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ANOTACE 

 
Janáček, L.: Mobilní pracoviště štábu velitele zásahu 

VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2010, 46  stran. 

 

Klíčová slova: Řízení zásahu, Štáb velitele zásahu, Mobilní štáb velitele zásahu 

 

Diplomové práce popisuje taktické postupy a technologie využívané velitelem zásahu při 

řízení mimořádných událostí se zřízeným štábem velitele zásahu. Popisuje problematiku 

podpory procesů velení a řízení . Dále je popsán návrh  koncepce mobilního pracoviště štábu 

velitele zásahu s využitím dostupných komunikačních a informačních technologií včetně 

návrhu jejího  implementace do struktury řízení zásahu. V práci jsou využívány poznatky 

z praktické realizace mobilního pracoviště. 

 

ANNOTATION 
Janáček, L.: Mobile work crew commnder intervention . 

 VŠB-TU Ostrava, Faculty of  Safety ingeneering, 2012, 46 pages. 

 

Keywords:  Management intervention, The crew commander intervention, Mobile crew 

commander intervention. 

 

 This thesis describes tactics and technologies used by the commander of intervention in 

emergency management to set up crew commander intervention. Describes the issue of 

support for command and control processes. Also describe the design concept of a mobile 

work crew commander intervention using available communication and information 

technologies, including its draft management structure to implement the intervention. The 

thesis used the knowledge of the practical implementation of the mobile workplace.  
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Úvod…..   
 

Při řešení mimořádných událostí patří mezi jedny z  povinností velitele zásahu 

organizování spojení v místě zásahu a s příslušným operačním střediskem. Je zodpovědný za 

úplnost a správnost předávaných informací. V neposlední řadě je jeho úkolem také podávání 

informací o zásahu sdělovacím prostředkům a veřejnosti. V případě řešení rozsáhlejších 

mimořádných událostí zřizuje velitel zásahu štáb velitele zásahu a navíc může požádat o 

koordinaci zásahu starostu obce s rozšířenou působností případně hejtmana kraje. V takovém 

případě je do činnosti při řešení vzniklé mimořádné události zapojen krizový štáb obce 

z rozšířenou působností nebo kraje. 

V současné době se velmi často soustřeďuje pozornost při přípravě na řešení a při řešení 

rozsáhlejších mimořádných událostí na úroveň operačního a strategického řízení. Je 

posilováno technické vybavení operačních středisek. Na úrovní kraje případně  obce 

z rozšířenou působností jsou budována krizová centra. Takováto pracoviště často dosahují 

špičkové technologické úrovně v oblasti výpočetní techniky, telekomunikací a zázemí pro 

svou činnost. Úkolem všech používaných technologií je zajištění rychlého a efektivního 

zpracování všech informací, které operační středisko případně  krizový štáb přijímá a 

následně poskytuje veliteli zásahu a dalším složkám záchranného systému. 

Tok informací z místa mimořádné události stejně jako tok informací k veliteli zásahu 

v takovém případě  představuje velmi náročný proces jak z pohledu lidských tak 

technologických zdrojů. Velitel zásahu má sice možnost zřízení štábu velitele zásahu, ale 

problémem zůstává jeho personální obsazení, zázemí a technologické vybavení. 

Na rozdíl od operačních středisek a krizových štábů jsou v současné době  možnosti 

velitele zásahu zpracovávat a dále distribuovat informace z místa zásahu značně omezené. 

Cílem této práce je zpracování návrhu mobilního pracoviště štábu velitele zásahu 

s ohledem na dostupné technologie a jejich reálnou aplikaci. V práci jsou popsány použité 

technologie využité při praktické realizaci takovéhoto pracoviště. Poznatky z realizace jsou 

zpracovány do návrhu vhodného technického řešení. 
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Rešerše 
 

Při zpracovávání této diplomové práce jsem čerpal informace z knižních zdrojů, 

diplomových prací a také internetových zdrojů, které se zabývají řešenou problematikou jak 

v oblasti řízení a požární ochrany tak informačních technologií. 

 

Bojový řád jednotek požární ochrany. Ostrava : SPBI, 2007. 561 s.  

ISBN 978-80-7385-026-5 

 

Tato publikace zejména v kapitole řízení zpracovává obecné zásady řízení zásahu 

jednotek požární ochrany, organizaci místa zásahu, prostředky pro řízení a komunikaci na 

místě zásahu. 

 

SVENSSON, Stefan, Erik CEDERGARDH, Ola MARTENSSON a Thomas 

WINNBERG. Tactics,command,leadership. AB Danagards grafiska Year of publication, 

2009, 251 s. ISBN 978-91-7383-031-7. 

  

V této publikaci jsou popsány postupy při řešení mimořádných událostí s pohledu velitele 

zásahu. Jsou zde popsány metody pro efektivní využití dostupných zdrojů. Jsou popsány 

principy rozhodovacích procesů a jejich dynamiky. 

 

VEJMELKA, Oto. Velení a řízení v operacích. Praha: Správa doktrín Ředitelství výcviku 

a doktrín Vyškov, 2006. 

 

Publikace řeší oblast velení a řízení v podmínkách armády . Požadavky  na práci velitelů a 

štábů, zejména v souvislosti s používáním informačních technologií, pro urychlení a 

zefektivnění celého procesu velení a řízení. 
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1 Proces velení a řízení 
 

Proces velení a řízení je tvořen posloupností dílčích na sebe vzájemně navazujících a 

souvisejících činností, které jsou uskutečňovány k dosažení konkrétního cíle. Pro každý 

proces,  případně dílčí  činnost podílející se na realizaci procesu jako celku musí být 

definován nositel této činnosti ( fyzická osoba, pracovní tým).  Tento nositel odpovídá za 

splnění a za dosažení požadovaných výstupů, které mohou být následně využity pro 

navazující činnost případně proces. Ke splnění těchto požadavků musí mít nositel úkolu 

k dispozici dostatečné personální a materiálně technické vybavení.   

Jedním z problémů procesu velení a řízení je potřeba  vypořádání se s nepředvídatelností. 

Nepředvídatelnost je ve své podstatě vedlejším produktem složitosti, různorodosti a 

dynamičnosti působení  řešené mimořádné události ( procesu, činnosti ). Vzniká  v důsledku 

špatných nebo nedostatečných informací. Nelze zapomínat ani na nepředvídatelnost chování 

zasahujících sil v důsledku účinku stresu. Snížení nepředvídatelnosti na přijatelnou úroveň je 

úkolem procesu velení a řízení. Uskutečňuje se zejména shromaždováním, zpracováváním a 

následným využíváním aktuálních informací. V procesu zpracování informací je třeba dbát na 

to, aby získaná informace přispěla k rozšíření znalosti o situaci a k jejímu pochopení. 

Nadbytek informací vede k tzv. informačnímu nasycení, kdy informace které jsou pro 

rozhodovací proces důležité a mají velkou informační hodnotu nejsou přijaty a zpracovány. 

Procesem včasného, správného výkladu a využití získaných informací se zabývá informační 

management.  Nepředvídatelnost není možné nikdy zcela potlačit a vyloučit z procesu řízení a 

velení [24]. 

 

1.1 Velení 
 

Velení je pravomoc pro vydávání nařízení, koordinaci a řízení podřízených sil a 

prostředků. Je to právo velitele na základě zákonných pravomocí uplatňovat tuto pravomoc  

vůči podřízeným. Velení je také chápáno jako souhrn činností potřebných k zabezpečení 

splnění úkolu. Jedná se o činnost, která je ve větší míře závislá na vztahu velitele a 

podřízených než na jeho zákonné pravomoci. Mezi dvě největší odpovědnosti velitele při 

uplatňování procesu velení patří odpovědnost za správné splnění úkolu a péče o podřízené. 
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 Základním prvkem velení je pravomoc, která je velmi úzce svázána s procesem 

rozhodování a vedení lidí. Vedení lidí využívá velitel jako součást velení za účelem splnění 

úkolu.Velení je schopnost přijímat informace, poznávání procesu toku informací včetně jejich 

analýzy.Velení je schopnost představivosti budoucích záměrů, vytváření plánů činnosti, výběr 

kritických hodnot času a místa, hodnocení rizik, stanovení priorit úkolů. Pravomoc velet a 

vydávat rozkazy není pro vedení lidí dostatečná. Správný velitel by měl mít pro takovouto 

činnost potřebné předpoklady. Základní předpoklady velitele jsou znázorněny na Obr.č.1 

Správný velitel vede své podřízené kombinací osobního příkladu, jistou formou nátlaku a 

přesvědčování  [24]. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.1 Základní předpoklady velitele  [24]. 
 

1.2 Řízení 
  

Řízení je proces, kterým velitel řídí a koordinuje činnost přidělených sil a prostředků. K 

dosažení větší efektivity řízení využívá zpravidla standardizované postupy případně štáb 

velitele zásahu. Řízení je nedílnou součástí velení. Zahrnuje nepřetržité vytváření přehledu o 

činnostech přidělených sila prostředků, jejich koordinaci a usměrňování tak aby došlo k co 

nejrychlejšímu, nejbezpečnějšímu a nejefektivnějšímu zvládnutí úkolu. 
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Velení a řízení jsou procesy vzájemně propojené zahrnující postupy, které velitel, jeho 

štáb a podřízení využívají k rozhodování, plánování, koordinaci a řízení zásahu  [24]. 

 

1.3 Systém velení a řízení  
 

Lze definovat jako soubor technických prostředků, postupů a personálního zabezpečení,  

který velitel využívá pro řízení činností podřízených jednotek. Moderní systémy velení a 

řízení umožňují efektivní a účinný sběr, zpracování, zobrazení, ukládání a následnou 

distribuci informací. Velitel, který má důležité informace k dispozici včas může efektivně 

řídit činnost podřízených jednotek.  

Systém velení a řízení jako jakýsi technologický celek, který má velitel k dispozici při 

svém rozhodování na jakékoliv úrovní řízení sice pomáhá při příjímání rozhodování a dalších 

činnostech. Může se však stát velmi rychle slabinou v procesu rozhodování, pokud jsou vazby 

mezi jednotlivými procesy špatně nastaveny a velitel se na něj příliš spoléhá. 

 Cílem postupů případně technologií využívaných v systému velení a řízení je zvýšit 

rychlost a efektivitu rozhodovacího procesu při řešení mimořádných událostí. Systém velení a 

řízení jako podpora rozhodovacího procesu velitele musí být natolik spolehlivý, aby za všech 

podmínek umožňoval spolehlivé velení. 

Efektivně fungující systém velení a řízení se skládá z navzájem provázaných postupů a 

procesů  : 

•   organizace velení a řízení (velitelé, štáb velitele), 

•   procesy velení a řízení, 

•   komunikační a informační systémy, prostředky velení a řízení [24]. 

2 Řízení zásahu 
 

Události nebo situace vzniklé v určitém prostředí v důsledku živelní pohromy, havárie, 

nezákonnou činností, ohrožením kritické infrastruktury, nákazami, ohrožením vnitřní 

bezpečnosti a ekonomiky, řeší orgány a složky bezpečnostního systému státu. Takovéto 

události jsou obecně definovány jako mimořádná událost [22]. 

Obdobně zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů ( dále jen zákon o IZS) definuje mimořádnou událost jako škodlivé 

působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které 
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ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a 

likvidačních prací [30]. 

Záchranné práce definuje zákon o  IZS jako činnosti vedoucí k odvrácení nebo omezení 

bezprostředního působení vzniklých mimořádných událostí, zejména ve vztahu k ohrožení 

života, zdraví, majetku nebo životního prostředí a také k přerušení jejich příčin. Za likvidační 

práce jsou považovány ty práce které vedou k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí. Tyto činnosti lze obecně nazvat jako zásah orgánů a složek bezpečnostního systému 

státu proti působení účinku mimořádné události. Proces zásahu je přesně definován a způsob 

jeho realizace je vymezen právními předpisy. Aby byly dodrženy všechny zákonné 

požadavky, je zaveden proces řízení zásahu. 

Řízení zásahu je proces, kterým se uskutečňují rozhodnutí velitele zásahu  s cílem 

realizovat úkoly při řešení mimořádné události. Při tomto procesu využívá metod řízení jako 

jsou plánování, organizování, komunikování, rozhodování, velení, motivování a kontrolování. 

Efektivně využívá zásahové zdroje ( síly a prostředky, služby, finance, metody ). Rozhodnutí 

velitele zásahu jsou realizována řízením přímých podřízených ( podřízení velitelé, hasiči, 

vedoucí složek IZS), řízením jednotek, součinnosti všech zasahujících složek IZS. Proces 

řízení je také uplatňován na právnické a fyzické osoby, které se podílí na řešení mimořádné 

události.  

Řízení zásahu  lze rozdělit do dvou rovin. První rovinou je rovina osobní, kterou 

představují velitelé všech stupňů. Jejich osobnostní vlastnosti a odborné schopnosti. Druhá 

rovina je věcná. Ta zahrnuje organizační strukturu řízení rozdělenou do úrovní, způsob řízen a 

prostředky řízení  [2] [20]. 

   

2.1 Úrovně řízení zásahu 
 

V závislosti na rozsahu mimořádné události probíhá řízení zásahu v určitých úrovních. Se 

zvětšujícím se rozsahem  mimořádné události jsou postupně do struktury řízení zásahu 

zapojovány orgány územně správních celků a státních orgánů. 

2.1.1 Taktická úroveň řízení 
   

V místě projevu účinků mimořádné události nebo v místě kde se dají účinky předpokládat 

probíhá řízení zásahu na tak zvané taktické úrovni. Odpovědnost za taktickou úroveň řízení 

zásahu má ze zákona velitel zásahu. 
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 Ten řídí provádění záchranných a likvidačních prací a případně koordinuje činnost složek 

IZS na místě zásahu. Pravomoci a povinnosti velitele zásahu jsou stanoveny zákony a 

prováděcími vyhláškami.  

Velitel zásahu je oprávněn zřídit v místě zásahu jako svůj výkonný orgán štáb velitele 

zásahu a podle rozsahu mimořádné události může místo zásahu rozdělit do menších 

organizačních celků. Těmito celky jsou sektory a úseky pro které je vždy stanoven příslušný 

velitel [9]. 

2.1.2 Operační úroveň řízení 
  

Operační úroveň řízení je zpravidla realizována prostřednictvím operačního a 

informačního střediska integrovaného záchranného systému ( dále jen OPIS IZS). Podle 

zákona o IZS plní úkoly OPIS IZS operační informační střediska hasičského záchranného 

sboru kraje a operační a informační střediska generálního ředitelství hasičského záchranného 

sboru. Operační středisko IZS plní koordinační roli mezi operačními středisky základních 

složek IZS. Je stálým orgánem pro koordinaci složek IZS. Jeho úkolem je zajištění příjmu a 

vyhodnocování informací o mimořádné události. Zajišťuje organizaci plnění požadavků 

velitele zásahu a plní úkoly orgánů oprávněných koordinovat záchranné a likvidační práce.    

Oprávněnými orgány jsou v tomto případě starosta obce z rozšířenou působností,  hejtman 

kraje případně Ministerstvo vnitra. V případě potřeby zajišťuje vyrozumění složek IZS 

případně státních orgánů dle dokumentace IZS. Operační středisko zajišťuje také přenos 

informací od velitele zásahu směrem k vyšší úrovni řízení. Schéma toku informací v rámci 

operačního řízení je znázorňuje Obr č.2 [9] [30]. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Obr.č.2 Schéma toku informací v rámci operačního řízení [autor]. 
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2.1.3 Strategická úroveň řízení 
 

 O strategickou úroveň řízení se jedná zejména pokud se do koordinace záchranných 

likvidačních prací zapojí na základě zákonem stanovených pravidel zapojí starosta obce 

s rozšířenou působností , hejtman kraje případně Ministerstvo vnitra. Na Obr.č.3 je znázorněn 

tok informací v rámci strategického řízení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Obr.č.3 Schéma toku informací v rámci strategického řízení  [autor]. 

 

Zákon stanoví, že se výše jmenovaní zapojí do koordinace v případě : 

a) Ministerstvo vnitra 

• mimořádná událost přesahuje hranice České republiky a je nutná koordinace 

záchranných a likvidačních prací nad rámec příhraničního styku 

• mimořádná událost přesahuje území jednoho kraje a velitel zásahu vyhlásil nejvyšší 

stupeň poplachu 

• o koordinaci požádá velitel zásahu, starosta obce s rozšířenou působností nebo 

hejtman kraje. 
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Koordinaci  záchranných a likvidačních prací na úrovni Ministerstva vnitra plní na 

základě zákona o IZS  generální ředitelství hasičského záchranného sboru. 

 

b) Hejtman kraje 

• pokud mimořádná událost v rámci kraje přesáhne území jednoho správního obvodu 

obce s rozšířenou působností a velitel zásahu vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu  

• na žádost starosty obce s rozšířenou působností 

• na  žádost velitele zásahu 

 

c) Starosta obce s rozšířenou působností 

• na základě žádosti velitele zásahu 

 

Hejtman kraje, případně starosta obce s rozšířenou působnosti může při koordinaci využít 

krizový štáb zřízený pro dané správní území na základě zákona č.240 Sb., o krizovém řízení a 

o změně některých zákonů ( dále jen krizový zákon). 

V případě, že hejtman kraje případně starosta obce z rozšířenou působností provádí 

koordinaci záchranných a likvidačních prací je jejich povinností předávat prostřednictvím 

OPIS IZS informace o průběhu prací Ministerstvu vnitra. V praxi předává informace OPIS 

IZS příslušného kraje na OPIS GŘ HZS. Jako podklad pro plánování činností při koordinaci  

řešení mimořádné události jsou zpracovávány havarijní plán kraje a poplachový plán 

integrovaného záchranného systém kraje. Tyto plány na základě zákona o IZS zpracovává 

hasičský záchranný sbor kraje. 

Podrobnosti o úkolech na jednotlivých úrovních řízení záchranných a likvidačních prací 

stanoví vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému ( dále jen vyhláška o zabezpečení IZS ) jako prováděcí předpis 

k zákonu o IZS  [9] [30]. 

 

3 Velitel zásahu  
 

Funkce velitele zásahu je ustavována pouze v místě zásahu. Velitel zásahu řídí činnost 

jednotek případně dalších subjektů, které se podílejí na společném zásahu při řešení 

mimořádné události. Stanovuje strukturu řízení na místě zásahu.  
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Jedná se o činnost organizační, to znamená, že velitel zásahu většinu stanovených úkolů 

neplní osobně, ale stanovené úkoly deleguje na podřízené a provádí pouze kontrolu jejich 

splnění. 

 Při řešení mimořádných událostí kdy zasahuje pouze jedna složka IZS je stanovení 

velitele zásahu stanoveno zvláštními právními předpisy jednotlivých složek. Jiná situace 

nastává v okamžiku kdy se na zásahu podílí více složek IZS. 

Podle § 19 zákona o IZS, provádí koordinování záchranných a likvidačních prací, řízení 

součinnosti v místě nasazení složek IZS a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné 

události, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak velitel jednotky požární ochrany nebo 

příslušný funkcionář hasičského záchranného sboru s právem přednostního velení. Velitelem 

zásahu se může podle druhého odstavce § 19 zákona o IZS stát také velitel nebo vedoucí 

zasahujících sil které v místě zásahu provádějí převažující činnost. Při pátrání po pohřešované 

osobě bude velitelem zásahu policista, při ošetřování většího počtu zraněných to bude vedoucí 

lékař zdravotnické záchranné služby. V běžné praxi při řešení mimořádných událostí zůstává 

velitelem zásahu příslušník HZS.  

Veliteli zásahu může v mezích stanovených zákonem omezit základní práva ostatních 

občanů, která jsou jim zaručená Listinou základních práv a svobod. Jedná se tak o výkon 

státní moci a velitel je tedy povinen dodržovat určité zásady. Nejdůležitější zásadou kterou je 

velitel zásahu povinen dodržovat je zásada zákonnosti. Tato zásada zaručuje, že zásah bude 

proveden na základě zákonného zmocnění, zákona a jiných právních předpisů . 

Mezi další zásady, které musí velitel zásahu dodržovat patří  zásada přiměřenosti, která 

stanovuje povinnost provést zásah v nezbytném rozsahu a za podmínek stanovených 

zákonem. Zákon č.238/2000Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky ( dále jen 

zákon o HZS ) tuto podmínku přímo vymezuje v § 6  který příslušníkům při zásahu ukládá 

povinnost dbát na to, aby v souvislosti s prováděním zásahu nevznikla osobám bezdůvodná 

újma, případný zásah do práv a svobod nepřekročil míru nutnou k dosažení  účelu 

prováděného zásahu. Jeho povinností je také dbát, aby na majetku který je předmětem zásahu 

nevznikly škody poškozením nebo odcizením. Podobné ustanovení se nachází také v zákoně 

č.273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o 

PČR). Další zásadou, kterou je velitel povinen dodržovat je zásada hospodárnosti a rychlosti. 

Za dodržení zásady rychlosti lze považovat provedení neprodlené záchrany života, zdraví a 

majetku a tím odstranění rizika prodlení. Zásada hospodárnosti je například u HZS ČR  

uplatněna formou účtování likvidačních prací po dopravní nehodě České kanceláři pojistitelů.  

[9] [16] [29] [31].  
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3.1 Práva velitele zásahu 

Práva velitele zásahu jsou zejména definována v zákoně o IZS .V případě, že se jedná o 

mimořádnou událost související se zdoláváním požáru upravuje práva velitel zásahu 

obdobným způsobem zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

( dále jen zákon o PO)  společně s vyhláškou MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany (dále jen vyhláška o organizaci JPO).  

 Zákon o IZS v  § 19 odst. 3  opravňuje velitele zásahu: 

• zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu opustila 

osoba, jejíž přítomnost není potřebná, nařídit evakuaci osob, popřípadě stanovit i 

jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí a 

vyzvat osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji 

totožnost; tato osoba je povinna výzvě vyhovět, 

• nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních úprav za účelem 

zmírnění nebo odvrácení rizik vzniklých mimořádnou událostí, 

• vyzvat právnické osoby nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné 

pomoci, 

• zřídit štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán a určit náčelníka a členy štábu. 

Členy štábu jsou zejména velitelé a vedoucí složek integrovaného záchranného 

systému. Členy tohoto štábu mohou být dále fyzické osoby, zástupci právnických 

osob, se kterými složky integrovaného záchranného systému spolupracují nebo které 

poskytují osobní nebo věcnou pomoc, 

• rozdělit místo zásahu na sektory, popřípadě úseky a stanovit jejich velitele, kterým 

je oprávněn ukládat úkoly a rozhodovat o přidělování sil a prostředků do 

podřízenosti velitelů sektorů a úseků. 

 Dále je velitel zásahu podle zákona o IZS  při řešení mimořádných událostí oprávněn 

požádat o koordinaci záchranných a likvidačních prací starostu obce s rozšířenou působností 

případně hejtmana kraje. Podle § 20 odst. 3 zákona o IZS je rovněž velitel zásahu oprávněn si 

vyžádat pomoc přímo od velitelů a vedoucích složek IZS na místě zásahu.  
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V případě, že není možné si pomoc vyžádat přímo, činí tak přes místně příslušné 

operační a informační středisko integrovaného záchranného systému. Vyžádání takovéto 

pomoci znamená zejména poskytnutí potřebných sil a prostředků, věcných prostředků 

případně si velitel zásahu může vyžádat přímo účast konkrétní složky. Další oprávnění pro 

velitele zásahu se mohou lišit v závislosti na druhu řešené mimořádné události a vyplívají ze 

zvláštních právních předpisů jako je  zákon HZS  a zákon o PČR. Velitel zásahu má také 

právo na nezbytně nutnou dobu přerušit záchranné práce v případě, kdy již nelze ani při 

vynaložení všech dostupných sil a prostředků osoby, zvířata nebo majetek zachránit, nebo by 

pokračování záchranných prací bezprostředně ohrožovalo zasahující. Velitel zásahu je 

oprávněn prostřednictvím příslušného operačního a informačního střediska požadovat také: 

• zajištění regulace dopravy na trasách odsunu zraněných,nebo na trasách přesunu sil 

a prostředků jednotek, 

• zabezpečení náhradního ubytování pro postižené, 

• zabezpečení zdravotní péče, hygienické a protiepidemické péče, sociální a duchovní 

péče pro postižené, nemocné a zraněné, 

• provedení sanace a dekontaminace zasaženého území, 

• stanovení veterinárních a hygienických opatření. 

Velitel zásahu je oprávněn přímo řídit činnost: 

• náčelníka štábu, velitele průzkumné skupiny, velitele úseku a sektoru případně 

dalších hasičů, které určil jako svůj výkonný orgán, 

• těch velitelů jednotek které předtím nezařadil do přímé podřízenosti některého 

z velitelů sektorů nebo úseků. 

  Velitel zásahu je dále  oprávněn odvolat ty velitele jednotek případně hasiče, které 

určil jako svůj výkonný orgán, pokud svou funkci nemohou plnit případně neplní zadané 

úkoly. Je oprávněn také odvolat z místa zásahu jednotku, která neplní svoje úkoly ,nebo 

jednotku jejichž síly a prostředky již nejsou potřebné. Může nařídit rozdělení jednotky, 

určit vedoucí skupin případně začlenit osoby poskytující osobní a věcnou pomoc do 

jednotky. 
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 Jedním ze zásadních oprávnění velitele zásahu pří řešení mimořádných událostí je 

rozhodnutí o nedodržení technických podmínek požární techniky a věcných prostředků 

požární ochrany, jestliže hrozí nebezpečí z prodlení záchraně života osob. Velitel zásahu 

při uplatňování svých oprávnění není povinen svá rozhodnutí zdůvodňovat. Svá 

rozhodnutí sděluje ústně konkrétní osobě a jeho rozhodnutí nepředchází žádné formální 

řízení  [16] [25] [28] [30]. 

3.2 Povinnosti velitele zásahu 

Povinnosti respektive úkoly velitele zásahu jsou dány  právními předpisy. Na rozdíl od 

práv musí velitel zásahu své povinnosti v přiměřeném rozsahu plnit vždy a jejich znalost 

je jednou ze základních podmínek pro plnění této funkce. 

Mezi povinnosti velitele zásahu, které jsou dány zákonem o IZS a vyhláškou o 

zabezpečení IZS patří : 

• organizovat záchranné a likvidační práce s ohledem na zásady koordinace složek, po 

konzultaci s vedoucími složek stanovovat celkový postup provedení záchranných a 

likvidačních prací. Vychází přitom z typových činností složek při společném 

zásahu, 

• zajišťovat součinnost mezi jednotlivými vedoucími složek, včetně označení velitele 

zásahu, náčelníka a členů štábu velitele zásahu a vedoucích složek, 

• ukládat příkazy vedoucím složek ( síly a prostředky složek nadále podléhají 

vedoucím složek), 

• organizovat členění místa zásahu, 

• stanovovat v místě zásahu svého nástupce pro případ předání funkce velitele zásahu, 

• organizovat spojení mezi místem zásahu a územně příslušným operačním a 

informačním střediskem při předávání informací, 

• vyhlašovat nebo upřesňovat pro místo zásahu odpovídající stupeň poplachu územně 

příslušného poplachového plánu integrovaného záchranného systému (dále jen 

poplachový plán IZS ), 

• povolávat potřebné množství sil a prostředků složek IZS na místo zásahu 

prostřednictvím územně příslušného operačního a informačního střediska, 
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• organizovat součinnost složek s ostatními právnickými a fyzickými osobami 

poskytujícími osobní a věcnou pomoc, se správními úřady, s orgány obcí a jejich 

organizačními složkami. 

V případě, že velitelem zásahu je příslušník jednotky požární ochrany má na základě 

vyhlášky o organizaci JPO následující povinnosti: 

• řídit průzkum, vyhodnocovat situaci a s ohledem na získané poznatky organizovat 

soustředění a nasazení jednotek, 

• kontrolovat a vyhodnocovat účinnost zásahu a plnění svých rozkazů a pokynů, 

• rozhodovat o zahájení a ukončení záchrany osob, zvířat a majetku, určuje pořadí 

záchrany osob, zvířat a majetku, 

• organizovat  součinnost zasahujících jednotek a jejich spolupráci s těmi kdo poskytli 

osobní a věcnou pomoc, 

• organizovat spojení v místě zásahu,  s příslušným operačním střediskem a odpovídá za 

úplnost a správnost předávaných informací, 

• zajišťovat týlové zabezpečení jednotek, 

• zajišťovat podávání informací o zásahu sdělovacím prostředkům a veřejnosti, 

• organizovat poskytování informací příbuzným osob, které byly postiženy následky 

požáru nebo mimořádné události, 

• organizovat opatření k zamezení  vstupu nepovolaných osob na místo zásahu, 

• vyhodnocovat zásah a zpracovávat zprávu o zásahu. 

Některé povinnosti plní velitel zásahu společně s příslušným operačním střediskem, 

správními úřady a obcemi. Tyto povinnosti se vztahují na prostor předpokládaného působení 

účinků požáru případně mimořádné události. Mezi takové povinnosti patří: 

• provádět průzkum šíření účinku požáru nebo mimořádné události 

• informovat obyvatelstvo na území ve směru šíření požáru nebo mimořádné události 

pokud hrozí jejich ohrožení účinky mimořádné události 

• evakuovat obyvatelstvo nebo zajistit jejich ochranu před nebezpečím,pokud není 

evakuace možná 

• vyhledávat bezprostředně ohrožené osoby     [25] [26]. 
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3.3 Odpovědnost velitele zásahu 

Velitel zásahu má kromě práv a povinností, které souvisí se zdoláváním mimořádné 

události také odpovědnost. Tato odpovědnost se vztahuje zejména na způsob provedení 

zásahu, zachraňované osoby, zvířata a majetek  a v neposlední řadě také na zasahující 

osoby. Jedná se také o odpovědnost za škody vzniklé zasahujícím složkám IZS případně 

právnickým a fyzickým osobám, které se podílely na zásahu. 

3.3.1 Odpovědnost za škody vzniklé při zásahu 

 Zákon  č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve 

znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o služebním poměru), v § 95 uvádí, že  je 

příslušník bezpečnostního sboru je odpovědný za škodu, kterou bezpečnostnímu sboru 

způsobil zaviněným porušením povinnosti při výkonu služby nebo v přímé souvislosti 

s ním a je povinen škodu uhradit nebo věc uvést do původního stavu. Toto neplatí pokud: 

a) škoda vyplívá z rizika výkonu služby, nebo 

b) ji příslušník způsobil při odvracení škody, jež hrozila bezpečnostnímu sboru nebo 

přímo ohrožovala život a zdraví osob, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a 

počínal si při odvracení škody způsobem přiměřeným okolnostem. 

V případě vzniku škody v souvislosti s výkonem služby příslušníka nese náklady na 

náhradu škody příslušný bezpečností sbor. Zprostit odpovědnosti za škodu se může 

bezpečnostní sbor tehdy, pokud prokáže, že příslušník škodu způsobil porušením právních 

předpisů, služebních předpisů, rozkazu nebo v důsledku požití alkoholického nápoje anebo 

v důsledku požití jiné návykové látky a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody [32]. 

3.3.2 Kázeňská odpovědnost 
 

 Velitel zásahu, má jako příslušník bezpečnostního sboru také kázeňskou odpovědnost. 

Zákon o služebním poměru stanoví, že kázeňským přestupkem je zaviněné jednání, které 

porušuje služební povinnost, ale nejde o trestný čin nebo o jednání, které má znaky přestupku 

nebo jiného správního deliktu. Za takové jednání se považuje i dosahování neuspokojivých 

výsledků ve výkonu služby uvedené v závěru služebního hodnocení.  
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Rozhodnutím o kázeňském přestupku je možné uložit trest, kterým může být: 

a) písemné napomenutí, 

b) snížení základního tarifu až o 25% na dobu nejvýše 3 měsíců, 

c) odnětí služební medaile, 

d) odnětí služební hodnosti, 

e) pokuta, 

f) propadnutí věci, nebo 

g) zákaz činnosti. 

 

Po uložení kázeňského trestu odnětí služební hodnosti následně dochází k propuštění 

příslušníka ze služebního poměru dle § 42 služebního zákona [32]. 

3.3.3 Trestněprávní odpovědnost 
 

Velitel zásahu je podle  § 127 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  (dále jen „trestní 

zákoník“), úřední osobou, která plní úkoly státu a používá při tom svěřené pravomoci pro 

plnění těchto úkolů. Podmínkou trestní odpovědnosti je, aby trestný čin byl spáchán 

v souvislosti s pravomocí a odpovědností úřední osoby. 

Trestný čin spáchá velitel zásahu jako úřední osoba  dle trestního zákoníku v případě, 

kdy při výkonů své funkce nesplní své povinnosti nebo překročí pravomoci  [16] [27]. 

4 Organizace místa zásahu 
 

Místo zásahu je prostor nasazení jednotek požární ochrany případně dalších složek IZS a 

prostor předpokládaných účinků mimořádné události. Organizace spočívá ve vymezení 

charakteristických prostorů, zón a stanovišť tak, aby byla zajištěna maximální podpora řízení 

a taktiky zásahu. Organizaci místa zásahu stanoví velitel zásahu, který vychází zejména z: 

• druhu a rozsahu šíření události 

• počtu JPO a dalších složek IZS 

• organizační struktury systému řízení 

• dokumentace zdolávání požáru 

• nebezpečí na místě zásahu 

• možností techniky a věcných prostředků 
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4.1 Dělení  místa zásahu 
                                                                                                                        

Na místě zásahu se s ohledem na situaci vymezují přesně definované prostory, zóny a 

stanoviště. Při dělení místa zásahu přihlíží velitel zásahu také k potřebám ostatních 

zasahujících složek. Na základě jejich požadavků může zřizovat další prostory a stanoviště. 

S ohledem na vývoje situace mění velitel zásahu organizaci místa zásahu tak, aby odpovídala 

reálné situaci a potřebám řešení zásahu. Dělení místa zásahu řeší podrobně vyhláška o 

zabezpečení IZS. Příklad  dělení místa zásahu je uveden na Obr.č 4.  

 

Mezi nejčastější zóny a prostory na které se rozděluje místo zásahu patři: 

• Nebezpečná zóna 

Prostor bezprostředního ohrožení života a zdraví účinky mimořádné události 

vymezený hranicí nebezpečné zóny.V této zóně jsou stanovena režimová opatření pro 

zajištění ochrany životů a zdraví např.stanovená doba pobytu, ochranné prostředky, 

řízený vstup a výstup.  

• Vnější zóna 

Prostor vymezený hranicí vnější zóny ve kterém probíhá samotný zásah. V této zóně je 

omezen pohyb osob a dopravních prostředků. 

• Týlový prostor 

Prostor pro soustředění záložních jednotek, odpočinek a stravování. Tento prostor se 

může nacházet i mimo místo zásahu. Nemělo by však být společné s jinými prostorami 

a stanovišti. 

• Bezpečnostní uzávěra 

Místo řízeného vstupu a výstupu z vnější zóny. Bývají zpravidla umísťována na 

přístupových komunikacích, tak aby mohla být řízena případně odkloněna doprava 

mimo vnější zónu 

• Zóna ohrožení 

Prostor předpokládaného šíření mimořádné události s vlivem na obyvatele případně 

objekty v závislosti na druhu vznikajících škodlivin [26]. 
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Obr.č.4 Příklad dělení místa zásahu [autor]. 
 
 

5 Štáb velitele zásahu 
 

Při řešení mimořádné události  vyžadující nasazení většího množství sil a prostředků, 

případně se jedná o prostorově nebo organizačně složitý zásah může velitel zásahu zřídit štáb 

velitele zásahu. Štáb velitele zásahu může být také zřízen při společném zásahu složek IZS. 

Jedná se prakticky o prostředek řízení, který velitel zásahu využívá ke zdolávání mimořádné 

události. 

Pokud velitel zásahu zřídí štáb,  nepřebírá štáb oprávnění a povinnosti velitele zásahu , ale 

stává se jeho výkonným orgánem při řízení zásahu. Na základě rozhodnutí velitele zásahu 

zajišťuje štáb analýzu situace na místě mimořádné události organizuje nasazení sil a 

prostředků, týlové zabezpečení, připravuje podklady pro rozhodování velitele zásahu a  

zajišťuje plnění rozkazů velitele zásahu. Důležitým úkolem štábu je organizace spojení 

v místě zásahu, zajištění spojení s operačním a informačním střediskem a v neposlední řadě 

zajišťuje podávání informací sdělovacím prostředkům a příbuzným obětí, které byly danou 

mimořádnou událostí postiženy [2]. 
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5.1 Struktura štábu  
 

    Základní struktura štábu velitele zásahu je dána vyhláškou o organizaci JPO a je 

znázorněna na Obr.č 5. Přesnou strukturu štábu určuje velitel zásahu podle rozsahu a složitosti 

řešené mimořádné události. Štáb je zpravidla zřizován na místě velitelského stanoviště, musí 

být viditelně označen nápisem „ ŠTÁB“. Pracoviště štábu musí být zřízeno tak, aby bylo 

zabezpečené před vlivem nepříznivých klimatických podmínek, musí mít zajištěný náhradní 

zdroj napájení elektrickou energii společně s prostředky pro odstranění technických závad na 

zařízeních která jsou pro činnost štábu využívány. O činnosti štábu musí být vedena evidence 

a musí být zajištěna nepřetržitá  přítomnost některého ze členů štábu. Pracoviště štábu musí 

být také zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr.č.5 Základní struktura štábu velitele zásahu  [2]. 

 

5.2 Úkoly členů štábu 
 

Činnost štábu velitele zásahu řídí náčelník štábu, který navrhuje veliteli zásahu jeho 

složení . Do štábu by měly být určeni minimálně člen štábu pro spojení a týl. Všem členům 

štábu může velitel zásahu podle potřeby určit pomocníky případně přidělit síly a prostředky 

pro zajištění plnění jejich úkolů [2]. 
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5.2.1 náčelník štábu 
 

Náčelník štábu odpovídá za činnost štábu. Navrhuje veliteli zásahu složení štábu, 

zastupuje velitele zásahu po dobu jeho nepřítomnosti a zajišťuje styk s veřejností na místě 

zásahu. Zpravidla řídí úsek analýzy situace pro přípravu rozhodnutí velitele zásahu a úsek 

nasazení sil a prostředků, u rozsáhlých zásahů jmenuje velitel zásahu pro uvedené úseky 

samostatné členy štábu. Náčelník štábu je označen vestou s nápisem „Náčelník štábu“. nebo 

červenou páskou s nápisem „NŠ“ na levé paži [2].  

5.2.2 člen štábu pro spojení 
 

Zabezpečuje koordinaci spojení na místě zásahu mezi jednotkami a složkami IZS a 

spojení jednotek s příslušným operačním střediskem. Je označen vestou s nápisem „Spojení“ 

nebo červenou páskou s nápisem „S“ na levé paži. 

Mezi úkoly člena štábu pro spojení patří zejména: 

• zabezpečení spojení mezi velitelem zásahu a zasahujícími jednotkami, operačním a 

informační střediskem případně dalšími složkami IZS pokud se podílí na zásahu, 

• organizuje včasné předávání rozkazů,  

• dokumentuje rozhodnutí a rozkazy velitele zásahu a náčelníka štábu související 

s nasazením sil a prostředků, 

• dokumentuje časy příjezdu a nasazení sil a prostředku společně s dalšími důležitými 

údaji potřebnými pro efektivní vedení zásahu a následnou analýzu, 

• vede evidenci předaných a převzatých zpráv, 

• na základě pokynů náčelníka štábu svolává porady štábu, zprostředkovává ukládání 

úkolů, 

• dokumentuje a organizuje porady štábu, ukládání úkolů, kontrolu úkolů   [2]. 

 

5.2.3 člen štábu pro týl 
 

Zabezpečuje organizačně materiální zabezpečení všech zasahujících jednotek, a osob 

které poskytují osobní pomoc podle zákona o PO. Vede  evidenci výdajů na zásah a 

poskytování neodkladné péče osobám postiženým mimořádnou událostí. Je označen vestou 

s nápisem „Týl“ nebo červenou páskou s nápisem „T“ na levé paži.  
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Mezi úkoly člena štábu pro týl patří zejména: 

• zajištění plynulé a nepřerušené dodávky hasební látky, pohonných hmot, provozních 

náplní, věcných prostředků, elektrické energie případně dalších médii podle 

požadavků useku nasazení sil a prostředků, 

• zajištění trvalé akceschopnosti spojovacích prostředků a osvětlovací techniky 

• zajištění ochrany zasahujících před působením nepříznivých přírodních a klimatických 

vlivů, případně působení vlivů mimořádné události 

• zajišťuje péči o odpočívající jednotky (ochranné nápoje, stravu, ubytování, očistu, 

výměnu osobních ochranných prostředků ) 

• vede přehled o evakuovaných osobách,zvířatech případně majetku 

• podílí se na zabezpečení prvotní neodkladné pomoci postiženým osobám  [2]. 

5.2.4 člen štábu pro analýzu 
 

Na místě zásahu provádí analýzu situace za účelem přípravy rozhodnutí velitele zásahu. Je 

označen vestou s nápisem „Analýza“ nebo červenou páskou s nápisem „A“ na levé paži. 

Mezi úkoly člena štábu pro analýzu patří zejména: 

• dokumentuje situaci na místě zásahu, zhotovuje plán zásahu do kterého zaznamenává 

situaci na místě zásahu,rozmístění a nasazení sil a prostředků, 

•  průběžně vyhodnocuje situaci na místě zásahu,  

• soustřeďuje odborníky a dokumentaci potřebnou pro rozhodnutí velitele zásahu, 

• zpracovává návrhy na řízení zásahu a organizaci místa zásahu. 

5.2.5 člen štábu pro nasazení 
 

organizuje nasazení sil a prostředků nasazených jednotek, součinnost jednotek a složek 

IZS na místě zásahu a jejich evidenci. Je označen vestou s nápisem „Nasazení“nebo červenou 

páskou s nápisem „N“ na levé paži. 

Mezi úkoly člena štábu pro analýzu patří zejména: 

• vede evidenci sil a prostředků, které jsou k dispozici na místě zásahu, 

• na základě rozhodnutí velitele zásahu rozmisťuje síly a prostředky v místě zásahu, 

• předkládá návrhy na nasazení sil a prostředků, jejich  potřebu, zásobování hasivy 

vytváření záloh a jištění nasazených sil a prostředků, 

• sleduje dobu nasazení zasahujících v ochranných prostředcích  a navrhuje včas veliteli 

jejich střídání,   
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• navrhuje termíny pro střídání nasazených sil a prostředků  [2]. 

  

5.2.6 zástupci složek IZS a odborníci 
 

V případě společného zásahu složek IZS je vhodné, aby součástí štábu byl také zástupce 

jednotlivých složek nejlépe zástupce s vedoucí pravomocí případně s přímou vazbou na řídící 

struktury dané složky tak, aby byl zajištěn plynulý tok informací a řízení zásahu bylo co 

nejefektivnější. Do štábu mohou být dále zařazeny fyzické osoby a zástupci právnických 

osob, se kterými jednotky spolupracují na místě zásahu. Jedná se zejména o odborníky se 

znalostí problematiky řešené mimořádné události, zaměstnance firem s místní znalostí 

technologií [2]. 

5.2.7 pomocníci členů štábu 
 

Jako pomocníky členů štábu může určit velitel zásahu hasiče, fyzické nebo právnické 

osoby, které při zásahu spolupracují případně osoby které poskytují osobní nebo věcnou 

pomoc  [2]. 

5.3  Prostředky řízení  
 

Velitel zásahu případně štáb velitele zásahu využívá v procesu velení a řízení zásahu 

různé technické a technologické zařízení případně manažerské postupy. Tento soubor se 

obecně nazývá prostředky řízení. 

Prostředkem řízení jsou určeny pro přenos a zpracování informací, které jsou potřebné pro 

řízení zásahu. Prostředky řízení jsou využívány podle jejich dostupnosti a také charakteru 

řešené mimořádné události. 

Prostředky řízení lze rozdělit na dvě kategorie. První kategorie tvoří prostředky, které 

slouží k přenosu informací. Patří sem zejména radiové, linkové a datové spojení. Druhou 

kategorií tvoří prostředky pro zpracování informací mezi které patří dokumentace zdolávání 

požárů,havarijní plány, mapy, zvláštní dokumentace, příručky a specializovaný SW. Mezi 

prostředky zpracování informací patří také kancelářské vybavení a audiovizuální technika. 

Struktura  prostředků řízení je znázorněna na Obr.č 6  [2] [24]. 
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Obr.č.6 Prostředky řízení   [2]. 

 

5.3.1 Radiové prostředky  
 

Radiové prostředky jsou rozděleny na technologické a technické prostředky analogové 

radiové sítě ( dále jen ARS) provozované HZS ČR na základě oprávnění ČTU a 

technologické a technické prostředky digitální radiové sítě PEGAS ( dále jen DRS) 

provozované ministerstvem vnitra. Radiové prostředky jsou využívány zejména na taktické 

úrovni řízení v rámci místa zásahu pro spojení zasahujících jednotek,velitele zásahu a štábu 

velitele zásahu a částečně také v operační úrovní řízení. Způsob využívání spojových 

prostředků u HZS je upraven pokynem č.42 / 2004 generálního ředitele HZS ČR - řádem 

analogové rádiové sítě HZS a součinnosti v integrovaném záchranném systému ( dále jen 

řádem ARS ). Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyl vydán žádný závazný pokyn 

k provozu DRS v rámci HZS ČR uplatní se řád ARS přiměřeně i na tento druh radioprovozu. 

Podrobnější informace o fungování radiových prostředků a jejich využívání  v rámci HZS ČR 

a IZS  lze nalézt například v  [8]. 
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Při využití radiových prostředků je možné očekávat následující zvláštnosti: 

• závislost funkce spojových prostředků na stanovišti a atmosférických podmínkách,  

• závislost na omezeném množství spojových prostředků a kmitočtů,  

• možnost rušení,  

• omezený dosah spojení,  

• možnost odposlechu nepovolanými osobami,  

• nutnost odborně připravené obsluhy,  

• provozní poruchy při špatné obsluze,  

• závislost na omezené kapacitě zdrojů napájení spojových prostředků [2]. 

5.3.2 Linkové prostředky 
  

Mezi linkové prostředky řízení zásahu řadíme telefonní spojení pomocí veřejných 

telefonních sítí, neveřejných telekomunikačních sítí a telekomunikačních sítí mobilních 

operátorů. Je využíváno zejména na  úrovni operačního a strategického řízení.Linkové spojení 

má s povahy své konstrukce určité omezení. Jedná se o technologie využívající pro přenos 

informací ve většině případů metalické případně optické sítě. Tyto sítě jsou vždy pevně 

spojeny s určitým objektem a je tak velmi problematické jejich využití v rámci řízení zásahu 

v místě působení mimořádné události. Výjimkou je telefonní spojení s využitím mobilních 

telefonů to je běžně možné využít na všech úrovních řízení a vzhledem k rozsahu pokrytí 

území ČR signálem mobilních operátorů je také nejčastěji využívaným prostředkem 

linkového spojení. Pokud to charakter a místo řešené mimořádné události dovoluje, mělo by 

být v procesu řízení zásahu linkové spojení upřednostňováno před radiovým spojení. Je tak 

vytvořena záloha prostředků  radiového spojení, které je tak možné lépe využít na taktické 

úrovni řízení.     

Při využití linkových prostředků je možné očekávat následující zvláštnosti: 

• fyzická nedostupnost rozvodů telekomunikačních sítí, 

• nekompatibilita využívaných linkových prostředku s telekomunikační sítí, 

• nefunkčnost telekomunikační sítě v důsledku působení MU,  

• nutnost odborně připravené obsluhy,  

• provozní poruchy při špatné obsluze,  

• přetížení sítě mobilních operátorů [2]. 

 



 

 

 

25 

5.3.3 Datové přenosy 
 

Slouží k přenosu textových, grafických případně zvukových souborů z místa a do 

místa řízení zásahu. Je možné využití infrastruktury telekomunikačních operátorů jak 

veřejných tak neveřejných telekomunikačních sítí. Některé složky IZS, zejména PČR využívá 

k datovým přenosům také DRS PEGAS. Využití datových přenosů při řešení mimořádných 

událostí je závislé také na prostředcích zpracování informací, které má velitel zásahu 

k dispozici. Při využívání datových přenosů je možné očekávat podobné zvláštnosti jako u 

linkového spojení. Jedním ze zásadních omezení je rychlost datového toku kterou je možné 

využívat v závislosti na způsobu přenosu. Jak operátoři pevných tak mobilních datových 

služeb nejsou schopni zajistit pokrytí celého území ČR technologií zajišťující rychlé datové 

přenosy. Dostupnost služeb je soustředěna zejména do oblastí  větších urbanistických celků a 

hlavních dopravních cest. Příklad pokrytí signálem technologie 3G  s rychlostí přenosu dat až 

21,1 Mbit/s download a až 5,7 Mbit/s  upload  je  uveden na Obr.č.7. Jedná se o výřez mapy 

dostupné na stránkách mobilního T-Mobile k 9.3.2012. Podrobnosti o technologiích datových 

přenosů je možné nalézt například v [ 6 ].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Obr.č.7 Výřez mapy pokrytí signálem technologie 3G mobilního operátora   [23]. 
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Prakticky jediným datovým přenosem, který lze využít na celém území ČR je faxový 

přenos. V síti mobilních operátorů je tento přenos uskutečňován v rámci části sítě, která je 

určena pro běžné telefonní hovory. Tento druh komunikace je omezen velikostí datového toku 

a možnostmi přenosu informací. Z principu faxových přenosů je možné přenášet pouze 

textové a v omezené míře také grafické informace.  

5.3.4 prostředky pro zpracování informací 
 

Za prostředky pro zpracování informací lze považovat soubory předem zpracovaných 

informací jako jsou předpisy, příručky, dokumentace zdolávání požárů, havarijní plány, mapy, 

katalogy chemických látek, případně specializovaný SW. Tyto soubory informací  společně 

s informacemi získanými při řešení mimořádné události umožňují efektivnější a rychlejší 

rozhodovací proces. Dalšími prostředky pro zpracování informací jsou technická zařízení 

která slouží k jejich sběru a zpracování. Mezi takovéto prostředky patří výpočetní technika, 

multifunkční kancelářské zařízení, kancelářské potřeby, rozhlasové a televizní přijímače. 

 Důležitým zdrojem informací je také audiovizuální záznamová technika, prostředky 

pro vyhodnocení a sledování meteorologické situace v místě zásahu případně prostředky 

chemické služby sloužící pro záznam hodnot naměřených detektory a analyzátory 

nebezpečných látek případně záření  [2]. 

6 Mobilní pracoviště štábu velitele zásahu 
 

V předchozích kapitolách jsem se snažil popsat základní principy procesu velení a řízení 

společně s právy a povinnostmi velitele zásahu. Je patrné, že rozsah úkolů které musí velitel 

zásahu plnit při řešení mimořádné události je obrovský. Pokud jde o řešení mimořádných 

událostí kdy zasahuje pouze jedna složka IZS v rozsahu  několika jednotek a je řešena událost 

na omezené ploše ( požár bytu, dopravní nehoda) stačí velitel zásahu své práva a povinnosti 

uplatňovat samostatně případně využívá pomocníka. Jedná se zejména o události zařazené do 

prvního případně druhého stupně poplachu dle vyhlášky o podrobnostech IZS. Opačná situace 

nastává v okamžiku větších mimořádných událostí kdy zasahuje více složek IZS, a je 

vyhlášen druhý až zvláštní stupeň poplachu. V tomto okamžiku začínají být na velitele 

kladeny velmi vysoké nároky zejména v oblasti příjmu a následném zpracování informací. Na 

rozdíl od OPIS případně krizových štábů ORP a kraje nemá k dispozici v základním vybavení 

prakticky žádné prostředky které by mu jeho úkoly usnadňovali.  
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V současné době jsou sice stále častěji zaváděny do praxe u JPO různé prostředky 

informačních technologií pro zrychlení a usnadnění práce velitel zásahu zejména na taktické 

úrovni, ale jejich zavádění a spolehlivost zatím není na dobré úrovni. Podrobnější popis těchto 

technologií je možné nalézt například ve vysokoškolských pracích [1] [10].  

Problémem velení při rozsáhlejších mimořádných událostech, ale je množství informací 

které přicházejí k veliteli zásahu od podřízených velitelů a jednotek z místa působení 

mimořádné události, z OPIS případně dalších zasahujících složek. Pokud má velitel splnit 

všechny povinnosti případně uplatnit práva vyplívající z jeho funkce musí tyto informace 

přijmout zpracovat a uplatnit formou rozkazů případně požadavků na ostatní zasahující složky 

v reálném čase. Zákonným oprávněním velitele zásahu je v  takovém případě možnost zřízení 

štábu velitele zásahu, který se stává jeho výkonným orgánem a slouží k přípravě podkladů pro 

rozhodovací proces na základě zpracovávání  příchozích informací. Struktura toku informací 

při řízení zejména na taktické úrovni při rozsáhlých událostech je znázorněna na Obr.č.8.  

Struktura štábu a prostředky, které může využívat jsou popsány v předchozích kapitolách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.8 Struktura toku informaci na taktické úrovni řízení   [autor]. 
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Pokud se velitel zásahu rozhodne v rámci řešené mimořádné události zřídit štáb velitele 

zásahu jedná se v první fázi pouze o delegování určitých kompetencí mezi přítomné velitele 

jednotek případně vedoucí složek IZS. V takovém případě má velitel zásahu prakticky 

okamžitě k dispozici lidské zdroje, ale žádné technické prostředky řízení zásahu. Tento stav je 

jednoznačně dán strukturou nejčastěji řešených mimořádných událostí  a rozsahem prostředků 

řízení, které jsou běžně využívány. Při většině zásahů mají jednotlivý  velitelé jednotek  

k dispozici a také využívají  pouze základní spojové prostředky  ( ruční, vozidlová 

radiostanice a mobilní telefon ) a omezené prostředky pro zpracování informací ( 

dokumentace zdolávání požárů, mapy, informace o chemických látkách). I přes omezený 

rozsah jsou tyto prostředky dostatečné pro kvalitní řízení zásahu. Jsou však nedostatečné 

v okamžiku řešení rozsáhlejší mimořádné události kde je proces řízení daleko složitější a 

vyžaduje větší technickou podporu.  

Pokud požadujeme co nejefektivnější a nejrychlejší řízení zásahu při řešení mimořádné 

události je potřeba zajistit efektivní a rychlou a co možná nejednoduší technickou podporu 

veliteli zásahu. 

 Takovéto předpoklady může splnit pouze takové mobilní pracoviště velitele zásahu, které 

je schopné přesunu na místo určení v co nejkratší době a velitel má možnost využívat 

veškerých dostupných prostředků řízení bez nutnosti speciálních znalostí a dovedností . 

V následujících kapitolách je popsána koncepce prostředků řízení využívaná v zahraničí 

případně u složek IZS v rámci české republiky. Na základě těchto řešení a  požadavků 

vniklých při řešení mimořádných událostí případně prověřovacích a taktických cvičení je 

představena koncepce mobilního pracoviště štábu velitele zásahu realizovaná v roce 2010 u 

HZS Olomouckého kraje. V návaznosti na zkušenosti s provozem tohoto pracoviště je 

předložen návrh typového řešení mobilního pracoviště včetně návrhu organizačního 

zabezpečení provozu v rámci HZS kraje.   

Koncepce mobilního pracoviště velitele zásahu není koncepcí novou ,ale v rámci ČR 

relativně málo využívanou na rozdíl od zahraničí, kde jsou takováto pracoviště hojně 

využíváno jak u jednotek požární ochrany, bezpečnostních složek tak u armády. Podle 

velikosti lze takováto pracoviště rozdělit do tří kategorií: 

• přenosné 

• mobilní 

- dodávkové 

- nákladní   

- kontejnerové 
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6.1 Přenosné pracoviště 
 

Za přenosné lze považovat takové zařízení, které je možné transportovat za pomocí 

maximálně dvou lidí, jsou integrovány důležité prostředky řízení zásahu ( spojové prostředky 

a prostředky pro zpracování informací) a je zajištěno napájení. 

 Jednou z možných variant přenosného pracoviště je  produkt vyvinutý společností 

RUGIT s.r.o pod názvem MOS. Jedná se o multifunkční polní kancelář umožňující datovou a 

hlasovou komunikaci různými komunikačními prostředky ( VHF a UHF radiostanice, 

terminály Tetra a Tetrapol, GSM/GPRS/ EDGE modemy případně satelitními terminály ) dle 

specifikace zákazníka. Jedná se o stavebnicový systém  umístěný do mechanicky odolného 

plastového boxu s krytím IP 67. Základní konfigurace obsahuje odolný notebook s dokovací 

stanicí, tiskárnu, GPS modul, digitální wifi fotoaparát/kameru, 3ks GSM/GPRS/EDGE 

modemů, ruční terminál Pegas, wifi radiostanici PR20, komunikační router MaTrack, záložní 

baterie Li-Ion, polohovací svítilnu LED a napájecí adaptér DC/DC (12-32V).  

Umožňuje barevný tisk formátu A4 a  kopírování. Dodávaný digitální   fotoaparát lze 

využít pro pořízení video záznamů, fotografií, zvukových záznamů a to vše i bezdrátově. GPS 

modul zajišťuje dokonalejší práci s mapovými systémy. O napájení se stará vestavěná Li-Ion 

baterie a v případě využití palubní sítě automobilu,  zajistí napájení a dobíjení  vestavěný 

DC/DC adapter. Rozmístění jednotlivých komponent je patrné z Obr.č.9 [19]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Obr.č.9 rozmístění jednotlivých komponent MOS   [19]. 
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S pohledu řízení zásahu je využitelnost takovéto koncepce zejména u menší mimořádných 

událostí jako prostředek pro zpracování informací případně jako prostředek pro zajištění 

datových přenosů. Jeho konstrukce a vybavení neumožňuje zajištění radiového ani linkového 

spojení v rozsahu vhodném pro řízení zásahů většího rozsahu ( obsahuje pouze 1ks terminálu 

Matra ). 

6.2 Mobilní pracoviště  
 

Základní rozdělení mobilních  pracovišť  lze provést na základě jejich konstrukce a to na 

pracoviště plně mobilní a pracoviště s omezenou mobilitou.  

První skupinou jsou pracoviště konstruovaná jako vestavby nebo nástavby vozidel všech 

hmotnostní kategorií. Příklady jsou uvedeny na  Obr.č .10 a 11 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr.č.10 Mobilní pracoviště štábu VZ na podvozku nákladního automobilu   [13]. 
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Obr.č.11 Mobilní pracoviště štábu VZ na podvozku dodávkového vozidla  [13]. 

 

Do druhé skupiny řadíme pracoviště postavená jako samostatný kontejner viz Obr.č.12. 

Takováto pracoviště jsou sice mobilní , ale k přepravě na místo určení případně k jeho změně 

vyžadují kontejnerový nosič. Problematické může být také jejich umístění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr.č.12 Mobilní pracoviště štábu VZ v přepravním kontejneru  [13]. 
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Obě skupiny lze dále rozlišit podle jejich využitelnosti a vybavenosti. Koncepcí, která je 

v hojné míře využívána v ČR je takové pracoviště, které slouží pouze jako zázemí pro členy 

štábu a vybavenosti tomu také odpovídá. Z prostředků řízení tak jak jsou uvedeny 

v předchozích kapitolách jsou k dispozici pouze omezené spojové prostředky ( 1ks analogové 

radiostanice případně terminál PEGAS ) a základní prostředky pro zpracování informací 

tvořené základními kancelářskými prostředky případně výpočetní technikou tvořenou 

notebookem. Jedná se většinou o kontejnery se zázemím pro přípravu občerstvení a prostorem 

pro porady. Je zajištěno napájení pomocí elektrocentrály případně jiného zdroje elektrické 

energie. Většina kontejnerů má své původní určení jako týlové pro zajištění odpočinku 

zasahujících případně postižených osob. Pracoviště štábu vytvořeného pomocí takovéhoto 

kontejneru tedy zajišťuje členům štábu pouze ochranu před povětrnostními vlivy. Prostorově 

sice umožňuje využívat technické prostředky pro řízení zásahu, ale pouze za cenu omezení 

uživatelského prostoru. Pokud je potřeba využívat více prostředku řízení je třeba tyto 

prostředky na místo určení dopravit společně se odborníkem na jejich zprovoznění.  

Prodlužuje se tak doba aktivace prostředků řízení a jejich zapojení do procesu řízení. 

Příklad prostorové členění  takovéhoto kontejneru je uveden na Obr.13. Jedná se o velitelsko 

štábní kontejner využívaný u HZS Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Obr.č.13 Členění vnitřního prostoru velitelsko štábního kontejneru  [7]. 

 

Popsané řešení má jednu nespornou výhodu. Do jisté míry je univerzálnější. Ve spojení 

s přenosným štábem MOS popsaným v předchozí kapitole doplněným o spojové prostředky je 

možné vytvořit štáb velitele zásahu s praktiky všemi základními prostředky řízení.   
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Druhou skupinou jsou naopak pracoviště, která jsou vybavena prakticky všemi prostředky 

řízení zásahu a současně je zajištěno kompletní zázemí pro velitele zásahu a jeho štáb. Takto 

vybavené vozidla případně kontejnery jsou následně začleněny do struktury velení a řízení  

prakticky na všech úrovních řízení. Příkladem zařazení takto vybaveného vozidla může být 

vozidlo využívané u HZS MSK jako mobilní operační středisko. Jedná se o skříňovou 

nástavbu na podvozku Mercedes Sprinter. Nástavba je rozdělena na dvě samostatné části. V 

prví části propojené s kabinou řidič jsou vytvořeny dvě pracoviště operačního důstojníka a 

v zadní pak zázemí pro štáb velitele zásahu. Pracoviště operačního důstojníka je 

technologicky totožné s pracovištěm na OPIS, aktualizace dat je zajištěna pomocí datových 

přenosů CDMA modemů a o spojení se starají dvě analogové radiostanice, dva terminály 

PEGAS a mobilní telefony. Napájení je zajištěno pomocí elektrocentrály případně jiného 

externího zdroje. Podle autorů této koncepce je úkolem MOS zajištění dostupnosti informací 

pro velitele zásahu a odlehčení OPIS při řešení rozsáhlejších mimořádných událostí jedná se 

tak o pracoviště na rozmezí takticko operačního řízení. Na Obr.č 14 je pohled na pracoviště 

operačních důstojníků ve vozidle . Podrobnější informace lze nalézt v [14].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Obr.č.14 Členění vnitřního prostoru MOS HZS MSK  [15]. 

 

Podobnou koncepci jako HZS MSK zvolila pro řízení své činnosti také Policie ČR. Jedná 

se velitelsko – štábní mobilní pracoviště, které díky instalovaným technologiím umožňuje 

monitorování a vyhodnocování v reálném čase, radiovou komunikaci v rámci sítě PEGAS, 

přijímat, zobrazovat a zaznamenávat videosignál z palubního vysílače vrtulníku případně 

dalších zdrojů.  
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Nástavba na vozidle Mercedes Benz Sprinter 516C je koncipována jako konferenční 

prostor pro šest osob. Členění vnitřního prostoru a konstrukce nástavby je patrné z  Obr.č.15  

[19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

              Obr.č.15 Velitelsko štábní vozidlo PČR  [19]. 

Každá s těchto konstrukčních koncepcí má své výhody a nevýhody závislé na plánovaném 

způsobu nasazení v rámci procesů řízení a velení při mimořádných událostech a také na 

koncepci vozového parku složky, která takové pracoviště využívá. 

 

6.3 Popis realizovaného řešení  
 

V následujících kapitolách této diplomové práce bych rád popsal jedno z možných 

technických řešení,  které může  využít velitel zásahu v rámci procesu velení a řízení.  

V průběhu roku 2010 byla u HZS Olomouckého kraje zahájena realizace  záměru stavby 

vozidla spojové služby pro zajištění servisní činnosti oddělení komunikačních a informačních 

systémů. V průběhu realizace byla koncepce servisního vozidla přepracována na spojové 

vozidlo určené pro podporu činnosti velitele zásahu. Svým vybavení spojové vozidlo naplňuje 

prakticky všechny požadavky na prostředky řízení a štáb velitele zásahu. 

6.3.1 Konstrukční provedení 
 

Pro zástavbu bylo zvoleno vozidlo hmotnostní kategorie L Wolksvagen Transporter T4 

2.0 TDI. Zástavba byla navržená tak, aby zůstala zachována maximální přepravní kapacita 

vozidla a zároveň byl vytvořený co největší pracovní prostor. Celá technologie je ve vozidle 

instalována na konstrukčním rámu  bez zásahu do karoserie vozidla. K uchycení rámu jsou 

využity konstrukční prvky vozidla v podlaze a střeše  vozidla.  
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Otáčení druhé řady sedadel bylo vzhledem k jejich konstrukci a omezeným finančním 

prostředkům realizováno instalací další sady držáků sedadel v podlaze vozidla . K jejich 

otočení je třeba sedadla vyjmout z vozidla a znovu zajistit v požadovaném směru. 

Navrhované prostorové řešení je znázorněno na Obr.č.16.  

V rámci úprav interiéru byl dále vytvořen sklápěcí stůl, držák elektrocentrály a další 

sedadlo pro obsluhu s úložným prostorem. Doplňkové sedadlo ani druhá řada sedadel 

v pracovní pozici ( obrácená proti směru jízdy) nejsou určeny pro přepravu osob. Ve vozidle 

je dále instalováno doplňkové osvětlení interiéru realizované formou LED pásků. Na vnější 

straně karoserie byla  instalovány zásuvka pro připojení externího zdroje napájení ( levý zadní 

blatník) a na střeše soustava antén určených pro spojové prostředky.  

Vzhledem k rozměrům střechy vozidla  a počtu instalovaných antén není možné zajistit 

jejich optimální rozložení  a jejich vyzařovací parametry jsou tak omezeny. Problematika 

instalace antén na vozidla je řešena například v [3]. Celkové konstrukční provedení vestavby  

vozidla je vidět na fotografiích v příloze č.1 této diplomové práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                 Obr.č.16 Návrh prostorového řešení spojového vozidla  [ autor ]. 
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6.3.2 Spojové prostředky 
  

Pro zajištění komunikace je vozidlo vybaveno celkem třemi analogovými radiostanicemi a 

třemi vozidlovými terminály PEGAS. V prostoru řidiče vozidla je instalován jeden terminál 

PEGAS a jedna analogová radiostanice pro zajištění spojení během jízdy vozidla. Další dva 

terminály a analogové radiostanice jsou instalovány v zadní části vozidla a jsou určeny pro 

zajištění radiové komunikace v rámci radiové sítě štábu velitele zásahu. Současně jsou 

instalovány dva SCC převodníky umožňující propojení analogové radiové sítě  a digitální 

radiové sítě PEGAS. Anténní systém je tvořen šesti kusy vozidlových antén typu PVA viz 

Obr.č.17 .  

 

 

 

 

 

          Obr.č.17 Vozidlová anténa tipu PVA  [ 4 ]. 

 

 Tento typ antény byl zvolený vzhledem ke své univerzálnosti. Jedná se o anténu, kterou 

je  možné přizpůsobit jak pro kmitočtové pásmo ARS ( 160-170Mhz ) tak pro kmitočtové 

pásmo DRS ( 380-390Mhz ) . Anténa má pro všechny využívané kmitočty jednotnou 

montážní bázi.  

Na vozidle jsou dále instalovány další dvě anténní báze  zakončené konektorem typu N na 

panelu radiostanic. Tyto anténní báze umožňují  připojení jakéhokoliv radiového zařízení u 

kterého je potřeba zajistit venkovní anténu. Antény pro různé kmitočtové pásma jsou součástí 

příslušenství vozidla a jejich instalace na vozidlo probíhá podle potřeby až na místě zásahu.  

 Rozsah a struktura radiových spojových prostředků je navržen z ohledem na 

předpokládaný rozsah a strukturu komunikace, která může nastav v rámci řešení mimořádné 

události. Struktura radiové komunikace probíhající v místě mimořádné události je dobře 

patrná na plánu spojení znázorněném v příloze č.2 této diplomové práce.  

Linková komunikace je zajištěna GSM branou  2N EasyGate umožňující realizaci 

telefonních  hovorů prostřednictvím sítě mobilního operátora  a zároveň zajišťuje možnost 

faxové komunikace. 
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Datová komunikace je zajištěna prostřednictvím CDMA modenu. Tento typ modemu byl 

zvolen z důvodu většího pokrytí signálu této technologie datových přenosů na území ČR 

oproti signálu technologii 3G ( stav platný v době realizace 2010). Příklad pokrytí signálem 

CDMA a dostupných datových rychlostí je patrný na Obr.č.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obr.č.18 Mapa pokrytí signálem CDMA společnosti O2 [ 17 ]. 

6.3.3 Zpracování informací 
 

Pro zpracování informací je vozidlo vybaveno jedním kusem notebooku, běžným 

kancelářským vybavením  a multifunkčním laserovým zařízením umožňujícím tisk, 

kopírování a scan a faxování dokumentů. Tyto zařízení nejsou pevnou součástí vozidlové 

zástavby, ale jsou uloženy v samostatných přepravních boxech. Do činnosti jsou uváděny až 

po příjezdu na místo mimořádné události. 

Jak jsem již zmínil v předchozích kapitolách je vozidlo vybaveno technickými prostředky 

pro přenos informací pomocí faxu.  

Využití faxu při zpracování informací 

Při mimořádných událostech s velkým počtem raněných a obětí probíhá ze strany 

zdravotnické záchranné služby třídění raněných metodou START podrobnosti viz. například 

[2]. Při tomto třídění jsou objeti mimořádné události podle předem daného algoritmu tříděny , 

následně ošetřovány a transportovány do zdravotnického zařízení.  
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Souběžně s prací záchranné služby provádí svou činnost také PČR. Ta zajišťuje jejich 

identifikaci. Při těchto činnostech vzniká dokumentace obsahující důležitá data se kterými je 

třeba následně  pracovat.  

Zdravotnická služba využívá při metodě START speciální kartičky ( tagy) na kterých je 

vyznačena základní diagnóza a všechny dostupné informace o oběti. Každému zraněnému je 

přidělen jedinečný identifikační kód, který ho provází z místa mimořádné události až do 

zdravotnického zařízení. Podobným způsobem postupuje PČR, která se snaží identifikovat 

všechny účastníky mimořádné události a provádí o tomto prvotní záznam. Příklad takového to 

tagu a záznamu o kontrole osoby je na Obr.č.19.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr.č.19 Kontrolní lístek PČR a tag pro metodu START [autor]. 

  

Takto získaná data je třeba pro další zpracování ( poskytování informací příbuzným obětí) 

přenést z místa mimořádné události například do informačního centra.  

Vzhledem k tomu jak jsou tyto informace zaznamenány a o jaké se může jednat množství 

vyvstává otázka jak. Ještě před přípravou projektu spojového vozidla jsem, se osobně 

zúčastnil několika cvičení, při kterých bylo třeba takovéto informace přenášet. V průběhu 

cvičení bylo  vyzkoušeno telefonického nahlašování jednotlivých tagů a identifikačních lístků, 

scanování a následné odeslání prostřednictvím emailu a faxový přenos.  

Z těchto postupů se při testování  jako nejméně vhodné osvědčilo telefonování vzhledem 

k časové náročnosti, zatížení spojových prostředků a její obsluhy. Další v pořadí je využívání 

scanování těchto dokumentů.  
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Při této metodě jsou data rychle a ve velmi dobré kvalitě zapsána do počítače, problémem 

je dostupnost vhodného datového připojení pro jejich odeslání, které není vždy dostupné. Jako 

velmi spolehlivé a rychlé se ukázalo využívání faxu. Odesílání funguje prakticky na celém 

území a je zachována dostatečná čitelnost dokumentace pro následné zpracování.  

6.3.4 Napájení   
  

Napájení prostředků ve spojovém vozidle je zajištěno několika způsoby. Radiostanice 

,terminály PEGAS, linkové a datové prostředky jsou napájeny napětím 12 V. Toto napětí je 

získáváno ze dvou záložních akumulátorů 120Ah které jsou instalovány v zástavbě. Dobíjení 

akumulátorů je zajištěno buď s palubní sítě vozidla ( pouze pokud je v chodu motor vozidla) 

nebo prostřednictvím nabíječe ze zdroje 230V.  V případě, že je vozidlo připojeno 

k externímu zdroji napětí 230V  je napájení 12V okruhu zajištěno pomocí napájecího zdroje 

230/12V 20A. 

Napájení zařízení využívající napětí 230V ( notebook, multifunkční zařízení) je 

realizováno pomoci měniče napětí 12V/230V s výstupním výkonem 5000W který je připojen 

na záložní akumulátory. V případě připojení na externí zdroj napětí ( elektrocentrála ) 

zajišťuje tento měnič dobíjení připojených akumulátorů. Napájecí okruh 230V je rozdělen na 

dvě části. První část sloužící pro napájení techniky využívané pouze ve vozidle a  je připojena 

přes měnič napětí a je tak zajištěno trvalé napájení všech prostředků . Druhá část okruhu je 

funkční pouze při připojení externího zdroje napájení 230V. Schéma napájecí soustavy 

vozidla je znázorněno v příloze č.3 této diplomové práce.  

Součástí výbavy vozidla je elektrocentrála o výkonu 4kW s invertorovou regulací napětí 

umožňující napájení citlivých elektronických zařízení . Jedná se o kompaktní odhlučněnou 

napájecí jednotku s elektrickým startováním. Při 75% zatížení je schopná fungovat po dobu 

cca 7h. Pro snadnější manipulaci je elektrocentrála vybavena podvozkem.   

6.3.5 Příslušenství 
 

Pro zajištění  fungování štábu velitele zásahu je dále vozidlo vybaveno jedním nabíječem  

pro ruční radiostanici ARS tak pro ruční terminál PEGAS. Dále je součástí vybavení ruční 

svítilna a nářadí potřebné pro zajištění fungování technologií instalovaných ve vozidle. Pro 

zajištění radioprovozu v místě zásahu je vhodné pracoviště štábu vybavit dostatečným počtem 

záložních akumulátorů pro ruční radiostanice a terminály Pegas včetně stejného počtu 

nabíječů.  
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Při řešení některých událostí se osvědčil jako doplňkové příslušenství stanový přivěs. S 

využitím tohoto přívěsu a spojového vozidla je možné vytvořit poměrně rozsáhlý štáb velitel 

zásahu.  

6.4  Návrh typového řešení 
 

Na základ zkušeností z provozem výše představeného vozidla jsou následně zpracovány 

návrhy na změny a doplnění tak, aby byla zajištěna maximální efektivita využití. 

Mezi nedostatky aktuálního řešení patří nízká úroveň použitých informačních technologií. 

Nemožnost záznamu radioprovozu, jeho zpětná kontrola a zpracování. Nemožnost vytvoření 

odloučeného pracoviště v místě řešení mimořádné události. Následující navrhovaná technická 

řešení jsou výsledkem  praktických testu provedených ve spolupráci s techniky společnosti 

TOMI CZECH s.r.o. 

Mobilní pracoviště štábu velitele zásahu tak jak je zde popsáno společně s níže 

navrhovanými doplňky by mělo poskytovat co největší technologickou podporu procesu 

řízení a zároveň by mělo být co nejmobilnější s minimálními nároky na obsluhu.  

6.4.1 Informační technologie  
 

Základ informačních technologií tvoří server umožňující využívaní běžně využívaného 

operačního systému, kancelářských a speciálních aplikací a zároveň slouží jako datové 

úložiště. Při testování byl použit průmyslový počítač  IAC FANLESS UNO -3082  osazený  

dvoujádrovým nízkoodběrovým procesorem, deskou s podporou RAID1 pro vyšší 

spolehlivost ukládání dat na HDD, externí SATA sběrnici pro možnost rychlého zálohováni 

dat. Provozní napětí je  9-36V provozní teploty od -10 do 55°C. Počítač má rozměr 

157x238x172 mm. Jedná se o produkt s pasivním chlazením  zajišťující maximální 

spolehlivost.Kompletní popis produktu je možné nalézt zde [12]. Provedení počítače je 

znázorněno na Obr.č.20 . Díky svým rozměrům a provozním teplotám a rozsahu napájecího 

napětí je tento počítač vhodný právě pro mobilní aplikace. S pohledu aplikace v rámci 

mobilního pracoviště je velmi  výhodné velké množství vstupně /výstupních rozhraní ( USB, 

RS232, ethernet). Je tak zajištěna možnost připojení různých zařízení využívaných při řešení 

mimořádné události jako jsou fotoaparáty videokamery případně analyzátory chemických 

látek.  Prostřednictvím rozhranní ethernet je tento počítač  zapojen do sítě LAN a je tak 

zajištěn přístup k datům a aplikacím na něm umístěným dalším uživatelům v takové rozsahu 

pro jaký je správcem oprávněn. 
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 Výkon počítače je dostatečný pro všechny běžně využívané kancelářské aplikace 

,přehrávání audio a video souborů a zároveň je výrobcem garantovaná dostatečná odolnost  

[12]. 

 

 

 

 

 
 

       Obr.č.20 Průmyslový počítač IAC FANLEAS UNO [12]. 

6.4.2 Datové spojení 
 

Přístup k informacím z vnějších zdrojů ( internet a intranet) tak jak je znázorněn na Obr.č. 

21 zajišťuje duální  3G router UR5i vyvinutý společností CONEL . Pracuje v GSM/3G sítích 

mobilních operátorů. Je využíván k bezdrátovému připojení koncových zařízení uživatele 

nebo propojení WAN/LAN sítí, jednotlivých PC případně k bezdrátovému přenosu dat 

v průmyslových aplikacích. Router UR5i v2 je standardně vybavený jedním portem Ethernet 

10/100, jedním USB Host portem, jedním binárním vstupem/výstupem (I/O) a jednou SIM 

kartou. Pro zálohování komunikace je rozšířen na verzi se 2 x SIM kartami. Díky mimořádné 

rychlosti přenosu dat až 21,1 Mbit/s (download) a zejména pak uploadu až 5,7 Mbit/s je 

ideální pro bezdrátové připojení kamer dopravních a bezpečnostních systémů, jednotlivých 

počítačů, sítí LAN, bankomatů a dalších samoobslužných terminálů atd.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Obr.č.21 Princip přístupu k intranetu a internetu  [autor]. 
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 Podporuje tvorbu VPN tunelů technologiemi IPsec, OpenVPN, L2TP pro zabezpečenou 

komunikaci. Zjednodušené blokové schéma UR5i je znázorněno na Obr.22.  

Z webového rozhraní jsou dostupné podrobné statistiky o činnosti 3G routeru, síle signálu, 

podrobný žurnál atp. Router podporuje řadu funkcí: DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS, NTP, 

VRRP, ovládání pomocí SMS a mnoho dalších. Konfigurace je prováděná přes webové 

rozhraní zabezpečené heslem. 

Mezi další diagnostické funkce zabezpečující nepřerušovanou komunikaci, patří 

automatická kontrola PPP spojení s možností automatického restartu v případě ztráty spojení, 

nebo HW watchdog, který monitoruje stav samotného routeru.  Pro některé aplikace je 

klíčová i možnost vytváření několika odlišných konfigurací pro jeden 3G bezdrátový router ( 

4 profily), které je pak možné podle potřeby přepínat (například pomocí SMS, stavu binárního 

vstupu atp.). Routery UR5 v2 podporují automatickou aktualizaci konfigurace a firmware ze 

serveru. [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.22 blokové schéma UR5i v2  [autor]. 
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6.4.3 Záznam radioprovozu 
 

Záznam radioprovozu v navrhovaném řešení je zajištěn prostřednictvím technického 

řešení  Davos Observer . Jedná se profesionální záznamové zařízení, které je určeno pro 

digitální archivaci telefonních a radiových hovorů .  

Díky modulární koncepci používaných adaptérů je možné vytvářet nahrávací sestavy 

Davos Observer Profi pro analogové i digitální linky. Uživatel řešení má k dispozici síťové 

aplikace pro online příposlech probíhající komunikace, přehrávání hovorů, prohledávání 

databáze nahraných hovorů včetně volitelného web rozhraní s využitím mp3 koprimace 

zaznamenaných hovorů. Další výhodou pro uživatelé je možnost napsat si k jednotlivým 

nahrávkám poznámku či vidět statistiky o hovorech za aktuální období. Samozřejmostí je 

dálková správa a synchronizace času DCF.  

Audio signál z radiostanic, terminálů Pegas a telefonních linek je připojen do 8 kanálové 

PCI karty instalované ve výše uvedeném serveru a sloučí k digitalizaci přivedeného audio 

signálů. Veškerý obslužný SW je také instalován na serveru a díky svým uživatelským 

vlastnostem umožňuje přehrávání a kontrolu záznamů prostřednictvím jakéhokoliv počítače 

připojeného v síti LAN štábu velitele zásahu. Blokové schéma záznamu radioprovozu a 

telefonních hovorů je patrné z celkového blokového schématu viz příloha č.4 této diplomové 

práce [5]. 

6.4.4 Vzdálený přístup 
 

Všechny technologie popsané v předchozích kapitolách jsou pevně integrovány v zástavbě 

vozidla. To je také základním požadavkem na tuto koncepci. Může však nastat situace kdy je 

potřeba zřídit štáb velitele zásahu  s účastí většího počtu členů. V takovém případě již nelze 

pro jejich zasedání a práci využít vozidlo, ale je třeba využívat všechny  technologie, kterými 

vozidlo disponuje. Jednoduchým řešením je využít pro štáb nafukovací stan a vozidlo ustavit 

v blízkosti některého  vchodů. Tento způsob jsme úspěšně uplatnily například při cvičení 

složek IZS Olomouckého kraje Letadlo 2010 kdy byl štáb velitele zásahu tvořen ze stanu a 

spojového vozidla.Byl tak vytvořený dostatečný prostor pro všechny členy štábu a zároveň 

byly k dispozici technické prostředky řízení. Jedná  sice o jednoduché řešení, ale štáb přestává 

být v tomto okamžiku mobilní a je potřeba dobře volit jeho umístění s ohledem na možnou 

změnu situace v místě působení mimořádné události.  
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 Jednou z myšlenek, které byla otestována v rámci přípravy nové koncepce technologie 

štábu bylo zajištění vzdáleného přístupu k datům a prostředkům ve vozidle. Pro zajištění 

takovéhoto vzdáleného přístupu byla zvolena technologie umožňující vytvoření bezdrátové  

sítě WIFI. Bezdrátová síť je vytvořena prostřednictví outdoor přístupového bodu 

instalovaného na vozidle a propojeného do sítě LAN. Přístupový bod umožňuje oprávněným 

uživatelům plnohodnotný přístup do LAN sítě vozidla štábu velitele zásahu. Je možné 

využívat uložených dat, přehrávat záznamy radioprovozu a případně tisknout dokumenty. V 

závislosti na pokrytí sítěmi mobilních operátorů je také zajištěno datové spojení do sítě 

internet případně intranet. WIFI síť je v závislosti na používaném koncovém zařízení 

dostupná do vzdálenosti cca 100m od vozidla ( mobilní telefony, notebooky). Je však možné 

vytvořit pomoci externího WIFI zařízeni s vnější anténou  ( AP klient)  spojení na vzdálenost 

mnohonásobně větší a umožnit tak fungování vzdálené LAN případně další sekundární WIFI 

sítě štábu například v budově obecního úřadu. Blokové schéma takto vytvořené sítě je 

znázorněno na Obr.č.23 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.č.23 Blokové schéma sítě LAN štábu velitele zásahu  [autor]. 

 

Komponenty pro vytvoření sekundární LAN a wifi sítě jsou uloženy v samostatném 

boxu a přednastaveny tak, aby byla zaručena okamžitá funkčnost po připojení napájecího 

napětí.  Je třeba pouze zajistit směrování antény wifi klienta směrem k vozidlu štábu . Lze tak 

vytvořit počítačovou síť s přístupen do sítě internet případně do intranetu prakticky 

v jakémkoliv místě bez nutnosti předchozích příprav [11]. 
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6.4.5 Organizační zabezpečení 
 

Mobilní pracoviště štábu velitele zásahu tak jak je v předchozích kapitolách navrhováno je 

koncipováno jako celek umožňující technologickou podporu velení a řízení při řešení 

mimořádných události. Je navrženo tak, aby byla zajištěna maximální mobilita  a 

jednoduchost obsluhy . Technik pouze dopraví vozidlo na místo řešení mimořádné události 

zajistí záložní napájení a všechny prostředky jsou automaticky k dispozici bez nutnosti 

dalšího zásahu. Velitel tak má zajištěnou plnohodnotnou kancelář a je pouze na jeho 

rozhodnutí a potřebách jak ji využije. Aby byla zajištěna maximální efektivita je třeba zajistit 

dodržování následujících postupů.  

• V případě využití mobilního pracoviště pro činnost štábu VZ, je jeho doprava na 

místo zajištěna  technikem spojové služby, případně  jiným příslušníkem, 

• V místě zásahu zajišťuje uvedení do provozu technik spojové služby, případně 

technik oddělení KIS příslušného územního odboru,  

• Základním předpokladem pro obsluhu vozidla je znalost řádu ARS, bojového řádu 

jednotek PO a uživatelská znalost obsluhy všech prostředků využívaných ve 

vozidle, 

• Obsluha vozidla musí být prokazatelně seznámena  s technickým vybavením 

vozidla a účastnit se pravidelné odborné přípravy v souladu s plánem odborné 

přípravy, 

• Odbornou přípravu organizují velitelé jednotek a příslušní služební funkcionáři ve 

spolupráci s příslušníky oddělení komunikačních systémů a na územních odborech 

s příslušníky oddělení (pracoviště) komunikačních a  informačních systémů, 

• Všechny prostředky musí být pravidelně kontrolovány a musí být prováděny 

pravidelné zkoušky všech součástí, 

• Ve vozidle musí být umístěna aktuální provozní dokumentace ke všem 

technologiím. 
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7 Závěr 
 

V úvodu diplomové práce je popsán obecný popis velení a řízení. Jsou 

charakterizovány osobnostní vlastnosti velitele a vztahy mezi procesem řízení a velení. 

Následně jsem se zaměřil na popis systému velení a řízení jako souboru technických 

prostředků a lidských činností umožňujících zpracování informací a jejich následné 

využití pří řízení a velení. 

      V návaznosti na úvodní kapitolu je popsán proces řízení zásahu při zdolávání 

mimořádné události prostřednictvím některé ze složek IZS. Jsou popsány úrovně řízení 

společně se strukturou toku informací z místa a do místa řešení mimořádné události a 

oprávnění koordinace záchranných a likvidačních prací. 

   Velká část této práce je věnována osobě velitele zásahu jako hlavnímu a řídícímu orgánu 

při  řízení zásahu. Jsou popsány jeho práva, povinnosti a také zodpovědnost.  Hlavním 

účelem této a předchozích částí je jasná definice rozsahu práce velitele zásahu. Ten má 

možnost delegovat část svých pravomocí na podřízené a zároveň může zřídit jako svůj 

pracovní orgán štáb velitele zásahu. Štáb velitele zásahu vykonává některé činnosti za 

velitele zásahu a zajišťuje zpracování informací pro přípravu jeho rozhodnutí. K tomu 

využívá dostupné technologické prostředky řízení . Jedná se zejména o prostředky spojové 

služby a moderní informační technologie.  

      Závěrečná část mé práce je věnována právě pracovišti štábu velitele zásahu. Jsou 

představena různá konstrukční řešení problematiky takovéhoto pracoviště jak ve světě tak 

v rámci české republiky. Navrhovaná koncepce je zaměřena na realizaci co možná 

nejúčinnější a uživatelsky nejpřívětivější technologické podpory řízení zásahu na taktické 

úrovni. Z předložené dokumentace je jasně patrné, že je možné vytvořit mobilní 

pracoviště ve kterém jsou integrovány všechny prostředky řízení zásahu a je zajištěný 

pracovní prostor pro členy štábu i na podvozku poměrně malého dodávkového vozidla. Na 

rozdíl od koncepcí představených v přehledu je k obsluze celého pracoviště potřeba pouze 

jedna osoba a to zejména pro jeho dopravu na místo. Technologie je navržena tak aby její 

obsluhu zvládl běžný uživatel výpočetní  a spojové techniky. Myslím, že tato práce může 

složit jako dobrý základ pro další rozvoj pracoviště štábu prácí a integraci informačních 

technologií do procesu velení a řízení u HZS ČR. 
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HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky. 
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SaP Síly a prostředky. 
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3G                            Technologie pro bezdrátový přenos dat v sítích mobilního operátora 
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Příloha č.1 Konstrukční provedení zástavby spojového vozidla  
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Příloha č.2 Plán spojení v místě mimořádné události [ 8 ]   
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Příloha č.3 Blokové schéma napájecí soustavy vozidla 
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Příloha č.4 Blokové schéma technologií mobilního pracoviště štábu velitele zásahu 

 


