Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Název:

1
Řízení zásahu

Metodický list číslo

Ř

Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6
I.
Charakteristika
1) Na místě zásahu řídí činnost jednotek velitel zásahu. Řízení zásahu je proces realizovaný
velitelem zásahu, který při uplatnění
a) metod řízení (plánování, organizování, komunikování, rozhodování, velení,
motivování, kontrolování),
b) organizování spolupráce,
c) efektivního užití zásahových zdrojů (síly a prostředky, služby, finance, metody)
vede ke stanovení a dosažení cílů zásahu (takticky správné nasazení zásahových zdrojů)
a tím ke zdolání vniklého požáru nebo provedení záchranných a likvidačních prací při
mimořádné události na taktické úrovni.
2) Řízením zásahu se uskutečňují rozhodnutí velitele zásahu s cílem realizovat úkoly při
hašení požáru a záchranných a likvidačních pracích prostřednictvím
a) řízení přímých podřízených velitele zásahu (jemu podřízených velitelů, hasičů, popř.
vedoucích složek IZS),
b) řízení jednotek,
c) řízení součinnosti všech složek IZS pro vzájemnou koordinaci jimi prováděných
záchranných a likvidačních prací (řízením je určeno chování dalších složek IZS),
d) řízení součinnosti s dalšími právnickými a fyzickými osobami zúčastněnými na
zásahu.
3) Místo zásahu je místo nasazení jednotek a dalších složek IZS a prostor předpokládaných
účinků mimořádné události.
4) Při zásahu 2 nebo více jednotek řízení zásahu převezme velitel jednotky, která zahájila
činnost na místě zásahu jako první. To neplatí, jestliže některý z velitelů zasahujících
jednotek využije právo přednostního velení. Pokud to technické prostředky umožní
oznámí velitel jednotky, která přijela na místo zásahu jako první, příslušnému
operačnímu středisku převzetí velení zásahu a upřesní místo zásahu a charakter
zásahu1.
5) Jestliže jedna nebo více jednotek zasahuje u mimořádné události s ostatními složkami
IZS a některé ze zasahujících složek IZS, s ohledem na charakter záchranných
a likvidačních prací, přísluší podle zvláštních předpisů řízení těchto prací, velitel
zásahu s takovou složkou IZS spolupracuje. Nejsou-li příslušné složky IZS dosud na
místě zásahu, velitel zásahu zajistí jejich vyrozumění. Do doby jejich příjezdu, nebo je-li
spor o tom, která složka má záchranné a likvidační práce řídit, řízení záchranných
a likvidačních prací převezme velitel zásahu 2.
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§ 21 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
§ 21 odst. 2 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
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6) Mimořádnou událostí podle odstavce 5 jsou zejména havarijní zhoršení nebo ohrožení
jakosti povrchových nebo podzemních vod (řízení prací při zneškodňování havárií řídí
vodoprávní úřad 3) a povodeň (protipovodňová opatření řídí povodňový orgán 4). Velitel
zásahu při tom řídí jednotky na místě zásahu a zodpovídá za jejich činnost. Z toho
vyplývá, že bez jeho vědomí nemůže ten, kdo celkově řídí záchranné a likvidační práce,
ukládat zúčastněným jednotkám úkoly. Velitel zásahu v tomto případě také není
zodpovědný za celkový výsledek všech prací při odstraňování následků mimořádné
události, ale jen za činnost, kterou provádějí jednotky v rámci záchranných prací.
Jednotka provádí do příchodu kompetentního orgánu tzv. záchranné práce (odstranění
bezprostředních rizik a přerušení jejich příčin) přiměřeně silám a prostředkům jednotky.
7) Řízení zásahu má stránku
a) osobní; osobní stránku řízení představují velitelé všech stupňů a jejich osobní
vlastnosti a odborné schopnosti,
b) věcnou, kterou je
i) organizační struktura systému řízení (dále jen „struktura řízení“) a oblasti, kde
takto řízení provádí (dále jen „úrovně řízení“),
ii) způsob řízení (způsob komunikace s podřízenými, rozkazy, pokyny, povely),
iii) prostředky řízení (předávání informací - radiostanicí, ústně, prostřednictvím
pomocníků, porady,...).
8) Pro složité a měnící se požadavky řízení zásahu nestačí čistě hierarchický a autoritativní
řídící styl, který je postaven jen na rozkazech a poslušnosti. Doporučuje se použít
kooperativní řídící styl, který využívá spolupráci odborníků k poradě, delegování
odpovědnosti na velitele nižších stupňů, přidělování cílových úkolů s možností vlastního
řešení při jejich plnění, poskytování informací podřízeným silám o situaci a záměrech
jako motivaci pro nalezení optimálního rozhodnutí.
9) Každá akutně nebezpečná situace vyžaduje od všech úrovní řízení okamžitou reakci ve
formě rychlých rozhodnutí a přesných rozkazů. Tyto musí být v souladu s konečným
cílem a záměrem velitele zásahu.
II.
Úkoly a postup činnosti
Struktura řízení
10) Celá struktura řízení zásahu musí velitele zásahu aktivně podporovat, informovat,
připravovat rozhodnutí, plnit rozkazy, pokyny a povely, popř. je předávat podřízeným.
11) Struktura řízení musí být budována na následujících zásadách:
a) úkoly a oprávnění mezi jednotlivými úrovněmi řízení jsou navzájem sladěny a jsou
přesně stanoveny,
b) je přesně stanoveno, kdo je oprávněn a v jakých úrovních řízení vydávat povely,
pokyny a rozkazy,
c) zůstává nedotčena celková odpovědnost velitele zásahu za řízení zásahu,
d) 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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§ 41 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
§ 77 zákona č. 254/2001 Sb.
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12) Struktura řízení závisí na počtu řízených jednotek, dalších složek IZS, popř.dalších sil
a prostředků. Při řízení zásahu se uplatňují následující úrovně řízení s oprávněním
v okruhu své působnosti vydávat rozkazy, pokyny nebo povely vůči svým podřízeným:
a) velitel zásahu,
b) velitel jednotky a vedoucí další složky IZS,
c) náčelník štábu velitele zásahu (dále jen „štáb“),
d) člen štábu,
e) velitel sektoru,
f) velitel úseku,
g) vedoucí skupiny.
13) Velitel zásahu určuje k výkonu funkce náčelníka a členy štábu, velitele sektorů a úseků;
na místě zásahu může určit i velitele jednotek nebo vedoucí skupin určeným silám.
14) Označení jednotlivých funkcí je provedeno červenou páskou, která se nosí na levé paži
nebo zvláštní vestou s následujícími nápisy 5:
a) velitel zásahu nápisem „VZ“ na pásce nebo nápisem „Velitel zásahu“ na zvláštní
vestě,
b) velitel sektoru nápisem „VS“ na pásce nebo nápisem „Velitel sektoru“ na zvláštní
vestě,
c) velitel úseku nápisem „VU“ na pásce nebo nápisem „Velitel úseku“ na zvláštní vestě,
d) náčelník štábu nápisem „NŠ“ na pásce nebo nápisem „Náčelník štábu“ na zvláštní
vestě,
e) člen štábu pro spojení nápisem „S“ na pásce nebo nápisem „Spojení“ na zvláštní
vestě,
f) člen štábu pro týl nápisem „T“na pásce nebo nápisem „Týl“ na zvláštní vestě,
g) člen štábu pro analýzu situace nápisem „A“ na pásce nebo nápisem „Analýza“ na
zvláštní vestě,
h) člen štábu pro nasazení sil a prostředků nápisem „N“ na pásce nebo nápisem
„Nasazení“ na zvláštní vestě.
15) O použití označení jednotlivých funkcí a ostatních osob podle odstavce 12 rozhoduje
velitel zásahu.
16) Podle počtu jednotek, dalších složek IZS nebo podle složitosti zásahu velitel zásahu
používá následující strukturu řízení:
a) řídí zásah sám (obr. č. 1); zpravidla u malých málo složitých mimořádných událostí,
zpravidla s počtem do tří zasahujících jednotek (požárních družstev) nebo celkově tří
složek IZS,
b) vyčleňuje pro svoji potřebu a pod přímé řízení pomocníky (obr. č. 2); 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 strojní nebo chemicko-technické služby. Pomocník může být také přidělen
k některé ze spoluzasahující složce IZS pro koordinaci její činnosti s nasazením
hasičů,
c) zřizuje štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán (obr. č. 3); 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,
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§ 29 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
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d) nezávisle od varianty řízení dle písmena a) až c) může velitel zásahu vzhledem
k členitosti místa zásahu nebo taktiky zásahu zřídit sektory a úseky a určit jejich
velitele.
Obr. č. 1 Řízení zásahu bez štábu a pomocníků
Velitel zásahu

Velitel
jednotky

Velitel úseku

Obr. č. 2 Řízení zásahu s pomocníkem
Velitel zásahu
Pomocník velitele
zásahu
Velitel
jednotky

Velitel úseku
Velitel
jednotky

Obr. č. 3 Řízení zásahu se štábem a úseky
Velitel zásahu
Náčelník štábu
Velitel úseku
č. 1

Velitel úseku
č. 2

Velitel
jednotky

Velitel
jednotky
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Obr. č. 4 Řízení zásahu se štábem, sektory a úseky.

Velitel zásahu
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Velitel sektoru
č. 1

Velitel úseku

Velitel sektoru
č. 2

Velitel úseku
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jednotky
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Štáb

N

Síly a prostředky
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Podřízenost
17) Na místě zásahu jsou hasiči přímo podřízeni svým velitelům jednotek a jejich
prostřednictvím veliteli úseku, veliteli sektoru a veliteli zásahu. Při nebezpečí z prodlení
může hasičům vydat velitel úseku, sektoru nebo velitel zásahu rozkaz přímo. Na svého
přímého nadřízeného se hasiči obrací s požadavky, informacemi a návrhy na řešení.
18) Velitel zásahu může hasičům určit i jiného přímého nadřízeného, např. je začlenit do
operačních skupin (průzkum), podřídit jednotlivým členům štábu (pro týl, spojení,...) nebo
vyčlenit přímo jako své pomocníky (spojení, řidič,...).
19) Velitel zásahu přímo řídí činnost
a) náčelníka štábu, velitele průzkumné skupiny, velitele úseku, velitele sektoru
a dalších hasičů, které určil jako svůj výkonný orgán, pokud jim neurčil jiného
přímého nadřízeného,
b) velitelů jednotek, kromě těch, kteří byli zařazeni do podřízenosti velitele sektoru
nebo velitele úseku 6.
20) Velitel úseku je na místě zásahu podřízen veliteli zásahu nebo veliteli sektoru, pokud
byl sektor zřízen 7.
21) Velitel jednotky je na místě zásahu podřízen veliteli úseku. Pokud úsek není zřízen,
podřízen veliteli zásahu 8.
22) Člen štábu je přímo podřízen náčelníkovi štábu.
6
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§ 26 odst. 6 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
§ 27 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
§ 28 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
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Zastupitelnost, změna, střídání
23) Velitel zásahu a velitel jednotky předává řízení jednotky na dobu své nepřítomnosti
určenému zástupci 9. Jde především o zabezpečení kontinuity velení pro případ jejich
náhlé nepřítomnosti (indispozice, zranění).
24) Pokud je zřízen štáb, je zástupcem velitele zásahu náčelník štábu.
25) Pokud by došlo k vyřazení velitele zásahu, je třeba změna velitele zásahu. Novým
velitelem zásahu se stane velitel jednotky, jemuž to přísluší s ohledem na právo
přednostního velení nebo služebního zařazení v jednotce, ke které velitel zásahu patřil
(např. velitel družstva je vystřídán jeho služebním nadřízeným nebo jiným určeným
velitelem). Ke změně velitele zásahu dojde vždy, jestliže velitel jednotky s právem
přednostního velení toto právo využije. Změnu velitele zásahu mohou také bez ohledu na
právo přednostního velení provést vybraní služební funkcionáři HZS ČR (generální
ředitel HZS ČR, ředitel HZS hraje nebo jejich pověření zástupci, ředitel územního odboru
HZS kraje).
26) Každá změna ve funkci velitele zásahu musí být ohlášena místně příslušnému operačnímu
a informačnímu středisku HZS kraje.
27) Pokud dochází ke změně velitele zásahu nebo velitele jednotky (ne k zastoupení!)
„odstupující velel zásahu nového velitele zásahu informuje o postupu jednotek při
zásahu a jednotkám své odstoupení oznámí. Nový velitel se ujme řízení zásahu
prohlášením, že velení přebírá. Není-li účast odstupujícího velitele možná, nový velitel
převzetí velení jednotkám oznámí sám a tuto okolnost poznamená ve zprávě
o zásahu“ 10. Předání a převzetí práva vydávat rozkazy musí být provedeno jednoznačně,
např. sdělením „Přebírám řízení zásahu“, „Předal jsem řízení zásahu“ apod.
28) Nepřevzetí řízení zásahu velitelem s právem přednostního velení jej nezbavuje
odpovědnosti za správné vedení zásahu. Služebně nadřízený velitel nebo velitel s právem
přednostního velení, pokud velení u zásahu nepřevzal, není oprávněn zasahovat do
činností a oprávnění velitele zásahu, byť služebně podřízeného.
29) Pokud velitel s právem přednostního velení toto právo uplatní a převezme řízení zásahu,
musí se odstupující velitel tomuto rozhodnutí podřídit a dále nesmí zasahovat novému
veliteli zásahu do řízení zásahu.
30) Střídání hasičů při zásahu se provádí podle rozhodnutí velitele zásahu tak, aby nedošlo
k jejich ohrožení a k přerušení zásahu 11.

9
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§ 26 odst. 10 a § 28 odst. 5 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
§ 22 odst. 3 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
§ 16 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Název:
Velitel zásahu při řízení požárního zásahu
a záchranných prací jednotek

2
Metodický list číslo

Ř

Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6
I.
Charakteristika
1) Velitel zásahu řídí činnost jednotek a dalších subjektů jejichž součinnost si vyžádal na
místě zásahu. Stanoví strukturu řízení na místě zásahu. Velitel zásahu nosí červenou
pásku s nápisem VZ na levé paži nebo zvláštní vestu s nápisem „Velitel zásahu“ 1.
Funkce velitele zásahu je ustanovena jen na místě zásahu, nikoliv mimo ně, např.
v průběhu přepravy.
2) Jestliže jedna nebo více jednotek zasahuje u mimořádné události s ostatními složkami
IZS a některé ze zasahujících složek IZS, s ohledem na charakter záchranných
a likvidačních prací, přísluší podle zvláštních předpisů řízení těchto prací, velitel
zásahu s takovou složkou IZS spolupracuje. Nejsou-li příslušné složky IZS dosud na
místě zásahu, velitel zásahu zajistí jejich vyrozumění. Do doby jejich příjezdu, nebo je-li
spor o tom, která složka má záchranné a likvidační práce řídit, řízení záchranných
a likvidačních prací převezme velitel zásahu 2.
3) Mimořádnou událostí podle odstavce 2 jsou zejména havarijní zhoršení nebo ohrožení
jakosti povrchových nebo podzemních vod (řízení prací při zneškodňování havárií řídí
vodoprávní úřad 3) a povodeň (protipovodňová opatření řídí povodňový orgán 4). Velitel
zásahu při tom řídí jednotky na místě zásahu a zodpovídá za jejich činnost.
Z toho vyplývá, že bez jeho vědomí nemůže ten, kdo celkově řídí záchranné a likvidační
práce, ukládat zúčastněným jednotkám úkoly. Velitel zásahu v tomto případě také není
zodpovědný za celkový výsledek všech prací při odstraňování následků mimořádné
události, ale jen za činnost, kterou provádějí jednotky v rámci záchranných prací.
Jednotka provádí do příchodu kompetentního orgánu tzv. záchranné práce (odstranění
bezprostředních rizik a přerušení jejich příčin) přiměřeně silám a prostředkům jednotky.
4) Mechanizmus uvedený v odstavcích 2 a 3 slouží pro koordinaci činnosti jednotek
s dalšími složkami IZS, s orgány státní správy a právnickými i fyzickými osobami
zabezpečujícími likvidaci mimořádné události. V jednodušším případě může velitel
zásahu zabezpečit koordinaci záchranných a likvidačních prací bez štábu, při složitějších
zásazích, vyžadujících časově delší a náročnější koordinaci, jmenuje vedoucí složek IZS
do štábu.
5) Při složitějším zásahu, vyžadující si koordinaci záchranných a likvidačních prací s jinými
složkami IZS i mimo místo zásahu, může velitel zásahu vyžádat prostřednictvím
operačního a informačního střediska IZS svolání územně příslušného krizového štábu,
a tak požádat o koordinaci záchranných likvidačních prací
a) starostu obce s rozšířenou působností nebo,
1

§ 29 písm. a) vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
§ 21 odst. 2 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
3
§ 41 zákona č. 254/2001 Sb.
4
§ 77 zákona č. 254/2001 Sb.
2

BŘ - ML č. 2/Ř str. 1

b) hejtmana kraje; uvedená koordinace nastává také tehdy, když je pro místo zásahu
vyhlášen nejvyšší stupeň poplachu dle poplachového plánu IZS, a to buď velitelem
zásahu nebo operačním a informačním střediskem IZS.
6) Koordinace záchranných a likvidačních prací starostou obce nebo hejtmanem kraje
neznamená, že se ruší funkce velitele zásahu v místě zásahu; ten plní nadále své úkoly
dané právním předpisem 5.
Stanovení velitele zásahu
7) Na místě zásahu řídí činnost jednotek velitel zásahu. Při zásahu 2 nebo více jednotek
řízení zásahu převezme velitel jednotky, která zahájila činnost na místě zásahu jako
první. To neplatí, jestliže některý z velitelů zasahujících jednotek využije právo
přednostního velení. Pokud to technické prostředky umožní oznámí velitel jednotky,
která přijela na místo zásahu jako první, příslušnému operačnímu středisku převzetí
velení zásahu a upřesní místo zásahu a charakter zásahu 6.
8) Funkce velitele zásahu se ustanovuje z velitelů jednotek a z osob majících tzv. velitelskou
pravomoc. U HZS kraje je velitelská pravomoc dána vnitřními předpisy (zejména
organizačním řádem HZS kraje), a to u těchto funkcí: velitel operační skupiny, velitel
družstva, velitel čety, velící důstojník, velitel stanice, ředitel odboru IZS, náměstek
ředitele HZS kraje pro úsek IZS a operačního řízení, řídící důstojník a další služební
funkcionáři HZS ČR podle právního předpisu 7.
9) Řídící důstojník kraje je v operačním řízení nadřízen všem příslušníkům a občanským
zaměstnancům HZS kraje, je podřízen řediteli HZS kraje, který může měnit jeho
rozhodnutí. Je oprávněn převzít pouze funkci velitele zásahu od velitele zásahu, který je
příslušníkem HZS z jeho kraje. Pokud velení zásahu nepřevzal, zpravidla pomáhá veliteli
zásahu na místě zásahu, např. v dohodě s velitelem zásahu jedná v havarijních orgánech
právnických a podnikajících fyzických osob, doprovází na místě zásahu významné osoby,
např. představitele správních úřadů.
10) Při soustředění většího množství sil a prostředků a při organizačně složitém nebo
rozsáhlém zásahu anebo při zásahu v rámci IZS může velitel zásahu zřídit štáb,
jednotlivé úseky a určit velitele úseků. Zřídí-li velitel zásahu úseky, stanoví úkoly, které
budou úseky plnit a vyčlení pro plnění těchto úkolů potřebné síly a prostředky. Pro
několik úseků může velitel zásahu zřídit společný sektor a určit jeho velitele. Pokud
nestanoví velitel zásahu jinak, jsou hasiči přímo podřízeni svým velitelům jednotek.
Velitelé jednotek jsou podřízeni veliteli úseku, veliteli sektoru a veliteli zásahu. Při
nebezpečí z prodlení může velitel úseku, velitel sektoru nebo velitel zásahu vydat
hasičům rozkaz nebo pokyn přímo 8.
Právo přednostního velení
11) V případě, kdy jsou na místě zásahu 2 nebo více jednotek, může být řízení zásahu
převzato podle práva přednostního velení. Právem přednostního velení se rozumí že
a) velitel jednotky HZS kraje má přednost před všemi veliteli jednotek s výjimkou
velitele jednotky hasičského záchranného sboru podniku v případě uvedeném
5

6
7
8

§ 1, § 3 a § 4 vyhlášky MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného
záchranného systému.
§ 21 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
§ 22 odst. 2 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
§ 21 odst. 3 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
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b)
c)
d)
e)

v písmenu b),
velitel jednotky hasičského záchranného sboru podniku má přednost před všemi
veliteli jednotek v případě, že místem zásahu je podnik, pro který byla tato jednotka
zřízena,
velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce má přednost před velitelem
jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku s výjimkou případu uvedeného
v písmenu d),
velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku má přednost před velitelem
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v případě, je-li místem zásahu podnik, pro
který byla tato jednotka zřízena,
velitel jednotky, v jejíž územní působnosti se místo zásahu nachází, má přednost
před ostatními veliteli jednotek stejného druhu; to neplatí, jestliže jednotka, v jejíž
územní působnosti se místo zásahu nachází, se do činností na místě zásahu nezapojí
nebo pokud se velitelé jednotek dohodnou jinak 9.

12) Řízení zásahu (podle odstavce 11) převzít nelze, jestliže generální ředitel HZS ČR nebo
jím pověřený zástupce, ředitel HZS kraje nebo ředitel územního odboru HZS kraje
anebo jimi pověření funkcionáři HZS kraje určí velitele zásahu nebo velení sami
převezmou .
13) Územní působnost jednotky je dána plošným pokrytím území kraje jednotkami, kterou se
určuje předurčenost jednotky do jednotlivých katastrů obcí a tím i hasební obvod jednotky
s územní působností (JPO I, JPO II, JPO III) 10. Mezi stanicemi HZS stejného kraje pak
zpravidla rozhoduje hasební obvod příslušný stanici, pokud však nerozhodne o veliteli
zásahu nadřízený velitel na základě služební nadřízenosti z organizačního řízení.
14) Místní příslušnost jednotky obce nebo podniku se vztahuje k území zřizovatele jednotky
a je dána zřizovatelskou funkcí obce nebo podniku (právnické nebo podnikající fyzické
osoby). Místní příslušnost může vzniknout i na základě zřízení společné jednotky ve
smyslu § 69a zákona o požární ochraně.
15) Pokud velitel disponující právem přednostního velení toto právo uplatní a převezme
zásah, musí se odstupující velitel zásahu převzetí podřídit a po převzetí nesmí zasahovat
novému veliteli zásahu do řízení zásahu. Nepřevzetí řízení zásahu velitelem s právem
přednostního velení jej nezbavuje odpovědnosti za správné vedení zásahu (mohl jednat
k nápravě převzetím funkce velitele zásahu).
16) Služebně nadřízený příslušník HZS ČR nebo velitel s právem přednostního velení, pokud
velení u zásahu nepřevzal, není oprávněn zasahovat do činností a oprávnění velitele
zásahu, byť služebně podřízeného velitele v organizačním řízení výkonu služby.
17) Nemůže-li velitel zásahu vykonávat svoje oprávnění a plnit povinnosti podle § 26 odst. 1
až 9 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., bezodkladně určí svého zástupce, pokud nedojde
k převzetí velení 11 (viz odstavce 11 a 12).
II.
Úkoly a postup činnosti
18) Velitel zásahu při řízení jednotky při požárním zásahu, záchranných pracích při živelních
pohromách, záchranných pracích při mimořádných událostech, pokud jsou bezprostředně
9
10
11

§ 22 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
Příloha zákona č. 133/1985 Sb.
§ 26 odst. 10 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
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ohroženy lidské životy nebo hrozí značná škoda a při plnění úkolů civilní ochrany
a ochrany obyvatel má právo 12:
a) požádat o osobní pomoc fyzickou osobu 13,
b) požádat o věcnou pomoc fyzické nebo právnické osoby; zejména o dopravní
prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci ke zdolání požáru nebo
provedení záchranných prací 14,
c) vstoupit na nemovitosti k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo
k zamezení jeho šíření, provedení záchranných prací a v případě potřeby nařídit
v příslušném rozsahu vlastníkovi (správci, uživateli) zejména vyklizení pozemku
odstranění staveb, jejich části nebo porost 15,
d) nařídit v souvislosti se zdoláváním požáru nebo při cvičení jednotky, aby se z místa
zásahu vzdálily osoby, jejichž přítomnost není potřebná, nebo aby se podřídily
jiným omezením nutným k úspěšnému provedení zásahu 16,
e) nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného
vzniku požáru. O nařízených opatřeních neodkladně informuje orgán vykonávající
státní požární dozor 17. Velitel zásahu nařizuje nutná opatření při předání místa
zásahu,
f) odvolat
i) velitele jednotky nebo hasiče, které určil jako svůj výkonný orgán (např.
náčelníka štábu, velitele bojového úseku, velitele průzkumné skupiny), pokud
nemohou plnit nebo neplní své úkoly a současně určit jejich nástupce,
ii) z místa zásahu jednotku, která neplní svoje úkoly nebo jestliže její síly
a prostředky nejsou potřebné 18; totéž se přiměřeně týká hasičů, kteří splnili úkol,
g) rozdělit jednotku, určit vedoucí skupin a začlenit osoby poskytující osobní a věcnou
pomoc do jednotky. Nad činností těchto osob musí být zajištěn odborný dohled
a musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky 19,
h) rozhodnout o nedodržení technických parametrů požární techniky a věcných
prostředků, jestliže hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně života osob 20,
i) na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo majetku přerušit v případě, kdy již
nelze, ani přes vynaložení všech dostupných sil a prostředků, osoby, zvířata nebo
majetek zachránit anebo pokračování v zásahu by bezprostředně ohrožovalo život
zasahujících hasičů 21,
j) ukončit nasazení jednotek v případě, že by zdolávání požáru osamoceně stojícího
objektu (např. stohu nebo skladu píce) bylo s ohledem na charakter požáru
nehospodárné a průzkumem bylo potvrzeno, že nejsou ohroženy životy osob nebo
zvířat, případně by zásahem mohlo dojít k neúměrným ekonomickým škodám
a škodám na životním prostředí; při tom musí velitel zásahu zajistit ochranu okolí
hořícího objektu před rozšířením požáru 22.

12

§ 70 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 5 a § 92 zákona č. 133/1985 Sb.
§ 18 zákona č. 133/1985 Sb.
14
§ 19 zákona č. 133/1985 Sb.
15
§ 22 zákona č. 133/1985 Sb.
16
§ 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.
17
§ 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb.
18
§ 26 odst. 7 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
19
§ 26 osdt. 8 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
20
§ 26 odst. 9 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
21
§ 14 odst. 2 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
22
§ 15 odst. 3 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
13
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19) Velitel zásahu je dále při provádění záchranných a likvidačních prací při zásahu několika
složek IZS oprávněn:
a) zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu opustila
osoba, jejíž přítomnost není potřebná, nařídit evakuaci osob, popřípadě stanovit
i jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí
a vyzvat osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji
totožnost; tato osoba je povinna výzvě vyhovět,
b) nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních úprav za účelem
zmírnění nebo odvrácení rizik vzniklých mimořádnou událostí,
c) vyzvat právnické osoby nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci,
d) zřídit štáb jako svůj výkonný orgán a určit náčelníka a členy štábu. Členy štábu jsou
zejména velitelé a vedoucí složek IZS. Členy tohoto štábu mohou být dále fyzické
osoby a zástupci právnických osob, se kterými složky IZS spolupracují nebo které
poskytují osobní nebo věcnou pomoc,
e) rozdělit místo zásahu na sektory, popřípadě úseky a stanovit jejich velitele, kterým je
oprávněn ukládat úkoly; rozhodovat o přidělování sil a prostředků do podřízenosti
velitelů sektorů a úseků 23.
20) Velitel zásahu prokazuje svá oprávnění vůči fyzickým nebo právnickým osobám a
hasičům svým označením podle (viz odstavec 1).
21) Velitel zásahu plní při řízení požárního zásahu a záchranných pracích následující úkoly:
a) řídí průzkum, vyhodnocuje situaci a s ohledem na získané poznatky organizuje
soustřeďování a nasazování jednotek,
b) kontroluje a vyhodnocuje účinnost zásahu a plnění svých rozkazů a pokynů,
c) rozhoduje o zahájení a ukončení činnosti k záchraně osob, zvířat a majetku a určí,
které osoby, která zvířata nebo který majetek budou zachráněny přednostně,
d) organizuje součinnost zasahujících jednotek a jejich spolupráci s těmi, kteří
poskytují osobní a věcnou pomoc,
e) organizuje spojení v místě zásahu a spojení s příslušným operačním střediskem
a odpovídá za úplnost a správnost předávaných informací,
f) v případě potřeby zřídí štáb, označí velitelské stanoviště a přiděluje do úseků,
popřípadě sektorů síly a prostředky jednotek nebo složek IZS,
g) zajišťuje týlové zabezpečení jednotek,
h) zajišťuje podávání informací o zásahu sdělovacím prostředkům a veřejnosti,
i) organizuje poskytování informací příbuzným osob, které byly postiženy následky
požáru nebo mimořádné události,
j) organizuje opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob na místo zásahu,
k) vyhodnocuje zásah a zpracovává zprávu o zásahu 24,
l) v místě zásahu, kde se předpokládají účinky požáru nebo mimořádné události,
zabezpečuje ve spolupráci s příslušným operačním střediskem, správními úřady
a obcemi
i)
provedení průzkumu šíření účinků požáru nebo mimořádné události,
ii) informování obyvatelstva na území ve směru šíření požáru nebo mimořádné
události, která by je mohla ohrozit svými účinky,
iii) evakuaci obyvatelstva nebo jeho ochranu před nebezpečím, nelze-li evakuaci
uskutečnit,
iv) vyhledání bezprostředně ohrožených osob,
23
24

§ 19 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
§ 26 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
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v)
vi)
vii)
viii)

ošetření zraněných osob,
regulaci volného pohybu osob a dopravních prostředků v místě zásahu,
střežení evakuovaného území a majetku,
odstranění staveb a porostů, provedení terénních úprav za účelem zmírnění
nebo odvrácení rizik vzniklých požárem nebo mimořádnou událostí 25.

m) může prostřednictvím příslušného operačního střediska žádat o
i)
regulaci dopravy na trasách odsunu zraněných do zdravotnických zařízení
nebo na trasách, po kterých jsou přepravovány síly a prostředky jednotek,
ii) zabezpečení náhradního ubytování pro postižené,
iii) zabezpečení zdravotní péče, hygienické a protiepidemické péče a sociální
a duchovní péče pro postižené, nemocné a zraněné,
iv) provedení sanace a dekontaminace zasaženého území,
v)
stanovení hygienických a veterinárních opatření 26,
n) za účelem snížení rizika ohrožení života a zdraví zasahujících hasičů
i)
analyzuje informace o nebezpečí na místě zásahu,
ii) rozděluje místo zásahu na zóny s charakteristickým nebezpečím a stanoví
odpovídající režim práce a způsob ochrany,
iii) dbá, aby požadavky kladené na jednotky odpovídaly jejich vybavení požární
technikou a věcnými prostředky a cíl jejich činnosti při zásahu byl stanoven
s přihlédnutím ke konstrukci zachraňovaných objektů, charakteru
technologických procesů probíhajících v těchto objektech a chemickým
vlastnostem vznikajících nebo skladovaných látek, pokud jsou známy,
iv) vytváří podmínky pro obnovu fyzických sil hasičů na místě zásahu, zajištění
minimálních podmínek péče o zasahující hasiče a osoby poskytující osobní
a věcnou pomoc 27,
o) přímo řídí činnost
i)
náčelníka štábu, velitele průzkumné skupiny, velitele úseku, velitele sektoru
a dalších hasičů, které určil jako svůj výkonný orgán, pokud jim neurčil
jiného přímého nadřízeného 28; hasiči uvedení ve zde vyjmenovaných funkcích
jsou rovněž veliteli zásahu odpovědni za plnění rozkazů a pokynů, které jim
uložil,
ii) velitelů jednotek, kromě těch, kteří byli zařazeni do podřízenosti velitele
sektoru nebo velitele úseku 29.

25

§ 26 odst. 3 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
§ 26 odst. 4 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
27
§ 26 odst. 5 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
28
§ 26 odst. 6 písm. a) vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
29
§ 26 odst. 6 písm. b) vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
26
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Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Název:

3
Štáb velitele zásahu

Metodický list číslo

Ř

Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 4
I.
Charakteristika
1) Při soustředění většího množství sil a prostředků a při organizačně složitém nebo
rozsáhlém zásahu anebo při zásahu v rámci IZS může velitel zásahu zřídit štáb 1.
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.
2) Štáb nepřebírá oprávnění a povinnosti velitele zásahu, ale je jeho výkonným orgánem
řízení.
II.
Úkoly a postup činnosti
3) Štáb v souladu s rozhodnutími velitele zásahu organizuje činnost jednotek na místě
zásahu, je využíván při koordinaci složek IZS a připravuje rozhodnutí velitele zásahu.
Štáb tvoří
a) náčelník štábu,
b) člen štábu pro spojení,
c) člen štábu pro týl,
d) člen štábu pro analýzu situace na místě zásahu,
e) člen štábu pro nasazení sil a prostředků,
f) zástupci složek IZS, v případě zásahu v rámci IZS,
g) pomocníci členů štábu 2.
4) Náčelník štábu a členové štábu jsou určeni k výkonu funkce ve štábu velitelem zásahu,
který vedle náčelníka štábu do štábu vždy určí alespoň člena štábu pro týl a člena štábu
pro spojení. Náčelníkovi a každému členu štábu může velitel zásahu určit pomocníky
nebo jim přidělit síly a prostředky, pokud to vyžaduje plnění jim uložených úkolů.
Pomocníkem člena štábu mohou být vedle hasičů i fyzické osoby a zástupci
právnických osob, které při zásahu poskytují osobní nebo věcnou pomoc nebo se
kterými jednotky nebo složky IZS na místě zásahu spolupracují 3.
5) Náčelník štábu odpovídá za činnost štábu. Navrhuje veliteli zásahu složení štábu,
zastupuje velitele zásahu po dobu jeho nepřítomnosti a zajišťuje styk s veřejností na
místě zásahu4. Zpravidla řídí úsek analýzy situace pro přípravu rozhodnutí velitele zásahu
a úsek nasazení sil a prostředků, u rozsáhlých zásahů jmenuje velitel zásahu pro uvedené
úseky členy štábu. Náčelník štábu je označen červenou páskou na levé paži s nápisem

1

§ 21 odst. 3 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
§ 23 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
3
§ 23 odst. 7 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
4
§ 23 odst. 2 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
2
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„NŠ“ nebo zvláštní vestou s nápisem „Náčelník štábu“. Pomocníkem náčelníka štábu
může být dokumentarista, analytik apod.
6) Člen štábu pro spojení zabezpečuje koordinaci spojení na místě zásahu mezi
jednotkami a složkami IZS a spojení jednotek s příslušným operačním střediskem 5. Je
označen červenou páskou na levé paži s nápisem „S“ nebo zvláštní vestou s nápisem
„Spojení“.
7) Člen štábu pro týl organizuje materiální zabezpečení jednotek, včetně podmínek péče
o hasiče a osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18 zákona o požární
ochraně, evidenci výdajů a nákladů na zásah a poskytování neodkladné péče osobám
postiženým mimořádnou událostí 6. Je označen červenou páskou na levé paži s nápisem
„T“ nebo zvláštní vestou s nápisem „Týl“. Pomocníci člena štábu pro týl mohou být
hasiči zabezpečující chemicko-technickou službu, strojní službu, evidenci výdajů a
nákladů na zásah, ubytování, stravování, apod.
8) Člen štábu pro analýzu situace na místě zásahu provádí analýzu situace na místě
zásahu za účelem přípravy rozhodnutí velitele zásahu 7. Je označen červenou páskou na
levé paži s nápisem „A“ nebo zvláštní vestou s nápisem „Analýza“.
9) Člen štábu pro nasazení sil a prostředků organizuje součinnost jednotek a složek IZS
na místě zásahu a jejich evidenci 8. Je označen červenou páskou na levé paži s nápisem
„N“ nebo zvláštní vestou s nápisem „Nasazení“.
10) Do štábu mohou být dále zařazeny fyzické osoby a zástupci právnických osob, se kterými
jednotky spolupracují na místě zásahu.
11) Vyžaduje-li analýza situace a postupu jednotek spolupráci odborníků, místní znalost
technologie, místa zásahu apod., jmenuje velitel zásahu do štábu i uvedené odborníky
jako pomocníky štábu.
12) O označení zástupců složek IZS a pomocníků zařazených do štábu rozhoduje velitel
zásahu.
Umístění štábu
13) Stanoviště štábu určí velitel zásahu, a to obvykle v místě velitelského stanoviště.
Stanoviště štábu musí být zabezpečeno proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob
a před vlivem nepříznivých klimatických podmínek. Současně musí být zajištěn
náhradní mobilní zdroj elektrické energie a prostředky k odstranění technických závad
na zařízeních používaných pro činnost štábu 9.
14) Na stanovišti štábu musí být přítomen po dobu zásahu některý z jeho členů a vedena
evidence o činnosti štábu 10.

5
6
7
8
9
10

§ 23 odst. 3 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
§ 23 odst. 4 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
§ 23 odst. 5 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
§ 23 odst. 6 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
§ 23 odst. 8 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
§ 23 odst. 9 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
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Obsah činnosti jednotlivých úseků štábu
15) Úsek spojení (S) plní zejména uvedené úkoly:
a) dokumentuje rozhodnutí a rozkazy náčelníka štábu a velitele zásahu k nasazení
jednotek a o práci nasazených sil a prostředků (kdy byly vydány, kdy a jak byly
provedeny, časy příjezdu sil a prostředků, čas jejich nasazení a všechny důležité
údaje z hlediska zásahu a záchrany osob,
b) zabezpečuje spojení velitelem zásahu s operačním a informačním střediskem, mezi
zasahujícími jednotkami a dalšími složkami IZS podílejícími se na zásahu,
c) organizuje včasné doručení rozkazů a pokynů jednotkám a dalším zasahujícím
složkám IZS,
d) vede evidenci předaných a převzatých zpráv,
f) podle pokynů náčelníka štábu svolává porady štábu, zprostředkuje ukládání úkolů,
dokumentuje a organizuje službu štábu (stanovení služeb, porady štábu, ukládání
úkolů, kontrola úkolů).
16) Úsek týlu (T) plní zejména uvedené úkoly:
a) zabezpečuje plynulou a nepřerušovanou dodávku hasebních látek, medií (el. energie,
tlakový vzduch), pohonných hmot a dalších provozních náplní pro požární techniku
a věcné prostředky a případně zajišťuje náhradní díly pro požární techniku nebo
náhradní věcné prostředky podle požadavků úseku nasazení sil a prostředků a velitele
zásahu,
b) zajišťuje trvalou akceschopnost spojovacích a osvětlovacích prostředků,
c) organizuje ochranu zasahující hasičů a členů dalších záchranných složek před
nepříznivými přírodními a klimatickými vlivy a vlivy vznikajícími následkem
požáru, havárie nebo jiné mimořádné události,
d) pečuje o jednotky vyčleněné pro odpočinek, zajišťuje ochranné nápoje, stravu
a ubytování, popř. očistu, sušení oděvů, výměnu osobních ochranných prostředků,
e) vede přehled o evakuovaných osobách (popř. jim zabezpečuje ochranu a pomoc),
a zvířatech a evakuovaném majetku,
f) podílí se na zabezpečení prvotní neodkladné pomoci postiženým osobám.
17) Úsek analýzy situace (A) plní zejména uvedené úkoly:
a) dokumentuje a průběžně vyhodnocuje situaci na místě zásahu, soustřeďuje
dokumenty i odborníky pro rozhodnutí (šíření požáru, rozvoj mimořádné události),
zhotovuje plán zásahu, do něhož průběžně zaznamenává situaci na místě zásahu,
rozmístění
sil
a prostředků, nasazení hasebních proudů a dalších důležitých údajů z hlediska vedení
zásahu a záchrany osob včetně příslušných změn,
b) zpracovává návrhy na řízení zásahu a organizaci místa zásahu (určení úseků,
nebezpečných zón, stanovišť).
18) Úsek nasazení sil a prostředků (N) plní zejména uvedené úkoly:
a) eviduje síly a prostředky, které jsou na místě zásahu k dispozici,
b) podle rozhodnutí velitele zásahu rozmísťuje síly a prostředky v sektorech, úsecích,
v záloze a týlu,
c) předkládá návrhy na
i) potřebu sil a prostředků pro zásah a zásobování hasebními látkami,
ii) zálohu a jištění nasazených sil a prostředků,
iii) potřebu sil a prostředků pro evakuaci materiálu, který je ohrožen,
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iv) nasazení sil a prostředků, sleduje dobu nasazení hasičů v ochranných
prostředcích a navrhuje včas veliteli zásahu jejich střídání, předkládá požadavky
na týl, navrhuje náčelníkovi štábu termíny pro střídání sil a prostředků na místě
zásahu.
Náčelník štábu
NŠ
Členové štábu pro
Spojení

Týl

Analýzu situace

Nasazení
SaP

Zástupci složek IZS a přizvaní odborníci
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POMOCNÍCI
popř. vyčleněné
síly a prostředky

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Název:
Metodický list číslo

Velitel úseku, velitel sektoru

4
Ř

Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 2
I.
Charakteristika
1) Při soustředění většího množství sil a prostředků a při organizačně složitém nebo
rozsáhlém zásahu anebo při zásahu v rámci integrovaného záchranného systému může
velitel zásahu zřídit jednotlivé úseky a určit velitele úseků. Zřídí-li velitel zásahu úseky,
stanoví úkoly, které budou úseky plnit a vyčlení pro plnění těchto úkolů potřebné síly
a prostředky. Pro několik úseků může velitel zásahu zřídit společný sektor a určit jeho
velitele. Pokud nestanoví velitel zásahu jinak, jsou hasiči přímo podřízeni svým
velitelům jednotek. Velitelé jednotek jsou podřízeni veliteli úseku, veliteli sektoru
a veliteli zásahu. Při nebezpečí z prodlení může velitel úseku, velitel sektoru nebo velitel
zásahu vydat hasičům rozkaz nebo pokyn přímo 1.
2) Zřízení úseku případně sektoru usnadňuje veliteli zásahu řízení zásahu zaručuje
bezprostřednější reakci nasazených sil prostředků na vzniklou situaci včetně
soustředěnější práce několika jednotek pro splnění společného specifického úkolu. Úseky
se zřizují zejména když:
a) jejich zřízení vyžaduje z hlediska řízení zásahu členitost nebo rozsáhlost objektu,
b) je prováděna určitá charakteristická činnost v určitém místě zásahu vyžadující
specifické řízení nebo stejný postup několika jednotek nebo dalších složek IZS.
3) Velitele úseku, sektoru určí velitel zásahu zpravidla z některého velitele jednotky nebo
vedoucího další složky IZS.
II.
Úkoly a postup činnosti
4) Velitel úseku je na místě zásahu podřízen veliteli zásahu, nebo veliteli sektoru, pokud
byl sektor zřízen 2. Úkoly velitele sektoru ve svěřeném sektoru jsou obdobné jako úkoly
velitele úseku 3.
5) Na pokyn velitele zásahu může být velitel úseku označen, a to zpravidla červenou páskou
s nápisem „VU“ nebo zvláštní vestou s nápisem „Velitel úseku“. Obdobně může být
označen velitel sektoru, a to zpravidla červenou páskou s nápisem „VS“ nebo zvláštní
vestou s nápisem „Velitel sektoru“. Označení páskou se nosí na levé paži.
6) Velitel úseku 4:
a) prostřednictvím velitelů jednotek řídí jednotky zařazené do úseku,

§ 21 odst. 3 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
§ 27 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
3
§ 27 odst. 4 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
4
§ 27 odst. 2 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
1

2
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b) organizuje podle rozhodnutí velitele zásahu průzkum a vyhodnocuje situaci
v úseku; v případě bezprostředního ohrožení života osob je oprávněn změnit
rozhodnutí velitele zásahu,
c) podává veliteli zásahu informace o plnění úkolů a o situaci v úseku,
d) řídí zásah sil a prostředků v úseku a spolupráci při poskytování osobní a věcné
pomoci,
e) kontroluje činnost jednotek při zásahu a plnění svých rozkazů a pokynů,
f) udržuje spojení s velitelem zásahu a s podřízenými jednotkami.
7) Velitel úseku za účelem snížení rizika ohrožení života a zdraví zasahujících hasičů 5:
a) analyzuje informace o nebezpečí v úseku a provádí jejich ověřování,
b) určí jednotkám úkoly tak, aby odpovídaly vybavení hasičů v úseku, respektuje
zvláštnosti místa zásahu, zejména technologii, konstrukční a dispoziční řešení
objektů a vlastnosti přítomných nebo vznikajících látek,
c) oznamuje veliteli zásahu poznatky o situaci v úseku.
8) Pokud nastane situace, která vyžaduje odvolání jednotky nebo naopak zvýšení počtu
jednotek v úseku apod., řeší velitel úseku uvedenou potřebu s velitelem zásahu.
9) Velitel úseku po zrušení úseku předá veliteli zásahu nebo náčelníkovi štábu dílčí zprávy
o zásahu jednotek zařazených v úseku, případně dohodne jiný způsob předání.

5

§ 27 odst. 3 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Název:

5
Velitel jednotky na místě zásahu

Metodický list číslo

Ř

Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 3
I.
Charakteristika
1) Jednotku tvoří požární technika a věcné prostředky a velitelem jednotky stanovený
počet
a) příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „příslušník“),
jde-li o jednotku hasičského záchranného sboru kraje,
b) zaměstnanců podniku, jde-li o jednotku hasičského záchranného sboru podniku,
c) členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo členů jednotky sboru
dobrovolných hasičů podniku a osob vykonávajících službu v jednotce sboru
dobrovolných hasičů obce nebo jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku jako
svoje zaměstnání (dále jen „člen“) 1.
2) Příslušníci, zaměstnanci podniku a členové (dále „jen hasiči“) jsou v jednotce rozděleni
do čet, družstev, družstev o zmenšeném početním stavu a skupin. Četa se člení na 2
nebo 3 družstva, popřípadě skupiny. Družstvo tvoří velitel družstva a dalších 5 hasičů.
Družstvo o zmenšeném početním tvoří velitel družstva a další 3 hasiči. Skupinu tvoří
vedoucí skupiny a nejméně 1 hasič 2.
3) Jednotka, která je složena z hasičů nejméně dvou druhů jednotek uvedených v § 65
odst. 1 zákona o požární ochraně nebo z hasičů nejméně jedné jednotky a osob
začleněných ve složce IZS nebo z hasičů jednotky a osob poskytující osobní a věcnou
pomoc podle § 18 a § 19 zákona o požární ochraně (dále jen „osobní a věcná pomoc“),
je odřadem. Odřad se člení na čety, družstva nebo skupiny. Odřad sestavuje hasičský
záchranný sbor kraje nebo generální ředitelství zejména pro účely operačního řízení
jednotek při poskytování pomoci v krajích nebo při mezinárodní pomoci jednotkami.
Velitele odřadu určí ten, kdo odřad sestavuje 3.
4) Každá jednotka musí mít svého velitele, u skupiny musí být určen její vedoucí. Velitel
jednotky řídí zásah jednotky a odpovídá za její činnost.
5) Jednotka, tzn. hasiči s příslušným vybavením (dále jen „síly a prostředky“), má určitou
taktickou hodnotu, která vyjadřuje její schopnost samostatně provádět určitý objem prací
u zásahu.
6) Velitel jednotky je na místě zásahu podřízen veliteli úseku. Pokud úsek není zřízen, je
podřízen veliteli zásahu 4.

1

§ 4 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
§ 4 odst. 2 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
3
§ 4 odst. 3 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
4
§ 28 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
2
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II.
Úkoly a postup činnosti
7) Velitel jednotky má právo:
a) požádat o osobní pomoc fyzickou osobu 5,
b) požádat o věcnou pomoc fyzickou nebo právnickou osobu; zejména o dopravní
prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci ke zdolání požáru nebo
provedení záchranných prací 6,
c) nařídit v souvislosti se zdoláváním požáru nebo při cvičení jednotky, aby se z místa
zásahu vzdálily osoby, jejichž přítomnost není potřebná nebo aby se podřídily jiným
omezením nutným k úspěšnému provedení zásahu 7,
d) nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného
vzniku požáru. O nařízených opatřeních neodkladně informuje orgán vykonávající
státní požární dozor 8,
e) velitel jednotky může odvolat z místa zásahu hasiče, který nemůže plnit nebo neplní
svoje úkoly nebo jestliže mu neočekávané závažné okolnosti jejich plnění znemožní.
O odvolání hasiče je povinen informovat velitele úseku či sektoru nebo, není-li sektor
zřízen, tak velitele zásahu 9,
f) převzít řízení zásahu, pokud se jedná o velitele jednotky s právem přednostního
velení10.
8) Velitel jednotky
a) ohlásí ihned veliteli zásahu příjezd jednotky a množství sil a prostředků jednotky,
b) podává veliteli úseku či sektoru nebo, není-li úsek či sektor zřízen, tak veliteli
zásahu průběžně informace o plnění úkolů a o situaci na místě zásahu; v případě
bezprostředního ohrožení života osob je oprávněn změnit rozhodnutí nadřízeného,
c) zpracovává dílčí zprávu o zásahu 11.
9) Velitel jednotky za účelem snížení rizika ohrožení života a zdraví hasičů jednotky
a) shromažďuje informace o nebezpečí a provádí jejich ověřování na místě zásahu
jednotky,
b) rozděluje místo zásahu jednotky na zóny s charakteristickým nebezpečím
a stanovuje odpovídající režim práce a způsob ochrany hasičů,
c) upozorní velitele úseku či sektoru nebo, není-li velitel úseku či sektoru určen, tak
velitele zásahu, pokud požadavky kladené na jednotku neodpovídají jejímu
vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární techniky a pokud při
stanovení cíle činnosti jednotky při zásahu nebylo přihlédnuto ke konstrukci
zachraňovaných objektů, charakteru technologických procesů probíhajících
v těchto objektech a chemickým vlastnostem vznikajících nebo skladovaných látek,
d) dbá, pokud to situace na místě zásahu umožňuje, aby při nebezpečných činnostech,
jakými jsou například průzkum, práce v prostředí nebezpečných látek, práce ve
výškách a hloubkách, byli hasiči jištěni navzájem nebo jiným hasičem,
e) dbá u zasahujících hasičů na používání předepsaného standardního vybavení
osobními ochrannými pracovními prostředky a věcnými prostředky požární
5

§ 18 zákona č. 133/1985 Sb.
§ 19 zákona č. 133/1985 Sb.
7
§ 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.
8
§ 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb.
9
§ 28 odst. 4 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
10
§ 22 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
11
§ 28 odst. 2 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
6
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ochrany proti působení nebezpečných látek, zejména chemických, radioaktivních
a infekčních 12.
10) Před odjezdem z místa zásahu 13:
a) osobně předá nadřízenému veliteli úseku nebo veliteli zásahu dílčí zprávu o zásahu,
nebo dohodne jiný způsob předání této zprávy,
b) ohlásí veliteli zásahu odjezd z místa zásahu, následně odjezd oznámí i určenému
operačnímu a informačnímu středisku,
c) určí trasu jízdy z místa zásahu, pokud není jednotce tato trasa stanovená operačním
a informačním střediskem.

12
13

§ 28 odst. 3 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
ML č. 11/O.
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Název:
Metodický list číslo

Činnost hasičů na místě zásahu

6
Ř

Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 2
I.
Charakteristika
1) Na místě zásahu jsou hasiči podřízení svým velitelům jednotek a jejich prostřednictvím
veliteli úseku, veliteli sektoru a veliteli zásahu. Při nebezpečí z prodlení může hasičům
vydat velitel úseku, velitel sektoru nebo velitel zásahu rozkaz přímo.
II.
Úkoly a postup činnosti
2) Hasiči na místě zásahu 1 (týká se všech hasičů i určených do různých funkcí na místě
zásahu, např. velitelů jednotek, členů štábu velitele zásahu):
a) plní rozkazy a pokyny (povely) příslušných velitelů,
i) znají úkol svůj a své jednotky,
ii) neopouští určené stanoviště pokud mu nehrozí bezprostřední ohrožení jeho života,
iii) samostatně a iniciativně využívají výhodné situace při změně okolností při zásahu,
b) postupují tak, aby zásahem případně způsobená škoda byla co nejmenší,
c) dodržují pravidla spojení,
d) provádějí průzkum v místě svého nasazení a zjištěné poznatky hlásí veliteli jednotky
nebo veliteli úseku či sektoru anebo veliteli zásahu,
e) dbají na svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních hasičů, používají osobní ochranné
pracovní prostředky,
f) nepoužívají oděvní doplňky a předměty nošené na těle nebo při sobě, kterých není
pro činnost na místě zásahu třeba a které mohou být při zásahu poškozeny nebo
které mohou ohrozit jejich zdraví,
g) varují ostatní při nebezpečí a učiní opatření k jejich záchraně, využívají všech svých
znalostí při posouzení míry nebezpečí u zásahu,
h) využívají všech svých znalostí, zkušeností a technických možností požární techniky,
věcných prostředků a zařízení požární ochrany, získaných při odborné přípravě,
dodržují zásady uvedené v Cvičebním řádu jednotek požární ochrany - technický
výcvik.
3) Hasič – příslušník HZS ČR:
a) je povinen při provádění zásahu nebo úkonu dbát, aby v souvislosti s touto činností
nevznikla osobám bezdůvodná újma a aby případný zásah do jejich práv a svobod
nepřekročil míru nutnou k dosažení účelu prováděného zásahu nebo úkonu. Je
rovněž povinen dbát, aby na majetku, který je předmětem zásahu, nevznikly
odcizením nebo poškozením škody, kterým lze zabránit, a to do doby jeho převzetí
vlastníkem, uživatelem nebo Policií České republiky 2,
b) je oprávněn 3,
1

§ 25 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
§ 6 odst. 3 zákona č. 238/2000 Sb.
3
§ 4 a § 5 zákona č. 238/2000 Sb.
2
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i)

ii)
iii)
iv)

v)

vyžaduje-li to účinné zabezpečení plnění úkolů hasičského záchranného sboru,
vyzvat každého, aby nevstupoval na určená místa nebo aby se podrobil
omezením vyplývajícím z provedení služebního zásahu (dále jen „zásah“);
zásahem se rozumí zejména ochranná, záchranná a likvidační opatření
prováděná hasičským záchranným sborem. Každý je povinen výzvy příslušníka
uposlechnout. Příslušník je oprávněn vyzvat osobu, která se nepodřídí
stanoveným omezením, aby prokázala svoji totožnost a tato osoba je povinna
výzvě vyhovět,
příslušník s odpovídající odbornou způsobilostí 4 je oprávněn v souvislosti se
zajišťováním bezpečnosti osob a ochrany majetku používat výbušniny a výbušné
předměty,
požadovat od právnických a fyzických osob informace potřebné k plnění
základních úkolů hasičského záchranného sboru,
provádět potřebná zjištění a služební úkony (dále jen „úkon“), nahlížet do
příslušné dokumentace a požadovat potřebnou součinnost; úkonem se rozumí
činnost prováděná při výkonu státní správy v oboru působnosti hasičského
záchranného sboru. Při provádění úkonů jsou příslušníci oprávněni ke vstupu
do objektů a zařízení a ke vstupu na nemovitost na dobu nutnou k řádnému
provedení těchto činností,
k provedení zásahu, který nesnese odkladu, oprávněn otevřít byt nebo jiný
uzavřený prostor a vstoupit do něj. Při tom je povinen zajistit přítomnost
nezúčastněné osoby, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Po provedení zásahu je
příslušník povinen neprodleně vyrozumět orgány Policie České republiky.
O vstupu do vojenských objektů, do objektů Policie České republiky,
Bezpečnostní informační služby, Vězeňské služby České republiky a Celní správy
České republiky platí zvláštní předpisy 5.

4) Příslušnost k hasičskému záchrannému sboru prokazuje příslušník služebním
stejnokrojem, služebním průkazem nebo ústním prohlášením „hasičský záchranný
sbor“ 6.
5) Ústním prohlášením „hasičský záchranný sbor“ prokazuje příslušník svou příslušnost
k hasičskému záchrannému sboru pouze v případech, kdy okolnosti zásahu nedovolují
prokázat příslušnost ostatními způsoby uvedenými v odstavci 4. Příslušník se prokáže
ihned, jakmile to okolnosti zásahu dovolí 7.
6) Při úkonech prokazuje příslušník příslušnost k hasičskému záchrannému sboru
služebním průkazem 8.

4

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
Např. zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1
zákona
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky a § 29 odst. 3 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování
obrany České republiky.
6
§ 8 odst. 1 zákona č. 238/2000 Sb.
7
§ 8 odst. 2 zákona č. 238/2000 Sb.
8
§ 8 odst. 3 zákona č. 238/2000 Sb.
5
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Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Název:
Metodický list číslo

Organizace místa zásahu

7
Ř

Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 2
I.
Charakteristika
1) Organizace místa zásahu spočívá ve vymezení charakteristických prostorů, zón
a stanovišť podporující taktiku jednotek a řízení zásahu.
2) Místo zásahu je místo nasazení jednotek a dalších složek IZS a prostor předpokládaných
účinků mimořádné události.
II.
Úkoly a postup činnosti
3) Organizaci místa zásahu stanoví velitel zásahu.
4) Místo zásahu se rozdělí podle situace z hlediska přijaté taktiky a řízení zásahu, při tom se
vychází zejména z:
a) druhu, rozsahu a šíření události,
b) množství jednotek a dalších složek IZS přítomných na místě zásahu,
c) organizační struktury systému řízení,
d) nebezpečí na místě zásahu,
e) dokumentace zdolávání požáru konkrétního objektu, popř. havarijního plánu,
f) možností požární techniky a věcných prostředků.
5) Na místě zásahu se podle situace vymezují následující prostory, zóny a stanoviště:
a) prostor předpokládaného šíření mimořádné události, tzv. zóna ohrožení prostor předpokládaného šíření mimořádné události s důsledky na obyvatele nebo
objekty, (dle druhu vzniklých škodlivin zasahujících i vzdálené oblasti),
b) vnější zóna - prostor vymezený pro vedení zásahu; omezuje se zde volný pohyb
osob a dopravních prostředků; prostor této zóny je vymezen hranicí vnější zóny,
c) nebezpečná zóna - vymezený prostor bezprostředního ohrožení života a zdraví
účinky mimořádné události; prostor této zóny ohraničuje hranice nebezpečné zóny;
vymezuje se zpravidla při ohrožení nasazených sil a prostředků účinky nebezpečných
látek nebo jiných charakteristických nebezpečí (pád předmětů); je to zóna, kde platí
z hlediska ochrany životů a zdraví režimová opatření, např. ochranné prostředky,
stanovená doba pobytu včetně řízeného vstupu a výstupu z této zóny,
d) bezpečnostní uzávěra - místo řízeného vstupu a výstupu do a z vnější zóny; bývá
zpravidla umístněna na přístupové komunikaci tak, aby byla možnost provést odklon
dopravy mimo vnější zónu,
e) kontaktní stanoviště - místo k navázání prvotního kontaktu přijíždějících sil
a prostředků s velitelem zásahu, může to být bezpečnostní uzávěra na přístupových
komunikacích k místu zásahu nebo může být umístěno mimo vnější zónu,
f) týlový prostor - je prostor pro provedení týlových činností (např. soustředění
záložních jednotek, odpočinek a stravování, dálková doprava vody), může být
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i mimo místo zásahu nebo vnější zónu, přitom místo pro odpočinek a stravování sil
jednotek a složek IZS nemá být společné s jinými prostory a stanovišti,
g) nástupní prostor - prostor pro soustředění sil a prostředků před jejich nasazením
k záchranných a likvidačním pracím,
h) prostor bojového rozvinutí - prostor, kde se provádí hašení požárů, záchranné
a likvidační práce; může být dělen na úseky popř. sektory,
i) kontrolní stanoviště - slouží ke kontrolovanému vstupu do nebezpečné zóny, kde se
i)
kontroluje vybavení sil vstupujících do nebezpečné zóny ochrannými
prostředky,
ii)
sleduje dobu nasazení jednotlivých hasičů a členů složek IZS,
iii) provádí jištění sil nasazených v nebezpečné zóně; zřizuje se zpravidla při
zásazích na nebezpečné látky,
j) dekontaminační prostor – může se skládat z několika dekontaminačních stanovišť
na hranici nebezpečné zóny zřizovaných pro kontrolovaný výstup a pro
dekontaminaci,
k) velitelské stanoviště – místo, odkud se řídí zásah,
l) stanoviště štábu - místo štábu,
m) prostor pro poskytnutí zdravotní péče - místo pro soustředění zraněných
osob,vybraná po poradě s vedoucím lékařem,
n) shromaždiště evakuovaných osob, zvířat a materiálu - bezpečné místo dle možnosti
chráněné před povětrnostními a dalšími vlivy ve vnější zóně nebo mimo ni;
o) prostor pro náhradní ustájení evakuovaných nebo zachráněných zvířat
popřípadě též poskytnutí veterinární péče,
p) prostor pro umístění a identifikaci obětí,
q) stanoviště pro informování o osobách postižených mimořádnou událostí,
r) stanoviště pro informování sdělovacích prostředků.
6) Velitel zásahu může na základě dohody s vedoucími ostatních složek IZS nebo na
základě jejich požadavků zřizovat i jiné prostory a stanoviště.
7) Velitel zásahu musí sledovat v průběhu zásahu vývoj situace a v případě potřeby určenou
organizaci místa zásahu měnit tak, aby odpovídala potřebám a reálné situaci na místě
zásahu.
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Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Název:
Způsob komunikace na místě zásahu
(rozkaz, pokyn, příkaz nebo povel)

Metodický list číslo

8
Ř

Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 2
I.
Charakteristika
1) Rozkaz, pokyn, příkaz nebo povel jsou řídící akty řízení zásahu, kterými každý velitel
svým podřízeným sděluje své rozhodnutí k provedení určitého úkolu. Vydávat rozkazy,
pokyny, příkazy a povely na místě zásahu je nejen oprávnění, ale i úkol každé úrovně
řízení.
2) Rozkazy se vydávají příslušníkům HZS ČR, pokyny zaměstnancům HZS podniků a
členům jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků. Pokyny a příkazy se
vydávají vedoucím složek IZS a k součinnosti povolaným právnickým a fyzickým
osobám. Povel je rozkaz nebo pokyn v krátké formě, jehož slovní spojení je ustálené. Po
vydání povelu následuje činnost, která je předem stanovena předpisy 1.
3) Rozkazy, pokyny, příkazy a povely se vydávají ústně nebo písemně v přímém kontaktu
s podřízenými nebo prostřednictvím spojových prostředků zpravidla ústně. Nelze-li to
učinit, používají se smluvené signály.
4) Hasiči na místě zásahu plní rozkazy a pokyny svých velitelů jednotek 2.
5) Domnívá-li se příslušník HZS ČR, že rozkaz jeho nadřízeného je v rozporu s obecně
závazným právním předpisem, je povinen nadřízeného na to upozornit; trvá-li nadřízený
na splnění rozkazu, je příslušník HZS ČR povinen jej splnit. Příslušník HZS ČR je
povinen odepřít splnění rozkazu nadřízeného, jestliže by jeho splněním spáchal trestný
čin; tuto skutečnost ohlásí bez zbytečného odkladu vyššímu nadřízenému 3.
II
Úkoly a postup činnosti
6) Při vydávání rozkazu, pokynu, příkazu nebo povelu (dále jen „rozkaz“) platí následující
zásady:
a) musí být proveditelný, logicky členěn tak, aby bylo zřejmé, co má být cílem rozkazu;
důležité je zdůraznit účel rozkazu; ze způsobu vydání rozkazu musí být podřízenému
zřejmé, že velitel je o svém rozhodnutí přesvědčen,
b) obsah rozkazu musí být zřejmý, jednoznačný a srozumitelný; rozkaz se vydává
v běžně používané terminologii a musí zpravidla obsahovat:

1

Cvičební řád jednotek PO - metodický list č. 2/Obec.
§ 25 písm. a) vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
3
§ 28 odst. 2 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění § 10
zákona č. 238/2000 Sb.
2
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c)
d)
e)
f)
g)

(i)
kdo rozkaz provede (adresát),
(ii)
co provede (cíl),
(iii) čím to provede (prostředek),
(iv) kde to provede (místo),
(v)
kdy to provede (čas),
(vi) jak to provede (postup),
(vii) odkud bude zabezpečen (jištění),
(viii) kde je velitel zásahu a jak je možné se s ním spojit (kontakt s nadřízeným).
čím je naléhavější situace, tím stručněji a rychleji se musí rozkaz vydat; rozkaz musí
vždy obsahovat určení adresáta a cíl rozkazu; prostředky a postup mohou být jen
naznačeny, ostatní lze vynechat, je- li přehledná situace;
rozkaz musí být adresátem potvrzen, případně zopakován, čímž se ověří, že adresát
rozkazu rozumí; je nutné se přesvědčit, že rozkaz skutečně pronikl k adresátovi,
čím delší platnost rozkazu lze předpokládat, tím více samostatnosti musí poskytovat
podřízeným, není správné nařizovat detaily,
po vydání rozkazu následuje ze strany podřízených jeho plnění a ze strany
nadřízeného kontrola jeho plnění, případně jeho změna; podřízený ohlásí splnění
rozkazu tomu, kdo jej uložil,
nikdo nemá právo rušit rozkaz, který nevydal, kromě případů bezprostředního
ohrožení života, při nebezpečí z prodlení; pokud byl rozkaz změněn, musí být změna
oznámena tomu, kdo původní rozkaz vydal; neodpovídá-li již rozkaz skutečné situaci,
musí na to vykonavatel rozkazu upozornit.
III.
Očekávané zvláštnosti

7) K očekávaným zvláštnostem patří:
a) zasahování do pravomoci (viz organizační a operační řízení),
b) selhání komunikačních prostředků řízení určených pro přenos rozkazů,
c) nedostatečné zpětné hlášení o plnění rozkazu,
d) nepravdivé hlášení o splnění rozkazu.
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Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Název:

9
Prostředky řízení
a komunikace na místě zásahu

Metodický list číslo

Ř

Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 3
I.
Charakteristika
1) Prostředky řízení na místě zásahu umožňují zpracování a přenos informací (spojení)
potřebných pro řízení zásahu.
2) Řízení na místě zásahu rovněž podporuje označení struktur řízení, výstražné značky
a další prostředky pro označení nebo zviditelnění organizace na místě zásahu, nebezpečí
apod.
3) Velitel zásahu organizuje spojení na místě zásahu a spojení s příslušným operačním
střediskem a odpovídá za úplnost a správnost předávaných informací 1.
4) Prostředky řízení na místě zásahu:
Prostředky řízení

prostředky pro zpracování informací

zásahové podklady
dokumentace zdolávání požárů, havarijní plány apod.
mapy
předpisy
zvláštní dokumentace a specializovaný sowtware
příručky
kancelářské vybavení

prostředky pro přenos informací

spojové prostředky
rádiové,
linkové.
faxové,
datové,
optické přenosy,
akustické přenosy,
spojové síly

kancelářský materiál
formuláře a tabulky
hodiny
psací stroje
komunikační a informační prostředky
dokumentační prostředky
rozmnožovací technika
výpočetní technika

obsluha spojovacích prostředků
spojky, pomocníci
kurýři
porady - osobní kontakt
signály

záznamová audiovizuální technika

5) Každý prostředek řízení se využije podle charakteru události a jeho dostupnosti. Při
využití prostředků pro přenos informací se musí přihlédnout k jejich určení, přičemž se
doporučuje následující priorita v použití:
a) radiové spojení,
b) linkové spojení,
1

§ 26 odst. 1 písm. e) vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
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c) datové přenosy,
d) signály.
II.
Úkoly a postup činnosti
6) Pokud to technické prostředky umožní oznámí velitel jednotky, která přijela na místo
zásahu jako první, příslušnému operačnímu středisku převzetí velení zásahu a upřesní
místo zásahu a charakter zásahu 2.
7) Velitelské stanoviště a stanoviště štábu se zpravidla zřizuje na příhodném bezpečném
místě tak, aby z něho bylo možno co nejlépe organizovat řízení zásahu. Vybavení
stanovišť prostředky pro zpracování informací musí odpovídat zvolené struktuře řízení
zásahu.
8) V rámci kancelářského vybavení, vedle obvyklého kancelářského materiálu, mohou být
také užívány předem vytvořené formuláře a tabulky. Vhodné jsou rovněž komunikační
a informační prostředky (rozhlasové přijímače, televizní přijímače, denní tisk, Internet),
dokumentační prostředky (zvuková a obrazová záznamová zařízení), rozmnožovací
technika, výpočetní technika.
9) Základními prostředky pro přenos informací jsou spojové prostředky. Při jejich nasazení
se doporučuje:
a) při soustředění radiostanic do omezeného prostoru velitelského stanoviště musí být
zabráněno vzájemnému rušení radiostanic,
b) při dlouhodobých zásazích je výhodné rádiové spojení rozšířit o linkové nebo mobilní
telefonní spojení, aby radiové spojení bylo zálohované; telefonní spojení zaručuje
rychlejší a účinnou výměnu informací prostřednictvím osobně vedených rozhovorů.
Linkové spojení se využívá, když nelze použít rádiové spojení. Pro telefonní spojení
se využívá jednotná telefonní sít, neveřejná účelová sít (Ministerstva vnitra, železnice,
elektrické rozvodné závody, pobočkové ústředny, apod.). Výhodné je rovněž použití
mobilních telefonů zejména pro úroveň operačního a strategického řízení mimořádné
události,
c) pro přenos informací se používá také datových přenosů, které poskytují textové,
grafické, zvukové nebo obrazové informace, pro přenos informací je možno použít
faxu apod.
10) Přenos informací je možno realizovat prostřednictvím porad velitele zásahu, náčelníka
štábu apod. s podřízenými.
11) Velitel zásahu zabezpečuje průběžně informování příslušného operačního střediska o
a) situaci na místě zásahu,
b) potřebě sil a prostředků, popřípadě jiné pomoci a údaje o jejich soustřeďování,
c) změně v osobě velitele zásahu,
d) činnosti jednotek a složek IZS,
e) zásadní změně situace na místě zásahu včetně zranění nebo usmrcení hasičů nebo
postižených osob,
2

§ 21 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
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f) době lokalizace a likvidace požáru nebo ukončení záchranných a likvidačních prací
při mimořádných událostech,
g) odjezdu jednotek z místa zásahu 3.
III.
Očekávané zvláštnosti
12) Při používání prostředků řízení a komunikace na místě zásahu se mohou projevit
následující zvláštnosti:
a) závislost funkce spojových prostředků na stanovišti a atmosférických podmínkách,
b) závislost na omezeném množství spojových prostředků a kmitočtů,
c) možnost rušení,
d) omezený dosah spojení,
e) možnost odposlechu nepovolanými osobami,
f) nutnost odborně připravené obsluhy,
g) provozní poruchy při špatné obsluze,
h) závislost na omezené kapacitě zdrojů napájení spojových prostředků,
i) závislost na kapacitě a službách operátora sítě.

3

§ 24 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Název:

10
Uzavření místa zásahu

Metodický list číslo

Ř

Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 2
I.
Charakteristika
1) Uzavření místa zásahu je činnost, která vede ke zvýšení bezpečnosti zasahujících jednotek
i ostatních osob přítomných na místě zásahu a jejím blízkém okolí.
2) Cílem uzavření místa zásahu je také:
a) vymezit vnější zónu, vyloučit z tohoto prostoru všechny nepovolané osoby a odstranit
případné překážky,
b) zajistit ve vnější zóně řízený vstup a výstup prostřednictvím bezpečnostní uzávěry,
c) zajistit, aby nedošlo k nežádoucímu znehodnocování důkazového materiálu pro následné
vyšetřování události,
d) zajistit, aby nedocházelo k ničení nebo zcizování majetku, který musel být ponechán bez
dozoru.
II.
Úkoly a postup činnosti
3) O uzavření místa zásahu rozhoduje velitel zásahu na základě získaných poznatků
o charakteru události, nebezpečí a způsobu nasazení sil a prostředků.
4) Velitel zásahu pro uzavření místa zásahu využívá zejména Policii ČR, obecní policii, popř.
pracovníky bezpečnostních agentur nebo strážní služby, kteří smluvně zajišťují ostrahu
dotčených objektů a prostor, s cílem omezit nasazení jednotek na tuto činnost.
5) Uzavřít místo zásahu mohou také hasiči. Velitelé jednotek hasičských záchranných sborů
podniků, velitelé jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek sborů dobrovolných
hasičů podniků a velitelé zásahů jsou při plnění svých úkolů na úseku požární ochrany
oprávněni nařídit v souvislosti se zdoláváním požáru nebo při cvičení jednotky, aby se
z místa zásahu vzdálily osoby, jejichž přítomnost není potřebná, nebo aby se podřídily
jiným omezením nutným k úspěšnému provedení zásahu 1,
6) Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidačních prací při zásahu několika složek
IZS dále oprávněn zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo
zásahu opustila osoba, jejíž přítomnost není potřebná, nařídit evakuaci osob, popřípadě
stanovit i jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí
a vyzvat osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji totožnost;
tato osoba je povinna výzvě vyhovět 2.
1
2

§ 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.
§ 19 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb.
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7) Příslušník (HZS ČR) je oprávněn, vyžaduje-li to účinné zabezpečení plnění úkolů
hasičského záchranného sboru, vyzvat každého, aby nevstupoval na určená místa nebo aby
se podrobil omezením vyplývajícím z provedení služebního zásahu (dále jen „zásah“);
zásahem se rozumí zejména ochranná, záchranná a likvidační opatření prováděná
hasičským záchranným sborem. Každý je povinen výzvy příslušníka uposlechnout.
Příslušník je oprávněn vyzvat osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, aby
prokázala svoji totožnost a tato osoba je povinna výzvě vyhovět 3.
8) Pro uzavření místa zásahu se využívá technických prostředků s ohledem na charakter místa
události, viditelnost a klimatické podmínky.
9) Rozsah opatření souvisejících s uzavřením místa zásahu musí být odpovídající skutečnostem
uvedených v odstavcích 1 a 2.
III.
Očekávané zvláštnosti
10) Při uzavření místa zásahu je nutné počítat zejména s následujícími komplikacemi:
a) práce spojené s uzavřením místa zásahu mohou být svým rozsahem komplikovanější
a složitější než práce spojené s vlastní likvidací události nebo jejím omezením,
b) při zahájení zásahu velitel zásahu zajišťuje uzavření místa zásahu s omezenými silami,
c) uzavření místa zásahu může ztížit dojezd dalších povolávaných sil a prostředků nebo
i přístup povolaných osob,
d) je třeba počítat s nedisciplinovaností osob vykázaných mimo uzavřenou oblast (časová
náročnost),
e) v průběhu zásahové činnosti se situace dynamicky mění; to může vést k přehodnocování
způsobu a rozsahu uzavření místa zásahu,
f) uzavření místa zásahu může trvat i v době, kdy zde již zasahující jednotky žádnou
činnost nevykonávají,
g) lze očekávat snahu proniknutí zástupců sdělovacích prostředků, příbuzných postižených
nebo dalších nežádoucích osob do vnější zóny.

3

§ 4 odst. 1 zákona č. 238/2000 Sb.
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Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Název:

11

Práce se sdělovacími prostředky při zásahu

Metodický list číslo

Ř

Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 3
I.
Charakteristika
1) Povinnými subjekty, které mají podle zákona povinnost poskytovat informace vztahující
se k jejich působnosti, jsou státní orgány a orgány územní samosprávy a veřejné
instituce hospodařící s veřejnými prostředky, tedy i HZS ČR. To se nevztahuje na
poskytování osobních údajů a informací podle zvláštního právního předpisu 1.
2) Osoby pověřené plněním úkolů na úseku požární ochrany jsou povinny zachovávat
mlčenlivost o skutečnostech, které v obecném zájmu nebo v zájmu zúčastněných osob
mají zůstat utajeny před nepovolanými osobami. Povinnost mlčenlivosti trvá i po
skončení pracovního poměru nebo po splnění úkolu 2.
3) O zproštění mlčenlivosti a jeho rozsahu rozhoduje ředitel hasičského záchranného
sboru kraje 3.
4) Ředitel HZS kraje, ředitel územního odboru a velitel zásahu organizují ve vzájemné
shodě poskytování informací zástupcům sdělovacích prostředků buď přímo osobně nebo
prostřednictvím pověřené osoby pro styk se sdělovacími prostředky (zpravidla náčelník
štábu, řídící důstojník nebo operační důstojník). V organizačním řádu HZS kraje je
zpravidla stanoveno, kdo je oprávněn poskytovat informace veřejným sdělovacím
prostředkům. V odůvodněných případech rozhodne ředitel HZS kraje o jiném způsobu
poskytnutí informací veřejným sdělovacím prostředkům.
II.
Úkoly a postup činnosti
5) Ředitel HZS kraje, ředitel územního odboru a velitel zásahu musí včas zabránit možnosti
vzniku situace, kdy zástupcům sdělovacích prostředků chybí potřebné informace.
Doporučují se, zejména následující postupy a činnosti:
a) nečekat na vznik výše uvedené situace, reagovat včas, být aktivní vůči sdělovacím
prostředkům,
b) vymezit stanoviště pro informování sdělovacích prostředků,
c) vyžadovat zřetelné označení zástupců sdělovacích prostředků na místě zásahu,
d) být připraven na předání objektivních a ověřených informací, t.j. místo a druh
události, počty a druhy nasazených sil a prostředků, počty evakuovaných a
1

Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
2
§ 89 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.
3
§ 89 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb.
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

zachráněných osob, počty zraněných, usmrcených a pohřešovaných osob, časy
lokalizace a likvidace včetně postupů a hlavního úsilí jednotek, výše uchráněných
hodnot pokud je známa,
nepředávat informace týkající se osobních nebo průmyslových údajů postižených
fyzických a právnických osob, výrobního a státního tajemství, příčiny události pokud
není zjištěna a vzniklých škod,
využívat především osobního styku se zástupci sdělovacích prostředků, tzn.
nepředávat významné informace zprostředkovaně (zabrání se tak nepřesnostem
a zkreslení),
stanovit místo a čas kontaktu se zástupci sdělovacích prostředků a včas tuto informaci
zveřejnit (důležité je tzv. načasování ve vztahu k průběhu události), při podání první
a každé další informace stanovit čas a místo pro podání další informace,
při dlouhotrvajícím zásahu stanovit systém předávání pravidelných informací včetně
určení osoby nebo orgánu, který informace bude poskytovat,
pokud to situace dovolí, umožnit prohlídku objektu nebo místa události, případně
umožnit společnou obhlídku, např. pomocí hromadného dopravního prostředku,
v doprovodu a za předchozího souhlasu majitele, uživatele nebo správce objektu,
předávané informace lze doplnit dle možnosti o videozáznam, fotografii (kromě
záběrů mrtvých nebo zraněných) nebo situační nákresy za předchozího souhlasu
majitele, uživatele nebo správce objektu,
posoudit, zda je vhodné předávat informace přímo v místě události nebo v jiném
prostředí či objektu.

6) V případě nedodržení těchto postupů hrozí ztížení činnosti veliteli zásahu nebo štábu ze
strany zástupců sdělovacích prostředků z důvodu chybějících informací.
7) Pokud jde o důležité a závažné informace, zejména s ohledem na varování obyvatelstva
požadovat zveřejnění přesného znění zprávy. Každý, kdo provozuje hromadné
informační prostředky, včetně televizního a rozhlasového vysílání, je povinen bez
náhrady nákladů na základě žádosti operačního a informačního střediska
integrovaného záchranného systému neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu
uveřejnit tísňové informace potřebné pro záchranné a likvidační práce 4.
8) V naléhavém veřejném zájmu je vydavatel povinen uveřejnit v periodickém tisku
důležité a neodkladné oznámení státního orgánu a orgánu územní samosprávy,
zejména je povinen uveřejnit rozhodnutí o nouzovém stavu, o stavu ohrožení státu nebo
o válečném stavu. Toto oznámení musí být uveřejněno v nejbližším vydání periodického
tisku následujícím po doručení jeho textu vydavateli způsobem graficky jej
zvýrazňujícím a odlišujícím od ostatního obsahu periodického tisku 5.
III.
Očekávané zvláštnosti
9) Velitel zásahu nebo pověřená osoba jsou povinni odmítnout poskytnutí informací nebo
přístupu k nim obsahují-li skutečnosti:
4
5

§ 32 zákona č. 239/2000 Sb.
§ 6 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých
dalších zákonů (tiskový zákon).
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a) tvořící předmět utajovaných skutečností 6,
b) jejichž zveřejnění by prokazatelně mohlo poškodit zájmy státu nebo společnosti nebo
postiženého,
c) jejichž zveřejnění je v rozporu se zásadami ochrany práv občanů a dobrými mravy.
10) Při uzavření místa zásahu je nutné počítat zejména s následujícími komplikacemi:
a) snaha nerespektovat omezení pro sdělovací prostředky dané velitelem zásahu, zejména
snaha proniknout na místo zásahu pod různými záminkami a různými prostředky
(odposlech porad, spojovacích prostředků) i na úkor vlastní bezpečnosti,
b) snaha o skandalizaci zásahu. Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení
obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité
fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato
osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen na
žádost této osoby odpověď uveřejnit 7,
c) zveličování vybraných skutečností,
d) možnost vyvolání paniky nepřesnými informacemi,
e) snaha sdělovacích prostředků získávat informace i od jiných, než pověřených osob.

6

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády
č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů.
7
§ 10 odst. 1 zákona č. 46/2000 Sb.
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Název:
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Zpráva o zásahu

Metodický list číslo

Ř

Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 3
I.
Charakteristika
1) Zpráva o zásahu, případně dílčí zpráva o zásahu je jednou z dokumentací o činnosti
jednotek 1 a slouží pro potřebu HZS ČR. Tvoří součást dokumentace o události.
2) Velitel zásahu vyhodnocuje zásah a zpracovává zprávu o zásahu 2.
3) Zpráva o zásahu obsahuje údaje o silách a prostředcích na místě zásahu, hodnocení
situace na místě zásahu v době příjezdu první zasahující jednotky a popis nasazení
jednotek včetně zvláštností, které při zásahu nastaly a záznam o poskytnutí osobní
a věcné pomoci. Zprávu o zásahu zpracovává velitel zásahu a odevzdává ji příslušnému
operačnímu středisku nejpozději do 6 dnů ode dne ukončení zásahu 3.
4) Zpráva o zásahu se zpracovává z podkladů dílčích zpráv o zásahu, pokud je na místě
zásahu více jednotek.
5) Dílčí zpráva o zásahu obsahuje časové údaje o činnosti jednotky při zásahu, jmenovitý
seznam hasičů jednotky, kteří se zásahu zúčastnili, údaje o technickém vybavení
a o postupu na místě zásahu, zvláštnosti o zásahu a záznam o využití osobní a věcné
pomoci. Dílčí zprávu o zásahu zpracovává velitel jednotky a odevzdává ji veliteli zásahu
nejpozději 3 dny po skončení zásahu 4.
6) Velitel zásahu je odpovědný za obsah a úplnost zprávy o zásahu.
II.
Úkoly a postup činnosti
7) Zpráva o zásahu, kde výše škody nepřesáhne částku stanovenou zvláštním předpisem 5 se
zpracuje na formuláři (Zpráva o zásahu), nebo ve vhodném počítačovém programu.
8) Zprávu o zásahu, kde výše škody přesáhne částku uvedenou zvláštním předpisem 6 nebo
dojde k podstatnému rozšíření požáru po příjezdu první jednotky, při usmrcení, nebo
těžkém úrazu osoby následkem požáru, evakuaci většího počtu osob, zvířat a v těch
případech, kdy je předpoklad soudního projednávání případu, je nutné rozšířit v textové
části formuláře podle tohoto metodického listu následovně:
1

§ 19 písm. c) vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
§ 26 odst. 1 písm. k) vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
3
§ 26 odst. 2 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.
4
§ 20 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
5
Např. Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 5/2002, kterým se stanoví pravidla
statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů.
6
Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 44/2001, kterým se stanoví postup pro
hlášení mimořádných událostí a krizových situací a podávání pravidelných denních informací o požárech
a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra
vnitra č. 3/2002.
2
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a) popis zásahu proveden na samostatné příloze k formuláři Zpráva o zásahu a bude
obsahovat následující údaje
i)

Poř č.

proudu

hasební zásah, kde se uvede
(1) situace v době příjezdu první jednotky místo,
(2) činnost dalších složek IZS v době příjezdu jednotky (policie, zdravotníků,
jiných služeb apod.),
(3) činnost osob na místě zásahu do příjezdu jednotky,
(4) výsledek průzkumu a rozhodnutí velitele zásahu k nasazení sil a prostředků,
(5) vývoj situace, průběh zásahu,
(6) organizace řízení zásahu (včetně složení štábu), organizace spojení,
zabezpečení týlu,
(7) příčiny rozšíření požáru a jeho rozsah k času lokalizace a likvidace požáru,
(8) vyhodnocení soustředění sil a prostředků, činnost místní jednotky, dodržení
poplachového plánu,
(9) tabulka nasazení proudů
čas nasazení
od - do

hasební
látka

druh
proudu

poř.č.
jednotky

místo nasazení
úsek

Pozn.: pořadové číslo jednotky je shodné s časovým průběhem činnosti jednotek;

ii) popis nebezpečí u zásahu, kde se uvede
(1) nebezpečí, které ohrožovalo zdraví a životy osob, zasahujících hasičů a jiných
záchranářů a konkrétní opatření, která byla provedena k jejich ochraně,
(2) jména a osobní údaje zraněných a usmrcených osob u zásahu, počet osob
evakuovaných a zachráněných;
iii) popis specifických rysů, které se vyskytly u zásahu, kde se uvede
(1) všechny okolnosti, které měly zásadní vliv na rozšíření požáru,
(2) použití speciálních hasiv,
(3) intenzita dodávky hasiv a rozměry plochy požáru v době nasazení prvních sil
a prostředků,
(4) délka fronty hašení ve směru šíření požáru; pokud jde o jasné hoření po celé
ploše požáru, uvádí se plocha požáru,
(5) popis škod, které jednotky utrpěly, nebo způsobily při zásahu,
(6) další negativní vlivy na zásah;
b) plánek zásahu, ve kterém je zachyceno nasazení sil a prostředků. Musí vystihnout
celý průběh zásahu od nasazení prvních sil a prostředků až po dobu lokalizace. Jestliže
v průběhu zásahu došlo k přemístění požární techniky, jehož znázornění by bylo na
úkor přehlednosti plánku, je nutné zpracovat více plánků s uvedením odpovídajících
časů. Velikost plánku je zpravidla A4, v případě většího zásahu může být i velikost
A3. Plánek se zpracovává ve dvou vyhotoveních. Při zpracování plánku zásahu se
užívají grafické značky v souladu s Cvičebním řádem jednotek požární ochrany,
metodickým návodem k vypracování dokumentace zdolávání požárů dle všeobecných
zásad zpracování situačních schémat a plánů. Požární technika se označuje pořadovým
číslem dle „časového průběhu činnosti jednotek“ (pořadí příjezdu na místo události).
Plánek zásahu dále obsahuje zejména:
i)
název, datum a čas vzniku události, směr větru a měřítko plánu,
ii)
schematické znázornění objektů (případně i vertikální pohled) a okolí,
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iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)

označení ohniska požáru, rozsahu a plochy požáru v době příjezdu první
jednotky,
směry šíření požáru,
organizaci místa zásahu,
velitelské stanoviště a stanoviště štábu,
zdroje hasebních látek případně prostor chránění stabilním hasicím zařízením,
meteorologickou situaci.

7) Součásti zprávy o zásahu jsou i dokumenty, se kterými pracoval velitel zásahu, zejména:
a) dokumentace činnosti štábu,
b) analytické materiály, záznamy o prováděných měřeních, údaje o nebezpečných
látkách získaných během zásahu apod.,
c) fotografie a videozáznamy, vydané tiskové zprávy,
d) protokol o předání místa zásahu.
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