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Anotace 
 
POŠÍK, Štěpán. Připravenost jednotek SDH obcí na likvidaci dopravních nehod: diplomová 

práce, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2012, 54 s. 

 
Diplomová práce se zabývá likvidací dopravních nehod na pozemních komunikacích 

jednotkami SDH obcí, čímž se myslí zejména provádění záchranných a likvidačních prací 

především předurčenými jednotkami. Práce popisuje a charakterizuje činnost při likvidaci 

dopravních nehod a obsahuje statistické vyhodnocení nasazení jednotek požární ochrany 

na tyto události. Dále jsou zde podrobněji analyzovány jednotky HZS kraje a jednotky SDH 

obcí Pardubického kraje, a to konkrétně jejich vybavení a současný způsob přípravy. 

V neposlední řadě jsou v práci uvedeny návrhy úprav odborné přípravy jednotek SDH obcí se 

zaměřením na likvidaci dopravních nehod na pozemních komunikacích. 
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POŠÍK, Štěpán. Preparedness of Volunteer Fire Brigades for Traffic Accident Disposal: 

thesis, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2012, 54 p. 

 

This thesis deals with the liquidation of accidents on roads by volunteer fire brigades, 

meaning in particular the making of rescue and liquidation work, primarily by predetermined 

units. This work describes and characterizes the activity of the disposal of road accidents and 

provides statistical evaluation of the use of fire protection to these events. It is also analyzed 

in detail the fire brigades and volunteer fire brigades of Pardubice Region, specifically their 

equipment and current method of preparation. Last but not least, it is suggested a solution of 

special training of volunteer fire brigades with a focus on liquidation of accidents on the 

roads. 
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Úvod 

Téměř každý z nás denně dojíždí do práce, do školy, za sportem a prostě tam, kam 

zrovna potřebuje. Právě automobilová doprava představuje možnost snadného, rychlého 

a pohodlného přesunu z místa na místo. Mnoho lidí si už svůj život ani jinak představit 

nedokáže. Je to jeden z důvodů, proč se na našich pozemních komunikacích pohybuje rok 

od roku stále větší počet dopravních prostředků, nejen automobilů. 

I proto se na nás denně z médií doslova valí zprávy o dopravních nehodách (dále jen 

„DN“) z našich silnic a dálnic a informace o tom, kolik bylo zraněno lidí či dokonce kolik 

životů přišlo zbytečně na zmar. Je to nekonečný příběh a i když statistiky hovoří jasně, že 

v České republice (dále jen „ČR“) rok od roku klesá počet DN (ať už z důvodu vyššího podílu 

nových vozidel s moderními bezpečnostními prvky, změn v legislativě nebo dopravně 

bezpečnostních kampaní), čísla jsou to stále vysoká a smutná. Jen pro názornost, 

za posledních pět let zasahovaly jednotky požární ochrany (dále jen „PO“) u 95 451 těchto 

událostí a o život při nich přišlo 4 407 lidí. 

Dříve platilo, že stala-li se DN, která si vyžadovala přítomnost hasičů, zpravidla na 

místo vyjížděla hlavně profesionální jednotka. Postupem času se však situace změnila. 

Především jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen „SDH obcí“) jsou dnes také 

předurčovány na likvidaci DN a jejich úloha je nezastupitelná. Toto tvrzení platí dvojnásob 

v době, kdy se ČR nachází v nelehké ekonomické situaci a všude se šetří finančními 

prostředky. Úspory samozřejmě neminuly ani Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen 

„HZS ČR“), což mělo za následek dobrovolný či nucený odchod směnových příslušníků. 

Na stanicích dnes proto slouží směny v minimálních počtech. Ani výhled do budoucna není 

růžový a v rámci dalších úspor hrozí opět propouštění profesionálních hasičů a rušení stanic. 

Úloha jednotek SDH obcí se tak možná stane ještě mnohem důležitější než je doposud.  

Na Obr. č. 1 můžete vidět, jak to bylo za posledních pět let s účastí jednotek SDH obcí 

na likvidaci DN. I přes klesající celkový počet zásahů jednotek PO a klesající povolávání 

jednotek HZS kraje k DN, přítomnost dobrovolných jednotek u těchto událostí rostla. Větší 

pokles byl zaznamenán až v loňském roce. Jen čas ukáže, jak se bude situace vyvíjet v letech 

následujících. 
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Obr. č. 1 - Účast jednotek PO při likvidaci DN [20] 

 
Aby mohly být jednotky SDH obcí bez problému vysílány k DN, nestačí jen to, že 

budou disponovat potřebnými technickými prostředky. Hlavně musí tuto problematiku znát 

a pravidelně se na ni odborně připravovat, aby byly jejich znalosti co možná největší. Mluvím 

hlavně z osobní zkušenosti, protože jsem členem jednotky SDH obce kategorie JPO II, která 

je předurčena k likvidaci silničních DN a i když vlastníme vhodné vybavení, bylo by nám 

k ničemu bez řádné pravidelné odborné přípravy.  

Jak jsou vlastně jednotky SDH obcí připraveny na likvidaci DN, co je po nich 

vyžadováno, jakou technikou by měly disponovat, jak jsou jednotky PO vytíženy zásahy 

na DN? Nejen tímto se práce zabývá. Protože pocházím a žiji v Pardubickém kraji, je 

věnována větší pozornost právě jednotkám z této části republiky. Součástí práce je i dotazník, 

který pomohl odhalit, jak by si dobrovolní hasiči představovali odbornou přípravu, co jim v ní 

chybí a jaké změny by uvítali a ocenili. V poslední části jsou tedy návrhy a připomínky 

na změnu odborné přípravy především těch jednotek SDH obcí, které jsou předurčeny 

k provádění záchranných prací při silničních DN.  

Závěrem této kapitoly bych chtěl podotknout, že při DN může dojít k úniku různých 

nebezpečných chemických látek či ke zranění nebo úmrtí velkého počtu osob, ale na takové 

případy už se vztahují jiné taktiky zásahu, a proto se touto problematikou práce nezabývá. 
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Rešerše 
 
Kolektiv autorů. Bojový řád jednotek požární ochrany. 1. vydání. Frýdek - Místek: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2007. 561 s. ISBN 978-80-7385-026-5. 

Tato publikace se skládá z jednotlivých metodických listů a každý takový list stručně 

popisuje postupy při konkrétním zásahu. Především odsud jsem čerpal informace 

o charakteristice činnosti hasičů při dopravní nehodě. 

 

 

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

pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů. 2001. 

Z tohoto legislativního předpisu jsem využil hlavně jeho část druhou, která se zabývá 

odbornou způsobilostí a odbornou přípravou jednotek požární ochrany. 

 

 

ČR. Pokyn č.27 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV, kterým se stanoví opěrné body 

HZS ČR a typy předurčenosti jednotek požární ochrany pro záchranné práce. In Sbírka 

interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR. Praha, 2006. 

Tento pokyn mi poskytl informace o tom, jak jsou jednotky požární ochrany 

předurčovány na likvidaci silničních dopravních nehod. 

 

 

ČR. Pokyn č.31 generálního ředitele HZS ČR ze dne 2.6.2010, kterým se stanoví základní 

zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků HZS ČR. In 

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR. Praha, 2010. 

V tomto pokynu jsem našel informace o základním zaměření pravidelné odborné 

přípravy příslušníků jednotek hasičských záchranných sborů krajů a členů jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí. Dále se předpis zmiňuje o pravidelné odborné přípravě 

ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. 
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ČR. Pokyn č.38 generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra, kterým se mění 

Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 36/2003 k provádění 

odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků. 

In Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR. Praha, 2005. 

Tento pokyn se zabývá mimo jiné odbornou přípravou a odbornou způsobilostí členů 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Dále jsem odtud čerpal informace o učebních 

osnovách kurzů pro dobrovolné hasiče. 

 

 

Osnovy kurzů. Školní a výcvikové zařízení HZS ČR - BRNO [online]. 1.3.2012 [cit. 2012-03-

09]. Dostupné z: http://www.oupobm.cz/vyuka/osnovy.htm 

Tuto webovou stránku jsem využil k načerpání informací ohledně učebních osnov 

kurzů k dosažení či prodloužení platnosti odborné způsobilosti a učebních osnov 

specializačních kurzů či vzdělávacích programů. 

 

 

Mnoho důležitých informací a údajů, které byly potřeba k vypracování této diplomové 

práce, jsem získal pomocí konzultací s příslušníky Hasičského záchranného sboru 

Pardubického kraje, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a také se členy 

sborů dobrovolných hasičů obcí. 
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1 Jednotky požární ochrany 

Jednotkou PO se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami 

(hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany (výbava 

automobilů, agregáty apod.) [12],[24]. 

Pro pochopení této diplomové práce je důležité znát způsob rozdělení jednotek PO 

v ČR. Proto jsou níže uvedeny druhy a kategorie. 

1.1 Druhy jednotek PO 

Dle zřizovatele jednotky PO a vztahu osob, vykonávajících činnost v těchto 

jednotkách, ke zřizovateli jednotky PO se jednotky dělí na: 

• jednotky HZS kraje, které jsou součástí HZS krajů a jsou zřizovány státem. V těchto 

jednotkách vykonávají činnost příslušníci HZS kraje jako své povolání ve služebním 

poměru, 

• jednotky SDH obce, které zřizuje obec, resp. město, a činnost v těchto jednotkách 

vykonávají členové jednotek SDH obce na základě dobrovolnosti, příp. někteří 

členové mohou vykonávat činnost v pracovním poměru k obci nebo HZS kraje, 

• jednotky HZS podniku, zřizované právnickými osobami nebo podnikajícími 

fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním 

nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob 

nebo podnikajících fyzických osob jako své povolání v pracovním poměru, 

• jednotky SDH podniku, zřizované právnickými osobami nebo podnikajícími 

fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním 

nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob 

nebo podnikajících fyzických osob na základě dobrovolnosti [1],[12],[24]. 

1.2 Kategorie jednotek PO 

Pro účely plošného pokrytí jednotkami PO se jednotky PO dělí do kategorií 

následujícím způsobem: 

A) Jednotky s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele: 

• JPO I - jednotka HZS zpravidla do 20 min jízdy z místa dislokace. Při vyhlášení 

poplachu vyjíždí do 2 minut. Zřízena je ze zákona. Tato jednotka zabezpečuje 

výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) 

nebo jejich kombinaci. 
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• JPO II - jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají tuto činnost jako své hlavní 

nebo vedlejší povolání, zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace. 

Při vyhlášení poplachu vyjíždí do 5 min. Zřizovatel je obec. 

 JPO II/1 – Tato jednotka zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním 

stavu. 

 JPO II/2 – Tato jednotka zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném 

početním stavu. 

• JPO III - jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají tuto činnost dobrovolně, 

zpravidla do 10 min jízdy z místa dislokace. Při vyhlášení poplachu vyjíždí do 

10 min. Zřizovatel je obec. 

 JPO III/1 – Tato jednotka zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním 

stavu. 

 JPO III/2 – Tato jednotka zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném 

početním stavu. 

B) Jednotky s místní působností zasahující na území svého zřizovatele: 

• JPO IV - jednotka HZS podniku. Při vyhlášení poplachu vyjíždí do 2 min. 

Zřizovatel je právnická nebo podnikající fyzická osoba. 

• JPO V - jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají tuto činnost dobrovolně. 

Při vyhlášení poplachu vyjíždí do 10 min. Zřizovatel je obec. Tato jednotka 

zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu. 

• JPO VI - jednotka SDH podniku. Při vyhlášení poplachu vyjíždí do 10 min. 

Zřizovatel je právnická nebo podnikající fyzická osoba. 

• JPO nezařazená – jednotka PO nezařazená do plošného pokrytí. Požadavky 

na tuto jednotku jsou stejné jako u jednotky kategorie JPO V [12],[24]. 

 

V Tab. č. 1 jsou uvedeny počty všech jednotek PO v ČR od roku 2007 do roku 2011. 

Nejvíce jednotek je jednoznačně zařazeno do kategorie JPO V, naopak nejméně jednotek je 

v kategorii JPO IV. Zvýrazněny jsou všechny jednotky SDH obcí. 
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Tab. č. 1 – Počet jednotek PO v ČR [20] 

Kategorie JPO 2007 2008 2009 2010 2011 
JPO I 237 238 239 240 240 
JPO II 184 202 202 214 219 
JPO III 1 358 1 339 1 339 1 328 1 338 
JPO IV 113 116 113 108 97 
JPO V 5 806 5 802 4 483 5 779 5 708 
JPO VI 258 256 256 251 185 
Celkem 7 956 7 953 6 632 7 920 7 787 

 

1.3 Plošné pokrytí jednotkami PO 

Plošné pokrytí území jednotkami PO je organizační opatření, jehož cílem je vytvořit 

podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry 

a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech (dále 

jen „MU“) zásahem jednotek PO. 

Jinými slovy je to systém, který plošně v celé ČR zabezpečuje účinnou pomoc 

do určitého časového limitu s určitým množství sil a prostředků (dále jen „SaP“) (hasičů, 

požární techniky a dalších prostředků požární ochrany).  

Původně byl tento systém vybudován pro hašení požárů. S technickým rozvojem 

společnosti ovšem vyvstala potřeba zasahovat nejen u požárů, ale i u dalších událostí, jako 

jsou například DN. V tomto trendu se systém nyní profiluje [4],[24].  

1.4 Předurčenost jednotek PO  

Předurčeností jednotky PO se rozumí pro potřebu této diplomové práce určení 

jednotky HZS kraje nebo jednotky SDH obce k provádění záchranných prací při silničních 

DN v závislosti na předem stanoveném rozsahu jejich vybavení, početních stavech 

a předpokládané době dojezdu. 

Jednotky předurčené k záchranným pracím při silničních DN se rozdělují na šest typů 

(značených A-F). Jednotlivé typy předurčenosti znamenají: 

A - jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na dálnicích, rychlostních 

silnicích I. třídy, rychlostních místních komunikacích a silnicích I. třídy pro dálkovou 

a mezistátní dopravu určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh HZS 

kraje, 

- je vybavena rychlým zásahovým automobilem (dále jen „RZA“) nebo technickým 

automobilem (dále jen „TA“) minimálně hmotnostní třídy L nebo cisternovou 
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automobilovou stříkačkou (dále jen „CAS“) ve speciálním technickém provedení 

minimálně hmotnostní třídy M, 

B - jednotka HZS kraje nebo jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II předurčená 

pro záchranné práce na všech komunikacích určená MV-generálním ředitelstvím HZS 

ČR na návrh HZS kraje, 

- je vybavena RZA nebo TA minimálně hmotnostní třídy L, 

C - jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích nebo 

jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II (výjimečně kategorie JPO III) 

předurčená pro záchranné práce zpravidla na vybraných úsecích dálnic, rychlostních 

silnic I. třídy, rychlostních místních komunikací a silnic I. třídy pro dálkovou 

a mezistátní dopravu určená územně příslušným HZS kraje, 

- je vybavena CAS ve speciálním technickém provedení minimálně hmotnostní třídy 

M, 

D - jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III předurčená pro záchranné 

práce na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích, 

- je vybavena vozidly CAS nebo dopravním automobilem, která mají ve výbavě 

alespoň sadu ručních vyprošťovacích nástrojů, 

E - jednotka HZS kraje vybavená automobilovým jeřábem s nosností výložníku do 

20 tun a lanovým navijákem do 40 tun,  

F - jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro vyprošťování těžkých vozidel 

- je vybavena vyprošťovacím automobilem nebo automobilovým jeřábem s nosností 

výložníku nad 20 tun [7]. 

 

Tato práce se nejvíce dotýká jednotek SDH obcí s předurčeností typu B, C a D. Takto 

předurčené jednotky zasahují u MU, na které běžně vyjíždějí i jednotky nepředurčené: 

a) požár silničních vozidel bez dopravní nehody, 

b) dopravní nehoda s následným požárem,  

c) dopravní nehoda bez požáru a bez nutnosti vyproštění osob (pouze u vytipovaných 

jednotek SDH obcí). 

Především ale také zasahují u DN bez požáru s nutností vyproštění osob 

z havarovaných vozidel. V těchto případech předurčené jednotky SDH obcí provádějí 

následující činnosti: 

1. vyproštění osob z vozidla, 
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2. zásah na unikající nebezpečné látky ohrožující životní prostředí (pohonné hmoty 

a další provozní náplně automobilů), 

3. předlékařská první pomoc, 

4. zabezpečení havarovaných vozidel proti vzniku požáru, 

5. spolupráce při uvolnění komunikace [15].  
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2 Dopravní nehoda 

Co se vlastně považuje za DN? Obecná definice z právního předpisu říká, že: „DN je 

událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala 

nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby 

nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu“ [3]. 

Rozšířená definice pro potřeby jednotek PO říká, že: „DN je taková MU, při které 

v souvislosti s provozem na dálnici, silnici, místní nebo účelové komunikaci hrozí ohrožení 

nebo je přímo ohrožen život nebo zdraví osob, případně hrozí či vznikla škoda na majetku 

nebo na životním prostředí, která podléhá oznamovací povinnosti“ [10]. 

2.1 Druhy DN 

Druh DN se zatřídí podle převažujícího charakteru nehody. Pokud by v činnosti 

jednotky PO převládaly jiné práce, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního 

prostředí, klasifikuje se tento zásah podle převažujícího charakteru. Například DN 

s následným požárem patří vždy do kategorie požár. Naopak za DN je třeba považovat 

i případ, kdy jednotky pouze dopravní prostředek vyprošťovaly z prostorů mimo komunikace 

(odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod.) či pouze odstraňovaly drobné 

následky nehody (očištění komunikace nebo odstranění úniků látek – provozních náplní 

vozidel apod.) [19]. 

DN můžeme třídit do mnoha skupin podle různých druhů kritérií. Pro potřeby jednotek 

PO dělíme DN podle: 

• míry ohrožení jednotek PO, 

• místa MU a způsobu přepravy. 

 

Podle míry ohrožení jednotek PO 

Podle míry ohrožení jednotek se DN dělí na: 

a) DN, u kterých podmínky na místě zásahu umožňují, aby záchranné a likvidační práce 

(dále jen „ZaL práce“) na místě prováděli záchranáři bez zjevného vlastního ohrožení 

(významná část DN), 

- likvidační práce po dohodě se správcem komunikace provádí základní složky 

Integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) samostatně, nebo k jejich 

provedení vyžaduje velitel zásahu specializované ostatní složky, případně jejich 

zajištění řeší v rámci věcné a osobní pomoci, 
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- velitel zásahu zpravidla nepřetržitě nekoordinuje činnost složek IZS a není vytyčena 

nebezpečná zóna, 

b) DN, při kterých je nezbytné raněné osoby vyprostit a transportovat do bezpečné 

vzdálenosti, 

- záchranáři a účastníci nehody jsou ohroženi trvajícími nebo hrozícími účinky 

vyvolanými DN (např. požár vozidla), k jejichž odstranění je nezbytné provést 

neprodleně ZaL práce, případně nepříznivým stavem nebo druhem terénu, kdy pohyb 

na místě zásahu vyžaduje speciální vybavení nebo výcvik, 

- je vytyčena nebezpečná zóna velitelem zásahu, 

c) DN, u kterých je důvodné podezření nebo je prokázaná přítomnost nebezpečných látek 

(např. přeprava dle ADR) a záchranáři musí používat nejvyšší stupeň ochrany, 

- v takovém případě je na hranici nebezpečné zóny nutné zabezpečit dekontaminaci 

nebo dezaktivaci záchranářů a raněných či kontaminovaných osob, 

- velitel zásahu přijímá nezbytné opatření pro ochranu životů a zdraví osob 

ve složkách IZS a nařídí vytyčit nebezpečnou zónu [10]. 

 

Podle místa MU a způsobu přepravy 

Podle místa MU a způsoby přepravy se dělí DN na: 

a) silniční - na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích (mimo hromadné 

DN), 

b) silniční hromadné - na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích 

za účasti více než 4 vozidel nebo prostředku hromadné přepravy osob, 

c) železniční – na všech železničních tratích, včetně vleček; do této kategorie se řadí 

i nehody na železničních přejezdech, 

d) letecké - spojená s leteckou přepravou včetně bezmotorových letadel, 

e) ostatní - např. na polních a lesních cestách [19]. 
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3 Pozemní komunikace 

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly 

a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. 

Celková délka všech pozemních komunikací v ČR je více než 55,5 tisíc kilometrů (viz Tab. č. 

2) [26]. 

Kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich 

ochranu, práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a výkon státní 

správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady upravuje 

předpis [2]. 

 

Tab. č. 2 – Délky komunikací [26] 

ČR, kraje 
Délka 

komunikací 
[km] 

Dálnice 
[km] 

Silnice 
I. třídy 
[km] 

Z toho 
rychlostní 

silnice 
[km] 

Silnice 
II. třídy 

[km] 

Silnice 
III. třídy 

[km] 

Hl. m. Praha 84  11  43  34  30  -  
Středočeský 9 637  194  813  152  2 373  6 256  
Jihočeský 6 129  15  661  7  1 644  3 809  
Plzeňský 5 129  109  421  -  1 500  3 099  
Karlovarský 2 054  -  236  27  471  1 347  
Ústecký 4 203  53  493  12  906  2 752  
Liberecký 2 425  -  333  22  487  1 606  
Královéhradecký 3 773  17  444  -  893  2 419  
Pardubický 3 602  9  460  3  912  2 221  
Vysočina 5 100  93  427  -  1 640  2 940  
Jihomoravský 4 480  135  447  26  1 474  2 425  
Olomoucký 3 566  33  435  91  924  2 174  
Zlínský 2 140  13  358  16  573  1 197  
Moravskoslezský 3 431  54  685  32  809  1 884  
Celkem 55 752  734  6 255  422  14 635  34 129  

     

3.1 Kategorie pozemních komunikací 

Pozemní komunikace se dělí do kategorií na: 

a) dálnice – je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu 

silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, 

s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní 

pásy. Dálnice je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší 

povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis, 
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b) silnice – je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými 

vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť. Silnice se podle svého určení a dopravního 

významu rozdělují do těchto tříd: 

1) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezinárodní dopravu. 

Silnice I. třídy vystavěná jako rychlostní silnice je určena pro rychlou dopravu a je 

přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená 

rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis. Rychlostní silnice má obdobné 

stavebně technické vybavení jako dálnice,  

2) silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy, 

3) silnice III. třídy, která je určena ke vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení 

na ostatní pozemní komunikace, 

c) místní komunikace – je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží 

převážně místní dopravě na území obce. Místní komunikace se dále rozdělují podle 

dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do čtyř tříd, 

d) účelová komunikace – je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých 

nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto 

nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování 

zemědělských a lesních pozemků. Účelovými komunikacemi jsou také komunikace 

s omezeným veřejným přístupem (např. areál nemocnice) nebo specifickým určením 

(parkovací plochy u hypermarketů, benzinových čerpadel a dalších) [2],[10]. 

3.2 Vlastnictví pozemních komunikací 

Vlastníkem dálnic a silnic I. tříd je stát, vlastníkem silnic II. a III. tříd je příslušný kraj. 

Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí 

a vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba [10]. 

3.3 Spolupráce s odpovědnými orgány 

Na základě rozdělení působností a majetkových vztahů vyplývá organizace správy 

a údržby na kategoriích komunikací takto: 

a) Dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy 

Správu a údržbu organizuje a zajišťuje státní organizace Ředitelství silnic a dálnic 

České republiky (dále jen „ŘSD ČR“), které k zabezpečení této činnosti na příslušných 

dálničních úsecích a vybraných úsecích rychlostních silnic zřídilo Střediska správy a údržby 
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dálnic. Na zbývajících rychlostních silnicích a běžných silnicích I. třídy zajišťují pro ŘSD 

údržbu soukromé firmy nebo Správy údržby silnic (dále jen „SÚS“). 

Rychlostní silnice je zvláštní silnice I. třídy. Vlastnické právo státu k dálnicím 

a silnicím I. třídy vykonává ze zákona Ministerstvo dopravy. Výkonem vlastnických práv 

státu k dálnicím a silnicím I. třídy pověřilo Ministerstvo dopravy ŘSD ČR. 

b) Silnice II. a III. třídy 

Správu a údržbu organizují a zajišťují krajské a obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností, k zabezpečení této činnosti jsou zřízeny SÚS nebo najaty soukromé firmy. 

c) Místní komunikace 

Správu a údržbu organizují a zajišťují městské (obecní) úřady, k zabezpečení této 

činnosti jsou zpravidla zřízeny Technické služby, respektive Komunální služby. Města (obce) 

údržbu místních komunikací zajišťují i jiným dodavatelským způsobem, pokud nejsou zřízeny 

Technické nebo Komunální služby. 

d) Účelové komunikace veřejného charakteru 

Správu a údržbu organizují a zajišťují přímo vlastníci, kterými jsou právnické nebo 

fyzické osoby. Veřejný charakter mají všechny účelové komunikace, u nichž neomezil 

silniční správní úřad vstup veřejnosti na žádost vlastníka [10].  
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4 Činnost jednotek PO při DN  
Tato kapitola popisuje situace, kdy je nutná spolupráce jednotek PO s dalšími 

složkami IZS. Dále se také zabývá cílem jednotek při zásahu na DN, ale hlavně popisuje 

a charakterizuje činnost jednotek PO (dobrovolných i profesionálních) při likvidaci DN 

na pozemních komunikacích.  

 

Při ZaL pracích je nutná spolupráce s dalšími složkami IZS a využití jejich 

kompetencí ke speciálním činnostem, např. při: 

a) odstranění překážky silničního provozu, zajištění sjízdnosti komunikace (i očištění 

komunikace), opravě dopravního zařízení (vlastník nebo správce komunikace),  

b) poskytnutí zdravotnické pomoci zraněným (zdravotnická záchranná služba),  

c) zabezpečení zraněných zvířat (orgán veterinární správy),  

d) regulaci dopravy nebo uzavření komunikace (Policie ČR),  

e) havarijním znečištění podzemních a povrchových vod (vodoprávní úřad, správce 

vodního toku, původce havárie),  

f) péči o oběti a jejich majetek (obec, asistenční služby působící v dopravě) [11].  

 

Cílem činnosti jednotek při zásahu na DN na pozemních komunikacích je zejména:  

a) zajištění místa a okolí dopravní nehody,  

b) poskytnutí první pomoci zraněným,  

c) provedení protipožárních opatření,  

d) vyproštění zraněných a ohrožených osob,  

e) zamezení úniku nebezpečných látek a látek ohrožujících okolí,  

f) poskytnutí nezbytné humanitární pomoci postiženým osobám [11].  

4.1 Příjezd na místo zásahu 

Jednu z prvních věcí, kterou hasiči řeší při jízdě na DN, je správný příjezd a ustavení 

výjezdové techniky.  

Při příjezdu na místo zásahu se musí zohlednit směr větru (šíření kouřových zplodin), 

dále je třeba myslet na příjezd dalších vozidel jednotlivých složek, které se mohou účastnit 

záchranných prací (zdravotnická záchranná služba, městská policie, Policie ČR aj.). 

Vozidla se ustavují s ohledem na nutnost hašení, s ohledem na případnou explozi 

havarovaných vozidel a tak, aby byly zasahující jednotky chráněny zásahovými vozidly 
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s ohledem na druh nehody [14]. Vhodným řešením postavení zásahových vozidel je 

tzv. „nárazníkové“ postavení, kdy požární vozidla oddělují místo zásahu od okolního 

provozu a tím chrání zasahující osoby. Existují tři základní varianty provedení nárazníkového 

postavení podle typu komunikace: 

• varianta 1 – běžná obousměrná komunikace, práce v jednom směru, tj. zpravidla 

v jednom jízdním pruhu, 

• varianta 2 – dálnice nebo rychlostní silnice se dvěma jízdními pruhy v jednom směru, 

• varianta 3 – dálnice nebo rychlostní silnice se třemi a více jízdními pruhy v jednom 

směru. 

Jako ukázka je na Obr. č. 2 znázorněna varianta 1, se kterou se jednotky PO setkávají 

nejčastěji. 

 
Obr. č. 2 – Nárazníkové postavení [10] 

4.2 Zajištění místa zásahu 

Zajištěním v místě zásahu se rozumí provedení všech opatření, která mají za cíl snížit 

ohrožení zasahujících a zachraňovaných osob v průběhu záchranných prací. 

Při DN může dojít k dalším nehodám nárazem do vozidel záchranných složek, čímž 

vznikají nejen vážná zranění zúčastněných záchranářů, ale také značné škody na zásahové 

technice a technických prostředcích. Proto se využívají všechny dostupné způsoby, které jsou 

k dispozici, pro zvýraznění místa nehody - výstražná oranžová blikající světla, kužely, svítící 

zábrany, vytyčovací pásky apod. 

Uzavření místa nehody musí být provedeno v co nejkratším čase [14]. 
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4.3 Průzkum 

Samozřejmě i u DN probíhá průzkum, a to okamžitě po příjezdu na místo nehody 

a pokračuje se v něm po celou dobu činnosti jednotek. Průzkumem u DN se zejména zjišťuje:  

a) počet a druh havarovaných vozidel,  

b) možnost ohrožení převáženým nákladem, možnost vzniku požáru havarovaných 

vozidel nebo jejich nákladu,  

c) počet a poloha zraněných osob na místě nehody a v okolí, včetně odhadu jejich 

poranění,  

d) ohrožení převážených zvířat a životního prostředí,  

e) nestabilita havarovaných vozidel,  

f) možný únik pohonných hmot a provozních kapalin nebo nebezpečí vyplývající 

z pohonu vozidel (benzin, LPG, elektrický proud),  

g) potřeba nasazení speciální vyprošťovací techniky a prostředků [11]. 

4.4 Protipožární opatření 

Při DN hrozí velké nebezpečí vzniku požáru. Odstranění možného iniciačního zdroje 

a možného vznícení pohonných hmot se docílí odpojením ukostřeného (záporného) pólu 

akumulátoru. V současné době se do některých typů vozidel umisťuje více akumulátorů. 

Je tedy nutné zjistit přítomnost všech. 

Situaci dále komplikují někteří účastníci DN, kteří např. v důsledku stresu chodí 

kolem a kouří. Vždy je tedy nutné připravit trojnásobnou požární ochranu (voda, pěna, 

prášek), která lze provést pomocí vysokotlakého proudu a práškového přenosného hasicího 

přístroje. 

4.5 Vyprošťovací práce 

Před vyprošťováním zraněných osob je nutné provést stabilizaci havarovaného 

vozidla. Tím se vozidlo zajistí proti nežádoucímu pohybu po dobu záchranných prací. 

Cílem vyprošťovacích prací je získat přístup pro poskytnutí pomoci osobám. Součástí 

je také vytvoření prostoru pro bezpečné vyproštění zachraňovaných, zvířat a majetku.  

Velitel zásahu stanovuje postup a způsob provedení vyprošťovacích prací. Velitel 

(velitel zásahu, velitel jednotky na místě zásahu, velitel úseku, velitel sektoru nebo vedoucí 

skupiny) koordinuje vyprošťovací práce s dalšími složkami IZS a vyhledává možná rizika 

a nebezpečí.  
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Pořadí, podle kterého se osoby vyprošťují, je závislé na vážnosti jejich zranění 

a na místě, kde se nacházejí. To znamená, že je snaha dostat z havarovaného automobilu 

vážně zraněné před lehce zraněnými a osoby na dobře přístupném místě před těmi, ke kterým 

je přístup horší. Priorita a způsob vyproštění musí být v souladu s poraněními a s pokyny 

zdravotníků (poranění páteře, zástava dechu, krvácení).  

Vyprošťovací práce provádí hasiči především ve dvojicích s ohledem na zajištění 

vlastní bezpečnosti a ochrany.  

 

Při provádění vyprošťovacích prací je třeba zohlednit způsob a možnosti pro:  

a) zajištění stabilizace a protipožárních opatření,  

b) zajištění přístupu pro poskytnutí pomoci zachraňovaným s ohledem na druh zranění,  

c) odvrácení možných rizik a nebezpečí od aktivních i pasivních bezpečnostních prvků 

(airbagy, předpínače pásů, výztuhy karosérií apod.), nádrží, tlakových nádob, 

elektroinstalačních a ostatních rozvodů, napružených a nestabilních částí,  

d) odstranění překážek bránících vyprošťování,  

e) ochranu zachraňovaných před vlivy vyprošťovacích prací (hluk, nečistoty, střepiny 

skla, ostré hrany),  

f) komunikaci se zachraňovanými,  

g) vytvoření prostoru pro bezpečné vynesení ohrožených osob, zvířat a majetku,  

h) vynesení zachraňovaných a majetku [11]. 

4.6 Komunikace s účastníky DN 

Ke komunikaci s účastníky DN dochází v době časové tísně (je nutné reagovat rychle), 

do hry vstupuje velké množství emocí (nejdříve zpravidla ze strany oběti, které mohou 

vyvolat silné emoce i na straně zasahujícího hasiče). U obou aktérů komunikace, tedy jak 

u záchranáře, tak i u oběti, se objevují psychické a fyzické reakce na danou událost. V případě 

oběti se hovoří zejména o prožívání bolesti, strachu, nejistoty, obav o svůj život a život 

blízkých. Důležitým úkolem komunikace je tedy zejména informovat. Tím, že je 

zachraňovaný zároveň dostatečně informovaný, se snižuje jeho úzkost, strach a agresivita. 

Komunikace má být jasná, stručná, cílená, rychlá, s důrazem na informace. S obětí by 

měl komunikovat pokud možno jeden člověk, střídání komunikátorů snižuje pocit bezpečí, 

zvyšuje pravděpodobnost komunikačních chyb a šumů a vnáší do komunikace zmatek. 
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Pro oběť je těžší zorientovat se, kdo k ní vlastně mluví, zvláště pokud z nějakého důvodu 

záchranáře nemůže vidět [17]. 

4.7 Odstraňování následků DN 

Jednotky provádí odstraňování následků DN pouze tehdy, jestliže je ohroženo zdraví, 

životy osob, zvířat nebo životní prostředí, nebo při provádění odstraňování následků nehody 

hrozí riziko vzniku požáru, výbuchu nebo úniku nebezpečných látek nebo jiné ohrožení a je 

nutné provádět záchranné práce.  

Odstranění následků DN se provádí až po provedení záchranných prací. Velitel zásahu 

prostřednictvím Policie ČR nebo vlastníka komunikace zajistí před prováděním odstraňování 

následků DN uzavření místa zásahu, nebo omezení dopravy tak, aby nebyly zasahující 

jednotky ohroženy okolní dopravou.  

Při odstraňování následků je vhodné zajistit přítomnost vlastníka nebo provozovatele 

dopravního prostředku nebo nákladu, se kterým se konzultuje postup pro provedení 

odstranění následků DN, mající charakter likvidačních prací. Velitel zásahu upozorní 

vlastníka nebo provozovatele na možnost vzniku dalších škod zásahem. Toto upozornění je 

vhodné vyhotovit v písemné podobě včetně souhlasu vlastníka nebo provozovatele 

s navrhovaným postupem [11]. 
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5 Doporučená výbava jednotek SDH obcí 

s předurčeností typu B, C, D 

Kromě minimálního vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární 

ochrany dle předpisu [4] jsou jednotky SDH obce vybavovány další požární technikou 

a věcnými prostředky požární ochrany nebo jinými prostředky, pokud jsou předurčeny pro 

záchranné práce při DN. To platí i v případech, kdy je nadstandardní vybavení požární 

technikou a věcnými prostředky požární ochrany a jinými prostředky odůvodněno havarijním 

plánem kraje.  

Doporučené technické prostředky pro zásah u DN pro předurčené jednotky SDH obcí 

jsou následující [15],[16]: 

• výstražné vesty, výstražné kužely, 

• hydraulické vyprošťovací zařízení (pohonná jednotka + hadice; nůžky + rozpínák 

nebo kombinovaný nástroj; rozpěrný válec, střihač pedálů), 

• rozbíječ skla, 

• řezač pásů, 

• přímočará (mečová) pila, 

• motorová kotoučová (rozbrušovací) pila, 

• variabilní ruční vyprošťovací nástroj (VRVN 1), 

• záchranářský nůž, 

• ochranné desky (ke krytí zaklíněných osob), 

• zachycovač airbagu řidiče, 

• lékárnička, 

• zdravotnický materiál – vakuové dlahy, vakuová matrace, krční fixační límce 

(univerzál nebo různé velikosti), chirurgické rukavice, křísící kyslíkový přístroj, 

• přikrývka, 

• páteřová deska nebo scoop rám, 

• stabilizační klíny, 

• nastavovací žebříky (stabilizace na boku), 

• připínací ráčny (min. 2 x 5 m), 

• naviják. 
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6 Statistiky 

Informace pro tento statistický přehled jsem čerpal z dokumentů Statistika 

nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR, Statistická ročenka ČR: Požární ochrana, 

Integrovaný záchranný systém, Hasičský záchranný sbor ČR a Statistická ročenka 

Pardubického kraje. 

6.1 Statistiky Policie ČR 

V údajích od Policie ČR se promítá fakt, že byla vydána novela zákona 

č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zákon 

č. 137/2008 Sb.) – platná od 1.6. 2008 (když je škoda na každém vozidle nižší než 50 tis. Kč, 

neplatí povinnost volat Policii ČR) a novela zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR – platná 

od 1.1. 2009 (když je škoda na každém vozidle nižší než 100 tis. Kč, neplatí povinnost volat 

Policii ČR). 

 

Počet DN a jejich následky 

V Tab. č. 3 jsou uvedeny počty DN a počty úmrtí, těžkých a lehkých zranění, 

ke kterým došlo v souvislosti s DN [18]. 

Policie ČR šetřila v roce 2011 celkem 75 137 DN. Z toho vyplývá, že každou 

7. minutu šetřila DN, každých 23,3 minuty došlo k lehkému zranění, každých 2,8 hodiny 

k těžkému zranění, každých 12,4 hodiny došlo k usmrcení účastníka DN a každou hodinu 

byla způsobena hmotná škoda v odhadnuté výši 528 tisíc Kč [18].  

 

Tab. č. 3 – Počty DN, úmrtí, těžkých a lehkých zranění [18] 

Rok Počet DN Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno 
2001 185 664 1 219 5 493 28 297 
2002 190 718 1 314 5 492 29 013 
2003 195 851 1 319 5 253 30 312 
2004 196 484 1 215 4 878 29 543 
2005 199 262 1 127 4 396 27 974 
2006 187 965 956 3 990 24 231 
2007 182 736 1 123 3 960 25 382 
2008 160 376 992 3 809 24 776 
2009 74 815 832 3 536 23 777 
2010 75 522 753 2 823 21 610 
2011 75 137 707 3 092 22 519 
Celkem 1 724 530 11 557 46 722 287 434 
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Na Obr. č. 3 je znázorněn poměr následků DN. Můžeme vidět, že téměř rovnoměrně 

rok od roku klesá počet těžce zraněných a usmrcených. Počet lehkých zranění od roku 2003 

také neustále klesá. Výjimkou je pouze rok 2007 a rok loňský. 
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Obr. č. 3 – Poměr následků DN 

 

Počet DN podle druhu komunikace 

V Tab. č. 4 jsou uvedeny počty nehod a usmrcených osob v rozmezí roků 2007 až 

2011 podle druhu komunikace, na které se nehoda stala [18]. K nejvíce DN dochází 

na místních komunikacích, naopak nejmenší počet nehod se stává na dálnicích. K největšímu 

počtu úmrtí dochází na silnicích I.třídy, poté na silnicích II. a III. třídy. Dálnice v tomto 

nelichotivém žebříčku obsadily předposlední místo. Nejmenší počet úmrtí se stává 

na účelových komunikacích. 

 

Tab. č. 4 – Počet DN a usmrcených podle druhu komunikace [18] 

Počet DN Počet usmrcených 
Druh komunikace 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Dálnice 4 936 4 484 2 008 2 528 2 096 45 29 24 25 21 
Silnice I.třídy 33 732 28 798 13 120 12 260 12 089 405 368 325 286 298 
Silnice II.třídy 27 399 24 527 11 449 10 665 10 941 285 260 199 177 157 
Silnice III.třídy 19 512 18 114 9 884 9 019 9 394 194 174 150 132 118 
Sledovaná komun. *) 32 808 29 187 12 651 14 182 12 783 81 73 62 47 56 
Komunikace místní 53 293 47 061 22 492 23 397 24 409 101 78 59 82 52 
Účelová komunikace 11 056 8 205 3 211 3 471 3 425 12 10 13 4 5 

*) – Vybraná komunikace velkých měst 
 

Na Obr. č. 4 se nachází graf vývoje DN podle druhu komunikace. Na první pohled je 

patrný vliv již výše zmíněné novelizace. Díky tomu došlo od roku 2007 do roku 2009 
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ke zdánlivému strmému poklesu počtu DN. Od té doby dochází každoročně přibližně 

ke stejným počtům DN na všech druzích komunikací. Výjimku tvoří snad jen místní 

komunikace, kde dochází k mírnému nárůstu a sledované komunikace, kde došlo v roce 2010 

ke skokovému zvýšení počtu nehod cca. o 1 500. 
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Obr. č. 4 – Vývoj DN podle druhu komunikace 

 

Počet DN podle místa 

V následující tabulce, Tab. č. 5, je uvedeno členění nehod a jejich následků podle 

místa, tj. zda k nehodě došlo v obci, mimo obec nebo na dálnici [18]. Tyto údaje se vztahují 

k rokům 2007 až 2011. Nejvíce nehod se odehrává přímo v obcích, zatímco lidé přicházejí 

nejčastěji o život při nehodách, k nimž dochází mimo obce a zároveň mimo dálnice. 

 

Tab. č. 5 – Počet DN a usmrcených podle místa nehody [18] 

Počet DN Počet usmrcených Místo 
nehody 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

V obci 132 496 115 958 52 421 54 024 53 614 382 393 295 260 244 
Mimo obec 45 304 39 934 20 386 18 970 19 427 696 570 513 468 442 
Dálnice 4 936 4 484 2 008 2 528 2 096 45 29 24 25 21 
 

Na Obr. č. 5 je v procentech znázorněno, jakou měrou se podílejí DN v obci, mimo 

obec a na dálnici na celkovém počtu nehod od roku 2007 do roku 2011. K drtivé většině 

nehod dochází v obcích, naopak nejméně jich je na dálnicích. 



 

 24  

72%

25%

3%

V obci

Mimo obec

Dálnice

 
Obr. č. 5 – Poměr DN podle místa události 

 
Z Obr. č. 6 lze vypozorovat, kolik procent lidí zemřelo při DN v obci, mimo obec 

a nebo na dálnici v letech 2007 až 2011. Téměř dvě třetiny lidí, které přišly v těchto letech 

o život při DN, zemřely při nehodě mimo obec, asi jedna třetina v obci a zbytek zahynul 

na dálnicích. 
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Obr. č. 6 – Poměr úmrtí podle místa události 

6.2 Statistiky MV - GŘ HZS ČR 

Jednotlivé druhy událostí se zásahy jednotek PO 

Tab. č. 6 obsahuje jednotlivé typy událostí a četnost zásahů jednotek PO od roku 2007 

do roku 2011 [20]. Hasiči nejčastěji zasahují na událost technická havárie, která v sobě 

obsahuje události technická havárie, technická pomoc, technologická pomoc a ostatní pomoc. 

Dalšími nejčastějšími MU jsou požáry zároveň s DN. V roce 2010 hasiči vyjížděli dokonce 

častěji k DN než za účelem uhasit plameny. 
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Tab. č. 6 – Typy událostí a četnosti zásahů [20] 

Typ události 2007 2008 2009 2010 2011 
Požáry 21 835 20 406 19 681 17 296 20 511 
DN 21 270 20 063 19 004 18 053 17 061 
Únik nebezpečných chemických látek 1 142 1 024 925 893 1 034 
Únik ropných produktů 5 235 5 218 4 991 4 407 4 251 
Technické havárie 48 010 42 104 47 412 62 961 50 035 
Radiační nehody a havárie 0 0 0 0 1 
Živelní pohromy *) 10 044 5 599 5 240 23 421 5 964 
Plané poplachy 8 148 8 194 8 251 8 037 8 202 

*) – Od r. 2010 platí změna při evidenci živelních pohrom. Živelní pohromy se evidují pomocí příznaku vždy ve 
spojení s druhem události.  
 

Z Obr. č. 7 je jasně patrné, že DN tvoří jednu pětinu z celkového počtu událostí, 

na kterých se jednotky PO podílely. To znamená, že každý pátý vyhlášený poplach jednotkám 

PO znamenal výjezd na událost DN. 
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Obr. č. 7 – Poměr jednotlivých událostí 

 

Počet DN s vyproštěním osob 

Spoluúčast jednotek SDH obcí na celkovém počtu likvidací DN už byla znázorněna 

na Obr. č. 1 hned v úvodu. V následující Tab. č. 7 je k vidění počet DN, při kterých jednotky 

PO musely vyprošťovat zaklíněné osoby z vozidel [20]. Tento údaj je rozdělen do dvou 

kategorií podle toho, jaká jednotka vyprošťovací práce prováděla. 

 
Tab. č. 7 – DN s vyproštěním osob [20] 

Typ jednotky 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem 
jednotky HZS kraje 1 594 1 514 1 330 1 246 1 198 6 882 
jednotky SDH obcí 168 204 244 191 189 996 
Celkem 1 762 1 718 1 574 1 437 1 387 7 878 
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Obr. č. 8 obsahuje graf, který v procentech ukazuje, že jednotky dobrovolných hasičů 

provádějí stále větší počet vyproštění z celkového počtu DN, při kterých bylo vyprošťovacích 

prací potřeba. Od roku 2007 do roku 2009 se téměř zdvojnásobil procentuální podíl zásahů, 

při kterých prováděly tyto jednotky vyproštění a to konkrétně z 10,6 % (2007) na 18,3 % 

(2009). V roce 2010 kleslo toto číslo na hodnotu 15,3 %, ale v roce 2011 dochází opět 

k mírnému nárůstu, a to na 15,8 %. 
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Obr. č. 8 – Poměr vyprošťovacích prací jednotek HZS kraje a SDH obcí při DN 

6.3 Statistiky HZS Pardubického kraje 

Druh a počet DN 

V Tab. č. 8 je uvedeno, kolik se za poslední roky stalo v Pardubickém kraji DN [19]. 

Čísla ukazují, že dochází k mírnému snížení těchto událostí každým rokem, stále jsou to ale 

vysoká čísla.  

 

Tab. č. 8 – Počet DN v Pardubickém kraji [19] 

Druh DN 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem 
Silniční 1 351 1 378 1 193 1 118 1 027 6 067 
Silniční hromadná 12 14 16 11 3 56 
Železniční 31 26 31 35 29 152 
Letecká 0 0 1 1 2 4 
Ostatní 10 4 3 5 1 23 
Celkem 1 404 1 422 1 244 1 170 1 062 6 302 

 
Počet DN bez přítomnosti jednotek HZS kraje 

Další tabulka, Tab. č. 9, udává počty DN, u kterých v letech 2007 až 2011 

v Pardubickém kraji zasahovaly pouze jednotky SDH obcí bez přítomnosti jednotek HZS 

kraje.  
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Tab. č. 9 – Počet DN s účastí pouze jednotek SDH obcí 

Činnost 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem 
Vyproštění osob 36 64 53 37 47 237 
Uvolnění komunikace, odtažení 66 74 111 96 113 460 
Odstranění nebezpečných stavů, únik 
nebezpečných látek, spolupráce se složkami IZS 

10 7 3 13 9 42 

Úklid vozovky 17 24 31 25 32 129 

Celkem 129 169 198 171 201 868 
 

Na Obr. č. 9 je vidět poměr prováděných činností dobrovolnými jednotkami u DN, 

ke kterým nebyla povolána jednotka HZS kraje. Jednotky nejčastěji zajišťují uvolnění 

komunikace, ve více jak čtvrtině případů pak vyprošťují osoby z havarovaných vozidel. 
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Obr. č. 9 – Poměr činností jednotek SDH obcí u DN 
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7 Připravenost jednotek PO na likvidaci DN 

v Pardubickém kraji 

Pardubický kraj má rozlohu 4 519 km2 a žije v něm přes 515 tisíc obyvatel. Sídelním 

městem kraje je statutární město Pardubice. Kraj je z pohledu požární ochrany rozdělen 

na čtyři územní odbory (dále jen „ÚO“). Jsou to ÚO Chrudim (CR), ÚO Pardubice (PA), 

ÚO Svitavy (SY) a ÚO Ústí nad Orlicí (ÚO), jak je vidět na Obr. č. 10.  

 
Obr. č. 10 – Územní odbory Pardubického kraje 

 
Z hlediska působnosti HZS Pardubického kraje patří mezi nejvýznamnější faktory 

potencionálního rizika doprava a průmysl. Na území kraje se nacházelo k 1.7.2011 celkem 

3 602 km pozemních komunikací, z toho asi 9 km dálnic (D 11), 3 km rychlostních silnic 

(R 35), 457 km silnic I. třídy, 912 km silnic II. třídy a 2 221 km silnic III. třídy. Do budoucna 

je v plánu dokončit rychlostní silnici R 35, jejíž trasa povede v úseku státní hranice se 

Spolkovou republikou Německo – Liberec – Turnov - Hradec Králové - Vysoké Mýto – 

Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou. Po svém dokončení bude s přibližně 250 km 

délky nejdelší tuzemskou rychlostní silnicí, která logicky povede i přes území Pardubického 

kraje (viz Příloha č. 1.), což je také jeden z důvodů předurčování dobrovolných jednotek [26]. 

V Pardubickém kraji je 575 jednotek PO (stav k 1. 1. 2012). Během roku 2011 byly, se 

souhlasem HZS Pardubického kraje, zrušeny 3 jednotky SDH obce kategorie JPO V. Nově 

zřízena byla 1 jednotka PO obce typu JPO V a 1 jednotka SDH podniku kategorie JPO VI. 

Celkový stávající stav je uveden v následující Tab. č. 10 [19].  
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Tab. č. 10 – Celkový počet jednotek PO v Pardubickém kraji [19] 

Kategorie 
JPO 

Chrudim Pardubice Svitavy 
Ústí nad 

Orlicí 
Celkem 

JPO I 3 3 4 5 15 
JPO II 8 0 5 9 22 
JPO III 14 27 28 15 84 
JPO IV 0 4 1 1 6 
JPO V 155 84 88 116 443 
JPO VI 1 2 1 1 5 

7.1 Jednotky HZS Pardubického kraje 

Všechny jednotky HZS Pardubického kraje jsou předurčeny k záchranným pracím při 

silničních DN tak, jak je vidět v Tab. č. 11. Na každé stanici se nachází hasičské vozidlo, 

které je vybaveno mimo jiné všemi potřebnými technickými prostředky k likvidaci DN. 

Téměř všude je to CAS, pouze profesionální jednotka ve Vysokém Mýtě vyjíždí na DN 

i s RZA.  

Na stanicích v kraji je umístěno hydraulické vyprošťovací zařízení od více výrobců. 

V ÚO Chrudim se používá značka Holmatro, ve zbylých třech ÚO je toto vybavení od firmy 

Lukas.  

 

Tab. č. 11 – Předurčenost jednotek HZS Pardubického kraje 

Název Jednotky 
Územní 
odbor 

Předurčenost 

Stanice Hlinsko CR C 
Stanice Chrudim CR C 
Stanice Seč CR C 
Stanice Holice PA C 
Stanice Pardubice PA C-E 
Stanice Přelouč PA C 
Stanice Litomyšl SY C 
Stanice Moravská Třebová SY C 
Stanice Polička SY C 
Stanice Svitavy SY C-E 
Stanice Králíky ÚO C 
Stanice Lanškroun ÚO C 
Stanice Ústí nad Orlicí ÚO C-E 
Stanice Vysoké Mýto ÚO B 
Stanice Žamberk ÚO C 

7.2 Jednotky SDH obcí Pardubického kraje 

V Pardubickém kraji je předurčeno k záchranným pracím při silničních DN celkem 

33 jednotek SDH obcí tak, jak je vidět v Tab. č. 12. Do budoucna se plánuje předurčit další 
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dvě jednotky na území  ÚO Pardubice, a to v obcích Zdechovice a Čeperka. Drtivá většina 

těchto předurčených jednotek vozí potřebné technické prostředky k likvidaci DN v CAS, 

pouze jednotky z obcí Choceň a Jablonné nad Orlicí disponují i TA vybaveným na DN 

a jednotka SDH Budislav vlastní vedle CAS i RZA.  

 

Tab. č. 12 – Předurčenost jednotek SDH obcí v Pardubickém kraji 

Název jednotky 
Územní 
odbor 

Kategorie JPO Předurčenost 

Heřmanův Městec CR JPO II/1 D 
Hlinsko CR JPO II/1 C 
Chrast CR JPO III/1 D 
Chrudim CR JPO III/1 D 
Luže CR JPO II/1 D 
Nasavrky CR JPO II/1 D 
Prachovice CR JPO III/1 D 
Seč CR JPO II/1 D 
Skuteč CR JPO II/1 D 
Slatiňany CR JPO II/1 D 
Třemošnice CR JPO II/1 D 
Dašice PA JPO III/1 D 
Lázně Bohdaneč PA JPO III/1 D 
Řečany nad Labem PA JPO III/1 D 
Březová nad Svitavou SY JPO II/1 C 
Budislav SY JPO III/1 D 
Bystré SY JPO II/1 C 
Jevíčko SY JPO II/1 C 
Litomyšl SY JPO III/1 D 
Moravská Třebová SY Nezařazeno D 
Polička SY JPO III/1 C 
Staré Město SY JPO II/1 D 
Svitavy SY JPO II/1 C 
Brandýs nad Orlicí ÚO JPO III/1 D 
Červená Voda ÚO JPO II/1 C 
Česká Třebová ÚO JPO II/1 D 
Choceň ÚO JPO II/1 C 
Jablonné nad Orlicí ÚO JPO II/1 C 
Králíky ÚO JPO II/1 D 
Lanškroun ÚO JPO II/1 D 
Letohrad ÚO JPO II/1 D 
Vysoké Mýto ÚO JPO II/1 D 
Žamberk ÚO JPO II/1 D 

 
Vybavení předurčených dobrovolných jednotek technickými prostředky k likvidaci 

DN je různé. Například hydraulické vyprošťovací zařízení vlastní pouhých 14 jednotek. 

Výrobce je buď Lukas, Holmatro či Narimex. K získání konkrétních informací, čím která 
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jednotka disponuje, bylo zapotřebí telefonicky obvolat každou jednotku zvlášť, protože 

na ředitelství HZS Pardubického kraje byly tyto informace zastaralé a neúplné. Pro tuto 

potřebu jsem vytvořil seznam technických prostředků k likvidaci DN, které jsem považoval 

za nejdůležitější z již zmíněného doporučeného vybavení (viz kapitola č. 5). Tento seznam byl 

dokončen 9.3.2012 a naleznete jej v Příloze č. 2. 

7.3 Odborná příprava příslušníků HZS Pardubického kraje 

Tato kapitola se věnuje především té části odborné přípravy, která má vliv na vzdělání 

příslušníků v oblasti likvidace DN. Kapitola vychází především z odborné přípravy 

příslušníků HZS Pardubického kraje, kteří vykonávají samostatnou činnost na místě zásahu. 

 

Základní odborná příprava 

Příslušníci jednotek PO mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požárů až 

po absolvování základní odborné přípravy. Základní odbornou přípravou je ve smyslu [1] 

§ 72 odst. 2 Vstupní příprava příslušníků (dále jen „VPP“). 

VPP je rozčleněna do 4 modulů. Modul I a II absolvují příslušníci HZS ČR bez ohledu 

na jejich zařazení na služební místo, zbývající III. a IV. modul absolvují podle požadavků 

plynoucích z jejich služebního zařazení. Pro potřebu diplomové práce se skládá VPP z těchto 

modulů: 

• modul I  – úvodní (120 hod.) (pozn.: standardní délka hodiny kurzů je 45 minut), 

• modul II  – obecný (120 hod.), 

• modul III  – profilační – konkrétně modul III – IZS (520 hod.), 

• modul IV  – praxe – konkrétně modul IV – IZS (112 hod.). 

 

Pravidelná odborná příprava 

Pravidelné odborné přípravy se zúčastňují všichni příslušníci. Odborná příprava 

zahrnuje: 

• prohlubování odborných znalostí, 

• tělesnou přípravu, 

• prověřovací a taktické cvičení. 

 

Základní zaměření odborné přípravy na daný kalendářní rok stanoví MV – generální 

ředitelství HZS ČR. Podle tohoto zaměření se v jednotce zpracuje plán odborné přípravy, 
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v němž se zohlední předurčenost jednotky k záchranným pracím. Součástí odborné přípravy 

mohou být i instrukčně metodická zaměstnání (dále jen „IMZ“) nebo specializační kurzy 

ve vzdělávacích zařízeních ministerstva nebo HZS kraje [4],[5]. 

Část plánu pravidelné odborné přípravy pro rok 2012, která se věnuje DN, se nachází 

v Příloze č. 3 tohoto dokumentu [13]. 

 

Požadovaná odborná způsobilost k funkci v jednotce 

Po absolvování VPP má hasič základní znalosti, ale pro další funkce (např. strojník, 

velitel) musí absolvovat kurzy ve vzdělávacích zařízeních Ministerstva vnitra podle osnov 

Ministerstva vnitra. Tyto kurzy se dělí na: 

• kurzy k získání odborné způsobilosti, 

• kurzy k prodloužení odborné způsobilosti. 

 

Vybrané kurzy požadované odborné způsobilosti k funkci v HZS kraje, které se 

zabývají tématikou vhodnou pro likvidaci DN, si lze přečíst v Příloze č. 4.  

7.4 Odborná příprava členů jednotek SDH obcí Pardubického 

kraje 

Tato kapitola se věnuje především té části odborné přípravy, která má vliv na vzdělání 

členů v oblasti likvidace DN. Kapitola vychází z odborné přípravy členů jednotek SDH obcí 

v Pardubickém kraji, kteří vykonávají službu v jednotce dobrovolně. 

Členové, kteří vykonávají službu v dobrovolné jednotce PO jako své zaměstnání 

v pracovním poměru, se zúčastňují odlišné odborné přípravy. Tato práce se však nezabývá 

touto problematikou [22].  

Tato kapitola se také nevěnuje odborné přípravě členů nezařazených jednotek či 

jednotek kategorie JPO V, které nedisponují zásahovými požárními automobily. 

 

Základní odborná příprava  

V souladu s [4] se musí každý člen dobrovolné jednotky PO zúčastnit základní 

odborné přípravy nejméně v rozsahu 40 vyučovacích hodin nejpozději do jednoho roku 

od zařazení do dobrovolné jednotky PO. Základní odbornou přípravu zajišťuje pro členy 

velitel jednotky [9],[12]. 
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Pravidelná odborná příprava 

Členové dobrovolných jednotek PO jsou povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu 

pravidelné odborné přípravy. Pravidelnou odbornou přípravu řídí, organizují a ověřují 

velitelé dobrovolných jednotek PO. Cílem je prohloubení znalostí a praktických dovedností 

hasičů, které jsou požadovány pro výkon zastávané funkce, aby mohli plnit standardní úkoly 

stanovené dobrovolné jednotce. Je vhodné, aby se u dobrovolné jednotky prováděl teoretický 

i praktický výcvik pravidelně v průběhu celého roku s přihlédnutím k místním podmínkám 

a předurčenosti této jednotky. Požadavky na znalosti a dovednosti hasičů stanovují normy 

znalostí hasičů. 

Témata pravidelné odborné přípravy vycházejí ze Základního zaměření pravidelné 

odborné přípravy jednotek PO a příslušníků HZS ČR na kalendářní rok, který vydává MV-

generální ředitelství HZS ČR. Pravidelná odborná příprava v kalendářním roce probíhá 

v minimálním rozsahu 40 hodin. U jednotek SDH obcí kategorie JPO II se doporučuje 

minimálně 40 % (16 hodin) pravidelné odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO 

vykonávat ve spolupráci s HZS kraje na stanicích HZS kraje. 

Součástí odborné přípravy je i prověřovací a taktické cvičení, IMZ nebo specializační 

kurzy [6],[9]. 

Část plánu pravidelné odborné přípravy pro rok 2012, která se věnuje DN, se nachází 

v Příloze č. 3 tohoto dokumentu [13]. 

 

Požadovaná odborná způsobilost k funkci v jednotce 

Strojníci, velitelé družstev a velitelé dobrovolných jednotek PO mohou své funkce 

vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí. Odbornou způsobilost prokazují 

při ustanovení do funkce, nejpozději však do 6 měsíců od ustanovení do funkce. 

Odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek PO se 

člení na dva druhy:  

• odborná příprava k získání odborné způsobilosti = základní odborná příprava, 

• odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti = cyklická 

odborná příprava. 

 

Základní odborná příprava a odborná příprava techniků a nositelů dýchací techniky se 

provádí v odborných kurzech vzdělávacích zařízeních Ministerstva vnitra, u HZS krajů nebo 

vzdělávacích zařízeních určených Ministerstvem vnitra v rozsahu a podle osnov vydaných 

Ministerstvem vnitra. Cyklickou odbornou přípravu zabezpečuje HZS kraje. 
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Za zabezpečení odborné přípravy jednotlivých funkcí v dobrovolných jednotkách PO 

odpovídá: 

a) HZS kraje u strojníků, velitelů družstev, velitelů dobrovolných jednotek PO 

a techniků,  

b) velitel dobrovolné jednotky PO u nositelů dýchací techniky a ostatních členů. 

 

Při organizaci základní a cyklické odborné přípravy HZS kraje vypracuje „Plán 

odborné přípravy dobrovolných jednotek PO“ na každý kalendářní rok, v němž stanoví 

termíny a místo konání jednotlivých druhů příprav. Do plánu je možno zahrnout i termíny 

pravidelné odborné přípravy dobrovolných jednotek PO organizované HZS kraje v podobě 

specializačních kurzů pro členy nebo IMZ pro vybrané funkce [9]. 

Vybrané kurzy pro odbornou přípravu strojníků, velitelů družstev, velitelů 

dobrovolných jednotek PO a techniků dobrovolných jednotek PO, které se zároveň zabývají 

tématikou vhodnou pro likvidaci DN, si lze přečíst v Příloze č. 4 tohoto dokumentu. 

7.5 Specializační kurz „Vyprošťování zraněných osob 

z havarovaných vozidel“ 

Kurz je určen pro příslušníky HZS krajů a členy jednotek SDH obcí, kteří se 

specializují v oblasti vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel (dále jen 

„VZOHV)“, případně připravují podklady pro pravidelnou odbornou přípravu v této oblasti 

velitelům jednotek. Organizován je ve vzdělávacích zařízeních MV-generálního ředitelství 

HZS ČR formou denního prezenčního studia. Obsahem kurzu je výhradně odborná stránka 

vyprošťování osob z havarovaných vozidel a jeho osnova je uvedena v Tab. č. 13 [25].  

 
Tab. č. 13 – Osnova specializačního kurzu VZOHV [25] 

Počet hodin Pořadové 
číslo 

Téma výuky 
Teorie Praxe Celkem 

1. Zahájení kurzu 1 0 1 
2. Taktika zásahu při dopravních nehodách 4 0 4 
3. Psychologie chování u dopravních nehod 1 0 1 
4. Konstrukce vozidel 2 2 4 

5. 
Taktika a technika vyprošťování osob z havarovaných 
vozidel 

4 20 24 

6. Technické prostředky pro vyprošťování 1 0 1 
7. Závěrečná zkouška 0 4 4 
8. Závěr 1 0 1 

 Celkem hodin 14 26 40 
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7.6 Vzdělávací program „Neodkladná zdravotnická pomoc“ 

Jedná se o nový program, který byl schválen 10. února 2012 generálním ředitelem 

HZS ČR. Program „Neodkladná zdravotnická pomoc“ (dále jen „NZP“) je určen 

pro příslušníky HZS ČR a je nadstavbou v pravidelné odborné přípravě hasičů ve smyslu 

neodkladné předlékařské první pomoci. Je organizován výhradně prezenční formou studia 

jako specializační kurz ve vzdělávacích zařízeních MV-generálního ředitelství HZS ČR. 

Výuku si v tomto programu zajišťují hasiči pomocí vlastních odborníků. 

Hlavním cílem vzdělávacího programu NZP je prohloubit teoretické znalosti 

a praktické dovednosti v poskytování první pomoci, s využitím technických prostředků první 

pomoci dostupných u jednotek PO. Osnova programu je uvedena v Tab. č. 14 [25]. 

 

Tab. č. 14 – Osnova vzdělávacího programu NZP [25] 

Počet hodin Pořadové 
číslo 

Téma výuky 
Teorie Praxe Celkem 

1. Zahájení vzdělávacího programu 1 0 1 
2. Práva a povinnosti záchranáře, druhy odpovědnosti 1 0 1 
3. Zdravotnická záchranná služba 1 0 1 
4. Psychologické aspekty činnosti záchranáře 1 0 1 
5. Základy obecné anatomie a fyziologie 2 0 2 
6. Základní vyšetření a priority ošetření 1 1 2 
7. Resuscitace (dle Guidelines 2010) 2 3 5 
8. Podrobnější vyšetření a posouzení stavu postiženého 2 2 4 
9. Šok a šokové stavy 1  0 1 

10. Krvácení 1 1 2 
11. Poranění pohybového aparátu 2 1 3 
12. Poranění hlavy, hrudníku a břicha 2 1 3 
13. Fyzikální a termická poškození 4 0 4 
14. Náhlá postižení oběhového systému 3 0 3 
15. Náhlé příhody neurologické 1 0 1 
16. Neúrazové urgentní stavy 2 0 2 
17. Akutní stavy u dětí 1 0 1 
18. Obvazová technika 0 1 1 
19. Polohování, imobilizace, transport 1 3 4 
20. Třídění velkého počtu raněných metodou START 1 4 5 
21. Modelové situace 0 26 26 
22. Průběžné přezkoušení 2 0 2 
23. Ověření znalostí 1 4 5 

 Celkem hodin 33 47 80 
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7.7 Kurz „Základy zdravotnických znalostí pro členy 

dobrovolných jednotek PO“ 

Učební osnovy kurzu „Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných 

jednotek PO“ (dále jen „ZZZ“) vycházejí ze Základní normy zdravotnických znalostí 

schválené Usnesením výkonné rady Českého červeného kříže č. 237/2000 ze dne 12. února 

2000, určené pro širokou veřejnost i pro členy kolektivních členů Českého červeného kříže. 

Se souhlasem Českého červeného kříže byla Základní norma zdravotnických znalostí částečně 

upravena pro potřeby dobrovolných jednotek PO. Osnova kurzu je uvedena v Tab. č. 15 [25].  

 

Tab. č. 15 – Osnova kurzu ZZZ [25] 

Počet hodin Pořadové 
číslo 

Téma výuky 
Teorie Praxe Celkem 

1. Zabezpečení místa nehody 0,5 0 0,5 
2. Transport zraněného 0,5 1,5 2 
3. Kontrola životních funkcí 0,5 0,5 1 
4. Zvládání masivního krvácení 1 1 2 
5. Pacient v bezvědomí 0,5 1 1,5 
6. Zraněný s dýchacími obtížemi 0,5 0,5 1 
7. Srdeční zástava 0,5 1,5 2 
8. Postižený se srdečním záchvatem 0,25 0,25 0,5 
9. Vážnější spáleniny a krvácející rány 0,5 1 1,5 

10. První pomoc 2 2 4 
 Celkem hodin 6,75 9,25 16 

 

7.8 Shrnutí  

Odborná příprava jednotek HZS Pardubického kraje na likvidaci DN 

Všichni příslušníci, kteří absolvovali již zmiňovanou VPP, jsou odborně způsobilí 

k používání vyprošťovacího zařízení. Další odborná příprava spočívá ve spolupráci 

s automobilovou společností ŠKODA AUTO a.s. sídlící v Mladé Boleslavi, která 

příslušníkům Pardubického kraje umožňuje poznávat nejnovější druhy konstrukcí vozidel 

a zkoušet si na nových typech automobilů vyprošťovací práce. Další školení se dostává 

příslušníkům od výrobců vyprošťovacího zařízení a to tehdy, když jsou jím nově vybaveni. 

Své znalosti po stránce zdravotní přípravy si mohou nově prohlubovat ve vzdělávacím 

programu NZP (viz strana 35). 

Instrukčně metodická zaměstnání zaměřená na likvidaci DN (např. VZOHV) v rámci 

Pardubického kraje, jako celku, neprobíhají. 
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K prohlubování a udržování svých znalostí a dovedností ve VZOHV musí příslušníci 

HZS Pardubického kraje absolvovat každý rok pravidelnou odbornou přípravu v rozsahu 

nejméně 16 hodin. Pravidelná odborná příprava ve VZOHV se organizuje a provádí 

minimálně v rozsahu této osnovy [8]: 

• Zahájení, taktika zásahu při dopravních nehodách    2 hodiny, 

• Konstrukce vozidel       2 hodiny, 

• Taktika a technika vyprošťování osob z havarovaných vozidel  2 hodiny, 

• Předlékařská zdravotní péče       1 hodina, 

• Speciální technické prostředky pro vyprošťování    1 hodina, 

• Praktický výcvik         8 hodin. 

 

V následující části kapitoly jsou zmíněny kurzy odborné přípravy příslušníků HZS 

Pardubického kraje, jejichž náplní sice není primárně vzdělávat a připravovat hasiče 

na likvidaci DN, ale součástí jejich osnov jsou i taková témata, která jsou vhodná pro tuto 

problematiku. U každého takového kurzu je pak napsáno, čím a jakým způsobem se podílí 

na odborné přípravě na likvidaci DN. 

 

VPP – modul I se nevěnuje přímo tématice DN, ale obsahuje zdravotní přípravu 

(8 hod. teorie, 8 hod. praxe) a psychologickou přípravu (12 hod. teorie), která obsahuje mimo 

jiné základy komunikace. 

VPP – modul III – IZS se zabývá tématikou DN a to v části pojmenované „Zdolávání 

MU – Dopravní nehody“, která obsahuje 8 hodin teoretické přípravy. Dále je součástí kurzu 

technický výcvik, ve kterém se mimo jiné hasiči věnují podrobněji vyprošťování z vozidel, 

a to převážně praktickým výcvikem v délce 24 hod. Dále je v kurzu důkladněji probírána 

zdravotní příprava (20 hod. teorie, 14 hod. praxe) a příprava psychologická (4 hod. teorie, 

3 hod. praxe). 

VPP – modul IV – IZS s sebou přináší povinnost absolvovat 7 x 24hodinovou směnu 

na stanici v sídle ředitelství HZS kraje. To znamená, že má nový příslušník možnost 

zasahovat u reálné DN, což je asi nejefektivnější odborná příprava. 

Kurz Taktické řízení A (TŘ A) obsahuje téma „Zdolávání MU“, které má 

předepsanou délku výuky 98 hod. teorie. Součástí tohoto tématu je jak probírání druhů MU 

a jejich charakteristik, což se týká i DN, tak i provádění záchranných prací u DN. 
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Kurz Technická služba A (T-TS A) se zabývá mimo jiné vyprošťovací technikou 

a nástroji, čemuž jsou věnovány 3 hodiny teorie a 2 praxe. 

Kurz Strojní služba A (T-STS A) věnuje 4 hodiny teorie problematice vyprošťování 

ze silničních vozidel, kde se probírají trendy ve vývoji prostředků určených k vyprošťování 

a zásady dělení karosérií silničních vozidel. 

Kurz Strojník A (ST A) se zabývá hodinou teorie taktickými a bezpečnostními 

zásadami pro umisťování a ustavení požární techniky u zásahů při silniční DN a na dálnici. 

Kurz Operační řízení I A (OŘ I A) obsahuje téma „DN na pozemních 

komunikacích“, kterému věnuje 3 hodiny teoretického výcviku. 

 

Odborná příprava jednotek SDH obcí Pardubického kraje na likvidaci DN 

Všechny jednotky SDH obcí Pardubického kraje, ještě před tím, než budou předurčeny 

k záchranným pracím při silničních DN, absolvují specializační kurz VZOHV. Tuto informaci 

jsem získal během jedné z konzultací na ředitelství HZS Pardubického kraje. Ve skutečnosti 

tímto kurzem prošlo pouhých deset jednotek z celkového počtu třiatřiceti předurčených. Které 

to jsou, lze zjistit z Přílohy č. 2. 

Jednotky SDH obcí Pardubického kraje, předurčené k záchranným pracím při 

silničních DN, by měly každoročně absolvovat pravidelnou odbornou přípravu ve VZOHV 

organizovanou řediteli HZS krajů v souladu s obsahovým zaměřením osnovy, která je stejná 

jako pro příslušníky HZS kraje (viz strana 37), v doporučeném rozsahu 8 hodin [8]. 

Své znalosti po stránce zdravotní přípravy si pak mohou členové dobrovolných 

jednotek PO prohlubovat v kurzu ZZZ (viz strana 36). 

 

V následující části kapitoly jsou zmíněny kurzy odborné přípravy členů jednotek SDH 

obcí Pardubického kraje, jejichž náplní sice není primárně vzdělávat a připravovat hasiče 

na likvidaci DN, ale součástí jejich osnov jsou i taková témata, která jsou vhodná pro tuto 

problematiku. U každého takového kurzu je pak napsáno, čím a jakým způsobem se podílí 

na odborné přípravě na likvidaci DN. 

 

Kurz základní odborné přípravy se nevěnuje tématice DN. Jedno z jeho deseti témat 

se ale zabývá zdravotní přípravou formou teorie. 

Kurz V-40 se nezabývá tématikou DN. Zabývá se pouze zdravotní přípravou, a to 

hodinou teorie a hodinou praxe. 
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Kurz V-16 rozebírá mimo jiné téma s názvem „Rozbor činnosti u zásahů v kraji“, 

na které jsou vyhrazeny 3 hodiny teorie. Toto téma má pět částí, z nichž se jedna věnuje 

silničním DN. 

Kurz S-40 obsahuje téma „Taktické a bezpečnostní zásady při výjezdu a jízdě 

požárních automobilů k zásahu a při umisťování techniky u zásahu“, na které jsou vyhrazeny 

3 hodiny teorie a 1 praktická hodina. Jedna ze třech částí tohoto tématu se věnuje zásadám 

při silniční DN. Dále je v kurzu věnována hodina teorie vyprošťovacímu zařízení a 3 hodiny 

praktickému výcviku s hydraulickým nářadím. Zdravotní přípravou se tento kurz zabývá 

hodinu teoreticky. 

Kurz S-8 věnuje část dvouhodinového praktického výcviku vyprošťovací technice. 

Kurz V-24 se nezabývá tématikou DN. Zabývá se pouze zdravotní přípravou, a to 

hodinou teorie a hodinou praxe. 

Kurz S-16 obsahuje téma „Taktické a bezpečnostní zásady při výjezdu a jízdě 

požárních automobilů k zásahu a při umisťování techniky u zásahu“, na které je vyhrazena 

hodina teorie a jedna ze dvou částí tohoto tématu se věnuje výše zmíněným zásadám 

při silniční DN. Zdravotní přípravou se tento kurz zabývá hodinu teoreticky. 

Kurz TCH-16 se nezabývá tématikou DN. Zabývá se pouze zdravotní přípravou, a to 

hodinou teorie. 

 



 

 40  

8 Vzdělávací zařízení pro jednotky SDH obcí 

Pro absolvování odborné přípravy dobrovolných hasičů jsou zřízeny ústřední hasičské 

školy a odborná učiliště požární ochrany. 

8.1 Ústřední hasičské školy 

Vzdělávací zařízení k provádění odborné přípravy určuje, ve smyslu [4], generální 

ředitelství HZS ČR. Takto určeny jsou dvě zařízení v ČR:  

• Ústřední hasičská škola Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen „ÚHŠ“) 

Jánské Koupele, 

• ÚHŠ Bílé Poličany.  

ÚHŠ Jánské Koupele se nachází v Moravskoslezském kraji a ÚHŠ Bílé Poličany 

v kraji Královehradeckém. Obě tato školící zařízení, co se týká obsahu kurzů, jsou na stejné 

úrovni. O tom, ve které škole absolvuje člen kurz, rozhoduje ve většině případů vzdálenost či 

dopravní dostupnost od školícího střediska [21].  

V obou ÚHŠ probíhají kurzy základní odborné přípravy, základní či cyklické kurzy 

pro velitele (V-40, V-16, V-24), strojníky (S-40, S-8, S-16), techniky (TCH-16) a kurz ZZZ. 

8.2 Odborná učiliště požární ochrany 

Odborná příprava členů jednotek SDH obcí se provádí podle [4] také ve vzdělávacích 

zařízeních Ministerstva vnitra, kterými jsou odborná učiliště požární ochrany (dále jen 

„OUPO“). I přes to, že jsou tato vzdělávací zařízení určena především pro příslušníky HZS 

ČR a jejich odbornou přípravu, školí se zde i ostatní příslušníci či členové dobrovolných 

jednotek PO. V ČR fungují k dnešnímu datu tři OUPO, a to: 

• OUPO Brno, 

• OUPO Frýdek – Místek, 

• OUPO Borovany (podle všeho bude zrušeno během roku 2012). 

Členové jednotek SDH obcí se v těchto vzdělávacích zařízeních MV-generálního 

ředitelství HZS ČR zúčastňují mimo jiné kurzu VZOHV. 
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9 Dotazník 

Součástí diplomové práce je dotazník zaměřený na jednotky a členy jednotek 

kategorie JPO II, JPO III, JPO V a nezařazené JPO v celé ČR. Jeho sestavování se neobešlo 

bez konzultací s odborníky, především s příslušníky HZS ČR a členy jednotek SDH obcí.  

Dotazník by měl nastínit, jak ve skutečnosti probíhá odborná příprava na DN 

v jednotkách SDH obcí. Měl by pomoci zjistit, co členům v odborné přípravě chybí a co by 

v ní uvítali. V neposlední řadě byla snaha získat údaje o tom, jakými technickými prostředky 

vhodnými k likvidaci DN jednotky disponují. Dotazník byl anonymní z důvodu dosažení 

co největší věrohodnosti. Tvoří ho 28 otázek, jejichž odpovědi neslouží pouze této práci, ale 

i pro potřeby lidí, kteří se podíleli na jeho sestavení.  

Aby se dotazník dostal k co největšímu počtu členů, byl o pomoc s jeho rozšířením 

požádán Bc. Mojmír Studník, který dotazník vyvěsil na internetových stránkách 

www.prodh.cz a rozeslal žádosti o vyplnění na přibližně 5 tisíc e-mailových adres z databáze 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Pro ještě větší dostání se dotazníku do povědomí 

byl kontaktován p. Jakub Kozák, který je jeden z redaktorů webových stránek 

www.pozary.cz. Díky němu se na nich objevil článek s hypertextovým odkazem na stránku, 

kde byla možnost dotazník vyplnit.  

Dotazník byl vyvěšen v období 25.2. - 15.3.2012 a za tu dobu jej vyplnilo celkem 

707 členů. Po vyřazení neúplných odpovědí jich zůstalo 644 platných, které se nadále 

zpracovaly. Výsledky byly navíc ještě rozděleny do dvou skupin, a to podle toho, zda 

odpovídal člen předurčené či nepředurčené jednotky. Samotný dotazník a jeho vyhodnocení 

se nachází v Příloze č. 5. 
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10 Navrhované úpravy 

10.1 Povolávání a předurčování jednotek PO na likvidaci DN 

Hasiči jsou obecně povoláváni k různým druhům DN. Rád bych se nyní věnoval těm 

nehodám, u kterých je zapotřebí vyprošťovacích prací k záchraně osob a je předpoklad, že 

bude nutné poskytovat první pomoc.  

Když bude operátorovi na tísňové lince byla nahlášena DN jednoznačně s nutností 

vyproštění osob, myslím si, že na likvidaci takové MU by měly být vysílány, kromě 

profesionálních jednotek HZS kraje, pouze ty dobrovolné jednotky, které jsou k tomu 

předurčené, tzn. vybavené a školené (viz bod č. 10.2).  

V dotazníku odpovědělo 62 % členů nepředurčených jednotek PO, že jejich jednotka 

někdy zasahovala na DN, 47 % tvrdí, že se jejich jednotka dostavila k DN jako první, 

27 % říká, že jejich jednotka prováděla vyproštění osob a 37 % odpovědělo, že jejich jednotka 

poskytovala první pomoc. Přitom ti samí lidé odpověděli v 62 % případů, že si myslí, že 

nemají dostatečnou odbornou přípravu v oblasti poskytování první pomoci, v 79 % případů, 

že jejich jednotka ani částečně neabsolvovala specializační kurz VZOHV či RZA 

a v 45 % případů u nich v jednotce neprobíhá žádná odborná příprava na likvidaci DN.  

Výsledky průzkumu naznačují, že vysílat nepředurčené jednotky k tomuto typu DN 

není příliš vhodné, už jen z pohledu jejich vlastní bezpečnosti a bezpečnosti zachraňovaných. 

Navíc z odpovědí na otázku č. 20 vyplývá, že nepředurčené jednotky mají mnohdy 

nedostatečné vybavení pro tento druh MU.  

Na druhou stranu je určitě nutné podotknout, že příjezd prvních jednotek PO má 

obrovský efekt na psychiku zachraňovaných, samozřejmě v kladném slova smyslu. Nikdo 

z postižených neřeší, jací hasiči právě dorazili. Hlavní je, že už „někdo“ přijel. Takže 

i nepředurčené jednotky, které se díky své dislokaci mají možnost dostat k nehodě jako první, 

mohou sehrát významnou roli. Například i kvůli možnosti vzniku následného požáru.  

I přes to se však domnívám, že systém předurčování jednotek SDH obcí by měl být 

takový, aby měly možnost dostavit se na místa zmiňovaných DN v drtivé většině případů jako 

první právě jednotky předurčené. V tom vidím jeden z  důvodů existence předurčování vůbec. 

10.2 Specializační kurz VZOHV 

Tento specializační kurz, o kterém jsem se již podrobněji zmínil na straně 34, je více 

než vhodný pro členy předurčených jednotek SDH obcí. Bohužel tímto kurzem (nebo kurzem, 
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který předcházel – Kurz posádek RZA) kompletně prošlo pouhých 36 % předurčených 

jednotek PO, 32 % předurčených jednotek tento kurz absolvovala s neúplným počtem členů 

a zbývajících 32 % tento kurz neprodělala ani z části, jak vyplývá z výsledků dotazníku.  

Podle mého názoru by bylo nejvhodnější, kdyby tento kurz absolvovali všichni 

členové předurčených jednotek SDH obcí a to ideálně ještě předtím, než je jejich jednotka 

vůbec předurčena k záchranným pracím při silničních DN. Tato varianta je ovšem 

ke kapacitním a časovým možnostem odborných učilišť PO v podstatě nereálná. Proto se mi 

zdá lepší a také zcela dostačující cestou vyslání jednoho či dvou členů jednotky na kurz 

VZOHV. Ti by pak předávali nabyté zkušenosti svým kolegům a měli by tak na starosti 

odbornou přípravu zbytku jednotky v oblasti likvidace DN. Pro upevnění znalostí, dovedností 

a přenos nových informací by potom bylo vhodné, aby HZS krajů každoročně organizovaly 

cyklickou odbornou přípravu na likvidaci DN pro členy, kteří prošli kurzem VZOHV. 

10.3 Pozice „garanta“ odborné přípravy na likvidaci DN pro 

jednotky SDH obcí 

Tento návrh souvisí s předchozím bodem č. 10.2. Podle [8] je na centrálních stanicích 

HZS kraje na každé směně minimálně jeden příslušník HZS ČR s potvrzením o absolvování 

specializačního kurzu VZOHV či RZA a dále minimálně jeden příslušník HZS ČR na každé 

pobočné stanici HZS kraje.  

Tito hasiči mají na starosti pravidelnou odbornou přípravu ostatních příslušníků a nově 

by to měli být právě oni, podle mého názoru, kdo by organizoval cyklickou odbornou 

přípravu těch vybraných členů předurčených jednotek SDH obcí, kteří prošli kurzem 

VZOHV. V tomto směru by se z těchto příslušníků stali takoví „garanti“ předurčených 

jednotek SDH obcí. Nesporná výhoda tohoto postupu by byla v tom, že by jak profesionální, 

tak dobrovolné jednotky podstupovaly stejnou odbornou přípravu (dobrovolné jednotky 

v menším rozsahu), což by vedlo k lepší spolupráci a možné určité nahraditelnosti hasičů 

mezi sebou při zásazích, u kterých se denně potkávají.  

Se vznikem „garantů“ souhlasilo 89 % dotázaných (93 % z řad předurčených jednotek, 

87 % z řad nepředurčených jednotek). 

10.4 Soutěžní IMZ 

V dotazníku odpovědělo 52 % členů, že odborná příprava na DN svépomocí v rámci 

vlastní jednotky neobsahuje dostatek praktického výcviku (29 % z řad předurčených jednotek, 

77 % z řad nepředurčených jednotek). Na otázku, zda má jejich odborná příprava na DN 
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ve spolupráci s HZS kraje nedostatek praktického výcviku, odpovědělo kladně 44 % členů 

(42 % z řad předurčených jednotek, 48 % z řad nepředurčených jednotek).  

Jedním z možných návrhů, jak zlepšit tuto situaci, je ubrat se takovou cestou, jakou 

jdou jednotky PO z Moravskoslezského kraje (dále jen „MSK“) od roku 2011. V loňském 

roce HZS MSK ve spolupráci s dalšími subjekty zorganizoval „Soutěžní IMZ ve VZOHV“ 

a letos se chystá podobná událost, jen pod názvem „Soutěž předurčených jednotek SDH obcí 

ve VZOHV“. Těchto akcí se zúčastňují všechny jednotky SDH obcí předurčené k záchranným 

pracím při silničních DN v MSK. Všechny proto, protože se jedná o formu odborné přípravy 

a z tohoto důvodu je jejich účast povinná.  

Soutěže se za každou jednotku SDH obce účastní zmenšené družstvo o počtu 1 + 3. 

Úkolem družstva je vyproštění zraněné osoby (figuranta) z vozidla se zajištěním maximální 

bezpečnosti pro sebe a pro postiženou osobu, s dodržením všech platných bezpečnostních 

předpisů a postupů. K vylosování je připraveno několik scénářů, kdy vozidla při nich použitá 

jsou poškozena tak, aby co nejvěrněji simulovala skutečnou DN. Postup při záchraně hodnotí 

sbor rozhodčích. Soutěž je rámcově provedena podle Pravidel soutěží ve VZOHV.  

Myslím si, že taková forma odborné přípravy je více než přínosná, a to nejen pro 

přímé aktéry. Každý, kdo je u této akce přítomen, vidí spoustu užitečných věcí a v případě 

jakéhokoli dotazu či problému může vše konzultovat s největšími znalci v oboru. A i to je 

svým způsobem odborná příprava, která by se tak dostávala např. členům nepředurčených 

jednotek SDH obcí. 

10.5 On-line dostupné materiály k odborné přípravě 

Jedna z otázek dotazníku byla, zda by členové využívali aktuální materiály od HZS 

kraje pro odbornou přípravu na DN, které by byly dostupné na internetu. 91 % dotázaných 

odpovědělo kladně (95 % z řad předurčených jednotek, 89 % z řad nepředurčených jednotek). 

O něco takového je snaha např. v Pardubickém kraji. Na intranetu (vnitřní počítačová 

síť) HZS Pardubického kraje se nacházejí mimo jiné aktuální materiály týkající se odborné 

přípravy, samozřejmě i k problematice DN. Tyto materiály sepisují a dávají dohromady 

odborníci na danou problematiku. Samozřejmostí je, že se pod každý svůj dokument podepíší, 

což zavazuje k ještě větší zodpovědnosti a kvalitněji odvedené práci. Navíc, pravomoc 

ukládat, nějak měnit či naopak mazat data na intranetu má pouze jedna osoba, která 

i kontroluje, jak po stránce formální, tak obsahové, zda jsou materiály správně zpracovány.  

Umožnit k nim pomocí internetu přístup také dobrovolným jednotkám by znamenalo 

možnost určitého sjednocení v odborné přípravě. Všichni by měli k dispozici stejné a hlavně 
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aktuální podklady ke vzdělávání a jen by se tak zlepšila vzájemná spolupráce mezi 

profesionály a dobrovolníky. V Pardubickém kraji je představa toto zavést do konce roku 

2012.  

10.6 Stáže na stanicích HZS kraje 

Jak při cvičení či v rámci odborné přípravy nejreálněji nasimulovat MU, v našem 

případě DN? I při sebevětší snaze si zachraňující uvědomují, že nastalá situace není 

doopravdy. Občas se povede více či méně navodit atmosféru jako ve skutečnosti, i tak ale 

člověk ví, že když neodvede svou práci na 100 procent, ať už z jakéhokoliv důvodu, 

v podstatě se nic neděje, vše je totiž jen jako. Ty skutečné reakce a emoce se dostaví až tehdy, 

kdy se taková událost fakticky odehrává a z toho si potom odnášíte, jako zasahující hasič, 

zkušenosti k nezaplacení. A takovou příležitost dobrovolným hasičům přinášejí právě stáže 

na stanicích HZS kraje.  

V hlavním městě Praze to např. funguje tak, že na základě Dohody o spolupráci mezi 

HZS hlavního města Prahy a Městskou částí Prahy je umožněno členům jednotky sboru 

dobrovolných hasičů této městské části absolvovat stáž na stanici HZS. Ta představuje účast 

při výcviku, výjezdu a při zásahové činnosti HZS hlavního města Prahy. Dobrovolná jednotka 

se tak dostaví na určenou stanici s vlastní výjezdovou technikou a jednoduše ten den slouží 

společně se směnovými příslušníky. V případě nahlášení události vyjíždí s profesionální 

jednotkou na místo zásahu a pod jejím vedením s ní provádí potřebnou činnost. To znamená, 

že když se bohužel stane nějaká DN a tyto jednotky na ni jsou vyslány, na místě vidí skutečné 

neštěstí, skutečné emoce, skutečnou krev. Z takového společného zásahu si pak členové 

dobrovolné jednotky odnáší poznatky o tom, jak sami na takovou situaci reagují a jak správně 

postupovat při záchranných a likvidačních pracích.  

Jistou nevýhodou těchto stáží je fakt, že nikdo dopředu nedokáže říct, zda se tu danou 

směnu stane nějaká MU, respektive DN. Ale i kdyby k ničemu nedošlo, je to vynikající 

příležitost poznat život na stanici a trávit čas s lidmi, od kterých se toho člověk může spoustu 

dozvědět. 

60 % členů v dotazníku odpovědělo, že nemá příležitost si vyzkoušet 24-hodinovou 

službu na stanici HZS ČR (52 % z řad předurčených jednotek, 64 % z řad nepředurčených 

jednotek). Ti, co tu možnost měli, ji v 77 % případů využili (91 % z řad předurčených 

jednotek, 66 % z řad nepředurčených jednotek). Z toho jasně vyplývá, že zájem o stáže je 

veliký a z vlastní zkušenosti vím, že je to opravdu výborná věc.  
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I z těchto důvodů bych navrhoval, aby tuto možnost mělo mnohem více dobrovolných 

jednotek ve všech krajích, především pak jednotky kategorie JPO II, přednostně předurčené. 

Variantou by bylo určitě i to, že by členové dobrovolných jednotek doplňovali zmenšená 

družstva 1+3 na vozech jednotek profesionálních. 

10.7 Rescar – informační podpora u zásahu 

Rescar je název nové aplikace, která má sloužit jako informační podpora pro hasiče 

u zásahu na DN. Jedná se o software s databází, v níž se nacházejí potřebné informace 

o různých modelech automobilů od 38 výrobců. Při zásahu na DN tak stačí jen správně 

identifikovat výrobce a model havarovaného vozidla a najít si ho v této aplikaci, která už 

ukáže, kde se nachází akumulátor (či akumulátory), generátory (nebo-li pyropatrony), tlakové 

nádoby (LPG, CNG atd.) nebo jestli je v automobilu přítomné vysoké napětí či vodíkový 

pohon. Rescar byl vyvinut ve spolupráci RWE a HZS MSK, kde se momentálně testuje. 

Při nejbližší příležitosti bude tento projekt představen na generálním ředitelství HZS ČR, 

které rozhodne, zda aplikaci zaštítí a bude dále distribuovat k jednotkám PO po celé ČR.  

Nyní existují dvě plně funkční varianty softwaru a to pro elektronická zařízení 

s operačními systémy Windows nebo Android, ve vývoji jsou ještě verze pro Symbian 

a Apple. Je tedy jasné, že je Rescar určen především pro mobilní telefony či tablety, které 

budou mít zasahující hasiči u sebe.  

Databáze obsahuje údaje o automobilech, které jsou vyráběny od roku 2005 včetně. 

Od tohoto data totiž automobilky vydávají ke všem svým modelům tzv. Bezpečnostní karty 

(Listy pro záchranáře) (viz Příloha č. 6), což jsou oficiální dokumenty výrobce a jen z těchto 

materiálů je databáze plněna. Aby nedošlo k nechtěnému šíření některých informací či 

aplikace samotné, nelze ji stáhnout ani aktualizovat pomocí internetu. Vše je zatím řešeno 

cestou datových nosičů (CD, flash disk aj.). V Příloze č. 7 je Rescar dále podrobněji popsán 

za pomocí obrázkové dokumentace. 

O tomto softwaru se v práci zmiňuji především proto, že je snaha ho poskytnout 

i jednotkám SDH obcí předurčených k záchranným pracím při DN. Používáním Rescaru by se 

v mnohých případech výrazně zrychlil průběh zásahu a hlavně by vzrostla bezpečnost jak 

zachraňovaných, tak zachránců. Je to bezesporu velice užitečná věc, která by jen zlepšila 

připravenost jednotek PO. 
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Závěr 

Cílem práce bylo popsat požadavky na členy jednotek SDH obcí a navrhnout úpravu 

jejich odborné přípravy se zaměřením na likvidaci DN na pozemních komunikacích. 

Abych mohl úspěšně splnit zadání, prostudoval jsem mimo jiné legislativní a vnitřní 

předpisy jednotek PO, které se zabývají jak samotnou tématikou DN, tak odbornou přípravou 

členů jednotek SDH obcí zaměřenou na likvidaci DN. Mnoho důležitých informací jsem se 

dozvěděl díky konzultacím s příslušníky HZS ČR a členy jednotek SDH obcí. Další cestou, 

kterou jsem získal potřebné poznatky, byl dotazník. Ten nastínil, jak ve skutečnosti probíhá 

odborná příprava na likvidaci DN v jednotkách SDH obcí a pomohl zjistit, co v ní členům 

chybí a co by uvítali. Část informací jsem také čerpal z vlastních znalostí a zkušeností. 

Požadavky na členy jednotek SDH obcí jsou popsány v kapitole č. 7, konkrétně v bodu 

7.4 a druhé polovině bodu 7.8. Jako příklad posloužily jednotky PO z Pardubického kraje. 

Všechny návrhy úprav, týkající se nejen odborné přípravy jednotek SDH obcí na 

likvidaci DN, jsou zmíněny v kapitole č. 10. První bod této kapitoly se zabývá tím, jak by 

měly být dobrovolné jednotky vysílány a předurčovány k záchranným pracím při silničních 

DN. V další části je zdůrazněna důležitost specializačního kurzu VZOHV pro předurčené 

jednotky a návrh, kdo by jej měl absolvovat. V bodu 10.3 je navržena pozice tzv. „garanta“, 

který by měl na starosti odbornou přípravu členů jednotek SDH obcí v oblasti likvidace DN. 

Pro zintenzivnění a zkvalitnění praktického výcviku ve VZOHV je v bodu 10.4 zmíněna 

cesta, kterou se vydal HZS MSK. Ten od roku 2011 totiž pořádá pro všechny předurčené 

dobrovolné jednotky IMZ na toto téma. V Pardubickém kraji je zase pokus sjednotit odbornou 

přípravu všech jednotek PO a to takovým způsobem, že by se zpřístupnily pro dobrovolné 

jednotky pomocí internetu materiály potřebné ke vzdělávání. Bližší informace o tomto záměru 

jsou v bodu 10.5. Další možnou formou, jak připravovat jednotky SDH obcí nejen 

na likvidaci DN, jsou stáže na stanicích HZS kraje. O jejich výhodách i nevýhodách je zmínka 

v bodu 10.6. Poslední bod této kapitoly se zabývá softwarovou aplikací s názvem Rescar, 

která má sloužit jako informační podpora pro hasiče u zásahu na DN. 

Tato práce přináší návrhy na zlepšení úrovně odborné přípravy jednotek SDH obcí se 

zaměřením na likvidaci DN na pozemních komunikacích. Je určena nejenom pro velitele 

jednotek SDH obcí, především těch předurčených k záchranným pracím při silničních DN. 

Přínosem bude snad i pro jednotlivá krajská ředitelství HZS ČR, která se tak budou moci 

nechat např. inspirovat kroky svých kolegů z jiných regionů či se dozví, s čím novým se 

možná v příštích letech setkají. 
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Seznam zkratek 
 
ADR The European Agreement concerning the International Carriage of 

Dangerous Goods by Road  

(Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí) 

CAS   cisternová automobilová stříkačka 

CNG   Compressed Natural Gas (stlačený zemní plyn) 

ČR   Česká republika 

DN   dopravní nehoda 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS   integrovaný záchranný systém 

jednotka PO  jednotka požární ochrany 

LPG   Liquefied Petroleum Gas (zkapalněný uhlovodíkový plyn) 

MSK   Moravskoslezský kraj 

MU   mimořádná událost 

MV – GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky 

NZP   neodkladná zdravotnická pomoc 

OUPO   odborné učiliště požární ochrany 

RZA   rychlý zásahový automobil 

ŘSD ČR  Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

SaP   síly a prostředky 

SDH obce  sbor dobrovolných hasičů obce 

SÚS   Správa údržby silnic 

TA   technický automobil 

ÚHŠ   ústřední hasičská škola 

ÚO   územní odbor 

VPP   vstupní příprava příslušníka 

VZOHV  vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel 

ZaL práce  záchranné a likvidační práce 

ZZZ základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek 

požární ochrany 
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Vybraná témata pravidelné odborné přípravy jednotek HZS 
kraje pro rok 2012 
 

Poř. 
čísl
o  

Název tématu 
H, 
SH 

VD, 
VČ, 
VDS 

ŘD 

strojníci 
a 

technici 
strojní 
služby 

technici 
spojové 
služby 

technici 
chemické 

služby 

technici 
technické 

služby 

L, 
LZ 

OPIS 

18. 
Pomůcka pro velitele jednotky PO - 
Dopravní nehody - Osobní 
automobil  

A A  A   A   

19. 
Pomůcka pro velitele jednotky PO - 
Dopravní nehody - Autobus  

A A  A   A   

20. 
Pomůcka pro velitele jednotky PO - 
Dopravní nehody - Nákladní 
automobil  

A A  A   A   

21. 
Pomůcka pro velitele jednotky PO - 
Dopravní nehody - Vozidla 
s pohonem na LPG, CNG 

A A  A  A A   

22. 
Pomůcka pro velitele jednotky PO - 
Dopravní nehody - Hybridy a 
vozidla s palivovými články 

A A  A  A A   

56. 
ML Bojového řádu jednotek PO č. 
1/D - Dopravní nehoda na pozemních 
komunikacích *) 

A A A A A A A  A 

69. 
Konspekt odborné přípravy jednotek 
PO - Zásahy u vozidel 
s alternativními pohony 

A A  A      

89. 

Taktické a bezpečnostní zásady pro 
umisťování požární techniky na místě 
zásahu (u požáru, dopravní nehody, 
v blízkosti troleje pod napětím apod.) 

 A  A      

*) - Metodické listy Bojového řádu jednotek PO jsou zveřejněny na stránkách MV-generálního ředitelství HZS 
ČR na internetové adrese http://www.hzscr.cz. 
 
Legenda: 

H - hasič   SH - starší hasič  VD - velitel družstva 

VČ - velitel čety  ŘD - řídící důstojník  VDS – velící důstojník směny 

L – lezec   LZ - letecký záchranář OPIS –  operační a informační  

 středisko 
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Vybraná témata pravidelné odborné přípravy jednotek SDH 
obcí pro rok 2012 
 

Poř. 
číslo 

Název tématu 
všichni členové, 
kromě strojníků 

a velitelů  
strojníci 

velitelé 
jednotek a 

jejich zástupci 

1. 
Pomůcka pro velitele jednotky PO - Dopravní nehody - 
Osobní automobil – k seznámení jednotkám PO 
předurčeným na DN  

A A A 

2. 
Pomůcka pro velitele jednotky PO - Dopravní nehody - 
Autobus - k seznámení jednotkám PO předurčeným na 
DN 

A A  

3. 
Pomůcka pro velitele jednotky PO - Dopravní nehody - 
Nákladní automobil - k seznámení jednotkám PO 
předurčeným na DN 

A A A 

4. 
Pomůcka pro velitele jednotky PO - Dopravní nehody - 
Vozidla s pohonem na LPG, CNG - k seznámení 
jednotkám PO předurčeným na DN 

A A A 

5. 
Pomůcka pro velitele jednotky PO - Dopravní nehody - 
Hybridy a vozidla s palivovými články - k seznámení 
jednotkám PO předurčeným na DN 

A A A 

25. 
ML Bojového řádu jednotek PO č. 1/D – Dopravní 
nehoda na pozemních komunikacích *) 

 A A 

38. 
Konspekt odborné přípravy jednotek PO - Zásahy u 
vozidel s alternativními pohony A A A 

45. 
Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární 
techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, 
v blízkosti troleje pod napětím apod.) 

 A A 

*) - Metodické listy Bojového řádu jednotek PO jsou zveřejněny na stránkách MV-generálního ředitelství HZS 
ČR na internetové adrese http://www.hzscr.cz. 
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Vybrané kurzy odborné přípravy pro příslušníky HZS kraje 
 

Druh přípravy Charakteristika Rozsah hodin 

Noví příslušníci HZS ČR 

Získání 
odborné 
způsobilosti 

VPP - modul I je úvodním modulem vzdělávacího 
programu Vstupní příprava příslušníků HZS ČR a je určen 
všem novým příslušníkům HZS ČR, a to bez ohledu na 
služební zařazení v HZS ČR. Je organizován výhradně 
prezenční formou studia. 

120 hodin 

Získání 
odborné 
způsobilosti 

VPP - modul III - IZS je základní odbornou přípravou 
příslušníka HZS ČR k získání odborné způsobilosti k 
samostatné činnosti na místě zásahu. Navazuje na úvodní 
modul I a obecný modul II. Je organizován výhradně 
prezenční formou studia. 

520 hodin 

Získání 
odborné 
způsobilosti 

VPP – modul IV – IZS je praktickým doplněním 
profilačního modulu III - IZS a je koncipován tak, aby se 
studující v jeho průběhu seznámili s činnostmi 
vykonávanými u HZS kraje a získávali především praktické 
dovednosti a zkušenosti. 

112 hodin 

Velitelé družstev jednotek HZS kraje 

Získání 
odborné 
způsobilosti 

Kurz Taktické řízení A (TŘ A) - absolvent kurzu získá 
potřebné znalosti a dovednosti stanovené normou znalostí 
pro funkci velitel družstva. 

200 hodin 

Technici technické služby jednotek HZS kraje 

Získání 
odborné 
způsobilosti 

Kurz Technická služba A (T-TS A) - absolvent kurzu 
získá potřebné znalosti a dovednosti pro používání věcných 
prostředků technické služby běžně používaných v 
jednotkách PO, provádění odborné přípravy v oblasti 
technické služby a zpracování materiálů v jednotkách PO. 

80 hodin 

Technici strojní služby jednotek HZS kraje 

Získání 
odborné 
způsobilosti 

Kurz Strojní služba A (T-STS A) - absolvent kurzu získá 
potřebné znalosti a dovednosti pro používání požární 
techniky a věcných prostředků požární ochrany 
vyčleněných do strojní služby běžně používaných v 
jednotkách PO, provádění odborné přípravy v oblasti strojní 
služby a zpracování materiálů v jednotkách PO. 

80 hodin 

Strojníci jednotek HZS kraje 

Získání 
odborné 
způsobilosti 

Kurz Strojník A (ST A) - absolvent má znalosti a 
dovednosti stanovené normou znalostí pro funkci strojník a 
pro používání základních prostředků strojní služby a jejich 
taktické nasazení. 

120 hodin 
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Příslušníci na operačním a informačním středisku HZS kraje 

Získání 
odborné 
způsobilosti 

Kurz Operační řízení I A (OŘ I A) - absolvent kurzu získá 
potřebné znalosti a dovednosti pro zpracovávání operační 
dokumentace a výkon služby na operačním a informačním 
středisku HZS kraje a pro příjem zpráv na lince 112. 

160 hodin 

 
 

Vybrané kurzy odborné přípravy pro členy jednotek SDH 
obcí 
 

Druh přípravy Charakteristika Rozsah hodin 

Noví členové jednotek SDH obcí 

Základní 
Základní odborná příprava je potřebná k tomu, aby 
mohli členové samostatně vykonávat službu při zdolávání 
požáru. 

40 hodin 

Velitelé družstev a velitelé jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III 

Základní 

Absolvují členové v kurzu „V-40 velitelů družstev a 
velitelů jednotek SDH obcí“ zakončeném ověřením 
odborné způsobilosti a vydáním osvědčení s platností na 
dobu pěti let. 

40 hodin 

Cyklická  

Absolvují všichni velitelé družstev a velitelé jednotek SDH 
obcí každoročně v kurzu „V-16 příprava k prodloužení 
platnosti odborné způsobilosti velitelů družstev a velitelů 
jednotek SDH obcí“. Po pěti letech od vydání osvědčení 
nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti se podrobí zkoušce odborné způsobilosti 
k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti. 
Pokud se v cyklu pěti let nezúčastní dvou cyklických 
odborných příprav v kurzu V-16, musí po pěti letech od 
vydání osvědčení absolvovat základní odbornou přípravu 
v kurzu V-40.  

16 hodin 

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III 

Základní 
Absolvují členové v kurzu „S-40 strojníků jednotek SDH 
obcí“, zakončeném ověřením odborné způsobilosti a vy-
dáním osvědčení s platností na dobu pěti let. 

40 hodin 
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Cyklická  

Absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí každoročně 
v kurzu „S-8 příprava k prodloužení platnosti odborné 
způsobilosti strojníků jednotek SDH obcí“. Po pěti letech 
od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti 
osvědčení o odborné způsobilosti se podrobí zkoušce 
odborné způsobilosti k prodloužení platnosti osvědčení o 
odborné způsobilosti. Pokud se v cyklu pěti let nezúčastní 
dvou cyklických odborných příprav v kurzu S-8, musí po 
pěti letech od vydání osvědčení absolvovat základní 
odbornou přípravu v kurzu S-40. 

8 hodin 

Velitelé družstev a velitelé jednotek SDH obcí kategorie JPO V, JPO nezařazené a jednotek 

SDH podniků  

Základní 

Absolvují členové v kurzu „V-24 velitelů družstev a 
velitelů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“, 
zakončeném ověřením odborné způsobilosti a vydáním 
osvědčení s platností na dobu pěti let. 

24 hodin 

Cyklická  

Absolvují všichni velitelé družstev a velitelé jednotek SDH 
obcí nebo jednotek SDH podniků po pěti letech od vydání 
osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o 
odborné způsobilosti a podrobí se odborné přípravě 
k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti 
v kurzu V-24. 

24 hodin 

Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V, JPO nezařazené a jednotek SDH podniků 

Základní 

Absolvují členové v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH 
obcí a jednotek SDH podniků“, zakončeném ověřením 
odborné způsobilosti a vydáním osvědčení s platností na 
dobu pěti let. 

16 hodin 

Cyklická  

Absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí nebo 
jednotek SDH podniků po pěti letech od vydání osvědčení 
nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti a podrobí se odborné přípravě k prodloužení 
platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu S-16. 

16 hodin 

Technici jednotek SDH obcí 

Specializační 
kurz 

Absolvují určení hasiči v kurzu „TCH-16 technik 
dobrovolné jednotky PO“, zakončeném ověřením 
odborných znalostí a vydáním potvrzení o absolvování 
kurzu. 

16 hodin 
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1. Funkce v jednotce: 

□ velitel jednotky (VJ) □ velitel družstva (VD) □ technik   

□ strojník (S)   □ hasič  
 
Vyhodnocení: 
velitel jednotky: 149  velitel družstva: 157  technik: 31 
strojník: 124   hasič: 183 
 
2. Kategorie jednotky:  

□ JPO II  □ JPO III  □ JPO V  □ nezařazená JPO 
 
Vyhodnocení: 
JPO II: 184  JPO III: 318  JPO V: 134  nezařazená JPO: 8 
 
3. Kraj: 

□ hl. m. Praha □ Jihočeský  □ Jihomoravský □ Karlovarský 

□ Královehradecký □ Liberecký  □ Moravskoslezský □ Olomoucký 

□ Pardubický  □ Plzeňský  □ Středočeský □ Ústecký   

□ Vysočina  □ Zlínský  
 
Vyhodnocení: 
hl. m. Praha: 20 Jihočeský: 48  Jihomoravský: 68 Karlovarský: 19 
Královehradecký: 36 Liberecký: 19  Moravskoslezský: 83 Olomoucký: 50 
Pardubický: 47 Plzeňský: 50  Středočeský: 82 Ústecký: 33 
Vysočina: 40  Zlínský: 49  
 
4. Předurčenost jednotky k záchranným pracím při silničních DN: 

□ B  □ C  □ D  □ žádná 
 
Vyhodnocení: 

• B: 97    JPO II: 74, JPO III: 17, JPO V: 2, nezařazené JPO: 4 
• C: 96          237 JPO II: 49, JPO III: 44, JPO V: 3, nezařazené JPO: 0 
• D: 44    JPO II: 19, JPO III: 18, JPO V: 7, nezařazené JPO: 0 
• žádná: 407 

 
5. Zasahovala někdy Vaše jednotka u DN? 

□ ano  □ ne   
 
Vyhodnocení: 

• ano: 481 (75 %) předurčené JPO: 227 (96 %), nepředurčené JPO: 254 (62 %) 
• ne: 163 (25 %) předurčené JPO: 10 (4 %),    nepředurčené JPO: 153 (38 %) 

 
6. Dostavila se někdy Vaše jednotka k DN jako první? 

□ ano  □ ne 
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Vyhodnocení: 
• ano: 394 (61 %)  předurčené JPO: 203 (86 %), nepředurčené JPO: 191 (47 %) 
• ne: 250 (39 %) předurčené JPO: 34 (14 %),  nepředurčené JPO: 216 (53 %) 

 
7. Prováděla někdy Vaše jednotka vyproštění osob při DN? 

□ ano  □ ne 
 
Vyhodnocení: 

• ano: 294 (46 %)  předurčené JPO: 184 (78 %), nepředurčené JPO: 110 (27 %) 
• ne: 350 (54 %) předurčené JPO: 53 (22 %),   nepředurčené JPO: 297 (73 %) 

 
8. Poskytovala někdy Vaše jednotka první pomoc v souvislosti s DN? 

□ ano  □ ne 
 
Vyhodnocení: 

• ano: 357 (55 %) předurčené JPO: 206 (87 %), nepředurčené JPO: 151 (37 %) 
• ne: 287 (45 %) předurčené JPO: 31 (13 %),   nepředurčené JPO: 256 (63 %) 

 
9. Jestli jste někdy byl v situaci, kdy bylo zapotřebí při zásahu komunikovat s přímým 

účastníkem DN, věděl jste vždy, jak správně postupovat (co je vhodné říkat apod.)? 

□ ano  □ ne  □ nebyl jsem v této situaci 
 
Vyhodnocení: 

• ano: 331 (51 %)  předurčené JPO: 152 (64 %), nepředurčené JPO: 179 (44 %) 
• ne: 76 (12 %)  předurčené JPO: 32 (14 %),   nepředurčené JPO: 44 (11 %) 
• nebyl jsem v této situaci: 237 (37 %)  

předurčené JPO: 53 (22 %),   nepředurčené JPO: 184 (45 %) 
 
10. Informoval Vás někdy někdo během kurzů či odborné přípravy, jak správně 

komunikovat s účastníky DN? 

□ ano  □ ne 
 
Vyhodnocení: 

• ano: 449 (70 %) předurčené JPO: 198 (84 %), nepředurčené JPO: 251 (62 %) 
• ne: 195 (30 %) předurčené JPO: 39 (16 %),   nepředurčené JPO: 156 (38 %) 

 
11. Máte zájem o informace, které by se týkaly správné komunikace s účastníky DN? 

□ ano  □ ne 
 
Vyhodnocení: 

• ano: 577 (90 %) předurčené JPO: 209 (88 %), nepředurčené JPO: 368 (90 %) 
• ne: 67 (10 %)  předurčené JPO: 28 (12 %),   nepředurčené JPO: 39 (10 %) 

 
12. Myslíte si, že má Vaše jednotka dostatečnou odbornou přípravu v oblasti 

poskytování první pomoci? 

□ ano  □ ne 



Příloha č. 5    Připravenost jednotek SDH obcí na likvidaci dopravních nehod 
Dotazník               Bc.Štěpán Pošík 

 3  

Vyhodnocení: 
• ano: 323 (50 %) předurčené JPO: 167 (70 %), nepředurčené JPO: 156 (38 %) 
• ne: 321 (50 %) předurčené JPO: 70 (30 %),   nepředurčené JPO: 251 (62 %) 

 
13. Absolvovali členové Vaší jednotky specializační kurz vyprošťování zraněných osob 

z havarovaných vozidel (VZOHV) nebo kurz posádek rychlých zásahových 
automobilů (RZA)? 

□ ano  □ ne  □ jen část jednotky 
 
Vyhodnocení: 

• ano: 102 (16 %) předurčené JPO: 86 (36 %),  nepředurčené JPO: 16 (4 %) 
• ne: 399 (62 %) předurčené JPO: 77 (32 %),  nepředurčené JPO: 322 (79 %) 
• jen část jednotky: 143 (22 %)  

předurčené JPO: 74 (32 %),  nepředurčené JPO: 69 (17 %) 
 
14. Jak probíhá odborná příprava na DN ve Vaší jednotce? 

□ pouze svépomocí v rámci jednotky alespoň 1 x ročně 

□ pouze ve spolupráci s HZS kraje alespoň 1 x ročně 

□ oběma předešlými způsoby 

□ neprobíhá 
 
Vyhodnocení: 

• pouze svépomocí v rámci jednotky alespoň 1 x ročně: 171 (27 %) 
předurčené JPO: 39 (16 %),  nepředurčené JPO: 132 (32 %) 

• pouze ve spolupráci s HZS kraje alespoň 1 x ročně: 61 (9 %) 
předurčené JPO: 29 (12 %),  nepředurčené JPO: 32 (8 %) 

• oběma předešlými způsoby: 219 (34 %) 
předurčené JPO: 158 (67 %), nepředurčené JPO: 61 (15 %) 

• neprobíhá: 193 (30 %) 
předurčené JPO: 12 (5 %),  nepředurčené JPO: 181 (45 %) 

 
15. Odborná příprava na DN svépomocí v rámci Vaší jednotky, podle Vás: 

□ obsahuje dostatek teoretického výcviku   □ obsahuje nedostatek teoretického výcviku 

□ obsahuje dostatek praktického výcviku   □ obsahuje nedostatek praktického výcviku 
 
Vyhodnocení: 

• obsahuje dostatek teoretického výcviku: 239 (61 %) 
předurčené JPO: 149 (75 %), nepředurčené JPO: 90 (47 %) 

• obsahuje nedostatek teoretického výcviku: 151 (39 %) 
předurčené JPO: 48 (25 %),  nepředurčené JPO: 103 (53 %) 

 
• obsahuje dostatek praktického výcviku: 188 (48 %) 

předurčené JPO: 140 (71 %), nepředurčené JPO: 44 (23 %) 
• obsahuje nedostatek praktického výcviku: 202 (52 %) 

předurčené JPO: 57 (29 %),  nepředurčené JPO: 145 (77 %) 
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16. Odborná příprava na DN svépomocí v rámci Vaší jednotky obsahuje ročně 
přibližně:  

(počet hodin)  hod. teoretického výcviku 

(počet hodin)  hod. praktického výcviku 

 
Vyhodnocení: 
Délka teoretického výcviku se pohybovala od 1 do 160 hodin ročně. (Většina do 20 hodin.) 

Délka praktického výcviku se pohybovala od 1 do 180 hodin ročně. (Většina do 20 hodin.) 

 
17. Odborná příprava na DN ve spolupráci s HZS kraje, podle Vás:  

□ obsahuje dostatek teoretického výcviku   □ obsahuje nedostatek teoretického výcviku 

□ obsahuje dostatek praktického výcviku   □ obsahuje nedostatek praktického výcviku 
 
Vyhodnocení: 

• obsahuje dostatek teoretického výcviku: 204 (73 %) 
předurčené JPO: 142 (76 %), nepředurčené JPO: 62 (67 %) 

• obsahuje nedostatek teoretického výcviku: 76 (27 %) 
předurčené JPO: 45 (24 %),  nepředurčené JPO: 31 (33 %) 

 
• obsahuje dostatek praktického výcviku: 156 (56 %) 

předurčené JPO: 108 (58 %), nepředurčené JPO: 48 (52 %) 
• obsahuje nedostatek praktického výcviku: 124 (44 %) 

předurčené JPO: 79 (42 %),  nepředurčené JPO: 45 (48 %) 
 
18. Odborná příprava na DN ve spolupráci s HZS kraje obsahuje ročně přibližně:  
(počet hodin)  hod. teoretického výcviku 

(počet hodin)  hod. praktického výcviku 

 
Vyhodnocení: 
Délka teoretického výcviku se pohybovala od 1 do 200 hodin ročně. (Většina do 10 hodin.) 

Délka praktického výcviku se pohybovala od 1 do 300 hodin ročně. (Většina do 10 hodin.) 

 
19. Máte možnost si zajistit dostatek podkladů pro teoretickou a praktickou část 

(vraky aut apod.) odborné přípravy na DN?  

□ ano, ale pouze pro teoretickou část 

□ ano, ale pouze pro praktickou část 

□ ano, pro oboje 

□ ne 
Vyhodnocení: 

• ano, ale pouze pro teoretickou část: 173 (27 %) 
předurčené JPO: 57 (24 %),  nepředurčené JPO: 116 (29 %) 

• ano, ale pouze pro praktickou část: 82 (13 %) 
předurčené JPO: 46 (19 %),  nepředurčené JPO: 36 (9 %) 
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• ano, pro oboje: 207 (32 %) 
předurčené JPO: 64 (27 %),  nepředurčené JPO: 143 (35 %) 

• ne: 182 (28 %) 
předurčené JPO: 70 (30 %),  nepředurčené JPO: 112 (27 %) 

 
20. Vyplňují pouze VJ nebo VD JPO II nebo JPO III – Probírali jste tématiku DN na 

základním kurzu pro velitele (V-40) nebo na cyklickém kurzu pro velitele (V-16)?  

□ v rámci kurzu teoreticky dostatečně □ v rámci kurzu teoreticky nedostatečně 

□ v rámci kurzu prakticky dostatečně □ v rámci kurzu prakticky nedostatečně 

□ neprobírali 
 
Vyhodnocení: 

• v rámci kurzu teoreticky dostatečně: 63 (27 %) 
• v rámci kurzu teoreticky nedostatečně: 56 (24 %) 

 
• v rámci kurzu prakticky dostatečně: 25 (11 %) 
• v rámci kurzu prakticky nedostatečně: 94 (40 %) 

 
• neprobírali: 116 (49 %) 

 
21. Vyplňují pouze VJ nebo VD JPO V a nezařazených JPO – Probírali jste tématiku DN na 

základním kurzu pro velitele (V-24) nebo na cyklickém kurzu pro velitele (V-24)? 

□ v rámci kurzu teoreticky dostatečně □ v rámci kurzu teoreticky nedostatečně 

□ v rámci kurzu prakticky dostatečně □ v rámci kurzu prakticky nedostatečně 

□ neprobírali 
 
Vyhodnocení: 

• v rámci kurzu teoreticky dostatečně: 4 (6 %) 
• v rámci kurzu teoreticky nedostatečně: 3 (4 %) 

 
• v rámci kurzu prakticky dostatečně: 3 (4 %) 
• v rámci kurzu prakticky nedostatečně: 4 (6 %) 

 
• neprobírali: 64 (90 %) 

 
22. Vyplňují pouze S JPO II nebo JPO III – Probírali jste tématiku DN na základním 

kurzu pro strojníky (S-40) nebo na cyklickém kurzu pro strojníky (S-16)? 

□ v rámci kurzu teoreticky dostatečně □ v rámci kurzu teoreticky nedostatečně 

□ v rámci kurzu prakticky dostatečně □ v rámci kurzu prakticky nedostatečně 

□ neprobírali 
 
Vyhodnocení: 

• v rámci kurzu teoreticky dostatečně: 31 (32 %) 
• v rámci kurzu teoreticky nedostatečně: 14 (14 %) 
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• v rámci kurzu prakticky dostatečně: 19 (19 %) 
• v rámci kurzu prakticky nedostatečně: 26 (27 %) 

 
• neprobírali: 53 (54 %) 

 
23. Vyplňují pouze S JPO V a nezařazených JPO – Probírali jste tématiku DN na 

základním kurzu pro strojníky (S-16) nebo na cyklickém kurzu pro strojníky (S-16)? 

□ v rámci kurzu teoreticky dostatečně □ v rámci kurzu teoreticky nedostatečně 

□ v rámci kurzu prakticky dostatečně □ v rámci kurzu prakticky nedostatečně 

□ neprobírali 
 
Vyhodnocení: 

• v rámci kurzu teoreticky dostatečně: 1 (4 %) 
• v rámci kurzu teoreticky nedostatečně: 2 (8 %) 

 
• v rámci kurzu prakticky dostatečně: 2 (8 %) 
• v rámci kurzu prakticky nedostatečně: 1 (4 %) 

 
• neprobírali: 23 (88 %) 

 
24. Kdyby byly na internetu přístupné aktuální materiály od HZS kraje pro odbornou 

přípravu na DN, využívali byste je? 

□ ano  □ ne 
 
Vyhodnocení: 

• ano: 588 (91 %) 
předurčená JPO: 226 (95 %), nepředurčená JPO: 362 (89 %) 

• ne: 56 (9 %) 
předurčená JPO: 11 (5 %), nepředurčená JPO: 45 (11 %) 

 
25. Ocenil byste vyškoleného člověka - garanta, který by zajišťoval v rámci kraje nebo 

územního odboru odbornou přípravu jednotek SDH na DN? 

□ ano  □ ne 
 
Vyhodnocení: 

• ano: 574 (89 %) 
předurčená JPO: 220 (93 %), nepředurčená JPO: 354 (87 %) 

• ne: 70 (11 %) 
předurčená JPO: 17 (7 %), nepředurčená JPO: 53 (13 %) 

 
26. Má Vaše jednotka možnost vyzkoušet si 24-hodinovou službu na stanici HZS ČR? 

□ ano  □ ne  
Vyhodnocení: 

• ano: 258 (40 %) 
předurčená JPO: 113 (48 %), nepředurčená JPO: 145 (36 %) 
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• ne: 386 (60 %) 
předurčená JPO: 124 (52 %), nepředurčená JPO: 262 (64 %) 

 
27. Využila Vaše jednotka někdy tuto možnost? 

□ ano  □ ne 
 
Vyhodnocení: 

• ano: 199 (77 %) 
předurčená JPO: 103 (91 %), nepředurčená JPO: 96 (66 %) 

• ne: 59 (23 %) 
předurčená JPO: 10 (9 %), nepředurčená JPO: 49 (34 %) 

 
28. Vaše jednotka disponuje tímto vybavením: 

□ motorová pohonná jednotka  □ vakuové dlahy 

□ ruční pohonná jednotka    □ krční límce 

□ hydraulický rozpínák    □ páteřová deska nebo scoop rám 

□ hydraulické nůžky    □ resuscitační vak (ambuvak) 

□ hydraulický kombinovaný nástroj  □ křísící kyslíkový přístroj 

□ střihač pedálů    □ autonomní defibrilátor (AED) 

□ rozpěrné válce    □ sorbent 

□ pneumatické zvedací vaky   □ jímací nádoba na kapaliny 

□ VRVN 1     □ motorová kotoučová (rozbrušovací) pila 

□ řezač pásů     □ lékárnička 

□ rozbíječ skla    □ stabilizační klíny 

□ přímočará (mečová) pila   □ nastavovací žebříky 

□ zachycovač airbagů   □ připínací ráčny 

□ nehodová clona    □ výstražné kužely 
 
Vyhodnocení: 

• motorová pohonná jednotka: 279 (43 %) 
předurčená JPO: 196 (83 %), nepředurčená JPO: 83 (20 %) 

• ruční pohonná jednotka: 142 (22 %) 
předurčená JPO: 116 (49 %), nepředurčená JPO: 26 (6 %) 

• hydraulický rozpínák: 174 (27 %) 
předurčená JPO: 152 (64 %), nepředurčená JPO: 22 (5 %) 

• hydraulické nůžky: 175 (27 %) 
předurčená JPO: 155 (65 %), nepředurčená JPO: 20 (5 %) 

• hydraulický kombinovaný nástroj: 116 (18 %) 
předurčená JPO: 88 (37 %),  nepředurčená JPO: 28 (7 %) 

• střihač pedálů: 70 (11 %) 
předurčená JPO: 64 (27 %),  nepředurčená JPO: 6 (1 %) 
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• rozpěrné válce: 115 (18 %) 
předurčená JPO: 101 (43 %), nepředurčená JPO: 14 (3 %) 

• pneumatické zvedací vaky: 77 (12 %) 
předurčená JPO: 61 (26 %),  nepředurčená JPO: 16 (4 %) 

• VRVN 1: 422 (66 %) 
předurčená JPO: 195 (82 %), nepředurčená JPO: 227 (56 %) 

• řezač pásů: 463 (72 %) 
předurčená JPO: 214 (90 %), nepředurčená JPO: 249 (61 %) 

• rozbíječ skla: 451 (70 %) 
předurčená JPO: 211 (89 %), nepředurčená JPO: 240 (59 %) 

• přímočará mečová pila: 163 (25 %) 
předurčená JPO: 114 (48 %), nepředurčená JPO: 49 (12 %) 

• zachycovač airbagů: 123 (19 %) 
předurčená JPO: 109 (46 %), nepředurčená JPO: 14 (3 %) 

• nehodová clona: 69 (11 %) 
předurčená JPO: 51 (22 %),  nepředurčená JPO: 18 (4 %) 

• vakuové dlahy: 245 (38 %) 
předurčená JPO: 154 (65 %), nepředurčená JPO: 91 (22 %) 

• krční límce: 463 (72 %) 
předurčená JPO: 216 (91 %), nepředurčená JPO: 247 (61 %) 

• páteřová deska nebo scoop rám: 245 (38 %) 
předurčená JPO: 170 (72 %), nepředurčená JPO: 75 (18 %) 

• resuscitační vak (ambuvak): 292 (45 %) 
předurčená JPO: 161 (68 %), nepředurčená JPO: 131 (31 %) 

• křísící kyslíkový přístroj: 220 (34 %) 
předurčená JPO: 131 (55 %), nepředurčená JPO: 89 (22 %) 

• autonomní defibrilátor (AED): 37 (6 %) 
předurčená JPO: 23 (9 %),  nepředurčená JPO: 14 (3 %) 

• sorbent: 526 (82 %) 
předurčená JPO: 198 (84 %), nepředurčená JPO: 328 (81 %) 

• jímací nádoba na kapaliny: 390 (61 %) 
předurčená JPO: 196 (83 %), nepředurčená JPO: 194 (48 %) 

• motorová kotoučová (rozbrušovací) pila: 293 (45 %) 
předurčená JPO: 166 (70 %), nepředurčená JPO: 127 (31 %) 

• lékárnička: 603 (94 %) 
předurčená JPO: 226 (95 %), nepředurčená JPO: 377 (93 %) 

• stabilizační klíny: 286 (44 %) 
předurčená JPO: 186 (78 %), nepředurčená JPO: 100 (25 %) 

• nastavovací žebříky: 543 (84 %) 
předurčená JPO: 221 (93 %), nepředurčená JPO: 322 (79 %) 

• připínací ráčny: 256 (40 %) 
předurčená JPO: 156 (66 %), nepředurčená JPO: 100 (25 %) 

• výstražné kužely: 466 (72 %) 
předurčená JPO: 212 (89 %), nepředurčená JPO: 254 (62 %) 
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Úvodní obrazovka aplikace 
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Obrazovka aplikace po vybrání výrobce vozidla 
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Obrazovka aplikace po vybrání výrobce vozidla – 
alternativa 
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Obrazovka aplikace po vybrání modelu vozidla 
 

 
 


