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Anotace 

V této práci charakterizuji činnost hasičského záchranného sboru, Policie České re-

publiky, zdravotnické záchranné sluţby a obecní (městské) policie, které jsou sloţkami tzv. 

integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). Základním právním předpisem pro IZS 

je zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v aktuálním znění. 

V současně době se pracoviště sloţek sdruţují do společných objektů, tzv. Integrovaných 

výjezdových center. Společné objekty přináší úsporu finančních prostředků a další pod-

statné výhody, které v této práci uvádím. Součástí práce je návrh stavebního programu pro 

Integrované výjezdové centrum Český Těšín. 

Annotation 

In that thesis are described the activities of Fire Brigades, Police of the Czech Re-

public, Medical Emergency Service and Municipal Police, which are component parts of 

so called Integrated Rescue System (henceforth referred to as IRS). The basic legal provi-

sion concerning the IRS is Act No. 239/2000 coll., of the Integrated Rescue System, as 

amended. Currently the working places of individual emergency services (stations) are 

integrated together to the joint buildings called Integrated Response Centers. That concept 

brings financial beneficiary and others advantages which are mentioned in this thesis. The 

additional part of the work includes the proposal for building-technical project for Integra-

ted Response Center in the town of Cesky Tesin. 
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1 Úvod 

Integrovaný záchranný systém vznikl z potřeby kaţdodenní činnosti záchranářů, 

zejména při sloţitých haváriích, nehodách a ţivelních pohromách, kdy je potřebné zá-

chranné a likvidační práce provádět dvěma anebo více sloţkami současně. Integrovaným 

záchranným systémem označujeme koordinovaný postup sloţek IZS při společném zásahu. 

Cílem práce je stanovení poţadavků na integrovaná výjezdová centra a vytvoření 

návrhu stavebního programu pro integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně. 

Práce se dále zaměřuje na organizaci a činnost sloţek integrovaného záchranného 

systému (dále jen „IZS“) a blíţe specifikuje potřeby jednotlivých sloţek na pracoviště. Ze 

získaných informací se ověřuje výhodnost v případě sloučení pracovišť sloţek do jednoho 

objektu, budou uvedeny základní cíle budování integrovaných výjezdových center a stano-

veny poţadavky na integrovaná výjezdová centra a také jmenovány výhody integrace slo-

ţek do společného výjezdového centra. 

Součástí diplomové práce je návrh stavebního programu pro Integrované výjezdové 

centrum v Českém Těšíně, které budou společně sdílet sloţky IZS České republiky a to 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, výjezdové stanoviště rychlé zdravot-

nické pomoci Územního střediska záchranné sluţby, sluţebna Městské policie, obvodní 

oddělení Policie ČR a oddělení sluţby kriminální Policie ČR.  

V práci bude řešena finanční výhodnost v případě společného výjezdového centra 

porovnáním nákladů na jeho provoz s náklady na provoz samostatných objektů jednotli-

vých sloţek. 

V závěru práce bude zhodnocen současný stav budování IVC v České republice 

i v zahraničí. 
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2 Rešerše 

V diplomové práci se vychází z publikací Sdruţení poţárního a bezpečnostního in-

ţenýrství, zákonů, vyhlášek, norem, Koncepce rozvoje zásobování elektrickou energií pro 

objekty HZS MSK, Pokynu náměstkyně ministra vnitra k zabezpečení jednotného postupu 

při výstavbě objektů určených útvarů Policie České republiky, internetových stránek a také 

je moţné čerpat informace z uvedených diplomových prací. Průzkumem publikací bylo 

zjištěno, ţe v současné době neexistuje ţádná práce ani publikace, která by se zabývala 

pouze integrovanými výjezdovými centry. V tomto směru je práce unikátní. 

Disertační práce: 

HRINKO, Martin. Koordinace a řízení složek IZS z pohledu činností Policie ČR: [disertač-

ní práce]. Ostrava: VŠB – TU, FBI, 2005. 

Ústřední knihovna VŠB v Ostravě - signatura 200800216 

Práce se zabývá spoluprací záchranných sloţek se zaměřením na činnost a odpo-

vědnost Policie ČR. Stanovuje kritéria činností a nový přístup v systému práce Policie ČR 

při spolupráci s ostatními záchrannými sloţkami. 

Bakalářské a diplomové práce: 

KŘIVÁNEK, Luděk. Procesní analýza integrovaného záchranného systému: [diplomová 

práce]. Brno: MU – Fakulta informatiky, 2010. 58 s.  

Informační systém MU v Brně – signatura 72675 

Práce popisuje mimo jiné fungování sloţek integrovaného záchranného systému. 

Představuje moţnosti a postupy pro modelování procesních diagramů a ukazuje procesní 

řízení v praktickém pouţití pro analýzu IZS. Zabývá se integrovaným záchranným systé-

mem a způsobem obsluhy linky tísňového volání. 

VAVROVÁ, Lenka. Záchranná služba: [středoškolská odborná činnost]. Karlovy Vary: 

OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 2008. 48 s. 

Archiv prací SOČ 
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Rozšiřuje obecné znalosti o zdravotnické záchranné sluţbě. Zabývá se výjezdovými 

skupinami a spoluprací sloţek IZS při zásahu. 

KROUPA, Martin. Součinnost složek integrovaného záchranného systému při dopravních 

silničních nehodách silničních dopravních prostředků hromadné přepravy: [diplomová 

práce]. ČESKÉ BUDĚJOVICE: JIHOČESKÁ UNIVERZITA – Zdravotně sociální fakul-

ta, 2008. 82 s. 

Online archiv závěrečných prací Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – signatu-

ra 11165 

Diplomová práce se zabývá problematikou součinnosti integrovaného záchranného 

systému při koordinaci zásahů jeho sloţek u rozsáhlejších dopravních nehod, konkrétně u 

dopravních nehod autobusů s větším počtem zraněných a usmrcených osob. V práci jsou 

porovnávány dvě významnější dopravní nehody a součinnostní cvičení sloţek integrova-

ného záchranného systému v rozmezí uplynulých pěti let 

HAVRDOVÁ, Jana. GIS podpora pro rozhodování v krizovém a operačním řízení: [di-

plomová práce]. Plzeň: Západočeská univerzita – Fakulta aplikovaných věd, 2010. 68 s. 

Univerzitní knihovna ZČU v Plzni  

Práce řeší technologie včasného varování a moţností jeho prostorové lokalizace. 

Technologie jsou popsány z hlediska integrovaného záchranného systému i z hlediska ob-

čana. 

VILDMAN, Radek. Integrovaný záchranný systém a mimořádné události se zaměřením na 

činnost Policie ČR. České Budějovice: Jihočeská univerzita – Zdravotně sociální fakulta, 

2010. 96 s. 

Informační systém Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  

Práce analyzuje činnost Policie ČR při mimořádných událostech. Ukazuje moţné 

nedostatky a navrhuje moţná vylepšení. 

SVOZILOVÁ, Jana. Připravenost složek IZS na zásah s výskytem nebezpečných chemic-

kých látek v Jihočeském kraji. Zlín: Univerzita Tomáše Bati – Fakulta technologická, 
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2009. 121 s. 

Digitální knihovna vysokoškolských kvalifikačních prací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně  

Diplomová práce se zabývá sloţkami záchranného systému a ochranou obyvatel-

stva a výskytem chemických látek v Jihočeském kraji. Hodnotí připravenost sloţek IZS na 

zásah v případě výskytu nebezpečných chemických látek. 

ONDRÁČKOVÁ, Alena. Systém financováni HZS ČR. Pardubice: Univerzita Pardubice – 

Fakulta ekonomicko-správní, 2010. 83 s. 

Digitální knihovna vysokoškolských kvalifikačních prací Univerzity Pardubice  

Práce se zaměřuje na oblast financování HZS ČR a také na také vlivy vstupu HZS 

ČR do EU. Hodnotí efektivnost vynaloţených prostředků ze státního rozpočtu na samotnou 

činnost HZS ČR. 
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3 Sloţky integrovaného záchranného systému 

V kapitole bude vysvětlen pojem integrovaný záchranný systém. V jednotlivých 

kapitolách budou uvedeny přepisy a základní principy činností sloţek integrovaného zá-

chranného systému. Taktéţ postavení obecní (městské) policie, která zabezpečuje místní 

záleţitosti veřejného pořádku v rámci obcí a měst a při této činnosti velmi úzce spolupra-

cuje v rámci IZS se základními sloţkami při společných zásazích.  

Závěr kapitoly je věnován operačním a informačním střediskům IZS, Telefonním 

centrům tísňového volání a popisu současného a moţného stavu při sloučení operačních 

středisek do jednoho objektu. 

3.1 Integrovaný záchranný systém 

Integrovaný záchranný systém je systém spolupráce sloţek při přípravě a řešení 

mimořádných událostí, ţivelních pohrom a havárií.  

Základním právním předpisem pro IZS je nyní zákon o integrovaném záchranném 

systému[5] (dále jen „zákon o IZS“) [1]. 

3.1.1  Postavení a úkoly sloţek IZS 

V rámci IZS rozlišujeme základní a ostatní sloţky IZS. Mezi základní sloţky patří 

Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, zdravotnická záchranná sluţba a jednotky po-

ţární ochrany. Všechny sloţky se řídí zákonem IZS a danými předpisy. 

Sloţky IZS postupují při své činnosti na základě předpisů, kterými byly zřízeny 

a podle zákona o IZS. Cestou zákona o IZS se zajišťuje jejich koordinovaný postup a můţe 

některé z nich dát i další kompetence, např. jako je tomu v případě HZS ČR, který je ze 

zákona o IZS správním úřadem v oblasti IZS[2]. 

3.2 Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky poţární ochrany 

HZS ČR a jednotky poţární ochrany (dále jen jednotka PO) jsou součástí systému 

poţární ochrany ČR. Systém poţární ochrany je v ČR vytvořen zákonem o poţární ochra-
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ně[3] a navazuje na přijatou koncepci ochrany ţivotů a majetku občanů danou Ústavou 

republiky.  

HZS ČR je zřízen ze zákona[4] jako organizační sloţka státu. Jeho základním po-

sláním je chránit ţivoty a zdraví obyvatel a majetek před poţáry a poskytovat účinnou po-

moc při mimořádných událostech. Rozsah úkolů, které HZS ČR plní, je vymezen zvlášt-

ními právními předpisy[3][5][6].  

HZS ČR plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními zákony na 

úseku: 

 poţární ochrany[3] 

 integrovaného záchranného systému[5] 

 ochrany obyvatelstva[12] 

 krizového řízení[6]; 

Při plnění svých úkolů spolupracuje HZS ČR se správními úřady a jinými státními 

orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, s mezinárodními organiza-

cemi a zahraničními subjekty. 

Hasičský záchranný sbor tvoří generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

ČR, které je součástí Ministerstva vnitra a hasičské záchranné sbory krajů a záchranný 

útvar Hlučín. 

Hasičský záchranný sbor kraje tvoří krajské ředitelství HZS kraje, územní odbory 

HZS kraje s jednotkami HZS kraje a vzdělávací, technická a účelová zařízení zřizovaná 

HZS krajů [1]. 

Bliţší informace o druhu jednotek, vnitřní organizaci, vybavení jednotek, principu 

plošného pokrytí území kraje jednotkami poţární ochrany a o typech a velikosti poţárních 

stanic nalezneme v publikaci Organizace a řízení[1]. 
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3.3 Zdravotnická záchranná sluţba 

Základním právním předpisem zdravotnické záchranné sluţby je vyhláška Minis-

terstva zdravotnictví[14]. Koncepce zdravotnické záchranné sluţby vychází z potřeby za-

jistit systém poskytující přednemocniční neodkladnou péči a na místě vzniku náhlého 

ohroţení ţivota, nebo zdraví a jeho předání do odborného zařízení. Zmíněná vyhláška rov-

něţ definuje stavy, které jsou pro pacienta ţivot ohroţující a to takové, které bezprostředně 

ohroţují ţivot postiţeného, nebo mohou vést prohlubováním chorobných změn a vést 

k náhlé smrti.  

Systém zdravotnické záchranné sluţby je koncipován na principu návaznosti 

a doplňování moţností jednotlivých úrovní, poskytujících neodkladnou přednemocniční 

péči a na principu plošného pokrytí celého území ČR do 15 minut. Toto je časově označo-

váno jako základní úroveň poskytnutí pomoci v nouzi v resortu zdravotnictví[2].  

Konkrétní popis činností, principy a členění nalezneme v publikaci SBPI Integro-

vaný záchranný systém, ve které je uveden základní princip činnosti, cíle, organizační 

struktura a typy tzv. výjezdových skupin a jejich specifikace[2] a také ve středoškolské 

práci Záchranná sluţba, která je uvedena v rešerši (str. 10). 

3.4 Policie ČR 

Policie je ozbrojený bezpečnostní sbor. Zabezpečuje vnitřní pořádek a bezpečnost 

v rozsahu vymezeném ústavními zákony, zákony a ostatními právními předpisy. Při plnění 

svých úkolů spolupracuje s mezinárodními organizacemi a policejními institucemi a s bez-

pečnostními sbory jiných států.  

Funkce Policie ČR: 

 chrání bezpečnost osob a majetku 

 spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku 

 vede boj proti terorismu 

 odhaluje trestné činy  

 koná vyšetřování o trestných činech  
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 zajišťuje ochranu státních hranic ve vymezeném rozsahu  

 zajišťuje ochranu ústavních činitelů ČR a bezpečnost chráněných osob 

 dohlíţí na bezpečnost a plynulost silničního provozu 

(spolupůsobí při jeho řízení, odhaluje přestupky) 

 vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů  

 vyhlašuje celostátní pátrání 

 zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů, objektů Parlamentu, prezidenta repub-

liky, Ústavního soudu, ministerstva zahraničních věcí, ministerstva vnitra a dal-

ších objektů zvláštního významu a také zajišťuje pohotovostní ochranu jader-

ných zařízení[2]; 

Organizační strukturu a členění nalezne v publikaci Integrovaný záchranný systém, 

Policie ČR[2] a také v disertační práci Koordinace a řízení sloţek IZS z pohledu činností 

Policie ČR, která je uvedena v rešerši (str. 10). 

3.5 Ostatní sloţky IZS 

Mezi ostatní sloţky patří síly a prostředky ozbrojených sil (Armáda ČR) a další 

bezpečnostní sbory kromě policie ČR, záchranné sbory mimo HZS ČR, orgány ochrany 

veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné sluţby, zařízení civilní ochrany a 

neziskové organizace a sdruţení občanů. Podrobnější informace o ostatních sloţkách jsou 

např. uvedeny v publikaci SPBI Integrovaný záchranný systém[2]. 

3.5.1 Výhradní postavení obecní policie 

Rozsah činnosti a působnost obecní (městské, pokud je zřizována v obci, jeţ má 

statut města) policie upravuje zákon[7]. Obecní policie zabezpečuje místní záleţitosti ve-

řejného pořádku v rámci působnosti obce. Zřizuje ji obecní zastupitelstvo obecně závaznou 

vyhláškou, ve které stanoví zároveň organizaci obecní policie (ředitelství, sluţebny, oddíly, 

hlídky), přičemţ obecní policie je orgánem obce.  

Obecní policie můţe v rámci veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí, jeţ ji zří-

dila a jinou obcí v rámci daného kraje vykonávat svoji činnost i na tomto území. 
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Obecní policii řídí starosta obce, pokud obecní zastupitelstvo nepověří řízením 

obecní policie jiného člena obecního zastupitelstva. Obecní rada můţe pověřit plněním 

některých úkolů při řízení obecní policie určeného stráţníka.  

V rámci spolupráce se sloţkami IZS zajišťuje toto: 

 řízení dopravy v místě zásahu i okolí 

 ověřuje totoţnost a provádí evidenci postiţených osob  

 je oprávněna vstoupit do uzavřených prostor (otevřít byt či jiný prostor) 

 zasahuje společně se speciálně vycvičenými sluţebními psy při vyhledávání 

osob  

 pomáhá při uzavírání místa zásahu 

 omezuje vstup nepovolaných osob v místě zásahu 

 provádí varování osob v okolí zásahu 

 můţe vstoupit do ţivnostenských provozoven 

 je oprávněna zakázat vstup na určitá místa 

 zajišťuje bezpečnost osob a chrání majetek 

 můţe pouţívat donucovací prostředky 

 pořizuje zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu 

 zajišťují přepravu umísťovaných osob do protialkoholní záchytné stanice (dále 

jen PZS) 

 pomáhají při zvládání agresivního chování osoby přijímané do PZS; 

3.6 Operační a informační střediska IZS 

Operační a informační střediska IZS jsou stálými orgány pro koordinaci sloţek IZS. 

Zřizování operačních a informačních středisek HZS ČR se řídí zvláštním právním předpi-

sem[4]. 

Operační a informační střediska IZS se řídí: 
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 zákonem o poţární ochraně[3] 

 vyhláškou o organizaci a činnosti jednotek[11] 

 zákonem o integrovaném záchranném systému [5] 

 vyhláškou o některých podrobnostech integrovaného záchranného systému[13]; 

A plní úkoly dle: 

 zákona o vodách[8] 

 atomového zákona [9] 

 zákona o prevenci závaţných havárií [10]; 

Operační a informační střediska IZS jsou povinna přijímat a vyhodnocovat infor-

mace o mimořádných událostech, za tím účelem obsluhují také tísňovou linku 150 a 112, 

jejímţ prostřednictvím můţe kaţdý iniciovat systém IZS k zásahu v případě mimořádné 

události. Zprostředkovává také plnění úkolů ukládaných velitelem zásahu, plní úkoly ulo-

ţené orgány oprávněnými koordinovat záchranné a likvidační práce, zabezpečuje v případě 

potřeby vyrozumění základních i ostatních sloţek integrovaného záchranného systému a 

vyrozumění státních orgánů a orgánů samosprávných celků podle IZS. 

Informace o struktuře OPIS IZS nalezneme v publikaci SPBI Integrovaný záchran-

ný systém [2]. 

3.6.1 Spolupráce mezi operačními středisky základních sloţek 

Operační střediska jednotlivých sloţek při své činnosti vzájemně spolupracují. Při 

příjmu události, která nespadá do územní nebo věcné působnosti operačního střediska 

sloţky IZS, na které bylo zavoláno, musí toto operační středisko předat informace sloţce, 

které informace věcně i územně náleţí. Někdy toto přepojení na příslušnou sloţku můţe 

proběhnout přímo, pokud je to technicky moţné. V případě řešení mimořádné události po-

mocí více sloţek, se informace předají územně příslušnému operačnímu středisku [2]. 

Na krajských OPIS IZS (celkem 14) jsou zřízena Telefonní centra tísňového volání 

(dále jen TCTV). Zajišťují příjem tísňového volání na lince 112. TCTV jsou navzájem 

mezi sebou propojena a také propojují základní sloţky IZS. 
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Tísňové volání je určeno pro cizince, protoţe umoţňuje odbavení v cizí řeči, pro 

oznámení závaţných mimořádných událostí vyţadující zásah více sloţek a také pro ozná-

mení mimořádných událostí, kdy volající neví, které číslo tísňového volání má zvolit. 

Umoţňují krátké přepojení hovoru v případě poţadavku řešení mimořádné události 

jednou ze sloţek IZS a také datové předání identifikovatelných údajů dané sloţce[24]. 

Podrobnější popis činnosti operačních středisek IZS můţeme nalézt také 

v diplomové práci Procesní analýza integrovaného záchranného systému (str. 10). 

3.7 Nejvyšší stupeň integrace sloţek IZS  

Činnosti, potřeby, nároky sloţek se vzájemně prolínají, proto jedním z cílů 

a poţadavků v současné době je budování společných objektů, jako konečný prvek vzá-

jemné integrace sloţek. V současné době jsou jiţ některá pracoviště zastaralá a ţádají si 

modernizaci. Výstavbou těchto objektů dochází k posílení spolupráce jednotlivých sloţek 

IZS a ke zvýšení kvality a efektivnosti jejich akceschopnosti v případě krizových stavů a 

mimořádných událostí. Integrace sloţek IZS přispívá také ke zvýšení úrovně sluţeb ve 

vztahu k bezpečnosti občanů.  

Integrace všech sloţek byla realizována při příjmu mimořádných událostí např. 

v tzv. Centru tísňového volání Integrovaného záchranného systému Ostrava (dále jen 

CTV). CTV je společné dispečerské pracoviště hasičského záchranného sboru, zdravotnic-

ké záchranné sluţby, Policie ČR a Městské policie. CTV přijímá tísňové zprávy čísel tís-

ňového volání 150, 155, 156, 158 a 112 a koordinuje záchranné akce z jednoho místa. Slu-

čuje pouze dispečerská pracoviště sloţek nikoliv však sloţky samotné. 

V současné době se v Moravskoslezském kraji realizuje výstavba Integrovaného 

bezpečnostního centra, ve kterém bude integrován příjem všech tísňových volání z území 

kraje a současně zde bude vytvořeno jedno operační pracoviště společné pro všechny sloţ-

ky integrovaného záchranného systému (IZS) v Moravskoslezském kraji a nahradí součas-

né CTV[20]. 

Je potřeba se zmínit, ţe ne vţdy jsou všechny sloţky IZS ochotny sdílet společné 

operační středisko při příjmu mimořádných událostí, z důvodu ochrany informací (obzvláš-
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tě u PČR ) a také pracoviště sdruţeného do společného objektu, kdy nevyhovujícím ná-

vrhem společného pracoviště můţe docházet k narušení činností a potřeb jednotlivých slo-

ţek a také vzájemných vztahů. 
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4 Stavebně – technické podmínky jednotlivých sloţek integro-

vaného záchranného systému k výkonu své činnosti 

4.1 Poţadavky na prostory a zázemí vyplývající z předpisů základních 

sloţek 

V následujících podkapitolách budou uvedeny poţadavky na pracoviště a provoz 

jednotlivých sloţek vycházející z vyhlášek, norem a zákonů. Měly by vytvořit obecnou 

představu o poţadavcích na prostory, potřeby a vybavení jednotlivých typů pracovišť. 

4.1.1 Poţadavky na pracoviště pro jednotku Hasičského záchranného sboru 

Hasičský záchranný sbor kraje tvoří: 

 ředitelství HZS kraje (krajské ředitelství), běţně nebývá součástí IVC, jedná se 

o kancelářské prostory 

 územní odbory HZS kraje 

 jednotky HZS kraje; 

Součástí územních odborů HZS kraje jsou územní operační a informační střediska. 

Organizační součástí HZS kraje jsou na úrovni okresů územní odbory HZS kraje. Krajská 

ředitelství jsou téţ správními úřady, přičemţ vykonávají státní správu ve správních obvo-

dech, kterými jsou kraje.  

Vnitřní organizace a vybavení jednotek poţární ochrany včetně dislokace jednotli-

vých druhů a kategorií jednotek musí být volena tak, aby území obce bylo podle stupně 

nebezpečí zabezpečeno poţadovaným mnoţstvím sil a prostředků. Platí přitom, ţe má být 

splněna poţadovaná doba dojezdu na místo zásahu podle tabulky základního plošného po-

krytí. 

Velikost stanic HZS kraje je odvozena z typu stanice, které stanice v systému ploš-

ného rozmístění uskutečňuje v rámci operačního řízení a také potřebou zřízení kanceláří 

pro administrativu. Rozlišujeme osm velikostních typů a to C1, C2, C3, P0, P1 ,P2, P3 a 
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P4. Rozmístění stanic, vnitřní organizaci, početní stav a předurčenost jednotek pro zá-

chranné práce určuje generální ředitelství.  

Poţární stanice typu C zabezpečuje v rámci hasebního obvodu podle příkazu ope-

račního a informačního střediska hasičského záchranného sboru kraje výjezd jednotky PO 

ve svém vlastním stanoveném hasebním obvodu. Dále zabezpečuje pro území kraje speci-

ální sluţby a je vybavena technikou a věcnými prostředky poţární ochrany podle právního 

předpisu [11]. Poţární stanice typu P v rámci hasebního obvodu zabezpečuje podle příkazu 

příslušného operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru kraje vý-

jezd jednotky PO vybavenou technikou a věcnými prostředky poţární ochrany podle práv-

ního předpisu [11]. Poţární stanice typu P0, P1 a P2 se navrhují jako bezobsluţné poţární 

stanice (poţární stanice s omezenou obsluhou, která je po výjezdu jednotky PO zabezpeče-

na proti vstupu neoprávněných osob).  

Druh objektu se stanoví podle druhu jednotky PO, pro kterou je určen. Velikost ob-

jektu se určí podle druhu a kategorie jednotky PO, počtu hasičů vykonávajících v jednotce 

PO sluţbu a podle druhu a počtu poţární techniky a věcných prostředků poţární ochrany, 

coţ ovlivňuje také poţadavek na velikost garáţí. 

Velikost a charakter objektu závisí také na typu pracoviště, které daný objekt bude 

sdruţovat. Mohou to být:  

 krajská ředitelství HZS (organizačními součástmi jsou operační a informační 

střediska, která mohou i nemusí být součástí daného ředitelství)  

 sídlo, ředitelství, územní odbory HZS kraje (ÚO HZS kraje jsou zpravidla na 

úrovni okresů) 

 poţární stanice 

 chemická laboratoř 

 sklady humanitární pomoci, materiálu IZS apod. 

 vzdělávací, technická a účelová zařízení; 

Jednotlivé prostory jednotek poţární ochrany (kanceláře HZS nebudu zmiňovat) jsou 

v tzv. poţárních stanicích, které tvoří: 
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Garáţe pro mobilní poţární techniku (dále jen „MPT“) a související prostory, 

tj. mycí box, prostor pro údrţbu vozidel (montáţní jámy), poţadavky na garáţe vycházejí 

z normy ČSN 73 5710. Velikost se navrhuje podle typu stanice a s tím související potřebné 

mnoţství techniky a věcných prostředků, měly by být temperovány, důleţité je také zave-

dení všech potřebných rozvodů. 

Základní technická a technologická vybavenost garáţe:  

 odsávací zařízení zplodin z výfuků automobilů (vzduchotechnika) - odsává-

ní výfukových zplodin je moţné řešit dvěma způsoby a to prostorovým odsává-

ním výfukových zplodin, nebo odsáváním výfukových zplodin přímo z výfuků 

jednotlivých vozidel, tento způsob je efektivnější a zajišťuje vyšší stupeň za-

bezpečení hygienických podmínek, navrhovány jsou výfukové odsávací systé-

my určené speciálně pro hasičské záchranné sbory. Poţadavky na vzduchotech-

niku se řídí normou ČSN 73 0872 

 elektrické rozvody pro dobíjení a konzervaci akumulátorů vodidel 

k zajištění rychlého a bezproblémového startování vozidel - jedná se o roz-

vody 24V k jednotlivým vozidlům z centrálního konzervátoru, alternativně mů-

ţe být dobíjení a konzervace akumulátorů řešeno rozvody 220V za podmínky, 

ţe kaţdé vozidlo má svůj vlastní konzervátor 

 rozvody tlakového vzduchu - rozvody tlakového vzduchu k jednotlivým vý-

jezdovým vozidlům zajišťují trvale provozní tlak v brzdových soustavách vozi-

del umoţňující okamţitý výjezd vozidla 

 skluzné tyče s doskočištěm - slouţí pro rychlé přemístění hasičů z prostor sta-

nice ve vyšších podlaţích do garáţe, spojuje vţdy maximálně dvě podlaţí, ne-

musí být součástí garáţe, ale musí na ně navazovat 

 výjezdová vrata pro poţární automobily - navrhována jsou vrata 

s elektrickým nebo pneumatickým pohonem, při výjezdu jednotek jsou ovláda-

né automatickým zařízení pro výjezd, pro případ poruchy se vrata dají otevřít i 

ručně 

Prostory technického zázemí: 
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 sklady pohonných hmot - vnější čerpací stanice pohonných hmot se zřizuje 

zpravidla u stanic typu C, navrhovány jsou čerpací stanice s podzemní nebo 

nadzemní nádrţí s výdejními stojany, na stanicích bez čerpací stanice PHM jsou 

zřizovány sklady pohonných hmot, ve kterých jsou uskladňovány pohonné 

hmoty, maziva a oleje v předepsaných objemech v obalech 

 sklad speciálních hasebních látek - jsou určeny ke skladování speciálních 

hasebních látek (pěnidla, hasící přísady, detergenty, práškové, plynné a speciál-

ní hasiva), přístup do prostor skladu by měl být zvenčí pro snadné doplňování 

manipulační technikou, tyto látky jsou převáţně skladovány na paletách a 

v sudech 

 sklady technických prostředků pro technickou sluţbu - slouţí ke skladování 

technických prostředků ve vybavení jednotek, zejména hadic, proudnic, arma-

tur, plovoucích a motorových čerpadel, přenosných motorových stříkaček, pře-

tlakových ventilátorů apod., sklady jsou vybavovány kovovými regály s vyšší 

únosností 

 sklad chemické sluţby - slouţí k uloţení protipovodňové techniky, protiche-

mických obleků, dýchací techniky, záloţních lahví, sklady jsou vybavovány 

kovovými regály s vyšší únosností, sklad tvoří samostatnou místnost 

s poţadavky na vlhkost a teplotu, bliţší poţadavky nalezneme v Řádu chemické 

sluţby HZS ČR čl. 5 

 sklad náhradních dílů pro strojní sluţbu - slouţí k uloţení náhradních dílů 

k zajištění drobných oprav, servisu a údrţby vozidel, sklady jsou vybavovány 

kovovými regály 

 příruční sklad kancelářských potřeb - běţný sklad  

 dílna chemické sluţby - slouţí k údrţbě a testování dýchací techniky a proti-

chemických obleků, kalibrace měřících přístrojů, jsou zde prostory pro plnění 

tlakových lahví, dílnu rozlišujeme na dílnu s mokrým provozem, kdy musí být 

zajištěn příjezd zvenčí, je zde prováděna hrubá dekontaminace technických pro-

středků a osobních ochranných prostředků pouţitých při zásahu (obleků, lahví, 
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dýchacích přístrojů, atd.) a na čistou dílnu, kde probíhá jiţ zmíněná údrţba a se-

řízení 

 dílna strojní sluţby - je běţná mechanická dílna vybavena potřebným nářadím, 

které je uloţeno v plechových skříních, navazuje na opravárenský a mycí box, 

bliţší informace nalezneme v Řádu strojní sluţby HZS ČR 

 sklad spojové a informační sluţby - zřizuje se zpravidla u stanic typu C 

 technické zázemí pro prostory čištění a sušení hadic - prostory vybaveny 

technologií pro mytí, sušení, tlakování a opravu hadic 

 prostory pro praní a sušení oděvů - vybaveny pračkou a sušičkou oděvů  

 úklidová komora - s výlevkou a čisticími prostředky 

 místnost pro denní pohotovost - místnost se sedacím nábytkem, audiovizuální 

technikou, na tuto místnost můţe navazovat prostor čajové kuchyňky slouţící 

k uchovávání a ohřevu svačin příslušníků  

 místnost pro noční pohotovost -místnost s lůţky odpovídající potřebám dané 

sloţky vzhledem k počtu pracovníků směny 

 učebny, zasedací místnosti a kanceláře - pro pravidelnou odbornou přípravu 

vyuţívají příslušníci učebnu vybavenou základní audiovizuální technikou, kan-

celáře jsou určeny pro hasiče s velitelskou pravomocí, navazující kanceláře ve-

litele stanice je zasedací místnost, v kancelářích velitelů druţstev a čet jsou 

umístěna lůţka 

 spojové místnosti - ve stanici, kde není operační a informační středisko, je vy-

bavena telefonem, zařízením pro příjem příkazu k výjezdu jednotky a základ-

novou radiostanicí, domácím rozhlasem a poplachovým osvětlením (u bezob-

sluţných stanic je touto technikou vybavena kancelář hasiče s velitelskou pra-

vomocí) 

 šatny se skříňkami, umývárny a záchody - šatny jsou dvojího typu tzv. čisté a 

převlečníkové (špinavé), čistá šatna slouţí k uloţení civilního oděvu a výstroj-

ních součástek do skříňky, špinavá k uloţení, osobních ochranných prostředků 

(přileb, zásahových bot a rukavic a převlečníků) do klecových skříní., je zde 
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kladen důraz na větrání, součástí mohou být i skříňky pro sušení, navazuje na 

prostor garáţe 

 vnitřní prostory pro fyzickou přípravu - příslušníci musí splňovat poţadavky 

na fyzickou způsobilost vyplývající ze zákona č.133/1985 Sb. a vyhlášky č. 

247/2001, tímto prostorem je posilovna s posilovacími stroji, činkami apod. a 

tělocvična, tato se navrhuje zpravidla na stanicích typu C 

 vnější plochy pro fyzickou přípravu a speciální technickou přípravu - spor-

tovní plocha včetně běţecké dráhy a cvičná věţ s lezeckou stěnou slouţí pro 

nácvik disciplín poţárního sportu, další zpevněné plochy pro nácvik, poţárních 

a technických zásahů, nadzemní hydrant; 

Speciální elektrická zařízení: 

 komunikační systém - stanice je také vybavena telefonem, interním rozhlasem, 

hodinami ukazujícím jednotný čas, anténou pro příjem rozhlasu a televizního 

vysílání, anténou pro radioprovoz, dispečerským zařízením a koncovým zaříze-

ním dálkového přenosu informací od elektrické poţární signalizace (EPS), také 

systémem komunikací pro bezpečný přístup k internetu a ostatním komunikač-

ním systémům, kabeláţí pro veškeré interní a externí komunikace a vybavením 

k zajištění bezobsluţnosti stanice, více v kapitole 5.3 

 přístupový a signalizační systém - objekt musí být vybaven přístupovým sys-

témem, vnějším i vnitřním kamerovým systémem, automatickým i ručním 

ovládáním světelné a výstraţné signalizace, dálkovým i ručním ovládáním ga-

ráţových vrat, bezobsluţné stanice jsou vybaveny elektrickou poţární signali-

zací (EPS) a elektronickou zabezpečovací signalizací (EZS), více v kapitole 5.3 

Technologické prostory: 

 energetické centrum - viz kapitola 5.3 

 technická zařízení budovy (vodovod, vytápění, vzduchotechnika) - plnící 

místa, vnitřní, vnější pro plnění automobilových cisteren, uţitková voda se vyu-

ţívá i při mytí vozidel, praní hadic a oděvů, vytápění je ústřední, kdy jednotlivé 
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prostory mají různé poţadavky na teplotu, garáţe, skladové prostory, sušící pro-

story se temperují dle účelu prostoru. 

 komunikace pro poţární techniku, parkoviště a oplocení objektu - musí být 

vhodně velikostně zvolena vzhledem k velikosti aut a potřebnému poloměru při 

výjezdu aut z garáţí, závisí umístění garáţí vzhledem k příjezdové cestě a typu 

stání poţárních automobilů v garáţi, bliţší informace nalezneme v normě ČSN 

73 5710, velikost parkoviště pro osobní automobily hasičů se volí podle počtu 

ve směně včetně velitele stanice, parkovací stání se navrhuje podle ČSN 73 

6056 a ČSN 73 6110; 

4.1.2 Poţadavky na pracoviště zdravotnické záchranné sluţby  

Poţadavky na provoz a vybavení pracoviště zdravotnické záchranné sluţby vychází 

z vyhlášky o technických a věcných poţadavcích na vybavení zdravotnických zařízení[25], 

z vyhlášky o zdravotnické záchranné sluţbě[14] a zákona o ochraně veřejného zdraví[26]. 

Zdravotnická záchranná sluţba můţe být budována jako stavebně samostatné zařízení, 

které můţe být součástí objektů se zdravotnickým nebo jiným zdravotně nezávadným pro-

vozem. 

Rozlišujeme výjezdové skupiny RLP (rychlé lékařské pomoci), RLP- RV (rychlé 

lékařské pomoci rendez - vous, nebo RZP (rychlé zdravotnické pomoci) a LZS (letecké 

záchranné sluţby). Vzhledem k typu výjezdových skupin a jejich moţnému společnému 

umístění do jednoho pracoviště se mění poţadavky na výjezdové stanoviště.  

Rychlá lékařská pomoc v setkávacím systému (RLP-RV) dle připravovaného návr-

hu zákona o ZZS minimálně dvojčlenná ve sloţení 1 lékař a 1 řidič. Předpokládáme tedy 

minimálně 2 členy výjezdové skupiny. Výjezdová stání musí umoţnit výjezd jednoho pr-

vosledového vozidla a zároveň i vozidla lékaře (popř. z daného místa výskytu) a zbývající 

vozidla jsou provozní zálohou. 

Výjezdová skupina RZP je minimálně dvojčlenná (jeden střední zdravotnický po-

mocník a 1 aţ 2 niţší zdravotničtí pracovníci-řidiči). Předpokládáme tedy v maximální 

variantě pobyt 3 členů výjezdové skupiny v nepřetrţitém provozu, v denním provozu dále 
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pobyt 1 vedoucího stanoviště. Výjezdová stáni pro vozidla musí umoţnit nezávislý oka-

mţitý výjezd jednoho prvosledového vozidla a zbývající stání jsou provozní zálohou.  

Výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci je dle vyhlášky o zdravotnické záchran-

né sluţbě[14] minimálně tříčlenná ve sloţení 1 lékař, 1 střední zdravotnický pracovník 

a jeden nebo dva niţší zdravotničtí pracovníci (řidiči - záchranáři). V nepřetrţitém provozu 

předpokládáme tedy v maximální variantě 4 členy výjezdové skupiny. Ze čtyř členů výjez-

du mohou být maximálně 2 ţeny. Výjezdová stání pro 2 vozidla musí umoţnit nezávislý 

okamţitý výjezd jednoho prvosledového vozidla a zbývající stání je provozní zálohou. 

Směnu či sluţbu vykonávající zaměstnanci výjezdových skupin jsou povinni se 

zdrţovat (mimo dobu výjezdu) v prostorách výjezdového stanoviště v přímém dosahu pří-

slušného spádového operačního střediska tak, aby nebyla ohroţena trvalá pohotovost 

k zásahu a to do jedné minuty od výzvy během dne a maximálně do dvou minut od výzvy 

v nočních hodinách (tj. 22:00 – 7:00).  

V případě nutné sluţební jízdy, která smí být uskutečněna jen se souhlasem vedou-

cího výjezdové skupiny a operačního střediska, musí být ve vozidle kompletní posádka.  

Během této jízdy se musí vozidlo pohybovat pouze ve stanoveném spádovém úze-

mí.  

Poţadavky na prostory, místnosti a garáţe se odvíjí podle typu výjezdové skupiny. 

Místnosti a prostory zdravotnické záchranné sluţby: 

 společenská místnost - s datovými zásuvkami, rozhlasem, hodinami a satelitní 

televizní anténou, audiovizuální technikou, TV, vybavena sedacím nábytkem, 

součástí bývá i kuchyňský kout 

 místnost pro řidiče a záchranáře - kancelářská místnost s nábytkem, vybave-

na PC s tiskárnou pro příjem a tisk příkazu k jízdě a map, stolní radiostanicí a 

telefonem pro komunikaci s dispečinkem 

 sesterská a lékařská místnost - vybavena kancelářským nábytkem a PC pro 

zpětný zápis o provedeném ošetření pacienta a telefonem pro komunikaci 

s dispečinkem. Lékařská místnost je navíc vybavena lůţkem 
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  místnost pro vedoucího stanoviště - kancelářská místnost vybavena PC se 

spisovým archivem 

 šatna muţi a ţeny - se skříňkami pro oddělené ukládání pracovního a civilního 

oděvu 

 sklad zdravotnického materiálu - s datovými zásuvkami, elektrickými zásuv-

kami, regály, uzamykatelnými skříněmi, stolem, ţidlí, trezorem na opiáty a sto-

janem na kyslíkové lahve, skladují se zde léky, zdravotnický materiál, náhradní 

zdravotnické přístroje a zdravotnická technika 

 čistý sklad - s elektrickými zásuvkami a regály, které slouţí k uloţení povleče-

ní na postele, čistých náhradních oblečení pro výjezdovou posádku, ručníků, 

nepouţitých nádob na kontaminovaný odpad 

 špinavý sklad - s elektrickými zásuvkami, chladničkou a plastovým kontejne-

rem na kontaminovaný odpad, kontaminované prádlo, jako jsou přikrývky, ob-

lečení, většinou bývá součástí garáţových prostor 

 garáţová stání  - s datovými zásuvkami, rozhlasem, hodinami, rozvaděčem se 

zásuvkami u kaţdého stání vozidel, kabelem pro předehřev motoru, odsáváním 

výfukových plynů, sekční vrata s impulsním ovládáním, dekontaminačním bo-

xem s vybavením pro mytí nosítek (sprcha), nerezový stůl s dvojdřezem na mytí 

přístrojů, regály na dezinfekci, výlevkou, regály na pneumatiky a obuv, polič-

kou na telefon, skříňkou na tiskárnu, bezpečnostním systémem s moţností kódu 

a přístupovým systémem na obou stranách dveří; 

Poţadavky na ostatní rozvody: 

 telefonní síť 

 počítačová síť 

 síť pro místní rozhlas 

 nouzové osvětlení; 
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4.1.3 Poţadavky na pracoviště Městské policie 

Podle zákona o obecní policii[7] ve znění pozdějších předpisů §1 odst. 1 „Obecní 

policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou 

vyhláškou“. §1 odst. 4. „Obecní policie zřízená obcí, která je městem nebo statutárním 

městem a v hlavním městě Praze se označuje městská policie.  

Projektování (výstavba, budování) pracovišť městské policie se řídí zákon 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcí před-

pisy, hygienickými a jiným normami. Velikost pracoviště, druhy místností a další specific-

ké poţadavky se budou odvíjet dle konkrétních potřeb (počet stráţníků, vozidel, kamerové 

systémy aj.) na sluţebnu. 

Obecně lze říci, ţe maximální počet osob v budově je vţdy na začátku a na konci 

směny a to vţdy pro dobu jedné hodiny (prostory šaten, instruktáţní místnosti, WC 

a sprchy). Stráţníci v době odpočinku vyuţívají prostory kuchyně a odpočinkové místnosti 

cca. 1,5 hod. Délky odpočinku mohou být však u jednotlivých MP odlišné. Pokud by se 

prostory nacházely v prvním nadzemním podlaţí, musí mít zamříţovaná okna nebo bez-

pečnostní skla. Všechna okna musí být vybavena ţaluziemi. Pokud by vstupní dveře byly 

prosklené, sklo by mělo být tvrzené, nebo opatřené mříţemi. Prostory kanceláří, technolo-

gické místnosti, místnosti stálé sluţby a odpočinkové místnosti je potřeba vybavit jak da-

tovou, tak telefonní strukturovanou kabeláţí. 

Poţadavky na pracoviště městské policie se budou odvíjet podle toho, které útvary či 

oddíly bude sdruţovat a těmi mohou být: 

 ředitelství městské policie  

 zvýšené nároky na počty kancelářských prostorů) útvar řešení přestupků (spiso-

vé místnosti a archiv) 

 útvar pohotovostní  

 dopravní skupina a skupina operativní pomoci 

 operativní oddíl  
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 zde patří skupina hipologie a kynologie s poţadavky na kotce, stáje, venkovní 

plochou pro výcvik a výběh, místností pro sklad krmiva, zázemí cvičitelů a ga-

ráţová stání pro kotce a vozíky 

 útvar vzdělávání  

 poţadavky na učebny, společenské prostory 

 poříční sluţba  

 vodní technika 

 dopravní sluţba  

 vozový park; 

Obecnou skladbu místností a prostorů pracovišť jednotlivých útvarů vystihuje pra-

coviště sluţebny městské policie: 

 recepce s čekárnou - umístěna u hlavního vchodu s kamerovým systémem, če-

kárna s místy k sezení 

 místnost pro jednání s občany - běţná kancelář vybavena počítači 

 místnost určená pro administrativu - běţná spisová kancelář (písárna) 

 kanceláře vedoucích pracovníků a jejich zástupců - běţné kanceláře 

s vlastním sociálním zázemím 

 kanceláře administrativních pracovníků - běţné kanceláře s vlastním sociál-

ním zázemím 

 odpočinková a instruktáţní místnost - místnost se stoly a ţidlemi vybavena 

audiovizuální technikou 

 šatny, sprchy, sušárny oděvů a WC pro muţe a ţeny 

 úklidová místnost - místnost s výlevkou a čisticími prostředky 

 sklad pro uloţení písemností nebo výstrojního materiálu - běţný sklad 

 sklad zbraní s manipulačním prostorem 

 kolovna 

 technologická místnost 
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 garáţová a venkovní stání sluţebních vozidel 

 anténní stoţár - s anténami, kamerovým systémem a radiostanicí se svody do 

místnosti stálé sluţby a technologické místnosti; 

4.1.4 Poţadavky na pracoviště Policie ČR 

V této kapitole budou uvedeny poţadavky na výstavbu objektů Policie České re-

publiky, základní rozdělení útvarů Policie České republiky a prostory pracoviště obvodní-

ho oddělení, které odpovídá obecným poţadavkům jednotlivých oddělení, včetně konkrétní 

specifikace poţadavků ostatních útvarů, které uvádím v příloze. 

Výstavba objektů jednotlivých útvarů Policie České republiky se řídí dle pokynu 

ministra vnitra č.28/2000. Při stanovování velikosti místností se postupuje dle Směrnice 

ředitele ekonomické sekce ministerstva vnitra č.5/1997“. Výstavba policejních cel se řídí 

dle přílohy ministerstva vnitra č. 25/1994 a návrh skladů střeliva a munice podle Závazné-

ho pokynu policejního prezidia č. 156/2008 ve znění NMV č. 32/1998. 

Rozlišujeme tyto útvary: 

 územní (obvodní, městské) ředitelství 

 obvodní (místní) oddělení 

 oddělení kriminální policie 

 oddělení pohraniční policie 

 dálniční oddělení; 

Podle počtu zaměstnanců v obvodním oddělení rozlišujeme čtyři typy: 

I typ (nad 50 osob) 

II typ (25 – 50 osob) 

III typ (15 – 25 osob) 

IV typ (do 15 osob); 
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Obecnou představu o skladbě místností a poţadavcích na pracoviště vystihuje popis 

pracoviště obvodního (místního) oddělení typu I – IV: 

úsek stálé sluţby se vstupem: 

 zádveří se stálou sluţbou - kontrolovaným reţimem vstupu, umístění dohledo-

vého systému kamer, jsou zde stálí pracovníci 

 místnost pro veřejnost - vybavena sedacím zařízením, zpravidla u vstupu do 

objektu 

 místnost pro předvedené - jedná se o celu  

 výslechová místnost - vybavena jako běţná kancelář, okna musí být zabezpe-

čena zpravidla mříţemi, fólií 

 policejní cela - místnost cely se oddělí na dvě části kovovou konstrukcí, kdy se 

od sebe oddělí místnost pro umístění osob a hygienické zařízení (umyvadlo se 

záchodem), hygienické zařízení musí být mimo dosah z cely, hygienické zaří-

zení se neodděluje pouze v cele určené pro cizince dle NMV č.25/1994 

čl. 10 a), cela se vybavuje lůţkem, stolkem a sedačkou, vše je pevně spojeno 

s podlahou, do cely se umisťuje kamera, okna v místnosti nejsou poţadována, v 

cele musí být zajištěno větrání 

 sklad zajištěných věcí - běţný sklad 

 jednotlivá WC stálé sluţby, muţů, ţen a tělesně postiţených;  

hlavní provozy: 

 místnost vedoucího oddělení - kancelářská místnost 

 místnost zástupců vedoucího oddělení - kancelářská místnost 

 sekretariát se zřizuje v souladu s platnou systemizací - kancelářská místnost, 

kanceláře se stanovují pro dva pracovníky ve vztahu k redukovanému počtu 

systemizovaných pracovních míst podle jednotlivých typů základních útvarů 

s tím, ţe stanovená plocha kanceláře bude potřebně navýšena pro umístění skří-

ní na spisy pro plný počet pracovníků 
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 zasedací místnost - místnost vybavená sedacím nábytkem, audiovizuální tech-

nikou 

 pohotovostní pokoj s lůţky - kancelář s lůţkem 

 šatna, umývárna, sprchové kouty a WC - šatny se zřizují dle systemizované-

ho počtu pracovníků 

 sušárna výstroje a obuvi - nachází se vedle šatny, u místnosti se klade důraz 

na topení a cirkulaci vzduchu 

 sklad vaků policistů - šatna se skříněmi 

 úklidová komora 

 technologická místnost - je vybavena automatickou ústřednou o kapacitě od-

povídající typu obvodního oddělení, základnovou VKV radiostanicí, technolo-

gií datových a informačních systémů včetně UPS a příručním skladem včetně 

spojovacího materiálu, tato místnost můţe také slouţit jako pracoviště spojova-

cího technika 

 archiv - místnost slouţící k uloţení spisů, z hlediska poţární odolnosti není tře-

ba volit konstrukční řešení jako pro archivy 

 kuchyňka s jídelnou - vybavená běţnou kuchyňskou linkou s mrazicím boxem 

a mikrovlnnou troubou 

 posilovna - s posilovacími stroji pro udrţování fyzické kondice příslušníků 

PČR 

 sklad; 

vedlejší provozy: 

 garáţ pro osobní automobily, motocykly a horská kola - garáţe musí být 

temperovány 

 kotec pro psy 

 přípravna krmení 

 místnost pro psovody 
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 parkoviště 

 WC[16]; 

4.2 Společná integrace sloţek  

V úvodu byl pouţit termín Integrovaná výjezdová centra. Tento pojem není obecně 

definován. Za Integrovaná výjezdová centra můţeme označit zařízení (objekty a areály), 

v nichţ jsou dislokovány tři a více sloţek Integrovaného záchranného systému. 

 V rámci IZS se jedná o základní sloţky dle §4, odst. 1 zákona o integrovaném zá-

chranném systému[5] a změně některých zákonů, tj. Hasičský záchranný sbor, jednotky 

poţární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami poţární ochrany, zdravot-

nická záchranná sluţba a Policie České republiky, jakoţ i ostatní sloţky IZS dle §4, odst. 2 

zákona, kde mezi nejvýznamnější sloţky patří obecní policie. Níţe uvedené informace jsou 

získány konzultací s odborníky a také vyvozením vlastních závěrů díky hlubšímu pocho-

pení dané problematiky. 

4.3 Základní cíle výstavby Integrovaných výjezdových center 

Jedním z hlavních důvodů budování IVC je rozvoj a modernizace sloţek IZS, zlep-

šení koordinace příprav sloţek na mimořádné události a krizové situace, integrace stávají-

cích systémů v operačním a krizovém řízení v centrech IZS i u zásahových jednotek, posí-

lení spolupráce jednotlivých sloţek IZS a tím zvýšení kvality a efektivnosti jejich akce-

schopnosti za mimořádných událostí a krizových stavů, sníţení investičních i provozních 

nákladů v případě budování a provozování stanovišť jednotlivých sloţek a také zvýšení 

kvality veřejných sluţeb poskytovaných ve vztahu k bezpečnosti občanů.  

Umístění a výstavba IVC je také podmíněna charakteristikou daného regionu 

z hlediska dopravní vytíţenosti, výskytu průmyslových objektů, charakteru a hustoty zá-

stavby a s nimi spojených rizik. 
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4.4 Základní poţadavky na Integrovaná výjezdová centra 

 umístění stavby v návaznosti na dopravní obsluţnost vyhovující všem disloko-

vaným sloţkám IZS, zejména pak v návaznosti na dojezdové časy do lokalit 

s vysokými bezpečnostními riziky 

 napojení na energetické a komunikační sítě 

 zabezpečení objektu proti výpadku elektrické energie a to i výpadku delšího 

charakteru vlastním nezávislým zdrojem k zachování plné a nepřetrţité funkč-

nosti objektu a instalovaných technologií 

 eliminace případných bezpečnostních rizik (teroristické akce, rizika povodní, 

popř. jiných mimořádných událostí spojených s přírodní katastrofou atd.) 

 zajištění plné funkčnosti a samostatnosti pracovišť a zázemí jednotlivých dislo-

kovaných sloţek IZS 

 umístění společně uţívaných prostor tak, aby byly bezproblémově přístupny 

všem dislokovaným sloţkám a zároveň nenarušovaly reţim jednotlivých sloţek 

 sdílení společných prostor jednotlivými sloţkami IZS, zejména pro odbornou, 

speciální technickou a fyzickou přípravu, prostor pro opravy a údrţbu mobilní 

techniky a technických prostředků, stravovacího provozu sdílení společných 

technologií v oblasti datových, informačních a komunikačních, bezpečnostních 

a signalizačních systémů; 
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5 Integrace potřeb sloţek IZS v rámci společných výjezdových 

center 

V kapitole budou zmíněny nejen potřeby a nároky jednotlivých sloţek, které se 

vzájemně prolínají, ale také výhody a přínosy pro jednotlivé sloţky, díky integraci do spo-

lečných výjezdových center.  

5.1 Výhody, spolupráce a efektivita sloţek IZS  

Jednotlivé výhody integrace potřeb sloţek IZS získaných při řešení dané problema-

tiky a vyplývajících z konzultací s odborníky a jsou shrnuty v následujících bodech: 

 zrychlení a zefektivnění činnosti operačního a informačního střediska 

 zlepšení vzájemné spolupráce při zásahu díky širší znalosti povahy práce druhé 

sloţky 

 sníţení investičních i provozních nákladů nutných na budování a provozování 

stanovišť jednotlivých sloţek 

 zlepšení provádění prověřovacích a taktických cvičení 

 hlubší znalost techniky a potřeb druhé sloţky 

 rychlejší výměna informací po zásahu 

 výměna znalostí jednotlivých sloţek v rámci vzájemné komunikace díky spo-

lečnému sdílení prostor 

 zvýšení kvality a akceschopnosti v případě krizových stavů a mimořádných 

událostí; 

5.2 Společně sdílené prostory  

V této podkapitole jsou uvedeny společně sdílené prostory, které mohou být v zá-

vislosti na potřebách a velikosti daného konkrétního integrovaného výjezdového centra 

různé. Společně sdílené prostory se v navrhovaném objektu umístí tak, aby byly bezpro-

blémově přístupny všem uţivatelům a nenarušovaly tak jejich pracovní reţim. Společně 

sdílenými prostory mohou být: 
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 učebna sdílená všemi dislokovanými sloţkami s kompletní audiovizuální 

a datovou technikou, klimatizací a sociálním zázemím 

 společenská místnost  

 společná jídelna 

 výdejna strav s kompletním vybavením pro ohřev dováţené stravy a zařízení 

pro mytí nádobí 

 mycí a servisní box jako prostor sdílený všemi sloţkami s technologickou vy-

baveností pro provádění základních oprav a mytí vozidel včetně dílenského ka-

nálu a zvedacího zařízení a zařízení pro plnění cisteren vodou 

 vnitřní prostory pro fyzickou přípravu slouţící jako víceúčelové prostory pro 

provádění fyzické přípravy příslušníků a zaměstnanců sloţek IZS dislokova-

ných v objektu IVC 

 venkovní plocha pro fyzickou přípravu v podobě sportovní plochy s běţeckou 

dráhou, umělým povrchem a moţností vyuţití jako záloţní přistávací plocha 

pro vrtulník 

 prostory pro regeneraci, dekontaminaci a tepelný nácvik se sociálním zázemím 

k nácviku tepelné odolnosti a dekontaminaci 

 kolárna slouţící k uloţení kol příslušníků a zaměstnanců sluţeb dislokovaných 

v objektu 

 vstup do objektu se stálou sluţbou jedné ze sloţek, která zajišťuje regulaci 

vstupu do objektu pro všechny sloţky; 

5.3 Společné technologické prostory a technologie IVC 

Elektronická kontrola vstupu (EKV) 

 Jednotný systém pro kontrolu vstupu, vyuţití sluţebních průkazů;  

Kamerový systém (CCTV) 

Vnitřní a vnější kamerové systémy; 

 záznamové zařízení kamer 
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 zobrazení u dozorčího a na vybraném počítači přes systém dohledu sítí (LAN)  

 moţnost transportu obrazů kamer na Integrované Bezpečnostní Centrum (IBC); 

Energetické centrum 

Dle zpracované koncepce rozvoje zásobování elektrickou energií pro objekty HZS 

MSK, která z hlediska zásobování objektů elektrickou energií je rozděluje do čtyř katego-

rií. Tato koncepce je jediná svého druhu, proto můţe slouţit jako výchozí Koncepce rozvo-

je zásobování elektrickou energií pro objekty HZS ČR. 

 v kategoriích I – III musí být zabezpečen objekt proti dlouhodobým výpadkům, 

doba zálohy na 72 hod., po provedených opatřeních musí fungovat aţ 30 dní 

 v kategoriích I a II navíc musí být zabezpečit i proti krátkodobým výpadkům 

pomocí modulu nepřetrţitého napájení (MNN) 

 vlastní zdroje elektrické energie musí být dimenzován tak, aby jeho výkon vy-

hověl autonomii IVC po celou délku trvání výpadku. Tímto zdrojem musí být 

zajištěna plná funkce zařízení po určitou dobu dle jiţ zmíněné kategorizace 

 objekt musí být napojen na dostatečně dimenzovanou přípojku elektrické ener-

gie 

 objekt musí být vybaven přípojkou na napojení mobilního záloţního zdroje 

(dieselagregát), který poslouţí jako zdroj elektrické energie v případě nečeka-

ného výpadku energocentra či při údrţbě zařízení[18]; 

Komunikační systémy 

 telefonní ústředna kompatibilní s homogenní sítí ústředen privátní telekomuni-

kační sítě HZS ČR včetně napojení do této sítě 

 napojení ústředny na jednotný telefonní systém (JTS) 

  systém bezpečného přístupu ke sluţbám internetu 

  bezpečné připojení do jiných komunikačních systémů a sítí, např. virtuální pri-

vátní sítí VPN (virtual private network) HZS MSK, kterou jsou datově propoje-

ny všechny stanice v kraji 
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  rádiový komunikační systém Pegas (základnová stanice u dozorčího) 

  vnitřní rozhlas a jednotný čas pro všechny sloţky 

  satelitní televizní anténa (STA) s rozvodem digitální pozemní TV, individuální 

satelitní anténa a přijímač digitálního vysílání (DVB-S) v denní místnosti 

  vybavení stanice zajišťující její bezobsluţnost (EPS, EKV, EZS) a přenesení 

stavových signálů na IBC[17]; 
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6 Stanovení stavebně – technických poţadavků na IVC 

V následující části práce jsou vyspecifikovány prostory, které si z hlediska poţa-

davků na zařízení, vybavení, umístění a způsobu provedení zasluhují detailnější popis jed-

notlivých částí. Těmito prostory jsou garáţe pro HZS a prostory technického zázemí HZS 

(sklady a dílny). Nezbytnou součástí jsou také výcvikové prostory HZS a systém vyhlášení 

poplachu pro jednotku HZS. 

6.1  Garáţe pro HZS 

Garáţe se navrhují v souladu s příslušnými technickými normami (např. ČSN 73 

6057 a ČSN 73 6058). Počet stání pro poţární automobily se navrhuje alespoň v rozsahu 

vybavení poţární stanice nebo poţární zbrojnice poţární technikou a věcnými prostředky 

PO, dle vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany[11].  

V garáţi se umisťuje vzduchotechnické zařízení slouţící k odsávání zplodin 

z výfuku kaţdého poţárního automobilu s pohotovostní hmotností nad 3,5 tuny. Navrhuje 

se tak, aby vyústění nasávacích otvorů bylo nad výfukem automobilu nebo bylo s výfukem 

automobilu propojeno na co nejmenší vzdálenost pruţnou hadicí. Zařízení se samočinně 

uvede do provozu před nastartováním vozidel při vyhlášení poplachu. Přívod vzduchu mu-

sí odpovídat celkovému mnoţství vzduchu odsávaného. Veškerá vzduchotechnika musí 

odpovídat ČSN 73 0872. 

Dalším nezbytným zařízením je: 

 elektrické dobíjení pro předehřev motoru aut 

 napojení vozů na systém rozvodu stlačeného vzduchu 

 výjezdová vrata pro poţární automobily ovládané automatickým zařízení pro 

výjezd (v případě poruchy moţnost i manuálního ovládání) 

 plnící místo 

 dostatečný počet elektrických zásuvek 
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 napojení na vnitřní prostory stanice pomocí skluzů, skluzy nemusí být nutně 

ukončeny do prostor garáţe, musí pak být zajištěn rychlý přístup do samotných 

prostor garáţí; 

Světlá výška se navrhuje podle největší výšky automobilů, pro které je garáţ urče-

na. Při návrhu musí být zohledněn dle normy také nutný manipulační prostor nad vozem, 

dále nutné prostory pro umístění konstrukcí dalších zařízení, například konstrukce vrat, 

konstrukce odsávacího zařízení, další vedení vnitřních instalací.  

Velikost stání se navrhuje podle půdorysných rozměrů automobilů, pro které je ga-

ráţ určena. Stání v garáţích pro poţární automobily se navrhují v jedné řadě nebo nejvýše 

ve dvou řadách za sebou. Alespoň kaţdé stání v první řadě musí mít samostatný výjezd. 

Mohou být navrţena (doporučuje se) průjezdná stání.  

Podlaha garáţí, včetně úpravy podloţí se navrhuje s dostatečnou nosností. Při návr-

hu skladby podlah musí být brán zřetel nejen na statické zatíţení, ale také na dynamické 

zatíţení způsobené zrychlením vozů. 

V garáţových prostorech se navrhuje samostatný mycí box (který je oddělen od ga-

ráţí) s rozvody vody pod tlakem a tlakovými pistolemi pro mytí vozidel. Součástí mycího 

boxu je také odsávací zařízení zplodin z výfuků, libovolně nastavitelné zvedací zařízení 

(přední a zadní nápravy automobilů různých velikostí) v případě potřeby zdvihu pro opra-

vu podvozku. Podlahy se navrhují s protiskluzovou úpravou a jsou napojeny na kanalizaci 

(odtoková mříţka).  

Do prostoru garáţí pro poţární techniku se umisťuje zařízení pro příjem příkazu 

k výjezdu jednotky PO. Garáţové prostory se také vhodně temperují přibliţně na +10 °C.  

6.2  Dílny a sklady HZS 

Prostory technického zázemí pro zabezpečení chodu poţární stanice se podle typu 

stanice liší a jednotlivé prostory se navrhují podle normy poţární stanice a poţární zbrojni-

ce[15].  

Vybavení jednotlivých dílen a skladů se řídí dle Pokynů generálního ředitele Hasič-

ského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra (řád strojní, chemické a technické 
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sluţby Hasičského záchranného sboru České republiky). Potřeby a poţadavky na dílčí 

sklady a dílny se liší podle typu dané stanice (C nebo P). 

Těmito prostory mohou být: 

 sklady pohonných hmot 

 sklad speciálních hasebních látek 

 sklad technických prostředků pro technickou sluţbu 

 sklad chemické sluţby 

 sklad náhradních dílů pro strojní sluţbu 

 příruční sklad kancelářských potřeb 

 dílna chemické sluţby 

  dílna strojní sluţby  

 prostory pro čištění sušení hadic 

 prostory pro praní a sušení oděvů 

 sklad spojové a informační sluţby 

 úklidová komora s výlevkou; 

6.3  Výcvikové prostory 

Vnitřní prostory pro fyzickou přípravu (posilovna) se zřizují za účelem moţnosti 

udrţování fyzické kondice příslušníků HZS. Posilovna je vybavena minimálně jedním uni-

verzálním posilovacím strojem na kaţdých 5 příslušníků směny. Tělocvična a cvičná věţ 

se navrhuje, zpravidla v poţárních stanicích typu C. Součástí tělocvičny můţe být lezecká 

stěna, určená pouze pro lezecká druţstva.  

Výcvikovými prostory mohou také být venkovní plochy s běţeckou dráhou, plochy 

pro míčové sporty (s minimální velikostí volejbalového hřiště). Prostory pro nácvik poţár-

ních, technických zásahů a disciplín poţárního sporu se zpravidla navrhují u poţárních 

stanic typu C. Prostory musí mít odvodněný povrch. Do vzdálenosti 60m od okraje cvičiště 

se umisťuje nadzemní hydrant[15]. 
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6.4 Technologické prostory 

Pro zajištění informačního a komunikační spojení jednotek slouţí zařízení, jejichţ 

umístění vyţaduje samostatné stavební řešení. Jedná se zejména o místnost pro umístění 

serverů. 

Serverovna 

 v místnosti nesmí vést vodovodní ani kanalizační instalace  

 místnost musí být vybavena klimatizačními jednotkami (pro zálohu v případě 

poruchy) 

 doporučuje se zdvojená podlaha pro vedení el. přívodů pod rozebíratelnou částí 

podlahy 

 RACKY (serverové skříně) se umisťují do středu místnosti – přístupné ze všech 

stran 

 vstupní dveře s min. šířkou 900 mm; 

Technické zařízení budov (zdroj tepla, rozvodna elektrické energie, přívod vody) 

 navrhují se pro všechny sloţky společné 

 rozvody se dělí na samostatné části dle konstrukce objektu; 

Náhradní zdroj elektrické energie 

 zálohuje přívod el. energie v době výpadku 

 dieselový agregát (musí zajistit chod jednotky po dobu 72 hod) 

 zálohovány jsou pouze vybrané části objektu, nutné pro zajištění akceschopnos-

ti jednotek 

 pro zálohování elektronických systému se uţívají zdroje s rychlým náběhem 

(startem) např. rotační UPS (záloţní zdroje pro PC); 

6.5 Systém vyhlášení poplachu pro jednotku HZS 

 poplachová a předpoplachová světla 
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 s předpoplachem rozsvítit komunikační cesty, garáţe, skluzy, prostor před vý-

jezdovými vraty 

 automatické ovládání z technologie „Výjezd RCS“ a manuální ovládání 

u dozorčího včetně signalizace 

 elektronické ovládání vrat 

 kompatibilní rozhlasová ústředna s moţností modulace z technologie Výjezd 

RCS s modulem hlasové syntézy (PKV) pro vyhlášení poplachu do rozhlasu 

včetně modulu, který převádí psané slovo do mluveného slova a to je reprodu-

kováno místním rozhlasem (TTS - TEXTOSPECH) 

 tisku příkazu k výjezdu na kompatibilní laserové tiskárně 

 technologický server včetně zvukové karty, UPS, související technologické vy-

bavení – technologický router, PLC automaty včetně napájecích modulů a roz-

vaděčů, kompatibilní rozhlasová ústředna, potřebné softwarové licence včetně 

modulu strojní sluţba a stráţní kniha[17]; 
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7 Návrh stavebního programu pro IVC v Českém Těšíně 

V kapitole je charakterizován daný region a blíţe popsáno město Český Těšín, které 

je významným dopravním uzlem. Zaměřena je také na působnost (četnost a charakter zá-

sahů) jednotky poţární ochrany HZS MSK a popis jejího hasebního obvodu včetně působ-

nosti JSDH. Nedílnou součástí je popis stávajícího technického stavu stanice a její nedosta-

tečné prostorové kapacitě. Jsou zde uvedena také pracoviště ostatních sloţek IZS a to 

městská policie, policie ČR včetně sluţby kriminální policie, výjezdové stanoviště zdra-

votnické záchranné sluţby, které budou součástí navrhovaného integrovaného výjezdového 

centra Český Těšín. Součástí kapitoly je také návrh pracoviště jednotlivých sloţek IZS 

a ostatních nezbytných prostor objektu. Jsou zde uvedeny také statistiky výjezdů JPO i 

HZS MSK. V závěru je uvedena cenová kalkulace v případě výstavby společných prostorů 

IVC Český Těšín a také náklady stávávajících objektů jednotlivých sloţek s náklady v pří-

padě výstavby IVC Český Těšín. V závěru kapitoly je zobrazen vytipovaný pozemek pro 

výstavbu tohoto centra. 

7.1 Charakteristika regionu 

Region se rozkládá na severovýchodě České republiky ve Slezsku na hranici 

s Polskem. Centrum regionu je město Český Těšín, které leţí na levém, západním, břehu 

hraniční řeky Olše. Český Těšín je jedním z nejvýznamnějších a nejfrekventovanějších 

hraničních přechodů do Polské republiky. Město vzniklo v roce 1920 rozhodnutím velvy-

slanecké konference o rozdělení sporného území Těšínska mezi nově vznikající Českoslo-

vensko a Polsko. Stanovená hranice probíhala přes město Těšín podél řeky Olše, dělíc jej 

na dvě části. Na území dnešního Českého Těšína se nacházela průmyslová čtvrť města 

Saská kupa (německy Sachsenberg), vzniklá na přelomu 18. a 19. století. V polovině 19. 

století sem byla přivedena Košicko-bohumínská dráha.  

Český Těšín se v prvním období své samostatné existence vyvíjel jako moderní 

městské centrum nejvýchodnějšího cípu českých zemí, jako město poloţené sice značně 

excentricky na samých hranicích státu, avšak těţící silně ze svého správně administrativní-

ho určení a polohy ţelezničního uzlu. Město Český Těšín je obcí s rozšířenou působností 

pro obec Chotěbuz.  
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V Českém Těšíně ţije okolo 26 tisíc obyvatel. Rozloha města činí cca 34km
2
 

a vedle města obsahuje šest městských částí: 

 Mosty 

 Mistřovice 

 Dolní Ţukov 

 Horní Ţukov 

 Stanislavice 

 Koňákov; 

Ţelezniční a silniční síť 

Český Těšín je významným dopravním uzlem jak z hlediska silniční, tak ţelezniční 

dopravy v Moravskoslezském kraji a návazně České republiky. Městem prochází rychlost-

ní komunikace R 48 (I/48) (Hranice n. M. - Nový Jičín – Frýdek-Místek – Český Těšín – 

Chotěbuz státní hranice), dále pak I/11 (Opava – Ostrava – Český Těšín – Mosty 

u Jablunkova) a zároveň III. tranzitní ţelezniční koridor (Cheb – Plzeň – Praha – Česká 

Třebová – Bohumín – Český Těšín – Mosty u Jablunkova). Mimo to vycházejí 

z ţelezničního uzlu v Českém Těšíně i další tratě jako trať č. 321 (Opava – Ostrava – Čes-

ký Těšín), trať č. 322 (Český Těšín – Frýdek Místek) a trať č. 147 (PL) (Bielsko Biala – 

Český Těšín / Zebrzydowice). 

Silniční doprava svou hustotou tvoří významný prvek dopravní nehodovosti na 

území města Český Těšín a obce Chotěbuz [23] 

7.2 Jednotka PO 

Nařízením Moravskoslezského kraje č.2/2009, který se mění nařízení Moravsko-

slezského kraje č.6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí 

území Moravskoslezského kraje jednotkami poţární ochrany je na hasičské stanici v Čes-

kém Těšíně dislokovaná jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

typu P1-C-Z. Jednotka je předurčena pro dopravní nehody na silnicích I. třídy a ostatních 

silnicích a komunikacích a dále je základní jednotkou poţární ochrany pro havárie s ne-



 

48 

 

bezpečnými látkami. Plný početní stav jednotky tvoří 5 příslušníků (minimální stav 4 pří-

slušníci). 

Obce v hasebním obvodu: Český Těšín, Chotěbuz, Ropice, Vělopolí[21] 

V hasebním obvodu jsou všechny druhy specifických objektů: průmyslové objekty, 

zástavba rodinných domků, nízkopodlaţní budovy, výškové budovy, řadové garáţe, školy 

a školky, budovy pro osoby se sníţenou schopností pohybu osob (nemocnice Český Těšín, 

domov pro seniory, stacionář pro tělesně a duševně postiţené). Dále se zde nacházejí ob-

chodní a nákupní střediska jako Billa, Tesco, Kaufland, Lidl. V oblasti se velmi rychle 

rozvíjí nová bytová výstavba, která zvyšuje počet trvale bydlících obyvatel a hustotu pro-

vozu.  

Částečně na území města se nachází podzemní zásobník zemního plynu (Třanovice 

u Českého Těšína). Pro uskladňování plynu slouţí vytěţené plynové loţisko v Horním 

Ţukově. Mezi objekty stanovující zdroj ohroţení patří také Zimní stadion a Těšínské jatka 

(únik čpavku). 

Město Český Těšín je hraničním městem s Polskem, konkrétně s městem Cieszyn. 

Hranice obou států leţí uprostřed řeky Olše. Na této řece se nacházejí dva hraniční mosty 

(přechody) s jednosměrným provozem pro osobní vozidla a oboustranným provozem pro 

pěší. Na území obce Chotěbuz se nachází tranzitní hraniční přechod, který se svou velikos-

tí řadí mezi největší v České republice. 

Počet JPO v hasebním obvodu:  

JPO I (1) stanice HZS MSK Český Těšín 

JPO III (2) JSDH Český Těšín – Město 

  JSDH Český Těšín – Mosty 

JPO V (8) JSDH Český Těšín – Mistřovice, Stanislavice, Horní Ţukov, Svibice 

  JSDH Chotěbuz, JSDH Chotěbuz – Zpupná Lhota 

  JSDH Ropice, JSDH Vělopolí; 
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Jednotka HZS MSK v Českém Těšíně sídlí v budově, která je v majetku města spo-

lečně s místní dobrovolnou jednotkou. Tato budova byla postavena v roce 1931 a tomuto 

také odpovídá její stav. V průběhu její existence se na ní prováděly pouze dílčí úpravy, 

nikdy nedošlo k celkové rekonstrukci.  

 

Obrázek 1: Stanice JPO a JSDH Český Těšín. 

Z prostorových důvodů nelze do vybavení jednotky zařadit speciální výškovou 

techniku, určenou mimo jiné pro zásah v sídlištní zástavbě. Takovéto zástavby se na území 

města nacházejí hned dvě a to sídliště Svibice a Mojská. Mezi nejvíce problematické ob-

jekty v těchto lokalitách patří budovy z dvanácti a více nadzemními podlaţími, kterých je v 

Českém Těšíně dvacet dva. Dále stísněné prostory hasičské stanice nedovolují vybavení 

jednotky motorovým člunem, určeným pro záchranu osob na vodní hladině. Obdobná situ-

ace je i u ostatních místností určených pro výkon sluţby. Tyto v sobě soustřeďují více 

funkcí najednou jako např.  

 sluţebna - dispečink, kulturní místnost, kancelář velitelů druţstev, školící míst-

nost 

 šatna – čistá šatna, loţnice, posilovna 

 kuchyň – jídelna, místnost pro skladování a nabíjení radiostanic, svítilen, detek-

torů apod.; 
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Umývárna bezprostředně navazuje na garáţová stání a pro její návštěvu je nutno 

projít celým přízemím budovy, kterého teplota se zvláště v zimních měsících díky netěs-

nostem v obvodovém zdivu pohybuje daleko pod hygienickými limity. Budova postrádá 

jakékoliv prostory pro fyzickou přípravu a regeneraci příslušníků. 

Z důvodu špatného stavu budovy narůstají z roku na rok náklady na vytápění 

a spotřebu elektrické energie. Budova není zateplena, nacházejí se v ní stará dřevěná okna, 

která nesplňují ani ty nejzákladnější tepelně izolační normy. Střecha hasičské stanice je ve 

stavu, kdy v případě vydatnějšího deště nebo sněhové pokrývky dochází k zatékání přímo 

do prostorů obývaných příslušníky HZS MSK. Vnější fasáda svým stavem představuje ze 

dne na den reálnější riziko vzniku úrazu opadajícími kusy omítky.  

Stanice jednoznačně nevyhovuje poţadavkům normy poţární stanice 

a zbrojnice[15].  

7.3 Četnost a charakter zásahů jednotky HZS MSK 

Jednotka HZS MSK v Českém Těšíně je předurčena pro zásah na území města 

Český Těšín, obce Chotěbuz, obce Vělopolí a Ropice (obě FM) a dále pro zásah na rych-

lostní komunikaci R 48 (Český Těšín – Frýdek Místek). Vzhledem k tomu, ţe Český Těšín 

je hraničním městem, lze předpokládat i případný zásah v příhraničním pásmu sousedního 

státu. Na základě rozhodnutí Operačního a informačního střediska HZS MSK jednotka 

zasahovala jiţ i v jiných obcích okresu Karviná a Frýdek Místek, neţ pro které je na zákla-

dě Poţárního poplachového plánu předurčena. Počet zásahů s přítomností jednotky HZS 

MSK Český Těšín se průměrně pohybuje v rozmezí 250 aţ 350 událostí za rok. Mezi pře-

vaţující druhy událostí řešených touto jednotkou patří technické pomoci a zvláště pak do-

pravní nehody. U těchto se ve velké míře jedná o dopravní nehody s účastí kamionové do-

pravy, nezřídka spojené s transportem zvířat či nebezpečných materiálů. 

V následující tabulce jsou uvedeny počty výjezdů JPO I HZS MSK (mimo ostrav-

ské jednotky) za rok 2009. Následující graf zobrazuje celkové počty výjezdů těchto jedno-

tek za rok 2009.  
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Bruntál 129 111 18 33 197 0 0 16 504 

Krnov 81 70 2 11 191 0 0 7 362 

Rýmařov 28 51 18 12 144 0 0 6 259 

Frýdek – Místek 186 188 30 37 364 0 0 53 858 

Třinec 90 102 39 30 174 0 0 16 451 

Nošovice 40 48 7 5 30 0 0 46 176 

CHS Karviná 236 112 25 36 295 0 0 55 759 

Havířov 235 117 53 44 343 0 0 45 837 

Český Těšín 56 68 14 14 134 0 0 24 310 

Orlová 131 68 17 11 116 0 0 21 364 

Bohumín 82 43 14 15 179 0 0 19 352 

Nový Jičín 114 170 114 36 250 0 0 40 313 

Bílovec 72 111 32 17 73 0 0 8 313 

Opava 131 197 15 33 376 0 0 31 783 

Hlučín 44 76 9 5 83 0 0 6 223 

Vítkov 25 36 3 6 128 0 0 5 203 

ZÚ Hlučín Rota 

ZZP 

0 0 3 0 3 0 0 0 6 

ZU Hlučín CHaS 0 0 2 0 1 0 0 0 3 

Celkem 1680 1568 415 345 3081 0 0 398 7076 

Tabulka 1: Počty výjezdů jednotek JPO I HZS v MSK za rok 2009[28]. 
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Graf 1: Počty výjezdů jednotek JPO I HZS v MSK za rok 2009[28]. 

Následující graf zobrazuje celkové počty událostí jednotlivých krajů v ČR v roce 2009. 

Z grafu vyplývá vysoká roční četnost událostí v Moravskoslezském kraji. 
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Graf 2: Celkové počty událostí jednotlivých krajů v ČR v roce 2009[28]. 

7.4 Stávající stav dislokace dalších sloţek IZS v Českém Těšíně 

7.4.1 Městská policie 

 

Obrázek 2: Městská policie. 

Sluţebna Městské policie Český Těšín se nachází na ul. Frýdecké. Prostory pro vý-

kon sluţby jsou velmi stísněné a nevyhovující. Budova svým charakterem a dispozičním 
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řešením absolutně nesplňuje alespoň základní standardy pro výkon sluţby sloţky Integro-

vaného záchranného systému, kterou je Městská policie. 

7.4.2 Policie ČR  

 

Obrázek 3: Budova obvodního oddělení PČR. 

Obvodní oddělení Policie České republiky v Českém Těšíně se nachází na 

ul. Nábřeţí Míru. Z důvodu nedostatečné kapacity objektu se část oddělení nachází na 

ul. Tovární. Zájem o společnou dislokací sloţek PČR a HZS jiţ byl několikrát deklarován 

vedoucími pracovníky PČR. 

7.4.3 Územní středisko záchranné sluţby 

Výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné sluţby je dislokováno na 

ul. Třanovského. Zajišťuje výjezd skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP). Pracoviště 

vyhovuje potřebám zaměstnanců z hlediska prostoru. 

Celkově je na tomto pracovišti umístěno 10 výjezdových zaměstnanců. Z toho 

5 zaměstnanců se středoškolským zdravotnickým vzděláním – SZP - a 5 řidičů záchranářů. 

Na 12 - ti hodinové směně, která začíná v 7:00 a končí v 19:00 a poté od 19:00 do 

7:00 jsou vţdy přítomny 2osoby řidič a SZP (muţ či ţena).  
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Obrázek 4: Výjezdové stanoviště rychlé zdravotnické pomoci. 

7.5 Navrhované Integrované výjezdové centrum Český Těšín 

Objekt IVC budou společně sdílet sloţky IZS – Hasičský záchranný sbor Morav-

skoslezského kraje, Územní středisko záchranné sluţby a Městská policie Český Těšín, 

obvodní oddělení (OOP) a oddělení sluţby kriminální policie a vyšetřování (SKPV) Poli-

cie České republiky.  

Tomuto účelu musí odpovídat i celkové provedení objektu z hlediska dopravní do-

stupnosti, napojení na energetické a komunikační sítě, objektovou eliminaci případných 

bezpečnostních rizik (teroristické akce, rizika povodní, popř. jiných mimořádných událostí, 

spojených s přírodní katastrofou atd.).  

V objektu budou umístěna následující pracoviště a prostory pro: 

 Pracoviště s komplexním zázemím pro jednotku Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje, včetně garáţových vrat pro výjezdovou techniku 

 Pracoviště s kompletním zázemím pro rychlou zdravotnickou pomoc ÚSZS 

MSK 

 Pracoviště s komplexním zázemím pro Městskou policii Český Těšín 

 Pracoviště s komplexním zázemím pro PČR (OOP, SKPV Český Těšín) 
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 Společně sdílené technologické prostory a zázemí 

 Společně sdílené další prostory a plochy 

 Parkovací stání před objektem, zpevněné plochy, zelené plochy, veřejné osvět-

lení, oplocení; 

Uvaţovaná lokalita pro výstavbu IVC Český Těšín se nachází mezi ulicemi Frý-

decká, Sokolovská a Lípová, v bezprostřední blízkosti průmyslové zóny a sjezdu na rych-

lostní komunikaci R 48. V tomto případě bude zajištěn optimální sjezd ve směru na Frýdek 

Místek a Třinec a v opačném směru na Chotěbuz. Dále umístění IVC umoţňuje prakticky 

bezproblémový dojezd do centra města, obou sídlišť (Svibice a Mojská) a městských částí 

Mosty, Mistřovice, Koňákov, Dolní a Horní Ţukov, Stanislavice s přímým výjezdem na 

sousední města jako je Havířov a Karviná.  

Pracoviště s komplexním zázemím pro jednotku Hasičského záchranného sboru Mo-

ravskoslezského kraje 

Dle vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany[11] a přílohy č. 3 

upravující základní a minimální početní stav příslušníků směny stanic HZS při změně typu 

stanice z P1 na P2 dojde k navýšení základního početního stavu příslušníků na 8 v jedné 

směně a ve třech směnách na 24. Minimální počet příslušníků v jedné směně určených 

k výjezdu je 6. Maximální stav 8 příslušníků v jedné 24 hodinové směně z tohoto počtu je 

ve směně 1 velitel druţstva, 2 technici speciálních sluţeb, 2 hasiči, 2 strojníci-hasiči a je-

den řidič. 

V příloze č. 5 vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany[11] je sta-

noveno minimální vybavení stanic HZS kraje poţární technikou a věcnými prostředky po-

ţární ochrany.  

Vybavení stanice P2: 

 2 cisternové automobilové stříkačky (CAS) 

 1 rychlý zásahový automobil (RZA) 

 hydraulické vyprošťovací zařízení na CAS 

 rychlý zásahový automobil (RZA) 
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 1 velitelský automobil (VA) 

 1 uţitkový automobil; 

U této stanice předpokládáme plnou bezobsluţnost. 

 Místnost Počet osob Plocha (m
2
) Poznámka 

Kancelář velitele stani-

ce 

1 30 sociální zázemí 

kuchyňský kout 

místo pro odpočinek 

Zasedací místnost  30  

Archiv  10  

Kancelář velitelů druţ-

stev 

1 ve směně 

(celkem 3 

příslušníci) 

30 kancelář 

místo pro odpočinek 

Šatna velitelů druţstev  3 12  navazuje na kancelář velitelů druţ-

stev 

Sociální zařízení: 

- sprcha 

- WC 

- kuchyňský kout VD 

 12  navazuje na kancelář velitelů druţ-

stev 

Kancelář techniků spe-

ciálních sluţeb 

2 ve směně 16  

Denní místnost 10 24 k odpočinku 

prostor můţe být sdílený 

s ostatními sloţkami 

Kuchyňka a jídelna 10 42 kuchyňka s potravinovými skříň-

kami a velkoobjemovými lednice-

mi, prostor můţe být sdílený 

s ostatními sloţkami 

2×loţnice - muţi 2×4 2×16  

Umývárna - muţi  20 propojena s čistou šatnou 

WC - muţi    

Šatna (čistá) - muţi 24 45 24 dvojskříněk 

rozměry:240×80×60 cm 
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Převlečníková šatna 

3×8 

3×8 3×10 k uloţení 3×8 ks převlečníků a 

dalších OOP. Tři klecové šatny 

s ventilací prostoru.  

v návaznosti na garáţové prostory 

Sklad pro potřebu VS  20  

Sklad dýchací a de-

tekční techniky 

 20  

Sklad sorbentů a hasiv  20  

Sklad provozních mate-

riálů 

 

 20  

Sklad technických pro-

středků 

 20  

Příruční sklad pohon-

ných hmot a maziv 

 20  

Sklad strojí sluţby  20  

Dílna strojní sluţby  30  

Úklidová místnost  4,2 na kaţdém podlaţí 

Návštěvní místnost 0 20 u vstupu do objektu 

Technologická místnost  16 zdvojené podlahy 

zálohovaná klimatizace 

Garáţová stání 4×základní 

a speciální 

technika  

2×osobní a 

velitelský 

automobil 

 viz kapitola 6.1 

garáţová vrata min. rozměr š. 

400cm ×v. 420cm 

optimální rozměr stání základní a 

speciální techniky je 12×6m 

Tabulka 2: Jednotlivé místnosti pro HZS. 

Pracoviště s kompletním zázemím pro rychlou zdravotnickou pomoc ÚSZS MSK 

Poţadavky na prostory vycházejí z obecně závazné legislativy a to z vyhlášky o 

zdravotnické záchranné sluţbě[14],z vyhlášky o technických a věcných poţadavcích na 

vybavení zdravotnických zařízení[25], ze zákona o ochraně veřejného zdraví[26] a dalších 

specifik pracoviště. 
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Výjezdovou skupinu v Českém Těšíně bude rychlá zdravotnická pomoc (RZP) 

v nepřetrţitém reţimu. RZP je minimálně dvojčlenná sloţená z jednoho středního zdravot-

nického pracovníka a jednoho aţ dvou niţších zdravotnických pracovníků. Předpokládáme 

pobyt maximálně 3 členů výjezdové skupiny. Výjezdové stání musí umoţnit nezávislý 

okamţitý výjezd jednoho prvosledového vozidla a zbývající stání slouţí jako provozní 

záloha.  

Místnost Počet osob Plocha (m
2
) Poznámka 

Sestra RZP 1 9 místnost s lůţkem 

Řidič - záchranář 2 9 místnost s lůţky 

Kuchyňka 3 16 moţné sdílení daných místností 

s ostatními sloţkami 
Jídelna 3 12 

Společenská místnost 3 12 

Šatna - muţi 2 6 2 skříňky na pracovní i civilní oděv 

Šatna - ţeny 1 6 1 skříňka na pracovní i civilní oděv 

Sprchy a WC muţi 2 5  

Sprchy a WC ţeny 1 5  

Sklad zdravotnického 

materiálu  

13 součástí prostoru garáţí – viz kapi-

tola 4. 1. 2  

Dekontaminační 

prostor  

7 

Garáţové stání pro 2 

vozidla  

50 

Tabulka 3: Jednotlivé místnosti pro ÚSZS. 

Pracoviště s komplexním zázemím pro Městskou policii Český Těšín 

Městská policie Český Těšín (dále jen MP) je orgánem města Český Těšín a byla 

zřízena obecně závaznou vyhláškou města č. 1/1992 o zřízení MP v souladu s § 1 zákona o 

obecní policii[7] a v souladu s § 35a, odst. (2) a § 84 zákona o obcích[27], ve znění poz-

dějších změn. 

MP zabezpečuje místní záleţitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města 

a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon nebo zvláštní zákon. MP provozuje pro potřebu 
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města pult centralizované ochrany (dále jen "PCO"), na niţ jsou napojeny některé objekty 

patřící městu a městem vyuţívané. Na PCO nelze napojovat jiné objekty. Na základě ve-

řejnoprávní smlouvy uzavřené městem s obcí Chotěbuz vykonává MP úkoly stanovené 

zákonem, nebo zvláštními zákony i na území obce Chotěbuz.  

V současné době u městské policie slouţí 23 (z toho 22 muţů a jedna ţena) stráţní-

ků a 3 ostatní pracovníci.  

Místnost Počet osob Plocha (m
2
) Poznámka 

Stála sluţba - recepce 2 10 u hlavního vchodu budovy 

pracoviště kamerového systému 

datové a telefonní zásuvky 

společné sdílení sloţkami 

Čekárna před recepcí  12 s místy k sezení a stoly 

WC pro invalidy    

WC muţi    

WC ţeny    

Úklidová místnost  2 místnost s výlevkou na kaţdém 

patře 

Technologická místnost 0  společné sdílení se sloţkami 

Kolovna  10 musí umoţnit umístění 6 cyklistic-

kých kol 

Místnost pro jednání s 

občany 

   

Písárna 6  pro sepisování úředních záznamů 

včetně vybavení PC 

Kancelář vedoucího 1 6 s vlastním sociálním zázemím (WC 

a sprcha) 

Kancelář zástupce 1  6 s vlastním sociálním zázemím (WC 

a sprcha) 

Kancelář administra-

tivní 

1 12 s kuchyňským koutem 

situována mezi kanceláří velitele a 

zástupce 

Odpočinková místnost 6 18  
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s kuchyňkou 

Instruktáţní místnost 5 35 s kuchyňským koutem 

Sklad zbraní 

s manipulačním prosto-

rem 

 7 měl by navazovat n a instruktáţní 

místnost 

místnost musí splňovat poţadavky 

pro uloţení zbraní dle zákona č. 

119/2002 a v souvislosti s nařízení 

vlády č.338/2002 musí mít tresoro-

vé dveře a elektronickou zabezpe-

čovací signalizaci spolu 

s manipulačním prostorem. 

Šatny muţi 5 20 22 dvojskříňky o rozměru 

200×80×50 cm 

Šatny ţeny 1 5 1 dvojskříňka o rozměru 

200×80×50 cm 

WC a sprchy muţi   3 uzavíratelné sprchové boxy 

s odpovídajícím počtem míst WC 

s podlahovou vpustí 

WC a sprchy ţeny   1 uzavíratelný sprchový box 

s odpovídajícím počtem míst WC 

s podlahovou vpustí 

Sušárny oděvů  12 navazující na šatny- důraz kladen 

na ventilaci- vhodné vybavit kon-

denzačním vysoušečem 

podlaha s výpustí 

Tabulka 4: Jednotlivé místnosti pro MP. 

Pracoviště s komplexním zázemím pro PČR Český Těšín 

Pracoviště policie ČR v případě integrace do společného výjezdového centra bude 

sdruţovat obvodní oddělení (OOP) a oddělení sluţby kriminální policie a vyšetřování 

(SKPV). Obvodní oddělení spadá do I typu oddělení dle kategorizace, podle počtu zaměst-

nanců (nad 50 zaměstnanců).  

Úsek stálé sluţby se vstupem 

Místnost Počet osob Plocha (m
2
) Poznámka 
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Zádveří 1 8 nemusí se zřizovat 

Stálá sluţba 1 20  

Skladiště zbraní 1 8 viz kap. 4.1.4 

Skladiště munice 1 4 

Místnost pro veřejnost 1 12  

Místnost pro předvede-

né 

1 10  

Výslechová místnost 1 14  

Policejní cela 1 20 viz kap. 4.1.4 

Sklad zajištěných věcí 1 12  

WC stálá sluţba 1   

WC veřejnost muţi 1   

WC veřejnost ţeny 1   

WC postiţení 1   

Tabulka 5: Jednotlivé místnosti pro PČR – stálá sluţba se vstupem. 

 

 

Hlavní provozy 

Místnost Počet osob Plocha (m
2
) Poznámka 

Vedoucí oddělení 1 18  

Zástupce vedoucího 2 32  

Sekretariát 1 12 viz kap. 4.1.4 

Kanceláře 1  viz kap. 4.1.4 

Technologická místnost 1 16  

Archiv 1 12 viz kap. 4.1.4 

Kuchyňka s jídelnou 1 18  

Zasedací místnost 1 50  

Pohotovostní pokoj 2 3 36  
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lůţka 

Šatna 1 50 viz kap. 4.1.4 

Umývárna, sprchové 

kouty, WC 

   

Sušárna výstroje a obu-

vi 

1 18  

Sklad vaků a policistů 1 10  

Úklidová komora 1 6  

Místnost pro počítač 1 12  

Posilovna 1 20  

Sklad 1 20  

Tabulka 6: Jednotlivé místnosti pro PČR – hlavní provozy. 

Vedlejší provozy 

Místnost Počet osob Plocha (m
2
) Poznámka 

Garáţ pro osobní au-

tomobily (min. 1 garáţ 

temperovaná) 

4 80  

Garáţ pro motocykly a 

horská kola 

1 16  

Kotec pro psy 4 32  

Skladiště krmiva 1 8  

Příprava krmení 1 8  

Místnost pro psovody 1 10  

Parkoviště 1 60  

WC    

Tabulka 7: Jednotlivé místnosti pro PČR – vedlejší provozy. 

Sluţba kriminální policie 

Místnost Počet osob Plocha (m
2
) Poznámka 

Velitel sluţby krimi-

nální policie 

1 16  
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Tabulka 8: Jednotlivé místnosti pro PČR – sluţba kriminální policie. 

Oddělení sluţby kriminální policie 

Místnost Počet osob Plocha (m
2
) Poznámka 

Vedoucí oddělení 2 32  

Zástupci vedoucího 

oddělení 

2 24  

Archiv 1 12 viz kap. 4. 1. 4 

Kanceláře referentů   viz kap. 4. 1. 4 

Technici 2 24  

Místnost pro ohledání 1 12 viz kap. 4. 1. 4 

Fotokomora 1 12  

Zasedací místnost 2 50  

Atelier (půdorys 10×4) 1 40  

Sklad fotomateriálu 1 10  

Sklad chemikálií 1 10  

Sklad materiálu 1 10  

Čekárna 1 14  

Čajová kuchyňka 1 8  

Úklid 1 2  

WC, umývárna muţi 1   

WC, umývárna ţeny 1   

Tabulka 9: Jednotlivé místnosti pro PČR – oddělení sluţby kriminální policie. 

Společné prostory sloţek v IVC 

Místnost Počet osob Plocha (m
2
) Poznámka 

Vstup do objektu – re-

cepce  

2 30  je zde stálá sluţba pro kontrolování 

hlavního vstupu do budovy, napoje-

ní na kamerový systém  

Učebna 25 70 učebna vybavena audiovizuální a 

datovou technikou, s klimatizací, 
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včetně sociálního zázemí 

Prostory pro fyzickou 

přípravu 

 42 prostory včetně skladu sportovních 

potřeb 

Tělocvična  420 včetně šatny, WC, sprchy 

Kolárna  28 k uloţení kol všech příslušníků a 

zaměstnanců 

Záloţní zdroj elektrické 

energie 

 40 dieselagregát se zásobníky pohon-

ných hmot 

Prostor kompresorovny  6 pro rozvod tlakového vzduchu 

k vozidlům v garáţích, včetně ser-

visního prostoru a dílny 

Výměník a kotelna  45 slouţí jako společný zdroj 

k vytápění a k ohřevu vody 

Mycí a servisní box  72 viz kapitola 6.1 

Víceúčelová venkovní 

sportovní plocha 

 550 s běţeckou dráhou, umělým po-

vrchem 

Tabulka 10: Společně sdílené prostory všech sloţek. 

7.6 Cenová kalkulace 

V kapitole se vychází z plošných poţadavků na společně sdílené prostory sloţek 

z tabulky 9. Celková plocha společně sdílených prostor v objektu: 723 m
2
 

Při výpočtu obsahu společně sdílených prostorů v objektu počítáme se světlou výš-

kou místností 3,3 m a v případě mycího a servisního boxu budeme počítat světlou výšku 

5m. K celkovému obsahu připočítáme 10% pro číselné vyjádření dalších společně sdíle-

ných prostor, jako jsou schodiště a chodby. 

Celkový obsah (kubatura) společně sdílených prostorů v objektu 

2508,3 m
3
 + 250,83 m

3
 = 2759,13 m

3 

Náklady spojené s výstavbou společných prostor. 

Výše investičních nákladů spojených s výstavbou prostor vychází z dlouhodobých 

poznatků s investiční výstavbou. Pro určení cenové hranice byly akceptovány jednak ma-
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ximální poţadavky na hospodárnost samotných stavebních dodávek, ale také specifické 

poţadavky na vybavení technickým zařízením budovy, které jsou nezbytné pro provoz 

sloţek. 

Celková kubatura: 2 759,13 m
3 

Jednotková cena: 5 600,- Kč/m
3
 

Celkové náklady spojené s novou výstavbou společných prostor: 

2 759,13 x 5 600 = 15 451 128Kč 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe náklady spojené s výstavbou společných prostor lze 

odhadnout ve výši 15 500 000Kč. Přesnější nacenění lze získat na základě provedené sta-

vební dokumentace, zohledňující konkrétní stavebnětechnické řešení objektu. 

Roční provozní náklady spojené s provozem objektu sloţky IZS - stávající stav 

Sloţka IZS Název uţívaného objektu Roční provozní náklady tis. Kč 

ZZS Výjezdové stanoviště Český Těšín 150,00 

HZS MSK Hasičská stanice Český Těšín 205,00 

PČR Obvodní oddělení PČR Český Těšín 420,00 

Celkové roční náklady 775,00 

Tabulka 11: Stávající roční provozní náklady. 

Do nákladů spojených s provozem objektu byly započteny náklady za úhradu ener-

gií (el. energie, teplo, plyn, voda), nájmy a náklady spojené s běţným provozem prostor a 

technologií objektu (nutné revize a kontroly vyhrazených zařízení, např. plynová kotelna). 

Předpokládané budoucí roční provozní náklady spojené s provozem objektu sloţky 

IVC 

Předpoklad vychází z porovnání provozních nákladů obdobných objektů, tj. IVC 

Ostrava- Poruba, IVC Nošovice, a zohlednění budoucích nároků na prostorové nároky jed-

notlivých sloţek IZS. 
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Poloţka nákladů Roční náklady tis. Kč 

Energie (el. energie, teplo, voda) 490,00 

Náklady spojené s provozem objektu (revize, kontroly, 

běţná údrţba) 
250,00 

Celkové roční náklady 740,00 

Tabulka 12: Předpokládané roční provozní náklady. 

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe v případě realizace objektu IVC budou náklady na 

provoz objektu srovnatelné, avšak prostory nově plánované budou odpovídat poţadavkům 

na bezpečný a hospodárný provoz jednotek IZS.  

Významnou úsporu představují náklady spojené s výstavbou společných prostor. 

Při individuální výstavbě pro jednotlivé sloţky, by bylo nutno tyto prostory vybudovat ve 

srovnatelných nákladech jako pro případ společného objektu IVC.  

7.7 Prostorové potřeby IVC Český Těšín 

Objekt IVC budou společně sdílet sloţky IZS – Hasičský záchranný sbor Morav-

skoslezského kraje, Územní středisko záchranné sluţby a Městská policie Český Těšín a 

obvodní oddělení a oddělení sluţby kriminální policie a vyšetřování Policie České republi-

ky. 

Pro výstavbu takového se jako optimální jeví plocha cca 2 – 2,5ha (z toho zastavě-

ná plocha 2500 – 3 000m
2
, 17 500 – 22 000m

2
 komunikace, zpevněné komunikační a ná-

stupní plochy, výcviková plocha, parkovací stání, zeleň). 

Uvaţovaný pozemek č.3006/58 k. ú. Český Těšín se nachází mezi ulicemi Frýdecká, 

Sokolovská a Lípová, v bezprostřední blízkosti průmyslové zóny a sjezdu na rychlostní 

komunikaci R 48. V tomto případě bude zajištěn optimální sjezd ve směru na Frýdek Mís-

tek a Třinec a v opačném směru na Chotěbuz.  
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Dále umístění IVC umoţňuje prakticky bezproblémový dojezd do centra města, obou 

sídlišť (Svibice a Mojská) a městských částí Mosty, Mistřovice, Koňákov, Dolní a Horní 

Ţukov, Stanislavice s přímým výjezdem na sousední města jako je Havířov a Karviná. 

 

Obrázek 5: Mapa. 
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8 Zhodnocení a závěr 

Výhody integrace sloţek do společného pracoviště jsou nesporné. Dochází ke 

značné úspoře financí díky společně sdíleným prostorům, technologiím, společným prosto-

rům chodeb, schodišť popř. výtahů. Integrace dává moţnost efektivně vyuţít finanční pro-

středky cestou zvyšování úrovně samotných pracovišť sloţek (resp. jejich modernizace) a 

další nespornou výhodu je nárůst efektivity při vzájemné spolupráci sloţek integrovaného 

záchranného systému při společných zásazích. 

V současné době je nejrozšířenější integrace sloţek do společných IVC 

v Moravskoslezském kraji, kde byl tento koncept přijat jiţ v roce 1995 na území statutár-

ního města Ostrava. Dosud bylo zrealizováno IVC Slezská Ostrava, IVC Ostrava – Přívoz, 

IVC Ostrava – Poruba, IVC - Nošovice a jsou připravovány další projekty pro výstavbu 

těchto center. IVC se nachází také v Praze – Smíchov, Praze - Radotíně, v Karlovarském, 

Královéhradeckém kraji a Ústeckém kraji.  

Ve Zlínském kraji se IVC nenachází, ale dochází zde ke společnému sdílení prosto-

rů dvou sloţek a to zdravotnické záchranné sluţby s poţární stanicí v Uherském Hradišti a 

Policií ČR s poţární stanicí v Luhačovicích. V Olomouckém, Libereckém a Jihomoravské 

kraji IVC nebylo dosud postaveno. 

V diplomové práci byl navrţen stavební program pro Integrované výjezdové cent-

rum Český Těšín mimo jiné také proto, ţe stav budovy stanice JPO a JSDH Český Těšín je 

v katastrofálním stavu a nevyhovuje ani prostorovou kapacitou pro výjezdovou techniku, je 

nutné vytvořit nové prostory pro jednotku JPO Český Těšín a v rámci výstavby pro úsporu 

financí integrovat i ostatní jiţ zmíněné sloţky IZS. 

Tato práce můţe slouţit jako výchozí materiál při rozhodování a plánování výstav-

by Integrovaných výjezdových center a také při výstavbě konkrétního Integrovaného vý-

jezdového centra v Českém Těšíně. Domnívám se, ţe by bylo vhodné na základě této práce 

přistoupit k zakotvení koncepce výstavby IVC v rámci IZS ČR. 

Důvody pro výstavbu IVC Český Těšín jsou zcela zřejmé a nesporné, ale klíčovým 

prvkem je získání finančních zdrojů pro uskutečnění výstavby tohoto centra. V současné 
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době nezanedbatelnou roli vzhledem k poněkud omezeným moţnostem státního 

i územních rozpočtů má moţnost spolufinancování takovýchto projektů z fondů EU.  

Například v zahraničí, a to nejenom v rámci Evropy, jsme svědky v mnoha zemích 

velmi úzkého propojení hasičů a zdravotnických záchranářů. Důvodem je jednoznačně 

efektivita činností (např. Spolková republika Německo, Finsko a další). 

 V Evropě a zejména i v USA se můţeme setkat s plnou integrací všech základních 

sloţek IZS, kdy nejmarkantnější je tato integrace na úrovni operačních středisek.  

Policie v mnoha zemích má primárně snahu se poněkud vymanit z tohoto systému; 

na druhé straně velké mimořádné události posledního desetiletí a zejména hrozba terorismu 

přinesla i v této sloţce mnohdy jiný pohled na danou problematiku. 

Práce se také zabývala finanční kalkulací v případě společného výjezdového centra 

porovnáním nákladů (el. energie, teplo, vody, plyn včetně technických zařízení budovy) na 

jeho provoz s náklady na provoz samostatných objektů jednotlivých sloţek. 

Porovnáním těchto nákladů bylo zjištěno, ţe jsou srovnatelné. Finanční úspora bu-

de však dosaţena při počátečních nákladech na výstavbu společných prostor. Tato úspora 

vzhledem k celkové kubatuře společných prostor je kolem 15 500 000 Kč. 

Závěrem je třeba dodat, ţe v praxi mnohdy záleţí na interpersonálních vztazích 

představitelů jednotlivých sloţek IZS, nakolik jsou schopni se spolu dohodnout a sdílet 

společné představy o „otevřenosti“ takovéto koncepce společných IVC, jeţ samozřejmě 

nese nároky na přizpůsobení pracovníků takovémuto systému. V konečném důsledku lze 

jednoznačně pozitivně vyhodnotit budování IVC jako přínos pro občana, který se ocitl 

v nouzové či mimořádné situaci a je mu poskytnuta komplexní pomoc z jednoho místa. 
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14 Přílohy 

Specifické potřeby na pracoviště Policie České republiky u ostatních útvarů mimo 

potřeby obvodních oddělení dle pokynů k zabezpečení jednotného postupu při vý-

stavbě objektů určených útvarů Policie České republiky[16]: 

Okresní (obvodní, městské) ředitelství: 

Operační středisko- skupina spojovací a výpočetní techniky: 

 vedoucí a operační středisko - místnost pro příjem tísňového volání vybavena 

telefony, počítači, rádiem 

 telekomunikační technika - telefonní ústředna, hlavní rozvod zařízení přeno-

sových systémů, rádiová ústředna, stejnosměrné napájecí zdroje, zdroje nepře-

rušitelného napájení musí navazovat na operační středisko 

 dílna spojovacích techniků - běţná elektromechanická dílna 

 příruční sklad spojovacího materiálu - běţná elektromechanická dílna 

 telekomunikační technika - umisťuje se do nejvyššího podlaţí objektu okres-

ního ředitelství 

 akumulátorovna - umisťuje se v blízkosti telefonní ústředny 

 výpočetní středisko centrální - umisťuje se do středu budovy u stoupacích ša-

chet a průchodů (pro umístění rozvodů) 

 sklad zbraní a střeliva - je nutno budovat dle NMV č.12/1994 k zabezpečení 

sluţebních střelných zbraní a munice proti ztrátám, odcizení a zneuţití 

v objektech Ministerstva vnitra a Policie České republiky; 

Ekonomické oddělení: 

 materiál technického zabezpečení; 

Sluţba kriminální policie: 

Oddělení kriminální policie: 
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 místnost pro ohledání - je vybavena umyvadlem s teplou a studenou vodou, 

nuceným větráním, vytápěním, osvětlením a elektrickými zásuvkami pro napo-

jení přenosných elektrických přístrojů, keramickým obkladem podlahy a stěn do 

výše zárubně 

 fotokomora - bez oken, s periskopickým odvětráním, umísťují se zde stoly na 

vyvolání fotografického materiálu 

 atelier - místnost určená k focení zadrţených osob 

 sklad fotomateriálu - běţný sklad 

 kanceláře referentů - navrhují podle počtu pracovníků 

Skupina technické ochrany: 

Pořádková sluţba, dopravní sluţby a sluţba správních činností: 

Dopravní inspektorát: 

1. skupina – Dohled nad silničním provozem: 

 všechny kanceláře budou řešeny podle konkrétního plánovaného počtu pracov-

níků. 

2. skupina – Dopravních nehod: 

3. skupina – Dopravně správních agend: 

 kartotéka – evidence vozidel - běţný spisový archiv 

 kartotéka – evidence řidičů - běţný spisový archiv 

 kartotéka – průkazy - běţný spisový archiv; 

Okresní úřad vyšetřování: 

 vyšetřovací místnost - běţná kancelář 

 provozní místnost - běţná kancelář 

 sklad zajištěných věcí - běţný sklad 

 sklad tiskopisů - běţný sklad; 



 

81 

 

Sluţba cizinecké a pohraniční policie: 

Oddělení cizinecké policie: 

 jednací místnost pro styk s cizinci - místnost vybavena sedacím nábytkem s 

počítači 

 registrace 

Oddělení pohraniční policie: 

Zdravotnické zařízení: 

 vyšetřovna - místnost s lůţkem 

 sklad na pouţitý zdravotní materiál; 

Technická ošetřovna vozidel: 

 technická ošetřovna vozidel - místnost pro akumulátory s předsíní 

 sklad náhradních dílů - běţný sklad, součást garáţe 

 sklad pneu 

 sklad pro balené PHM 

 nadzemní nádrţe PHM 

 mytí vozů s recirkulací - jedná se o mycí box, je součástí garáţí; 

Garáţe sluţebních vozidel: 

 garáţ pro autobus do 30 osob 

 garáţ pro osobní auta 

 stání pro motorky 

 garáţ pro havarovaná vozidla; 

Stání negaráţovaných vozidel 

Skupina sluţební kynologie: 
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 místnost pro psovody 

 výjezdový psovod 

 přípravna krmiva 

 sklad krmiva 

 sklad ústroje a výcvikových pomůcek 

 šatna pro ošetřovatele - běţná šatna 

 ošetřovna - s moţností vykoupání (osprchování) a osušení psa 

 kotec pro psa  

 výcviková plocha - překáţková dráha; 

Sklady: 

 zbrojní 

 ţenijní 

 operativní techniky 

 stavebně ubytovacího materiálu 

 intendanční sklad 

 sklad pro spojovací techniku 

 bojovou přípravu 

 zájmové sluţby 

 munice 

 náhradní zdroje elektrické energie 

 místnost pro agregát 

 sklad PHM 

 sklad náhradních dílů 

 provádění technických prohlídek vozidel - průjezdný, krytý a osvětlený 

prostor pro 2 – 3 vozidla; 
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Kuchyňský provoz: 

 přípravny - s moţností ohřevu stravy 

 umývárna nádobí - místnost vybavená myčkami 

 kantýna 

 sklad kantýny - běţný sklad 

 sklady suché 

 sklady chladné 

 sklady chlazené 

 sklady pomocné; 

Dílny: 

 údrţbářská dílna - běţná mechanická dílna 

 sklad údrţby 

 sklad potřebného nářadí; 

Ubytovna: 

 pokoje 

 tranzitní ubytovna 

 sklad čistých lůţkovin - běţný sklad 

 posilovna - vybavena tatami (ţíněnkami); 

Správní činnosti v působnosti okresního ředitelství: 

Dopravně správní agendy: 

 výdej řidičských průkazů - kancelář 

 sklad státních poznávacích značek - běţný sklad 

 sklad tiskopisů - běţný sklad 

 podatelna - běţná kancelář 
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 styk s veřejností - běţná kancelář; 

Oddělení sluţby správních činností: 

1. skupina - Agendy zbraní a střeliva: 

 sklad referenta zbraní; 

2. skupina – Agenda občanských průkazů a hlášení pobytu občanů: 

 kartotéka občanských průkazů - archiv 

 sklad občanských průkazů - sklad se skříněmi 

 kancelář hlášení pobytu občanů - běţná kancelář 

 kartotéka obyvatel 

 archiv; 

3. skupina – Agendy cestovních dokladů: 

 kartotéka cestovních dokladů - místnost se skříněmi 

 sklad cestovních dokladů - sklad se skříněmi 

 místnost pro styk s veřejností kancelář; 

Oddělení pohraniční policie: 

 zádveří s prostorem na umývání obuvi a uloţení lyţí 

 sklad vaků a lyţí 

 garáţ pro sněţný skútr; 

Dálniční oddělení: 

 garáţe pro minibus 

 odstavná plocha  

 např. pro havarovaná vozidla; 
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