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Anotace 

TAŠLOVÁ, Johana. Realizace opatření ochrany obyvatelstva jednotkami sboru 

dobrovolných hasičů. [Diplomová práce]. Ostrava: Vysoká škola Báňská – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2015. 88 s. 

Diplomová práce se zabývá možností předurčenosti jednotek sboru dobrovolných hasičů 

obce k ochraně obyvatelstva. První část definuje teoretický rámec, právní úpravu 

a současný stav realizace ochrany obyvatelstva. V druhém úseku jsou rozebrána vybraná 

opatření ochrany obyvatelstva, dále je zde analýza celorepublikového průzkumu v oblasti 

ochrany obyvatelstva, analýza sil a prostředků jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí 

v Jihomoravském kraji a zhodnocení uskutečněného cvičení a zásahů v rámci kraje. Třetí 

díl obsahuje návrh algoritmu v podobě multikriteriální analýzy na výběr předurčených 

jednotek sboru dobrovolných hasičů obce na ochranu obyvatelstva, návrh cyklického 

školení členů jednotek a v neposlední řadě i návrh materiálního vybavení daných jednotek. 

Klíčová slova: Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, předurčenost, opatření ochrany 

obyvatelstva, integrovaný záchranný systém, vybavení, kritéria, multikriteriální analýza. 

 

  



 

 

 

Annotation 

TAŠLOVÁ, Johana. Implementation of measures of population protection units 

of the volunteer firefighters. [Diploma thesis]. Ostrava: VSB – Technical University 

of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2015. 88 p. 

Diploma thesis deals with the possibility of predestination unit voluntary municipal fire 

brigade to protect the population. The first part defines the theoretical framework, 

legislation and current status. The second part deals with measures to protect 

the population, the analysis of the nationwide survey in this area, analysis of forces 

and means of voluntary fire brigade units of municipalities in the South Moravian Region 

and evaluation exercises and interventions effected within the region. The third part 

contains a proposal for a multi-criteria analysis for the selection of respective units, process 

design training members of the teams and draft material equipment on the units. 

Keywords: Unit volunteer fire brigade, predestination, measures of population protection, 

integrated rescue system, equipment, criteria, multi-criteria analysis.  
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Úvod 

Lidská společnost mění v průběhu staletí přírodu ve svém okolí. V důsledku tohoto 

přirozeného vývoje je krajina silně urbanizována. Tato skutečnost ovšem zvyšuje následky 

všech mimořádných událostí, což se promítlo mimo jiné také do změn v klimatických 

a hydrologických podmínkách. Na základě těchto klimatických změn jsou častější 

dlouhotrvající vedra, vlny veder či chladu, srážky apod., které následně ohrožují 

obyvatelstvo v České republice. Dopady povodní, ale i všech dalších mimořádných 

událostí jsou daleko větší než kdy dříve. Oblast zabývající se ochranou obyvatelstva 

dostává na základě všech výše zmíněných faktorů nový rozměr. 

Reakce společnosti na mimořádné události, ať již antropogenního nebo přírodního 

charakteru, jsou však bez pomoci profesionálů velmi omezené až nedostatečné 

a obyvatelstvo se v mnoha případech samo ochránit nedokáže. Proto je v těchto situacích 

kladen velký důraz na pomoc záchranných složek. V České republice v oblasti ochrany 

obyvatelstva hraje rozhodující úlohu Hasičský záchranný sbor České republiky [54], 

jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje [35] a v neposlední řadě 

i krajské a obecní úřady. Hasičský záchranný sbor České republiky musí chránit 

obyvatelstvo nejen před požáry, ale i před jinými mimořádnými událostmi, jako jsou 

například povodně, vichřice, dopravní nehody, technické havárie atp. Protože musí denně 

zvládat velké množství různých situací, jeho zaměření rozhodně není jednostranné. 

Na základě toho je pomoc ze stran jiných subjektů jistě žádána. Například aktivní využití 

jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí k ochraně obyvatelstva může mít pro budoucnost 

této oblasti v naší republice velký význam. Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí 

v sobě skrývají velký potenciál. Nejde samozřejmě dopředu určit využitelnost každé 

jednotky a každého jejího člena, avšak s objektivním a realistickým přístupem 

by se z práce těchto dobrovolníků dalo vytěžit velké množství sil a prostředků. 

Cíl diplomové práce je proto orientován na shrnutí současného stavu opatření ochrany 

obyvatelstva a analýzu dostupných sil a prostředků. Podstatnou částí diplomové práce 

je poté návrh účinného systému pro budoucnost ochrany obyvatelstva v České republice. 

Jelikož toto téma je velkého rozsahu, zaměřuje se diplomová práce pouze na katastrální 

území Jihomoravského kraje, na spolupráci s Hasičským záchranným sborem 

Jihomoravského kraje a na využití jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v tomto kraji. 
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1 Rešerše literatury 

ŘEHÁK, D., FOLWARCZNY, L. Východiska technického a organizačního 

zabezpečení ochrany obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2012. 89 s. ISBN 978-80-7385-117-0. 

Kniha obsahuje problematiku technického a organizačního zabezpečení opatření ochrany 

obyvatelstva v České republice. Je zde podrobný popis vybraných technických 

a organizačních aspektů jednotlivých opatření ochrany obyvatelstva. Především je v knize 

rozpracováno varování a vyrozumění, zabezpečení dlouhodobé evakuace, nouzové 

zásobování pitnou vodou a ukrytí obyvatelstva improvizovaným způsobem. 

FIALA, M., VILÁŠEK, J. Vybrané kapitoly z ochrany obyvatelstva. 1. vyd. Praha: 

Karolinum, 2010. 208 s. ISBN 978-80-246-1856-2.  

V knize je představena ochrana obyvatelstva z širšího pohledu nejen České republiky, 

ale i ze zahraničí. Je zde uveden nezbytný komplex činností směřujících k zabezpečení 

ochrany obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události či krizové situace. 

Také zde lze nalézt rozpracovaný základní popis integrovaného záchranného systému 

a rozbor jeho jednotlivých složek. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny kvalitními 

praktickými příklady, které napomáhají k pochopení problematiky. 

EUROPEAN COMMISSION. The EU Civil Protection Mechanism – 10 years 

of European Cooperation in disaster management. Luxembourg: Publication 

of the European Union, 2012. 103 p. ISBN 978-92-79-23190-2. 

V knize je popis mechanismu, který je v podstatě jen vnitřním nástrojem Evropské unie 

spoléhajícím se na zapojení sil a prostředků z 32 účastnících se zemí. Dále je zde popis 

vývoje mimořádných událostí ve světě se statistikami. Kniha obsahuje obecný popis 

mechanismu civilní ochrany v Evropské unii a výčet největších událostí, při kterých 

mechanismus Evropské unie zafungoval v posledních deseti letech. Do budoucna je kladen 

důraz na všechny životní cykly v oblasti krizového řízení. Tedy na prevenci, připravenost 

a odezvu na mimořádné události a krizové situace. 
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PACK, J. Volunteer Information Pack. Winsford: Cheshire Fire & Rescue Service 

HQ, 2013. 8 p. Dostupné z: http://www.cheshirefire.gov.uk 

Článek popisuje cíle dobrovolníků v Anglii, kterými jsou zejména poskytnutí přátelského 

a vlídného kontaktního místa pro komunikaci obyvatelstva s Cheshire požární 

a záchrannou službou, zvednutí povědomí o požárech a jiných mimořádných událostech, 

školení dobrovolníků aj. Dobrovolníci zastávají v organizaci různé role a podle nich jsou 

koncipována školeni a cvičeni. Dále se článek zabývá výcvikem mládeže ve věku 13 až 18 

let. Povzbuzuje je v rozvoji jak osobně, tak i sociálně a podporuje v nich sebekázeň, 

týmovou práci apod.  

KARTER, M. STEIN, G. US Fire Department Profile 2013. Quincy: National Fire 

Protection Association, 2014. 30 p. Dostupné z: http://www.nfpa.org 

Výroční zpráva Národního sdružení požární ochrany Spojených států amerických obsahuje 

systematickou analýzu počtu profesionálních a dobrovolných hasičů ve Spojených státech 

amerických za rok 2013. Zobrazuje poměr profesionálních a dobrovolných hasičů. Zabývá 

se srovnáním počtu dobrovolných hasičů na počty obyvatel, počtem ochráněných obyvatel 

za rok 2013, srovnáním počtu dobrovolných hasičů v jednotlivých regionech a věkové 

skladby dobrovolných hasičů ve Spojených státech amerických. 

KRATOCHVÍLOVÁ, D., KRATOCHVÍLOVÁ, D. ml., FOLWARCZNY, L. Ochrana 

obyvatelstva. 2.vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. 

177 s. ISBN 978-80-7385-134-7. 

Kniha uvádí ucelený názor na ochranu obyvatelstva v České republice. Jsou zde uvedena 

jednotlivá opatření ochrany obyvatelstva včetně složek, které se na realizaci těchto opatření 

podílejí. Je zde kladen důraz na přípravu na mimořádné události a na následné záchranné 

a likvidační práce. 
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KRATOCHVÍL, V., KRATOCHVÍL, M. Technické prostředky požární ochrany. 

Praha: MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2007. 152 s. 

ISBN 978-80-86640-86-0. 

V knize lze nalézt rozsáhlý strukturovaný popis velkého množství věcných prostředků 

požární ochrany a požární techniky. Prostředky jsou rozděleny do podkategorií podle 

zaměření jejich primárního využití a podle toho k čemu slouží. U každého prostředku 

je fotografie, krátký popis a tabulka se základními parametry daného věcného prostředku 

požární ochrany nebo požární techniky.  

BALVÍN, V. Plnění úkolů zařízení civilní ochrany jednotkami sboru dobrovolných 

hasičů obcí. [Bakalářská práce]. Ostrava: Vysoká škola Báňská – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2013. 55 s. 

Bakalářská práce se zabývá jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí ve vztahu 

k možnostem plnit úkoly civilní ochrany. V práci je uvedena celková deskripce jednotek 

sboru dobrovolných hasičů obcí. Dále je zde uvedena analýza možností, která hodnotí 

schopnosti jednotek při plnění úkolů civilní ochrany. Na to navazuje návrh řešení 

při plnění úkolů civilní ochrany vyplývající z analýzy.  
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2 Teoretické vymezení řešení problematiky 

K pochopení problematiky, kterou se zabývá tato diplomová práce, je potřeba ucelit 

si informace o současném stavu realizace ochrany obyvatelstva v České republice 

i v zahraničí. Tyto základní znalosti jsou totiž velmi důležité pro jakékoliv další kroky 

v rámci dané oblasti a bez alespoň minimálního povědomí o nich nelze v práci pokračovat. 

Kapitola proto popisuje základní rozčlenění opatření ochrany obyvatelstva a subjekty 

realizující tato opatření v národním prostřední. Dále jsou zde popsány mechanismy 

ochrany obyvatelstva v sousedních státech. Pro lepší orientaci v textu je zde také přidán 

terminologický rámec, současná právní úprava, koncepční dokumenty a interní předpisy 

důležité pro řešený obor. 

2.1 Terminologický rámec 

Mimořádnou událostí je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací [54].  

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné 

nebezpečí, v jehož důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu 

nebo válečný stav [55]. 

Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany. Zejména je to varování, 

evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany 

jeho života, zdraví a majetku [54]. Dále se jedná o plnění úkolů v oblasti plánování, 

organizování a výkonu činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti 

na mimořádné události a krizové stavy a jejich řešení a dále také plnění úkolů civilní 

obrany [19]. 

Opatřením ochrany obyvatelstva se rozumí činnosti ke zmírnění účinků mimořádné 

události. Jsou to činnosti na zabezpečení základních lidských potřeb, na zvládnutí 

mimořádné události, na omezení a zmenšení následků vzniklých v důsledku mimořádné 

události apod. 

Integrovaným záchranným systémem se rozumí koordinovaný postup jeho složek 

při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací [54]. 
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Síly a prostředky integrovaného záchranného systému jsou fyzické osoby, materiální 

a technické vybavení potřebné ke zvládnutí či k omezení následků nastalé mimořádné 

události či krizové situace. 

Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce je organizační složka obce určená k ochraně 

obyvatelstva před mimořádnými událostmi, v první řadě na úseku požární ochrany. 

Tvoří ji dobrovolní členové většinou z řad občanů obce. 

Předurčenost jednotek požární ochrany je určení jednotky hasičského záchranného 

sboru kraje nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce vybrané k provádění prací 

při dané mimořádné události v závislosti na předem stanoveném rozsahu jejich vybavení, 

početních stavech a předpokládané době dojezdu [33]. 

2.2 Právní úprava, koncepční dokumenty a interní předpisy 

Zákon č. 239 ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Vymezuje integrovaný záchranný systém (dále i „IZS“), jeho složky a jejich působnost, 

také jeho využití a uvádí podmínky pro cvičení a komunikaci složek IZS. Dále zákon 

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

práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události 

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

vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu [54].  

Zákon č. 133 ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon stanovuje podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví občanů a majetku 

před požáry. Definuje druhy jednotek požární ochrany, povinnosti pro zřízení jednotky 

požární ochrany, jejich základní úkoly, jejich odbornou způsobilost a přípravu 

a poskytování pomoci při zdolávání požárů. Dále stanovuje podmínky pro poskytování 

pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech pomocí povinností 

ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob a pomocí postavení 

a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany [52].  
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Vyhláška Ministerstva vnitra č. 247 ze dne 22. června 2001 o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška upravuje organizaci a činnost jednotek požární ochrany (dále i „JPO“). Definuje 

plošné pokrytí a stanovuje zásady pro jeho určení. Dále vymezuje vnitřní organizaci 

a vybavení JPO a způsob zřizování jednotek společně s jejich akceschopností. Ustanovuje 

organizaci řízení v jednotkách a zabývá se zásadami činnosti jednotek na úseku ochrany 

obyvatelstva. Také přizpůsobuje odbornou způsobilost a přípravu členů jednotek. Dále 

je doplněna přílohami k minimálnímu početnímu stavu a vybavení jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obcí, způsobu funkčního označení a jiné dokumenty k JPO [49]. 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380 ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění 

úkolů ochrany obyvatelstva. 

Vyhláška definuje personální složení a věcné prostředky zařízení civilní ochrany, 

odbornou přípravu personálu civilní ochrany a všechny parametry k jednotnému systému 

varování a vyrozumění. Uvádí způsob provádění evakuace, zabezpečení evakuace, orgány 

odpovědné za evakuaci a zásady postupu při zřizování zařízení civilní ochrany [50]. 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 schválená 

usnesením vlády č. 805 ze dne 23. října 2013. Praha: Ministerstvo vnitra – Generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2013. 68 s. 

Koncepce stanovuje rozvoj významných oblastí ochrany obyvatelstva. Rozděluje oblast 

ochrany obyvatelstva na základní úseky a každou část detailně rozpracovává pomocí 

stanovených nástrojů. Navrhuje stěžejní síly pro zvládání mimořádných událostí 

a krizových situací společně s rozdělením činností těchto složek do stupňů řízení. 

Dále se zabývá řešením a zvládnutím mimořádné události pomocí věcných zdrojů. 

Připomíná, že bez kvalitního materiálního zabezpečení nelze tyto situace zvládnout 

a rozděluje materiální zabezpečení pro „běžnou“ mimořádnou událost a pro krizovou 

situaci. Dodává, že opatření nevojenského charakteru jsou velmi podobná opatření 

vojenského charakteru [19]. 
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Bojový řád jednotek požární ochrany. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

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

Jedná se především o metodické listy, které slouží jednotkám požární ochrany ke zvládnutí 

mimořádné události. V roce 2011 byla do Bojového řádu přidána kapitola věnovaná 

ochraně obyvatelstva. V této kapitole je uvedeno celkem devět metodických listů. 

Jde o činnost jednotek při povodních, při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné 

služby, při varování obyvatelstva, při stavbě protipovodňových hrází, při objektové 

evakuaci, při plošné evakuaci, při zřizování evakuačních středisek a následném nouzovém 

ubytování, při posttraumatické péči hasičům a psychosociální pomoci osobám zasaženým 

mimořádnou událostí. [4] 

Pokyn č. 21 ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ze dne 

23. 2. 2015, kterým se vydává Požární poplachový plán Jihomoravského kraje. 

Tímto pokynem byla vydána operativní dokumentace požárního poplachového plánu 

Jihomoravského Kraje, která obsahuje tyto seznamy: Seznam jednotek požární ochrany 

(výčet jednotek požární ochrany (dále i „jednotek PO“) v JmK, předurčenost jednotek PO 

k jednotlivým obcím se stupni požárního poplachu, předurčenost jednotek PO 

k jednotlivým objektům se stupni požárního poplachu, předurčenost jednotek PO 

při požárech na dálnicích a rychlostních komunikacích v JMK,  vymezení hasebních 

obvodů požární stanice HZS JmK, dohody o součinnosti jednotek PO se sousedními kraji), 

Seznam ostatních složek IZS (přehled sil a prostředků, spojení na složky IZS), Seznam 

spojení na krizové štáby obcí s rozšířenou působností, Seznam spojení na krizový štáb 

JmK, Zvláštní stupeň poplachu. [35] 

2.3 Současný stav realizace ochrany obyvatelstva v České republice 

K lepšímu zorientování se v oblasti realizace ochrany obyvatelstva je potřeba v této práci 

uvést základní činnosti pro potřeby výše zmíněné problematiky po vzniku mimořádné 

události nebo krizové situace v České republice. Každá činnost, tedy opatření, bude 

v následujících podkapitolách blíže rozebrána a krátce popsána. Samozřejmě je zde nutné 

poznat i subjekty, které se na realizaci ochrany obyvatelstva podílejí, jelikož bez jejich 

zásahu by nebylo možné nastalé situace zvládnout s co nejmenšími možnými následky. 

Tito činitelé jsou popsáni v další části podkapitoly. 
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2.3.1 Deskripce opatření ochrany obyvatelstva 

Z historického hlediska Česká republika přistoupila k ochraně obyvatelstva pomocí 

opatření ochrany obyvatelstva v roce 1977, kdy ještě jako Československá socialistická 

republika podepsala souhlas s Ženevskými úmluvami a jejich dodatkovými protokoly 

z roku 1949 [39]. V tomto dokumentu je k nalezení mimo jiné i výčet všech opatření 

civilní obrany [1]. Tato opatření byla poté v  Československé socialistické republice přijata 

pod pojmem civilní ochrana. Zabývala se však spíše ochranou obyvatelstva 

při mimořádných událostech a krizových situacích vojenského charakteru a to hlavně 

v období druhé světové války. S nástupem nové krizové legislativy v roce 2000 (např. 

zákon o integrovaném záchranném systému [54], zákon o krizovém řízení [55], zákon 

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy [56], aj.) začal být kladen důraz hlavně 

na mimořádné události nevojenského charakteru. 

V současnosti je z výše napsaného patrné, že důraz je primárně kladen na opatření ochrany 

obyvatelstva nevojenského charakteru. Zaměření je prvotně na takové činnosti, 

které obyvatelstvo varují před nastalou mimořádnou událostí či krizovou situací. 

Také se hledají činnosti, které mají pomoci tuto událost zvládnout s co nejmenšími 

možnými následky na zdraví a životech obyvatel, jejich majetku nebo životním prostředí.  

Na obrázku 1 je naznačeno rozdělení ochrany obyvatelstva v rámci České republiky. 

Obrázek byl koncipován na základě propojení nejnovější Koncepce ochrany obyvatelstva 

[19] a švýcarského modelu ochrany obyvatelstva [17]. Obrázek 2 poté podrobněji 

rozepisuje její dva základní aspekty. 

 

Obrázek 1: Rozbor ochrany obyvatelstva v České republice 
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Obrázek 2: Rozbor záchranářství a opatření civilní ochrany 

Prvním krokem při vzniku mimořádné události či krizové situace je provádění činností 

v rámci tzv. záchranářství. Tento pojem byl převzat ze švýcarského modelu ochrany 

obyvatelstva. Ve švýcarské ochraně obyvatelstva existují dvě základní oblasti činností 

a to záchranářství a civilní ochrana. Záchranářství je ve Švýcarsku definováno 

jako zvládání každodenních událostí a nouzových situací, kdežto civilní ochrana je u nich 

výkon pomoci při katastrofách, nouzových situacích a ochrana obyvatelstva v případě 

války. [17] 

Jelikož v České republice není tento pojem nikde definován, budou jím v rámci diplomové 

práce myšleny činnosti, které jsou vykonávány ke zvládnutí či ke zmírnění dopadu 

již nastalé mimořádné události. V podstatě tento pojem obsahuje likvidační práce, které 

však nejsou realizovány formou opatření ochrany obyvatelstva, jak je definuje vyhláška 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva [50]. Záchranářství podle výše zmíněné 

vyhlášky [50] tedy nepatří mezi základní opatření ochrany obyvatelstva. Ovšem pod 

ochranu obyvatelstva náleží v tom smyslu, že v mnoha případech je nutné tyto pomocné 

technické práce vykonat neprodleně na místě mimořádné události či krizové situace. 

Na základě těchto prací se dá situace na místě zásahu lépe zvládnout. Příkladem může 

být provizorní zpevňování a opravování střech po větrné smršti, odstraňování nalomených 

nebo ulomených větví stromů, které ohrožují životy, zdraví nebo majetek obyvatelstva 

anebo čerpání vody ze zatopených prostor, ať již sklepních či venkovních. A samozřejmě 

mnoho dalších prací, při kterých jsou  v současnosti využívány primárně síly a prostředky 

Hasičského záchranného sboru České republiky. 
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K tomu, aby bylo možné vyslat výše zmíněné síly a prostředky ke zvládnutí mimořádné 

události nejen pomocí činností v rámci záchranářství, je nutné využití Jednotného systému 

varování a vyrozumění [32]. Ten v sobě obsahuje dvě části. První je varování obyvatelstva, 

druhou pak vyrozumění orgánů, které realizují opatření ke zmírnění dopadu mimořádné 

události či krizové situace. Použitím tohoto systému se aktivují orgány, instituce 

a organizační, technické a provozní opatření se vzájemnými vazbami mezi sebou. [21, 37] 

Varování obyvatelstva zabezpečuje včasné upozornění obyvatelstva na hrozící 

nebo již nastalou mimořádnou událost takového rozsahu, při které je nutno přistoupit 

k realizaci alespoň jednoho opatření ochrany obyvatelstva. V České republice existuje 

pouze jeden varovný signál a to „Všeobecná výstraha“ (kolísavý tón po dobu 140 vteřin 

[50]), po jehož zaznění je prováděno informování obyvatelstva o povaze nebezpečí 

a o opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku [21]. K varování obyvatelstva 

jsou v dnešní době využívány koncové prvky varovaní. Těmi se rozumí zejména sirény, 

dále například místní rozhlas nebo jiný místně obvyklý způsob (například obecní policie 

s megafonem). Vyrozumění proti tomu slouží k zabezpečení včasného předání informací 

o hrozící nebo již nastalé mimořádné události orgánům krizového řízení, právnickým 

osobám a podnikajícím fyzickým osobám. Toto vyrozumění se řídí havarijními 

a krizovými plány [21]. 

Pokud při mimořádné události či krizové situaci nestačí pro ochranu obyvatelstva činnosti 

v rámci záchranářství a varování a vyrozumění, je nutno přistoupit k evakuaci 

obyvatelstva [25]. Lze ji definovat jako bezpečné přemístění osob, zvířat a majetku 

z místa postiženého mimořádnou události do míst, která zajišťují pro evakuované 

obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. 

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí 

s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace 

nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost. Přednostně se evakuace plánuje 

pro určené skupiny lidí. Jsou jimi děti do 15 let a osoby umístěné ve školských, 

zdravotnických a sociálních zařízeních, včetně jejich doprovodu [50].  

Na problematiku evakuace lze pohlížet hned z několika pohledů. Mezi základní patří 

hledisko rozsahu opatření, kdy je možné evakuaci dělit na plošnou a objektovou. 

Plošná evakuace se provádí pro celý urbanistický celek nebo pro větší úsek území [21]. 
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Objektová evakuace se proti tomu provádí pouze pro jednu nebo maximálně několik 

budov. Může mít formu opuštění celého objektu nebo jen přesunu do jeho jiné části, 

ve které nehrozí nebezpečí [37]. Dalším je hledisko časové, kdy se řeší evakuace 

krátkodobá, nebo dlouhodobá. Při dlouhodobé evakuaci se realizují opatření, která souvisí 

s následnou péčí o evakuované, typu náhradního ubytování či stravování. Krátkodobá 

evakuace tyto aspekty nevyžaduje [21]. Dále lze evakuaci dělit podle způsobu provedení 

a to na samovolnou evakuaci, při které se obyvatelstvo přesunuje pouze s využitím 

vlastních dopravních prostředků či pěšky. Opakem může být evakuace se zajištěním 

dopravy, kterou provádí orgány pro řízení evakuace. Zde se přesunuje obyvatelstvo 

s využitím dopravních prostředků zajištěných od orgánů řídících evakuaci. [21] 

Pokud je místo evakuace, obyvatelé nebo majetek kontaminováno nebezpečnou látkou, 

která ohrožuje zdraví obyvatelstva, musí se provést dekontaminace. Ta je další v řadě 

opatření ochrany obyvatelstva. Jedná se o soubor metod, prostředků a postupů k účinnému 

odstranění nebezpečné látky z kontaminovaných povrchů nebo alespoň snížení jejích 

škodlivých účinků na předem stanovenou přijatelnou hranici. Dekontaminace je velmi 

důležité aktivní opatření pro ochranu obyvatelstva, jelikož nebezpečná látka působí nejen 

na povrch, na kterém je umístěna, ale i na okolí tohoto povrchu. Cílem dekontaminace 

je snížení zdravotních a dalších ztrát, které již nelze v časovém horizontu změnit. 

To vše ovšem jen za těch podmínek, jestliže nejsou a nebudou ohroženy životy 

zasahujících záchranných složek. Ty mají vždy přednost. [21] 

Při akutním riziku kontaminace je nutné přistoupit k ukrytí obyvatelstva. 

Ukrytí obyvatelstva však mělo svůj největší význam v průběhu druhé světové války 

proti zbraním hromadného ničení. V současnosti se ukrytí obyvatelstva stalo spíše historií. 

V souladu s nejnovější Koncepcí ochrany obyvatelstva [19] stát již nebude finančně 

podporovat výstavbu nových stálých úkrytů pro obyvatelstvo, rekonstrukci a opravy 

stávajících úkrytů a nebude ani trvat na tom, aby byly tyto stavby zachovány. Pro jejich 

vlastníky se tedy stávají neefektivní a zpravidla jsou přebudovávány na stavby jiného 

charakteru (např. skladovací prostory) [37]. Do popředí se tak dostává ukrytí obyvatelstva 

provizorním způsobem [38]. Toto ukrytí je realizováno na základě přirozených ochranných 

vlastností staveb s doporučenými zásadami pro zamezení vniknutí kontaminovaných látek 

či vzduchu.  
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Dalším opatřením, které se využívá při mimořádné události či krizové situaci, 

je individuální ochrana. Ta měla svůj význam, stejně jako ukrytí obyvatelstva, hlavně 

v průběhu druhé světové války. Sloužila na ochranu obyvatelstva proti mimořádným 

událostem vojenského charakteru. Tehdy byla hlavní odpovědnost svázána se státem. 

Její současný význam je dislokován primárně do zón havarijního plánování. V těchto 

zónách je individuální ochrana důležitou součástí i nyní. Nyní je však povinnost chránit 

se přenesena na samo obyvatelstvo, a to pomocí improvizovaného způsobu. Výjimkou jsou 

zde pouze osoby umístěné ve školských, zdravotnických a sociálních zařízeních. 

Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních prvků, které 

jsou k dispozici v každé domácnosti a díky nimž je možno co nejefektivněji chránit 

dýchací cesty, oči a povrch celého těla před účinky nebezpečných látek. Tyto prostředky 

se využívají jako provizorní, jednoduché a rychlé řešení při evakuaci ze zamořeného 

prostřední nebezpečnou látkou či při nutném průchodu zamořeným prostorem. [21] 

V neposlední řadě je nutné řešit i nouzové přežití obyvatelstva [24]. To je souhrn 

všech činností a postupů orgánů, které se na tomto opatření podílejí. Cílem 

je minimalizovat negativní dopad mimořádné události nebo krizové situace, který působí 

na zdraví, životy zasaženého obyvatelstva [21]. Zde lze zmínit nouzové ubytování, 

nouzové zásobování potravinami, nouzové zdroje pitné vody, nouzové zásobování pitnou 

vodou a dalších. Tyto činnosti se nerealizují jen pro evakuované obyvatelstvo, 

ale i pro obyvatelstvo, které zůstalo v zasažené oblasti a jehož podmínky pro přežití jsou 

díky tomu ztíženy. Opatření jsou prováděna nepřetržitě po celou dobu zvládání mimořádné 

události či krizové situace. Provádění těchto činností končí zpravidla návratem 

obyvatelstva do sídelních aglomerací a obnovením funkce infrastruktury v území [21]. 

2.3.2 Subjekty realizace opatření ochrany obyvatelstva 

Za subjekty realizace opatření ochrany obyvatelstva jsou považováni ti, kteří se aktivně 

podílejí na zvládání a překonání nastalé mimořádné události či krizové situace. Jedná 

se zejména o jednotky požární ochrany, tedy o Hasičský záchranný sbor České republiky 

(dále i „HZS ČR“) [53]. Přičemž Hasičský záchranný sbor České republiky je nosným 

pilířem Integrovaného záchranného systému České republiky (dále i „IZS“) [54]. 

Dalším subjektem realizace opatření ochrany obyvatelstva jsou zařízení civilní ochrany 

bez právní subjektivity (dále i „zařízení CO“) [50]. 
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Integrovaný záchranný systém je vybudován k přípravě a provádění záchranných 

a likvidačních prací při mimořádných událostech a krizových situacích. V současnosti 

je na něho v této oblasti kladen největší důraz. Integrovaný záchranný systém jako takový 

tvoří složky, které jsou navzájem koordinovány. Použije se v případě vzniku mimořádné 

události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo 

více jeho složkami [54]. Přičemž záchrannými pracemi se rozumí činnosti k odvrácení, 

omezení nebo přerušení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí. 

Zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí. Likvidační 

práce následují po záchranných pracích a rozumí se jimi činnosti k odstranění následků 

způsobených danou mimořádnou událostí [54].  

Složky IZS se dělí na základní a ostatní. Základními složkami IZS jsou Hasičský 

záchranný sbor České Republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí 

kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie 

České republiky. Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného 

zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové 

organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím [54]. 

Základní složky IZS mají mimo jiné stanovenou povinnost nepřetržitého výkonu služby. 

V zákoně o integrovaném záchranném systému [54] lze nalézt všechny jejich další 

povinnosti a pravomoci. Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních 

pracích plánovanou pomoc na vyžádání. Ta je řešena smlouvou a musí být dopředu 

navržena základní složkou IZS a musí být podepsána všemi smluvními stranami. 

Ve většině případů navrhuje tuto smlouvu, a tím  i spolupráci, Hasičský záchranný sbor 

České republiky. 

Hasičský záchranný sbor České republiky, zřízený podle zákona o Hasičském 

záchranném sboru České republiky [53], hraje v současnosti stěžejní roli v oblasti přípravy 

státu na mimořádné události a krizové situace. Od roku 2001, kdy bylo HZS ČR sloučeno 

s Hlavním úřadem civilní ochrany, má na starosti i oblast ochrany obyvatelstva. 

Jednotky požární ochrany plní tedy předem stanovené úkoly jak na úseku požární ochrany, 

tak na úseku ochrany obyvatelstva podle platných zákonů a předpisů. 
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Hasičskému záchrannému sboru České republiky vypomáhají kromě jiných úkolů 

i v oblasti ochrany obyvatelstva jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí 

kraje jednotkami požární ochrany. Níže jsou rozebrány již pouze tyto jednotky, jelikož jsou 

hlavním předmětem této práce.  

Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany se dělí podle plošného pokrytí, vybavenosti a úrovně odbornosti do čtyř různých 

kategorií [52]: 

a) jednotka hasičského záchranného sboru kraje, která je složena z příslušníků 

hasičského záchranného sboru určených k výkonu služby na stanicích hasičského 

záchranného sboru kraje (JPO I), 

b) jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je složena ze zaměstnanců 

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této 

jednotce profesionálně (JPO IV), 

c) jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob, které 

nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany profesionálně (JPO II, III 

a V), 

d) jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je složena ze zaměstnanců, 

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této 

jednotce požární ochrany profesionálně (JPO VI). 

V rámci řešení problematiky se bude diplomová práce dále zabývat pouze jednotkami 

sboru dobrovolných hasičů obce (dále i „JSDHo“), které jsou ve výše uvedeném výčtu 

zahrnuty pod písmenem c). Tyto jednotky zřizují obce, v souladu se zákonem o požární 

ochraně [52], jako své organizační složky. V případě, že se obec domluví na spolupráci 

s některou z okolních obcí, nemusí tuto jednotku zřizovat. Této obci pak na požární 

ochranu přispívá svými finančními prostředky. 

JSDHo jsou zařazeny do kategorií jednotek požární ochrany jako JPO II, JPO III nebo 

JPO V. Rozdíl mezi jednotlivými kategoriemi jednotek je pak patrný v plošném pokrytí 

kraje (viz Tabulka 1)., vybavení a úrovni odbornosti. Pokud je jednotka do plošného 

pokrytí zařazena, stává se základní složkou integrovaného záchranného systému a plynou 

jí z toho další úkoly a povinnosti podle zákona o integrovaném záchranném systému [54]. 
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Tabulka 1: Základní deskripce jednotek sboru dobrovolných hasičů obce nevykonávajících 

svoji činnost profesionálně [49, 34] 

Odlišnosti JSDHo Jednotky JPO II JPO III JPO V 

Základní početní stav  [osob] 12 12 9 

Doba výjezdu od 

vyhlášení poplachu  
[min] 5 10 10 

Územní působnost, 

doba jízdy k místu 

zásahu  

[min] 10 10 
území zřizující 

obce 

V čele každé jednotky je velitel, kterého jmenuje a odvolává starosta zřizující obce. 

Velitel musí být způsobilý k výkonu této funkce a má svého zástupce. Jako další důležité 

funkce jsou v organizaci post velitele družstva, strojníka – řidiče a pro problematiku 

řešenou touto prací je důležitá funkce technik ochrany obyvatelstva. Členové jednotky, 

kteří zastávají některou ze zmíněných funkcí, musí pravidelně absolvovat školení 

a přezkoušení u hasičského záchranného sboru kraje. Tím se ověřují jejich znalosti 

a dovednosti, tedy způsobilost k výkonu některé z těchto funkcí. Dále jsou zde hasiči  -

členové, kteří nezastávají žádnou z výše jmenovaných funkcí, ale jsou členy JSDHo 

a podílejí se a na její činnosti. Pro tyto členy jsou požádána různá školení a výcviky 

jak od HZS kraje, tak od jejich velitelů JSDHo. 

Obec jako zřizovatel má za povinnost zabezpečit i její materiální vybavení. 

Minimální materiální zabezpečení se liší podle druhu jednotky. Přesný výčet materiálu 

a vybavení je uveden v přílohách vyhlášky [49]. Úkoly jednotky požární ochrany jsou dány 

zákonem o požární ochraně [52]. Kromě úkolů z tohoto zákona plní jednotka i úkoly 

na úseku ochrany obyvatelstva. 

Podle vyhlášky [50] lze zřizovat, jako další subjekt podílející se na realizaci ochrany 

obyvatelstva, zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity [54, 50]. Je to odborně 

proškolená skupina lidí s věcnými prostředky, která je organizovaná a plní úkoly 

pro zabezpečení zdraví, života, majetku a dále pomáhá s realizací záchranných 

a likvidačních prací. Zřizovatelem tohoto zařízení může být obec, obec s rozšířenou 

působností nebo právnická či podnikající fyzická osoba. Zařízení CO je tedy jeden 

z možných nástrojů obcí při plnění závazků ochrany obyvatelstva. Postup zřizování 
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vyplývá z vyhlášky Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

[50].  

Zařízení CO patří mezi ostatní složky integrovaného záchranného systému. Společně 

s dobrovolnými hasiči chránili a chrání obyvatelstvo před účinky jak vojenského, 

tak i nevojenského charakteru. V současné době jsou zařízení CO klasifikována 

do 11 skupin [50]: 

 zařízení pro zajištění evakuace, 

 zařízení pro zajištění nouzového přežití a organizování humanitární pomoci, 

 zařízení pro nouzové zásobování vodou,  

 zařízení pro poskytování první pomoci,  

 zařízení pro provádění prací spojených s vyprošťováním osob a k odstraňování 

následků mimořádných událostí,  

 zařízení pro zjišťování a označování nebezpečných oblastí,  

 zařízení pro zabezpečení dekontaminace terénu,  

 zařízení pro zabezpečení dekontaminace osob a oděvů,  

 zařízení pro zabezpečení dekontaminace věcných prostředků,  

 zařízení pro zabezpečení ukrytí osob ve stálých úkrytech,  

 zařízení pro zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany. 

Zařízení CO se v praxi však spíše nerealizovala. Důvodem bylo zejména špatné 

shromažďování financí na věcné prostředky pro zařízení. V Jihomoravském kraji není 

v současné době akceschopné žádné zařízení CO [13]. 

2.4 Realizace ochrany obyvatelstva ve vybraných evropských zemích 

Pro kvalitní vypovídací hodnotu této kapitoly, však není možné ukončit ji předcházející 

částí. Je potřeba podívat se i do zahraničí a zjistit, jak mají jiné státy Evropské unie řešenou 

realizaci opatření ochrany obyvatelstva a poté popřemýšlet, zda by nebylo vhodné některé 

úseky z jejich systémů převzít. Pro potřeby této práce byly vybrány čtyři státy, které 

sousedí s Českou republikou a na základě toho řeší podobné mimořádné události a krizové 

situace vzniklé hlavně v důsledku přírodních vlivů. Jsou jimi Německo, Polsko, Slovensko 

a Rakousko.  
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2.4.1 Německo 

V Německé spolkové republice je ochrana obyvatelstva budována a řízena 

na federalistickém principu a v každé spolkové zemi se rozvíjí odlišně. Jedinou pevnou 

řídící strukturou na spolkové úrovni je Spolkový úřad pro ochranu obyvatelstva a pomoc 

při katastrofách [6] ve Spolkovém ministerstvu vnitra [8]. [17] 

Německá současná ochrana obyvatelstva zahrnuje ochranu před katastrofami, civilní 

ochranu a pomoc při katastrofách. Plnění těchto úkolů vychází z ústavních kompetencí 

[16]. To znamená, že za ochranu před katastrofami jsou odpovědné spolkové země 

a za civilní ochranu a pomoc při katastrofách spolkový stát. Civilní obrana [15] je poté 

realizována na dvou úrovních a to na úrovni koaliční obrany v rámci NATO a na národní 

úrovni. Národní obrana je pak tvořena vojenskou obranou státu a civilní obranou, přičemž 

civilní obrana je v kompetenci spolkového státu a spadá do ní zachování státní a vládní 

moci, civilní ochrana, zabezpečení surovinami, službami, výkony a komoditami všeho 

druhu a podpora bojujících sil. [17] 

Civilní ochrana má za úkol realizaci nevojenských opatření na ochranu obyvatelstva, jeho 

obydlí, pracovišť apod. před válečnými účinky a zmírnění dopadů nebo jejich úplné 

odstranění. Jejím základem je sebeochrana, varování obyvatelstva, ochrana 

před katastrofami, ochrana ukrytím, zásady pohybu, ochrana zdraví a ochrana kulturních 

hodnot. [17] 

Výkon služby v ochraně obyvatelstva je založen na principu dobrovolnosti, 

která je u vládních i nevládních organizací zabývajících se touto oblastí prováděna z více 

než 80 %. Vysoký podíl dobrovolníků je dán tradicí a jakýmsi uvědoměním německých 

občanů. Nejdůležitější nevládní organizací, která působí v ochraně proti katastrofám, 

a v civilní ochraně, jsou Požárníci. Vedle nich jsou to dále tzv. pomocné služby, mezi něž 

patří Německý Červený kříž, Německá společnost pro záchranu života, Johanitánská 

úrazová pomoc, Maltézská pomocná služba a Pracovní samaritánský spolek. [17] 

Požárníci 

V Německé spolkové republice je přes 1,3 mil hasičů. Ovšem poměr mezi profesionálními 

a dobrovolnými hasiči je dost nevyvážený. Profesionálních hasičů je zde zhruba 30 tisíc, 

kdežto dobrovolných přes milion. Z toho plyne i jejich systém ochrany, který 

je protikladný České republice. V Německu vyjíždí k nahlášené mimořádné události 
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nejdříve dobrovolná jednotka a teprve pokud není v jejich silách a prostředcích 

ji zvládnout, vyjíždí i profesionální jednotka. Požárníci tedy plní prvoplánově úkoly 

v oblasti záchrany, bojů s požáry, technické pomoci a částečné rychlé zdravotnické pomoci 

a transportu pacientů. [17] 

Každá obec je na základě tohoto principu povinna zřídit si na vlastní náklady a podle 

vlastních podmínek odpovídající akceschopný požární sbor, vyzbrojit a provozovat ho. 

Pokud není obec schopná, z nejrůznějšího důvodu, si svůj sbor zřídit, musí spolupracovat 

s dalšími obcemi. Sdružení dvou a více obcí může mít potom jednu společnou požární 

stanici. To ovšem jen v případě, že jsou zajištěny stanovené dojezdové časy, které se zde 

pohybují okolo 10 minut. [17] 

Shrnutí 

Z výše napsaného vyplývá, že v Německu je systém ochrany obyvatelstva odlišný 

od České republiky. Německá struktura je daleko více zaměřená na dobrovolníky. 

K nahlášeným mimořádným událostem jsou zde prvořadě vyslání právě oni a teprve 

v případě, že jejich síly a prostředky nestačí, přijíždí na místo i profesionální záchranné 

složky. Na pokladu vývoje našeho národního prostředí však tento druh systému nelze plně 

převzít. Ovšem větší zapojení dobrovolníků by jistě mohlo i v naší republice přinést 

svá pozitiva a odlehčit profesionálním jednotkám. 

2.4.2 Polsko 

Tak jako v České republice nebo na Slovensku a v dalších státech bývalého východního 

bloku spočívá v Polsku hlavní těžiště ochrany obyvatelstva včetně jejích výkonných složek 

na všech stupních veřejné správy. [17] Tím se Polsko přibližuje principům České republiky 

daleko více než Německo. 

Základním dokumentem řešícím krizové řízení, tedy ve své podstatě i ochranu 

obyvatelstva, je v Polsku zákon o krizovém řízení [44], který byl vydán v roce 2007. 

Ten specifikuje odpovědné orgány, rozhodovací struktury spolu s organizačními, 

logistickými a finančními úkoly v této oblasti. Zákon klade podklady pro systém krizového 

řízení, přičemž jeho fungování musí být v souladu s Ústavou Polské republiky [20]. [14] 

Na tento zákon navazuje další právní úprava a vše dohromady tvoří balíček krizové 

legislativy, stejně jako tomu je i v případě České republiky. V tomto balíku jsou zahrnuty 
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stěžejní zákony vztahující se k mimořádným opatřením (stanné právo, stav ohrožení a stav 

přírodní katastrofy). Tzn. zákon o stavu ohrožení [46], zákon o stanném právu 

a o kompetencích velitele ozbrojených sil spolu se zásadou jeho podřízenosti ústavním 

orgánům Polské republiky [45] a dále se jedná o stav ohrožení přírodní katastrofou, který 

je definován v polské ústavě [20]. Pak zde lze zařadit zákony o úkolech vládních orgánů 

a samosprávy. 

Polský systém se opírá o Národní záchranný a hasičský systém, který je funkční od roku 

1995, kdy ho zavedla Národní hasičská služba. Tento systém lze přirovnat k našemu 

Hasičskému záchrannému sboru či přímo k našemu Integrovanému záchrannému systému, 

jelikož jeho hlavním účelem je: „…chránit životy, zdraví a životní prostředí 

prostřednictvím bojů proti požárům a jiným přírodním katastrofám, zajišťovat technickou 

a chemickou pomoc občanům v nouzi a od roku 1997 také organizovat pomoc v oblasti 

životního prostředí a lékařské první pohotovosti.“ [22]. 

Národní záchranný a hasičský systém (Krajowy system ratowniczo-gaśniczy) 

Národní záchranný a hasičský systém je součástí vnitřní bezpečnosti Polska. Je tedy, stejně 

jako u nás, financován vládou ze státního rozpočtu a je v gesci místního Ministerstva vnitra 

Polska [27], které je ústředním orgánem a je odpovědné za dohled nad tímto systémem. 

Na chod přispívají i jednotlivá vojvodství a v některých případech i zasažené firmy 

či podniky. 

Vedoucí složkou tohoto systému je Státní požární ochrana a jejím úkolem je ochrana 

životů, zdraví, majetku a životního prostředí, boj s požáry a jinými živelnými 

a antropogenními pohromami. Ústředním orgánem státní správy je Hlavní velitelství státní 

požární ochrany v ministerstvu vnitra. [17] 

Systém funguje na třech úrovních:  

 Okresní: základní výkonná úroveň na území obcí a okresů,  

 Vojvodská: úroveň podpory a koordinace záchranných činností na území vojvodství,  

 Celostátní: úroveň podpory a koordinace záchranných činností na území státu. [17] 

V případě vzniku mimořádné události je postupováno vzestupným směrem, tzn., že se ji 

nejdříve snaží eliminovat v rámci okresu. Pokud síly a prostředky nestačí k jejímu 

zvládnutí, žádá se o síly a prostředky z vyšší úrovně. Přičemž funkce systému spočívá 

ve dvou fázích, a to permanentní sledování a okamžité zahájení záchranných činností 
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vlastními silami a prostředky obcí a okresů a následná realizace záchranných činností 

silami a prostředky „mimo okres”, tzn. podpora a koordinace z úrovně vojvodství, 

ev. při rozsáhlých událostech z úrovně státu. [17] 

Oproti České republice je však systém více založen na podpoře místních dobrovolných 

hasičů. Ti jsou většinou sjednoceni pod Svazem dobrovolných požárníků. Profesionální 

hasiči v Polsku přiznávají, že bez pomoci dobrovolných hasičů by jejich práce nebyla 

tak komplexní a dobře zvladatelná jako je nyní. Vybavení, dovednosti a angažovanost 

dobrovolných hasičů jsou tedy nezbytné pro efektivní fungování celého systému [30]. 

A to i přesto, že se polští dobrovolní hasiči potýkají s nedostatkem financí, jelikož 

by je měli financovat obce, které však na ně mají vyčleněno jen omezené množství financí.  

Shrnutí 

Polský systém ochrany obyvatelstva je českému ve většině ohledů velmi podobný. 

Je to dáno podobným právním základem plynoucím z těžiště ochrany obyvatelstva 

zaměřeným na všechny vrstvy veřejné správy.  V Polsku je však daleko více využíváno 

dobrovolníků. Tento princip by mohl České republice napomoci v zefektivnění práce 

záchranných složek. 

2.4.3 Rakousko 

Ochrana obyvatelstva v Rakousku je systém pro pomoc, ochranu a preventivní opatření 

při každodenních událostech, katastrofách a v případě války, jejíž oficiální název je zde 

civilní ochrana. Společně se zabezpečením funkce státních orgánů a jiných důležitých 

zařízení, tvoří náplň civilní obrany. Civilní ochrana je v Rakousku realizována ochranou 

obyvatelstva opatřeními na úrovni úřadů, zásahových organizací a privátního sektoru. 

Tato oblast zahrnuje opatření k nasazení, sebeochraně, varování a vyrozumění, výstavbě 

úkrytů, zdravotnickým opatřením, veterinárním opatřením a ochraně před zářením. [17] 

Právní základ pro ochranu obyvatelstva lze nalézt pouze ve spolkové ústavě [11]. Činnost 

civilní ochrany se dále opírá, především v oblasti nasazení v případě velkých havárií 

a katastrof a v oblasti preventivních opatření k ochraně obyvatelstva, o příslušné zemské 

zákony. Tyto zákony upravují nasazení pomocných organizací, stanovují jednotné řízení 

jejich nasazení a obsahují ustanovení k poskytnutí pomoci. Na úrovni spolkového státu 

je kompetentním orgánem pro civilní ochranu Spolkové ministerstvo vnitra [9]. [17] 
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Rakousko nemá pro běžné mimořádné události žádné vládní organizace preventivního 

ani represivního charakteru. Pouze při velkých přírodních katastrofách, které přesahují 

spolkové země, bývá přizvána na pomoc spolková armáda [7]. [17] 

Princip nevládních organizací je velmi podobný německému. Jako hlavní organizace jsou 

v tomto směru určeni opět Požárníci a k nim jsou to dále znovu tzv. pomocné síly, mezi 

něž patří Rakouský červený kříž, Pracovní samaritánský svaz Rakouska, Johanitánská 

úrazová pomoc v Rakousku, Maltézská nemocniční služba Rakousko a Rakouský svaz 

civilní ochrany. [17] 

Požárníci 

V souladu se spolkovou ústavou [11] je ochrana před požáry záležitostí spolkových zemí 

a jejich kompetence v této oblasti je dána obdobně jako v Německu zemským 

zákonodárstvím. Primární odpovědnost za pokrytí území z hlediska požární ochrany mají 

obce, které jsou na tomto základě zřizovateli naprosté většiny požárníků. Profesionální 

hasiči jsou pouze ve velkých městech a v největších průmyslových podnicích. [17] 

Mezi jejich hlavní úkoly patří preventivní a represivní požární ochrana, poskytování 

technické pomoci při nehodách osob, poskytování pomoci při nehodě s únikem nebezpečné 

látky, poskytování pomoci při jiných negativních událostech a participace na úkolech 

civilní ochrany. [17] 

Rakouský svaz civilní ochrany 

Jedná se o veřejnoprávní neziskovou organizaci, která má charakter spolku a působí 

ve všech spolkových zemích. Je zastřešena spolkovým svazem ve Vídni. Jedná se o jednu 

z nejvýznamnějších organizací v oblasti ochrany obyvatelstva a také sebeochrany. 

Ve svém statutu mají vyjmenovány hlavní úkoly, mezi něž například patří koordinace 

činností a spolupráce zemských svazů, teoretická a praktická školení obyvatelstva v oblasti 

civilní ochrany, podpora výměny zkušeností s organizacemi civilní ochrany a mnoho 

dalšího. [31, 17] 

Shrnutí 

Rakouský systém ochrany obyvatelstva je velmi podobný německé struktuře. Je to logické 

vyústění jejich společného vývoje v historii a jejich státního sousedství. I v Rakousku 

se ochrana obyvatelstva opírá o dobrovolné jednotky a pouze při větším typu mimořádné 

události přesahující spolkový stát se žádá o pomoc z vyšší úrovně. Ovšem na tomto 
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základě je pro využití v České republice spíše nepoužitelný, jelikož národní prostředí 

je zakotveno na jiném principu a bylo by velmi složité tento systém natolik změnit. 

Jedinou výjimkou je opět větší zapojení dobrovolníků, jak již bylo psáno i v německém 

shrnutí.  

2.4.4 Slovensko 

Slovensko je jedním z prvních postsocialistických států, který po roce 1990 přijal 

samostatný zákon o civilní ochraně [57] a tuto problematiku začal řešit plně v souladu 

s mezinárodním humanitárním právem, tedy především s Dodatkovým protokolem I 

k Ženevským úmluvám z roku 1949. Podle zákona [57] je civilní ochrana na Slovensku 

definována jako: „Systém úkolů a opatření zaměřených na ochranu života, zdraví 

a majetku, spočívající zejména v analýze možného ohrožení a v přijímání opatření 

na snižování rizik ohrožení a na stanovení postupů a činností při odstraňování následků 

mimořádné události.“ [57]. [17] 

Civilní ochrana tedy zahrnuje zejména úkoly jako například organizace, řízení a provádění 

záchranných, lokalizačních a likvidačních prací, organizace a zabezpečení hlásné 

a informační služby, zabezpečení a realizace ukrytí a evakuace, provádění protiradiačních, 

protichemických a protibiologických opatření a mnoho dalších. [17] 

Na základě společné historie Slovenské a České republiky je systém na Slovenku velmi 

podobný tomu v České republice. Mají zde například Integrovaný záchranný systém, 

Hasičský a záchranný sbor, Jednotky civilní ochrany a Horskou záchrannou službu. Dále 

nevládní organizace jako Dobrovolné požárníky, Červený kříž, Vodní záchrannou službu, 

Svaz kynologických záchranářských brigád a Báňskou záchrannou službu. 

Integrovaný záchranný systém 

Je zřízen podle zákona o integrovaném záchranném systému [58] a je obdobou IZS 

České republiky. Taktéž je to koordinovaný postup jeho složek při zabezpečování 

připravenosti a při vykonávání činností a opatření souvisejících s poskytováním pomoci 

v tísni [58].  

V IZS působí Ministerstvo vnitra Slovenské republiky [26], Ministerstvo zdravotnictví, 

krajské úřady a záchranné složky. Dělí se stejně jako u nás na základní a ostatní záchranné 

složky. Oproti nám však mají nestátní požárníky v ostatních složkách a v základních mají 
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navíc kontrolní chemické laboratoře civilní ochrany, Horskou záchrannou službu 

a Báňskou záchrannou službu. [58] 

Odbory civilní ochrany obyvatelstva a obrany krajských úřadů zřizují v rámci svých 

povinností koordinační střediska a zabezpečují koordinaci činností, které souvisí 

s vytvářením struktury IZS v daném kraji. [17] 

Jednotky civilní ochrany 

Jednotky civilní ochrany jsou ze zákona o civilní ochraně [57] definovány jako 

organizovaná skupina osob, odborně připravená a materiálně vybavená k plnění úkolů 

civilní ochrany [57]. Jejich vytváření, organizaci, vybavení, systém odborné přípravy 

a jejich praktické využití vychází z vyhlášky o podrobnostech k zabezpečení záchranných 

prací a organizování jednotek civilní ochrany [51]. [17] 

Jednotky mohou být tří druhů a to záchranná jednotka, jednotka k obsluze a k činnosti 

zařízení civilní ochrany a jednotky pro činnost evakuačního střediska. Přičemž tyto 

jednotky vybraly pro vybrané účely obvodní úřady a mohou je spravovat i právnické 

osoby. 

Dobrovolní požárníci 

Dobrovolní požárníci jsou na Slovensku sdruženi pod organizaci Dobrovolná požární 

ochrana Slovenské republiky [11]. Jejich hlavním úkolem je budovat, organizovat 

a zdokonalovat dobrovolnou požární ochranu. To vše prvořadě v oblastech zásahové 

činnosti a technické pomoci, protipožární prevence, odborné přípravy, školení a výcviku 

a civilní ochrany obyvatelstva. [17] 

Dobrovolné hasičské sbory se stejně jako v České republice zřizují u obcí a u právnických 

osob, tedy u podniků. Tyto sbory pomáhají vytvářet v součinnosti s orgány a právnickými 

osobami personální, organizační, technické a materiální podmínky pro dobrovolnou 

požární jednotku. V rámci integrovaného záchranného systému slouží dobrovolné jednotky 

jako ostatní složka IZS, tzn., že se podílejí společně se státními požárníky na požárním 

pokrytí území a na dalších záchranných činnostech. [17] 

Shrnutí 

Systém ochrany obyvatelstva na Slovensku je skoro totožný s českou ochranou 

obyvatelstva. Výjimku tvoří poupravené základní a ostatní složky IZS a větší zapojení 

jednotek civilní ochrany. Tyto jednotky se na Slovensku osvědčily a zapracovaly 
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do systému ochrany obyvatelstva daleko více než v České republice, kde se o nich sice 

uvažovalo, ale jejich praktické využití nikdy nebylo velké. V současnosti již tyto jednotky 

pozbyly v národním prostřední smysl a je zbytečné snažit se je inovovat.  

2.5 Dílčí závěr 

Z výše uvedeného vyplývá, že na ochranu obyvatelstva je potřeba velké množství opatření 

a je nutné do budoucna vyřešit potřebu rozdělení úkolů ochrany obyvatelstva mezi 

profesionální jednotky požární ochrany a jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí. 

V současné době totiž spadá většina těchto povinností na Hasičský záchranný sbor České 

republiky. Při mimořádných událostech většího rozsahu (např. velký lesní požár v Bzenci, 

dlouhotrvající a rozsáhlé povodně apod.), kdy je nutné vyhlásit i některý z krizových stavů, 

mohou nastat problémy s nedostatkem sil a prostředků HZS ČR potřebných k plnění úkolů 

ochrany obyvatelstva. 

V minulosti bylo záměrem využít na plnění opatření ochrany obyvatelstva kromě 

Hasičského záchranného sboru České republiky také zařízení civilní ochrany. Obdobně 

je tomu například v Slovenské republice. Ovšem proti Slovensku se v České republice tato 

snaha nesetkala se všeobecným rozvojem a v současnosti tato zařízení již skoro neexistují 

nebo nedisponují dostatečných materiálem. Jejich využití v tomto případě ztrácí smysl 

a je nutné hledat alternativní pomocné síly na realizaci opatření ochrany obyvatelstva. 

Nástin řešení ochrany obyvatelstva z okolních zemí ukazuje, že kladení většího důrazu 

na dobrovolné jednotky a spolky má svá pozitiva a svá opodstatnění. V Německu 

či v Rakousku funguje systém ochrany obyvatelstva skoro výlučně na dobrovolnosti. 

Pro Českou republiku není tak velká změna systému možná, avšak větší zapojení 

dobrovolníků při plnění opatření ochrany obyvatelstva by mohlo vést k zefektivnění této 

oblasti. 

Většina obcí má v současné době zřízenou jako organizační složku i jednotku sboru 

dobrovolných hasičů obce, která chrání svůj hasební obvod před účinky mimořádných 

událostí všeho druhu (např. požáry, povodně, havárie). Pro tyto jednotky je také v České 

republice zaveden účinný systém aktivace, při kterém se jejich výjezdová doba, tedy doba 

od vyhlášení poplachu po výjezd hasičského vozidla z hasičské zbrojnice, pohybuje okolo 

jedné desítky minut. Doba výjezdu přitom závisí mimo jiné také na druhu jednotky požární 
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ochrany. Na základě toho lze uvažovat o jejich sekundárním využití při realizaci opatření 

ochrany obyvatelstva. Na některých činnostech v rámci ochrany obyvatelstva se dnes již 

podílejí. Avšak pro zavedení akceschopného systému předurčování dobrovolných jednotek 

na ochranu obyvatelstva je nutné, aby byla jasně stanovena základní pravidla a aby byly 

vyřešeny dosavadní problémy vzniklé nedostatečnou provázaností jednotlivých 

záchranných složek. 
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3 Analýza řešené problematiky 

Současný stav realizace ochrany obyvatelstva byl rozebrán v předcházející kapitole. 

K ucelenému pohledu na řešenou problematiku je však nutné provést jednotlivé analýzy. 

Ty budou sloužit jako východiska pro návrhy v oblasti realizace opatření ochrany 

obyvatelstva jednotkami sboru dobrovolných hasičů obce v návrhové části této práce.  

Následující kapitola je tedy věnována analýze jednotlivých vybraných opatření ochrany 

obyvatelstva a dalšímu rozboru, jaké síly a prostředky jsou na jejich realizaci potřebné. 

Dále je zde analýza jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje 

potřebná k zjištění využitelnosti těchto jednotek při realizaci vybraných opatření ochrany 

obyvatelstva a také jejich materiálního vybavení. Poté následuje rozbor současného stavu 

řešení této problematiky v ostatních krajích České republiky. V neposlední řadě bude v této 

kapitole rozebráno instrukčně metodické zaměstnání jednotek požární ochrany 

Jihomoravského kraje v dubnu 2014 a jejich následné nasazení při lokálních povodních 

na jižní Moravě na podzim 2014. 

3.1 Analýza vybraných opatření ochrany obyvatelstva 

Prvním krokem při sestavování systému realizace opatření ochrany obyvatelstva 

je bezesporu rozbor jednotlivých opatření a následné zjištění, která z nich jsou 

realizovatelná dobrovolnými jednotkami a která v jejich silách nejsou. K tomu je nutné 

zjistit síly, prostředky a samozřejmě i znalosti nutné k vykonání činností souvisejících 

s opatřením ochrany obyvatelstva. 

V tabulce níže jsou proto zobrazeny opatření ochrany obyvatelstva z předchozí kapitoly. 

Záchranářství je v této tabulce zahrnuto taktéž. Jak již bylo vysvětleno v předchozí 

kapitole, není opatřením civilní ochrany, ovšem do ochrany obyvatelstva jistě patří. 

Zde lze pouze připomenout, že se však nejedná o základní opatření ochrany obyvatelstva 

podle vyhlášky k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva [50].  

Ke všem těmto činnostem byla, po poradě s pracovníky krajského ředitelství 

Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje [43], přiřazena obecná schopnost 

či neschopnost JSDHo podílet se na plnění těchto činností. 
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Tabulka 2: Výčet opatření ochrany obyvatelstva 

Opatření OOB Schopnost JSDHo zabezpečit opatření OOB 

Záchranářství  

Varování obyvatelstva 
 

Evakuace 
 

Dekontaminace 
 

Ukrytí obyvatelstva 
 

Improvizovaná ochrana 
 

Nouzové přežití 
 

Legenda: 

JSDHo je schopna pomoci při plnění daného opatření ochrany obyvatelstva 

JSDHo není schopna pomoci při plnění daného opatření ochrany obyvatelstva, a to z jakéhokoliv důvodu, 

např.  nemá v majetku dostatečné vybavení, není potřeba atd. 

Opatření, kterých je jednotka schopna, jsou rozebrána v následující části. Tento úsek práce 

vychází z Bojového řádu jednotek požární ochrany (dále i „Bojový řád“) [4]. Bojový řád 

je základním dokumentem jednotek požární ochrany k řešení úkolů na místě zásahu. 

Podle tohoto dokumentu provádí jednotky požární ochrany jak výcvik, tak i činnost 

při zdolávání mimořádné události. 

Bojový řád obsahuje jednotlivé metodické listy, které jsou následně rozděleny do kapitol 

podle svého obsahu. Ty jsou věnovány obecným zásadám, nebezpečí, řízení, požárnímu 

zásahu, součinnosti, technickému zásahu, nebezpečným látkám, dopravním nehodám 

a nejnovější kapitola ochraně obyvatelstva. Je vydáván formou pokynů generálního 

ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Kapitola o ochraně obyvatelstva byla přidána do Bojového řádu v roce 2011 zatím 

jako poslední. Obsahuje devět metodických listů, kterými jsou: činnost jednotek 

při povodních, činnost jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby, 

varování obyvatelstva, stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem, objektová 

evakuace, plošná evakuace, evakuační středisko, ubytování evakuovaných osob 

s následným nouzovým ubytováním, posttraumatická péče hasičům a psychosociální 

pomoc osobám zasažených mimořádnou událostí [4].  
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Metodický list se vždy dělí na tři části. Na charakteristiku určitého problému, ve které 

je vysvětleno, o čem se dále bude jednat. Následují úkoly a postupy činností, které uvádí 

řešení celého problému. Jako poslední jsou očekávané zvláštnosti, které mohou nastat 

při jeho řešení. Z rozdělení jednotlivých metodických listů je srozumitelné, na co se musí 

dávat při zásahu pozor, jaká je charakteristika problému a jaké úkoly z dané problematiky 

plynou. 

3.1.1 Záchranářství  

V pojmu záchranářství je zahrnuto velmi mnoho činností, které mohou jednotkám požární 

ochrany pomáhat při zvládání mimořádných událostí či krizových situací. Jak již bylo 

dříve uvedeno, jedná se o činnosti, které jsou prováděny ihned po vzniku mimořádné 

události či krizové situace. Mají napomoci k zvládnutí vzniklé situace a omezit škodlivé 

působení na obyvatelstvo a jejich majetek. Jsou to činnosti, které nejsou definovány 

v prováděcí vyhlášce k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva [50]. 

Mezi základní činnosti v tomto pojmu jistě spadají činnosti jednotek při nejčastější 

mimořádné události většího charakteru u nás, při povodních. Jednotky požární ochrany 

musí znát základní rámec řešení této situace. Musí tedy ovládat definici 

povodně, charakteristické znaky povodně a její základní druhy. Dále musí umět 

vyjmenovat stupně povodňové aktivity a následně podle dostupných prostředků i určit, 

o jaký stupeň se jedná a jaké komplikace s ním spojené hrozí. Samozřejmě je nutno mít 

znalost povodňových orgánů a jejich rozdělení v období povodně a v období mimo 

povodeň. Členové jednotek požární ochrany musí být také seznámeni s činnostmi, které 

mohou u tohoto druhu mimořádné události provádět. Mezi ně jistě patří povodňové 

zabezpečovací práce, jako je zajištění průchodnosti vodních toků, stavba 

protipovodňových hrází a mobilního hrazení a mnoho dalších. Dále jsou to povodňové 

záchranné práce, při kterých se již jedná o záchranu ohrožených osob, zvířat, majetku 

a v neposlední řadě následují likvidační práce. Při nichž je nutno například odčerpat vodu 

ze zatopených prostor, odstranit naplaveniny především v obytných prostorech, obnovit 

zdroje pitné vody, zajistit sběr uhynulých zvířat a podobně. [4] 
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Obrázek 3: Zajišťování průchodnosti vodních toků (IMZ, 2014) 

Další činnosti, na kterých se mohou podílet jednotky požární ochrany v rámci povodní, 

jsou činnosti v rámci povodňové hlásné služby. Velitelé jednotek musí být znalí počtu 

nutných kontrol u vodních děl a vodních toků při jednotlivých stupních povodňové 

aktivity. Také je nutno znát činnosti, které provádí povodňová hlásná a hlídková služba 

při nebezpečí z povodně a následně při povodni. Přičemž hlídková služba spočívá hlavně 

ve fyzickém sledování vodních děl a vodotečí a je zaměřená na sledování například výšky 

hladiny vodního toku, plynulosti průtoku vodního toku v zúžených profilech, zaplavení 

území z kanálových vpustí atd. Členové jednotek musí dále umět číst z vodočetných latí, 

ze značek určujících výšku hladiny nebo alespoň ze třech značek vodních stavů. [4] 

Jedna z činností, které jsou nejvíce časově a fyzicky náročné, je bezpochyby stavba 

protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem. Na tuto činnost je potřeba velké 

množství jak materiálního vybavení v podobě pytlů a písku, tak i fyzické práce 

zasahujících členů jednotek požární ochrany. Proto je potřeba, aby se u této činnosti 

vystřídalo co nejvíce osob s pravidelným systémem střídání a práce byla logicky rozdělena 

a zbytečně nepřetěžovala jen část zasahujících. Členové jednotek požární ochrany musí mít 

znalosti o rozdělení a charakteristice pytlů na písek dělených na jednokomorové 
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a dvoukomorové. Musí mít povědomí o jejich plnění (samozřejmě je možné využít 

tzv. plničku, ale i s ní musí umět zasahující členové pracovat), o manipulaci s nimi 

a v neposlední řadě i o doporučeném způsobu jejich skládání, řazení a navršování 

na sebe při stavbě protipovodňových stěn. Nutné je taktéž dobré rozmístění potřebného 

materiálu na stanovišti plnění pytlů, aby se jednotky zbytečně nevyčerpávaly 

jeho přenášením z místa na místo. [4] 

 

Obrázek 4: Protipovodňová hráz z pytlů plněných pískem (IMZ, 2014) 

V poslední době se začínají objevovat kromě pytlování i modernější metody. Používají 

se protipovodňové vaky a například Správa státních hmotných rezerv má ve svém 

vlastnictví i vaky Rubena. Avšak tento fakt nijak neminimalizuje potřebu znalosti 

tzv. „pytlování“. 
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Obrázek 5: Plnění protipovodňových zábran vodou (IMZ, 2014) 

V případě rozsáhlých mimořádných událostí může docházet k fyzickému a psychickému 

vypětí, a to jak na straně zasahujících jednotek, tak na straně obyvatelstva. Za tímto účelem 

je významným prvkem posttraumatická péče hasičům a psychosociální pomoc osobám 

zasažených mimořádnou událostí. 

Je třeba si uvědomit, že při vypjatých situacích vzniklých v důsledku mimořádné události 

může fyzické a psychické vypětí dopadnout na kohokoliv a tím může vzniknout potřeba 

speciální pomoci. Pro zasahující členy jednotek požární ochrany je tedy velmi důležité znát 

rozdíly mezi psychosociální pomocí a posttraumatickou péčí hasičům po zásahu. Je nutné, 

aby zasahující věděli, na jaké skupiny obyvatelstva (děti, staří lidé, lidé se zdravotním 

či duševním postižením apod.) brát větší ohledy a více kontrolovat jejich stav. 

Také je podstatné vědět, že se mohou při větších mimořádných událostech obrátit 

na koordinátora psychosociální pomoci IZS. Na základě všech výše zmíněných potřeb 

je důležité, aby byli zasahující členové jednotek vyškoleni na základní úkoly a povinnosti 

z toho plynoucí jako je například poskytnutí první psychické pomoci (naplnění základních 

lidských potřeb, zajištění klidného a bezpečného místa a uspokojení potřeb nezbytné 

informovanosti). Tuto pomoc samozřejmě prvořadě zajišťují vyškolení příslušníci 
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HZS ČR. Ve vypjatých situacích však může vzniknout nutnost znalosti této problematiky 

i pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. [4] 

3.1.2 Varování obyvatelstva 

Člen  jednotky požární ochrany musí znát způsob a místo, odkud se standardním způsobem 

provádí varování a informování obyvatelstva, náhradní způsob jejich varování a také 

možnosti předávání informací o hrozícím nebezpečí a následném způsobu chování 

obyvatelstva přímo na místě události nebo v jeho okolí. Důležitá je také znalost jediného 

platného varovného signálu v České republice, kterým je signál „Všeobecná výstraha“. 

Toto vše jsou spíše teoretické znalosti, které však musí jednotky mít, aby mohly v případě 

potřeby vypomáhat orgánům, které o varování a informování obyvatelstva rozhodnou. 

Jednotky poté mohou pomáhat předávat informace obyvatelstvu, mohou provádět 

opakování varování obyvatelstvu a ověřovat průnik a pochopení informací mezi 

obyvatelstvo. [4] 

3.1.3 Evakuace 

Jak již bylo zaznamenáno v předchozí kapitole 2.3.1, evakuace se mimo jiné dělí 

na objektovou a plošnou. Členové jednotek požární ochrany musí tedy znát definici 

jak objektové, tak plošné evakuace a dále také rozdíly mezi řízenou a samovolnou plošnou 

evakuací. To vše proto, aby dokázali rozlišit, kterou evakuaci je nutno u dané mimořádné 

události využít. Zasahující hasiči musí dále znát všechny záležitosti, které se u plošné 

evakuace musí stanovit a řídit (např. evakuační středisko, evakuační trasa, místo 

shromáždění, apod.). Samozřejmostí je i znalost skupin osob, které mají při jakékoliv 

evakuaci přednost a na které je nutné brát ohled. Důležitá je také znalost systematického 

postupu při zajišťování evakuace [5]. Tato znalost velmi usnadní následné provádění 

evakuace už jen z hlediska toho, že zasahující hasiči budou více samostatní a nebude nutno 

jim každý dílčí krok v postupu evakuace vysvětlovat. V případě plošné evakuace řízené 

jsou předpokládány velké nároky z hlediska časového průběhu i plošného rozmístění. 

Na základě toho jsou kladeny významné požadavky na počty zasahujících hasičů. S tímto 

problémem by mohli dobrovolní hasiči velmi dobře vypomoct. [4] 

Dalším důležitým faktem u řešení evakuace je i znalost náležitostí potřebných pro zřízení 

evakuačního střediska. Zde je zásadní znalost vytipovaných objektů v kraji, které by mohly 
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později sloužit jako evakuační středisko. Dále je vhodné znát povinné vybavení 

evakuačního střediska a doporučené vybavení. Systematický výpis potřebného 

a doporučeného materiálního vybavení je velmi užitečnou informací pro zasahující složky. 

Na základě předpřipravených seznamů se mohou jednotky požární ochrany vybavit 

potřeným materiálem a na místě zásahu již po příjezdu začít s aktivací evakuačního 

střediska. To ušetří čas, který se přednostně může věnovat již samotné evakuaci. 

K usnadnění práce zasahujících složek jsou užitečné i dvě přílohy, které jsou v Bojovém 

řádu jednotek požární ochrany. Je v nich vzor provozního řádu evakuačního střediska 

a vzor formuláře pro evidenci osob v něm. Oba tyto materiály usnadní práci a hlavně ušetří 

čas při řešení plošné evakuace. [4] 

3.1.4 Nouzové přežití 

Nouzové přežití se skládá z nouzového ubytování a následně i všech okolních stránek 

jako je například stravování, sociální zázemí, lékařská pomoc, duchovní pomoc aj. 

K využití nouzového ubytování evakuovaných osob je potřeba smluvně předurčených míst. 

Členové jednotek požární ochrany by proto měli vědět, jaké jsou to prioritně objekty a jaké 

jsou na ně požadavky. Dále by měli znát svoji základní úlohu v této problematice. 

To je plnění určených činností jako například převzetí objektu k nouzovému přežití, 

dovozu ubytovacího a dalšího potřebného materiálu, pomoc s ubytováváním evakuovaných 

osob, evidenci těchto osob a mnoho dalších důležitých činností. Členové jednotek a hlavně 

jejich velitelé by měli vědět, kde jsou k nalezení pomůcky pro rychlejší a dokonalejší 

aktivaci místa nouzového ubytování. Tyto pomůcky jsou seznamy nutného vybavení 

nouzového ubytování, doporučeného vybavení nouzového ubytování a seznam všech 

parametrů, na které je nutno brát zřetel při zřizování nouzového ubytování. To vše slouží 

jako nástroj pro snížení časové náročnosti při vybudovávání ubytování pro evakuované 

osoby. V neposlední řadě je dobré mít předem vytisknutý i vzor provozního řádu 

nouzového ubytování jako další vhodný doplněk pro velitele zásahu pro usnadnění 

prvotních úkonů v místě nouzového ubytování. [4] 
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3.2 Analýza jednotek sboru dobrovolných hasičů obce Jihomoravského kraje 

Tato diplomová práce má za úkol vypomoci Hasičskému záchrannému sboru 

Jihomoravského kraje při přípravě a určení kritérií pro předurčenost JSDHo k ochraně 

obyvatelstva. Pro praktickou realizaci jakéhokoliv návrhu je nutné zjistit, jestli je daný 

návrh možné implementovat. V rámci řešeného tématu a jeho následnému zavedení 

do praxe v rámci Jihomoravského kraje je tedy nutné níže rozebrat jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obcí v Jihomoravském kraji a jejich materiální vybavení.  

3.2.1 Struktura a počty jednotek   

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje se dělí na sedm územních odborů. 

Těmi jsou Blansko, Brno - město, Brno – venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo. 

Ke 2. 7. 2014 disponuje Jihomoravský kraj celkem 610 jednotkami požární ochrany. 

Z toho jsou pro potřeby předurčenosti k ochraně obyvatelstva využitelné JPO II, JPO III 

a JPO V, kterých je celkem 400. Tabulka 3 udává přesný počet jednotek v každém 

územním odboru zhruba v polovině roku 2014. Tabulka vychází ze SIAŘe, který byl 

vydán formou nařízení Jihomoravského kraje [29].  

JSDHo, které by se daly využít pro předurčenosti k OOB je, podle tabulky níže, dostatečné 

množství. Musí se však stanovit kritéria výběru těchto jednotek a to tak, aby byla kdykoliv 

znovu proveditelná a aby měla tato kritéria pozitivní vliv na výběr těch nejlepších 

dobrovolných jednotek v kraji. 

Tabulka 3: Počet jednotek požární ochrany v Jihomoravském kraji [29, 35] 

Jihomoravský kraj JPO II JPO III JPO V 

Blansko 2 18 106 

Brno – město 0 9 9 

Brno - venkov 1 52 76 

Břeclav 3 22 20 

Hodonín 4 26 28 

Vyškov 0 20 49 

Znojmo 1 23 112 

CELKEM 11 170 400 
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V Jihomoravském kraji fungují tzv. operační jednotky. Ty jsou zakotveny v rámci kraje 

na základě nařízení Jihomoravského kraje [28, 35], kterým byl vytvořen Zvláštní stupeň 

poplachu integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje (dále i „ZSP“).  

Po vyhlášení zvláštního stupně poplachu kraje jsou aktivovány vyčleněné jednotky požární 

ochrany kategorie JPO I, JPO II, JPO III a ve zvláštních případech vybrané jednotky 

kategorie JPO V zařazené do systému jednotek ochrany obyvatelstva na území 

Jihomoravského kraje. Tyto jednotky vytváří operační jednotky. Každá operační jednotka 

se skládá z profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje 

s přidruženými jednotkami kategorie JPO II, JPO III, (JPO V). [44] 

Operační jednotka je o síle 20 až 50 osob a jejím velitelem je velitel jednotky kategorie 

JPO I z příslušné požární stanice HZS kraje. Doporučuje se, aby byla operační jednotka 

složená z jednoho vozidla HZS JmK a dále z pěti vozidel JSDHo, z nichž jedna bude tvořit 

mimo jiné tzv. „týlovou podporu“ pro operační jednotku [44]. Tuto „týlovou podporu“ 

by měla zabezpečovat právě dobrovolná jednotka předurčená k OOB. 

3.2.2 Vybavení jednotek 

Dalším zkoumaným prvkem je vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí 

Jihomoravského kraje. V dubnu 2014 byl na instrukčně metodickém zaměstnání jednotek 

požární ochrany JmK na téma ochrany obyvatelstva v Tišnově rozdán každé jednotce 

dotazník, které měl za úkol zjistit, jak jsou dobrovolné jednotky vybaveny na plnění 

opatření ochrany obyvatelstva. Ukázka vyplněného dotazníku je v příloze 1. V tabulce 4 

je zapsán výstup z dotazníkového šetření provedeného mezi JSDHo Jihomoravského kraje 

navržených na předurčení k ochraně obyvatelstva. 
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Tabulka 4: Výstup z dotazníkového šetření mezi JSDHo Jihomoravského kraje 
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Požární technika 

předurčena k OOB: DA  

   
 

  
  

Čerpadla 
         

Motorové řetězové pily 
 

 
       

Elektrocentrály 
         

Osvětlovací zařízení 
         

Drobné prostředky PO 
 

  
   

 
 

 

Týlové zázemí     
  

 
  

Pozn.:  = JSDHo má k dispozici potřebné vybavení 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že jednotky požární ochrany zamýšlené k předurčení 

k ochraně obyvatelstva nejsou zdaleka vybaveny tak, jak by bylo potřeba. Například 

drobné prostředky PO nebo týlové zázemí nemá většina JSDHo z těch, které byly pozvány 

na první cvičení OOB v Jihomoravském kraji. Je otázkou, nemají-li opravdu vybavení 

nebo ani jejich velitelé nevěděli, co si pod těmi názvy představit, jelikož dotazník jim byl 

rozdán na začátku výcviku.  

Dostupné materiální vybavení JSDHo předurčených k ochraně obyvatelstva je tedy velmi 

skromné. Obce, pod kterými jsou jednotlivé jednotky zřízeny, vlastní většinou jen základní 

požární techniku a věcné prostředky požární ochrany, které potřebují ke každodenní 

činnosti jako například různé požární stříkačky, motorové pily, osvětlovací zařízení apod. 

Tato situace však skýtá nejen negativa, ale i pozitiva. Pozitiva mohou být viděna v tom, 
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že se JSDHo budou muset určitě dovybavit. A pokud jim bude dán dobrý směr a dobré 

rady, tak se snad dovybaví požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany, 

které jim budou doporučeny od HZS Jihomoravského kraje na základě této diplomové 

práce. Poté budou mít předurčené jednotky podobný materiál a v případě potřeby bude 

větší možnost zastupitelnosti v manipulaci s tímto vybavením mezi jednotlivými JSDHo 

a jejich členy. 

3.3 Analýza realizace vybraných opatření ochrany obyvatelstva jednotkami 

sboru dobrovolných hasičů obce 

Požadavky na realizaci vybraných opatření ochrany obyvatelstva byly rozebrány výše. 

To ovšem zdaleka nestačí pro celkovou analýzu tohoto problému. Aby se dal vytvořit 

ucelený pohled na problematiku a dala se navrhnout nějaká řešení, je potřeba se podívat 

do dalších krajů České republiky, jak se tam v oblasti realizace opatření ochrany 

obyvatelstva postupuje. 

3.3.1 Analýza současného stavu 

Pro účely této diplomové práce byl vytvořen dotazník s názvem „Předurčenost JSDHo 

k OOB v jednotlivých krajích“ [40]. Tento průzkum měl za úkol sesbírat data ze všech 

krajů České republiky a měl napovědět, jak je řešena předurčenost k ochraně obyvatelstva 

v jiných krajích než jen v Jihomoravském, pro který je prvořadě zpracována 

tato diplomová práce. Dotazník je zaměřen na zjištění stavu předurčenosti k ochraně 

obyvatelstva ve všech krajích České republiky, na zabezpečení úkolů ochrany 

obyvatelstva, na finanční stránku, na výcvik dobrovolných jednotek a v neposlední řadě 

i na materiální vybavení jednotlivých JSDHo v krajích a na vlastnická práva k tomuto 

vybavení.  

Dotazník byl rozposlán elektronickou formou, v průběhu července a srpna 2014, vedoucím 

oddělení IZS a služeb daného hasičského záchranného sboru kraje. Ti ho následně buď 

vyplnili sami, nebo předali k vyplnění spolupracovníkům, kteří mají nad touto oblastí 

dohled. Na základě doby rozposlání se současná situace může v některých aspektech 

trochu lišit od odpovědí v dotazníku. Nepředpokládá se ovšem větší procento nepřesností 

jelikož podmínky pro nové kurzy v rámci problematiky ochrany obyvatelstva byly 

v té  době již známé. 
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Graf 1 uvádí časovou náročnou dotazníku pro různé respondenty. Dotazník je přiložen 

v příloze 2. 

 

Graf 1:  Čas vyplnění dotazníku 

Z grafu 1 je zřejmý čas strávený vyplňováním dotazníku. Z toho je jasné, že nejvíce 

odpovídajících se dotazníkem zabývalo v průměru 5 až 10 minut. Dalších 25 % 

se dotazníkem zabývalo mezi 10 a 30 minutami. Nejméně i nejvíce času věnovalo 

dotazníku skoro shodně necelých 17 % respondentů. Čas pro jeho zpracování byl proto 

velmi relativní. 

Otázka č. 1 : Za jaký kraj zpracováváte dotazník? 

Dotazníky byly rozeslány do všech 14 krajů naší republiky. Na Jihomoravský kraj nebude 

při hodnocení brán zřetel, neboť můžeme respondenty z tohoto kraje označit 

jako spolutvůrce dotazníku. Odpověď nepřišla z Pardubického kraje a z Hlavního města 

Prahy. Odpověděly tedy Středočeský kraj, Karlovarský kraj, kraj Vysočina, Olomoucký 

kraj, Jihočeský kraj, Liberecký kraj, Královehradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Ústecký 

kraj, Zlínský kraj a Plzeňský kraj. 

Otázka č. 2 : Je ve Vašem kraji zavedena předurčenost JSDHo k OOB? 

Cílem této otázky bylo zjistit, kolik krajů předurčuje na ochranu obyvatelstva jednotky 

SDH obcí. Pokud respondent označil odpověď „Ne“, na další otázky již nemusel 

odpovídat. Např. Moravskoslezský kraj se přes to rozhodl na tyto otázky odpovědět. 
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(Za to  jim patří velké poděkování.) Graf 2 upřesňuje, jak velmi je předurčenost JSDHo 

k OOB řešena v rámci České republiky. 

 

Graf 2: Je ve vašem kraji zavedena předurčenost JSDHo k ochraně obyvatelstva? 

Z grafu 2 se dá odvodit, že ve většině krajů České republiky je předurčenost jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obcí k ochraně obyvatelstva zavedena.  

Otázka č. 3 : Mají jednotlivé JSDHo určeny specializace na úseku OOB? 

Specializací na úseku OOB byla myšlena například specializace na čerpání vody, 

na osvětlování, na týlové zabezpečení aj. Zde jsou odpovědi skoro vyrovnané (viz graf 3). 

Lehce převažuje možnost neurčování specializací na úseku OOB.  

 

Graf 3: Mají jednotlivé JSDHo určeny specializace na úseku ochrany obyvatelstva? 
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Otázka č. 4 : Poskytl HZS kraje předurčeným JSDHo k OOB požární techniku 

a VPPO (věcné prostředky požární ochrany) z vlastních zdrojů? 

Toto je jedna z nejdůležitějších otázek. Dostatečné financování je vždy prvním krokem 

k získání funkčního systému. 

 

Graf 4: Poskytl HZS kraje předurčeným JSDHo k ochraně obyvatelstva požární techniku 

a věcných prostředků požární ochrany z vlastních zdrojů? 

Z odpovědí (viz graf 4) lze pozorovat, že ve větším počtu krajů se zatím finanční 

prostředky daří získávat i z jiných zdrojů než jen od HZS kraje.  

Otázka č. 5 : PT a VPPO na předurčenost OOB jsou ve vlastnictví? 

Pozn.: JSDHo = zřizující obce, jelikož JSDHo jako taková nic nevlastní. Vše je v majetku obce, která 

ji zřizuje. 

Graf 5: Požární technika a věcné prostředky požární ochrany k předurčenosti k ochraně 

obyvatelstva jsou ve vlastnictví? 

Z grafu 5 vyplývá, že v polovině krajů, které na tuto otázku odpověděly, je vlastnictví 

požární techniky (dále i „PT“) a  věcných prostředků požární ochrany (dále i „VPPO“) 
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řešeno vlastnickými právy obou, tzn. jak HZS kraje, tak dobrovolné jednotky vlastně tedy 

obce. Je však otázkou, je-li vlastnictví PT a VPPO v rukou JSDHo správné.  

Otázka č. 6 : Z jakých dalších zdrojů je zabezpečeno financování JSDHo 

předurčených k OOB? 

Otázka měla za úkol vyšetřit, jaké jiné zdroje využívají jednotlivé kraje pro financování 

předurčenosti JSDHo k OOB. Otázka byla zadána formou vypsání odpovědi, jelikož není 

uskutečnitelné vyjmenovat všechny další možné zdroje financování. 

Odcitované odpovědi: 

 Vzhledem k tomu, že předurčenost jednotek je uvedena v poplachovém plánu 

kraje, je jejich činnost financována standardním způsobem jako u každého 

jiného zásahu. 

 Financování zabezpečeno z kraje Vysočina (dotace na akceschopnost). 

 Z krajského úřadu. 

 Dotace Jihočeského kraje na základě návrhu HZS Jihočeského Kraje. Částka 

je proměnlivá (ovlivňují povodně, účast na odborné přípravě či cvičení). 

 Program Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji, Podprogram 

Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. 

 Není. 

 Rozpočtů jednotlivých obcí – zřizovatelů JSDHo. 

 Není zvlášť řešeno. 

Z odpovědí výše je patrné, že škála možného financování je opravdu velká a každý kraj 

si hledá svoji cestu k finančním prostředkům. 
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Otázka č. 7 : Jaký subjekt má v kraji na starosti problematiku předurčenosti 

k OOB? 

 

Graf 6: Jaký subjekt má v kraji na starosti problematiku předurčenosti k ochraně 

obyvatelstva? 

Oblast předurčenosti k ochraně obyvatelstva je v takovém rozsahu, že ji není možné 

zvládnout jedním člověkem. Kompetence jsou rozděleny buď v jednom oddělení, 

nebo ve více než 75 % jsou rozděleny na více osob či na více oddělení (viz graf 6). 

Otázka č. 8 : Kdo zabezpečuje problematiku OOB v jednotlivých JSDHo? 

Otázka měla za úkol zjistit, kdo je zodpovědný za zabezpečení znalostí v rámci ochrany 

obyvatelstva v jednotlivých JSDHo. Podle očekávání je z grafu 7 zřejmé, že více než 75 % 

tázaných zvolilo odpověď v podobě velitele jednotky.  

 

Graf 7: Kdo zabezpečuje problematiku ochrany obyvatelstva v jednotlivých JSDHo? 
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Otázka č. 9 : Zajišťuje HZS kraje odbornou přípravu JSDHo na OOB? Pokud ano, 

jak často? 

Odcitované odpovědi: 

 Ano, 1x ročně 

 Min. 1x ročně 

 Ano, v rámci cvičení a školení. Snažíme se jedenkrát za dva až tři roky 

 Zpravidla 1x ročně 

 Ano, nepravidelně dle potřeby 

 Ano, jednou ročně dvoudenním zaměstnáním. Pátek – sobota 

 Ano. V letech 2008 – 2010 byli proškoleni velitelé jednotek a velitelé družstev 

JSDH obcí v rámci cyklické odborné přípravy, nebo byl organizován specializační 

kurz pro oblast ochrany obyvatelstva. Kurz probíhal dle tehdy platných osnov 

specializačního kurzu Technik ochrany obyvatelstva v rozsahu 16 hodin. Celkem 

bylo proškoleno 956 členů. V současné době je odborná příprava organizována 

na základě potřeb. 

 V Ústeckém kraji není zavedena předurčenost JSDHo k OOB v smyslu jejich 

uvedení v Nařízení kraje – Požární poplachový plán. Na září 2014 připravujeme 

první školení vybraných techniků OOB z jednotek SDHo celého kraje. Teprve 

po jejich proškolení budou předurčovány jednotky k vybraným úkolům OOB. 

 Ano, 1x za rok, popř. upraveno dle potřeby 

 Problematika je školena při pravidelné odborné přípravě velitelů jednotek, částečně 

i u jiných odborností 

V jednotlivých krajích si uvědomují potřebu odborné přípravy JSDHo na ochranu 

obyvatelstva. Není to otázka jen problematiky OOB, ale celkového školení a výcviku 

dobrovolných jednotek. Pokud je cílem kraje mít kvalitní a schopné jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obcí, je nutnost jim věnovat čas, popř. i peníze.  

Otázka č. 10 :  Probíhají ve Vašem kraji součinnostní výcviky a cvičení JSDHo 

na OOB? 

Se školením a výcvikem úzce souvisí i součinnostní výcviky a cvičení. Pro získání kvalitně 

vyškolených členů jednotky na OOB je potřeba zajistit jim nejen výuku, ale i řadu výcviků 

a praktických cvičení. 
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Graf 8: Probíhají ve Vašem kraji součinnostní výcviky a cvičení JSDHo na ochranu 

obyvatelstva? 

Z grafu 8 plyne, že si tuto skutečnost jednotlivé kraje uvědomují a to je velice pozitivní. 

Bez těchto výcviků a školení by se JSDHo nikdy nedostaly na požadovanou minimální 

úroveň ve znalostech oblasti ochrany obyvatelstva. 

Otázka č. 11 :  Plní předurčená JSDHo i jiné úkoly v rámci svojí předurčenosti? 

Touto otázkou bylo myšleno, zda předurčené dobrovolné jednotky pomáhají HZS ČR 

i při jiných zásazích než jen při zásazích spojených s potřebou ochrany obyvatelstva. 

Například pokud mají vybavení a jsou proškoleni na zabezpečení týlu, mohou pomáhat 

i při déletrvajících zásazích, i když u nich není nutně ohroženo obyvatelstvo. 

 

Graf 9: Plní předurčená JSDHo i jiné úkoly v rámci svojí předurčenosti? 

Graf 9 představuje odpovědi dotazovaných, kdy v 75 % případech bylo reagováno tak, 

že JSDHo pomáhají i u jiných zásahů, kde jsou potřeba.  

 



 

 

46 

Otázka č. 12 :  Uveďte, které z níže uvedených prostředků mají předurčené JSDHo 

ve své výbavě nebo uvažují o jejich pořízení: 

Tato otázka měla za cíl zjistit, jak jsou vybaveny předurčené JSDHo k OOB. 

Otázka vybavení je v tomto případě velmi důležitá. Jednotky musí být připraveny 

na všechny účinky mimořádné události, které mohou nastat. I když by byla v kraji 

zavedena specializace jednotlivých JSDHo předurčených k ochraně obyvatelstva, 

tak určitý základ vybavení a materiálu musí mít všechny jednotky. Důležitým hodnotícím 

faktorem může být podobnost vybavení, aby v případě potřeby bylo možno lehce 

nahrazovat jednotlivé členy předurčených jednotek. Reakce zástupců HZS krajů byla 

shrnuta v grafu 10. 
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Graf 10: Uveďte, které z níže uvedených prostředků mají předurčené JSDHo ve své výbavě 

nebo uvažují o jejich pořízení: 
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Otázka č. 13 :  Jakékoliv dotazy, rady, nápady. 

Vybrané odcitované odpovědi: 

 Do jednotek předurčených v rámci ochrany obyvatelstva jsou zařazeny v Kraji 

Vysočina pouze vybrané jednotky JPO II a JPO III (ne JPO V). 

 Plní předurčená JSDHo i jiné úkoly v rámci svojí předurčenosti? – JSDHo jsou 

povolávány na pomoc při stavbě a obsluze Mobilní předsunuté zdravotnické jednotky 

Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. 

 V současné době se v rámci HZS MSK zpracovávají podklady pro bližší definici 

potřeb předurčenosti pro oblast ochrany obyvatelstva na základě analýzy v oblasti 

ochrany obyvatelstva s podílem jednotek SDH obcí. Jedná se zejména o projekt 

v oblasti varování obyvatelstva pomocí mobilních sirén, ve spolupráci se s. Povodí 

Odry o projekt protipovodňové ochrany, do které budou v případě realizace zapojeny 

vybrané jednotky SDH obcí a HZS MSK je rovněž spolupracující organizací v rámci 

projektu Ústřední hasičské školy Jánské Koupele „Zabezpečení přípravy lektorů 

dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech 

v Moravskoslezském kraji“. Cílovou skupinou projektu jsou mimo jiné také členové 

jednotek SDH obcí. 

 Výbava je uvažována jako optimální, všechny jednotky samozřejmě takovou výbavu 

nemají.  

Z výše uvedeného dotazníku lze vyjádřit, že jednotlivá krajská ředitelství HZS ČR se snaží 

zapojit dobrovolné jednotky do realizace opatření ochrany obyvatelstva. V některých 

krajích jsou na tom lépe, v jiných hůře. Největší problém je s dostupností finančních 

prostředků a odborností členů JSDHo. Otázkou zůstává, mají-li všichni členové a všechny 

jednotky umět vše stejně? Nebylo by spíše lepší, kdyby byly různé JSDHo předurčeny 

na různé věci s ohledem na oblast ochrany obyvatelstva. Poté by při společném zásahu 

mohly spolupracovat a každá zastat svoji část na sto procent. Další otázkou je i vlastnictví 

požární techniky a věcných prostředků požární ochrany. Pokud by tyto prostředky byly 

ve vlastnictví JSDHo nebo obce, tak co nastane, když přestane jednotka fungovat 

a přestane být akceschopná? HZS ČR by do ní poskytlo mnoho peněz určených 

na předurčenost k OOB a ty by se, v případě její neakceschopnosti, ztratily? Nejspíše bude 

nutno tuto záležitost ošetřit smlouvou či jinou právní dohodou, aby byla jistota, 
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že se materiál zakoupený z financí určených na ochranu obyvatelstva bude moct v případě 

potřeby využít pro jinou jednotku požární ochrany. 

3.3.2 Vhodnost zapojení jednotek sboru dobrovolných hasičů Jihomoravského kraje 

testována v praxi 

Kromě analýzy současného stavu a analýzy vhodnosti jednotek je pro zavedení 

předurčenosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí do praxe nutná i konfrontace teorie 

s praxí. Teorie je velmi důležitou součástí problému, ovšem bez následujícího vyzkoušení 

v praxi by nemohl být problém vyřešen kompletně. Proto bylo realizováno v rámci 

Jihomoravského kraje cvičení, na kterém byly vyzkoušeny dosavadní získané znalosti. 

Následně proběhlo i neočekávané otestování JSDHo v rámci povodní na jižní Moravě 

během září 2014. 

Cvičení duben 2014  

Instrukčně metodické zaměstnání (dále i „IMZ“) jednotek požární ochrany na téma 

ochrany obyvatelstva se konalo 4. – 5. 4. 2014. Byl to první výcvik tohoto zaměření 

v Jihomoravském kraji, kterého se účastnilo celkem devět jednotek sboru dobrovolných 

hasičů obcí z celého Jihomoravského kraje. IMZ se konalo ve Školícím a výcvikovém 

zařízení HZS JmK v Tišnově, kde byly pro tyto účely nalezeny vhodné prostory. 

 

Obrázek 6: Nástup JSDHo (IMZ, 2014) 

JSDHo byly vybrány jako potenciální možné pro budoucí předurčenost k OOB. 

Při jednáních o tom, které dobrovolné jednotky budou na IMZ přizvány byli kontaktování 
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i zřizovatelé daných JSDHo. Těm byla položena otázka, zda jsou ochotni podílet 

se na financování předurčené jednotky ze svých rozpočtů. Po zodpovězení této otázky 

byly vybrány JSDHo z Kobylí, Brankovic, Žeravic, Židlochovic, Drnovic, Bořitova, 

Brna – Slatiny, Okrouhlé a z Blížkovic. Všechny jednotky jsou zařazeny jako JPO III. 

Ještě před tímto výcvikem proběhlo víkendové školení pro budoucí Techniky ochrany 

obyvatelstva, tedy pro vybrané členy výše zmíněných JSDHo, kteří by se měli v budoucnu 

ve své jednotce starat o oblast ochrany obyvatelstva. I když z celorepublikového průzkumu 

vyplynulo, že většinou se o problematiku ochrany obyvatelstva starají velitelé jednotlivých 

dobrovolných jednotek, není to příliš vhodné. Tito velitelé mají už povinností a starostí 

více než dost a nemohli by se této obsáhlé kapitole věnovat naplno. Proto je daleko lepší, 

pokud bude vyčleněn v rámci dobrovolné jednotky jeden schopný člen jako Technik 

ochrany obyvatelstva, který se bude pravidelně školit a který bude mít následně na starosti 

znalosti z ochrany obyvatelstva celé své jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.  

Pozitiva 

Největším pozitivem celého víkendového výcviku bylo seznámení členů JSDHo 

s ochranou obyvatelstva. Do této chvíle si většina členů nedokázala představit, co se pod 

tímto dvouslovným pojmem skrývá. Součástí IMZ byl i vstupní test, při kterém se ukázala 

(ne)znalost daného problému napříč všemi jednotkami. 

Dalším velkým přínosem bylo zjištění stavu materiálního vybavení a sjednocení jakési vize 

do budoucna. Jednotky vyplnily dotazníky, kam uvedly, co všechno má jejich jednotka 

k dispozici. Poté se seznámily s materiálem od HZS JmK a přiučily se, co vlastní i ostatní 

JSDHo a co by se jim mohlo do budoucna hodit. 

Nemalým pozitivem je i financování z Krajského úřadu JmK, který přispěl finančními 

prostředky na tento projekt a díky němu se mohlo toto IMZ konat. 

V neposlední řadě získali jednotliví členové JSDHo nedocenitelné praktické dovednosti 

a zkušenosti, které jistě využijí při budoucích školeních a samozřejmě 

také při mimořádných událostech. 
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Negativa 

Hlavním negativem celého IMZ byla velká časová náročnost. Jak pro příslušníky 

HZS JmK, kteří celý výcvik připravovali a plánovali, tak samozřejmě i pro samotné členy 

jednotlivých JSDHo. Tito členové museli většinu víkendu přizpůsobit tomuto výcviku. 

Jelikož IMZ začínalo již v pátek v odpoledních hodinách, vyskytly se problémy 

s uvolňováním členů dobrovolných jednotek z jejich zaměstnání. Zaměstnavatelé 

v současnosti již neradi vidí, když jejich zaměstnanci odchází dříve z práce, ať už kvůli 

dobrovolné činnosti v některé z jednotek nebo kvůli čemukoliv jinému. 

Posledním nedostatkem nebo spíše problémem byla velká fyzická náročnost celé akce. 

Výcvik probíhal od pátečního odpoledne až do sobotní jedné hodiny ranní a poté zase 

ihned od sedmi hodin ráno až do odpoledních sobotních hodin. Členové JSDHo neměli 

proto mnoho času na odpočinek a v sobotních odpoledních hodinách to na některých už 

bylo znát. Přesto pracovali naplno až do poslední chvíle a vstřebávali vše, co se měli 

proškolit a naučit, a co by mohli při případné mimořádné události potřebovat a využít. 

Shrnutí 

Na tomto prvním IMZ jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na téma ochrany 

obyvatelstva se ukázalo, že není v silách JPO III pokrýt požadavky na všechen požadovaný 

materiál a také vhodné personální obsazení. Pokud by byl výjezd k mimořádné události 

nahlášen v dopoledních hodinách, mohl by nastat velký problém s nedostatkem 

sil pro zdolání nastalé mimořádné události. Je tedy nasnadě, aby se do problematiky 

ochrany obyvatelstva zapojily i JPO V, a to jako JSDHo podřízené JPO III. Velitel 

jednotky požární ochrany kategorie III bude v případě potřeby velet nejen svým členům, 

ale i členům vybraných JPO V. 

Pokud bude JPO III splňovat předem daná kritéria předpokládá se, že bude zařazena 

do zvláštního stupně požárního poplachu a posílena třemi dobrovolnými jednotkami 

kategorie V, které budou sloužit jako podpůrné jednotky pro zajišťování činnosti v rámci 

předurčenosti k ochraně obyvatelstva. V případě nedostatku personálního obsazení z řad 

členů JPO III, bude následně vyžádána pomoc i od JPO V. Dále budou mít tyto 

jednotky své specifické úkoly. Jedna bude mít zaměření na čerpání, druhá na plošné 

osvětlení a třetí bude mít přizpůsobující charakter. Podle své orientace budou muset být 

JPO V i vybaveny a proškoleny. Na čerpání například cisternovou automobilovou 
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stříkačkou a čerpadly, na plošné osvětlení velkou elektrocentrálou nad 6kW, osvětlovacími 

balóny, prodlužovacími kabely apod. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Spolupráce JPO III a JPO V 

Výcviková videa, videa a fotografie z instrukčně metodického zaměstnání 2014 jsou 

v příloze 3. 

Praktická zkouška předurčených JSDHo – Lokální povodně na jižní Moravě 2014 

K praktickému vyzkoušení prozatímně předurčených jednotek sboru dobrovolných hasičů 

obcí z Jihomoravského kraje na ochranu obyvatelstva došlo neplánovaně již v průběhu 

září 2014. Od 12. do 14. 9. 2014 byly zaznamenány lokální povodně na jižní Moravě. 

Náročný den mělo HZS ČR v neděli 14. 9. 2014, kdy zasahovalo dokonce u 256 případů 

[23]. Jedna z nejhorších situací byla v Hrušovanech nad Jevišovkou, kde zasedala i komise 

povodňového štábu. V řece Jevišovce se totiž rychle zvedala hladina vody a přes špatně 

utěsněná stavidla se dostala z koryta ven. Dostala se až do kanalizace ve spodní části 

Hrušovan a v nejnižším místě vytékala a tím ohrožovala rodinné domy. [36] 

Podobná situace nastala i na mnoha dalších místech. Na základě těchto skutečností 

byly Krajským operačním a informačním střediskem HZS JmK vyslány na místo události 

mimo jiné i některé JSDHo předurčené k ochraně obyvatelstva. Nakonec byly vyslány 

skoro všechny jednotky do té doby prozatímně předurčené k OOB. Celkem zasahovalo pět 

jednotek s vyššími znalostmi ochrany obyvatelstva než je základní standard. Jednotky 

prováděly činnosti primárně v oblasti asistence odstraňování naplavenin u výpustí vodního 
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díla, v evakuaci materiálu a v plnění protipovodňových pytlů pískem s jejich následným 

rozmístěním. 

 

Obrázek 8: Lokální povodně na jižní Moravě [36] 

Pozitiva 

Předurčené JSDHo se v případě lokálních povodní na jižní Moravě osvědčily 

na sto procent. Na koordinaci všech JPO OOB byl stanoven pouze jeden příslušník HZS 

JmK (velitel stanice). Ten byl tzv. koordinátor v terénu – řešil problémy, kontroloval 

a také radil. 

JPO měly vlastní vybavení, týlové zázemí a byly tzv. „bezúdržbové“. Všechno potřebné 

si dokázaly zajistit z vlastních zdrojů a nezatěžovaly HZS ČR se zajištěním stravy, zázemí 

či čehokoliv jiného. Dokázaly naplnit pytle pískem, naskládat je na potřebná místa, 

postavit protipovodňové stěny a hráze a mnoho dalšího. Vypracovaly si dokonce vlastní 

systém střídání, který byl účinný a osvědčil se. 

Každá předurčená JSDHo dostala na starosti jednu obec. Místní dobrovolná jednotka, která 

neměla dostatečné vybavení a znalosti, byla navázaná na tuto předurčenou jednotku 

a pomáhala jí, kde bylo potřeba. Komunikace probíhala i přes starostu obce. Na základě 
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svých znalostí a dovedností si dokázala předurčená JSDHo, v čele se svým velitelem, 

vše zkorigovat a usměrnit podle potřeby a jak bylo v dané situaci nutné a přínosné.  

Negativa 

I když se systém předurčování dobrovolných jednotek na ochranu obyvatelstva osvědčil, 

je nutno odstranit některá negativa, která z tohoto dlouhodobého zásahu vyplynula. 

Jedno z nich je velmi dlouhá doba před vysláním předurčených JSDHo na místo zásahu. 

Již od ranních hodin se vědělo a předpokládalo, že jednotky budou potřeba a budou 

vyslány. Ovšem na základě neznalosti praktické stránky tohoto systému byly nakonec 

vyslány až v brzkých odpoledních hodinách, což je ztráta minimálně pěti hodin, 

kdy již mohly jednotky zasahovat a být užitečné a nemusely být v pohotovosti 

a čekat na vyslání na své zbrojnici. 

Druhým negativem je nízký početní stav. Jednotky sice vše zvládly, ale pokud by měly 

možnost vyjet ve více členech, jistě by to byl další přínos a další pozitivum. Minimálně 

v lepší fyzické kondici navrátivších se zasahujících členů. Druhou stránkou ovšem 

je, že by v tom případě mohl nastat problém se střídáním. Početní stavy předurčených 

JPO se proto musí ještě zapracovat. 

Shrnutí 

Systém předurčování dobrovolných jednotek na ochranu obyvatelstva se opravdu osvědčil 

a poprvé se ukázalo, jaké má kvality a přednosti. Až na pár drobností vše fungovalo, 

jak mělo a do budoucna se tato spolupráce s jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí 

bude jistě prohlubovat a vyvíjet v pozitivním směru. Je nutné provést další školení 

a následný praktický výcvik i s např. KOPISem HZS JmK a dalšími zainteresovanými 

stranami. Předpokladem je, že po těchto výcvicích bude výsledek ještě lepší, než je nyní. 

3.4 Dílčí závěr 

Prezentovaná kapitola se zabývala analyzováním vybraných opatření ochrany 

obyvatelstva, předurčování JSDHo v rámci celé České republiky, jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje, jejich materiálního vybavení 

a proběhlého cvičení a následného otestování předurčených dobrovolných jednotek 

v praxi.  
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Analýza požadavků na realizaci vybraných opatření ochrany obyvatelstva upozornila, 

že jednotlivé činnosti jsou v metodických listech Bojového řádu jednotek požární ochrany 

velmi dobře zpracovány. Je však na každém členu jednotky, jak těchto výcvikových 

dokumentů využije. Po absolvovaném instrukčně metodickém zaměstnání je ovšem 

zřejmé, že členové dobrovolných jednotek mají ochotu spolupracovat a dokáží se naučit 

a zapamatovat si vše potřebné. Bojový řád jednotek požární ochrany jim k tomu napomáhá 

a je logickou spojkou mezi teorií a praxí, která je velmi důležitá pro fungování jakéhokoliv 

systému. Bez této spojky by se vědomosti teoretické nikdy nedaly skloubit se znalostmi 

praktickými, což je velmi důležité a žádané v oblasti opatření ochrany obyvatelstva, kterou 

se zabývá tato práce. 

Dále byl zkoumán stav JSDHo na úrovni Jihomoravského kraje. Počet dobrovolných 

jednotek v Jihomoravském kraji je ucházející a nebude snad problém vybrat z nich několik 

jednotek, které se poté mohou předurčit na ochranu obyvatelstva. Velmi kladně 

je vedoucími příslušníky HZS JmK hodnocen systém operačních jednotek, do kterých jsou 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí velmi dobře zapojeny. 

Nedostatky se ovšem objevily při vyhodnocení dostupného materiálu u jednotlivých 

JSDHo. To je ale výzva a dobrý začátek pro navrhování materiálního vybavení 

pro předurčené jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na ochranu obyvatelstva. 

Z republikového průzkumu vyplynuly také zajímavé informace a nejedna by mohla být 

využita v návrhové části této diplomové práce. Velmi pozitivní byla i ochota ostatních 

krajů vypomoct s vyplněním dotazníku a zlepšit tak povědomí o tom, jak to v jiných 

krajích funguje. 

Následující kapitola bude zaměřena na návrh účinného postupu pro předurčování jednotek 

sboru dobrovolných hasičů obcí společně s návrhem kritérií pro jejich stanovování 

a prezentováno to bude případovou studií. Dále zde bude návrh systematického školení 

vybraných dobrovolných jednotek a v neposlední řadě návrh jejich materiálního vybavení. 
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4 Návrhová část 

Návrhová kapitola je stěžejní částí diplomové práce. Prezentuje návrhy zaměřené 

na předurčenost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí k ochraně obyvatelstva. Za tímto 

účelem řeší návrh postupu pro předurčování jednotek sboru dobrovolných hasičů obce 

na realizaci opatření ochrany obyvatelstva založený na multikriteriální analýze. Výsledky 

tohoto návrhu verifikuje formou případové studie zaměřené na předurčení jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce Jihomoravského kraje na ochranu obyvatelstva. V závislosti 

na výše uvedeném prezentuje návrh školení jednotek sboru dobrovolných hasičů obce 

na vybraná opatření ochrany obyvatelstva a návrh vybavení předurčených jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obce. 

4.1 Návrh algoritmu pro předurčování jednotek sboru dobrovolných hasičů 

obce na realizaci opatření ochrany obyvatelstva 

Jedním ze základních předpokladů správného využití jednotek sboru dobrovolných hasičů 

obcí na realizaci opatření ochrany obyvatelstva je nastavení systému jejich výběru 

a předurčení. Za tímto účelem je potřeba navrhnout kritéria pro výběr jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obcí. K využití na předurčování JSDHo na OOB byla pro svoji 

jednoduchost a systematičnost vybrána rozhodovací multikriteriální analýza [41]. 

V multikriteriální analýze je nejdůležitější pochopit její smysl, kvalitně stanovit kritéria 

a poté k těmto kritériím podle důležitosti přiřadit vhodné váhové koeficienty.  

Pro názornost byl vytvořen algoritmus předurčení jednotek sboru dobrovolných hasičů 

obcí k ochraně obyvatelstva, který je znázorněn na obrázku 9.   
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Obrázek 9: Algoritmus pro výběr JSDHo 

4.1.1 Multikriteriální analýza 

Multikriteriální analýza (MCA) [42] je analytickou metodu pro podporu rozhodování 

umožňující zhodnotit možné varianty řešení charakterizované různými podpůrnými 

kritérii, obvykle v různých jednotkách, stupnicích apod. [41]. Metody vícekriteriálního 

hodnocení pak řeší právě tyto konflikty mezi vzájemně protikladnými kritérii. 

Jde tedy o metody, které mají za úkol shrnout a utřídit dostupné informace [48]. 

Vícekriteriální rozhodování se využívá v případech, kdy je potřeba, aby bylo hodnocení 

provedeno s využitím více kritérií, a to buď kvantitativních, která jsou většinou vyjádřena 

ve stupnicích s přirozenými čísly nebo kvalitativních, kde je nutno zavést vhodnou stupnici 

se slovním zhodnocením, anebo semikvantitativních, což je spojení dvou předchozích 

možností. U všech variant kritérií je potřeba předem definovat nejlepší a nejhorší výsledky 

a přesně určit jejich hodnocení [48]. 

Poté, co je k dispozici seznam kritérií a seznam rozhodovacích variant, je nutné zvážit, 

jakou formu by mělo konečné rozhodnutí mít. K tomu slouží mnoho možností 
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multikriteriálního vyhodnocení metody, např. metoda váženého součtu, metoda ideálních 

bodů, metoda TOPTIS aj. [48]. 

4.1.2 Stanovení hodnotících kritérií užitností 

V rámci této diplomové práce byla navržena kritéria pro určování jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obcí na předurčenost k ochraně obyvatelstva. Kritéria jsou uvedena 

níže. Ke každému kritérii je přidán jeho popis a hodnocení pro JSDHo. 

Vybavenost (K1) 

Kritérium zohledňuje vybavenost JSDHo věcnými prostředky požární ochrany.  Hodnotí 

se zde celková vybavenost dané dobrovolné jednotky. Pokud je jednotka kvalitně vybavena 

základními VPPO (např. potřebné ochranné prostředky, elektrocentrála, kalové čerpadlo 

apod.) usnadní to dovybavení do budoucna. Dalším předpokladem je i to, že členové 

jednotky umí tyto základní prostředky své jednotky obsluhovat a používat. 

Kritérium vybavenosti je provedeno na základě zhodnocení v procentech. Má-li jednotka 

kompletní vybavení jak základními, tak specifickými věcnými prostředky je ohodnocena 

100%. Nemá-li jednotka žádné věcné prostředky je ohodnocena 0%. U hodnocení je nutné 

přihlédnou k vyhlášce [49], která stanovuje minimální požadavky na vybavení jednotek 

požární ochrany. 

Početní stav (K2) 

Kritérium početního stavu je úzce svázané s akceschopností. Jednotka musí mít silnou 

členskou základnu. Minimální početní stav je podle vyhlášky [49] stanoven pro JPO II 

a JPO III na 12 členů (pro JPO V na 9 členů). To je však pro předurčenost k OOB 

nedostačující. Tento počet členů dobrovolné jednotky by nemusel zajistit plnění všech 

úkolů a povinností, které by jednotka v rámci předurčenosti k OOB měla vykonávat. 

Předurčenost k OOB v sobě totiž nese velké požadavky na časovou a fyzickou náročnost. 

Například na základě dlouhotrvajících zásahů s faktorem střídaní zasahujících osob. 

Pro předurčenost k OOB je proto minimální početní stav určen na 20 členů jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce. Možnost ANO zobrazuje, že JSDHo splňuje početní stav a NE, 

že JSDHo nesplňuje tento početní stav. 
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Stáří techniky (K3) 

Dalším důležitým kritériem je stav techniky, kterou má jednotka k dispozici. Nejde 

tak ani o kvantitu jako spíše o kvalitu. JSDHo může mít k dispozici velký počet požární 

techniky, ale nemusí to být požární technika dostačující. Technika musí být schopna 

dojezdu po celé republice všude tam, kde jí bude potřeba. Což znamená i do vzdálenosti 

přes 200km. Proto si dobrovolná jednotka nemůže dovolit mít k dispozici například 

jen starý dopravní automobil. Maximální stáří požární techniky bylo tedy stanoveno 

na 10 let (uvažuje se s výrobou i repasí).  

Možnost vyhodnocení je ANO tehdy, když JSDHo má k dispozici alespoň jeden DA nebo 

jednu CAS se stářím maximálně 10 let a možnost NE tehdy, když JSDHo nemá k dispozici 

ani jednu požadovanou požární techniku. 

Počet zásahů (K4) 

Počet zásahů je statistickým kritériem pro stanovení předurčenosti JSDHo k OOB. 

Jako maximální mezní limit bylo stanoveno patnáct výjezdů za předcházející kalendářní 

rok, než v kterém je uvažováno o předurčenosti jednotky na ochranu obyvatelstva. 

Pro předurčenost k ochraně obyvatelstva je potřeba, aby uvažovaná jednotka nebyla 

vytížena běžnými výjezdy a měla dostatek času na výjezdy v rámci ochrany obyvatelstva 

a také na průběžné školení problematiky ochrany obyvatelstva na vyšší úrovni než je běžný 

standard.  

U tohoto kritéria je možnost vyhodnocení opět ANO a to tehdy, jestliže JSDHo splňuje 

maximální počet výjezdů a NE v opačném případě. 

Odborná způsobilost (K5) 

Ve vyhlášce [49] jsou uvedeny mimo jiné také podmínky odborné způsobilosti členů 

JSDHo. Důraz je v tomto kritériu kladen na funkce velitele, strojníka a technika ochrany 

obyvatelstva. Přičemž technik ochrany obyvatelstva musí být alespoň v počtu dvou. 

V rámci tohoto kritéria je zkoumáno, má-li jednotka splněny podmínky odborné 

způsobilosti výše zmiňovaných funkcí a obnovují-li si je pravidelně. 

Hodnocení je zde procentuální. JSDHo musí mít minimálně čtyři členy, kteří splnili 

odbornou způsobilost na některou z výše zmiňovaných funkcí velitel, strojník či technik 

ochrany obyvatelstva. Každé z funkcí je přiřazeno 25 % z celkových 100 %. 
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Plošná dislokace (K6) 

Důležité je také plošné rozmístění předurčených JSDHo a na to navázané dojezdové časy. 

Jednotka SDHo by v nejlepším případě měla mít svoji hasičskou zbrojnici ve středu okresu 

a tedy dojezdové časy na všechna místa okresu alespoň přibližně stejné. 

V tomto kritériu je proto nutný výpočet vzdálenosti hasičské zbrojnice od určeného 

přibližného středu okresu a do tabulky jsou na základě výpočtu zaneseny kilometry, 

o které je zbrojnice posunuta od středu okresu. Tzn. čím více kilometrů, tím horší poloha 

hasičské zbrojnice. 

Podpora zřizovatele (K7) 

Neméně důležitá je i podpora zřizovatele. V případě získání jakkoliv velké dotace 

pro JSDHo na předurčenost k ochraně obyvatelstva, musí se obec Jihomoravského kraje, 

pod kterou je jednotka zřízena, podílet na spolufinancování. Tzn., pokud obec dostane 

dotaci na předurčenost svojí jednotky, musí ze svého také přispět. Bohužel ne všechny 

obce, vlastně všichni starostové obcí, jsou této finanční zátěži nakloněni.  

Je tedy velmi důležité, jak se vyjádří samotné vedení obce, pod kterou je JSDHo zřízeno 

a tento výsledek se hodnotí jako jedno z kritérií. Pokud je obec ochotna a schopna podílet 

se na financování je výsledné hodnocení ANO a pokud není schopna a ochotna, 

je výsledek NE. 

Přítomnost příslušníka HZS ČR v JSDHo (K8) 

Členství příslušníka HZS ČR v jednotce SDHo má své pro i proti. Je nutno se na toto 

členství podívat z obou stran. S ohledem na předurčenost JSDHo k OOB je však hledisko 

členství příslušníka v dobrovolné jednotce pozitivní. Profesionální hasič může ostatním 

členům dobrovolné jednotky předávat své zkušenosti ze zásahů a vědomosti ze školení 

získaných v rámci své práce. Negativem může být oslabení jednotky SDHo v rámci 

povinností spojených s příslušnictvím k HZS ČR. Tento člen je příslušníkem HZS ČR 

neustále a v případě povolání se musí dostavit k výkonu své profese. Ovšem pozitiva 

v tomto případě převažují nad negativy a proto je hodnocení opět jednoduché. A to ANO / 

NE, JSDHo má / nemá ve své členské základně příslušníka HZS ČR. Kladně je zde 

hodnocena odpověď ANO. 
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Ochota spolupráce členů JSDHo (K9) 

Přístup členů jednotky SDHo by měl být spíše kladný a pozitivní k výkonu povinností 

spojených s ochranou obyvatelstva. Je zde nutné vnímat profesní odbornou vyspělost, 

kdy si členové jednotlivých JSDHo uvědomují své povinnosti spojené s řešenou 

předurčeností a se svojí součástí v operační jednotce, která má operační rádius i mimo svůj 

katastr. Měli by mít také aktivní přístup ke specifickým činnostem plynoucím z této 

problematiky a s tím spojený nadstandardní zájem o ochranu obyvatelstva. 

Toto kritérium je docela subjektivní a proto ho budou hodnotit velitelé požárních stanic 

HZS JmK, pod které jednotlivé dobrovolné jednotky spadají. Velitelé mají možnost 

ohodnotit jednotky procentuálně. Od 100 %, kdy je zájem JSDHo naprostý, až po 0 %, což 

značí absolutní neochotu spolupráce JSDHo. 

4.1.3 Stanovení váhových koeficientů kritérií 

Velmi důležité je také určit váhové koeficienty kritérií. Každé kritérium má jinou váhu 

důležitosti pro předurčování JSDHo na ochranu obyvatelstva. K určení vah jednotlivých 

kritérií slouží párové srovnání, kdy jsou hodnocena vždy dvě kritéria proti sobě 

(viz tabulka 5). Následně je kritérium, které je pro daný problém důležitější zapsáno 

a pokračuje se v hodnocení dále. Váhy kritérií se mohou samozřejmě přiřadit i jiným 

způsobem. Tento je ovšem nejpřehlednější a vždy se v něm dá dohledat případná chyba 

či neshoda. Srovnávání kritérií jakýmkoliv způsobem je však velmi subjektivní a záleží 

na hodnotiteli, která jsou zrovna pro něj důležitější a která méně. Kritéria byla srovnávána 

v rámci této diplomové práce. Jiný hodnotitel by je mohl vyhodnotit trochu odlišně. 
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Tabulka 5: Párové srovnání kritérií na předurčování JSDHo k ochraně obyvatelstva 
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V tabulce 6 je zanesen počet výskytů jednotlivých kritérií a z toho plynoucí váhový 

koeficient. Ten byl získán jako podíl počtu výskytů daného kritéria a celkového počtu 

výskytu všech kritérií (např. vybavenost:  6 / 36 = 0,17).  

Tabulka 6: Stanovení váhových koeficientů kritérií pro předurčování JSDHo k ochraně 

obyvatelstva 

Kritérium Počet výskytů 
Váhový 

koeficient 

Vybavenost  6 0,17 

Početní stav 8 0,23 

Stáří techniky 4 0,11 

Počet zásahů 5 0,14 

Odborná způsobilost 7 0,19 

Plošná dislokace 0 0 

Podpora zřizovatele 2 0,05 

Přítomnost příslušníka HZS ČR v JSDHo 1 0,03 

Ochota spolupráce členů JSDHo 3 0,08 

Celkem 36 1 

Jako tři nejdůležitější kritéria byla podle párového srovnání vybrána kritéria početní stav, 

odborná způsobilost a vybavenost. Toto pořadí odpovídá i  § 18 vyhlášky o organizaci 

a činnosti jednotek požární ochrany [49], kde je závazně stanovená akceschopnost 

jednotky požární ochrany. Vychází právě z početního stavu, odborné způsobilosti a požární 

techniky a věcných prostředků požární ochrany. 

4.2 Případová studie předurčení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

Jihomoravského kraje k ochraně obyvatelstva 

Pro budoucí předurčování jednotek sboru dobrovolných hasičů obce na ochranu 

obyvatelstva v Jihomoravském kraji by měla být využívána multikriteriální analýza 

s kritérii, která byla definována a popsána výše. V následujícím textu je pro lepší přiblížení 

tohoto postupu uvedena případová studie. 

Cíl: Výběr jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jihomoravského kraje, která 

je nejvhodnější pro předurčení k ochraně obyvatelstva. 
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4.2.1 Posouzení užitností JSDHo 

K výběru jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k předurčenosti k ochraně 

obyvatelstva je nutné provést deskripci JSDHo z kraje a následně stanovit jejich užitnost. 

Pro názornou ukázku je zde uvedena deskripce pěti jednotek, o kterých je možné uvažovat. 

Varianty JSDHo pro předurčení k ochraně obyvatelstva: 

JSDHo V: Jednotka má k dispozici základní vybavení dané legislativními předpisy, ovšem 

jakékoliv speciální VPPO navíc nemá k dispozici. V jednotce je 25 členů. K dispozici 

má CAS z roku 1985. V loňském roce vyjela jednotka k 14-ti zásahům. V jednotce 

je alespoň jeden velitel a strojník, ale nedisponuje žádným technikem ochrany 

obyvatelstva. Hasičská zbrojnice je od pomyslného středu okresu vzdálena 40 km. Starosta 

neprojevil zájem o činnost JSDHo v rámci předurčenosti k OOB. V jednotce není členem 

příslušník HZS ČR. Velitel nadřízené požární stanice HZS JmK ohodnotil zájem a ochotu 

jednotky na 100%. 

JSDHo W: Jednotka má k dispozici základní vybavení dané legislativními předpisy, 

ovšem jakékoliv speciální VPPO navíc nemá k dispozici. V jednotce je 35 členů. 

K dispozici má DA z roku 1990. V loňském roce vyjela jednotka k 20-ti zásahům. 

V jednotce je alespoň jeden velitel a strojník, ale nedisponuje žádným technikem ochrany 

obyvatelstva. Hasičská zbrojnice je od pomyslného středu okresu vzdálena 5 km. Starosta 

neprojevil zájem o činnost JSDHo v rámci předurčenosti k OOB. V jednotce je členem 

příslušník HZS ČR. Velitel nadřízené požární stanice HZS JmK ohodnotil zájem a ochotu 

jednotky na 80%. 

JSDHo X: Jednotka má k dispozici základní vybavení dané legislativními předpisy 

a má k dispozici i některé vybavení ze speciálních seznamů. V jednotce je 30 členů. 

K dispozici má DA z roku 1999. V loňském roce vyjela jednotka k 12-ti zásahům. 

V jednotce je alespoň jeden velitel a strojník a zároveň i dva technici ochrany obyvatelstva. 

Hasičská zbrojnice je od pomyslného středu okresu vzdálena 10 km. Starosta projevil 

zájem o činnost JSDHo v rámci předurčenosti k OOB. V jednotce je členem příslušník 

HZS ČR. Velitel nadřízené požární stanice HZS JmK ohodnotil zájem a ochotu jednotky 

na 100%. 

JSDHo Y: Jednotka má k dispozici základní vybavení dané legislativními předpisy, ovšem 

jakékoliv speciální VPPO navíc nemá. V jednotce je 18 členů. K dispozici má CAS z roku 



 

 

65 

1995. V loňském roce vyjela jednotka k 18-ti zásahům. V jednotce je alespoň jeden velitel 

a strojník, ale nedisponuje žádným technikem ochrany obyvatelstva. Hasičská zbrojnice 

je od pomyslného středu okresu vzdálena 15 km. Starosta neprojevil zájem o činnost 

JSDHo v rámci předurčenosti k OOB. V jednotce je členem příslušník HZS ČR. 

Velitel nadřízené požární stanice HZS JmK ohodnotil zájem a ochotu jednotky na 70%. 

JSDHo Z: Jednotka má k dispozici pouze nutné základní vybavení a to v některých 

případech navíc v neadekvátním stavu. V jednotce je 10 členů. K dispozici má DA z roku 

1980. V loňském roce vyjela jednotka k 5-ti zásahům. V jednotce je alespoň jeden velitel 

a strojník, ale nedisponuje žádným technikem ochrany obyvatelstva. Hasičská zbrojnice 

je od pomyslného středu okresu vzdálena 25 km. Starosta neprojevil zájem o činnost 

JSDHo v rámci předurčenosti k OOB. V jednotce není členem příslušník HZS ČR. 

Velitel nadřízené požární stanice HZS JmK ohodnotil zájem a ochotu jednotky na 50%. 

Vyhodnocení kritérií pro předurčení JSDHo k OOB 

Tabulka 7 shrnuje vyhodnocení všech kritérií užitností pro stanovení předurčenosti JSDHo 

k ochraně obyvatelstva v Jihomoravském kraji. Je to první a důležitá fáze v multikriteriální 

analýze. Na základě této tabulky 7 je následně proveden první krok algoritmu výběru 

JSDHo. Druhou polovinu bude následně tvořit posouzení rizik narušení akceschopnosti 

JSDHo. Tabulka byla vyplněna na základě konzultace s příslušníkem HZS JmK, okres 

Hodonín [18]. 
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Tabulka 7: Kritéria pro předurčení JSDHo k ochraně obyvatelstva v naturálních 

jednotkách  

Kritérium 
Měrná 

jednotka 

Varianty jednotek sboru dobrovolných hasičů 

obce 

JSDHo 

V 

JSDHo 

W 

JSDHo 

X 

JSDHo 

Y 

JSDHo 

Z 

Vybavenost [%] 50 50 85 50 20 

Početní stav - ANO ANO ANO NE NE 

Stáří techniky - NE NE NE NE NE 

Počet zásahů - ANO NE ANO NE ANO 

Odborná způsobilost - 50 50 100 50 50 

Plošná dislokace [km] 40 5 10 15 25 

Podpora zřizovatele - NE NE ANO NE NE 

Přítomnost příslušníka 

HZS ČR v JSDHo 
- NE ANO ANO ANO NE 

Ochota spolupráce 

členů JSDHo 
[%] 100 80 100 70 50 

Hodnota kritérií v naturálních jednotkách je pro toto využití však nepoužitelná, protože 

nelze přímo srovnávat vyhodnocení v různých jednotkách. Z tohoto důvodu byly tyto 

hodnoty přepočteny na procento spokojenosti s dříve určenou hodnotou – tedy na kolik 

se výše kritéria blíží pomyslné ideální variantě. Opět je zde částečně zaznamenán 

subjektivní názor řešitele multikriteriální analýzy. Ovšem ani zde se tomuto faktu nelze 

stoprocentně vyhnout a je nutné s ním kalkulovat. Tímto přepočtem je získána matice 

prostých užitností (viz tabulka 8). [41] 

Tabulka 8 definuje celkovou prostou užitnost JSDHo. Ta byla získána aritmetickým 

průměrem ze všech kritérií u dané dobrovolné jednotky. Z této užitnosti je jasně patrný 

přínos každé dobrovolné jednotky v rámci ochrany obyvatelstva. Avšak na základě 

váhových koeficientů kritérií je nutno se zaměřit také na vážené užitnosti JSDHo, které 

lépe zohledňují všechny aspekty dané jednotky pro praktické využití. Jelikož jednotka, 

která se umístí na prvním pořadí s prostou užitností, nemusí tak být vyhodnocena 

s ohledem na váhové koeficienty kritérií. 
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Tabulka 8: Matice prostých užitností JSDHo 

Kritérium 
JSDHo 

V 

JSDHo 

W 

JSDHo 

X 

JSDHo 

Y 

JSDHo 

Z 

Vybavenost 50 50 85 50 20 

Početní stav 100 100 100 0 0 

Stáří techniky 0 0 0 0 0 

Počet zásahů 100 0 100 0 100 

Odborná způsobilost 50 50 100 50 50 

Plošná dislokace 50 90 80 75 65 

Podpora zřizovatele 0 0 100 0 0 

Přítomnost příslušníka HZS ČR 

v JSDHo 
0 100 100 100 0 

Ochota spolupráce členů JSDHo 100 80 100 70 50 

Celková prostá užitnost jednotky 50 52,2 85 38,3 31,6 

Tabulka 9 tedy prezentuje vážené užitnosti JSDHo. Ty byly vypočteny pomocí vynásobení 

váhového koeficientu kritéria s prostou užitností JSDHo u daného kritéria. Celková vážená 

užitnost jednotky byla následně získána na základě váženého průměru u každé dobrovolné 

jednotky. Tato hodnota definuje užitnost JSDHo na ochranu obyvatelstva i s přihlédnutím 

k váhovým koeficientům jednotlivých kritérií. Proto je vážená užitnost z praktického 

hlediska relevantnější než prostá užitnost, jelikož je zde zohledněna důležitost kritéria. 

Ve výsledcích prosté užitnosti a vážené užitnosti je rozdíl u JSDHo V a JSDHo W. 

Tyto  jednotky si na základě důležitosti kritérií vyměnily v celkovém pořadí svá místa. 

Je to dáno subjektivním vyhodnocením kritéria plošné dislokace jako nejméně důležitým. 

V tomto případě je toto kritérium vynulováno a na základě toho se JSDHo V přesunula 

ve výsledném pořadí před JSDHo W. JSDHo X byla na stejném základě ještě o zhruba bod 

a půl vyvýšena nad ostatní varianty.  
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Tabulka 9: Matice vážených užitností JSDHo 

Kritérium Váhový 

koeficient 

JSDHo 

V 

JSDHo 

W 

JSDHo 

X 

JSDHo 

Y 

JSDHo 

Z 

Vybavenost  0,17 8,5 8,5 14,45 8,5 3,4 

Početní stav 0,23 23 23 23 0 0 

Stáří techniky 0,11 0 0 0 0 0 

Počet zásahů 0,14 14 0 14 0 14 

Odborná způsobilost 0,19 9,5 9,5 19 9,5 9,5 

Plošná dislokace 0 0 0 0 0 0 

Podpora zřizovatele 0,05 0 0 5 0 0 

Přítomnost příslušníka 

HZS ČR v JSDHo 
0,03 0 3 3 3 0 

Ochota spolupráce 

členů JSDHo 
0,08 8 6,4 8 5,6 4 

Celková vážená 

užitnost jednotky 
- 63 50,4 86,5 26,6 30,9 

 

4.2.2 Posouzení rizik narušení akceschopnosti JSDHo 

V dalším kroku, po zhodnocení užitnosti JSDHo, je nezbytné provést posouzení rizik 

narušení jejich akceschopnosti. Toto posouzení bylo provedeno v souladu s normou 

ČSN ISO 31000 [10]. V první fázi byla identifikována tři rizika, která mohou ovlivnit 

akceschopnost JSDHo v rámci možné předurčenosti k ochraně obyvatelstva: 

 Nevyjetí k zásahu (R1): Počet nevyjetí k zásahu je hodnota z pohledu nevyjetí 

JSDHo k vyhlášenému poplachu. Jednotka musí být akceschopná, a pokud 

nevyjede například k 50% nahlášených poplachů, je k účelu předurčenosti k OOB 

nevhodná. HZS JmK se nemůže spoléhat na dobrovolnou jednotku, které nevyjíždí 

ani k běžným zásahům. Toto kritérium je statistický údaj, který byl shromážděn 

za posledních 5 let. 

 Špatná komunikace s velitelem JSDHo (R2): Špatná komunikace s velitelem 

JSDHo je spíše subjektivní riziko, přesto důležité. V případě špatné komunikace 

s velitelem dobrovolné jednotky je tato JSDHo pro pomoc HZS ČR v podstatě 

bezplatná. Bez kvalitního vedení je spolupráce s jednotkou velmi náročná 

a pro potřeby HZS ČR spíše nevyužitelná. Toto riziko hodnotí velitel nadřízené 

požární stanice HZS kraje. 
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 Skladové prostory pro materiál OOB mimo hasičskou zbrojnici (R3): 

V případě nahlášeného výjezdu k mimořádné události je důležitá každá minuta. 

Pokud by JSDHo neměla na svojí hasičské zbrojnici dostatečné skladovací prostory 

pro všechen materiál, který je potřeba při předurčení k ochraně obyvatelstva, 

mohl by nastat problém. Jednalo by se o ztrátu minut při potřebě dopravení 

materiálu na hasičskou zbrojnici anebo minimálně při výjezdu a době dojezdu 

do skladovacích prostor a pak pokračování k zásahu. 

V druhé fázi je nutno rizika analyzovat. Rizika narušení akceschopnosti jednotky SDHo 

jsou tedy stanovena procentuálně za posledních pět let. Tzn. čím větší procento, tím větší 

riziko. V tabulce 10 je zaznamenáno vyhodnocení rizik narušení akceschopnosti JSDHo. 

Tabulka byla opět vyplněna po konzultaci s příslušníkem HZS JmK, okres Hodonín [18]. 

Tabulka 10: Matice prostých rizik narušení akceschopnosti JSDHo 

Riziko JSDHo V JSDHo W JSDHo X JSDHo Y JSDHo Z 

R1 [%] 30 40 15 50 25 

R2 [%] 0 10 0 25 25 

R3 [%] 0 0 0 0 100 

Výsledné riziko 30 40 15 50 100 

V poslední fázi posouzení rizik je nutno rizika zhodnotit. V předchozí části tohoto návrhu 

byly užitnosti průměrovány. Ovšem v tomto případě nelze využít stejný postup, jelikož 

není možné rizika zprůměrovat. Vždy by měla být zvažována nejhorší možná varianta. 

Výsledné riziko je zde proto bráno jako nejvyšší možné riziko dané dobrovolné jednotky. 

Tato hodnota poté určuje i pořadí jednotek v rámci zohledněného rizika. Nejlépe je proto 

vyhodnocena JSDH X, nejhůře JSDHo Z. 

4.2.3 Výsledné předurčení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k ochraně 

obyvatelstva 

V předcházejících dvou podkapitolách byly jednotky srovnávány nejdříve podle kritérií 

užitnosti a následně podle rizik narušení akceschopnosti. Ovšem pro kompletní obraz 

o JSDHo je nutné srovnat tyto výsledky společně a zaměřit se na tu JSDHo, která vzejde 

na základě srovnání obou postupů nejlépe. 
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Tabulka 11 proto srovnává varianty podle užitnosti a rizikovosti. Pokud má jednotka 

rizikovost např. 30 % je akceschopná ze 70 %. A pro celistvou vypovídací hodnotu 

o akceschopnosti dobrovolné jednotky je těchto 70 % nutné vypočítat z celkové užitnosti 

JSDHo. Tzn. například u JSDHo V je 70 % z 63 rovno 44,1 % akceschopnosti JSDHo. 

Akceschopnost dobrovolné jednotky je tedy získána jednoduchým vztahem mezi užitností 

a rizikovostí. 

Tabulka 11: Výsledný efekt výběru JSDHo k ochraně obyvatelstva 

Výsledný efekt 

Pořadí jednotek 

JSDHo 

V 

JSDHo 

W 

JSDHo 

X 

JSDHo 

Y 

JSDHo 

Z 

Užitnost 63 50,4 86,5 26,6 30,9 

Rizikovost 30 40 15 50 100 

Akceschopnost [%] 44,1 30,2 73,5 13,3 0 

Po porovnání všech možností byla vybrána JSDHo X pro její nejlepší výsledky z pohledu 

celkové akceschopnosti dobrovolné jednotky. Náhradní variantou by zde mohla být 

JSDHo V, která skončila na druhém místě. Pokud by JSDHo X neměla zájem o spolupráci 

či by bylo jakkoliv jinak vyhodnoceno, že se na danou předurčenost nehodí, jelikož 

se změnily její podmínky, mohla by se předurčit právě JSDHo V. 

Podle této vzorové multikriteriální analýzy by měly být do budoucna předurčovány 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na problematiku ochrany obyvatelstva 

minimálně v rámci Jihomoravského kraje. 

4.3 Návrh školení jednotek sboru dobrovolných hasičů obce na vybraná 

opatření ochrany obyvatelstva 

Systém výběru jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí byl stanoven v kapitolách výše. 

Avšak výběrem jednotky tato práce nekončí. Je potřeba navrhnout školení předurčených 

JSDHo k ochraně obyvatelstva. Jelikož je problematika této oblasti velká, bylo potřeba 

vše zhodnotit a navrhnout účinný systém přípravy. Primárně pro předurčené JSDHo 

a sekundárně i pro ostatní jednotky, které předurčené nejsou, ale mají o tuto oblast zájem. 

Nový systém vzdělávání byl, po poradě s oddělením IZS a služeb z krajského ředitelství 
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HZS JmK, rozdělen na tři části, které na sebe navazují a doplňují informace získané 

z předcházejících úseků. 

4.3.1 Základní odborná příprava 

Základní odborná příprava je určena pro všechny jednotky požární ochrany 

v Jihomoravském kraji. Probíhá každoročně v rámci odborné přípravy velitelů družstev 

a velitelů JSDHo a její splnění je podmínkou pro prodloužení platnosti odborné 

způsobilosti k výkonu funkce velitele družstva či velitele jednotky SDHo. Obsah tohoto 

školení je každoročně obměňován a přizpůsobován daným potřebám v Jihomoravském 

kraji. Časová dotace tohoto školení jsou dvě vyučovací hodiny. Výuku provádí příslušníci 

HZS kraje z oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Ti zabezpečí předání 

vědomostí členům jednotek v rámci obecné přípravy (varování, informování, ukrytí, 

improvizovaná ochrana, evakuace, nouzové přežití, atd.), pokračují přes specifika 

pro Jihomoravský kraj (IS KRIZPORT = Portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj, 

plány odezvy orgánů obce na mimořádnou událost, preventivně – výchovné činnosti, 

apod.) a následně se zaměřují na povodňovou ochranu a živelní pohromy. [3] 

4.3.2 Rozšířená odborná příprava 

Rozšířená odborná příprava bude realizována primárně jako kurz „Technik ochrany 

obyvatelstva“, jemuž je určeno 16 hodin výuky a výcviku. Na tento kurz budou přednostně 

posíláni členové předurčených jednotek. Z nich se po úspěšném absolvování stanou osoby, 

které budou v JSDHo zastávat styčnou osobu mezi jednotkou SDHo a HZS kraje. Později 

budou do kurzů přizváni i další členové dobrovolných jednotek (i nepředurčených), kteří 

o tento kurz budou mít zájem. Kurz má dvě části - teoretickou a praktickou. Praktická 

příprava je zaměřena na protipovodňovou ochranu, na zabezpečení varování, na činnosti 

v rámci evakuačního střediska, na nouzové přežití a na týlové zabezpečení (tzn. kontejner 

nouzového přežití). Výuku budou opět zabezpečovat příslušníci HZS kraje z oddělení 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení. [3] 

4.3.3 Rozšířená praktická odborná příprava předurčených jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obcí 

Rozšířená praktická odborná příprava bude realizována jako instrukčně metodické 

zaměstnání na dobu dvou dní, ve kterých budou mít předurčené jednotky čas a prostor 
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vyzkoušet si všechny dosavadní nabyté znalosti v praxi. Ubytování si budou zajišťovat 

samy v rámci výcviku na základě vlastním prostředkům z týlového prostoru. V rámci 

tréninku bude i strava podávána jako při mimořádné události a to z kontejneru nouzového 

přežití. [3] 

Jelikož problematika opatření ochrany obyvatelstva je opravdu široká, bylo rozhodnuto, 

že instrukčně metodické zaměstnání bude probíhat v tříletých cyklech. Každý rok se bude 

praktickým výcvikem zkoušet jiná oblast ochrany obyvatelstva.  

1. rok – Povodně a protipovodňová ochrana 

V rámci tohoto tématu bude zaměření na povodňovou hlásnou službu, stupně povodňové 

aktivity, orientace v povodňových mapách, organizace práce při výstavbě 

protipovodňových stěn a hrází, evakuace obyvatel, vytvoření týlu pro dlouhotrvající 

činnost na místě zásahu a využití kontejneru nouzového přežití. [3] 

Jsou to tedy opatření, která byla v předcházející kapitole 3.1 rozebrána pod pojmem 

Záchranářství. Tzn. činnosti, na základě kterých bude mimořádná událost co nejlépe 

zvládnuta a její následky budou maximálně možně zmírněny. 

2. rok – Technické zásahy 

Druhý rok z tříletého cyklu bude zaměřen na odstraňování polomů, provizorní oprava 

střešních konstrukcí, sebejištění a sebezáchrana, čerpání vody ze zatopených prostor, 

osvětlení místa zásahu, práce na vodě, záchrana osob a znovu použití kontejneru 

nouzového přežití. [3] 

Opět se zde jedná primárně o činnosti v rámci Záchranářství. Je zřetelné, že tyto činnosti 

mohou členové jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí vykonávat přednostně a mohou 

tak příslušníkům HZS ČR ušetřit síly a prostředky na zvládání dalších nutných opatření. 

3. rok – Nouzové přežití  

Poslední část výcvikového cyklu bude věnována zabezpečení varování a informování, 

použití kontejneru nouzového přežití, použití souprav materiálu nouzového přežití, 

zabezpečení nouzového zásobování, zřízení a provoz příjmového a evakuačního střediska, 

týlové podpoře při hromadné dekontaminaci osob a techniky, posttraumatické intervenční 

péči a preventivně výchovné činnosti. [3] 
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V třetím roce se jedná o opatření, která byla v předchozí kapitole 3.1 popsána rovněž. 

Prvořadě se jedná o evakuaci, zřízení a provoz evakuačního střediska a o nouzové přežití. 

V rámci nouzového přežití se mimo jiné jedná také o nouzové ubytování, které bude 

spoluzajištěno pomocí již zmíněného kontejneru nouzového přežití. 

Samozřejmostí budou v průběhu všech let i prověřovací a taktická cvičení sloužící 

k prohloubení získaných dovedností a k zlepšení spolupráce mezi jednotlivými 

předurčenými JSDHo. Snahou také bude, aby se tříletých cyklů zúčastnili vždy stejní 

členové jednotky a tím získali komplexní znalosti z oblasti ochrany obyvatelstva. 

V dobrovolné jednotce by tímto krokem vzniklo vyškolené družstvo na ochranu 

obyvatelstva. Následný tříletý cyklus by absolvovali další členové JSDHo. 

4.4 Návrh vybavení předurčených jednotek sboru dobrovolných hasičů obce 

V rámci výcviku realizovaného v dubnu 2014 bylo předurčeným jednotkám k ochraně 

obyvatelstva přislíbeno, že bude vytvořen seznam doporučeného technického vybavení 

pro plnění všech úkolů, které z této předurčenosti vyplývají. Po poradě s příslušníky 

z oddělení IZS a služeb krajského ředitelství HZS JmK [2] byla vytvořena prezentace, 

která shrnuje všechny doporučené věcné prostředky požární ochrany pro JSDHo 

s předurčeností k OOB.  

Prezentace je rozdělena na dvě hlavní části. V první je uveden výčet věcných prostředků, 

které jsou univerzální a dají se použít jak na ochranu obyvatelstva, tak i při běžném zásahu. 

Druhá část prezentace je věnována věcným prostředkům potřebným při ochraně 

obyvatelstva. Dále je prezentace rozdělena na jednotlivé snímky a každý snímek se zabývá 

jedním druhem věcných prostředků požární ochrany. V prezentaci jsou uvedeny i ceny, 

které jsou záměrně voleny ve vyšších cenových relacích, aby se JSDHo raději připravily 

na vyšší výdaje. Dále jsou zde uvedeny i firmy, které jednotlivé prostředky vyrábějí 

či prodávají. Má to však jen doporučující charakter. HZS kraje striktně neurčilo, 

že si JSDHo musí věcné prostředky pořizovat přesně od prezentované firmy. 
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Obrázek 10: Ukázka z prezentace pro předurčené JSDHo [2] 

4.4.1 Navržené věcné prostředky požární ochrany 

Prvním krokem při návrhu věcných prostředků požární ochrany je i zamyšlení se nad tím, 

kde bude JSDHo pořízené vybavení skladovat. Obrázek 11 proto znázorňuje přívěsný 

vozík na prostředky pro ochranu obyvatelstva ve vlastnictví JSDHo Okrouhlá. Vozík 

ve výsledném provedení, které je vidět na fotografii níže, cenově vyšel na 91 185, 60 Kč. 

Samozřejmě finanční částka to rozhodně není minimální, avšak vozík je plně akceschopný 

a přizpůsobený všem potřebám předurčenosti k ochraně obyvatelstva. 

Vozík slouží prvořadě k uložení a převozu prostředků určených pro zajištění OOB nebo 

týlu. Doporučuje se přívěs s bočnicemi a střechou vyrobenými z pevného materiálu, 

nejlépe z voděodolné překližky. Podle možností JSDHo lze volit váhovou variantu 

do 750 kg a nad 750 kg. Vozík se doporučuje s vlastním brzdným systémem. 
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Obrázek 11: Přívěsný vozík na prostředky pro ochranu obyvatelstva 

 

Tabulka 12 zobrazuje samotný návrh základního vybavení jednotek sboru dobrovolných 

hasičů obce věcnými prostředky požární ochrany pro předurčenost k ochraně obyvatelstva. 

Seznam věcných prostředků požární ochrany má však jen doporučující charakter. Nic není 

závazné a jednotky se mohou samy rozhodnout, zda navržený typ věcného prostředku 

požární ochrany zakoupí či nezakoupí. Avšak v zájmu jednotné koncepce vybavení všech 

jednotek požární ochrany a na základě praktických zkušeností a informací by bylo vhodné, 

aby co nejvíce jednotek mělo stejný typ daného věcného prostředku požární ochrany. 

Členové jednotlivých JSDHo by se poté mohli, v případě potřeby, u věcných prostředků 

střídat a nahrazovat. 
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Tabulka 12: Navržené věcné prostředky požární ochrany pro předurčené JSDHo k ochraně obyvatelstva 

  
Pozn: Digitální terminál – v budoucnu zapůjčení od HZS JmK; Mobilní telefon + nabíječ (220 V + 12/24V) - v současné době již běžně v majetku fyzických osob 

(členů JPO); Nafukovací stan – prozatím nepořizovat. Bude se řešit v následujících letech; Zajištění stravy a nápojů (50 porcí) - Do budoucna je uvažováno se 

zajištěním teplé stravy pomocí teplých sterilovaných jídel; Při skladování a přepravování se doporučuje tzv. „přepravkový systém“, který zabezpečí přehlednost 

a bezpečné uložení všech prostředků  
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Závěr 

Mimořádné události, ať již antropogenního nebo přírodního charakteru, 

hrají v každodenním životě na území České republiky svoji neoddiskutovatelnou roli. 

Nejen, že se neustále zvyšují jejich počty, ale také zapojení samotného obyvatelstva 

v jejich předcházení a řešení je nedostačující. Stále více se spoléhají na integrovaný 

záchranný systém národního prostředí, bez jehož zásahu by byly následky všech typů 

událostí často daleko většího rozsahu. 

V Jihomoravském kraji se každým rokem více rozvíjí systém zapojování jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obcí na pomoc Hasičskému záchrannému sboru České republiky. 

Tento systém je významnou součástí integrovaného záchranného systému, neboť snižuje 

nároky na síly a prostředky výše zmiňovaných záchranných složek. Nové předurčování 

dobrovolných jednotek na ochranu obyvatelstva má proto jistě svůj význam a bude hrát 

v budoucnosti rozvoje této oblasti svoji zásadní roli. 

Žádná struktura však nefunguje bez jednoznačně stanovených pravidel. Jedním 

ze základních předpokladů správného využití jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí 

na realizaci opatření ochrany obyvatelstva je nastavení kritérií jejich výběru a předurčení. 

K tomu slouží zhodnocení vhodnosti jednotek za použití multikriteriální analýzy. Za tímto 

účelem byl v rámci návrhové části vytvořen algoritmus a kritéria pro stanovení 

předurčenosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí pro realizaci konkrétních opatření 

ochrany obyvatelstva. 

Nevyřešeným problémem při předurčování jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí 

na ochranu obyvatelstva by mohla být migrace členů dobrovolných jednotek. Ovšem tento 

problém není schopen nikdo snížit nebo zcela vyřešit. Toto riziko je značně vysoké 

a je dáno především dobrovolností výkonu služby, kdy se žádnému členu jednotky nemůže 

nařídit, aby v ní setrval. Faktorem, který může způsobovat odchod členů z jednotky 

je vývoj v soukromém životě. Člověk časem mění své priority či místo bydliště. 

Nedobrovolný odchod mohou také způsobit negativní životní situace. 

Na základě všech výše zmíněných faktů byl v rámci práce navržen systém cyklického 

školení s opakující se tříletou problematikou. Jedná se o významný krok k udržení 

akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí při předurčenosti k ochraně 



 

 

78 

obyvatelstva. Tento systém pomůže proškolit v tříletém intervalu nově příchozí členy 

jednotek. Proto je také vhodné, aby se každého tříletého cyklu zúčastňovali vždy stejní 

členové dobrovolných jednotek. Tím získá jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

výjezdové družstvo s vyšší znalostí v oblasti ochrany obyvatelstva, než je běžný standard. 

Toto družstvo může po svém výcviku pořádat školení pro další členy jednotky a tak přispět 

ke zvýšení jejich povědomí o této problematice. 

V neposlední řadě je nutné optimalizovat materiální vybavení jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obcí na ochranu obyvatelstva podle jejich předurčenosti. Věcné 

prostředky požární ochrany jsou jedním z významných požadavků, které musí vybraná 

jednotka splňovat. Bez kvalitního vybavení by se mohla snížit účinnost součinnosti.  

Taktéž, pokud by jednotky použily stejný materiál od různých firem, mohlo by dojít 

ke snížení kompatibility spolupráce. Prezentovaný návrh materiálního vybavení má tedy 

svoje opodstatnění a bylo by vhodné, aby se jím předurčené jednotky řídily. 

Na základě osobních zkušeností a poznatků z účasti na Instrukčně metodickém zaměstnání 

v dubnu 2014 a následné spolupráce s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského 

kraje lze vznikající systém hodnotit velmi pozitivně. Navržený algoritmus pro výběr 

jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na ochranu obyvatelstva, systém školení 

a výcviku členů předurčených jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a návrh 

materiálního vybavení pro předurčené jednotky by mohl tento systém ještě více posunout 

dopředu a zajistit jeho dlouhodobou udržitelnost. 
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