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Anotace 

 

STANĚK, D.: Školní jednotky požární ochrany, bakalářská práce, Ostrava, VŠB-TUO, 2008, 

41 s. 

 

Bakalářská práce se v úvodní části zabývá získáváním odborné způsobilosti v oblasti 

požární prevence a represe a popisem jednotlivých kurzů, jak ji získat. V dalších kapitolách 

popisuje školní zařízení, které se zaměřují na vzděláváním v oblasti požární ochrany v České 

republice a v zahraničí, statistiku jednotek požární ochrany a legislativu. V poslední části 

práce se zabývá návrhem školní jednotky požární ochrany na Fakultě bezpečnostního 

inženýrství VŠB-Technické univerzitě Ostrava. 

 

Klíčová slova: odborná způsobilost, školní zařízení, jednotka požární ochrany, plošné pokrytí, 

hasič. 

 

 

Abstract 

 

STANĚK, D.: School Fire Brigades, bachelors work, Ostrava, VŠB-TUO, 2008, 41 p. 

 

The introductory part of the bachelor work treats the ways of obtaining professional 

competence in fire prevention and repression and describes particular specialist courses. The 

next chapters deal with schools focusing on teaching fire protection in the Czech Republic 

and in foreign countries, with statistics of fire brigades and the legislation. The last part of the 

work reflects on the project of a school fire brigade at the Faculty of Safety Engineering in 

Ostrava.  

 

Key words: professional competence, schools, fire brigade, service area, firefighter.  
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1. Úvod 

Vzdělávání hasičů nabývá stále většího významu. Je to způsobeno hlavně činnostmi, 

které musí hasiči v rámci integrovaného záchranného systému vykonávat při ochraně zdraví a 

majetku společnosti. 

Cílem mé bakalářské práce je zdokumentovat jednotlivé fáze vzdělávání a zařízení ve 

kterých probíhá. Zjistit jakou mají výbavu a navrhnout vhodnou jednotku, kde by studenti 

mohli získat potřebnou praxi pro budoucí výkon povolání. Tím se následně i zvýšilo jejich 

uplatnění na trhu práce. 

Za posledních několik desetiletí se znásobil počet zásahů a jejich rozmanitost. 

Technické prostředky jsou stále dokonalejší a náročnější jak na obsluhu, tak i na údržbu. 

Prostředí ve kterých hasiči zasahují jsou komplikovanější s množstvím vedlejších negativních 

jevů, které mohou ovlivnit jejich bezpečnost.  Na to musí reagovat celý systém přípravy 

hasičů na jejich povolání a dále pak na zajištění průběžného vzdělávání. To je dnes 

zajišťováno na několika úrovních.  

Ve své práci se zaměřím za získávání vzdělání a odborné způsobilosti pro Hasičský 

záchranný sbor České republiky, protože předpokládám, že pokud se někdo rozhodne 

studovat několik let školu se zaměřením na požární ochranu, tak se tím hodlá v budoucím 

životě živit. 

V dnešní době je kladen velký důraz na praxi, kterou by měli absolventi škol mít. 

V oblasti požárních ochrany je tato situace stejná. Bohužel chybí systém, který by byl 

dostatečně efektivní, aby již při studiu studenti získali i potřebnou praxi. Toho by šlo 

dosáhnout, kdyby v rámci jednotlivých zařízení byly zřízeny jednotky požární ochrany a 

studenti se mohli zúčastňovat výcviku, údržby techniky a následně i zdolávání mimořádných 

událostí při zásazích dané jednotky. 

Po zhodnocení jednotlivých školských zařízení se pokusím navrhnout optimální 

organizační strukturu a vybavení jednotky školského zařízení. Návrh provedu pro Fakultu 

bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Následně 

by se po vyzkoušení modelu fungování jednotky požární ochrany u daného zařízení mohlo 

dojít ke zřízením dalších jednotek u ostatních škol.  

Při návrhu jednotky budu vycházet ze statistiky výjezdů jednotek požární ochrany, 

platné legislativy a možnostem daného zařízení. Bude důležité zvolit vhodný typ jednotky od 

kterého se budou odvíjet další požadavky dané platnou legislativou. Z typu jednotky vyplynou 

požadavky na množství lidí v jednotce, jejich odbornosti, techniku a další vybavení.  
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Pokud by následně byla taková jednotka někde zřízena, tak by to jistě znamenalo velkou 

prestiž pro dané školní zařízení a také pro absolventy, protože by měli již určitou praxi 

v jednotce požární ochrany.  

Při psaní bakalářské práce se budu zabývat v jednotlivých kapitolách získáváním 

odborné způsobilosti, jednotlivými školskými zařízeními u nás i v okolních státech, 

statistikou výjezdů jednotek požární ochrany a následně návrhem jednotky na Fakultě 

bezpečnostního inženýrství. 
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2. Rešerše literatury 

Pro napsání práce je důležité udělat rešerši základní zdrojů literatury pro nalezení 

základních informací. 

 

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. v platném znění. 

Základní zákon o požární ochraně ze kterého vycházejí další předpisy. Má osm částí a ty 

se postupně zabývají jednotlivými aspekty požární ochrany. Je zde popsáno získávání 

odborných způsobilostí pro prevenci a represi pro vykonávání činností v požární ochraně. 

 

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

č. 226/2005 Sb.   

Vyhláška má 4 části a 5 příloh. V nich stanovuje základní organizaci jednotek požární 

ochrany. Podle typu jednotky stanovuje jejich početní stavy, vybavení mobilní požární 

technikou a věcnými prostředky. Upravuje také základní činnosti prováděné při zásahu 

jednotek. 

 

Lošák, J., Dohnal, J.: Technické prostředky požární ochrany. 1. vyd. Ostrava: EDICE SPBI 

SPEKTRUM 9, 1998, 99 s. ISBN 80-86111-22-9 

Kniha obsahuje popis základní prostředků používaných jednotkami požární ochrany. 

Z velké částí se zabývá převážně příslušenstvím na dopravu vody na požářišti.  Jsou zde 

uvedeny některé technicko – taktická data, schémata či obrázky a také zkoušení některých 

prostředků.  

 

Lošák, J.: Technické prostředky požární ochrany II. 1. vyd. Ostrava: EDICE SPBI 

SPEKTRUM 19, 1999, 124 s. ISBN 80-86111-45-8 

Kniha navazuje na první díl a zde ho doplňuje principy činnosti pístového čerpadla. 

V dalších částích popisuje teorii jízdy automobilu a dále jsou stručně popsány nejčastěji 

používané základní zásahové automobily.  

 

Rešerší byly získány základní poznatky o získávání odborností, organizaci jednotek a 

jejich výbavě věcnými prostředky a mobilní požární technikou z dané literatury pro napsání 

práce. 
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3. Vzdělávání hasičů 

Vzdělávání hasičů lze rozdělit na několik kategorií.  

Jedním z hlediska může být na jaké úrovni se odehrává. Jestli na střední škole, vyšší 

odborné, vysoké škole, odborném učilišti požární ochrany nebo v jiných vzdělávacích 

zařízeních. Popis těchto zařízení je v kapitole 4. 

Dále zda se jedná o získávání základní odborné způsobilosti pro výkon povolání hasiče 

nebo příslušné pozice u jednotky či specializačních kurzů nebo jen o cyklické opakovací 

kurzy jednotlivých odborností (které jsou většinou po 3 až 5 letech).  

Na kurzy odborné způsobilosti navazují ještě specializační kurzy, které nejsou nutné pro 

vykonávání příslušné pracovní pozice (hasič, strojník, velitel družstva, atd.), ale jsou nutné 

pro obsluhu daného zařízení jako je výšková technika atd.. 

Přehled základních a specializačních kurzů s krátkým popisem je v další časti této 

kapitoly. 

3.1. Odborná způsobilost 

Pro výkon povolání u HZS kraje, HZS podniku či dobrovolné jednotce  je potřeba mít 

pro každou provozovanou činnost odbornou způsobilost. 

Získávání řeší zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. Konkrétně § 11 řeší odbornou 

způsobilost v rámci prevence a § 72 řeší odbornou způsobilost pro represi. 

3.1.1. Odborná způsobilost pro prevenci dle § 11 zákona o PO 

Je důležitá hlavně pro výkon státního požárního dozoru a pro oblast prevence. 

Plnění povinností danými zákonem o PO v oblasti prevence mohou zabezpečovat pouze 

odborně způsobilé osoby, není-li stanoveno jinak. Odborně způsobilými osobami se rozumí 

znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a 

znaleckých ústavů vedených krajskými soudy, fyzické osoby, které jsou absolventy škol 

požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací 

program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený ministerstvem, který 

odpovídá požadavkům uvedeným dále, nebo fyzické osoby, které složily zkoušku odborné 

způsobilosti před komisí ustanovenou ministerstvem. Za odborně způsobilé osoby se považují 

též příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky, vykonávající funkce 

stanovené prováděcím předpisem k zákonu o hasičském záchranném sboru. 
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Plnění části povinností vyplývajících ze zákona o PO mohou zabezpečovat technici 

požární ochrany. Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany se získává 

složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustanovenou ministerstvem. 

Fyzickým osobám splňujícím odbornost vydává ministerstvo osvědčení o odborné 

způsobilosti. Ministerstvo může na návrh orgánu státního požárního dozoru rozhodnout o 

odejmutí osvědčení tomu, kdo při výkonu činnosti odborně způsobilé osoby nebo technika 

požární ochrany vykazuje závažné nedostatky. 

Při zkoušce odborné způsobilosti se ověřuje znalost zejména: 

a) právních předpisů a technických předpisů na úseku požární ochrany; 

b) požární bezpečnosti staveb a technologií; 

c) posuzování činností s vysokým požárním nebezpečím; 

d) funkcí a technických vlastností požární techniky, věcných prostředků požární ochrany 

a požárně bezpečnostních zařízení; 

e) fyzikálních a chemických procesů hoření, výbuchů, hašení a toxických účinků zplodin 

hoření. 

Plnění částí povinností vyplývajících ze zákona o PO může vykonávat preventista 

požární ochrany. Preventista požární ochrany vykonává činnost na základě absolvování 

odborné přípravy. 

Osoba odborně způsobilá má odbornou způsobilost i k výkonu činnosti technika požární 

ochrany. Technik požární ochrany má odbornou způsobilost i k plnění úkolů preventisty. 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. O požární prevenci stanovuje způsob ověřování odborné 

způsobilosti, vydávání a odnímání osvědčení, obsah a rozsah odborné přípravy. 

 

3.1.2. Odborná způsobilost a příprava dle § 72 zákona o PO 

Příslušníci, zaměstnanci podniku a velitelé, strojníci a technici speciálních služeb 

ostatních jednotek požární ochrany mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou 

způsobilostí. 

Příslušníci, zaměstnanci podniku a členové dobrovolných jednotek požární ochrany 

mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požárů až po absolvování základní 

odborné přípravy. 

Zaměstnanci podniku a členové dobrovolných jednotek požární ochrany jsou povinni se 

zúčastňovat v určeném rozsahu odborné přípravy. Zúčastňují-li se odborné přípravy členové 

dobrovolných jednotek požární ochrany ve své pracovní době, považuje se to za překážku na 
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straně zaměstnance z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu a náleží mu právo na uvolnění 

ze zaměstnání a případnou refundaci mzdy. 

Odborná příprava zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik a tělesnou přípravu. 

Součástí odborné přípravy je i požární sport. 

Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje se osvědčením. Ověřování 

odborné způsobilosti a vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti provádí: 

a) ministerstvo u příslušníků, velitelů, strojníků a techniků speciálních služeb jednotek 

hasičských záchranných sborů podniků a u osob vykonávajících službu v jednotkách 

sborů dobrovolných hasičů obcí a v jednotkách sborů dobrovolných hasičů podniků 

jako svoje zaměstnání; 

b) hasičský záchranný sbor kraje u velitelů a strojníků dobrovolných jednotek požární 

ochrany; 

c) velitelé jednotek hasičských záchranných sborů podniků u zaměstnanců podniku. 

Orgán, který vydal osvědčení o odborné způsobilosti, může osvědčení odejmout, 

vykazuje-li osoba na dané pozici ve své činnosti závažné nedostatky. 

Prováděcí právní předpis stanoví způsob provádění odborné přípravy příslušníků, 

zaměstnanců podniků a členů dobrovolných jednotek požární ochrany, její ověřování a 

osvědčování, vydávání a odnímání osvědčení, jakož i organizování soutěží v požárním 

sportu a tělesné přípravě. [1] 

3.2. Seznam kurzů pořádaných OUPO 

Vybrané kurzy, které pořádá UOPO Frýdek Místek a UOPO Brno: 

• Kurzy odborné:  

o Nástupní odborný výcvik – určený pro hasiče v jednotce HZS podniku, SDH 

podniku, SDH obce, příslušníky HZS ČR, kteří si musí doplnit odbornost na 

funkci hasič a dále ke splnění požadavku absolvování vstupní přípravy pro 

posluchače studijního programu v rámci studia na vysokých školách, kteří 

neabsolvovali kurz vstupní příprava pro VŠ ve vzdělávacím zařízení  

MV – Generálního ředitelství HZS ČR 

o Vstupní příprava příslušníka HZS ČR I, II – vzdělávací program k získání 

odborné způsobilosti příslušníků HZS ČR, kteří vykonávají samostatně službu 

při zdolávání požárů. 

o Strojníků  A, B - kurz pro získání znalostí a dovedností pro funkci strojník.  
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o Taktické řízení A, B – pro výkon funkce  velitele družstev. 

o Strategické řízení A, B - pro velitele jednotek, řídící důstojníky, velitele směn.  

o Spojová služba A, B – kurz pro získání základních znalostí na obsluhu, údržbu 

a nastavování běžně používaných prostředků na spojení u JPO. 

o Strojní služba A, B – kurz na zabezpečení znalostí o provozu, údržbě, zkoušení 

a oprav požární techniky a vybraných věcných prostředků PO. 

o Chemická služba A, B – kurz pro zvládnutí práce technika chemické služby a 

schopnosti poskytovat veliteli zásahu kompetentní informační podporu při 

událostech s výskytem nebezpečných látek. 

o Technická služba A, B – kurz pro požívání, údržbu a opravdu základních 

věcních prostředků technické služby běžně používaných v JPO. 

o Řízení služeb A, B - pro výkon funkce vedoucího strojní služby nebo chemické 

služby nebo technické služby anebo pro výkon funkce vedoucí speciálních 

služeb. 

o Operační řízení I.A, B, II.A, B- pro operační techniky pro práci na operačním 

a informačním středisku  

o Operační řízení 112/I.A - rekvalifikace operačních techniků na operační 

techniky TCTV 112 . 

o Operační řízení I.A/112 - rekvalifikace operačních techniků TCTV 112 na 

operační techniky OPIS HZS ČR . 

• Kurzy specializační  

o Obsluha motorových pil a rozbrušovacích agregátů – používání motorových 

pil, jejich údržba, související předpisy bezpečnosti práce a základy stavebních 

konstrukcí. Průkaz má platnost i mimo JPO. 

o Vůdci malých plavidel – výcvik obsluhy hladinových plavidel a předpisů, které 

platí při pohybu na vodní hladině.  

o Kurz radiační ochrana A, B – specializační kurz k doplnění odborné 

způsobilosti pro hasiče zařazené k výkonu služby na stanicích předurčených 

k likvidaci havárií nebezpečných látek se zaměřením na nebezpečí ozáření 

zdroji ionizujícího záření. 

o Nositelů dýchací techniky dobrovolných jednotek PO – určeno jen pro členy 

dobrovolných jednotek, kteří neabsolvovali Nástupní odborný výcvik jehož 

součástí je výcvik v dýchací technice. 
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o Obsluha výškové techniky – pro strojníky, kteří získají odbornost na obsluhu 

automobilových plošin a žebříků, jejich konstrukci a údržbu. 

o Osádky rychlých záchranných automobilů – kurz pro osádky RZA a TA pro 

zvládnutí vyprošťování osob z havarovaných dopravních prostředků a techniku 

práce s vyprošťovacím nářadím. Prohloubení znalostí o rozšířenou 

předlékařskou pomoc a základy konstrukce automobilů. 

o Kurz jeřábníků a vazačů HZS ČR – kurz na získání znalostí na obsluhu jeřábů 

a vázání břemen, technologické postupy pro standardní práce prováděné 

jeřábem při výkonu služby v JPO a na místě zásahu, související bezpečnostní 

předpisy, konstrukci a údržbu jeřábu.  

o Potápěč I., II., III. stupně – kurzy pro potápění a záchranářské a pracovní 

činnosti s použitím dýchacích přístrojů se stlačeným vzduchem. Podle stupně 

kurzu lze sestupovat do hloubek 10, 30 a 60 metrů. 

o Instruktor obsluhy CCS Cobra – kurz pro zvládnutí obsluhy vysokotlakého 

řezného a hasícího zařízení Colt Cut System COBRA a jejich přídavných 

zařízení. 

Pokud je u kurzu uvedena římská číslice, tak se jedná pořadí daného kurzu. Pokud je  u 

kurzu uvedeno písmeno A, tak se jedná o kurz pro získání dané odbornosti. Kurz 

označený písmenem B je pro prodloužení platnosti stávajícího kurzu v daném termínu 

(většinou 3 - 5 let). Pokud není odbornost prodloužena kurzem typu B v daném časovém 

termínu, tak odbornost zaniká a je nutné absolvovat celý kurz typu A. Kurzy označené 

římskými číslicemi je nutno absolvovat postupně a případně mezi nimi je stanovena doba 

praxe než je možné pokračovat vyšší stupněm kurzu. [10, 11] 
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4. Školní zařízení na území České republiky 

Školní zařízení pro požární ochranu jsou k dispozici ve všech stupních vzdělávání 

poskytovaných v České republice. Nebudeme-li počítat základní školy, kde kromě víceletých 

gymnázií probíhá vzdělávání jednotně, tak jsou to střední školy, vyšší odborné a vysoké 

školy.  

Každý stupeň má své výhody a své specifika. U středoškolského vzdělávání, které je 

zakončeno maturitní zkouškou, která je pro výkon povolání minimálně u HZS ČR nezbytná, 

je část výuky věnována standardním předmětům jako jsou český jazyk, cizí jazyk, atd. teprve 

po splnění těchto požadavků lze do zbytku učebních plánů zařadit i odborné předměty jako 

jsou požární taktika, technické prostředky atd. 

Vyšší odborné vzdělávání má výhodu, že je organizováno v podobné formě jako 

vysokoškolské a je zde možnost více se věnovat odborným předmětům. Jeho velká nevýhoda 

je, že udělovaný titul DiS. není plnohodnotný vysokoškolský titul. Ovšem HZS ČR ho 

v současné době uznává jako mezistupeň mezi maturitní zkouškou a bakalářským titulem. 

Vysokoškolské vzdělání je nejvyšší stupeň vzdělání, které lze získat. Výuka je zaměřena 

na získání obecných teoretických základů, která následně umožní komplexnější pochopení 

souvislostí v následných odborných předmětech. Vysoké školství ve většině případech přešlo 

na strukturované studium, které se skládá z bakalářského, navazujícího magisterského a 

případně doktorandského studia.   

Samostatné jsou odborné učiliště požární ochrany, které jsou součástí Ministerstva 

vnitra České republiky a neprobíhá zde klasická výuka, ale výuka jednotlivých kurzů kam je 

dotyčný hasič vyslán organizací, kde působí. Po absolvování získá potřebnou odbornost 

získanou daným kurzem a závěrečnými zkouškami. 

Existují ještě další školská zařízení, kde lze získat také různé odbornosti. Mezi ně 

například patří 2 ústřední hasičské školy Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a 

Slezska. 

V rámci komplexního vzdělávání v rámci požární ochrany má jedinečné postavení 

Moravskoslezský kraj na jehož území se nachází školská zařízení všech typů. 

4.1. Střední školy 

V současné době jsou v České republice vyučovány v prezenčním studiu 2 obory 

zabývající se  požární ochranou.  
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První je obor  39 08 M / 001 požární ochrana – denní čtyřleté interní studium, který je 

vyučován pouze na Středním odborné škole a Vyšší odborné škole požární ochrany ve 

Frýdku-Místku. Popis školy a oboru je v další části kapitoly. 

Druhý obor je 23 45 M / 001 Strojník požární techniky vyučovaný v rámci ostatního 

studia na 4 školách po celé České republice.  

4.1.1. Střední škola stavební a energetická v Chomutově 

 Škola se dříve jmenovala Integrovaná střední škola energetická. Je sloučena v jedné 

budově s OUPO Chomutov. 

 Probíhá zde studijní obor Strojník požární techniky. Jelikož se je studijní obor zaměřen 

na získání základní odbornosti a následně odbornosti strojníka, tak je tomu přizpůsobeno celé 

čtyřleté studium. Výhodou je, že vzhledem ke sdílení budovy s UOPO Chomutov není třeba 

kvůli odbornému výcviku cestovat mimo areál školy. V jednotlivých ročnících probíhají 

praxe v dílnách a dále jsou získávány znalosti automobilů. Součástí studia je získání 

řidičského oprávnění na skupiny B a C. Obsah Nástupního odborného výcviku je rovnoměrně 

rozložen do všech ročníků. Ve čtvrtém ročníku je následně součástí praktické maturity 

strojnický kurz. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky splňuje student podmínky pro 

výkon u HZS ČR.  

V rámci školy působí kroužek zabývající se požárním sportem.  

4.1.2. Střední škola techniky a služeb v Karviné 

Na škole je vyučován čtyřletý maturitní obor Strojník požární techniky. 

Obor připravuje žáky pro výkon středních řídících a technických funkcí u HZS ČR, HZS 

podniků, pro službu, jejíž součástí provozování je nezbytná požární ochrana, která je 

zaměřena na strojní službu jednotek požární ochrany v organizačním a operativním řízení. 

Součástí vzdělání je získání řidičského oprávnění na  skupiny B a C. V průběhu studia 

studenti vykonávají Nástupní odborný výcvik a strojnický kurz na OUPO ve  Frýdku-Místku. 

Po maturitní zkoušce nástupu na útvary PO získají potvrzení o absolvování kurzu strojníka 

PO. Absolventi mají také základní výcvik hasiče v lezecké technice a v ovládání zásad první 

pomoci. Absolventi najdou uplatnění nejenom u HZS ČR, ale i v podnikové sféře jak u HZS 

podniků tak i na úsecích BOZP a ve sféře automobilového průmyslu. 

4.1.3. Střední odborná škola a odborné učiliště Dubno Příbram 

Na škole je vyučován čtyřletý maturitní obor Strojník požární techniky . 
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Při výuce škola spolupracuje s HZS Středočeského kraje s PS Příbram, kde od druhého 

ročníku probíhá část teoretické výuky. Nástupní odborný výcvik rozdělený průběžně po celou 

délku studia absolvují žáci v OUPO Borovany. V praktické části výuky se žáci zaměřují na 

základy ručního zpracování kovů, vyhledávání závad pomocí moderních diagnostických 

přístrojů a na opravách jednotlivých agregátů na automobilech. Část výuky je zaměřena i na 

opravy požární techniky. 

4.1.4. Střední odborné učiliště Dubí v Kladně 

Tato škola otevřela studijní obor Strojník požární techniky v roce 2005, tedy v roce 

2009 vyjdou první absolventi.  

Při výuce škola spolupracuje s HZS Středočeského kraje s PS Kladno, kde probíhá část 

výuky. Nástupní odborný výcvik probíhá v OUPO Brno.  

Absolvent je připraven na činnost středně technických pracovníků v požární ochraně 

zaměřené na provoz hasičských záchranných sborů a má také platné odpovídající odbornosti 

pro dané pozice. [7] 

4.2. Vyšší odborné školy a vysoké školy 

Co se týká komplexnějšího vzdělávání, tak dominantní postavení má Střední odborná 

škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku. Poskytuje 

středoškolské vzdělávání v prezenční i dálkové formě a vyšší odborné vzdělávání v dálkové 

formě. Je to jediná škola poskytující dálkové středoškolské a vyšší odborné vzdělávání hasičů 

v České republice. 

V oblasti vysokoškolského vzdělávání v oblasti požární ochrany má dlouholetou tradici 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Poskytuje bakalářské, magisterské i 

doktorské studium ve studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. 

Podrobnější popis je dále v kapitole. 

Další vysoké školy (např. Vysoké učení technické v Brně či Policejní akademie Praha) 

se dnes spíše zaměřují jen na oblast ochrany obyvatelstva a havarijního plánování. Což je 

dnešní moderní obor, který se ovšem mírně vzdaluje klasické požární ochraně. Je to také dáno 

tím, že do roku 2001 byla civilní ochrana součástí Armády České republiky. 
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4.2.1. Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola 

požární ochrany ve Frýdku Místku 

Tato škola se liší od ostatních tím, že zřizovatelem je přímo Ministerstvo vnitra České 

republiky a škola je nedílnou součástí Hasičského záchranného sboru ČR. To má velkou 

výhodu, protože případné změny v metodikách jsou pružnější a není problém s uznáváním 

odborností. 

Škola požární ochrany Ministerstva vnitra ve Frýdku-Místku vznikla, jako první 

vzdělávací zařízení svého druhu u nás, 1. září 1967. Zpočátku pořádala pouze odborné kurzy 

pro pracovníky požární ochrany, o dva roky později již zahájila dvouleté pomaturitní studium 

požární ochrany, které umožnilo lidem se středoškolským vzděláním získat odbornost v 

oboru. 

V roce 1977 bylo zahájeno dvouleté středoškolské denní studium s maturitou, určené 

pro posluchače z praxe. Setkalo se s velkým zájmem, a proto škola v roce 1979 zahájila ještě 

tříleté dálkové studium s ročním přípravným kurzem. V roce 1983 byl přípravný kurz zrušen a 

tato forma studia se prodloužila na čtyři roky. 

V dubnu 1985 byla zřízena Střední škola požární ochrany se sídlem ve Frýdku- Místku. 

V roce 1991 bylo zahájeno čtyřleté denní studium mládeže v oboru Požární ochrana a pro 

absolventy základních škol se otevřela možnost jít studovat hasičský obor již po základní 

škole. Jejich studium je má kvalitně připravit na zásahovou činnost v jednotkách požární 

ochrany a získat komplexní znalosti jak z oboru represe, tak z oboru prevence a hlavně získají 

základní kurzy s platností 5 let po absolvování studia. V roce 2004 byl tento obor pozastaven. 

Rozhodnutím generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR denní studium mládeže 

od školního roku 2006-2007 opět pokračuje. Pro absolventy technických učebních oborů byl v 

roce 1996 zahájen další typ studia, tzv. nástavbové studium. 

V roce 2002 přibyl ke stávající činnosti školy další stupeň vzdělání – vznikla Vyšší odborná 

škola požární ochrany, která zahájila výuku v září téhož roku. Studium vzdělávacího 

programu vyšší odborné školy - Prevence rizik a záchranářství absolvovaly již tři ročníky 

studentů, absolventi získali titul diplomovaných specialistů. 

 Podstatná část dnešních příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR a pracovníků 

požární ochrany prošla třídami právě této školy, mnozí z nich zastávají v požární ochraně 

významné funkce. Těžištěm výuky je vzdělávání dospělých, v současnosti výhradně dálkovou 

formou studia při zaměstnání.  
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Škola úzce spolupracuje v rámci výuky s OUPO Frýdek Místek, které se nachází ve 

stejné městské části Místek. Na učilišti absolvují část výuky a odborných kurzů studenti 

prezenčního studia, tak jako studenti ostatních středních škol. Ovšem rozsah kurzů je větší než 

u ostatních středních škol. To je dáno celkovým zaměřením studia a absolventů. [8, 9] 

4.2.2. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Výuka oborů zaměřených na požární ochranu probíhá na fakultě bezpečnostního 

inženýrství, která se nachází na ulici Lumírova 13, v Ostravě - Výškovicích. Fakulta nabízí 

kompletní výuku v bakalářském, magisterském navazujícím a doktorandském studiu. Taktéž 

zde probíhá výuka univerzity 3. věku. 

Tato fakulta vznikla roku 2002, když navázala na  Institut bezpečnostního inženýrství na 

Hornicko-geologické fakultě. Institut byl do té doby garantem studijního programu Požární 

ochrana a průmyslová bezpečnost. Tento obor má více jak 30-letou tradici a absolventi 

vykonávají různé vysoké posty u HZS ČR. 

V současné době na FBI probíhá výuka ve studijním programu Požární ochrana a 

průmyslová bezpečnost. V tom jsou vyučovány 4 bakalářské obory a to Technika požární 

ochrany a bezpečnosti průmyslu, Havarijní plánování a krizové řízení, Technická bezpečnost 

osob a majetku a Bezpečnost práce a procesů. Navazující magisterské obory jsou vyučovány 

3 a to Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, Bezpečnostní plánování (obor bude 

vyučován poprvé od akademického roku 2008/2009) a Bezpečnostní inženýrství. 

V doktorandském studiu je vyučován obor Požární ochrana a bezpečnost průmyslu. V rámci 

univerzity 3. věku je vyučován dvousemestrální obor zaměřený na základy požární 

bezpečnosti staveb a postupy k zajištění bezpečnosti osob a majetku. 

V rámci oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu lze získat základní 

odbornosti dle § 11 a § 72 zákona o PO a to absolvováním Ověřovacího programu, který se 

skládá z teoretických předmětů, praktických výcviků a praxí u HZS. Bohužel momentálně 

úroveň Ověřovacího studijního programu nedosahuje takové úrovně jako v dřívějších letech a 

absolvent získá pouze základní odbornost a ne i některé další odborné způsobilosti jako 

strojnický kurz či velitelský kurz. V rámci praktických výcviků škola spolupracuje s OUPO 

Frýdek-Místek, která to zastřešuje po odborné stránce a HZS MSK a Ústřední hasičskou 

školou v Jánských Koupelích, kde probíhá samotný výcvik. Ostatní obory mají možnost 

získat odbornost dle § 11 zákona o PO v rámci absolvování k tomu určených předmětů 

v rámci studia. 
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Vyučování univerzity 3.věku probíhá částečně v prostorách FBI a částečně v ústředních 

hasičských školách SH ČMS v Jánských Koupelích a Bílých Poličanech.  

Škola kromě základního vybavení pro požární sport a některých technický prostředků, 

které věnovali některé firmy, které se zabývají výrobou či prodejem požárního vybavení, 

nemá žádné vlastní vybavení určené pro výuku či praktický výcvik. [16] 

4.3. Odborné učiliště požární ochrany 

Tyto učiliště jsou součástí Ministerstva vnitra ČR – Generálního ředitelství a nejsou to 

klasické učiliště jak by se z názvu mohlo zdát. Na OUPO probíhá výuka formou kurzů pro 

jednotlivé příslušníky HZS ČR či ostatní hasiče (HZS podniků či členů JSDH). Přehled 

vybraných kurzů s krátkým popisem je uveden v kapitole 3. 

4.3.1. OUPO Frýdek-Místek 

Učiliště se nachází ve Frýdku-Místku městské části Místek v areálu bývalých kasáren. 

Vedle něj se nachází požární stanice HZS MSK ÚO Frýdek-Místek se kterou dlouhodobě a 

úzce při výuce spolupracuje. 

Pro výuku a výcvik je učiliště vybaveno moderní technikou. Mezi republikové unikáty 

patří trenažér pro výcvik zásahu v prostředí s nebezpečnými látkami, protiplynový polygon 

pro výcvik hasičů při práci s dýchací technikou, tzv. Ohňový simulátor pro nácvik hašení a 

sdružené výcvikové centrum, jehož součástí je cvičné operační středisko. Celková školící 

kapacita je 148 osob v učebnách + 70 míst v kinosále. Ubytovací kapacita učiliště je 90 osob. 

V blízkosti areálu se nachází rekreační přehrada Olešná, která je využívaná pro nácvik zásahů 

na vodní hladině a pro kurzy vůdců malých plavidel.  

Kurzy probíhají v období únor-červen a srpen-prosinec.  

Učiliště spolupracuje při výcviku studentů v rámci Nástupního odborného výcviku se 

středními školami a s VŠB-TUO.  [11] 

4.3.2. OUPO Brno 

Učiliště, které patří mezi největší v republice, se nachází v Brně-Líšni.  

Je vybaveno standardními i speciálními požárními automobily. Ze základních například 

CAS 24/2500/400 S2Z (dřívější označení CAS K 25 Liaz), CAS 32/8200/800 S3R (dřívější 

označení CAS 32 T 815) nebo CAS 24 1800/200 M1Z (dřívější označení CAS K 27 Dennis). 

Mezi speciální patří například výšková technika, technika na vyprošťování či nákladní 
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automobily. Ukázka základní techniky je na obrázku číslo 1. a ukázka speciální požární 

techniky je na obrázku číslo 2. 

Mezi unikátní technické vybavení učiliště je CSS Cobra neboli Colt Cut system Cobra 

v překladu studený řezací systém, který je umístěný na CAS 24 1800/200 M1Z. Toto zařízení 

je určeno pro provoz ve výbušném prostředí a tudíž se hodí pro specifické práce jako 

vytváření otvorů do cisteren s výbušnými látkami. Umožňuje také účinně hasit v uzavřených 

prostorech. Stejné zařízení se nachází jen u HZS Praha, HZS Moravskoslezského kraje a HZS 

Plzeňského kraje. [10] 

 

 

Obr. č. 1 Základní mobilní požární technika na OUPO Brno 

 

Obr. č. 2 Speciální mobilní požární technika na OUPO Brno 

4.3.3. OUPO Borovany 

Odborné učiliště se nachází 15 km jihovýchodně od krajského města České Budějovice, 

na řece Stropnici, v Borovanech.  
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Odborné učiliště bylo dostavěno v roce 1981, kdy byla také zahájena pravidelná výuka v 

odborných kurzech pro hasiče. Učební program je zaměřen především na pořádání základních 

odborných kurzů. Dále se v odborném učilišti pořádají specializační kurzy pro obsluhu 

motorových pil.  

V komplexu budov je ubytovací kapacita pro 50 osob. Dále pak učebny, specializovaná 

počítačová učebna s přístupem na internet, garáže pro mobilní techniku a další provozní 

místnosti.  

Do vybavení odborného učiliště patří základní mobilní požární technika, rekonstruovaná 

cvičná věž se sušákem tlakových hadic a cvičný protiplynový polygon pro výcvik hasičů při 

práci s dýchací technikou. [13] 

4.3.4. OUPO Chomutov 

Učiliště se nachází v budově Střední školy stavební a energetické v Chomutově pro 

kterou také zajišťuje část výuky pro obor Strojník požární techniky. 

Učiliště se zaměřuje na výuku základních kurzů a je také vybaveno základní mobilní 

požární technikou pro tuto výuku. [12] 

4.4. Ostatní vzdělávací zařízení 

Mezi ostatní školy, které poskytují určité vzdělávání v oblasti požární ochrany patří i 

ústřední hasičské školy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Konkrétně jsou to školy 

v Bílých Poličanech a Jánských Koupelích. 

Tyto školy se zaměřují převážně na školení členů jednotek sborů dobrovolných hasičů. 

V kurzech mohou získat odbornosti pro dobrovolné hasiče na pozice velitele jednotek, velitele 

družstev, strojníky, techniky speciálních služeb či nositele dýchací techniky. Také zde 

probíhají kurzy pro obsluhu motorových pil a rozbrušovacích agregátů, které platí i u HZS. 

Jejich zázemí a  vybavení se postupem modernizuje a tudíž mohou poskytovat kvalitnější a 

rozmanitější možnosti školení hasičů. 

4.4.1. Ústřední hasičská škola v Bílých Poličanech 

Škola se nachází na území okresu Trutnov. V kurzech škola úzce spolupracuje s HZS 

Královehradeckého kraje. 

V nabídce jsou základní kurzy pro dobrovolné hasiče a jejich cyklické prodlužování. 

Provádí i kurzy pro obsluhy motorových pil (v délce 66 hodin) a jejich prodlužování (v délce 

8 hodin). 
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 Ve spolupráci s FBI VŠB-TUO zde probíhá výuka univerzity 3. věku. [15] 

4.4.2. Ústřední hasičská škola v Jánských Koupelích  

Škola se nachází na území okresu Opava. V rámci výuky škola velmi dobře 

spolupracuje s HZS Moravskoslezského kraje, konkrétně se stanicí Opava. 

V nabídce jsou základní kurzy pro dobrovolné hasiče a jejich cyklické prodlužování.  

Ve spolupráci s FBI VŠB-TUO zde probíhá výuka univerzity 3. věku. 

Škola je vybavená svojí mobilní hasičskou technikou a to konkrétně  CAS 16 Škoda 706 

RTHP, DA 12 Avie A31 a RZA. Ve spolupráci s požární stanicí Opava je pro výuku 

přístupná i nejmodernější technika umístěná na této stanici, toho je využíváno hlavně při 

školení strojníků a NOV. 

V roce 2007 ve škole proběhly 2 kurzy NOV studentů FBI VŠB-TUO, kdy odborný 

patronát na tímto kurzem mělo OUPO Frýdek-Místek. Vedení OUPO také sestavilo závěrečné 

zkušební komise a vydalo osvědčení o absolvování kurzů. Kurz celkem absolvovalo přes 60 

studentů 2. a  3. ročníků bakalářského studia TPO a BP. [14] 
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5. Vzdělávání hasičů v zahraničí 

Každý stát má jiný systém organizace požární ochrany. Z toho vychází i jiný způsob 

vzdělávání ať už se jedná od získávání odborností, délce kurzů i požadavcích speciálních 

školení na jednotlivé technické prostředky.  

V téhle kapitole budou krátce popsány některé školní zařízení našich dvou sousedních 

států a to Slovenska a Polska. Zbylé sousední státy Rakouska a Německa nebudou vzhledem 

na obsáhlost zahrnuty. 

5.1. Slovensko 

Zcela samostatný vývoj v oblasti požární ochrany na území Slovenské republiky započal 

po rozdělení bývalého Československa. Za tu dobu jsou již patrné různé koncepce ve 

vzdělávání, koncepci plošného pokrytí nebo nákupu nové požární techniky. Avšak i přes tyto 

odlišnosti je systém PO stále na stejném konceptu jako v České republice. 

V dnešní době na Slovensku existuje jedna střední škola, která je součástí Ministerstva 

vnitra Slovenské republiky a 3 veřejné vysoké školy, které mají akreditované obory pro 

vzdělávání studentů v oblasti požární ochrany. 

5.1.1. Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline  

Tato škola je součástí Ministerstva vnitra Slovenské republiky stejně jako naše SOŠ PO 

a VOŠ PO ve Frýdku-Místku. Slouží jako střední odborná škola, střední odborné učiliště a 

rezortní vzdělávací zařízení Hasičského a záchranného zboru Slovenské republiky. Poskytuje 

úplné střední a vyšší odborné vzdělání ve formě prezenčního i dálkového studia.  

Škola plní v rámci HaZZ vzdělávání příslušníků v základních a speciálních kurzech 

v systému celoživotního vzdělávání. Ve vymezeném rozsahu se podílí na obsahové přípravě 

vykonávání základní, speciální a cyklické přípravy zaměstnanců závodních a obecních 

(městských) hasičských útvarů a sborů. Škola v souladu u udělenými oprávněními také 

zabezpečuje základní a další odbornou přípravu  na úseku požární ochrany, např. pro techniky 

PO a další specialisty PO. Dále škola spolupracuje s ostatními školami, které jsou zaměřené 

na PO. 

Škola vznikla v roce 1970 v části objetu Veřejného požiarného útvaru na Náměstí 

požiarníkov v Žilině. Nynější sídlo je od roku 1992 v bývalém areálu Agrostavu v Povážskom 

Chlmci. Zde byl v průběhu let vybudován výcvikový areál školy s výcvikovými plochami a 

polygony pro kvalitní praktický výcvik hasičů. 
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V rámci denního studia škola vyučuje 2 obory. První je mechanik požiarnej techniky a 

druhý je staviteľstvo–požiarna ochrana. Jsou to 4 roční obory zakončené maturitní zkouškou. 

Škola disponuje 11 specializovanými učebnami, kde výuku zajišťuje 27 pedagogů. 

Současná ubytovací kapacita školy je 100 lůžek. [17] 

5.1.2. Technická univerzita vo Zvolene 

Na univerzitě se výukou PO zabývá katedra protipožiarnej ochrany, která organizačně 

spadá pod Drevárskou fakultu. 

Katedra protipožiarnej ochrany vznikla v roce 1998 pod názvem Katedra požiarnej 

ochrany. Přejmenování na dnešní název katedry proběhlo v roce 2005. 

Od roku 1998 byl akreditován inženýrský studijní obor Požiarna ochrana pro denní a 

dálkové studium. Při přechodu na strukturované studium v roce 2004 byl akreditovaný nový 

studijní obor Ochrana osob a majetku, který jde studovat v tříletém bakalářském studiu 

v programu ochrana osob a majetku před požiarom, ve dvou dvouročních inženýrských 

programech technická bezpečnost osob a majetku a hasičské a záchranné služby a tříletém 

doktorandském programu protipožiarna ochrana a bezpečnost. 

Fakulta má také akreditaci od prezidia HaZZ MV SR vykonávání základní odborné 

přípravy a další odborné přípravy techniků PO. [18] 

5.1.3. Žilinská univerzita 

Na univerzitě se výukou bezpečnosti zabývá fakulta špeciálneho inžinierstva, kde je i 

katedra požiarneho inženierstva . 

Historie této fakulty provázela změna názvů i místa, kde působila. Nynější název má od 

roku 2000. 

V rámci studia jsou na fakultě vyučovány bakalářské, inženýrské a doktorandské  

studijní programy a to Bezpečnostný manažment,  Doprava v krízových situáciách, Krízový 

manažment, Záchranné služby. [19] 

5.1.4. Technická univerzita v Košiciach 

Na univerzitě se výukou PO zabývá fakulta baníctva, ekologie, riadenia a 

geotechnologií . 

Fakulta má akreditovaný tříletý bakalářský studijní program Záchranářská, poziarna a 

bezpečnostná technika. Program je zaměřený na výchovu a vzdělávání v záchranářské, 
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požární bezpečnostní technice, s osobitým zřetelem na přípravu odborníků pro oblast 

hornictví, podzemního stavitelství a tunelářství. [20] 

5.2. Polsko 

Nejvýznamnější je samostatná vysoká hasičská škola ve Varšavě, která je součástí 

Ministerstva vnitra Polské republiky. Tato škola má svoji vlastní jednotku PO, kde působí 

studenti a zaměstnanci školy. 

5.2.1. Szkoła Główna SłuŜby PoŜarniczej 

Neboli v překladu Hlavní škola služby požární. Skládá se z několika kateder, které se 

specializují na jednotlivé odvětví hasičské problematiky. 

Na škole jsou vyučovány studijní programy se zaměřením na požární ochranu a 

bezpečnost. 

Školní jednotka hasičských záchranářů provádí podobné úkoly jako jednotka ustanovená 

místním velitelstvím. Základní věcí, kterou se lidí od záchranných hasičských sborů je to, že 

na složení posádek automobilu při plnění bojových úkolů se podílí studenti i zaměstnanci 

školy. 

Jedním z podstatních cílů realizovaných přes jednotku je praktické přichystání studentů 

pro jednotky hasičů i jejich velitelství. V jednotce plní studenti všechny povinnosti jako 

v normálních jednotkách a zúčastňují se všech zásahů. 

Školení jednotky obsahuje část teoretickou i praktickou. 

V teoretické části jsou formou výkladu probírány zásady bezpečnosti práce, postupy 

hasebních prací při různých situacích, zásady radioprovozu, možnosti využívání nových 

technologií při záchranných činnostech a používání pěny při zásazích. Pro kvalitní plnění 

teoretických úkolů je potřebné kvalitní počítačové či audiovizuální vybavení. Důležité jsou 

aktuální materiály dostupné od firem, které se zabývají prodejem či výrobou hasičské 

techniky. 

Praktické školení se opírá především o provádění cvičení zdokonalující bojové 

rozvinutí, používání zásahové techniky na silnici či v terénu. Jako prostory jsou používány 

budovy školy, budovy nacházející se v hasebním obvodu a také v městském bunkru v Starej 

Milostném. Ovšem nejefektivnější forma získávání praxe jsou výjezdy k mimořádným 

událostem v hasebním obvodu. 

Školní jednotka se také účastní ukázek pro obyvatele a zabezpečuje požární ochranu na 

zábavních akcích na území Varšavy.  [21] 
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Obr. č. 3 Školní jednotka při výcviku s hadicemi. 
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6. Statistika výjezdů jednotek požární ochrany 

Statistika je dobrý nástroj pro sledování změn, které jsou v průběhu let v oblasti zásahů 

jednotek požární ochrany. Sledování statistických výstupů za delší časové období dokáže 

odhalit zda byl systém jednotek PO dobře nastaven či nikoliv. Dále je podkladem pro 

krátkodobé a střednědobé prognózy vývoje v této oblasti.  

Ze statistiky za posledních 15 let lze velmi jednoduše zjistit, že počet zásahů jednotek 

PO velmi vzrostl. A to z 48.363 zásahů v roce 1993 na 115.850 zásahů v roce 2007, což je 

nárůst o 239 %. Důležité je také sledovat jaké druhy událostí měli početní vzestup a které 

stagnovali nebo zaznamenali pokles. To umožňuje přizpůsobit vybavení jednotek a hlavně 

případnou úpravu odborné přípravy, aby byli hasiči na dané typy mimořádných událostí lépe 

připraveni a dokázali je efektivněji zvládat.   

Celá statistika byla čerpána ze Statistické ročenky 2007. [6] 

6.1. Činnost jednotek požární ochrany  

Struktura zásahů se s postupem času výrazně změnila. Dříve většinu zásahů tvořily 

požáry. Od toho také pochází název hasiči či dříve požárníci. S postupným rozvojem 

automobilové dopravy, průmyslu a dalšími faktory počty zásahů rostly, ale také jejich 

struktura a to zejména počty dopravních nehod a technických zásahů. 

Počty požárů s určitými výkyvy způsobené klimatickými podmínkami v jednotlivých 

letech jsou v dlouhodobém horizontu jen s malým růstem v rámci procent. 

Velký nárůst zaznamenaly dopravní nehody. To je dáno jednak nárůstem automobilové 

dopravy ať už osobní nebo nákladní. Hlavně dopravní nehody nákladních automobilů 

způsobují velké kolapsy na důležitých silnicích. Následné řešení vyžaduje nasazení těžké 

vyprošťovací techniky, kterou jsou postupně HZS krajů vybavovány dle předurčení 

k zásahům podle plošného pokrytí. 

Technické havárie různých kategorií v dnešní době tvoří největší část zásahů. Postupně 

v průběhů let narůstají každý rok o několik procent. Také různorodost se postupně zvětšuje. 

To nese také nároky na vybavení speciální technikou. 

6.1.1. Druhy mimořádných událostí se zásahy jednotek PO 

Pro orientaci ve statistice je velmi důležité znát jak jsou jednotlivé mimořádné události 

zatříděny a jak je každý typ definován. Proto je zde výpis událostí a popis, jak ho definuje 

MV - Generální ředitelství HZS ČR. 
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Požár – požární zásah na každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či 

zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i 

nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní 

prostředí bezprostředně ohroženy. 

Dopravní nehoda – zásah jednotky PO u mimořádné události v dopravě – kolize 

dopravních prostředků, která vyžaduje provedení záchranných vyprošťovacích prací nebo 

likvidaci následků dopravní nehody.  

Živelní pohroma – zásah jednotky PO z důvodu mimořádné události následkem 

škodlivě působících sil a jevů vyvolaných plošně přírodními vlivy, které ohrožují životy, 

zdraví, majetek nebo životní prostředí – povodně, záplavy, deště, vlivem sněhu atd. při nichž 

jednotky PO provádějí záchranné a likvidační práce. 

Únik nebezpečné chemické látky – zásah jednotky PO z důvodu mimořádné události 

spojené s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů 

(během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. 

Únik ropného produktu  – zásah jednotky PO u mimořádné události s únikem 

výhradně ropných produktů (benzinu, nafty nebo oleje). Úniky těchto látek z provozních 

náplní vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako dopravní nehoda. 

Technická havárie – zásah jednotky PO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných 

stavů velkého rozsahu nebo značných následků na zdraví osob, zvířat či majetku (mimo 

živelní pohromu), např. destrukce objektu. 

Technická pomoc – zásah jednotky PO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných 

stavů menšího rozsahu mimo technologickou pomoc a dopravní nehodu, např.: vyproštění 

osob z výtahu, nouzové otevření bytu, záchrana osob a zvířat, asistence při vyhledávání 

nástražného systému, provizorní nebo jiné opravy. 

Technologická pomoc – zásah jednotky PO vedoucí k odstranění nebezpečí nebo 

nebezpečných stavů v technologickém provozu podniků. 

Ostatní pomoc – zásah jednotky PO, který nelze definovat jako technickou havárii, 

technickou nebo technologickou pomoc, např. odvoz nebo převoz pacienta nebo lékaře, 

monitoring vodních toků, atd. 

Radiační havárie a nehoda – zásah jednotky PO u mimořádné události spojené 

s nepřípustným uvolněním radioaktivních látek nebo ionizujícího záření. 

Ostatní mimořádná událost – zásah jednotky PO u jiné mimořádné události, např. 

epidemie nebo nákaza, zajištění podezřelých zásilek, a také všechny zásahy u událostí, které 

nelze klasifikovat předchozími druhy zásahů jednotek PO. 
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Planý poplach – zásah jednotky PO vyvolaný z důvodu ohlášení požáru nebo jiné 

mimořádné události jednotce, která se nepotvrdila.  

6.1.2. Počet jednotlivých druhů událostí se zásahy jednotek PO  

Tabulka č. 1 uvádí počty jednotlivých druhů zásahů u mimořádných událostí bez 

rozlišení zasahující jednotky. Vztahuje se na roky 1993, 2006 a 2007. Procentuální index 

uvádí změnu mezi roky 2006 a 2007.  

V tabulce č. 1 je i vidět jak se mezi rokem 1993 a léty 2006 a 2007 změnila částečně 

klasifikace zásahů. Dříve nebyly vedeny živelné pohromy, ale byly vedeny kategorie jako 

práce na vodě a čerpání vody. Také se změnilo vedení technických havárií. 

Planí poplachy tvoří: 43 % hlášení elektronické požární signalizace, 19 % příznaky 

hoření, 7 % zneužití jednotky PO, 11 % nenahlášené pálení a 20 % jiný důvod. 

 

Počet událostí 
Druh události 

1993 2006 2007 Index % 

požáry 18 539 19 665 21 835 112 

dopravní nehody 4 136 18 976 21 270 112 

živelní pohromy x 5 414 10 044 186 

práce na vodě 249 x x x 

čerpání vody 1173 x x x 

úniky nebezpečných chemických látek celkem 2366 5 809 6 377 110 

    z toho ropné produkty 1144 4 644 5 235 113 

technické havárie celkem x 49 785 48 010 96 

   z toho technické havárie x 844 29 3 

              technické pomoci 11 963 45 657 44 765 98 

              technologické pomoci 1 650 957 1 042 109 

              ostatní pomoci x 2 327 2 174 93 

jiné technické zásahy 3 282 x x x 

radiační nehody a havárie x 4 0 0 

ostatní mimořádné události x 735 166 23 

plané poplachy 5 005 8 409 8 148 97 

celkem 48 363 108 797 115 850 107 

Tabulka č.1 Druhy a počty zásahů v letech 1993, 2006 a 2007 
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6.2. Počet hasičů, jednotek PO a podíl jednotlivých druhů jednotek 

PO na celkovém počtu zásahů v roce 2007 

Počty hasičů a evidovaných jednotek jsou brány k 31.12.2007. 

Celkem bylo v ČR evidováno: 9 385 příslušníků HZS ČR (z toho 6 529 zařazených 

v jednotkách HZS krajů) a 1 132 občanských zaměstnanců HZS ČR; 2 818 profesionálních 

hasičů zařazených v jednotkách HZS podniků, z toho 468 vojenských hasičů; 76 026 členů 

jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků. 

Podíl jednotek na zásazích:  

HZS ČR – 67,9 % zásahů z celkového počtu. Evidováno 237 jednotek PO. 

JSDH obcí - 24,8 % zásahů z celkového počtu. Evidováno celkem 7 348 jednotek PO, 

z toho v kategorii JPO II celkem 184, JPO II 1 358, JPO V 5 806. Z uvedeného počtu pouze 

1x zasahovalo 790 (10,8 %) jednotek PO a 4 569 (60,2 %) nezasahovalo vůbec. Jednotky 

SDH obcí měly výrazný podíl u hlavní zásahové činnosti těchto jednotek PO, tj. u požárů a 

dále také u živelních pohrom a dopravních nehod. 

HZS podniků - 6,7 % zásahů z celkového počtu Evidováno 113 jednotek PO, z toho 20 

vojenských hasičských jednotek Armády ČR s působností ve vojenských objektech a zařízení. 

Mají rozhodující podíl na počtu technologických a technických pomocí, ale i planých 

poplachů. Mnoho z těchto pomocí mělo charakter události, kde byly činnost jednotky PO 

předem dohodnuta, a proto nebyly tyto události pojaty do statistiky událostí a zásahů jednotek 

PO. 

JSDH podniků - 0,6 % zásahů z celkového počtu. Evidováno 258 jednotek PO. 

Převažuje počet zásahů u požárů a planých poplachů. 

6.3. Požáry 

I když v dnešní době nejsou požáry procentuelně dominantní složkou zásahů jednotek 

PO, tak přesto jsou stále významnou částí zásahů, kde včasným a efektivním zásahem lze 

eliminovat rozsah následků. Ať už se jedná o počet usmrcených, zraněných či evakuovaných 

osob a také škody na majetku. 
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Tabulka číslo 2 ukazuje základní ukazatele požárů v letech 1993, 2006 a 2007. 

Základní ukazatele 
Druh 1993 2006 2007 

počet požárů 19 822 20 540 22 394 
přímé škody (Kč) 670 925 400 1 933 991 

700 
2 158 494 

uchráněné hodnoty 
(Kč) 

4 729 367 
000 

9 182 541 
000 

8 974 428 
000 

usmrceno osob 104 144 130 
zraněno osob 892 919 1 023 

Tabulka č. 2 Základní ukazatele požárů 

 

Dále podle místa vzniku požáru a škod, jak ukazuje tabulka číslo 3,  lze vyčíst, že 

nejvíce požárů je v obytných zařízení a největší škody jsou ve výrobních zařízeních. Indexy 

ukazují procentuální změnu v počtu případů a škodách mezi léty 2006 a 2007. Lze z nich 

vyčíst, že škody u jednotlivých typů požárů jsou různé a když počet požárů klesne či stoupne, 

tak celková škoda může být větší či menší oproti předcházejícími roku. 
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Počet požárů a škody podle místa vzniku 

Budova, objekt Počet 
Index 

[%] 

Škoda 

[tis.Kč] 

Index 

[%] 

budovy občanské výstavby, včetně budov pro 

dopravu a spoje  

780 92 2 96 132,6 57 

bytový domovní fond 2 158 104 125 801,8 87 

rodinné domky a ostatní budovy pro bydlení 1 502 98 193 153,9 103 

budovy a haly pro výrobu a služby 392 84 641 803,7 152 

energetické výrobní budovy 78 82 46 031,0 190 

budovy a objekty pro garážování 115 88 51 510,0 81 

budovy pro skladování (bez zemědělských) 73 71 96 951,0 73 

budovy pro skladování zemědělských 

produktů 

79 71 34 528,0 53 

budovy pro rostlinou a živočišnou výrobu 61 98 58 741,0 339 

objekty v zemědělství 27 96 8 900,5 137 

objekty mimo budovy (bez zemědělských) 146 78 32 433,8 178 

objekty ve výstavbě a rekonstrukci 72 95 15 096,9 114 

provizoria a účelové objekty u budov 644 104 60 408,9 188 

dopravní prostředky a pracovní stroje 2 378 99 318 954,9 102 

zemědělské plochy a přírodní prostředí 723 122 16 797,4 142 

lesy 806 116 16 402,6 200 

volné skladovací plochy 3 242 92 41 534,2 680 

demolice, skládky odpadu 5 670 95 43 551,8 156 

ostatní 3 448 461 59 760,4 657 

Tabulka č.3 Počet požárů a škody podle místa vzniku 
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7. Legislativa a normy 

Zákony, vyhláškami a normami je podrobně vymezen i sektor požární ochrany. Tato 

kapitola nemá za cíl provést důkladnou analýzu legislativy a norem pro oblast PO, ale nastínit 

důležitost znalostí a základní výčet. 

V dnešní době je důležité znát své práva, ale naprosto nutné znát své povinnosti dané 

příslušnou legislativou. Neznalost může vést ke zbytečnému prodloužení řešení mimořádné 

události nebo v horším případě vést i k velmi závažným důsledkům, kdy dojde k velkým 

materiálním ztrátám a ztrátám na lidských životech.  

Pokud se nepostupuje podle daných předpisů či postupů, tak při nesprávném provedení 

zásahu je možné očekávat, že se postižené osoby budou domáhat náhrady škody, ušlého zisku 

a je pravděpodobné, že uspějí. 

7.1. Zákony a vyhlášky 

Základní zákon ze kterého vycházejí všechny další zákony, vyhlášky či vnitřní předpisy 

je zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. 

Další které z něj vychází jsou: 

• zákon č. 238/2000 Sb. o hasičském záchranném sboru České republiky ve znění 

pozdějších předpisů; 

• zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších 

předpisů; 

• zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů. 

K zákonům dále patří prováděcí vyhlášky, které jsou také častěji novelizovány a tím 

přizpůsobovány aktuální požadavkům.  

Například: 

• vyhláška č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších 

předpisů ; 

• vyhláška č.247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve 

znění vyhlášky 266/2005 Sb.; 

• vyhláška č.35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky. [22] 
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7.2. Normy 

Normy obecně nejsou závazné a jsou pouze doporučující, poskytují návody, jak něco 

navrhnout či jsou prostředkem standardizace. Normy jsou původem české ČSN, převzaté 

např. ČSN EN, ČSN ISO či původní DIN, ISO, EN, atd. 

Pokud jsou někde v legislativě stanoveny požadavky na dané provedení stavby či 

výrobků podle nějaké normy, tak návrhář či výrobce musí dodržet bezpečnost na minimální 

úrovni jakou udává norma.  

 Tohle se týká norem, které jsou určeny pro prevenci i represi. V jednotlivých 

prováděcích vyhláškách jsou uvedeny odkazy na normy podle kterých má příslušná věc 

splňovat bezpečnostní či jiné požadavky. 

V prevenci jsou to normy, které jsou především určeny pro navrhování požární 

bezpečnosti staveb  např. ČSN 72 08 02 pro nevýrobní objekty, ČSN 72 08 04 pro výrobní 

objekty a další. 

V represi jsou to většinou normy, které stanovují technické parametry techniky nebo 

odolnost osobních ochranných prostředků (odolnost proti teplu, vodě, mechanická 

odolnost,…). Jsou to normy např. ČSN EN 659 či ČSN EN 469: 2005, které byly převzaty 

z evropských norem. Výrobky vyrobené a odzkoušené podle požadavků, které uvádí mohou 

či v některých případech musí být označeny piktogramem a číslem normy, jak ukazuje 

obrázek číslo 4. [23] 

 

 

Obr. č. 4 Ukázka značení norem na osobních ochranných prostředcích. 
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8. Návrh jednotky požární ochrany na Fakultě 

bezpečnostního inženýrství 

Tato kapitola se pokusí navrhnout jednotku požární ochrany, která by působila na FBI 

VŠB-TUO. 

V návrhu se bude vycházet z nynější situace, kdy není na fakultě žádné vybavení 

(mobilní požární technika, technické prostředky či osobní ochranné prostředky) ani nejsou 

žádné vhodné prostory (garážová stání, šatny, sklady) a je tedy nutné začít od nuly. 

Cílem návrhu je stanovit nejoptimálnější kategorii jednotky a z ní stanovit minimální 

požadavky na vybavení, prostorové nároky, obsazení lidmi a jiné.  

Nebude provedena cenová kalkulace nákladů, protože v případě zřizování jednotky by 

se muselo vycházet z aktuálních cen. Spoustu vybavení by jistě bylo možno získat převodem 

od MV ČR, HZS krajů či jako sponzorské dary. Pro firmy podnikající v oblasti PO by to byla 

záležitost prestiže, kdyby mohli ve svých materiálech uvádět, že jsou sponzory jednotky PO 

ve které působí budoucí pracovníci HZS krajů a HZS podniků. Určitě by se také v rámci 

výzkumu a vývoje mohlo s jednotlivými firmami spolupracovat a podílet se na zlepšování 

jejich výrobků a tím i zajišťovat pro jednotku nejnovější výbavu. 

8.1. Volba kategorie jednotky 

Volba druhu jednotky je pro návrh nejdůležitější krok. Z něj pak vychází jednotlivé 

požadavky na dobu výjezdu, počet lidí v jednotce a jejich kvalifikaci, počty a druh mobilní 

požární techniky a další vybavení. 

Kategorie jednotek PO vycházejí ze zákona č.133/1985 Sb. a vyhlášky č.247/2001 Sb. 

Výčet kategorií jednotek je uveden v tabulce číslo 4. 

Z výčtu kategorií a tedy možností která kategorie jednotky by to mohla být lze ihned 

vyřadit JPO I, jelikož FBI není součásti MV ČR ani HZS MSK, takže tato volba není možná.  

Při volbě ze zbývajících možnosti by byl problém jakým způsobem by byla jednotka 

zřízena a z toho by se odvíjelo jestli by byla typu „obec“ tedy možnosti JPO II, III, V nebo 

„podnik“ a tedy JPO IV, VI. To by muselo být předmětem jednání mezi vedením fakulty 

(nebo univerzity), HZS Moravskoslezského kraje a dalšími institucemi. Nejdůležitější bod by 

byl určitě financování a zařazení do plošného pokrytí kraje. 

Nejoptimálnější volbou by byla kategorie JPO III nebo JPO VI. Vzhledem k tomu, že ke 

kategorii JPO VI nejsou v legislativě dány žádné konkrétnější podmínky podle kterých by se 
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dalo vycházet ( při návrhu takové jednotky se vychází z požárního nebezpečí konkrétního 

podniku), tak návrh bude  pro jednotku typu JPO III. 

Konkrétně jednotka typu JPO III/1, která zajišťuje jeden výjezd. Kategorie JPO III/2, 

která zajišťuje na sobě 2 nezávislé výjezdy (tohle nezajišťují ani menší stanice HZS krajů) by 

byla aspoň v počátcích fungování jednotky příliš náročná na vybavení a počty lidí. 

Kategorie jednotek požární ochrany 

Kategorie Název Popis Působnost 

JPO I HZS 

kraje 

jednotka hasičského záchranného sboru, 

výjezd do 2 minut od vyhlášení poplachu 

zpravidla do 20 

minut jízdy z místa 

dislokace 

JPO II JSDH 

obce 

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, 

výjezd do 5 minut od vyhlášení poplachu 

zpravidla do 10 

minut jízdy z místa 

dislokace 

JPO III JSDH 

obce 

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, 

výjezd do 10 minut od vyhlášení poplachu 

zpravidla do 10 

minut jízdy z místa 

dislokace 

JPO IV HZS 

podniku 

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, 

výjezd do 2 minut od vyhlášení poplachu 

na území podniku či 

po dohodě i mimo 

JPO V JSDH 

obce 

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, 

výjezd do 10 minut od vyhlášení poplachu 

na území obce či po 

dohodě i mimo 

JPO VI JSDH 

podniku 

jednotka sboru dobrovolných hasičů 

podniku, výjezd do 10 minut od vyhlášení 

poplachu 

na území podniku či 

po dohodě i mimo 

Tabulka č. 4 Kategorie JPO 

8.2. Vnitřní organizace jednotky 

Důležitým úkolem by bylo zkoordinovat školní výuku studentů a učitelů tak, aby nebyla 

ohrožena akceschopnost jednotky a ani nebyla příliš narušena výuka a vždy ve stanoveném 

časovém úseku byl k dispozici minimální počet lidí na výjezd. 

V ideálním případě by jednotka byla tvořená studenty a zaměstnanci školy (učiteli a 

civilní zaměstnanci). To by umožňovalo, aby funkce velitele byla vykonávána zaměstnancem 

školy. Ten by mohl mít v rámci svých povinností  jednak jednotku, ale v případě vhodného 

vzdělání i výuku odborných předmětů (jako Nástupní odborný výcvik, Technické prostředky, 
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Požární taktiku) a zařizování dalších záležitostí s praxemi. Ostatní zaměstnanci by mohli být 

na pozicích velitelů družstev a strojníků. Studenti by při vstupu do jednotky začínali jako 

řadový hasiči a po určité praxi a splnění dalších podmínek by se mohli přeřadit na pozice 

techniků služeb, strojníků či velitelů družstev. K tomu jsou potřeba příslušné kurzy, které 

vyučují například v ÚHS v Janský Koupelích nebo by se mohli vyučovat i na FBI.  

Oproti ostatním školám v republice, které se zabývají výukou PO, tak FBI má výhodu, 

že všichni studenti jsou již plnoletí a také jich je více a na škole mohou být v případě studia 

bakalářského a navazujícího 6 let (při standardní délce studia). V letním semestru 2. ročníku 

bakalářského studia je vyučována teoretická část Nástupního odborného výcviku a  mezi 2. a 

3. ročníkem bakalářského studia je praktický výcvik. Tohoto kurzu se dříve zúčastňovalo 

kolem 30 studentů a v minulém roce proběhl kurz, kde bylo přes 60 studentů. Tento počet by 

měl být nyní každý rok. Z toho vyplívá, že studentů, kteří mají základní výcvik a mohou se 

stát plnohodnotnými členy jednotky je dostatek. Studenti, kteří mají zkušenosti a potřebné 

kurzy (nositel dýchací techniky) by mohli být členi jednotky například od 2. ročníku 

bakalářského studia a ostatní až po absolvování NOV od 3. ročníku. Výběr studentů by se 

musel stanovit podle zájmu a maximální kapacity jednotky,která by jistě byla mnohem větší 

než stanovuje vyhláška. 

V tabulce číslo 5 je základní počet členů jednotky z přílohy vyhlášky 247/2001 Sb.Pro 

porovnání jsou zde uvedeny počty pro JPO III/1 a JPOIII/2.  Tyto jsou pouze minimální a lze 

je překročit. Hlavně může být užitečnější, když je dostatek strojníků, jelikož velitele může 

v případě nouze dělat i normální hasič, ale řídit by měl vždy strojník se kurzem a znalostí 

daného automobilu. 

Vnit řní organizace jednotky JPO III/1 a JPO III/2 

  JPO III/1    JPO III/2 

Celkem základní početní stav členů 12 24 

Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané kategorii jednotky 4 8 

Funkce   

Velitel 1 1 

Velitel družstva 2 5 

Strojník 4 6 

Hasič, starší hasič 5 12 

Tabulka č. 5 Vnitřní organizace jednotky 
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8.3. Prostorové nároky 

Pro kvalitní fungování jednotky je potřeba dobré prostorové zázemí. V současné době 

v areálu FBI není potřebné zázemí pro garážové zaparkování automobilů (osobních i 

nákladních) ani další vhodné prostory pro ostatní potřeby jednotky. 

Pro parkování mobilní požární techniky je důležité, aby bylo vytápěné a teplota v těchto 

prostorech v zimních měsících neklesla pod bod mrazu z důvodu přítomnosti vody v CAS. 

Dále je nutné počítat také s rozměry automobilů a jejich značné hmotnosti. Pro představu 

rozměrů jsou v tabulce číslo 6 uvedeny základní rozměry a hmotnost CAS. Pro případnou 

stavbu garáží (provizorních nebo stálých) je nutné počítat se stáním pro dva nákladní 

automobily a případně osobní automobil. Garáže mohou být společné pro ostatní automobily, 

které používá fakulta a případně osobní automobily by mohli být využívány dle potřeby pro 

fakulty i jednotky. [4] 

Základní parametry CAS 

Název CAS K 27 Dennis 

Rapier 

CAS K 25 Liaz 

101.860 

CAS 32 T 815 6x6 

Délka [mm] 7 215 7 770 8 670 

Šířka [mm] 2 390 2 500 2 500 

Výška v nezatíženém 

stavu [mm] 

2 990 3 350 3 250 

Celková hmotnost 

[kg] 

12 000 15 600 22 500 

Maximální rychlost 

[km/hod] 

125 90 100 

Počet míst 1+5 1+8 1+3 

Výkon čerpadla 

[l/min] 

2 700 2 500 3200 

Objem nádrže na 

vodu / pěnu [l] 

1 800/100 2 500/800 8200/800 

Tabulka č.6 Základní parametry vybraných CAS. 

Další prostory, které jsou důležité jsou například kanceláře, šatny, sociální zařízení, 

sklady, odpočinkové místnosti. Určité prostory by šly ve stávajících budovách upravit bez 

větších nákladů a dalšími by šlo počítat při dalších fázích rekonstrukce areálu fakulty buď ve 
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stávajících prostorech nebo jakou součást stavby garáží. Optimální by bylo, kdyby v areálu 

vznikla menší požární stanice, která by využívala technické zázemí fakulty, ale nijak 

nenarušovala výuku a chod fakulty. Pro teoretickou výuku je možné používat současné 

učebny. Pro praktický výcvik využívat areál fakulty nebo ve spolupráci s HZS MSK a jinými 

dobrovolnými sbory i ostatní místa. 

8.4. Vybavení požární technikou 

Vybavení mobilní požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany přímo 

určuje co jsou schopni hasiči provádět a jak efektivně jsou to schopni provádět. Ze statistiky 

vyplívá (viz kapitola 6), že velkou část zásahů tvoří různé technické pomoci a tomu je nutné 

přizpůsobit vybavení a výcvik s ním. Legislativa předepisuje pouze minimální nutné 

vybavení, které je spíše pro požáry. Přehled minimálního vybavení stanovené vyhláškou 

č.247/2001 Sb. pro JPO III/1 je uveden v tabulce číslo 7. Jsou zde ovšem různé výjimky 

(například automobilový žebřík je nutný jen, když není ve výbavě blízké stanice HZS kraje) a 

další požadavky, které závisí na zařazení jednotky do plošného pokrytí kraje. 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany 

Cisternová automobilová stříkačka v základním provedení 1 

Dopravní automobil 1 

Automobilový žebřík do 30 m 1 

Odsavač kouře nebo přetlakový ventilátor 1 

Motorová stříkačka 1 

Izolační dýchací přístroj 4 

Vozidlová radiostanice požární ochrany 2 

Přenosná radiostanice požární ochrany 2 

Mobilní telefon 1 

Tabulka č.7 Požární technika a věcné prostředky požární ochrany pro JPO III/1 

Důležité by bylo zda by technika byla zakoupena nebo by byla získána převodem či 

zapůjčením od HZS. V případě nákupu techniky by také rozhodovalo množství uvolněných 

finančních prostředků. Cena nové CAS se pohybuje podle podvozku, nástavby a výbavy 

zhruba od 5 do 10 milionů korun. Ukázka výborně vybavené CAS je na obrázku číslo 5.[24]  
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Jako DA by mohla sloužit buď klasická DA 12 A 31 [4] nebo dodávkový automobil, 

který při použití vozíku pro požární stříkačku lze používat jako plnohodnotný DA a jeho 

výhoda je, že je zařazen do kategorie automobilů do 3,5 tuny. 

Další výbava jednotky by závisela finančních schopnostech fakulty nebo schopnosti 

získat vybavení převodem, zápůjčkou či sponzorským darem. 

 

Obrázek č. 5 CAS K 27 Dennis Rapier s výbavou v užívání HZS MSK. 

8.5. Vybavení osobními ochrannými prostředky 

Vybavení hasiče osobními ochrannými prostředky musí v dnešní době splňovat mnoho 

kritérií. Musí být pohodlné na nošení, odolné proti povětrnostním podmínkám, poskytovat 

dostatečnou ochranu v krizových situacích a mít dostatečnou životnost při běžném užívání. 

Mezi základní ochranné prostředky patří přilba, kukla, rukavice, boty, pracovní 

stejnokroj, zásahový oblek, opasky a jiné. Náklady na pořízení jednotlivých prostředků jsou 

značné, protože jsou vyráběny z materiálů a podle platných norem tak, aby poskytovali co 

největší ochranu zasahujících hasičů. 

Některé prostředky by mohli být nakoupeny jen v určitém počtu (např. helmy, opasky) a 

využívány podle potřeby. Určité by v optimálním případě musel mít každý člen jednotky svůj 

(pracovní stejnokroj, rukavice, boty). Také je nutné počítat s tím, že v případě studentů by 

byla délka trvání členství studenta v jednotce 2-5 let a po té době by vybavení odevzdal. Tím 
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by mohl vznikat problém v různých velikostech. Tím by se mohly některé atypické velikosti 

hromadit na skladě, protože životnost těchto prostředků je mnohem vyšší než udávaná doba 

studenta v jednotce. [3] 

8.6. Výcvik a možnosti využití jednotky pro výuku 

Pro kvalitní činnost u zásahů je nutné provádět kvalitní teoretický i praktický výcvik. 

Základy teorie i praxe získávají studenti na NOV a v jednotce by se měly dále rozvíjet. 

Teoretický výcvik lze provádět na učebnách fakulty, které jsou dostatečně vybaveny 

audiovizuální a výpočetní technikou. Ve fakultní knihovně je dostatečné množství různé 

studijní literatury. A případně by se mohli ze zahraniční literatury [5] čerpat a zavádět nové 

postupy zásahů. 

Praktický výcvik by mohl probíhat v areálu fakulty či na ostatních prostorech univerzity. 

Případně ve výcvikových prostorech HZS MSK. 

Technika by mohla sloužit pro názornou výuku všech studentů v odborných předmětech 

a tudíž by zřízená jednotka sloužila pro všechny studenty. 

8.7. Zařazení do plošného pokrytí Moravskoslezského kraje 

Jednotka by v případě splnění všech podmínek pro akceschopnost mohla být zařazena 

do plošného pokrytí Moravskoslezského kraje. Ovšem pokud by nebylo vyřešeno ubytování 

studentů a zaměstnanců někde poblíž areálu fakulty, tak by nebylo možné zajišťovat 

akceschopnost 24 hodin 7 dní v týdnu. Jednotka by ovšem mohla vyplňovat časový úsek se 

kterým má většina dobrovolných sborů problém a to čas zhruba od 7 do 16 hodin ve všední 

dny. Je to dáno tím, že v téhle době je jednak zajišťována výuka a také většina zaměstnanců 

(tedy potencionálních členů jednotky) je na fakultě. V tuto dobu by byla jednotka schopna 

zaručeně vyjet k mimořádné události na žádost Centra tísňového volání HZS MSK . To by byl 

největší přínos pro plošné pokrytí Moravskoslezského kraje. 

Vyhlašování poplachu by mohlo probíhat buď za pomocí školního rozhlasu nebo 

optimálněji pomocí osobních pagerů nebo mobilních telefonů. Tím by se zbytečně 

nenarušovala výuka a bylo zajištěno to, že by se členové dozvěděli o poplachu i když by byli 

poblíž areálu fakulty. 

V případě realizace návrhu i když by nebyl bez problémů a byl zdlouhavý, tak by to byl 

velký přínos pro studenty i školu a v neposlední řadě i pro okolí. 
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9. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na získávání odborné způsobilosti pro výkon 

povolání u HZS ČR, na školské zařízení u nás, na Slovensku a v Polsku, statistiku výjezdu 

jednotek požární ochrany, legislativu a návrh školské jednotky požární ochrany.  

Možnosti vzdělání začínají již na středních školách přes vyšší odbornou školu, vysokou 

školu a končí v odborných učilištích požární ochrany. Analýzou jednotlivých škol jsem zjistil, 

že bohužel možnosti získání praxe na školách mimo OUPO jsou v dnešní době velmi 

omezené a je nutné ji získávat mimo školu. Pro zlepšení této situace by bylo dobré zřídit u 

každé školy jednotku požární ochrany, kde by mohli studenti tuto praxi získat. Proto jsem 

udělal návrh jednotky na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava. Vycházel 

jsem z platné legislativy, svých zkušeností získaných působením v JSDH typu JPO III/1 a ze 

znalostí současného stavu na fakultě. 

Při vlastním návrhu jsem zvolil kategorii jednotky jako JPO III/1, která v současných 

podmínkách je z mého pohledu realizovatelná. Dále jsem se zabýval vnitřní organizací, kde se 

počítá se složením jednotky ze studentů a zaměstnanců školy. Pozici velitele jednotky by 

vykonával zaměstnanec školy a o ostatní pozice by se dělili studenti a zaměstnanci. Velice 

důležité jsou prostory na umístění mobilní požární techniky a věcných prostředků a zázemí 

členů jednotky, které zcela chybí. Po nadefinování prostorů kam umístit techniku a vybavení 

jsem provedl výčet možností s pořízením techniky, vybavení a výcviku členů. Konečná fáze 

bylo  nastínění možností zařazení jednotky do plošného pokrytí Moravskoslezského kraje, 

kdy by jednotka mohla vyplňovat problémový časový úsek pro ostatní dobrovolné sbory a to 

od 7 do 16 hodin ve všední dny. 

Návrh jednotky v bakalářské práci může sloužit jako podklad pro vlastní realizaci školní 

jednotky požární ochrany a tím podstatně zvýšit možnosti získání praxe studentů během 

studia. Zároveň technické prostředky jednotky mohou sloužit pro praktické doplnění 

odborných předmětů. 
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11. Seznam zkratek 

 
Zkratka Plný název 

PO požární ochrana 
MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky 
IZS integrovaný záchranný systém 
JPO jednotka požární ochrany 
HZS Hasičský záchranný sbor 
VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
FBI Fakulta bezpečnostního inženýrství 
SDH sbor dobrovolných hasičů 
JSDH jednotka sboru dobrovolných hasičů 
HaZZ SR Hasičský a záchranný zbor 
SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
ÚHS Ústřední hasičská škola 
OUPO Odborné učiliště požární ochrany 
MSK Moravskoslezský kraj 
CAS cisternová automobilová stříkačka 
DA dopravní automobil 
RZA rychlý záchranný automobil 
TA technický automobil 
 


