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ANOTACE 

 

BERNÁŠEK, J. Metodika hodnocení zásahové činnosti jednotek požární ochrany. 
Diplomová práce, Ostrava, VŠB-TU, FBI, 2010, 39 s. 
 

Diplomová práce přináší metodický návod, jak provádět rozbory a hodnocení zásahové 

činnosti jednotek požární ochrany. V první části je proveden statistický rozbor zásahů a 

přehled závažných mimořádných událostí, u kterých se předpokládá provádění rozboru 

zásahu. Ve druhé části je charakteristika činnosti jednotek požární ochrany. V další části je 

postup při hodnocení zásahů v zahraničí. Sedmá část diplomové práce se věnuje metodice 

provádění rozboru zásahové činnosti. V závěrečné části jsou popsány chyby, které se při 

provádění rozboru mohou stát, a kterých by se měl hodnotitel vyvarovat. Práce přináší 

návrh formuláře, který by mohl sloužit jako pomůcka pro zpracování rozboru zásahu. 

 

Klíčová slova: mimořádná událost, rozbor, hodnocení, jednotky požární ochrany, velitel 

zásahu 

 

 

ANNOTATION 

 

Bernášek, J. Guideline for evaluation of fire brigade unit’s emergency operations. 

Thesis, Ostrava, VŠB-TU, FBI, 2010, 39 p. 

A thesis gives systematic guideline on how to conduct analysis and evaluation of any 

emergency operations of fire brigade units. The first part contains statistical analysis of 

interventions and a review of major emergencies appropriate for implementation of the 

intervention analysis. Function characteristic of different fire brigades is in the second 

part. In the next section author presents the evaluation procedure as is used in foreign 

countries and evaluation methodology for different interventions. The final section 

describes kinds of problems and mistakes which evaluator should avoid. Thesis offers 

specific kind of form as a tool for the intervention analysis. 
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1. Úvod 

Téma „Metodika hodnocení zásahové činnosti jednotek požární ochrany“ jsem si vybral, 

protože v současné době není v žádné dostupné literatuře popsáno, jak při této důležité 

činnosti postupovat. V rámci výkonu služby u HZS Karlovarského kraje jsem se setkal 

s mnoha rozbory zásahu, ale žádný neobsahoval návrhy na jiný lepší postup pro další 

zásahy podobného typu. V odborných časopisech se rozbory zásahu objevují, ale i zde se 

jedná pouze o seznámení s konkrétním zásahem bez návrhů jiných postupů, seznámení 

s problematikou, která se u zásahu vyskytla, se objevuje jen zřídka a okrajově.  

Mnohdy musí VZ i štáb velitele zásahu řešit velmi složité situace, které nejsou nikde 

popsány a musí využít svých znalostí a zkušeností. Někdy se bohužel stává, že zvolený 

postup nevede ke zdárnému zvládnutí zásahu nebo zásah vymkne kontrole. Z tohoto 

důvodu je nutné po ukončení takovéhoto zásahu provést rozbor a nalézt správný a 

bezpečný způsob řešení dané situace. 

Kvalitně zpracovaný rozbor zásahu, který se někdy může nazývat i hodnocení zásahové 

činnosti, může na praktických činnostech ukazovat silné, ale i slabé stránky činnosti 

jednotek PO a samozřejmě dávat i návrhy na kvalitnější provádění zásahové činnosti. 

Velký přínos ve zpracovávání rozborů zásahů je v provádění odborné přípravy 

zasahujících složek a jejich příslušníků, popřípadě členů a jejich seznamování 

s praktickými poznatky ze zásahové činnosti jiných jednotek.  

Předložená diplomová práce se věnuje jednotlivým oblastem problematiky zásahové 

činnosti jednotek PO a jsou stručně popsány zásady jak uvedenou oblast hodnotit. 

Zásahová činnost jednotek PO je velice rozmanitá a nelze obsáhnout všechny oblasti. 

Diplomová práce dává přehled o těch nejčastějších a nejdůležitějších oblastech. Při 

provádění rozboru zásahu je nutná zkušenost a znalost dané problematiky tak, aby 

hodnotitel mohl rozbor rozšířit o tu část, kterou považuje za důležitou a se kterou je 

potřeba seznámit ostatní odbornou veřejnost.  
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2. Rešerše 

Při řešení problematiky diplomové práce jsem zjistil, že téma je velmi specifické a 

informací k tomuto tématu není mnoho. Většina uvedené literatury řeší postupy 

zásahových činností. V žádné literatuře není uvedeno, jakým způsobem by se měly 

zásahové práce hodnotit. Pro zpracování diplomové práce jsem čerpal z této literatury: 

 

KOLEKTIV AUTORŮ. Firefighters Handbook. Essentials of Firefighting and Emergency 

Response. Second Edition. New York: DELMAR THOMSON LEARNING, 2000, 980 s. 

ISBN 1-4018-3575-9. 

Příručka dává ucelený přehled o všech činnostech hasičů. Přehlednou formou doplněnou 

velkým množstvím obrázků jsou popsány všechny činnosti, se kterými se při výkonu 

služby může hasič setkat. Jedná se o základní učební materiál amerických hasičů.  

 

KOLEKTIV AUTORŮ. Bojový řád jednotek požární ochrany. 1. vyd. Ostrava: Sdružení 

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

          Bojový řád jednotek požární ochrany je jedním ze základních předpisů v oblasti 

odborné přípravy. Tento řád je vydaný k zabezpečení jednotného postupu při výkonu 

služby v jednotkách požární ochrany. Je dělen na jednotlivé kapitoly podle zaměření – 

Dopravní nehody (D), Nebezpečné látky (L), Nebezpečí (N), Obecné zásady (O), Požární 

poplach (P), Řízení (Ř), Součinnost (S), Technický zásah (T). V těchto kapitolách jsou 

formou metodických listů zpracována jednotlivá témata. V jednotlivých metodických 

listech jsou hasiči seznámeni s charakteristikou činnosti, úkoly, postupy a očekávanými 

zvláštnostmi.  

 

HANUŠKA, ZDENĚK. Organizace jednotek požární ochrany I., 1. vydání Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1998. 98 s. ISBN: 80-86111-26-1 

Kniha se zabývá popisem systému jednotek požární ochrany, který se v ČR začal budovat 

od roku 1994 pod názvem plošné rozmístění sil a prostředků. Jsou zde popsány teoretické 

základy tohoto systému a důvody jeho vzniku. Z hlediska systémové analýzy je věnována 

pozornost definici dvou podsystémů uvedeného plošného rozmístění a jsou zde podrobně 

rozpracovány charakteristiky vnitřní organizace základních druhů jednotek požární 

ochrany v návaznosti na systém plošného pokrytí. 
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3. Statistika  

Zabezpečení statistického sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek PO 

na území kraje nařizuje HZS krajů platná legislativa1. Statistické sledování událostí se u 

hasičských sborů provádí již více než třicet let. Zpočátku se sledovaly jen požáry a od roku 

1974 se sledování zpracovávalo pomocí specializovaného programu na počítačích. Od 

roku 1992 specialisté pro zjišťování příčin vzniku požárů vytvářeli statistická data nejen o 

požárech, ale i technických zásazích a planých poplaších. V dnešní době se statistické 

sledování provádí pomocí programu statistického sledování událostí (dále jen „SSU“). Při 

zpracovávání zprávy o zásahu se sledované položky ukládají do SSU a centrálně 

shromažďují. 

Na základě statistických údajů je přehled například o průměrné době požáru, druhu použité 

techniky, počtu a druzích činností hasičů a spotřebě hasiv u zásahu a je rozhodujícím 

argumentem pro obsazování stanic, ekonomické rozvahy o nákupech techniky podobně. 

3.1. Statistika zásahové činnosti jednotek PO 

Základním ukazatelem statistického sledování činnosti jednotek PO je celkový počet 

zásahů za kalendářní rok. V následujícím grafu je přehled počtu výjezdů jednotek PO za 

období uplynulých pěti let. 

 

 

Obrázek 1: Počty výjezdů jednotek PO za rok v období za pět let 

 

                                                 
1 §26 odst. 2, písm. k, zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně 
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Z výše uvedeného grafu vyplývá, že vývoj v počtech výjezdů jednotek PO má kolísavou 

tendenci a do počtů se projevují plošné události v podobě povodní a vichřic, tak jako 

v roce 2007, kdy se přes Českou republiku přehnal orkán Kyrill. 

3.2. Statistika spolupráce se složkami IZS a ostatními 

subjekty 

Činnost jednotek PO se neobejde bez spolupráce s jinými odborníky a službami. 

Nejčastější spolupráce jednotek PO je se základními složkami IZS, jako je Policie ČR a 

Záchranná zdravotní služba. Dále jednotky PO spolupracují s ostatními složkami IZS jako 

je například Obecní policie a různé pohotovostní služby, mezi kterými je především 

pohotovostní služba plynárenských závodů a rozvodných energetických závodů.  

 

 

Obrázek 2: Graf spolupráce jednotek PO s ostatními složkami v % 

 

Z uvedeného grafu vyplývá, že nejčastější spolupráce s PČR se stabilně pohybuje na 

hranici 60% a spolupráce se Zdravotní záchrannou službou je na hranici jedné pětiny 

zásahů. Koordinace zásahů s Obecní policií je okolo 10%, což je důsledkem z toho, že 

Obecní policie není v každé obci. Spolupráce s pohotovostními službami probíhá u 4 % 

zásahů. Pokud bychom pominuly technické zásahy typu odstraňování nebezpečných stavů 

– například spadlý strom na elektrické vedení a podobně, mohl by být tento ukazatel 

vodítkem, kdy provádět vyhodnocení zásahu. Spolupráce s pohotovostními službami se 

většinou předpokládá u větších a složitějších zásahů. 
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3.3. Statistika závažných mimořádných událostí 

Součástí statistického sledování je i zvláštní oblast, která provádí sledování závažných 

mimořádných událostí (dále jen „ZMU“). Specifikace těchto událostí a systém jejich 

sledování a hlášení na OPIS GŘ HZS ČR je popsán v interním předpise HZS ČR. [6] 

Statistické sledování ZMU se provádí od roku 2007, kde v programu „Statistické sledování 

událostí“ je každá tato událost červeně zvýrazněna. 

 

 

Obrázek 3 Celkový počet závažných mimořádných událostí – v letech 2007-2009 

 

Graf na obrázku č. 3 dává přehled o ZMU od doby sledování, kdy se v roce 2007 opět 

projevil orkán Kyrill. 

 

 

Obrázek 4 Závažné mimořádné události podle druhu událostí 
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Graf na obrázku č. 4, kde jsou rozpracovány jednotlivé druhy událostí, se potvrzuje vliv již 

zmiňovaného orkánu Kyrill v roce 2007.  

Podíl ZMU se pohybuje okolo jednoho procenta z celkového počtu událostí. Pokud by se 

uvažovalo, kdy provádět rozbor zásahu, nabízí se uvedené závažné mimořádné události. Je 

nutné si však uvědomit, že se ve statistice ZMU sledují i požáry, kde vznikla nebo se 

předpokládá škoda 1 milion Kč a vyšší. Jedná se sice o závažné požáry, ale nemusí být 

vždy nutně složité. Dnešní moderní vozidla například mají často hodnotu vyšší jak 1 

milion Kč a pokud dojde k požáru takového vozidla, nemusí to být vždy zásah, který by 

vyžadoval provádění rozboru. Z tohoto důvodu je potřeba pečlivě vybírat, který požár bude 

rozebírán. 

Jedná-li se o ostatní druhy zásahu, může být využit interní pokyn stanovující závažné 

mimořádné události k určování, které zásahy budou rozebírány. 

Při sledování ZMU v Karlovarském kraji bylo zjištěno, že se průměru jedná o necelých 53 

událostí za rok. Pokud počet událostí rozdělíme na tři územní odbory a jednotlivé stanice, 

zjistíme, že by se na každé stanici dělalo okolo šesti rozborů za rok. 

 

 

Obrázek 5 Počet mimořádných událostí v Karlovarském kraji v letech 2007-2009 
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4. Charakteristika činnosti jednotek požární ochrany 

Jednotkou požární ochrany (dále jen „jednotky PO“) se rozumí organizovaný systém 

tvořený odborně vyškolenými osobami – hasiči, mobilní požární technikou a věcnými 

technickými prostředky požární ochrany – výbava vozidel, agregáty apod. 

Základním posláním jednotek PO je chránit životy a zdraví osob a majetek před požáry a 

poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví 

osob, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, respektive 

likvidačních prací. 

Charakteristika činnosti jednotek PO, se rozděluje do dvou charakteristických činností - 

řízení.  

 

Obrázek 6:  Základní úkoly jednotek PO. [7] 

 

Organizační řízení – „ činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné 

způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotky PO“2.  

Obecně lze říci, že se jedná o přípravu jednotek na provedení zásahu. Jednotky provádějí 

odbornou přípravu, udržování a zvyšování odborné a fyzické způsobilosti hasičů, údržbu a 

kontrolu požární techniky a dalších prostředků požární ochrany.[1] 

Operační řízení – „ činnost od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávající potřebu 

nasazení sil a prostředků požární ochrany, provedení požárního zásahu a záchranných 

prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, do návratu sil a 

prostředků požární ochrany na základnu“3.  

Obecně lze říci, že se jedná o činnost jednotek od přijetí zprávy o potřebě provedení 

záchranných popřípadě likvidačních prací až po návrat na základnu. [1] 

                                                 
2) §70 odst. 3 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně 
2) §70 odst. 3 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně 
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4.1. Organizace jednotek požární ochrany 

Hasiči jsou v jednotce PO rozděleni do čet, družstev, družstev o zmenšeném početním 

stavu, případně do skupin. Četu tvoří 2 až 3 družstva, případně skupiny. Družstvo je 

tvořeno velitelem a dalšími pěti hasiči – 1+5. Družstvo o zmenšeném početním stavu tvoří 

velitel a další tři hasiči – 1+3. Skupinu tvoří dva hasiči, přičemž jeden z nich je vždy určen 

jako vedoucí skupiny. Pokud je jednotka složena z hasičů dvou druhů jednotek PO nebo 

hasičů nejméně jedné jednotky PO a osob poskytujících osobní a věcnou pomoc, nazývá se 

tato jednotka odřadem. 

 

4.1.1. Plošné pokrytí 

Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit vznik požáru či jiné mimořádné události kdekoliv na 

území České republiky (dále jen „ČR“), bylo zapotřebí vytvořit určitý systém jednotek 

požární ochrany, který by plošně v celé ČR zabezpečil účinnou pomoc do určitého 

časového limitu s určitým množstvím sil a prostředků. 

Z tohoto důvodu vznikl systém „plošné pokrytí sil a prostředků jednotek PO v České 

republice“. 

 

Principem systému jednotek PO je, aby: 

- ochrana majetku občana, právnické nebo podnikající fyzické osoby před požáry, 

resp. jinými mimořádnými událostmi, nebyla v minimální úrovni limitována jen 

možnostmi obce, ve které bydlí nebo mají majetek, 

- obec v případě žádosti o pomoc při záchraně životů a majetku nebyla limitována 

vlastní momentální solventností nebo dobrovolnou ochotou toho, kdo může pomoc 

poskytnout. 

Původně byl systém jednotek PO vybudován pro hašení požárů. S technickým rozvojem 

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

dopravních nehod, havárií s únikem nebezpečných látek a ropných látek, živelních 

pohrom, apod. V tomto trendu se systém profiluje i nyní. 

Svým účelem je tedy systém jednotek PO vybudován jako represivní nástroj proti 

vzniklým požárům, živelním pohromám a jiným mimořádným událostem. Jednotky PO 

mají za úkol provést likvidaci požáru, ovšem nemají za úkol učinit veškerá opatření 

vedoucí k likvidaci živelních pohrom a jiných mimořádných událostí, ale pouze opatření 



  

9 
 

nutná k odstranění bezprostřední hrozby ohrožení života, zdraví, majetku a životního 

prostředí. 

Toto je nutné si uvědomit z toho důvodu, že se musí stanovit hranice možností jednotek 

PO z hlediska jejich vybavení, odborné přípravy a kompetencí při provádění zásahu a tím 

zabezpečit i to, že svým zásahem jednotky PO neuškodí z důvodů nekompetentních a 

neodborných postupů. 

Při tvorbě systému jednotek PO se vychází ze dvou základních hledisek: 

- organizace systému jednotek PO (druhy jednotek PO, jejich vzájemné vazby, 

dislokace, vybavení), 

- zásahové činnosti jednotek PO. 

Obě hlediska se navzájem podmiňují. Pokud by organizace jednotek PO nezohledňovala 

míru rizik vzniku požárů a jiných mimořádných událostí v kontextu se zásahovou činností 

jednotek PO, nemohly by tyto jednotky provést účinný zásah. [7] 

 

4.1.2. Druhy jednotek 

Podle zřizovatele jednotky PO a vztahu osob, vykonávajících činnost v jednotkách, ke 

zřizovateli jednotky PO se jednotky PO nazývají: 

a) Jednotka hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje) – zřizovatelem je stát. 

Jednotka je složena z příslušníků HZS kraje, kteří jsou ve služebním poměru. 

b) Jednotka hasičského záchranného sboru podniku (HZS podniku) – zřizovatelem je 

právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje činnost se zvýšeným 

nebo s vysokým požárním nebezpečím. Jednotka je složena ze zaměstnanců 

právnické nebo fyzické podnikající osoby, kteří jsou v pracovním poměru. 

c) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (SDH obce) – zřizovatelem je obec, resp. 

město. Jednotka je složena z členů jednotky SDH obce na základě dobrovolnosti, 

případně někteří členové mohou vykonávat činnost v pracovním poměru k obci 

nebo hasičskému záchrannému sboru kraje. 

d) Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku (SDH podniku) – zřizovatelem 

právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje činnost se zvýšeným 

nebo s vysokým požárním nebezpečím. Jednotka je složena z členů jednotky SDH 

podniku na základě dobrovolnosti. 

Z výše uvedeného vyplývá, že podle zřizovatele jednotku tvoří příslušníci, zaměstnanci a 

členové, pro všechny se používá obecný společný název hasiči. 
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Na každý druh jednotky PO jsou stanoveny odlišné nároky z hlediska jejich operační 

hodnoty, dané dobou výjezdu od nahlášení mimořádné události a maximální dobou 

dojezdu na místo zásahu, a odlišné nároky na osoby, vykonávající činnost v těchto 

jednotkách, z hlediska odborné, fyzické, zdravotní a psychické způsobilosti. [7] 

 

4.1.3. Kategorie jednotek a jejich operační hodnota 

Každý druh jednotky PO má pro účely operačního řízení určitou hodnotu. Tato hodnota 

vypovídá o schopnosti jednotky PO zahájit a provádět plnění úkolů v operačním řízení na 

místě zásahu. Operační hodnotu jednotky PO tvoří: 

• doba výjezdu jednotky PO z místa své trvalé dislokace po vyhlášení poplachu, 

• územní působnost jednotky PO (doba jízdy, resp. vzdálenost, na místo zásahu). 

Doba výjezdu jednotky PO je stanovena vyhláškou č. 247/2001, o organizaci a činnosti 

jednotek PO. Tato doba je maximálně: 

- 2 minuty pro jednotky PO složené z hasičů z povolání, 

- 10 minut pro jednotky složené z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako 

své povolání, 

- 5 minut pro jednotky PO složené z hasičů uvedených v předchozích dvou bodech 

nebo hasičů, kterým byla určena pracovní pohotovost mimo pracoviště. 

Územní působností jednotky PO se rozumí optimální vzdálenost pro dojezd určitého druhu 

jednotky k místu zásahu, která vymezuje území jejího standardního působení, tzv. "hasební 

obvod". Vyjadřuje se buď v minutách, nebo v kilometrech (při rychlosti jízdy vozidla 45 - 

60 km/h dle místních podmínek). Při stanovení územní působnosti jednotek PO se 

vycházelo ze statistické analýzy zásahů jednotek PO a v potaz se braly i zkušenosti  

z ostatních evropských států. [7] 

 

Tabulka 1 - Operační hodnota jednotek PO dle kategorií 

Kategorie jednotky PO JPO I JPO II  JPO III  JPO IV JPO V JPO VI 

Doba výjezdu [min] 2 5 10 2 10 10 

Územní působnost [min] 20 10 10 není není není 

Druh jednotky PO HZS 
kraje 

SDH 
obce 

SDH 
obce 

HZS 
podniku 

SDH 
obce 

SDH 
podniku 
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4.1.4. Taktická hodnota jednotky PO 

Taktická hodnota jednotky vyjadřuje schopnost jednotky PO samostatně provést určitý 

objem prací u zásahu. 

Je zřejmé, že jiný objem prací zvládne jednotka v počtu 1+5 a jiný objem prací u zásahu 

zvládne jednotka 1+3. [4] 

 

4.2. Mimořádná událost a její likvidace 

Mimořádná událost – 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. [2] 

Záchranné práce – činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku 

nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. [2] 

Likvida ční práce – činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. [2] 

Záchranné a likvidační práce provádějí z převážné části nejčastěji jednotky PO, které plní 

hlavně tyto úkoly: 

a) Provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při 

soustředění a nasazování sil a prostředků, 

b) Provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných 

událostech, 

c) Podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému 

hasičskému záchrannému sboru. [1] 

Cílem činnosti jednotek PO při zdolávání požáru je: 

a) Lokalizace požáru v případech, kdy bylo zásahem zamezeno dalšímu šíření požáru 

a síly a prostředky zasahujících jednotek jsou pro likvidaci požáru dostatečné, a 

poté 

b) Likvidace požáru až do ukončení nežádoucího hoření. [3] 

Jednotky při zásahu používají dokumentaci zdolávání požárů nebo havarijní plány 

zpracované na základě zvláštních předpisů a dále využívají podmínky vytvořené 

podniky.[4] 
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4.3. Vedení a řízení zásahů. 

Činnost jednotek PO na místě zásahu řídí velitel zásahu (dále jen „VZ“). Realizovaný 

proces řízení zásahu uplatňuje metody řízení (plánování, organizování, komunikování, 

rozhodování, velení, monitorování, kontrolování), organizování spolupráce a hlavně 

pomocí efektivního využití zásahových zdrojů vedení zásahu ke stanovení a dosažení cílů 

zásahu. [4] 

Podle počtu jednotek, dalších složek IZS nebo podle složitosti zásahu velitel zásahu 

používá následující strukturu řízení zásahu: 

- Řídí zásah sám – zpravidla u malých málo složitých zásahů – do tří jednotek. 

- Řídí zásah s pomocníkem – zpravidla se jedná o zásahy s nasazením tří až pěti 

jednotek, pomocníkem je zejména spojař nebo některý z velitelů jednotek nebo 

vedoucí složky IZS zabezpečující evidenci sil a prostředků a vyhodnocení 

průzkumu nebo týl jednotek; zde může být pomocníkem technik speciální služby. 

- zřizuje štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán; zpravidla se jedná o zásahy 

s potřebou nasazení více jak pěti jednotek nebo složité zásahy s nutností užší 

koordinace se složkami IZS, s odborníky nebo majiteli objektu, 

- nezávisle od výše uvedených variant řízení zásahu může velitel zásahu vzhledem k 

členitosti místa zásahu nebo taktiky zásahu zřídit sektory a úseky a určit jejich 

velitele.[4] 

Struktura řízení musí být budována na následujících zásadách: 

- úkoly a oprávnění mezi jednotlivými úrovněmi řízení jsou navzájem sladěny a jsou 

přesně stanoveny, 

- je přesně stanoveno, kdo je oprávněn a v jakých úrovních řízení vydávat povely, 

pokyny a rozkazy, 

- zůstává nedotčena celková odpovědnost velitele zásahu za řízení zásahu, 

- je zaručena kontinuita velení i při neočekávaných stavech (vyřazení některého 

stupně struktury řízení, ztráta prostředků řízení, náhlá změna situace) předem 

stanovenou zastupitelností na jednotlivých úrovních řízení. 
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4.4. Organizace místa zásahu 

Organizace místa zásahu spočívá ve vymezení charakteristických prostorů, zón a stanovišť 

podporující taktiku jednotek a řízení zásahu 

Místo zásahu je místo nasazení jednotek PO a dalších složek IZS a prostor 

předpokládaných účinků mimořádné události.[4] 

4.5. Dokumentace zdolávání požáru 

Dokumentace zdolávání požáru (dále jen „DZP“) je dokument pro jednotku PO, který jí 

poskytuje informace o objektech se zvýšeným požárním nebezpečím právnických osob a 

podnikajících fyzických osob takového druhu, že ji upozorní na ne zcela zřejmá nebezpečí 

nebo na možné komplikace při zásahu. DZP se zpracovává pro objekty a prostory, ve 

kterých se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví 

dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární 

bezpečnosti, i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. DZP se 

zpracovává zejména na objekty zvýšeným požárním nebezpečím, kde jsou složité 

podmínky pro zdolávání požárů. 

 

Dokumentaci zdolávání požárů tvoří: 

• operativní plán zdolávání požárů (dále jen „operativní plán“) nebo 

• operativní karta zdolávání požárů (dále jen „operativní karta“), které upravují zásady 

rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech 

právnických osob a podnikajících fyzických osob.[5]  
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5. Metody vyhodnocení zásahové činnosti v zahraničí 

Hodnocení zásahové činnosti je v zahraničí věnována velká pozornost. V současné době 

jsou vybraní hodnotitelé v Holandsku připravováni v „Master class Evaluation“. Jedná se 

specializační kurz pro hodnotitele zásahové činnosti a probíhá společně pro hasiče a polici. 

Během jednoho týdne se hodnotitelé učí, jak při provádění hodnocení zásahové činnosti 

postupovat. Velká pozornost je kladena na profesionální přístup hodnotitelů s tím, aby 

zvládali objektivně hodnotit zásah, ale také, aby uměli své poznatky a názory předávat 

hodnoceným s taktem a tak aby byl splněn cíl hodnocení a to je poučení a vyvarování se 

dalších chyb. Z tohoto důvodu je kurz v první části veden zkušenými psychology, kteří 

účastníky kurzu seznámí s postupy při provádění hodnocení. Součástí této psychologické 

části je seznámení s problematikou: 

- Rozlišování objektivního a subjektivního pozorování. 

- Chování hodnotitele při pozorování – upozornění na chybné reakce. 

- Způsob projednání výsledků hodnocení s hodnocenými – začínat pozitivními 

aspekty, pokračovat negativními a na závěr opět pozitivní zpráva a poděkování za 

předvedený výkon. 

- Při hodnocení používat „viděl jsem“, „slyšel jsem“ a popsat konkrétní věc, která je 

takto hodnocena. 

- V případě nejasností položit otázku nebo požádat o vysvětlení konkrétní činnosti, 

která je předmětem hodnocení. 

Další část kurzu je věnována technice hodnocení. Zde se účastníci kurzu učí, jak při 

hodnocení postupovat. Hodnocení se skládá ze čtyř „kroků“: 

Pozorování – Analýza – Posouzení – Doporučení 

Pozorování musí být vždy nezatížené, neutrální, se snahou po maximální objektivitě. Musí 

tedy vycházet pouze z toho, co pozorovatel viděl, slyšel, cítil, či jinak zaznamenal. 

Analýza je podrobný rozbor výsledků pozorování. Následuje posouzení, které již 

vyhodnocuje a je tedy zatíženo i subjektivním názorem. Doporučení, která mohou 

vzniknout, už jsou pouze osobní a jsou tím i zatíženy. Jednoznačně se pozorovatel při 

sdělení hodnocení hodnoceným musí být schopen vrátit k prvnímu kroku a doložit, proč a 

jak postupoval od toho, co viděl až k doporučení. Sdělením vyhodnocení vzniká další 

důležitý krok pozorování a to je zpětná vazba. Pouze ta může pomoci k větší objektivitě a 

pochopení přesného významu sdělení obou stran. 
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Důležitou součástí kurzu je seznámení hodnotitelů, jak se mají na místě události chovat a 

dodržovat doporučené zásady: 

- Být vždy na místě události včas. 

- Nežertovat s hodnocenými, nezlehčovat situaci. 

- Dodržovat si odstup od hodnocených, ale být k nim slušný. 

- Snažit se být „neviditelný“ a „neslyšitelný“. 

- Nedávat najevo svůj názor, chovat se diskrétně. 

- Nejíst, když hodnocení také nemůžou.  

- Psát si poznámky obyčejnou tužkou – na dešti se nemažou. 

- Nálada a vystupování hodnotitelů můžou ovlivnit výkon hodnocených. 

Poslední část kurzu je věnována závěrečné zprávě, která má dvě části – ústní a písemnou. 

Zde je popisován přístup hodnotitele k hodnocení, ke zprávě, k vyhodnocovaným i 

k vlastnímu objektu hodnocení. Důraz je kladen na sebehodnocení a posouzení, na 

důležitou roli času, respektive jeho nedostatku při vyhodnocování. Je důležité, aby si 

hodnotitelé udělali na sebe čas a v klidu si shromáždili všechny poznatky a skutečnosti. 

Důležitou součástí hodnocení jsou pozitiva a negativa, které by měla být ve zprávě 

uvedena a měla by být v rovnováze. Je-li ve zprávě kritika, musí být férová a pokud možno 

ne zaměřena osobně. Opět je zdůrazněna úloha zpětné vazby – podání informace 

hodnoceným, ale i zpětné vazby na zpětnou vazbu – reakce hodnocených. Při přípravě 

závěrečné zprávy je upozorňováno na využívání základních otázek – kdo, kde, kdy, proč, 

jak. Psaní zprávy je rozděleno do kroků, či etap: 

- Orientační – potřeba zorientovat se – co bylo viděno, upřesnit si svůj postup. 

- Průzkumná – využití poznámek, klíčová slova. 

- Formulační – psaní zprávy, případné její přepisování a úpravy. 

- Opravná fáze – korektury a opravy. 

Důležitou zásadou při psaní zprávy je, že se doporučuje začít psát tou částí, která 

hodnotiteli připadá nejsnadnější, po napsání si zprávu pečlivě přečíst, nepoužívat žargon a 

slangové výrazy – zpráva může být určena i osobám, které nemají hlubší znalosti systému, 

ale mají rozhodovací pravomoc (např. politici, ekonomové apod.). 

Celý tento kurz se ověřuje v praxi a jsou připravována různá cvičení, kde si proškolení 

hodnotitelé mohou získané dovednosti ověřit. V roce 2009 převzala tento kurz i Evropská 

unie pro přípravu hodnotitelů cvičení, spolufinancovaných z evropských fondů. První 

zkouškou bylo nasazení takto vycvičených hodnotitelů během cvičení Floodex 2009. 
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6. Analýza provádění rozborů zásahů u HZS ČR 

Součástí této práce je i vyhodnocení současného stavu provádění rozboru zásahové 

činnosti v rámci HZS ČR. Za tímto účelem byla provedena analýza skutečného stavu. 

6.1. Dotazník na HZS Krajů 

Dne 29. 1. 2010 byl na HZS krajů zaslán dotazník s tím to obsahem: 

 

Dotazník 

 

1. Způsob výběru zásahu k hodnocení (rozboru). 

Jaká kritéria rozhodují o provádění rozboru zásahu? Jsou v rámci kraje stanovena 

pravidla pro povinnost zpracovat rozbor zásahu?  

(např. na vlastní uvážení velitele zásahu, náhodný výběr, zranění osob, hasičů, za čtvrtletí apod.) 

2. Zpracovatel hodnocení (rozboru). 

Kdo zpracovává hodnocení (velitel zásahu, vedoucí oddělení IZS, službu konající 

směnový velitel, spoluúčast VP (ZPP) nebo někoho z jiné složky IZS apod.) 

3. Četnost rozboru v rámci roku a kraje, zařazení do ročního plánu OP. 

Kolikrát v roce jsou rozbory prováděny, jsou součástí ročního plánu odborné 

přípravy, provádí se podle potřeby, podle vlastního uvážení atd. 

4. Seznamování se rozborem zásahu. 

Kdo je se zpracovaným rozborem zásahu seznámen. Jsou s rozborem seznámeni i 

příslušníci z jiných směn, případně stanic v rámci kraje? Jsou s rozborem 

seznámeni všichni příslušníci nebo jen velitelé. 

5. Sumarizace negativních a positivních vlivů. 

Probíhá v rámci kraje sumarizace negativních a pozitivních vlivů na zásah? Jakým 

způsobem je sumarizace prováděna, a jak se s výsledky (poznatky) nakládá. 

6. Forma zpracování rozboru. 

Hodnocení (rozbor) je zpracován formou fotografií, prezentace, textu nebo 

kombinací uvedených příkladů apod.. Je tento materiál předáván k dispozici 

jednotkám HZS kraje, HZS ČR, JSDH obcím apod. 
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6.2. Analýza odpovědí 

Na základě odpovědí na výše uvedený dotazník, kterých  došlo celkem čtrnáct bylo 

zjištěno: 

Odpovědi na otázku č.: 

1. Způsob výběru zásahu k hodnocení (rozboru). 

Všechny odpovědi uváděly, že je výběr náhodný a záleží na veliteli zásahu, který 

zásah vyhodnotí nebo provede rozbor. Mnohdy také záleží na závažnosti, ale i 

zajímavosti zásahu. 

2. Zpracovatel hodnocení (rozboru). 

Hodnocení zásahu ve všech krajích provádí v první fázi vždy velitel zásahu, 

v některých případech je uváděno, že spolupracuje velitel stanice, případně řídící 

důstojník, který byl na místě zásahu. V jednom případě je uvedeno, že na 

hodnocení dohlíží ředitel IZS. 

3. Četnost rozboru v rámci roku a kraje, zařazení do ročního plánu odborné 

přípravy. 

Četnost rozborů zásahů se v jednotlivých krajích poměrně výrazně liší a je závislá 

na četnosti mimořádných událostí a většinou je na rozhodnutí velitele zásahu, zda a 

kdy bude rozbor provádět. Zařazení rozboru zásahu v ročním plánu odborné 

přípravy se vyskytuje pouze v pěti odpovědích.  

4. Seznamování se rozborem zásahu. 

Ve všech případech se provádí seznamování s rozborem zásahu od směny 

provádějící zásah, přes velitele čet a družstev ostatních směn a v některých krajích, 

až po všechny velitele v rámci kraje. Přenos informací na jednotky SDH byly 

zmíněny pouze v jednom případě. 

5. Sumarizace negativních a positivních vlivů. 

Žádný kraj neprovádí sumarizaci negativních a positivních vlivů na zásah, pouze 

s těmito vlivy seznamují v rámci rozboru zásahu. 

6. Forma zpracování rozboru. 

Formy zpracování rozboru zásahu se většinou liší v závislosti na složitosti zásahu, 

převažuje prezentace pomocí programu „PowerPoint“, ale i písemný popis události 

a u některých případů pouze ústní seznámení. 
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7. Zásady provádění rozboru zásahu (hodnocení 

zásahové činnosti) 

Rozbor zásahu se řídí několika zásadami. Zasahující hasiči musí získat jistou, že silné a 

slabé stránky provedeného zásahu zjištěné při prováděném rozboru budou využity pouze 

pro další plánovanou odbornou přípravu a že se rozbor dělá pro zjištění okolností 

provázející provedený zásah. Provádí se proto, aby se poukázalo na případné chyby, aby 

bylo možno se při příštím zásahu těchto chyb vyvarovat. Rozbor zásahu slouží i na 

vyzvednutí profesionálně provedeného zásahu, který si zaslouží pochvalu zasahujících. 

Někdy se místo „rozbor zásahu“ uvádí „hodnocení“ zásahu, zde je nutné uvést, že 

hodnocení má stejný význam jako rozbor a slouží k vyhodnocení všech částí zásahu stejně 

jako rozbor. Hodnocení by se mělo stát nástrojem pro podklady příprav plánu odborné 

přípravy hasičů a podporovat jejich odborný růst. 

V následující části bude popsáno několik zásad pro zpracování rozboru jednotlivých 

oblastí zásahové činnosti jednotek PO. 

7.1. Vyhodnocení bezprostředně po zásahu 

Vyhodnocení je potřeba provést bezprostředně po provedeném zásahu nebo v co nekratší 

době po návratu jednotky na základu. Hodnocení zásahu také vede k uvolnění psychického 

napětí, které zásah vyvolal. Velitel všem zúčastněným zopakuje základní údaje o zásahu, 

ale v tuto chvíli bez vlastního hodnocení provedených prací. Nyní není nutné hodnocení 

provádět formálně na učebně, lze využít jídelny, společenské místnosti apod. Důležité je, 

aby byla uvolněná atmosféra a hasiči byli uvolnění a měli pocit, že si o zásahu „vyprávějí“. 

Velitel po zopakování základních údajů o zásahu (druh, způsob a řešení události ) hasičům 

naslouchá, probíhá vzájemná diskuze (výměna informací) mezi zasahujícími hasiči a jejich 

velitelem. Velitel se při rozhoru staví do role moderátora, naslouchá názorům hasičů a 

vede je k vyjádření myšlenek, faktů, pocitů, názorů, pochybností apod. Při tomto 

rozhovoru se velitel k názorům hasičů nevyjadřuje, jen si je pečlivě poznamená a následně 

si je v klidu sám vyhodnotí a po té teprve s hasiči rozebere. Na závěr prvotního hodnocení 

zásahu, tedy po rozhoru hasičů se vyjádří velitel se svými poznatky, veřejně pochválí 

jednotlivce za dobré výkony, vyjádří souhlas, ale i pochybnosti s postupy. Dotazuje se, co 

by se příště dalo udělat v dané situaci lépe nebo jinak – tím dává prostor pro tvořivé 

myšlení jednotlivců. S kritikou jednotlivce velitel nepospíchá – není-li to nutné, a provádí 
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ji mezi čtyřma očima. Při kritice zdůrazňuje, že s kritikou neodnímá důvěru a že nechybuje 

jenom ten, kdo nic nedělá. Je ovšem důležité vysvětlit, jaká chyba se stala a co jí způsobilo 

a co příště udělat lépe. 

Při provádění hodnocení musí hasiči poznat, že se hodnocení provádí pro zvyšování jejich 

odborné způsobilosti a ne proto, aby byli trestání za chyby, které u zásahu udělali. Pokud 

bude hodnocení probíhat v přátelském duchu, i v případě vytknutých chyb, bude docházet 

k uspokojení potřeby hasiče být hodnocen v pracovním procesu. 

Úloha velitele při tomto bezprostředním hodnocení je velice důležitá i z pohledu psychické 

pohody hasičů. V průběhu rozhovoru o zásahu sleduje pozorně hasiče, zda na ně 

provedený zásah nenechal nějaké psychické následky. Z tohoto důvodu je nutné rozhovor 

vést v uvolněné atmosféře a v případě pochybností je vhodné poskytnout posttraumační 

péči jednotlivci nebo celému kolektivu. Tuto péči je vhodné provést ve spolupráci 

s psychologickou službou, kterou disponuje HZS. 

7.2. Zpráva o zásahu 

Zpráva o zásahu (dále jen“ZOZ“) je jedna ze základních dokumentací o činnosti jednotky 

PO u mimořádné události. Proto je nutné při jejím zpracovávání dbát na důsledné a přesné 

vyplnění předepsaných položek, které obsahují údaje o silách a prostředcích. Nejdůležitější 

součástí ZOZ je popis zásahu. V popisu zásahu se popisuje průběh zásahu, jedná se již o 

první hodnocení zásahu. Uvedený popis by měl obsahovat přehled průběhu zásahu, kde se 

popisuje [4]: 

- Kdo jednotku k zásahu vyslal, na jaký příkaz jednotka vyjela. 

- Situace na místě zásahu v době příjezdu první jednotky na místo. Rozsah události, 

ohrožení osob, zvířat a majetku. Směry šíření požáru, únik nebezpečné látky apod. 

- Činnost dalších složek IZS v době příjezdu jednotky PO – policie, zdravotníků, 

jiných služeb apod. 

- Činnost osob na místě zásahu do příjezdu jednotky.  

- Výsledek průzkumu a rozhodnutí velitele zásahu k nasazení sil a prostředků. Zda je 

potřeba také poukázat na účinnost nasazení SaP a účelnost stanovené taktiky, zda 

původní nasazení bylo ponecháno do provedení likvidace nebo zda byla technika 

během zásahu přeskupována, s tím úzce souvisí další popisované skutečnosti. 

- Vývoj situace, průběh zásahu. 

- Organizace řízení zásahu, včetně složení štábu, organizace spojení, zabezpečení 

týlu. Zde by také mělo být popsáno, kde bylo určeno stanoviště velitele zásahu. 
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- Ukončení záchranných a zahájení likvidačních prací. 

- Příčiny rozšíření požáru a jeho rozsah k času lokalizace a likvidace požáru. 

- Vyhodnocení soustředění SaP, činnost místní jednotky, dodržení poplachového 

plánu. 

Mezi další skutečnosti, které je nutno do popisu uvést, patří zejména popis nebezpečí u 

zásahu, které ovlivňovalo bezpečný průběh zásahu a jaká byla přijata opatření k ochraně 

zasahujících.  

Součástí popisu je i vyjmenování specifických rysů, které se vyskytly u zásahu. Mezi tyto 

rysy patří například: 

- Všechny okolnosti, které měly zásadní vliv na rozšíření požáru. 

- Problematika při dopravě na místo události. 

- Použití spaciálních hasiv. 

- Intenzita dodávky hasiv a rozměry plochy požáru v době nasazení prvních SaP. 

- Popis škod, které jednotky utrpěly, nebo způsobily při zásahu. 

- Další negativní vlivy na zásah. 

Na závěr popisu zásahu se přikládá i plánek zásahu, ve kterém je graficky zachyceno 

nasazení SaP. Plánek musí vystihnout celý průběh zásahu, pokud v průběhu zásahu došlo 

ke změně nasazení SaP, je nutno vytvořit několik plánků s uvedením odpovídajících časů 

průběhu zásahu. Do plánku se SaP vyznačují pomocí grafických značek v souladu s 

Cvičebním řádem jednotek PO. V plánku zásahu by nemělo chybět vyznačení stanoviště 

velitele zásahu a štábu, označení ohniska požáru, rozsah a plocha požáru v době příjezdu 

první jednotky.  

7.3. Vyhodnocení – rozbor – zásahu  

Vyhodnocení – rozbor – zásahu se provádí po prvotním vyhodnocení zásahu bezprostředně 

po návratu jednotky na základnu a po zpracování ZOZ. Mělo by proběhnout nejdéle do 

jednoho měsíce po ukončení zásahu. Hodnocení se provádí v klidu s „chladnou hlavou“ a 

převážně se hodnotí: 

 

7.3.1. Způsob oznámení události 

Přijetí zprávy o události je činnost sloužící k přijetí zprávy o požáru, živelní pohromě nebo 

jiné mimořádné události a její zpracování tak, aby mohla být předána jednotce PO pro 

uskutečnění zásahu. [4] 
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Hodnocení této činnosti by se mělo zaměřit na správné a dostatečné zjištění potřebných 

informací, jako například přesná adresa události, příjezdové trasy, ohrožení osob, 

charakteristika objektu popřípadě další hrozící nebezpečí. Při provádění hodnocení je 

vhodné i porovnání se skutečností na místě zásahu. Hodnocení této oblasti by měli 

provádět příslušníci operačního střediska, kteří zprávu o události přebírali a mají možnost 

si zprávu opětovně přehrát ze záznamu, aby si mohli ověřit svojí činnost a případně se 

zaměřit na problematické oblasti při přijímání informací o událostech a případné 

pochybení včas odhalit a tím zvyšovat profesionalitu operačních středisek. Zde se jedná o 

významný prvek - sebekontrolu. Vedoucí směn KOPIS systematicky provádějí 

vyhodnocení činnosti svých podřízených – od okamžiku zahájení hovoru na TCTV-112 do 

vyhlášení poplachu jednotkám PO. K tomu slouží automatický přehled, který zobrazuje 

jednotlivé časy sledovaných úkonů obsluhy TCTV-112 a obsluhy operační části KOPIS. 

Dostupné jsou následující hodnoty:  

- čas zahájení hovoru na TCTV-112 

- čas ukončení hovoru  

- čas odeslání datové věty ze systému TCTV-112 

- čas otevření události na operačním středisku (zobrazení podrobností obsažených 

v datové větě) 

- čas přepnutí do „návrháře techniky“ (po provedení kontroly přijatých informací) 

- čas vystavení příkazu pro techniku jednotky PO) 

Při překročení stanovených limitů pro jednotlivé časové úseky vedoucí směny provádí 

detailnější rozbor (přehrání hovoru, kontrola možných vlivů na rychlost odbavení události 

jako je složitý popis místa události, zmatenost oznamovatele, chybějící nezbytné 

informace, možné technické vlivy, zhoršená slyšitelnost, apod.).  

Výsledek rozboru činnosti KOPIS předá příslušný služební funkcionář zpracovateli 

celkového hodnocení tak, aby bylo hodnocení zásahu kompletní. 

 

7.3.2. Reakce a spolupráce KOPIS 

Po přijetí zprávy o události a jejím vyhodnocení vysílá operační středisko (dále 

jen“KOPIS“) jednotky na místo zásahu podle poplachového plánu kraje. 

Hodnocení se zaměřuje především na způsob vyhodnocení potřeby dostatečného počtu SaP 

a soulad s poplachovým plánem. Například několikanásobně se opakující zpráva o události 
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indikuje událost většího rozsahu – reagoval KOPIS adekvátně, vyhlásil ihned vyšší stupeň 

poplachu?  

Spolupráce s KOPIS je závislá na správné a dostatečné informovanosti z místa zásahu, 

které velitel zásahu z místa události podává v souladu právním předpisem4. Uvedené 

povinnosti VZ by měly být také součástí hodnocení této oblasti, zda velitel podával 

informace včas a přesně a hlavně průběžně po celou dobu zásahu. KOPIS všechna tato 

hlášení a požadavky z místa zásahu zaznamenává a při hodnocení je nutno posoudit 

využitelnost těchto záznamů pro potřeby VZ při zpracovávání ZOZ. Dále se vyhodnocuje 

reakce KOPIS na požadavky VZ z místa zásahu jako je například požadavek na další SaP 

nebo jinou speciální techniku, popřípadě požadavek na spolupráci s ostatními složkami 

IZS. Při hodnocení této oblasti by měl VZ spolupracovat s vedoucím směny a příslušným 

služebním funkcionářem tak, aby si případné nedostatky vzájemně vysvětlili, ale i 

vyzdvihli vynikající spolupráci a další spolupráci jen zlepšovali. 

KOPIS samostatně hodnotí:  

- srozumitelnost záznamů uváděných do evidence průběhu události 

- včasnost vyrozumění dotčených složek IZS a ostatních subjektů a osob 

- poskytování konzultace veliteli zásahu (např. možné využití dohody v IZS) 

- správnost určení priorit při časovém vytížení (plošné nebo složité události při 

minimálním personálním stavu KOPIS) 

 

7.3.3. Časová osa zásahu a dojezdu SaP 

Časová osa zásahu slouží pro přehledné znázornění časového průběhu zásahu. Formy 

zpracování časové osy mohou být různé. Je možné využít i podkladů vedených 

v elektronické podobě a dodaných z KOPIS. U dlouhotrvajících a složitých zásahů je 

vhodné časovou osu rozdělit na několik dílčích částí, které budou zachycovat jednotlivé 

časové úseky zásahu. Při sledování časového sledu dojezdu jednotlivých jednotek je 

vhodné poznamenat i jejich taktickou hodnotu, jejich akceschopnost s ohledem na 

požadovaný úkol pro konkrétní jednotku, jejích schopnosti a využitelnosti u zásahu. 

Pro příklad uvádím návrh tabulky pro zpracování časové osy: 

 

                                                 
4 §24 Vyhlášky ministerstva vnitra č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve 

znění pozdějších předpisů 
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Tabulka 2  - Časová osa zásahu 
A

st
ro

n
o
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ic

ký
 

ča
s 

Č
as

 z
ás
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u

 

Č
as
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d

 př
íje

zd
u

 

p
rv

n
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n

o
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Č
as

 o
d

 

lo
ka

liz
ac

e 

činnost 

12:05 00:00   Přijetí zprávy o události 

12:07 00:02   Vyhlášení I. stupně poplachu 

12:09 00:04   Výjezd jednotky HZS KVK stanice Karlovy Vary 

12:14 00:09 00:00  Příjezd jednotky HZS KVK stanice Karlovy Vary na místo 

12:16 00:11 00:02  Zahájení průzkumu 

12:18 00:13 00:04  Zahájení hasebních prací 1C proud 

12:30 00:25 00:16 00:00 LOKALIZACE 

..
. 

…
 

…
 

…
 

…
 

13:30 01:25 01:16 01:00 Návrat na základnu – ukončení zásahu 

 

Tabulka 3 – Časová osa soustředění SaP 

A
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Č
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 z
ás
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u

 

Č
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u
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n
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o
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y 

Jednotka,  

technika 

Taktická hodnota,  

poznámky 

12:05 00:00    

12:14 00:09 00:00 
HZS KVK stanice Karlovy Vary 

CAS 30/9000/540-S3LP 
1+3 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

7.3.4. Záchranné práce a součinnost 

Úspěšnost prvních záchranných prací úzce souvisí s kvalitním průzkumem, který veliteli 

zásahu dává informace a přehled o situaci na místě zásahu. Při hodnocení této činnosti se 

zaměřuje na to, jak byl průzkum proveden. Hodnotí se složení průzkumné skupiny, zda 

byla zvolena správně, jak byla jištěna, použití ochranných prostředků, zda byl průzkum 

prováděn „bojem“ nebo samostatně. Hlavním bodem hodnocení průzkumu je, zda byly 

zjištěny všechny potřebné informace pro rozhodovací proces velitele zásahu. Výsledek 

průzkumu je hlavním podkladem pro stanovení hlavního směru nasazení SaP a pro volbu 

taktiky zásahu. 
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Taktika a směr nasazení je hlavní částí celého hodnocení zásahu, proto je nutno této části 

věnovat zvýšenou pozornost a zhodnotit všechny postupy u zásahu. Při hodnocení postupů 

u zásahu je vhodné tyto postupy porovnat s postupy uvedenými v bojovém řádu jednotek 

PO. V případě zvoleného odlišného postupu je nutno zhodnotit, zda byl tento postup 

vhodnější, nebo zda došlo k pochybení. Zde je hlavní úloha velitele, aby zhodnotil, který 

postup byl pro úspěšnost zásahu vhodnější, bezpečnější. Tuto skutečnost je vhodné do 

hodnocení zásahu zdůraznit tak, aby při příštím zásahu byl postup bezpečný, úspěšný a 

efektivní. Při hodnocení taktiky je nutno posoudit, zda byl zásah účinný a efektivní. 

Hodnotí se účinnost taktiky, např. zda se rozsah mimořádné události přestal šířit, nebo zda 

se během zásahu situace natolik zhoršila, že se zásah se vymykal kontrole. Zásah jednotek 

PO musí být proveden tak, aby jejich činností nevznikly další škody. Pro tuto skutečnost se 

vžil termín „kultura zásahových prací“. Při hodnocení je nutné zaměřit na zdůvodnitelnost 

jednotlivých činností u zásahu. Například při rozebírání konstrukcí a vnikání do 

uzavřených prostor v některých případech došlo k tomu, že bylo rozebráno více, než bylo 

potřeba a při vnikání do uzavřených prostor byl vstup vytvořen zbytečně razantně, násilně 

a bylo poškozeno více zařízení, než bylo nutné. Hodnotí se bezpečnost práce při provádění 

zásahových prací. Zda byly dodrženy všechny podmínky bezpečné práce, použití 

ochranných prostředků, zda někdo zbytečně neriskoval apod. Všechny tyto skutečnosti je 

nutné při provádění hodnocení zdůraznit a upozornit zasahující na zbytečné chyby, které se 

u zásahu udály. 

Hodnocení součinnosti jednotek PO se složkami IZS, popřípadě ostatních subjektů, jako 

jsou různé služby, se také provádí od času prvého nasazení. Tady je potřeba sledovat, jak a 

od jakého času spolupráce probíhala. Při hodnocení součinnosti se sleduje koordinace 

složek velitelem zásahu, jejich povolání na místo zásahu, dále jejich činnosti při provádění 

záchranných prací, vybavení ochrannými prostředky samostatnost práce na svěřeném 

úseku. 

 

7.3.5. Nasazení SaP v době lokalizace 

Hodnocení nasazení SaP v době lokalizace se provádí při provádění hasebních prací u 

požáru. Od prvního nasazení SaP do provedení lokalizace probíhají hasební práce, které je 

nutno vyhodnotit. V době lokalizace se hodnotí nasazení SaP, ustavení techniky a 

probíhající zásahové práce. Především se hodnotí, zda v době ohlášení lokalizace byly 

naplněny všechny podmínky pro lokalizaci. Někdy se stane, že velitel ohlásí na KOPIS 
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lokalizaci a za pár okamžiků si žádá a další techniku. Je potřeba, aby si velitelé 

uvědomovali, co lokalizace znamená a při vyhodnocování se zaměřili na to, zda ji ohlásili 

opravdu v době, kdy byly naplněny všechny podmínky podle platné legislativy [3].  

V době lokalizace se předpokládá nejintenzivnější nasazení SaP, proto je nutné tento stav 

pečlivě vyhodnotit. Hodnotí se rozsah mimořádné události, efektivnost nasazení SaP – 

událost je pod kontrolou a dále nedochází k její šíření. Vyhodnocuje se nasazení proudů 

pro likvidaci požáru, provedené hasební práce, záchrana osob, majetku a zvířat a další 

činnosti jednotek na místě zásahu. Zaměření hlavních prací a činností pro zajištění 

likvidace události. 

V této části se velitel do určité míry vrací k vyhodnocení prvotních hasebních prací. Jedná 

se například o tyto otázky: zda bylo během zásahu provedeno přeskupování SaP, zda bylo 

prvotní rozhodnutí správné, zda bylo prvotní rozhodnutí během zásahu zásadně měněno, a 

jak tyto změny ovlivnily průběh zásahu.  

Dá se říci, že od prvotních prací až do lokalizace události se vše vzájemně prolíná a na 

sebe navazuje. Hodnocení obou oblastí by mělo být kontinuální, tak jak probíhal samotný 

zásah. 

 

7.3.6. Hlavní práce a činnosti po likvidaci 

Hodnocení zásahu se provádí až do provedení likvidace požáru nebo v případě řešení jiné 

mimořádné události do ukončení záchranných prací. V tuto chvíli velitel zásahu může 

stanovit likvidační a obnovovací práce, v případě požáru může stanovit opatření 

směřujících k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru5.  

Při hodnocení této oblasti se opět velitel zásahu musí zaměřit na to, zda byly splněny 

podmínky likvidace požáru dle platné legislativy.[3] Dále vyhodnocuje všechny stanovené 

likvidační práce – efektivita a úspěšnost. Pro úplnost těchto údajů je vhodné doplnit 

vyhodnocení i přehledem finančních náhrad za provedené likvidační práce, kdo tyto 

náklady uhradil a podobně. 

Při stanovení opatření se vyhodnocuje vhodnost, oprávněnost a účinnost těchto opatření. 

Jakým způsobem byl informován orgán vykovávající státní požární dozor. 

 

                                                 
5 §88 odst. 1 písmeno b) zákona č.133/1985, o požární ochraně 
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7.3.7. Hodnocení vlastní jednotky 

Hodnocení vlastní jednotky se zaměřuje na činnosti jednotlivých členů jednotky. 

Vyhodnocuje se přesnost a účelnost jejich práce, reakce na rozkazy, ale i samostatnost při 

plnění zadaných úkolů. Vlastní pohled na úspěšné zvládnutí zásahových prací. Případné 

chyby se mohou prodiskutovat s konkrétní osobou a vysvětlit si důvody, proč k odlišným 

postupům případně pochybení došlo. Zda se jednalo o zanedbání některých povinností 

daných platnými předpisy, nebo zda se jednalo o nedbalostní jednání. Pochybení může mít 

i objektivní důvody. Velitel by měl chybujícímu členovi jednotky naslouchat a nechat si 

vysvětlit, proč tak hasič jednal. Mohlo dojít k chybnému vyhodnocení dané situace 

z důvodu časové tísně, nebo z jiných objektivních důvodů, které hrozily zhoršením situace, 

zde je důležité vyhodnotit, zda se jednalo o chybu nebo byl zvolen jiný nezvyklý postup. 

V tuto chvíli je nutné, aby velitel pečlivě tyto skutečnosti vyhodnotil a hasiči vysvětlil jak 

příště postupovat. Podle toho o jak závažné pochybení se jednalo, velitel zváží zařazení 

dané problematiky do plánu odborné přípravy. S každou chybou, která se při zásahové 

činnosti stala, je potřeba obecně seznámit další členy jednotky a vysvětlit důvody, které 

k chybě vedly.  

Hodnocení vlastní jednotky je velice důležité z několika důvodů. Tím nejdůležitějším je 

ověření úspěšnosti a účelnosti prováděné odborné přípravy v jednotce. Každé hodnocení 

může ukázat na různé „slabiny“ jednotky. Pokud velitel včas zareaguje, zaměří odbornou 

přípravu na negativní vlivy, může nedostatky rychle a snadno odstranit. Naopak, pokud 

jednotka při zásahu odvedla perfektní a profesionální práci, musí velitel tuto skutečnost 

ohodnotit a veřejně celou jednotku, popřípadě jednotlivce pochválit, jejich činnost 

vyzdvihnout, dávat příkladem a případně podle možností ohodnotit finančně. 

 

7.3.8. Hodnocení podřízených jednotek 

Hodnocení podřízených jednotek má podobný význam jako hodnocení vlastní jednotky. 

Hodnotí se reakce na povely a rozkazy, samostatnost jednotky a také schopnosti 

samotného velitele jednotky. Hodnotí se jak chyby, tak i kvalitní a perfektní práce. 

Výsledek tohoto hodnocení bude opět využit při školení a výcviku jednotek PO, tak aby se 

v budoucnu již nevyskytovaly. Bude poukázáno na možné chyby, které se u zásahu staly a 

důvody jejich vytvoření a možné následky. Pokud se jedná o přímo podřízenou jednotku, 

bude výsledek hodnocení opět podnětem k provedení společného výcviku a provádění 
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společné odborné přípravy. V opačném případě bude veliteli jednotky doporučeno, aby se 

na nedostatky zaměřil a zařadil příslušné téma do odborné přípravy nad její rámec. 

 

7.3.9. Vyhodnocení řízení a organizace zásahu 

Každý zásah je nějakým způsobem řízen, někdy je to pouze samotným velitelem zásahu, 

někdy si velitel zásahu jako svůj výkonný orgán stanoví štáb velitele zásahu. Při hodnocení 

této činnosti je potřeba se zaměřit na vhodnost zvoleného způsobu řízení zásahu.  

Pokud byl zásah řízen jen velitelem zásahu, je nutné, aby byl velitel dostatečně 

sebekritický a položil si sám několik otázek: 

– Byl zásah veden s přehledem a bezpečně? 

– Měl jsem o veškerém dění u zásahu přehled? 

– Byla zvolená taktika zásahu adekvátní a účinná? 

– Reagovaly jednotky na rozkazy a povely přesně podle mých požadavků, byly 

povely a rozkazy zcela jasné a srozumitelné? 

– Byly splněny všechny povinnosti jednotek PO? 

– Bylo zvolené stanoviště VZ správné? Byl správný přehled o místě zásahu, věděli 

všichni zasahující o tomto stanovišti? 

– Nebyl jsem „vtažen“ do činností tak, že jsem ztratil přehled o celkové situaci na 

místě zásahu? 

Otázek by mohlo být mnohem více, ale záleží na odborných znalostech a dovednostech 

samotného velitele, které otázky a jak si je položí. Někdy je vhodné, aby si velitel nechal 

tuto oblast hodnotit někým jiným. Například řídící důstojník, který byl na místě zásahu, by 

mohl být veliteli zásahu velmi dobře nápomocen. 

Důležitým bodem hodnocení vlastní práce velitele zásahu je kontrola plnění všech úkolů a 

oprávnění VZ. Je vhodné porovnání všech provedených úkonů s ustanoveními bojového 

řádu jednotek PO. Velitel by si měl ověřit, zda jeho nařízení byla v souladu s platnou 

legislativou a jím vydaná opatření byla adekvátní a splňovala všechny požadavky. 

Pokud byl zřízen štáb velitele zásahu, vyhodnocuje se jeho aktivita, reakce na požadavky 

VZ, reakce na vývoj situace na místě zásahu. Spolehlivost a správnost poskytnutých 

podkladů pro rozhodovací proces VZ. Vhodné je vyhodnocení jednotlivých členů štábu, 

jednotlivých činností velitelů sektorů a úseků, pokud byly zřízeny. Vyhodnocuje se i 

vhodnost umístění a složení štábu. Zda místo štábu bylo vhodně zvoleno a vyhovovalo 

veliteli zásahu a zda o místě štábu věděli všichni zasahující velitelé. Zda složení štábu bylo 
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dostatečné nebo naopak byl štáb zbytečně nadpočetný, zda byli ve štábu zástupci všech 

zasahujících složek apod. 

Další důležitou oblastí v hodnocení řízení zásahu je i samotná organizace místa zásahu. 

Bojový řád jednotek PO stanoví, jak se místo zásahu rozděluje na jednotlivé zóny a 

stanoviště. Při hodnocení této oblasti by se měl VZ zaměřit na vhodnost a dostatečnost 

zvolených zón a stanovišť. Důležité je i vyhodnocení ustavení techniky u zásahu, bylo-li 

nutné techniku během zásahu přestavovat a jaké to mělo důsledky na průběh zásahu. 

Nejčastější chybou při ustavování techniky je malá vzdálenost od místa ohrožení. Strojník 

zajede příliš blízko k hořícímu objektu a dochází k ohrožení a poškození jak techniky tak i 

ohrožení života a zdraví hasičů. Další chybou je opomenutí ponechání dostatečného místa 

pro další speciální techniku, například výškovou techniku a prostor pro rychlý a bezpečný 

odjezd požární techniky z místa, kde například hrozí zřícení objektu apod. 

 

7.3.10. Vyhodnocení spojení a komunikace 

Vyhodnocení spojení a komunikace u zásahu je další velice důležitou oblastí, která může 

výrazně ovlivnit průběh zásahu, ale i následně jeho samotné vyhodnocení. Už staré známé 

přísloví praví: „Bez spojení není velení“. Pokud nebude mít velitel kvalitní spojení u 

zásahu, nemůže si povolat další jednotky a pomoc ke zdolání řešené mimořádné události. 

Vyhodnocení se zaměřuje na kvalitu spojení jak mezi samotnými zasahujícími, tak mezi 

velitelem zásahu a operačním střediskem. Kvalitní spojení znamená, že je dobrá 

slyšitelnost a perfektní pokrytí místa zásahu radiovým signálem. V dnešní době se požívají 

dva systémy spojení – digitální síť, kterou používají jednotky HZS krajů a analogová síť, 

kterou používá převážná většina jednotek SDH obcí. Tato skutečnost mnohdy zatěžuje VZ 

organizaci spojení. Tato situace nastane v případě kdy, na místě zásahu není funkční 

převodník signálu analog/digital, nebo jsou na místě události zapnuty dva převodníky 

najednou. U složitých zásahů se někdy stává, že dojde k přetížení radiové sítě. 

Nedodržování Řádu spojové služby způsobuje, že se síť zahltí zbytečnými hlášeními a VZ 

pak nemá možnost podat důležité informace a nezbývá než všechny zainteresované na tuto 

skutečnost upozorňovat. KOPIS každou relaci s místem zásahu zaznamenává a záznam 

radioprovozu je pak k dispozici VZ pro zpracování ZOZ a vyhodnocení zásahu. Součástí 

vyhodnocení spojení by tedy měla být i využitelnost a přesnost těchto záznamů. 
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7.3.11. Porovnání s DZP 

Pokud byl zásah prováděn v objektu, na který byla zpracována DZP, je vhodné se při 

hodnocení zásahu na tuto dokumentaci také zaměřit. Hodnotí se aktuálnost a přesnost 

grafické části dokumentace. Při hodnocení se také posuzuje využitelnost dokumentace 

během zásahu, zda je celkově přehledná a hlavně zda byla při prováděním zásahu pro 

velitele užitečným pomocníkem a zda byla pro zásah použitelná. Zjištěné nedostatky je 

vhodné konzultovat s příslušníky ze státního požárního dozoru a s jejich pomocí zahájit 

jednání s majitelem objektu k odstranění závad. 

 

7.3.12. Spolupráce s ostatními subjekty 

Jednotky PO při zásahu většinou spolupracují se složkami IZS, popřípadě i ostatními 

subjekty, které se na zásahu podílí. Hodnocení této spolupráce by mělo obsahovat přehled 

prací hodnocené složky a úroveň spolupráce s jednotkami PO, samostatnost při provádění 

zásahu, reakce na povely a rozkazy VZ. 

Zvláštní pozornost by měla být věnována ostatním subjektům podílejících se na zásahu. 

Hodnocení těchto subjektů zahrnuje jejich operativnost, dostupnost, v jakém čase se 

dostavily na místo zásahu. Jak reagovaly na požadavky VZ, jaký měli podíl na úspěšnosti 

provedených záchranných popřípadě likvidačních prací.  

 

7.3.13. Zjišťování okolností 

Samostatnou částí hodnocení zásahu je zjišťování okolností, jako například zjišťování 

příčin požáru. V této části hodnocení samozřejmě spolupracuje hodnotitel s příslušníkem 

oddělení zjišťování příčin požárů – vyšetřovatelem požárů. Je to výhodné hned z několika 

důvodů. Jednak se hasiči dozví, jak k požáru došlo, jaká byla příčina a dále velitel zásahu 

může být upozorněn vyšetřovatelem, že během zásahu došlo ke zbytečnému poškození 

stop důležitých pro vyšetřování požáru. Je důležité, aby si VZ uvědomil, jaké stopy je 

potřeba zachovat, popřípadě jak je zadokumentovat před jejich poškozením, bude-li nutné 

pro provádění zásahu uvedené stopy poškodit. Tato skutečnost plně platí při každém typu 

zásahu a hlavně je nutná dokumentace při provádění záchranných prací při dopravních 

nehodách, kdy budou jednotky PO provádět vyprošťování zraněných osob z havarovaných 

vozidel. Nejvhodnější a nejrychlejší je v tomto případě fotodokumentace, kterou lze 

vyšetřovatelům předat. 
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7.3.14. Shrnutí zvláštností, pozitiva a negativa 

Před uzavřením hodnocení zásahu je vhodné stručně shrnout všechny skutečnosti, které 

ovlivnily provedení zásahu. Důležité je zdůraznění odlišných postupů od běžných 

standardů. Zde je nutné vyhodnocení, ve kterém nejdeme odpověď na otázky: proč byly 

odlišné postupy použity a jak zásah ovlivnily. Pokud při zásahu byly použity nějaké 

netradiční postupy, například využití nových technologií, nových technických prostředků a 

podobně, je důležité tyto skutečnosti také při hodnocení zásahu zdůraznit a vyhodnotit, jak 

průběh zásahu ovlivnily. 

Všechny tyto skutečnosti se shrnou do dvou skupin nazvaných negativa a pozitiva 

ovlivňující zásah. Tato oblast hodnocení zásahu je zásadní, důležitá, ale zároveň i nejtěžší. 

Jen málokterý velitel dokáže objektivně rozdělit skutečnosti na negativní a pozitivní tak, 

aby byly vyjmenovány všechny, ale zároveň aby nebyly jmenovány zbytečně a nestaly se 

jen prázdnou frází. Negativa a pozitiva jsou protiklady a je těžké rozdělit, které skutečnosti 

ovlivnily zásah negativně a které pozitivně. Obecně se nabízí rčení, že co nebylo negativní, 

bylo pozitivní. Tady je potřeba, aby velitel pečlivě zvažoval, co kam zařadí. Není nutné za 

každou cenu všechny skutečnosti vyjmenovávat jen proto, aby bylo něco napsáno. Při 

vyhodnocování negativ a pozitiv se uvádějí opravnu jen ty nejdůležitější skutečnosti. 

 

7.3.15. Uzavření události 

Samotné uzavření události hodnotí zásah, zda byl úspěšný nebo neúspěšný a z jakých 

důvodů. Uzavření události by se mělo pečlivě zvážit a zapracovat všechny poznatky jak ze 

samotného zásahu, tak i od samotných zasahujících hasičů. K vyjádření názorů hasičů je 

potřeba přistupovat a s velkou pozorností a pečlivě jejich názorům naslouchat a poté je 

zvážit a posoudit. Pro vyjádření všech zasahujících je nutné jim dát dostatečný prostor. 

Závěr uzavření události by měl obsahovat návrhy na opatření a zlepšení provádění 

zásahové činnosti všech zasahujících. 
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8. Návrh zásad a postupů hodnocení zásahové činnosti.  

Vyhodnocení zásahu je jednou ze základních povinností velitele zásahu, kterou mu stanoví 

právní předpis.[3] 

Vyhodnocuje se každý zásah. V závislosti na složitosti a závažnosti zásahu má hodnocení 

různé formy a rozsah. U malých a snadných zásahů se provádí hodnocení pouze pomocí 

zprávy o zásahu a může být doplněno ústním vyhodnocením se zasahujícími příslušníky. 

V případě složitějších zásahů se provádí vyhodnocení – rozbor zásahu rozsáhlejší a 

podrobnější. Je důležité seznámit pokud možno nejvíc hasičů s provedeným zásahem, jak 

byl zásah řešen, jaká byla stanovena taktika a zda zvolená taktika byla účinná a správná. 

Seznámení s rozborem zásahu je také nutné předávat na všechny subjekty, které se zásahu 

zúčastnily. Jedná se především o jednotky SDH, složky IZS podobně. V některých méně 

závažných událostech postačuje seznámení vedoucích složek a velitelů jednotek SDH, ale 

u závažných a složitých události je žádoucí seznámení všech zasahujících. Toto se ovšem 

může stát problematické s ohledem na množství zasahujících a s tím souvisí zajištění 

dostatečných a vhodných prostor. 

 

8.1. Kdy provádět komplexní vyhodnocení 

Stanovit pravidla, kdy vyhodnocení zásahové činnosti – rozbor zásahu provádět je velmi 

složité. Nutnost provádět rozbory zásahu jako poučení pro další zásahovou činnost se jeví 

jako samozřejmost. Velká četnost rozborů by ale způsobila, že se tyto rozbory minou 

účinkem a hasiči je budou brán jen jako nutné zlo a další povinnost, kterou by časem 

považovali za zbytečnou. Proto je nutné pečlivě zvažovat, kdy rozbor provádět. Na základě 

statistických údajů a analýzy odpovědí na dotazník zaslaný na HZS krajů vyplývá několik 

pravidel, kdy rozbor provádět. Jedná se tyto druhy událostí: 

- Závažná mimořádná událost podle interního pokynu HZS ČR.[6] 

Uvedený pokyn stanoví, která událost je ZMU. Zde je ale nutné zvážit, zda se jedná 

o událost, která je svým rozsahem tak složitá, aby se rozbor prováděl. Jedná se 

především o požáry se škodou nad 1 milion Kč, kde se může jednat o sice vysokou 

škodu, ale zásah nemusí být nijak výjimečný a složitý. U ostatních mimořádných 

událostí je nutné posouzení složitosti a náročnosti zásahu. 
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- Využití netradi čních postupů. 

Standardní postupy u zásahu stanoví Bojový řád jednotek PO, pokud by u zásahu 

došlo k využití jiných netradičných postupů, je žádoucí, aby s těmito postupy byli 

seznámeni všichni hasiči. Je ale potřeba pečlivě tyto postupy popsat a zdůraznit, jak 

ovlivnily průběh zásahu a proč každý konkrétní postup velitel zásahu zvolil. 

Důležité je i porovnání s postupy uvedenými v Bojovém řádu jednotek PO a na 

závěr i posouzení, zda byl netradiční postup výhodnější nebo ne a proč. 

 

- Zranění zasahujících hasičů. 

Došlo-li ke zranění zasahujícího hasiče, je nutné provést rozbor příčin zranění a 

s tím i souvisí provedení rozboru celého zásahu. V tomto případě je důležité přesně 

popsat, jak ke zranění došlo a jak by se dalo tomuto zranění předejít. V rozboru 

zásahu je potřeba popsat všechny okolnosti předcházející úrazu i možnosti, které 

mohly úraz vyloučit.  

 

- Poškození TP 

Poškození technického prostředku je vždy závažná situace, kterou musí VZ řešit. 

Vždy je potřeba řádně zjistit, proč k poškození došlo. Každá závada na technice 

může mít několik příčin. Může se například jednat o zanedbanou údržbu, ale také 

se může jednat o skrytou výrobní vadu. Poškození technického prostředku také 

může způsobit nesprávné použití, popřípadě nedodržení technických podmínek 

požární techniky a věcných prostředků požární ochrany. Výsledek rozboru zásahu, 

při kterém došlo k poškození technického prostředku, by měl být k dispozici všem 

hasičům, aby se mohli případnému poškození stejného prostředku vyvarovat. 

V rozboru by mělo být popsáno, jak k poškození došlo, a jaký to mělo vliv na 

úspěšnou likvidaci mimořádné události, popřípadě a zda byl někdo zraněn. 

 

8.2. Úprava SSU 

Dotazník zaslaný na HZS krajů ukázal, že se nikde neprovádí sumarizace negativních a 

positivní vlivů na průběh zásahu. Při zpracovávání ZOZ má velitel zásahu možnost některé 

vlivy poznamenat, ale tyto údaje se evidují pouze pro statistické sledování. Z tohoto 

důvodu doporučuji rozšířit program SSU o možnost evidování zásadních vlivů na průběh 

zásahu a tyto výsledky následně používat pro analýzy, jak zvyšovat úroveň zásahové 
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činnosti jednotek PO. Výsledek tohoto sledování může ukázat několik zásadních 

informací, které můžou mít následně vliv například na úpravu poplachového plánu pro 

určitý region, vybavení mobilní požární techniky, zaměření odborné přípravy a podobně. 

 

8.3. Využití rozboru zásahu 

Rozbory zásahu se zpracovávají proto, aby byla možnost seznámit všechny hasiče se 

skutečnostmi, které se u zásahu staly. Rozbor zásahu je důležitým doplňkem odborné 

přípravy, kde se na skutečném zásahu prezentují postupy, které byly v praxi ověřeny. 

Rozbor zásahu může poukázat na chyby, které se u zásahu staly, je důležité na tyto chyby 

poukázat a v rámci rozboru poukázat na příčiny těchto chyb. Důležitou fází rozboru je 

efektivně působit na hasiče, aby se z chyb vlastních nebo kolegů poučily a chápali tuto 

skutečnost jako formu odborné přípravy. Prezentování rozboru zásahu a případné diskuze 

nad provedeným zásahem by se měli stát součástí odborné přípravy velitelů všech stupňů, 

příslušníků, kteří provádějí služby řídících důstojníků a měly by se stát součástí kurzů, kde 

tito příslušníci obhajují svoji odbornou způsobilost, jako je například kurz „taktické řízení“ 

a „takticko-strategické řízení“, dále je vhodné organizovat instrukčně metodické 

zaměstnání, kde se budou rozbory zásahu prezentovat. Další využití, pokud se budou 

rozbory zásahu provádět zodpovědně, může být impuls k aktualizaci některého 

metodického listu Bojového řádu jednotek PO, který byl vydán v roce 2007. Provedené 

zásahy, vývoj technologií jak ve výrobě, tak i v provádění zásahových prací může časem 

ukázat, že je již potřeba některý metodický list zaktualizovat. 

 

8.4. Zpracovatelé vyhodnocení 

Zpracovatelem rozboru zásahu by měl být především velitel zásahu, který byl u zásahu. 

V závislosti na složitosti zásahu může využít i dalších zasahujících, kteří se na zásahu 

podíleli. Pokud byl ustanoven štáb VZ, může s rozborem zásahu pomoci například 

náčelník štábu, který zhodnotí činnost štábu, nasazeni SaP a pomoc přizvaných odborníků. 

Významných pomocníkem může být i řídící důstojník, který byl na místě zásahu a 

s velitelem zásahu spolupracoval. Velitel zásahu může při provádění rozboru zásahu využít 

i zasahující hasiče, kteří vyjádří svůj názor na provedený zásah. 
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8.5. Chyby při provádění hodnocení – rozboru zásahu 

Hodnocení – rozbor zásahu se provádí proto, aby se vyhledaly případné chyby u zásahu, 

ale i při samotném rozboru se mohou udělat chyby, které celý rozbor znehodnotí a rozbor 

nebude mít tak efektivní výsledek, jaký by mohl mít. Nejčastější chyby, které se při 

provádění rozboru mohou stát: 

1. Podceňování této činnosti (dělá se zřídkakdy bez ujasněného záměru, 

nejčastěji vůbec) 

Tato práce uvádí příklady, kdy a proč rozbor provádět. Naopak časté provádění 

rozboru by mělo podobný výsledek, jako jeho zanedbávání, hasiči by jej brali jako 

povinnou nutnost a nevěnovali mu patřičnou pozornost. 

2. Zpracovatel hodnocení jej zahajuje vlastním pohledem na zásah 

Při zahájení provádění rozboru je vhodné nejprve všechny seznámit s tím, jak zásah 

probíhal a jaká byla situace na místě, vlastní hodnocení zásahu se provádí až na 

závěr tak, aby si posluchači mohli udělat vlastní náhled a názor na provedené 

zásahové práce. 

3. Veřejně kritizuje jednotlivce, kteří podle jeho názoru jednali chybně 

Zásadní chyba, která by se při hodnocení zásahu mohla stát. Pokud je nutné někoho 

za provedený zásah zkritizovat, provede to velitel zásahu samostatně jen ve 

společnosti s kritizovaným a nechá mu prostor pro jeho vyjádření k chybě, která se 

stala. Veřejně chybu s konkrétním viníkem prezentuje pouze s jeho souhlasem. 

4. Dává zřetelně najevo, že se chyby hned tak neodpouštějí  

Zásahová činnost je velice složitá a náročná, proto se občas nějaká chyba stane. 

Nejzávažnější chybou ovšem je pokud se za pochybení, které se stalo při zásahové 

činnosti, která je prováděna pod tlakem, nedostatkem času a pod stresem, trestá a 

dává se najevo, že se chyby neodpouštějí. Důsledkem této závažné chyby při 

provádění rozboru zásahu je, že potrestaný příště žádnou chybu nepřizná a nebude 

mít motivaci vyhledávat chyby, které se u zásahu staly. S jistotou se dá konstatovat, 

že trestání za chyby, které se staly při zásahové činnosti, má kontraproduktivní 

účinek a další rozbor zásahu již žádné chyby neodhalí. Toto ovšem neplatí, stala-li 

se chyba opakovaně i přes dřívější upozornění nebo chyba byla zásadní a 

neomluvitelná. Jedná se především o vědomé, hrubé a opakované porušování zásad 

bezpečnosti práce nebo zásadní porušení stanovených postupů z neznalosti a 

nedbalosti. 
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5. Dobrý výkon hasiče při zásahu považuje za samozřejmost 

Kvalitně a dobře provedený zásah je naopak nutno pochválit a zasahujícím za 

odvedenou práci poděkovat. Častá chyba, která se při hodnocení zásahu stává, je že 

se kvalitně a dobře provedený zásah považuje za samozřejmost. Poděkování a 

pochvala za provedený zásah je jednak slušnost, ale také vyjádření úcty 

k zasahujícím hasičům a ostatním osobám, které se na provedeném zásahu podílely. 

8.6. Formulář pro vyhodnocení zásahové činnosti 

Písemné vyhodnocení zásahu je vhodné provádět podle předem připravené osnovy, která 

může být zpracována formou tabulek s číselným ohodnocením hodnocené oblasti zásahu. 

Tyto tabulky lze nazvat formulářem hodnocení zásahu. Pokud budou jednotlivé oblasti 

číselně ohodnoceny, může být následně vyhotoven graf, který ukáže silné a slabé oblasti 

provedeného zásahu. Před zahájením vlastního hodnocení zásahu je vhodné, když si 

hodnotitel připraví osnovu a stanoví si, které oblasti bude hodnotit. V předcházející 

kapitole jsou uvedeny a popsány jednotlivé oblasti, které by měly být hodnoceny vždy. 

Hodnotitel si může sám stanovit i další oblasti a hodnocení o tyto oblasti rozšířit. V příloze 

této diplomové práce jsou uvedeny dvě možnosti formulářů pro zpracování rozboru – 

vyhodnocení zásahu. Tyto formuláře lze s úspěchem použít i při hodnocení prověřovacích 

cvičení jednotek PO.  

8.7. Forma zpracování prezentace rozboru 

Forma zpracování rozboru zásahu závisí na druhu, velikosti a závažnosti události. Malé 

události lze hodnotit jen ústně a zpracováním ZOZ. Takto zvolený rozbor je ale vhodný 

pouze pro vlastní jednotku, která se zúčastnila zásahu. Budou-li se zásahem seznamováni i 

další hasiči, kteří se zásahu nezúčastnili, je nutné rozbor zpracovat formou prezentace za 

využití počítačové techniky. Pro kvalitní zpracování prezentace je vhodné si rozbor zásahu 

připravit za využití formuláře uvedeného v příloze diplomové práce a využít jeho strukturu 

jako osnovy pro prezentaci. Důležitou součástí těchto prezentací je i fotodokumentace, 

která by pořízena na místě zásahu. Při zpracovávání prezentace je nutno si uvědomit, kdo 

bude s touto prezentací seznamován. Pokud se bude jednat pouze o odbornou veřejnost, je 

možno uvádět i podrobnosti a někdy i velmi citlivé údaje. Pokud bude s prezentací 

seznamována i široká veřejnost, je nutné pamatovat na povinnost mlčenlivosti a pečlivě 

zvažovat, které skutečnosti budou v prezentaci uvedeny. 
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9. Závěr 

Diplomová práce se zabývá prováděním rozboru zásahové činnosti jednotek PO jako 

jednou z forem odborné přípravy hasičů na další zásahovou činnost. Po statistickém 

vyhodnocení zásahové činnosti jednotek PO a četnosti závažných mimořádných událostí 

jsem navrhl základní pravidla, kdy provádět rozbor zásahu. V úvodu diplomové práce jsem 

vyhodnotil provádění hodnocení zásahů v Holandsku, provedl analýzu provádění rozboru 

zásahů v rámci České republiky. V kapitole „Zásady provádění rozboru zásahu“ jsem 

popsal základní oblasti zásahové činnosti a způsob jejich vyhodnocení. Na závěr 

diplomové práce jsem popsal chyby, kterých by se mohl hodnotitel snadno dopustit a jaký 

by mohly mít tyto chyby dopad na hodnocené hasiče. V diplomové práci je několikrát 

zdůrazněno, že se rozbor – hodnocení zásahu nesmí stát nástrojem pro represivní postih 

chybujících hasičů. Tento postup by byl v rozporu s filozofií této práce a měl by přesně 

opačný účinek – nikdo by při rozboru nepřiznal chybu a nebylo by se z čeho poučit pro 

další zásahovou činnost.  

V diplomové práci jsem popsal a navrhl metodický postup při provádění rozboru zásahu. 

Byl zpracován „Metodický postup provádění rozboru zásahu“ – využijí velitelé jednotek 

zejména při provádění pravidelné odborné přípravy. Byla navržena tabulka – formulář pro 

usnadnění zpracování rozboru zásahu (příloha I). Byl navržen graf úspěšnosti zásahu 

(příloha II). Byla navržena tabulka – formulář pro usnadnění zpracování rozboru – 

hodnocení cvičení (příloha III). Pro ověření metodiky provádění rozboru zásahu a 

využitelnosti výše uvedených tabulek, byli dva příslušníci HZS ČR požádáni o zpracování 

rozboru zásahu, na kterém se podíleli jako velitelé – uvedené rozbory jsou uvedeny 

v příloze IV a V). 
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11. Seznam použitých zkratek 

 

ČR Česká republika 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

HZS KVK Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

IZS Integrovaný záchranný systém ČR 

JPO                                Jednotka požární ochrany 

JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

VZ Velitel zásahu 

VD Velitel družstva 

VČ Velitel čety 

ZOZ Zpráva o zásahu 

MU Mimořádná událost 

ZMU Závažná mimořádná událost 

PČR Policie České republiky 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 

KOPIS       Krajské operační a informační středisko 

TCTV  Telefonní centrum tísňového volání 
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[I] Návrh tabulky – formuláře pro hodnocení zásahové činnosti jednotek PO 
Jiří Bernášek, Metodika hodnocení zásahové činnosti jednotek požární ochrany 

1 
Metodika hodnocení zásahové činnosti jednotek PO 

I.  Návrh tabulky – formulá ře pro hodnocení zásahové činnosti jednotek PO 

1. Typ události  Datum vzniku  

2. Adresa události  

3. Popis události  
 
 
 
I.  II.   4. Čas vyhlášení 

stupně poplachu III.   Z.  
5. Celkové počty – jednotky – příslušníci, členové 
- Jednotky HZS   příslušníci  

- Jednotky SDH Obcí  členové  

6. Celkové počty - technika 
- CAS    

- Výšková technika    

- Speciální technika    

- Speciální technika    

5 – vynikající; 4 – velmi dobré; 3 – dobré; 2 – slabé; 1 – velmi slabé; 0 – nevyhovující 

7. Způsob oznámení události 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: porovnání oznámení se skutečností na místě události       

Hodnocení: 

8. Reakce KOPIS 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: způsob vyhodnocení oznámení; vyslání potřebných SaP; 
porovnání s poplachovým plánem 

      

Hodnocení: 

9. Jednotky na místě zásahu 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: akceschopnost jednotek, jejich taktická hodnota; schopnost a 
využitelnost na místě zásahu 

      

Hodnocení: 

10. První záchranné práce a součinnost 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: průzkum; směr nasazení; účinnost a efektivita zásahu; 
činnosti do lokalizace 

      

Hodnocení: 

11. Nasazení SaP v době lokalizace 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: zaměření hlavních prací a činností       

Hodnocení: 

12. Hlavní práce a činnosti po likvidaci 5 4 3 2 1 0 



[I] Návrh tabulky – formuláře pro hodnocení zásahové činnosti jednotek PO 
Jiří Bernášek, Metodika hodnocení zásahové činnosti jednotek požární ochrany 

2 
 

Hodnotí se: stanovení obnovovacích prací, sanační práce; stanovení 
opatření VZ 

      

Hodnocení: 

13. Vyhodnocení spojení a komunikace 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: kvalita spojení; komunikace mezi zasahujícími a s KOPIS; 
využitelnost záznamu radioprovozu 

      

Hodnocení: 

14. Porovnání s DZP 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: pokud je DZP zpracováno, kontrola aktuálnosti a 
využitelnosti 

      

Hodnocení: 

15. Spolupráce s ostatními subjekty 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: spolupráce s PČR, ZZS, SDH, média, FO, PO apod.       

Hodnocení: 

16. Hodnocení zvláštností 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: zvláštnosti a odlišné postupy při provádění zásahových prací       

Hodnocení: 

17. Pozitiva 

 

18. Negativa 

 

 

19. Návrhy na opatření 

 

 

 
Datum:_______________                      

 
Jméno a příjmení, podpis hodnotitele:_______________________________ 
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II.  Návrh graf účinnosti zásahu 

 

Příklad vytvořeného grafu na základě provedeného hodnocení podle tabulky 

v příloze I. 

 

 

 

5 – vynikající; 4 – velmi dobré; 3 – dobré; 2 – slabé; 1 – velmi slabé; 0 – nevyhovující 
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III.  Návrh tabulky – formulá ře pro hodnocení cvičení jednotek PO 

Situace na místě události – cvičení – vlastní pozorování – náčrtek – plánek nasazení 

 

Zjišt ěné skutečnosti – vlastní poznatky a poznámky 
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Analýza zjištěných skutečností  

 

Návrhy na lepší řešení zjištěných skutečností 
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IV.  Rozbor zásahu – dopravní nehoda sportovního vozidla 

 

Na základě zaslané tabulky pro zpracování rozboru zásahu, byl zpracován rozbor dopravní 

nehody sportovního vozidla. Rozbor zpracoval velitel zásahu – npor. Bc. Zbyšek Zuber 

HZS Plzeňského kraje – velitel stanice Nepomuk. 

 

 

1. Typ události Dopravní nehoda Datum vzniku 20.3. 2010, 
13:09:14 

2. Adresa události Čížkov směr Sedliště 

3. Popis události Dopravní nehoda sportovního vozidla 2 zranění,  
2 OA 
č.t. 602 343 412 

4. Celkové počty – jednotky – příslušníci, členové 
- Jednotky HZS  1 příslušníci 1+3 

- Jednotky SDH Obcí 0 členové 0 

5. Celkové počty - technika 
- CAS 1   

- Výšková technika 0   

- Speciální technika 0   

- Speciální technika 0   
 
 

 5 – vynikající; 4 – velmi dobré; 3 – dobré; 2 – slabé; 1 – velmi slabé; 0 – nevyhovující 

 
6. Způsob oznámení události 5 4 3 2 1 0 

Hodnotí se: porovnání oznámení se skutečností na místě události    X   

Místo dopravní nehody nebylo vytěženo ze strany KOPIS dostačující. Událost oznamoval člověk, 

který místem pouze projížděl. Rovněž popis a rozsah mimořádné události byl nahlášen zkresleně. 

Počet a druh zranění, že se jedná o soutěžní vůz. 

 

7. Reakce a spolupráce KOPIS 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: způsob vyhodnocení oznámení; vyslání potřebných 
SaP; porovnání s poplachovým plánem 

  X    

Oznámení vyhodnoceno tak, že na událost byla vyslána pouze jedna jednotka PO. Dle charakteru 

nehody na místo měly vyjet dvě jednotky proti sobě (jedná se o předurčenou jednotku na řešení 

DN). Poplachový plán byl dodržen – I. Stupeň IZS  

 

8. Záchranné práce a součinnost 5 4 3 2 1 0 
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Hodnotí se: průzkum; směr nasazení; účinnost a efektivita zásahu; 
činnosti do lokalizace 

X      

Nasazení jednotky bylo velmi efektivní i díky technické podpoře mechaniků soutěžního vozu, kdy 

příslušníkům poradily s pevnostními prvky ve vozidle - ochranný rám. Vynikající spolupráce 

s posádkou ZZS, za dodržení 100% bezpečnosti práce. 

9. Nasazení SaP v době lokalizace 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: zaměření hlavních prací a činností X      

Nejprve musela jednotka odstranit střechu společně s částí rámu, který byl propadlý do vnitřku 

vozu a věznil tak posádku. Po domluvě s lékařem, provedením možné stabilizace zraněných bylo 

vozidlo opatrně převráceno od stromu na kola. Tím se zlepšil přístup ke zraněným. 

10. Hlavní práce a činnosti po likvidaci 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: stanovení obnovovacích prací, sanační práce; stanovení 
opatření VZ 

 X     

Po zadokumentování DP PČR  a domluvě VZ a PČR je vozidlo naloženo na odtahovou službu 

majitele vozidla. Ke škodě na majetku třetí osobě nevznikl, provozní kapaliny neunikly v takovém 

rozsahu, aby bylo nutno asanovat. 

11. Vyhodnocení vlastní jednotky 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: účinnost zásahu, reakce na povely a rozkazy, způsob 
provedení prací,  

  X    

Hlavním úkolem bylo šetrně vyprostit dva těžce zraněné z havarovaného vozidla. Všechny 

provedené úkony vedli k rychlému vyproštění. Reakce na povely a rozkazy byla chvílemi trochu 

matoucí, bylo potřeba řešit mnoho věcí najednou, pokyny od lékaře včetně technického 

zabezpečení a nářek zraněných, kteří reagovali na všechny podněty velice bolestivě. K nárazu do 

stromu došlo ve veliké rychlosti cca 150 km/hod. Nárazem došlo k poškození střechy a rámu, 

utržení motorové části směrem do vozidla. Jednotky PO nejsou školeny na speciální vozidlo – 

soutěžní vozidlo vybaveno bezpečnostním rámem. Postupy byly voleny podle potřeby a reakcí 

zraněných. 

12. Vyhodnocení řízení a organizace zásahu 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: vedení zásahu, vhodnost zvolené taktiky, účinnost 
zásahu, spolupráce, štáb … 

X      

Z části popsáno v bodě č. 7. spolupráce s ZZS a LZS na vysoké úrovni. Dá se hovořit i o tom, že 

je znát, že se ze ZZS cvičí hlavně v oblasti DN. Taktika zásahu byla správná a to i díky pomoci 

techniků soutěžního týmu. 

VZ si měl na místo události povolat ještě jednu jednotku PO. 

13. Vyhodnocení spojení a komunikace 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: kvalita spojení; komunikace mezi zasahujícími a 
s KOPIS; využitelnost záznamu radioprovozu 

X      
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Spojení mezi VZ a KOPIS byla velmi dobrá, díky také tomu, že v blízkosti místa DN je převaděč. 

Protože komunikace byla bez problémů, a díky záznamům v IKIS nebylo nutné využít záznamu. 

14. Hodnocení zvláštností 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: zvláštnosti a odlišné postupy při provádění zásahových 

prací 

 X     

DN soutěžního automobilu s ochranným rámem je veliká odlišnost. Napružení vozidla je 

nestandardní, nárazy ve velkých rychlostech, veliké přetížení okolo 4-5 G. V takových případech 

dochází k těžkým zraněním a vnitřním zraněním. Je velice špatný přístup k posádce. Kladem je 

šestibodový systém bezpečnostních pásů a bezpečných sedaček. 

15. Návrhy na opatření (zkvalitnění prací, zaměření OP, volby jiných postupů …) 

S tímto zásahem seznámit všechny směny v rámci OP a provést podrobné vyhodnocení včetně 

nasazení jednotky. Na DN v místech, kde není blízko jednotka PO předurčená na DN vyslat vždy 

dvě jednotky proti sobě. Možnost poškození hydraulického vyprošťovacího nářadí, nutnost 

nasazení dvou hydraulických nástrojů atp. 

Graf účinnosti zásahu. 

 

5 – vynikající; 4 – velmi dobré; 3 – dobré; 2 – slabé; 1 – velmi slabé; 0 – nevyhovující  

Hodnotitel:  npor. Bc. Zbyšek Zuber    podpis:___________________
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V. Rozbor zásahu – požár rekreační chaty 

 

20. Typ události POŽÁR Datum vzniku 19.3.2010 

21. Adresa události Přebuz 62, ÚO Sokolov 

22. Popis události Požár rekreační chaty – zasažena střecha a III.NP 
Zranění dva hasiči SDH Nejdek – popálení rukou 
 
 
I. 19.3.2010; 23:00 hod  II.  - 23. Čas vyhlášení 

stupně poplachu III.  - Z. - 
24. Celkové počty – jednotky – příslušníci, členové 
- Jednotky HZS  3 příslušníci 14 

- Jednotky SDH Obcí 3 členové 19 

25. Celkové počty - technika 
- CAS 3x CAS 32 2x CAS 24  

- Výšková technika 1x AZ 30   

- Speciální technika 2x DA 12   

- Speciální technika 2x VeA   

5 – vynikající; 4 – velmi dobré; 3 – dobré; 2 – slabé; 1 – velmi slabé; 0 – nevyhovující 

26. Způsob oznámení události 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: porovnání oznámení se skutečností na místě události   x    
Hodnocení: 
Oznámení události bylo telefonicky prostřednictvím ZZS Kraslice, operátor nezískal bližší informace 
o přítomnosti osob v objektu, pouze že jsou vidět plameny ze střechy. 

27. Reakce KOPIS 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: způsob vyhodnocení oznámení; vyslání potřebných SaP; 
porovnání s poplachovým plánem    x   

Hodnocení: 
KOPIS vyhlásil I. stupeň požárního poplachu, s ohledem na odlehlou polohu obce a nepřístupný terén 
je I. stupeň nedostatečný – nedostatek požární vody, nutnost povolání velkokapacitních cisteren. 

28. Jednotky na místě zásahu 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: akceschopnost jednotek, jejich taktická hodnota; schopnost a 
využitelnost na místě zásahu 

  x    

Hodnocení: 
Akceschopnost všech jednotek byla na dostatečné úrovni, první jednotka – HZS Kraslice nesplňovala 
taktickou hodnotu – byla pouze 1+2, což bylo způsobeno rozdělením jednotky – strojník pro AZ.  

29. První záchranné práce a součinnost 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: průzkum; směr nasazení; účinnost a efektivita zásahu; 
činnosti do lokalizace 

    x  
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Hodnocení: 

Zahájení zásahu doprovázely velké zmatky, díky kterým došlo také ke zranění dvou členů SDH 
Nejdek, použití lafety pro hašení střechy, která je pokrytá plechem je neúčinné a při nedostatku vody 
zcela nevhodné. 

30. Nasazení SaP v době lokalizace 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: zaměření hlavních prací a činností  x     

Hodnocení: 

V době lokalizace byly v činnosti tři C proudy – dva uvnitř objektu a jeden na střešní konstrukci, 
během hasebních prací byly evakuovány tři tlakové láhve s propan-butanem – 2 kg a dále 
ochlazovány. Bylo zahájeno rozebírání konstrukcí. 

31. Hlavní práce a činnosti do likvidace 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: stanovení obnovovacích prací, sanační práce; stanovení 
opatření VZ 

 x     

Hodnocení: 

Po provedené lokalizaci bylo dále prováděno rozebírání konstrukcí, dohašování skrytých ohnisek a za 
pomoci termokamery – postupné měření teplot – byl proveden důkladný závěrečný průzkum. 

32. Vyhodnocení spojení a komunikace 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: kvalita spojení; komunikace mezi zasahujícími a s KOPIS; 
využitelnost záznamu radioprovozu 

    x  

Hodnocení: 

S ohledem na polohu obce – v údolí Krušných hor – bylo spojení s KOPIS problematické, nebyly 
funkční ani radiostanice ani mobilní telefony – spojení s KOPIS bylo řešeno pevnou telefonní linkou 
z místního hostince.   

33. Vyhodnocení řízení a organizace zásahu 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: vedení zásahu, vhodnost zvolené taktiky, účinnost zásahu, 
spolupráce, štáb …    x   

Hodnocení: 

Začátek zásahu doprovázely velké zmatky, VZ nezvládal situaci a neměl o zásahu dostatečný přehled, 
řízení zásahu se zlepšilo až po příjezdu VČ ze stanice Sokolov. Prvotní taktika byla zcela 
nevyhovující – zásah lafetou, každá jednotka dělala podle vlastního uvážení, po změně VZ byla 
taktika upravena a vhodně vedena. 

34. Spolupráce s ostatními subjekty 5 4 3 2 1 0 
Hodnotí se: spolupráce s PČR, ZZS, SDH, média, FO, PO apod. x      
Hodnocení: 

Jednotky PO u zásahu spolupracovali se ZZS a PČR, dále se starostou obce a Horskou službou. 
Spolupráce se d hodnotit jako kvalitní. 
 

35. Pozitiva 

• Výjezd VČ stanice Sokolov, i když se nejednalo u II. stupeň poplachu 

• Spolupráce se složkami IZS a zástupci obce 

36. Negativa 

• Zranění dvou členů SDH – lehké popáleniny 
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• Plechová střešní krytina, která komplikovala likvidaci požáru 

37. Návrhy na opatření 

• Při požáru střechy v takto odlehlých obcí vyhlašovat rovnou II. stupeň poplachu a dostatečný 
počet velkoobjemových cisteren 

• Zajistit dostatečný počet dýchací techniky na místě zásahu 
 

 
Datum:15. dubna 2010                      

 
Jméno a příjmení, podpis hodnotitele: Jiří Horník 

 

Graf úspěšnosti zásahu 

 

5 – vynikající; 4 – velmi dobré; 3 – dobré; 2 – slabé; 1 – velmi slabé; 0 – nevyhovující 
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22:58 00:00   Přijetí zprávy o události 

23:00 00:02   Vyhlášení I. stupně poplachu 

23:26 00:28 00:00  Příjezd jednotky HZS KVK stanice Kraslice na místo – CAS 24 

23:27 00:29 00:01  Zahájení průzkumu – požár je ve III. fázi 

23:29 00:31 00:03  Příjezd jednotky SDH Rotava 

23:30 00:32 00:04  Příjezd jednotky HZS KVK stanice Kraslice na místo – AZ 30 

23:30 00:32 00:04  Příjezd jednotky SDH Nejdek 

23:31 00:33 00:05  Zahájení hasebních prací 1C proud 

20. 3. 2010 

00:00 01:02 00:34  
Zranění dvou členů JSDH Nejdek – popálení na rukou – ošetření na 

místě ZZS 

00:09 01:11 00:45  Na místo se dostavil VČ stanice Sokolov 

00:11 01:13 00:47 00:00 První hlášení LOKALIZACE s dovětkem „budeme se potýkat 
s nedostatkem vody“ 

00:17 01:19 00:53 00:06 VČ stanice Sokolov přebírá velení zásahu 

00:18 01:20 00:54 00:07 VZ odvolává lokalizaci 

00:18 01:20 00:54  Příjezd jednotky HZS KVK stanice Sokolov na místo – CAS 30 

00:43 01:45 01:19  SaP dostačují, zahájena evakuace majetku 

04:44 05:46 05:20  Příjezd jednotky SDH Potůčky – střídání JSDH Nejdek 

04:45 05:47 05:21  Zahájeno rozebírání konstrukcí střechy 

07:44 08:46 08:20 00:00 LOKALIZACE 

07:48 08:50 08:24 00:04 VČ stanice Sokolov předává řízení zásahu VD stanice Kraslice 

07:50 08:52 08:26 00:06 Zahájeny dohašovací práce, vyhledávání skrytých ohnisek 

12:17 13:19 12:53 4:33 Žádost o termokameru 

12:45 13:47 13:21 5:01 Příjezd jednotky HZS KVK stanice K. Vary na místo - termokamera 

15:38 16:40 16:14 7:54 LIKVIDACE 

15:48 16:50 16:24 8:04 Předání místa zásahu majitelce objektu 
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22:58 00:00  Přijetí zprávy o události  
23:00 00:02  Vyhlášení I. stupně poplachu  

23:26 00:28 00:00 
HZS KVK stanice Kraslice  
 CAS 24/2500/400  - M2Z Praga Golden 

1+2 

23:29 00:31 00:03 
SDH Rotava 

CAS 32/8200/800-S3R – T 815 
1+3 

23:30 00:32 00:04 
HZS KVK stanice Kraslice  
 AZ 30 – IFA – M1Z 1+0 

23:30 00:32 00:04 
SDH Nejdek 
CAS 25/3500/200 – M2R – Š 706 RTHP 

1+3 

23:30 00:32 00:04 
SDH Nejdek 
DA 16 L1Z – MB Sprinter 

1+2 

20. 3. 2010 

00:05 01:07 00:39 VeA Toyota LC 
1+1   
VČ stanice Sokolov 

00:18 01:20 00:52 
HZS KVK stanice Karlovy Vary 
CAS 30/9000/540-S3LP – T 815 - 7 

1+3 

04:42 05:22 05:26 
SDH Potůčky 
DA 12 L2Z Land Rorver 

1+3 
Střídání SDH Nejdek 

04:44 05:24 05:28 
SDH Potůčky 
CAS 32/8200/800-S3R – T 815 

1+3 
Střídání SDH Nejdek 

12:45 13:17 13:21 VeA Toyota LC 
1+0 
Dovoz termokamery 

 

 


