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Abstrakt 
Téma bakalářské práce  je organizace spojení a řízení složek IZS u zásahu. Na začátku 

práce jsou nastíněny nejvýznamnější události v létech 2004 – 2008. Všechny tyto události 
byly řešeny na základě platné legislativy a platných pokynů a řádu o komunikaci složek IZS. 
Práce se zabývá řešením události nálezu předmětu s podezřením na přítomnost rizikových 
biologických agens  nebo toxinů. Zabývá se  řízením zásahu a  možnostmi spojení u zásahu 
tak, aby bylo maximálně efektivní. V závěru jsou řešeny rozbory výjezdu jednotek požární 
ochrany ve spolupráci s Policií  České republiky a Zdravotnickou záchrannou službou.  

 
 
 
 
 
Abstract 
The subject matter of this bachelor thesis is collaboration and management of Integrated 

rescue service (IRS) units in interventions. At the beginning of the work the most important 
events from the 2004-8 period are listed. All these events were solved on the basis of the 
effective legislation and the valid instructions and code on communication between IRS units. 
The thesis focuses on finding an object suspected of containing hazardous biological agents or 
toxins. It deals with control of intervention and means of collaboration in an intervention so 
that it would become most efficient. The summary chapter analyses interventions of fire 
brigades in co-operation with the Police of the Czech Republic forces and the Health and 
rescue service units. 
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1 Úvod 
Osnova práce byla změněna k lepšímu vystižení problematiky organizace  spojení a řízení 

složek IZS u zásahu. 
Pro vlastní práci byla zpracována rešerše literatury s klíčovými slovy organizace IZS, 

spojení IZS a zásah. 
Úspěšná identifikace mimořádné události, proces její lokalizace a likvidace, vyžaduje 

kvalitní systém řízení. Ten je, mimo jiné, závislý na podmínce dokonalé znalosti prostředí, ve 
kterém zásah probíhá. Podmínka je však v praxi mnohdy těžce splnitelná. Jakákoliv 
mimořádná událost je jedinečná a specifická svými vlastnostmi, které jsou určeny celou řadou 
charakteristik (příjezdové komunikace, hustota osídlení, zdroje hasebních látek, 
meteorologické podmínky apod.). Efektivním nástrojem řešení mimořádných událostí se stal 
zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů a 
vydáním vyhlášky 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení IZS. 

Nedílnou součástí při zdolávání mimořádných událostí je vzájemná komunikace, alespoň 
mezi základními složkami integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“). Začátky 
nebyly jednoduché. Hasiči zapůjčovali zdravotnické záchranné službě  vlastní radiostanice, 
což naráželo  na problémy s povolováním těchto radiostanic. S policií tehdy nebyla 
komunikace možná vůbec, protože radiostanice hasičů používat nechtěli a policejní 
radiostanice hasičům zapůjčit nemohli. 

Výrazný krok kupředu zajistila digitální síť systému Pegas. Tento systém měl právě 
vzájemnou komunikaci základních složek IZS umožnit. Každá ze základních složek IZS 
například v kraji Vysočina je již asi od roku 2005 vybavena radiostanicemi Pegas. Dosud 
však nebyl vydán žádný závazný předpis pro komunikace mezi složkami IZS pomocí 
digitálního systému. Složky pracují na základě vzájemné dohody, která vychází z řádu 
analogové rádiové sítě Hasičského záchranného sboru ČR a součinnosti v integrovaném 
záchranném systému a je přizpůsobena vlastnostem sítě Pegas.  
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2 Nejvýznamnější události roku 2004- 2008 
V roce 2004 oproti roku 2003 došlo  k výraznému nárůstu technických havárií. U všech 

ostatních mimořádných událostí je evidován pokles nebo stagnace jejich počtu.V roce 2004 
jsou také evidovány tři události zařazené pod radiační nehody: 

5. 5. 2004 geosonda na měření podloží přejetá nákladním automobilem na staveništi silnice 
u obce Lány, okr. Rakovník. Zářiče v sondě porušeny nebyly, zvýšená radiace nebyla 
naměřena. 

3. 7. 2004 zabalený kámen nalezený v zavazadle cestujícího na letišti v Praze 6 – Ruzyni. 
Po rozbalení dávkový příkon stoupl na 1200 µSv.h-1. Kámen byl převezen do laboratoře 
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 

6. 10. 2004 nález malého kontejneru obsahujícího radioaktivní látky na stojánce na letišti v 
Praze 6 – Ruzyni. Po proměření případného úniku radioaktivity byl kontejner umístěn do 
barelu a předán Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. K úniku radioaktivity nedošlo. 

Mimořádné události ve 3. a zvláštním stupni poplachu IZS v roce 2004 
21. 4. 2004 vybuchl v bytovém domě v Tržní ulici v Brně zemní plyn. Následky výbuchu 

likvidovalo 17 jednotek PO (včetně specialistů z vyhledávacího a záchranného odřadu - tzv. 
USAR odřadu - HZS hl. m. Prahy se štěrbinovou kamerou) ve spolupráci se ZZS, PČR a 
dalšími složkami IZS do druhého dne. K vyhledávání osob byli nasazeni také kynologové se 
psy a jednotka vojenského záchranného útvaru z Bučovic. Okamžitě po příjezdu proběhla 
záchrana osob bezprostředně ohrožených zřícením domu (64 osob), dále bylo nutné kromě 
likvidace požáru po výbuchu plynu také ošetřit zraněné osoby (celkem sedm civilních, z nichž 

dvě v nemocnici zemřely, a dva hasiče) a vyprostit dvě usmrcené osoby.  
22. 7. 2004 se na železniční trati Číčenice - Volary u obce Blanice, okr. Strakonice čelně 

střetly dva osobní motorové vlaky. Při nehodě byla jedna osoba usmrcena a 36 osob zraněno. 
Celkem zasahovalo 58 hasičů z devíti jednotek PO, kteří ve spolupráci s 19 příslušníky PČR, 
posádkami 19 sanitních vozidel ZZS, za pomoci vrtulníku AČR a dalšími složkami IZS 
likvidovali následky nehody po více než 14 hodin. Na místě probíhalo rozebírání konstrukcí, 
vyhledávání osob, vyprošťování a záchrana osob, předlékařská pomoc, zajištění místa 
nehody. Na zásah měla negativní vliv špatná přístupnost k místu nehody. 

26. 8. 2004 vznikl požár cukrovaru (surovárna a vývoj) v Českém Meziříčí, okr. Rychnov 
nad Kněžnou. Požár likvidovalo po několik hodin 182 hasičů z 23 jednotek PO za spolupráce 
dalších složek IZS, přičemž se podařilo uchránit další provozy za 200 milionů Kč. Při zásahu 
byl lehce zraněn jeden hasič. Vliv na šíření požáru mělo jeho pozdní ohlášení. Zásah byl 
ztížen evakuací svařovacích souprav.  

2. 9. 2004 havaroval na 120. – 122. km dálnice D1 ve směru na Prahu, okr. Jihlava, tahač 
Scania R124 s cisternou a 33 000 litry technického benzinu firmy MKM WOOD spol. s r.o. z 
Čáslavi. Hořlavina se rozlila na tělese dálnice v délce přibližně 1250 m. Na místo bylo 
přivoláno 70 hasičů ze 12 jednotek PO a dalších 13 složek IZS, které následky požáru a také 
únik nebezpečné chemické látky likvidovaly do druhého dne. Provoz dálnice v obou směrech 
byl zastaven, později částečně omezen. Bylo nutné instalovat norné stěny v potoce a připravit 
občany jedné z okolních obcí na možnou evakuaci. Teprve druhý den mohl být z trosek 
tahače vyproštěn mrtvý řidič. Negativně se na zásahu projevilo nesprávné označení UN kódu 
na cisterně, rizikem bylo i značné množství přihlížejících lidí v blízkosti zásahu. K 
monitorování zásahu a ke koordinaci zásahových složek přispělo využití vrtulníku Letecké 
záchranné služby.  
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6. 10. 2004 hořel v k.ú. obce Čavisov, okr. Opava, nízký, střední i vysokokmenný lesní 
porost. Požár likvidovalo do druhého dne 18 jednotek PO po délce (frontě hašení) 1000 m. 
Vzhledem k nedostatku vody byla nutná dálková a kyvadlová doprava vody. Celkově bylo 
požárem zasaženo 32 100 m2 a škoda dosáhla 783 000 Kč. K šíření požáru přispěl silný vítr a 
další klimatické podmínky. Při zásahu byla nutná také spolupráce s PČR. 1 

 
V roce 2005 oproti roku 2004 došlo vlivem povětrnostních podmínek k nárůstu živelních 

pohrom, ale také poprvé po mnoha letech k poklesu technických havárií. U všech ostatních 
mimořádných událostí je evidován pokles nebo stagnace jejich počtu. 

V roce 2005 jsou také evidovány 2 události zařazené pod radiační nehody: 
13. 6. 2005 Malá radiační nehoda je evidována v souvislosti s nálezem 4 součástek 

označených jako radioaktivní látka v bývalém skladu CO v okrese Ústí nad Orlicí. Zvýšená 
radioaktivita u nich nebyla naměřena, předměty byly převezeny ke zkoumání do laboratoře, 
kde bylo zjištěno, že se jednalo o bleskojistky. 

11. 7. 2005 Další nehoda vznikla v souvislosti s uvolněním nosiče radioaktivního zářiče ze 
zařízení pro diagnostiku svárů ve Spolaně Neratovice, a.s., okr. Mělník. Následky nehody 
následně likvidovala specializovaná firma. 

Mimořádné události ve 3. a zvláštním stupni poplachu IZS v roce 2005 
3. stupeň poplachu IZS 
Dne 12. 11. 2005 hořelo třípodlažní dřevěné divadlo Globe v Praze 7, U Výstaviště. K 

události, u které byl vyhlášen 3. stupeň poplachu IZS, byly vyslány jednotky ze stanic č. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, během zásahu byly také povolány jednotky ze stanic č. 7 a 10. Při příjezdu 

první jednotky na místo požáru byl již celý objekt divadla zasažen plamenným hořením. 
Zásah se soustředil především na ochranu objektů stojících v bezprostřední blízkosti divadla - 
Křižíkova pavilonu “B“ a Maroldova panoramatu bitvy u Lipan. Oba objekty se podařilo 
uchránit. Celodřevěný objekt divadla byl požárem zcela zničen. Hmotná škoda činí 23 mil. 
Kč, uchráněné hodnoty na sousedních ohrožených objektech tuto částku více než čtyřikrát 
převyšují. Příčina vzniku požáru je v šetření. Byly stanoveny dvě verze - nedbalost při 
používání otevřeného ohně bezdomovci a úmyslné zapálení objektu neznámým pachatelem. 

Během požáru divadla Globe zasahovaly jednotky HZS hl. m. Prahy u dalších šesti 
událostí. Byla provedena organizační opatření k posílení zasahujících jednotek tak, aby 
bezpečnostní standard občanů nebyl narušen. Zásah trval 4 hodiny a 30 minut. Celkem bylo 
nasazeno 92 hasičů a 25 zásahových požárních automobilů.2 

 
V roce 2006 oproti roku 2005 došlo k výraznému nárůstu ostatních mimořádných událostí, 

který byl způsoben případy spojenými s ptačí chřipkou (vyhledávání a sběr mrtvých ptáků) a 
vlivem povětrnostních podmínek také k nárůstu živelních pohrom. Vzrostl také počet 
technických pomocí. Pokles počtu dopravních nehod byl zaznamenám v devíti měsících roku 
2006, přičemž výrazný pokles byl v červenci, kdy začal platit nový zákon o silničním 
provozu. U všech ostatních mimořádných událostí jsou evidovány jen zanedbatelné výkyvy 
jejich počtu. 

V roce 2006 jsou také evidovány 4 události zařazené pod radiační nehody: 

                                                 
 
1 Statistická ročenka  2004 Česká republika , příloha časopisu 112 čísla  3/2005 , strana 3,9 
2 Statistická ročenka  2005 Česká republika , příloha časopisu 112 čísla  3/2006 , strana 3,8 
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19. 3. 2006 Malá radiační nehoda je evidována v souvislosti s poškozením nákladu do 
letadla v Praze–Ruzyni, kdy došlo nálezu Beta zářiče umístěného ve spadlém kontejneru. 
Zvýšená radioaktivita u něj naměřena nebyla, předměty byly převezeny do skladu přepravní 
firmy. 

10. 8. 2006 S nálezem většího množství sbírky minerálů, včetně smolince a uranitu, a 
vysoce toxických chemikálií (např.oxidu uranového a oxidu thoričitého) ve sklepě a bytě 
obytného domu v Trutnově–Horním Starém Městě je spojena detekce a naměření zvýšené 
plošné radioaktivity. Ve spolupráci s SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) byly látky 
odvezeny. 

6. 10. 2006 Při dopravní nehodě osobního automobilu na silnici u Jindřichova, okr. Bruntál, 
byla v havarovaném automobilu nalezena krabička se symbolem radioaktivní látky, u níž byla 
naměřena zvýšená radioaktivita. Ve spolupráci s SÚJB byla látka odvezena. 

16. 12. 2006 Při likvidaci nelegální skládky nebezpečných chemických látek v bývalé 
porodně prasat v Nalžovicích, okr. Příbram byly nalezeny i látky, u nichž měření prokázala 
zvýšenou radioaktivitu. Ve spolupráci s SÚJB byly látky odvezeny. 

Mimořádné události ve 3. a zvláštním stupni poplachu IZS v roce 2006 
Zvláštní stupeň poplachu IZS 
9. 3. 2006 – požár velkokapacitní skládky komunálního odpadu podniku Skládka Tušimice, 

a.s., délka zásahu 2 dny, požár likvidovalo 11 JPO. 
3. stupeň poplachu IZS  
27. 2. 2006 – požár sladovny pivovaru v Dobrušce, okr. Rychnov nad Kněžnou, likvidovalo 

12 JPO. 
16. 7. 2006 – požár lesního porostu na ploše 10 000 m2 u Police nad Metují, okr. Náchod, 

likvidovalo 10 JPO. 
22. 7. 2006 – požár lesa na ploše 250 ha u Jetřichovic, okr. Děčín, likvidovalo 41 JPO po 

dobu 7 dnů. 
20. 10. 2006 - požár tří rodinných domů v obci Žeravice, okr. Přerov, likvidovalo 10 JPO. 
20. 12. 2006 – požár šesti osobních vozidel a budovy EXCALIBUR CITY, spol. s r.o., v 

obci Chvalovice na hraničním přechodu Hatě, okr. Znojmo, likvidovalo 8 JPO z České 
republiky a 21 jednotek z Rakouské republiky.3 

 
V roce 2007 došlo oproti roku 2006 k výraznému nárůstu živelních pohrom (spojené 

zejména s orkánem Kyrill), požárů (hlavně požárů porostů v přírodě, v jarních měsících v 
období sucha), dopravních nehod (spojené s celkovým nárůstem nehod evidovaných 
policejními statistikami - podíl zásahů hasičů činí asi 10 % na celkovém počtu nehod) a úniků 
nebezpečných chemických látek (zejména ropných produktů na komunikacích). U všech 
ostatních mimořádných událostí jsou evidovány jen zanedbatelné výkyvy jejich počtu. 

Mimořádné události ve 3. a zvláštním stupni poplachu IZS v roce 2007 
3. stupeň poplachu IZS 
7. 2. 2007 -požár střechy nad výrobní halou kuchyňských linek, obec Višňová, okr. 

Příbram, likvidovalo 10 JPO, délka zásahu 2 dny. 
15. 3. 2007 - požár skladovací haly objektu zahradnictví, obec Obříství, okr. Mělník, 

likvidovalo 13 JPO, délka zásahu 2 dny. 

                                                 
 
3 Statistická ročenka  2006 Česká republika , příloha časopisu 112 čísla  3/2007 , strana 3,12 
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31. 3. 2007 - požár lesního porostu na ploše 140 000 m2 u obce Benátky nad Jizerou, okr. 
Mladá Boleslav, zasahovalo 10 JPO, délka zásahu 2 dny. 

1. 4. 2007 - požár skladu briket, obec Újezd u Brna, okr. Brno-venkov, zasahovalo 29 JPO, 
délka zásahu 7 dní. 

5. 4. 2007 - požár lesního porostu, obec Litošice, okr. Pardubice, plocha 70 000 m2 
zasahovalo 14 JPO, délka zásahu 2 dny. 

14. 4. 2007 - požár lesního porostu, obec Kněžmost, okr. Mladá Boleslav, 80 000 m2, 
zasahovalo 15 JPO, délka zásahu 2 dny. 

22. 4. 2007 - požár historické budovy, zámek ze 17. století, obec Jesenný, okr. Semily, 
zasahovalo 11 JPO. 

23. 4. 2007 - požár porostu v okolí železniční trati, obec Řikonín, okr. Brno-venkov, 
zasahovalo 9 JPO. 

25. 4. 2007 - požár porostu v okolí železniční trati, obec Řikonín, okr. Brno-venkov, 
zasahovalo 8 JPO. 

7. 5. 2007 - požár skladu textilního odpadu, Prostějov, zasahovalo 7 JPO. 
13. 5. 2007 - požár skládky komunálního odpadu, obec Uhy, okr.Kladno, zasahovalo 15 

JPO, délka zásahu 2 dny. 
20. 6. 2007 - likvidace ohniska ptačí chřipky, obce Tisová a Nořín, okr. Ústí nad Orlicí, 

zasahovalo 8 JPO, délka zásahu 10 dní. 
28. 6. 2007 - požár skládky pneumatik, obec Uherský Brod, okr. Uherské Hradiště, 

zasahovalo 29 JPO, délka zásahu 5 dní. 
11. 7. 2007 - likvidace ohniska ptačí chřipky, obec Kosořín, okr. Ústí nad Orlicí, 

zasahovalo 19 JPO, délka zásahu 11 dní. 
30. 7. 2007 - požár výškové budovy (panelový dům), obec Čelákovice, okr. Praha-východ, 

zasahovalo 17 JPO, délka zásahu 2 dny. 
8. 8. 2007 - technická pomoc, únik rozžhaveného skla ve výrobní hale, obec Nové Sedlo, 

okres Sokolov, zasahovalo 18 JPO,délka zásahu 3 dny. 
31. 8. 2007 - požár budovy strojírenské výroby v objektech bývalé textilky, Liberec, 

zasahovalo 17 JPO, délka zásahu 2 dny. 
13. 9. 2007 - požár budovy chemické výroby, obec Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, 

zasahovalo 20 JPO, délka zásahu 7 dní. 
14. 10. 2007 - požár budovy strojírenské výroby, obec Plazy, okr. Mladá Boleslav, 

zasahovalo 16 JPO.4 
 
V roce 2008 oproti roku 2007 je celkový počet událostí, jejichž následky likvidovaly 

jednotky PO, nižší o 11 %. K poklesu došlo u všech druhů událostí, výjimkou jsou ostatní 
technické pomoci (přímo či nepřímo poskytnuté pomoci na vyžádání jiné služby) a plané 
poplachy, kde je zaznamenán nepatrný vzestup. Úniky ropných produktů jsou na stejné 
úrovní. 

Mimořádné události ve 3. a zvláštním stupni poplachu IZS v roce 2008 
3. stupeň poplachu IZS 
12. 1. 2008 požár střechy neobydlené budovy, obec Sokolnice, okres Brno-venkov, 

zasahovalo 15 JPO. 

                                                 
 
4 Statistická ročenka  2007 Česká republika , příloha časopisu 112 čísla  3/2008 , strana 4,12 
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12. 4. 2008 požár tlakových lahví s vodíkem po dopravní nehodě kamionu převážejícího 
tlakové lahve,  Ostrava, zasahovalo 16 JPO, délka zdolávání události 1 den. 

22. 4. 2008 požár skladu kartonážní výroby APOLY TRADE s.r.o., část obce Ronov nad 
Sázavou, okres Havlíčkův Brod, zasahovalo 13 JPO, celková délka zásahu 4 dny. 

15. 5. 2008 požár velkokapacitní skládky komunálního odpadu, obec Košťálov, okres 
Semily, zasahovalo 16 JPO, doba zásahu 1 den. 

25. 5. 2008 požár budovy ubytovny, Brno-Líšeň, zasahovalo 16 JPO, doba zásahu 2 dny. 
28. 7. 2008 požár louky na ploše 1,6 ha, Plzeň, zasahovalo 10 JPO, délka zásahu 1 den. 
20. 8. 2008 požár automobilů na vrakovišti, Brno-Horní Heršpice, zasahovalo 13 JPO, 

délka zásahu 1 den. 
3. 9. 2008 požár lesního a travního porostu na ploše přibližně 5 ha, obec Řikonín, okres 

Brno-venkov, zasahovalo 17 JPO. 
13. 9. 2008 požár bývalého leteckého hangáru, Plzeň, zasahovalo 12 JPO, délka zásahu 2 

dny. 
24. 9. 2008 požár několika hal v průmyslovém objektu, Hodonín, zasahovalo 14 JPO, délka 

zásahu 2 dny. 
10. 12. 2008 požár rodinného dvojdomku, obec Dolní Bečva, okres Vsetín, zasahovalo 9 

JPO. 
11. 12. 2008 požár podkrovního bytu ve výškové budově, obec Rudoltice, okres Ústí nad 

Orlicí, zasahovalo 14 JPO. 
20. 12. 2008 požár parafinové linky v budově chemické výroby, Kolín, zasahovalo 16 JPO. 
Zvláštní stupeň poplachu IZS 
6. 1. 2008 požár skladové haly - překladiště kamionů, obec Nýřany, okres Plzeň - sever, 

likvidovalo 16 JPO, délka zásahu 2 dny. 
8. 8. 2008 železniční dopravní nehoda, pád mostu před jedoucí vlak, obec Studénka, okr. 

Nový Jičín, zasahovalo 19 JPO, délka zásahu 4 dny. 
12. 9. 2008 požár výrobní haly formátovací linky AKUMA a.s., Mladá Boleslav, 

zasahovalo 41 JPO, délka zásahu 3 dny. 
16. 10. 2008 požár západního křídla Průmyslového paláce, Praha 7, zasahovalo 37 JPO, 

délka zásahu 3 dny. 
6. 11. 2008 požár haly tržnice SAPARIA a.s., Praha 4 - Libuš, celkem se zúčastnilo 80 JPO 

a vrtulník PČR, celková délka zásahu 4 dny.5 
 

3 Cíl  
Posouzení funkčnosti složek IZS u zásahu. Určit hlavní úkoly. Popsat možnosti spojení u 

zásahu. Poukázat na možnosti v řízení a spojení složek IZS u zásahu.  

                                                 
 
5 Statistická ročenka  2008 Česká republika , příloha časopisu 112 čísla  3/2009 , strana 3,12 
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4 Základní ustanovení zákonů organizace řízení složek IZS 
K zvládnutí každé mimořádné události je nutno postupovat podle platných zákonů České 

republiky. V roce 2000 byl přijat zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 
Sb. Dále byla v roce 2001 přijata Vyhláška Ministerstva vnitra 328/2001 Sb., o některých 
podrobnostech zabezpečení IZS. Tento zákon a tato vyhláška jsou základním nástrojem 
k řešení mimořádných událostí záchranných jednotek v České Republice.   

4.1 IZS a jeho složky 

Co je IZS? 
Za IZS se považuje koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při 
provádění záchranných a likvidačních prací. 
Pro pochopení této problematiky a účely zákona 239/2000 Sb., o IZS je nutno vymezit 
základní pojmy:  
• mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 
prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací, 

• záchranné práce jsou činnosti 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, 

• likvida ční práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, 
• ochrana obyvatelstva a plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, 

ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, 
zdraví a majetku, 

• věcná pomoc je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních 
prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; věcnou 
pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s 
vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce, 

• osobní pomoc je činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních prací a při 
cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; osobní pomocí se 
rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím 
velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. 

 
Kdy se použije IZS ? 

IZS se použije v přípravě na vznik mimořádné události a při potřebě provádět současně 
záchranné a likvidační práce dvěma, anebo více složkami IZS. 

 

4.1.1 Složky IZS 

 
Základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor České republiky 6 (dále jen "HZS 

ČR"), jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 
ochrany 7, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky. 

                                                 
 
6  Zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a změně některých zákonů. 
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Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené 

bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví 8, havarijní, 
pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení 
občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Ostatní složky IZS poskytují při 
záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání.9  

  
V době krizových stavů se stávají ostatními složkami IZS také odborná zdravotnická 

zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování specializované péče obyvatelstvu. 
  
Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku 

mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Za 
tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém území České republiky.  

 
Složky IZS jsou při zásahu povinny se řídit příkazy velitele zásahu, popřípadě pokyny 

starosty obce s rozšířenou působností, hejtmana kraje, v Praze primátora hlavního města 
Prahy nebo Ministerstva vnitra, pokud provádějí koordinaci záchranných a likvidačních prací 
[1].             

        

4.2  Hasičský záchranný sbor České republiky - základní složka IZS  

 
 
Základní poslání a úkoly: 

• Základním posláním HZS ČR je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a 
poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Tyto úkoly plní v rozsahu a za 
podmínek stanovených zvláštními právními předpisy 10, 11, 12. 
  

• HZS při plnění svých úkolů spolupracuje se správními úřady a jinými státními orgány, 
orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, s mezinárodními organizacemi a 
zahraničními subjekty. Předmětem spolupráce je zejména stanovení práv a povinností při 
vzájemném poskytování pomoci a informací při mimořádných událostech, pokud tomu 
nebrání ustanovení jiných právních předpisů nebo povinnost mlčenlivosti. 
  

• HZS  je oprávněn uzavírat jménem České republiky se všemi subjekty uvedenými 
v druhém odstavci dohody, upravující bližší podmínky a způsob vzájemné spolupráce [2].            
 

                                                                                                                                                         
 
7  Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
8  Zákon 20/1966.,o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 
9  Zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému ,§21  
10 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. 
11 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 
12 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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• Jednotky HZS provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo 
při soustředění a nasazování sil a prostředků. 

• Jednotky provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných 
událostech. 

• Jednotky podávají neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému 
operačnímu a informačnímu středisku HZS kraje.13 

4.3  Policie České republiky - základní složka IZS 

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor 14 
 Základní úkoly a poslání 
 

• Úkolem Policie ČR je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet 
trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku 
a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 
nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu . 

• Posláním police ČR je sloužit veřejnosti.  
• Působnost je na území České republiky, nestanoví-li zákon jinak. 
• Plnění úkolů při přípravě, výcviku a řešení mimořádných událostí v krizových situacích. 
• Policie ČR vykonává v místě provádění záchranných a likvidačních prací úkoly podle 

zákona. 15  
• Policista nebo útvar policie se podílejí na provádění záchranných a likvidačních prací, 

včetně letecké podpory IZS a letecké podpory v krizových situacích,  
o jsou-li k tomu vycvičeni a vybaveni,  
o je-li to nezbytné pro záchranu života, zdraví nebo majetku a  
o jsou-li k tomu určeni policejním prezidentem [3]. 

 

4.4 Zdravotnická záchranná služba - základní složka IZS  

Vyhláška16 o zdravotnické záchranné službě potřebuje nutnou změnu, která by reagovala na 
potřeby dynamicky se vyvíjející společnosti. Především oblast spojení je velmi zastaralá a 
v podstatě se již nepoužívá. Spojení u Zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“) 
pracuje na úplně jiných frekvencích, než nařizuje tato vyhláška. 

 
Základní poslání a úkoly 
Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči. 

Zařízení záchranné služby zřizuje kraj, který odpovídá za organizaci a zajištění činnosti 
záchranné služby ve svém územním obvodu. 

Přednemocniční neodkladná péče je péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo 
náhlého onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření a při jejich 
předání do zdravotnického zařízení poskytovaná při stavech, které: 

                                                 
 
13 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.§ 70 odstavec 1 
14 Zákon č. 273/2008 Sb.  o Policii České republiky 
15 Zákon č. 273/2008 Sb.  o Policii České republiky 
16 Vyhláška 434/1992 Sb. o zdravotnické záchranné službě 
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• bezprostředně ohrožují život postiženého, 
• mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, 
• způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny, 
• působí náhlé utrpení a náhlou bolest, 
• působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho 

okolí. 
Náplní přednemocniční neodkladné péče je odborná zdravotnická první pomoc.  
 
Zdravotnická záchranná služba nepřetržitě zabezpečuje, organizuje a řídí: 

• kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev a určení 
nejvhodnějšího způsobu poskytování přednemocniční neodkladné péče, 

• poskytování nebo zajištění přednemocniční neodkladné péče na místě vzniku úrazu 
nebo náhlého onemocnění, při dopravě postiženého a při jeho předávání ve 
zdravotnickém zařízení odborně způsobilém k poskytování zdravotní péče při stavech 
uvedených v bodech,  

• dopravu raněných, nemocných a rodiček v podmínkách přednemocniční neodkladné 
péče mezi zdravotnickými zařízeními, 

• dopravu související s plněním úkolů transplantačního programu, 
• dopravu raněných a nemocných v podmínkách přednemocniční neodkladné péče ze 

zahraničí do České republiky, 
• přednemocniční neodkladnou péči při likvidaci zdravotních následků hromadných 

neštěstí a katastrof, 
• koordinaci součinnosti s praktickými a žurnálními lékaři a s lékařskou službou první 

pomoci, 
• rychlou přepravou odborníků k zabezpečení neodkladné péče do zdravotnických 

zařízení, která jimi nedisponují, popřípadě léků, krve a jejích derivátů a biologických 
materiálů, nezbytně potřebných k dalšímu poskytování již zahájené neodkladné péče, 

• součinnost s hasičskými záchrannými sbory krajů a operačními a informačními 
středisky IZS 17 [4]. 

 
Každý kraj má zpracovaný traumatologický plán. 
Traumatologický plán ZZS kraje je plán zajištění přednemocniční neodkladné péče při 

řešení a zvládání hromadných neštěstí ve spolupráci s hlavními a vedlejšími složkami IZS a 
nemocnicemi.  

Hromadné neštěstí je mimořádná událost, v jejímž důsledku došlo k hromadnému 
poškození osob na zdraví takového rozsahu, že vyžaduje uplatnění zvláštních postupů 
k urychlenému zajištění dostatečné kapacity zdravotnických zařízení (i mimo území 
správního celku) pro poskytnutí potřebného rozsahu zdravotní péče. 

 
Ve vztahu ke kapacitě ZZS, je za hromadné neštěstí považováno více než 15 lehce 

zraněných nebo 5 těžce zraněných (přepočet 3 lehce zranění = 1 těžce zraněný). 
 

                                                 
 
17 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. § 5, 10 a 12 
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Traumatologický plán je součástí dokumentace ZZS  každého kraje, a to jak 
zdravotnického operačního střediska (ZOS) a všech výjezdových stanovišť, tak úseku 
ekonomického a technického. Musí být kdykoli dostupný všem zaměstnancům ZZS kraje.  

Traumatologický plán se aktivuje vždy, když dojde k mimořádné události dle výše 
uvedených parametrů a to tímto způsobem:  

a. Přijetím výzvy o hromadném neštěstí od lékaře nebo zdravotnického 
záchranáře prvního zasahujícího záchranného týmu. 

b. Přijetím výzvy od jiného zdravotnického operačního střediska z území 
sousedícího kraje. 

c. Na základě výzvy krajského operačního a informačního střediska HZS. 
d. Na základě výzvy krajského operačního střediska PČR. 

 
 

4.5 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 
požární ochrany - základní složka IZS 

Jednotkami požární ochrany jsou: 
 

• JPO I- Jednotka hasičského záchranného sboru kraje, která je složena z příslušníků 
hasičského záchranného sboru, určených k výkonu služby na stanicích hasičského 
záchranného sboru kraje. Jednotka má územní působnost zpravidla do 20 minut jízdy 
s výjezdem do 2 minut. 

 
• JPOII- Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob, 

které nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání. Ke 
zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce se mohou do těchto jednotek zařadit i osoby vykonávající tuto službu jako svoje 
zaměstnání. Jednotka má územní působnost zpravidla do 10 minut jízdy s výjezdem 
do 5 minut. 

 
• JPO III- Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob, 

které nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání. 
Jednotka má územní působnost zpravidla do 10 minut jízdy s výjezdem do 10 minut. 

 
• JPO IV - Jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je složena ze 

zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají 
činnost v této jednotce jako své zaměstnání. Jednotka má místní působnost s výjezdem 
do 2 minut. 

 
• JPO V- Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob, 

které nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání. 
Jednotka má místní působnost s výjezdem do 10 minut 

 
• JPO VI- Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je složena ze 

zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají 
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činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání. Jednotka má místní 
působnost.  

 
Za jednotku požární ochrany je považována i Vojenská hasičská jednotka. Je zřízena pro 

činnost ve vojenských útvarech a objektech. Právo přednostního velení je řešeno obdobně, 
jako u sborů dobrovolných hasičů [5]. 

 
Jednotka požární ochrany plní tyto základní úkoly  

a) Provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při 
soustředění a nasazování sil a prostředků. 

b) Provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných 
událostech. 

c) Podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému 
hasičskému záchrannému sboru kraje. [6] 
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5 Povinnosti základních složek IZS u zásahu:  
Tuto problematiku a nejdůležitější část koordinace složek IZS řeší vyhláška Ministerstva 

vnitra 328/2001 Sb. ze dne 5. září 2001, o některých podrobnostech zabezpečení IZS. 
Je samozřejmostí, že každá složka IZS se u zásahu musí chovat podle jasně a zákonně 

daných zásad. 

5.1 Zásady koordinace složek IZS při společném zásahu 

Společný zásah složek IZS je koordinován tak, aby záchranné a likvidačních práce byly 
řízeny v maximální součinnosti. 

Tato koordinace složek IZS spočívá v zajišťování následujících činností: 
a) Vyhodnocení druhu a rozsahu mimořádné události.  
b) Vyhodnocení dopadů mimořádné události a ohrožení mimořádnou událostí.  
c) Využití výsledků souběžně organizovaného průzkumu. 
d) Uzavření místa zásahu a omezení vstupu osob na místo zásahu, jejichž přítomnost 

zde není potřebná. 
e) Záchrana bezprostředně ohrožených osob, zvířat nebo majetku, popřípadě jejich 

evakuace. 
f) Poskytnutí neodkladné zdravotní péče zraněným osobám. 
g) Přijetí nezbytných opatření pro ochranu životů a zdraví osob ve složkách IZS:  
• rozdělení místa zásahu na zóny s charakteristickým nebezpečím, 
• stanovení odpovídajícího režimu práce a způsobu ochrany života a zdraví sil 

záchranných složek, včetně použití ochranných prostředků, 
• zohlednění zvláštností místa zásahu při činnosti složek, jako jsou technologie výrob, 

konstrukční a dispoziční řešení objektů, vlastností přítomných nebo vznikajících 
látek, 

• vytvoření týlu: 
o podmínky pro odpočinek sil,  
o stanovení odpovídajícího režimu jejich práce a odpočinku,  
o materiální a finanční zabezpečení složek, 

• přerušení záchranných prací, pokud jsou bezprostředně ohroženy životy a zdraví sil 
záchranných složek, nebo záchrannými pracemi by vznikly závažnější nepříznivé 
následky než ty, které hrozí vzniklou mimořádnou událostí, 

h) Přerušení trvající příčiny vzniku ohrožení vyvolaných mimořádnou událostí, 
například:  

• provizorní opravou, 
• zamezením úniku nebezpečných látek, 
• vyloučením nebo omezením provozu havarovaných zařízení, 
i) Omezení ohrožení vyvolané mimořádnou událostí a stabilizace situace v místě 

zásahu, např.: 
• hašením požárů,  
• ochlazováním konstrukcí, 
• ohraničením uniklých látek, 
• odstraněním staveb a porostů nebo provedením terénních úprav,  
j) Přijetí odpovídajících opatření v místech, kde se očekávají účinky při 

předpokládaném šíření mimořádné události, které zajistí: 
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• průzkum šíření mimořádné události, 
• informování nebo varování obyvatelstva na území ve směru šíření mimořádné 

události, která je může ohrozit svými účinky, 
• evakuaci obyvatelstva, popřípadě též zvířat, 
• vyhledání zraněných nebo bezprostředně ohrožených osob, 
• ošetření zraněných osob, 
• poskytnutí pomoci osobám, které nelze evakuovat, 
• regulaci volného pohybu osob a dopravy v místě zásahu a v jeho okolí, 
• střežení evakuovaného území a majetku, 
• poskytnutí nezbytné humanitární pomoci postiženým osobám. 
k) Poskytnutí neodkladné veterinární péče zraněným zvířatům. 
l) Poskytování nutných informací příbuzným osob, které jsou výrazně postiženy 

mimořádnou událostí. 
m) Podávání nezbytných informací o mimořádné události a o prováděných záchranných 

a likvidačních pracích sdělovacím prostředkům a veřejnosti. 
n) Dokumentování údajů a skutečností za účelem zjišťování a objasňování příčin 

vzniku mimořádné události. 
o) Dokumentování záchranných a likvidačních prací, které obsahuje základní přehled o 

nasazených složkách a časový sled prováděných činností. 
 

5.1.1 Jednotlivé úrovně koordinace složek při společném zásahu 

Koordinace složek při společném zásahu je prováděna vždy:  
a. na taktické úrovni - velitelem zásahu 18 v místě nasazení složek a v prostoru 

předpokládaných účinků mimořádné události (v místě zásahu), 
b. na operační úrovni - operačním a informačním střediskem IZS. 19  

Vyžaduje-li situace komplexnější řešení: 
c. na strategické úrovni - starostou obce s rozšířenou působností, hejtmanem kraje 

a v Praze primátorem hlavního města Prahy nebo Ministerstvem vnitra 20 a 
ostatními správními úřady v případech stanovených zákonem. 21 

5.1.2 Koordinace velitelem zásahu – na taktické úrovni 

Koordinaci složek při společném zásahu v místě zásahu provádí velitel zásahu 22 nebo 
prostřednictvím jím zřízených výkonných orgánů, kterými jsou štáb velitele zásahu, velitelé 
sektorů a velitelé úseků.  

 
  Veliteli zásahu udělil zákon 239/2000 Sb. o IZS obrovské pravomoci. 

 
Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidačních prací oprávněn: 

                                                 
 
18 § 19 zákona č. 239/2000 Sb. 
19 § 5 odst. 1 zákona č.239/2000 Sb. 
20 §4 odst.6zákona 239/2000 Sb. 
21 § 7,§10 až 13 zákona 239/2000 Sb. 
22 § 19 odst. 1 zákona č.239/2000 Sb.1  
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• zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu opustila 
osoba, jejíž přítomnost není potřebná, nařídit evakuaci osob, popřípadě stanovit i 
jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí a 
vyzvat osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji 
totožnost; tato osoba je povinna výzvě vyhovět, 

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

zmírnění nebo odvrácení rizik vzniklých mimořádnou událostí, 
  

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

• zřídit štáb velitele zásahu. 
  
 
Není-li v místě zásahu zástupce orgánu, jemuž s ohledem na druh mimořádné události 

přísluší  
řízení záchranných a likvidačních prací (dále jen "odpovědný orgán") podle zvláštních  
právních předpisů,23 zajistí jeho vyrozumění územně příslušné operační a informační 

středisko  
IZS.  

 
Velitel jednotek požární ochrany řídí záchranné a likvidační práce v místě zásahu do 

příchodu odpovědného orgánu. 
 

Vedle pravomocí má velitel zásahu povinnosti, které musí s ohledem na různé situace 
organizovat: 

Velitel zásahu:  
a. organizuje záchranné a likvidační práce s ohledem na zásady koordinace složek 

a po konzultaci s vedoucími složek stanoví celkový postup provedení 
záchranných a likvidačních prací; při tom vychází z typové činnosti složek při 
společném zásahu 24, 

b. zajišťuje součinnost mezi jednotlivými vedoucími složek, 

                                                 
 
23 Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 283/1991 

Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., 

zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., nálezu 

Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 186/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 138/1999 Sb., 

zákona č. 168/1999Sb., zákona č. 325/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 329/1999 Sb., zákona č. 

105/2000 Sb., zákona č.258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb., 

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb. , zákona č. 

163/1998 Sb., zákona č.71/2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb., zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 

o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů. 

 
24 § 18 vyhláška 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení IZS 
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c. ukládá příkazy 25 vedoucím složek (mají povinnost se řídit těmito příkazy); síly 
a prostředky složek nadále podléhají vedoucím složek, 

d. organizuje členění místa zásahu, 26  
e. stanovuje v místě zásahu svého nástupce pro případ předání funkce velitele 

zásahu, 
f. organizuje spojení mezi místem zásahu a územně příslušným operačním a 

informačním střediskem při předávání informací , 
g. vyhlašuje nebo upřesňuje pro místo zásahu odpovídající stupeň poplachu IZS 

územně příslušného poplachového plánu IZS (dále jen "poplachový plán"), 
h. povolává potřebné množství sil a prostředků složek na místo zásahu 

prostřednictvím územně příslušného operačního a informačního střediska, 
i. organizuje součinnost složek s ostatními právnickými a fyzickými osobami, 

poskytujícími osobní a věcnou pomoc, se správními úřady, s orgány obcí a 
jejich organizačními složkami. 27 

Velitel zásahu řídí přímo:  
a. osoby, které určil do funkcí, například náčelníka štábu velitele zásahu, velitele 

průzkumné skupiny, velitele sektoru, velitele úseku,  
b. vedoucí složek, vyjma těch, kteří jsou pod přímým velením velitele sektoru 

nebo velitele úseku. 
Velitel zásahu odvolává:  

a. osobu, kterou určil do funkce, pokud neplní nebo nemůže plnit úkoly; za 
odvolané jmenuje jejich nástupce po konzultaci s přímým nadřízeným 
odvolaného v místě zásahu,  

b. složku, která neplní nebo nemůže plnit svoje úkoly anebo pokud její síly a 
prostředky nejsou v místě zásahu potřebné. 

V případě, že velitel zásahu nemůže vykonávat svoje oprávnění a plnit povinnosti, stává se 
velitelem zásahu: 

a. nástupce, kterého určil v místě zásahu předem, 
b. jiný vedoucí složky, která provádí v místě zásahu převažující činnost, 
c. zástupce odpovědného orgánu. 

Změna velitele zásahu se provádí tak, že odstupující velitel zásahu sdělí novému veliteli 
zásahu informace o situaci, cíli a prioritách postupu složek v místě zásahu a oznámí přímo 
podřízeným své odstoupení. Není-li účast odstupujícího velitele zásahu možná, nový velitel 
zásahu převzetí řízení zásahu oznámí sám. Nový velitel zásahu se ujme řízení zásahu 
prohlášením, že řízení zásahu přebírá a oznámí tuto skutečnost na územně příslušné operační 
a informační středisko. Zároveň poznamená tuto skutečnost ve zprávě o zásahu. 

Ve zprávě o zásahu se zaznamená čas změny velitele zásahu, jeho jméno a příjmení. 

5.1.3 Součinnost mezi vedoucími složek v místě zásahu 

Součinnost mezi vedoucími složek je zajišťována prostřednictvím: 
• velitele zásahu, 

                                                 
 
25 § 4 odst.6 zákona 239/2000 Sb. 
26 § 5 vyhláška 328/ 2001 Sb. 
27 §15 odst.3 zákona 239/2000 Sb. § 15 zákona 128/2000 Sb. o obcích( obecní zřízení 

 



 24 

• velitele sektoru nebo velitele úseku, jejichž úkoly jsou ve vztahu k řízení součinnosti 
složek obdobné jako ve zvláštním právním předpisu, 28 

• spojení. 
Velitel zásahu může zřídit štáb velitele zásahu, jehož vnitřní struktura je stanovena 

zvláštním právním předpisem.29 Ve štábu jsou zastoupeni specialisté na zabezpečení těchto 
činností. Tato pracovní skupina je známa pod názvem STAN:30  

 
o náčelník štábu 
o S- spojení  
o T- týl 
o A- analýza  
o N- nasazení sil a prostředků  

 
 
Vedoucí složky IZS: 

• ohlašuje veliteli zásahu svoji přítomnost, množství sil a prostředků složky ihned 
poté, co se dostaví na místo zásahu, 

• podřizuje se příkazům velitele zásahu, popřípadě velení velitele úseku nebo velitele 
sektoru (dále jen "nadřízený"), podává mu informace o plnění úkolů a o situaci v 
místě svého nasazení; v případě bezprostředního ohrožení života sil je oprávněn 
změnit rozhodnutí nadřízených, 

• předává řízení složky po dobu nepřítomnosti zástupci, 
• oznamuje nadřízenému vznik situace, kdy hrozí bezprostřední ohrožení zdraví a 

života sil složek, a činí neodkladná opatření k ochraně jejich životů a zdraví,  
• předává veliteli zásahu potřebné podklady pro zpracování zprávy o zásahu. 

 
Velitel zásahu, náčelník a členové štábu velitele zásahu jsou označeni podle zvláštního 

právního předpisu.31 Jejich označení zajišťuje Hasičský záchranný sbor České republiky . 
 
Štáb: Náčelník štábu je označen zvláštní vestou s nápisem. „Náčelník štábu“. nebo 

červenou páskou s nápisem „NŠ“ na levé paži. 
Spojení: Člen  štábu pro spojení je označen zvláštní vestou s nápisem „Spojení“ nebo 

červenou páskou s nápisem „S“ na levé paži. 
Týl: Člen štábu pro týl je  označen zvláštní vestou s nápisem „Týl“ nebo červenou páskou s 

nápisem „T“ na levé paži. 
Analýza: Člen štábu pro analýzu je označen zvláštní vestou s nápisem „Analýza“ nebo 

červenou páskou s nápisem „A“ na levé paži. 
Nasazení sil a prostředků: Člen štábu pro nasazení sil a prostředků je označen zvláštní 

vestou s nápisem „Nasazení“nebo červenou páskou s nápisem „N“ na levé paži.Vedoucí 

                                                 
 
28 §27 vyhlášky 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 
29 §23 vyhlášky 247/2001 Sb. 
30   Bojový řád  jednotek PO  ,štáb velitele zásahu  Metodický list  ML  Ř 3 
31 §29 vyhlášky 247/2001 Sb. 
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složky je v místě zásahu označen reflexní vestou nebo rukávovou páskou. Toto označení 
vyjadřuje také jeho příslušnost ke složce. Každá složka si zabezpečuje označení sama. 

 
 

5.1.4  Organizace členění místa zásahu 

Velitel zásahu člení místo zásahu podle rozsahu mimořádné události, potřeb koordinace 
záchranných a likvidačních prací organizačně na:  

• vnější zónu pro uzavření místa zásahu, 
• nebezpečnou zónu s charakteristickým nebezpečím v místě zásahu, nástupní prostor, 

týlový prostor, 
• dekontaminační prostor, 
• prostor pro poskytnutí zdravotní péče osob postižených mimořádnou událostí, 
• shromaždiště evakuovaných, 
• prostor pro náhradní ustájení evakuovaných nebo zachráněných zvířat, popřípadě též 

poskytnutí veterinární péče, 
• prostor pro umístění a identifikaci obětí, 
• prostor předpokládaného šíření mimořádné události, 
• úsek a sektor, přičemž úsekem se rozumí část místa zásahu, kde složky provádí 

záchranné a likvidační práce, a sektorem se rozumí několik úseků. 
Velitel zásahu stanoví místo pro: 

• velitelské stanoviště, 
• stanoviště štábu velitele zásahu, 
• informování sdělovacích prostředků,  
• informování o osobách postižených mimořádnou událostí [7]. 

 

5.1.5  Koordinace zásahu na operační úrovni  

Velitel zásahu odpovídá za obsah, formu a aktuálnost informací odesílaných z místa zásahu 
na územně příslušné operační a informační středisko. Informace obsahují údaje o : 

• situaci v místě zásahu, 
• času zahájení a ukončení záchranných a likvidačních prací, 
• nasazených silách a prostředcích složek, jejich potřebě, popřípadě o potřebě jiné 

pomoci, 
• údaje o činnosti složek, osobní a věcné pomoci poskytované v místě zásahu, 
• vyhlášeném stupni poplachu IZS v místě zásahu, 
• změně v obsazení funkce velitele zásahu, 
• stavu záchranných a likvidačních prací v místě zásahu, 
• zásadní změně situace v místě zásahu včetně zranění nebo usmrcení osob nebo 

vzniku rozsáhlých škod, 
•  odjezdu složek z místa zásahu,  
• významných informacích poskytnutých veřejnosti. 

 
V případě potřeby součinnosti více složek předává ostatní složka informace o vzniku 

mimořádné události územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku, u kterého je 
vedena v územně příslušném poplachovém plánu. 
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5.1.6 Koordinace složek na strategické úrovni 

Koordinace složek na strategické úrovni se provádí za účelem: 
• zapojení sil a prostředků v působnosti ministerstva, ostatních ministerstev, jiných 

správních úřadů, hejtmanů a starostů obcí s rozšířenou působností v souladu s 
potřebami záchranných a likvidačních prací, jakož i ochrany obyvatelstva podle 
ústředního poplachového plánu a poplachového plánu kraje, v souladu s vnějšími 
havarijními plány a havarijním plánem kraje, popřípadě s využitím zahraniční 
pomoci, 

• stanovení priorit záchranných a likvidačních prací při rozsáhlých mimořádných 
událostech, zejména mezi různými místy zásahu, 

• zabezpečení materiálních a finančních podmínek pro činnost složek při provádění 
záchranných a likvidačních prací,  

• zajištění návaznosti záchranných a likvidačních prací s opatřeními pro krizové 
stavy. 

               

5.2 Typové činnosti složek IZS při společném zásahu 

Typová činnost obsahuje postup složek IZS při záchranných a likvidačních pracích 
s ohledem na druh a charakter mimořádné události. 

 
• STČ-01/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu na uskutečněné a 

ověřené použití radiologické zbraně.  
• STČ-02/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu. Demonstrování 

úmyslu sebevraždy. 
• STČ-03/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu. Oznámení o uložení 

nebo nálezu výbušného předmětu.  
• STČ-04/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu. Mimořádná událost 

způsobená leteckou nehodou.  
• STČ-05/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu. Nález předmětu s 

podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů.  
• STČ-06/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu v podmínkách 

rozsáhlých policejních opatření. Udržení veřejného pořádku při technopárty.  
• STČ 07/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu. Záchrana 

pohřešovaných osob-pátrací akce v terénu. 
• STČ-08/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu. Dopravní nehoda. 
•  STČ 09/IZS- Typová činnost složek IZS při společném zásahu. Mimořádné 

události s velkým počtem raněných a obětí.  
• STČ 10/IZS- Typová činnost složek IZS při společném zásahu při nebezpečné 

poruše plynulosti provozu na dálnici [8].    
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6 Spojovací prostředky v IZS a zásady způsobu krizové komunikace :  
 
Při všech typových činnostech je velmi důležitá komunikace složek IZS. Při řešení 

mimořádných událostí se používá krizová komunikace mezi složkami  na taktické 
úrovni,operační úrovni  a  strategické  úrovni.  Dále  mezi  ministerstvy,  jinými   ústředními 

správními úřady, správními úřady s krajskou působností, nebo s působností ve správních 
obvodech obcí s rozšířenou působností, orgány krajů a orgány obcí. (subjekty krizové 
komunikace). 

 
Ke komunikaci mezi složkami IZS je možné využít: 

a. účelová telekomunikační síť ministerstva vnitra, která zabezpečuje hlasovou a 
datovou komunikaci ministerstva vnitra,  

b. hromadná radiokomunikační síť IZS a její využití k běžnému provozu složek jako 
jediného radiokomunikačního prostředku se používá tam, kde byl ukončen přechod 
z radiokomunikačních technologií do hromadné sítě, 

c. veřejná pevná telekomunikační síť, ve které je spojení jištěno v rámci regulačních 
opatření uplatněním přednostního spojení, 

d. veřejná mobilní telekomunikační síť, ve které je spojení jištěno v rámci regulačních 
opatření uplatněním přednostního spojení, 

e. prostředky mobilní telekomunikační sítě vyčleněné k zajištění spojení orgánů 
krizového řízení a obcí, 

f. záložní rádiová síť v přímém režimu na určeném kmitočtu, případně v režimu 
umožňujícím propojení, 

g. spojky nebo vytvořená rádiová síť pro tranzitní přenos zpráv, které se použijí při 
selhání všech technologií,  

h. mobilní telekomunikační sítě a zařízení, jejichž nasazení může povolit velitel 
zásahu nebo územně příslušné operační a informační středisko při nedostatečné 
kapacitě standardně používaných spojovacích prostředků [9]. 
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7 Základní pravidla radioprovozu 
Efektivnost  komunikace pomocí radiostanic je možná  pouze za jistých pravidel 

radioprovozu.   

Rozdělení kanálů (kmitočtů) 

U vícekanálových radiostanic  bylo nutno stanovit, k jakým činnostem se budou tyto kanály 
používat. U Zásahu se budou používat kanály zásahové (hlavní a záložní). Další kanály byly 
určeny pro komunikaci jednotky u zásahu se základnovou radiostanicí, případně s operačním 
střediskem. Dále bylo nutné stanovit kanály převaděčové,datové a výcvikové . 

Volací značky 
Rádiovou komunikaci slyší všechny radiostanice v dosahu, které pracují na stejném 

kmitočtu (v rádiové síti), proto musí volaná radiostanice určit příjemce předávané zprávy. Pro 
tuto činnost se  používají volací značky (dříve volací znaky).  

Radiokomunikační zkratky 
U HZS se v drtivé většině používá radiostanic s simlexnim provozem. To znamená, že 

jedna radiostanice vysílá a ostatní jsou na příjmu.Tok informací na příslušném kmitočtu jde 
pouze jedním směrem. Zkratka „Příjem“ vyjadřuje, že vysílající stanice již domluvila a 
očekává od volané radiostanice odpověď nebo potvrzení zprávy. Zkratka „Konec“ vyjadřuje, 
že předchozí komunikace již skončila a na příslušném kmitočtu. Síť je připravena k další 
komunikaci jiných nebo stejných účastníku komunikace. 

Řídící a podřízené radiostanice 
V každé rádiové síti je vždy určena jedna radiostanice jako řídící, ostatní stanice jsou 

podřízené. Řídící radiostanice má právo vstupovat do rádiové komunikace při nedodržování 
pravidel, používat oběžníkovou volací značku, odpovídat na tísňové volání atd. 

Další pravidla 
Tyto  pravidla stanovují povinnosti obsluh radiostanic, použití tísňových zpráv, 

dokumentaci vztahující se k rádiovým prostředkům, odpovědnost za rádiové prostředky a 
další. 

Protože zatím nebyla stanovena pravidla ke vzájemné komunikaci složek IZS, jsou pro 
vzájemné komunikace využívány přiměřeně stávající pravidla jednotlivých složek. U HZS 
ČR to je pokyn generálního ředitele č. 42 z roku 2004, kterým se vydává Řád analogové 
radiové sítě Hasičského záchranného sboru ČR a součinnosti v integrovaném záchranném 
systému [10], [12]. 

 
ZZS se řídí vyhláškou 434/1992 sb. ministerstva zdravotnictví České republiky o 

zdravotnické záchranné službě. Příloha č.1. Základní spojovací řád - Zdravotnická operační 
střediska jsou vybavena spojovací technologií pro telefonní a rádiové spojení, která 
zabezpečuje operativní spojení mezi nimi a výjezdovými skupinami, součinnostní spojení se 
zdravotnickými zařízeními a spojení s ostatními subjekty záchranného systému. 
Část o spojení je v současné době nevyhovující a ZZS tyto přidělené frekvence již opustila . 

Rovněž tak jako celý komplex IZS čeká na přiměřeně stávající pravidla o komunikaci 
systému „PEGAS“ který v současnosti používá. 
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Pro PČR jsou stanovena pravidla v interních aktech na  krajských policejních správách. 

PČR  rovněž čeká na přiměřeně stávající pravidla o komunikaci systému „PEGAS“ který 
v současnosti používá. 

  

7.1 Výpis z řádu analogové rádiové sítě HZS ČR  

  
Analogová rádiová síť Hasičského záchranného sboru ČR a součinnosti v IZS (dále jen 

„ARS“) je určena pro rádiové spojení jednotek Hasičského záchranného sboru ČR a pro 
součinnost s jednotkami požární ochrany ostatních zřizovatelů a součinnost s dalšími 
základními a ostatními složkami IZS . 

 
  
1. ARS se používá zejména: 

• ke komunikaci mezi operačními středisky, 
• ke komunikaci mezi operačním střediskem a jednotkou PO, 
• ke komunikaci na místě zásahu, 
• k přenosu dat na vyhrazených kmitočtech, 
• k vyhlašování poplachu IZS jednotkám PO, 
• ke svolání členů jednotek SDH obcí,  
• k součinnostnímu spojení mezi jednotkami PO navzájem a mezi jednotkami PO  

a dalšími složkami IZS. 
 
2. Rádiová síť v místě zásahu: 

• je zřizována velitelem zásahu , 
•  je tvořena přenosnými a vozidlovými radiostanicemi v místě zásahu a může být 

doplněna radiostanicemi mobilního spojovacího uzlu, 
• řídící radiostanicí je radiostanice velitele zásahu (náčelníka štábu). 

 
3. Rádiová síť v místě zásahu se používá: 

• ke spojení na místě zásahu mezi velitelem zásahu (štábem) a zasahujícími silami a 
prostředky, příp. silami a prostředky v záloze, 

• ke spojení velitele zásahu (štábu) s vozidlem vybaveným převodníkem AD/DA 
(převádí analogovou síť na digitální síť a digitální síť na analogovou síť)  

• ke spojení v rádiové síti štábu,  
• ke spojení v rádiové síti úseku, 
• ke spojení v rádiové síti sektoru. 

 
4. V rádiové síti v místě zásahu musí být pro velitele zásahu (štáb) technicky zajištěno 

nepřetržité sledování (monitorování): 
• na místě zásahu použitých celostátních zásahových kmitočtů, 
• celostátního součinnostního kmitočtu, je-li při zásahu použit, 
• hlavního provozního kmitočtu, resp. hlavního propojovacího kmitočtu, je-li 

namísto rádiové sítě místně příslušného území použito určeného otevřeného kanálu 
HZS v radiokomunikační síti PEGAS, 
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• kmitočtů (komunikací) dle rozhodnutí velitele zásahu (štábu) při zřízení štábu, 
avšak jen v případech je-li toto technicky možné.  

 
 
5. Celostátní kmitočty: 

• jsou používány na celém území ČR, 
• smí být provozovány pouze pro stanovené účely, 
• není možné udělit výjimku z účelu jejich použití. 

 
6. Celostátní součinnostní kmitočet „I“: 

• je používán na OPIS MV-GŘ HZS ČR a všech operačních střediscích HZS kraje, 
• je používán při spojení v rádiové síti náčelníka štábu, 
• je používán pro součinnostní spojení s letadlem, vrtulníkem, jednotkami PO 

ostatních zřizovatelů a dalšími složkami IZS, 
• je používán pro spojení při přesunu odřadu mimo území vlastního HZS kraje, 
• může být propojován do určeného DIR kanálu, 
• nesmí být použita ochrana pomocí CTCSS. (Continues Tone Code Squelch 

Systém) – ochrana radiokomunikace umožňující akustické oddělení rádiového 
provozu v jednotlivých rádiových sítích pracujících na stejném kmitočtu. 

 
7. Celostátní zásahový kmitočet „K“: ( hlavní zásahový kanál) 

• smí být používán jen při komunikaci jednotek PO,  
• smí být používán jen v prostoru zásahu (včetně prověřovacího a taktického 

cvičení), 
• jeho použití rozhoduje velitel zásahu (štáb), 
• je velitelem zásahu (štábem) používán prioritně jako zásahový, 
• nesmí být použita ochrana pomocí CTCSS, 
• může být propojován do určeného DIR kanálu. 

 
8. Celostátní zásahový kmitočet „N“:( Záložní zásahový kanál ) 

• smí být používán jen při komunikaci jednotek PO,  
• smí být používán jen v prostoru zásahu (včetně prověřovacího a taktického 

cvičení), 
• jeho použití rozhoduje velitel zásahu (štáb), 
• v případě potřeby je určen prioritně ke komunikaci lezecké skupiny ve vrtulníku,  
• nesmí být použita ochrana pomocí CTCSS, 
• může být propojován do určeného DIR kanálu. 

 
9. Celostátní propojovací kmitočet „M+“:  

• je používán pro propojení digitální a analogové rádiové sítě s AD/DA 
převodníkem,  

• je velitelem zásahu (štábem) používán prioritně jako propojovací, 
• je použita nestandartní ochrana CTCSS. 

 
10. Celostátní propojovací kmitočet „G+“: 
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• je používán pro propojení digitální a analogové rádiové sítě s AD/DA 
převodníkem, 

• je velitelem zásahu (štábem) používán jako záložní propojovací, 
• je použita nestandartní ochrana CTCSS. 

 
11. Volací značky  

• Je skupina písmen a skupina čísel, které se označují u jednotek požární ochrany, 
• první písmeno je příslušnost k HZS, nebo sboru dobrovolných hasičů označení P, 
• další dvě písmena označují územní odbor, 
• trojčíslí označuje stanici, zásahový vůz, nebo stanici přidělenou konkrétnímu 

příslušníku. 
12. Otevřené volací značky se používají: 

• v rádiových sítích na místě zásahu, 
• v případě propojení rádiových sítí složek IZS u zásahu, 
• v rádiových sítích zařízení GŘ HZS ČR nahrazujících sítě dle písm. a), 
• v ostatních rádiových sítích, 
• v případě potřeby při radiokomunikaci odřadu. 

 
13. Jako otevřené volací značky se používají názvy funkcí u zásahu, resp. složky IZS, 

např. "velitel zásahu", "velitel úseku 1", "strojník", "letecká záchranná služba", 
„policie" atd. 

 
14. Statusová hlášení 

Se používají k rychlému předání informace v typické situaci. Je-li třeba, mohou 
být doplněny následnou hlasovou komunikací. V případě použití kódu tísňové 
zprávy (kód č. 9) následuje hlasová komunikace vždy. Je to skupina 6 tonů 
k odeslání zprávy typické činnosti. Je užíváno v rámci digitální sítě PEGAS. 

 
15. Rádiové spojení při dopravě jednotky PO na místo zásahu je organizováno:  

• na územním nebo převáděčovým kmitočtu mezi vozidlovou radiostanicí velitele 
jednotky PO a základnovou radiostanicí operačního střediska a mezi vozidlovými 
radiostanicemi jednotek PO (mezi vozidly navzájem), 

• na kmitočtu stanoveném velitelem odřadu mezi ručními nebo i vozidlovými 
radiostanicemi jednotek odřadu (mezi vozidly navzájem), přičemž vozidlová 
radiostanice velitele odřadu musí být trvale na příjmu: 
o na územním nebo převáděčovým kmitočtu, jedná-li se o přesun odřadu v rámci 

území vlastního HZS kraje nebo,  
o na celostátním kmitočtu „I“, jedná-li se o přesun odřadu mimo území vlastního 

HZS kraje.  
 
16. Při rádiovém spojení při dopravě jednotky PO na místo zásahu se užívají volací 

značky podle Povolení nebo Dokladu. Nesmí se používat otevřené volací značky. 
Výjimku tvoří přesun odřadu, kdy je povoleno použít otevřené volací značky. 
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17. Zprávy z místa zásahu o skutečnostech definovaných zvláštním předpisem 32 a o 
zřízení a zrušení štábu jsou předávány na operační středisko na stanoveném územním 
nebo převáděčovým kmitočtu rádiové sítě místně příslušného území, případně na 
kmitočtu „I“. Používají se volací značky podle Povolení nebo Dokladu. 

 
18. Je-li namísto rádiové sítě místně příslušného území použito určeného otevřeného 

kanálu HZS v radiokomunikační síti PEGAS, jsou zprávy o činnosti jednotky HZS 
kraje předávány na operační středisko pomocí otevřeného kanálu. 

 
19. Převodník AD/DA smí být použit (zapnut) pouze na místě zásahu (včetně 

prověřovacího a taktického cvičení) a v rádiových sítích zařízení GŘ HZS ČR 
nahrazujících sítě na místě zásahu. Jeho jiné použití není dovoleno. Po skončení 
zásahu je velitel zásahu (náčelník štábu) povinen zajistit jeho neprodlené vypnutí. O 
tomto musí být předem informovány všechny obsluhy prostředků ARS, které 
převodník při komunikaci používaly. 

 
20. Velitel zásahu na místě zásahu organizuje svoji rádiovou síť. Při zásahu je povinen  

udržovat spojení s jemu podřízenými hasiči nebo veliteli jednotek. Provoz je veden na 
kmitočtu „K“ a v případě potřeby na kmitočtu „N“. Používají se otevřené volací 
značky. 

 
21. Rozhodne-li se velitel zásahu organizovat úseky či sektory, je jeho rádiové spojení  

organizováno: 
• s operačním střediskem na územním nebo převáděčovým kmitočtu pro předávání 

informací o průběhu zásahu, pro přivolání posil nebo poskytování doplňkových 
informací pro velitele zásahu. Je-li namísto rádiové sítě místně příslušného území 
použito určeného otevřeného kanálu HZS v radiokomunikační síti PEGAS, je 
spojení s operačním střediskem vedeno pomocí SCC a celostátního propojovacího 
kmitočtu, 

• v rádiové síti velitele zásahu pro řízení velitelů úseků či sektorů,  
• v rádiových sítích velitelů úseků či sektorů. 

 
22. Při součinnosti mezi úseky či sektory, pracujícími na rozdílných kmitočtech, je 

volající povinen přejít na kmitočet volaného a po skončení hovoru se vrátit zpět na 
svůj kmitočet.  

 
23. Je-li velitelem zásahu organizován štáb, zřizuje velitel zásahu dle potřeby funkci člena  

štábu pro spojení, který dle pokynů náčelníka štábu organizuje rádiové spojení: 
• v rádiové síti náčelníka štábu na kmitočtu „I“, s volací značkou "štáb", 
• v rádiové síti velitele zásahu s veliteli úseků a sektorů. 

 
24. Při dojezdu jednotky PO na místo zásahu, kde je již zřízena rádiová síť velitele 

zásahu, se tato jednotka PO hlásí veliteli zásahu na kmitočtu „K“.[10] 

                                                 
 
32) § 24 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 
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Radiostanice používané v analogové radiové síti: 

                   
Obrázek 7-1 Vozidlová Motorola GM 360, přenosná velitelská GP 380 

 
 

 
 

Obrázek 7-2 Pro mužstvo GP340 
 

7.2 Digitální hromadná radiová síť složek IZS 

 
Popis systému Pegas 
Systém Pegas je síť rádiových buněk, které umožňující mobilní digitální komunikaci, která 

vychází ze standardu Tetrapol. Nabízí uživatelům pevných i mobilních terminálů hlasové 
služby a datové služby.  

Základní síť je složena ze vzájemně propojených regionálních sítí. Každá regionální síť 
poskytuje rádiové pokrytí území regionu a řídí komunikace uskutečňované na daném území. 

 
Rádiový přenos 
Přenos hlasové i datové služby je plně digitální. Nejdůležitějším bodem je fakt, že hlasová 

komunikace je v terminálu digitalizována a ve všech fázích přenosu zůstává v digitální 
podobě. 

 
Organizační skupina 
Organizační skupinu tvoří účastníci dispečerů a taktických operátorů. Organizace mohou 

být na sobě více či méně nezávislé. 
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Tabulka 1: Rozdělení organizací v systému Pegas 
Číslo 

org.  
Organizace 

0 školení a výcvik (servis systému) 

1 útvary Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR s celostátní působností 

2 teritoriální útvary Policie ČR (správy PČR) 

3 rezerva (státní správa) 

4 rezerva (městské a obecní policie, nestátní subjekty) 

5 Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany 

6 rezerva (Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany) 

7 Zdravotnická záchranná služba 

8 Ministerstvo obrany ČR a Armáda ČR 

9 Bezpečnostní informační služba ČR 

 
Hlasové a datové služby systému Pegas 
Služby systému Pegas se dělí na hlasové a datové komunikace. Jsou zabezpečené, 

autentizačním a šifrovacím mechanismem.  
 
Hlasové služby: 

• systémové komunikace: 
o skupinové komunikace na otevřených kanálech, 
o komunikace na nouzovém otevřeném kanálu, 
o individuální hovory a konferenční hovory, 

• komunikace v přímém režimu: 
o komunikace na kanálech DIR, 
o komunikace na kanálech IDR,(převaděč v síti velitele zásahu) 
o komunikace na nouzovém kanálu DIR. 

Datové služby: 
• externí komunikace 

o dotazy do databází, 
o elektronická pošta, 
o datové přenosy mezi aplikacemi IP, 

• interní komunikace 
o statusy, 
o krátké textové zprávy, 
o dotazy do databází. 

 
Komunikace na otevřených kanálech 
Komunikace ve skupině na otevřených kanálech patří mezi systémové komunikace. 

Je podmíněna pokrytím signálem sítě. Pokrytí, vztahující se k hlasové komunikaci, tvoří 
určitá skupina rádiových a linkově připojených základnových stanic. Je to skupina 
přístupových bodů v síti, v níž se mohou uživatelé příslušné operační skupiny účastnit dané 
komunikace. Operační skupina je skupina účastníků, kteří spolu potřebují vzájemně 
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komunikovat (pravidelně, často nebo dočasně). Otevřený kanál tedy znamená skupinovou 
komunikaci účastníků náležejících k jedné, nebo několika operačním skupinám a nalézajících 
se uvnitř nadefinovaného geografického pokrytí. Jak pokrytí, tak i operační skupiny jsou v síti 
nastaveny dle tzv. „Provozního řešení radiokomunikačního systému Pegas“ (dále jen 
„Provozní řešení“), které vydává operátor sítě. Změnu pokrytí i členy operační skupiny je 
možné měnit a vyžaduje-li to situace, je možné tyto změny provádět i operativně. Každá 
složka IZS má vytvořeno vlastní komunikační prostředí – otevřené kanály HZS ČR, PČR, 
ZZS aj. Pro HZS ČR a PČR ČR je pokrytí definováno pro okres. Pro ZZS je definováno 
pokrytí pro celý region. Současně je vytvořen společný kanál IZS, který využívají složky IZS 
ke vzájemné komunikaci na území celého regionu. Výhodou otevřených kanálů je i možnost 
jejich současného sledování najednou, tzv. scanování. Této funkce je využito při běžném 
provozu terminálů složek IZS, kdy je scanován vlastní provozní kanál a současně také kanál 
IZS. Otevřené kanály jsou využívány zejména pro hovory mezi operačním střediskem a 
zasahující jednotkou nebo pro jednotky IZS přijíždějící k zásahu. 

 
Pro operativní pokrytí signálem sítě v místech, která nejsou pokryta z rádiových 

základnových stanic, je možné například při dlouhodobých zásazích využít přenosnou 
mikrorádiovou základnovou stanici µRBS. 

 
Komunikace v přímém režimu na kanálech DIR a IDR 
Komunikace na přímých kanálech, tzv. DIR kanálech, je další ze základních komunikací. 

Terminály, které jsou ve vzájemném rádiovém dosahu, spolu mohou komunikovat na 
kanálech vyhrazených tomuto účelu. U tohoto typu komunikace nejsou vyžadovány síťové 
zdroje (infrastruktura) a lze jej realizovat i mimo pokrytí signálem sítě. Tato komunikace je 
vhodná pro přenos zpráv na místě zásahu v síti velitele zásahu. Dosah je závislý pouze 
na vzdálenosti terminálů a jejich vzájemném umístění. Pro zvýšení dosahu je možné využít 
převáděč IDR. Pak spolu mohou komunikovat na příslušných kanálech terminály, které jsou 
v rádiovém dosahu převáděče IDR. Pro komunikaci mezi složkami IZS jsou určeny kanály 
DIR IZS a IDR IZS. 

 
Individuální hovory 
Individuální hovory jsou komunikací mezi dvěma terminály nebo mezi volajícím a dalšími 

až čtyřmi volanými terminály při konferenčním hovoru. Individuální hovory jsou obdobou 
telefonního hovoru s tím rozdílem, že komunikace probíhá vždy jen jedním směrem. Hovory 
jsou síťovou službou a jsou tedy podmíněny pokrytím signálem sítě. Při individuálních 
hovorech je možné použít funkci přesměrování na jiný terminál. Pomocí individuálního 
hovoru je možné provést i prostup do veřejné telefonní sítě. Výhodou individuálních hovorů 
je, že je možné volat i z míst, která nejsou pokryta signálem vlastní regionální sítě, ale jsou 
pokryta sítí jiného regionu.  

 
Nouzové volání 

Nouzové volání může být realizováno v systémovém nebo přímém režimu. V systémovém 
režimu je používán nouzový otevřený kanál. Pro každou operační skupinu je nadefinován 
vlastní nouzový otevřený kanál a způsob odbavení při nouzovém volání. 
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Nouzové volání v přímém režimu je určeno pro případ, kdy terminál v tísni není 
pod pokrytím sítě. V závislosti na nastavení systému se např. po stisknutí nouzového tlačítka 
mohou všechny terminály v rádiovém dosahu přeladit na nouzový DIR kanál a mohou 
komunikovat s terminálem v tísni.  

 
SMS aplikace 
SMS aplikace jsou trojího druhu:  

• klasické SMS zprávy, známé z mobilních telefonů, 
• dotazy do databází, 
• odesílání kódů typické činnosti (statusy), známé z analogových radiostanic. 

V současné době HZS ČR nejvíce využívá odesílání kódu typické činnosti. Odesílání kódů 
je posílání předdefinovaných SMS zpráv, kterými jsou odesílány informace o typické činnosti 
nebo o obvyklé události během zásahu. 

 
Dotazy do databází v současné době využívá především Policie ČR – při zjišťování 

totožnosti osob nebo při identifikaci automobilů. V budoucnosti se předpokládá využití i u 
dalších složek IZS - dotazy na telefonní čísla, nebezpečné látky apod. Běžné SMS zprávy 
nejsou v současné době na terminálech příliš využitelné, v síti není instalován SMS server a 
není tak možné zajistit pozdější doručení zpráv.  

 
Datové přenosy 
Datové přenosy jsou určeny pro zabezpečený přenos souborů mezi počítači (mezi klientem 

a serverem), kdy terminály a síť Pegas vytváří pouze přenosové prostředí. Maximální 
přenosová rychlost je však malá – 9 600 b.s-1. Datové přenosy je možné využít pro dotazy do 
databází nebo pro přenos zpráv elektronickou poštou. Mezi datové přenosy se řadí i přenos 
zeměpisných souřadnic vozidel z GPS přijímače. 

 

7.2.1 Terminály, příslušenství a další prostředky ve vybavení HZS 

Rozdělení terminálů je následující: 

• pevné terminály – základnové stanice operačních středisek 

o pevné linkové terminály – LCT, 

 

Obrázek 7-3  LTC 
o pevné rádiové terminály – RCT, 
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Obrázek 7-4 Radová část vozidlové terminály 

 

Obrázek 7-5Vozidlový terminál 

 

 

• přenosné terminály G2 (2 generace) 

  SMART                 JUPITER              EASY+                    EASY              KALISTO 

 

  

  

 

 

Obrázek 7-6 Přenosné radiostanice [12] 

 

SMART velitelská radiostanice 

JUPITER nová velitelská radiostanice, výhodou je velké ovládací kolečko a barevný                
display. 

KALISTO nová radiostanice pro management . 

EASY+ radiostanice pro mužstvo , výhodou je dislpay, nevýhodou- nemá tlačítka. 

EASY radiostanice pro mužstvo , nevýhodou je, že nemá display. [12] 
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8 Taktického cvičení na   „B - AGENS“,  „ HORIZONT 2007“ 
 
Obecně 
Cvičení bylo zpracováno a vedeno ve smyslu katalogového souboru typové činnosti STČ 

05/IZS .Typová činnost obsahuje  koordinovaný postup složek IZS  při přípravě a  
záchranných a likvidačních pracích v případech oznámení o nálezu nebo v případech nálezu 
předmětu s podezřením na přítomnost vysoce rizikových nebo rizikových biologických agens 
(dále jen „B-agens“) nebo toxinů (dále jen „nález podezřelého předmětu“).  

Negativní účinek B-agens a toxinů na zdraví a životy lidí nemusí být okamžitý. Zpravidla 
se projevuje v delším časovém období. Pro účely typové činnosti se podle právního předpisu33 
rozumí: 

 
a) biologickým agens (bakterie, rickettsie, chlamydie, viry a mikroskopické houby) 

jakýkoliv organismus přírodní i modifikovaný, jehož záměrné použití může způsobit 
smrt,onemocnění anebo zneschopnění lidí a zvířat, nebo který může způsobit úhyn nebo 
poškození rostlin, 

 
b) toxinem látka vzniklá z jakýchkoliv organismů včetně mikroorganismů, zvířat nebo 

rostlin, jakéhokoliv způsobu výroby, přírodní nebo modifikovaná, nebo látka chemicky 
syntetizovaná, která může způsobit smrt, nemoc nebo jinak ublížit lidem, zvířatům nebo 
rostlinám, 

 
c) vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny. Taková biologická agens a toxiny, které 

mají  takové vlastnosti nebo schopnosti, že mohou být aplikovány jako zbraň.34 
 
Cvičení 
Dne 23.10. 2007 bylo provedeno taktické cvičení v prostoru krajského úřadu Kraje 

Vysočina v Jihlavě. Kromě ověření postupu a taktiky složek IZS, bylo jedním z cílů cvičení 
také prověření komunikace mezi složkami IZS.   

23.10.2007 dochází v čase cca 9:30 hod. k nálezu podezřelého předmětu – rozsypaný 
prášek neznámého původu s krabicí, u které byl přiložen výhrůžný anonymní dopis. 
Bezprostředně do kontaktu s tímto práškem přišla 1 osoba (ohlašovatel) a dalších 15 osob 
může být kontaminováno potencionálně – nacházeli se v blízkosti nálezu. Velitelem zásahu je 
příslušník HZS. 

 
 
 
 
 
                                                 
 
33 Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) 

a toxických zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 281/2002 
Sb.“)  

34 Vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb. 
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Seznam zúčastněných složek ,  101 cvičících 
Tabulka 2 Cvičící: 

Složka Technika Počet 
cvičící
ch 

HZS kV 

St. Jihlava                    2 x CAS 
                                     1 x KCH S3  
                                     1 x SDO 2 
St. Polná                       1 x CAS 
St. Třešť                       1 x CAS 
St. Žďár nad Sázavou  1 x DA 

10 
2 
 
4 
4 
2 

HZS JMK ( HZS  Jihomoravského kraje) CHL Tišnov                 1 x TA 2 

HZSP ( hasičský záchranný sbor podniku) Kronospan                   1 x CAS 4 

JSDHO (jednotka sboru  dobrov. hasičů obce) Jihlava                         1 x DA 6 
ZZS kraje Vysočina Jihlava                         1 x RLP  3 

PČR Jihlava                         7 x OA  17 

MP (městská policie) Jihlava                         2 x OA 8 

SPŠ MV (střední policejní škola Minist. Vnitra) Jihlava                         1 x DA 30 

OOVZ (orgán ochrany  veřejného zdraví) Jihlava                         1 x OA 3 

Životní prostředí Jihlava                         1 x OA 2 
KrÚ kV(krajský úřad kraje Vysočina) Jihlava                         1 x OA 2 
Společnost pH MEDIA Pelhřimov                    1 x OA                  2 

 
Tabulka 3 Úkoly cvičících     

Složka Činnost 

Jednotky PO 

- sběr podezřelého prášku (kontrola před předáním na 
  SÚJCHBO) 
- průzkum v budově, práce v NZ 
- řízení zásahu 
- zabezpečení týlu 
- dekontaminace potencionálně kontaminovaných osob 
- psychologická podpora 
- zajištění akceschopnosti 

ZZS kV  
- spolupráce s HZS kV 
- převzetí dekontaminovaných osob 
- plnění úkolů v souladu s traumatologickým plánem 

PČR 
- uzavření místa zásahu a koordinace provozu 
- evidence a zjišťování totožnosti osob 
- ochrana majetku dekontaminovaných osob 

Městská policie  
Jihlava 

- spolupráce s PČR při uzavření místa zásahu 
- spolupráce s PČR při evidenci a zjišťování totožnosti osob 
- ochrana majetku dekontaminovaných osob 

SPŠ Jihlava - zajištění figurantů 
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- příp. spolupráce s PČR při uzavření místa zásahu, při evi- 
  denci a zjišťování totožnosti osob a spolupráce při zajišťo- 
  vání ochrany majetku dekontaminovaných osob 

OOVZ 
 

- informování dekontaminovaných o opatřeních k zajištění  
  jejich zdraví a o prvních příznacích (projevech) možného  
  onemocnění v souvislosti s nálezem podezřelého předmětu, 
- spolupráce při vyplňování průvodního dokumentu  
  k odebraným vzorkům, 

Životní prostředí - spolupráce s HZS kV 
Magistrát města  
Jihlavy 

- prověření spojení a průniku informací v Krizovém štábu  
  statutárního města Jihlavy 

KrÚ kV 
- informování médií prostřednictvím  
  tiskového mluvčího 

Společnost pH MEDIA - simulace činnosti médií 

 
Vzorové schéma řízení zásahu 

 
 

Obrázek 7-7 Vzorové schéma řízení zásahu 
 

8.1 Připomínky a podněty  k organizaci řízení   

Cvičení bylo v zásadě vedeno  dle  STČ 05/IZS. Jedině neustálé opakování a procvičování 
přiměje složky IZS postupovat tak, aby bylo provedeno bezezbytku správně a bezchybně. 

 

Velitel zásahu 

Pomocník VZ pro 
spojení PČR 

ZZS HZS JmK - CHLT 

OOVZ SÚJCHBO 

Průzkumná skupina 2 

Průzkumná skupina 1 

Družstvo.  
dekontaminace 

SDH 
Bedřichov 
(SDOII) 

HZSP 
Kronospan 
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Nedostatky , návrhy na opatření  a dobře provedené části cvičení. 
 

• PČR  neměla přítomného  specialistu na nástražný výbušný systém NVS a vytěžování 
osob po dekontaminaci . Je nutné, aby tento příslušník byl vždy přítomen. 

 
• OOVZ  neměl ve výbavě biovak pro izolaci osob s virulentní nákazou, který zajišťuje 

bezpečné prostředí pro všechny v okolí boxu na přepravu zasažených osob. V kraji 
Vysočina není ani jeden biovak. Tento problém byl vyřešen tak , že biovak lze 
zapůjčit od Ministerstva Vnitra ČR na pracovišti  Zdravotnických potřeb pro krizové 
stavy v Příbrami35 

 
• Zajištění dostupnosti zástupců Krajské hygienické stanice (KHS) k zásahu i mimo 

pracovní dobu. Dle vyjádření ředitele KHS jim zákon neukládá držet pohotovosti, 
běžně jsou pracovníci dostupní na telefonu bez stanovení časových limitů na dojezd 
k místu mimořádné události. Dojezd do 60 minut v rámci celého kraje Vysočina není 
možné dodržet, zejména zimních podmínkách.  

 
• Dekontaminace 4% persterilem byla  provedena správně, pokud bude zadání jiné, 

bude i dekontaminace podle druhu zamoření. Univerzální postup není. 
 

• Během cvičení vznikla  diskuze o vhodnosti použití ochranných prostředků pro 
zasahující hasiče.  Přetlakový ochranný oblek je schválený a je nejvhodnější  ochrana 
hasiče.36   

 
• Není stanoven postup odběr vzorků -  Plán typové činnosti nestanovuje způsob odběru 

vzorků, je třeba spolupráce s OOVZ ( hygienikem), PČR, popřípadě CHL (chemickou 
laboratoří) Tišnov a SÚJCHBO (Státní ústav jaderné,chemické,biologické ochrany). 

 
 

• Nebyl prováděn test na přítomnost jiných látek, nebo zamoření – průzkumná 
skupina byla vybavena detektorem RA záření a zkušebními pásky. V případě jiného 
podezření rozhoduje VZ s odborníky a použije všechny dostupné detekce . 

 
• Nedostatečná dekontaminace prostor zásahu – základní dekontaminace byla 

provedena, další by následovala až po ověření-potvrzení druhu zamoření . 
 

• Dekontaminace osob – osoby byly dekontaminovány až po  likvidaci NL – provedeno 
dle plánu STČ 05/IZS. Dekontaminace by měla být provedena co nejdříve a to 
bezprostředně po opuštění  kontaminovaných prostor. Nebo alespoň částečnou 
dekontaminací , která spočívá ve zbavení se svršků a  osprchování v improvizované 
sprše. Například  proudnicí s nastavitelným průtokem a rozptylem z vozidel HZS. 
Dekontaminace zasahujících příslušníků byla provedena správně. 

                                                 
 
35 Časopis 112  číslo 5 /2008 
36 STČ 05/ IZS příloha č. 2. Dezinfekce B-agens nebo toxinů 
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• Označení vzorků a transport vzorků byl proveden správně. Pouze navrhuji na doplnění 

průvodky kolonkou „jméno osoby/složky odpovědné za transport a předání vzorku“.37 
 

• Požadavek od HZS kraje Vysočina na možnost provedení testů na prokázání 
přítomnosti některých bioagens. V současné době doporučení na SÚJCHBO popř. 
AČR.  HZS by bylo nutno vybavit prostředky pro zjišťování bioagens. 

 
• Umístnění dekontaminovaných osob bylo vhodné a jejich střežení PČ dostatečné. 

 
• Vybavení osobních ochranných prostředků (dále jen „OOP“) složek ve vztahu k jejich 

povolávání Krajským operačním informačním střediskem k zásahům je v současné 
době mimo HZS  nedostatečné. ZZS ani PČR není vybavena OOP a není vycvičena 
k provádění záchranných a likvidačních prací v kontaminovaném prostředí a 
v nebezpečném prostředí. Je to nedostatek, který by měla vyřešit „Koncepce ochrany 
obyvatelstva“  38. 

 
• OOP pro obyvatelstvo – HZS disponuje omezeným množstvím nouzového oblečení 

pro podobné případy. Tento nedostatek je nutno vyřešit koncepčně  na úrovni 
krajských úřadů . 

• Nutnost dořešení likvidaci odpadních vod dekontaminace. Následná likvidace 
jímaných vod by probíhala ve spolupráci s OOVZ a dalšími zainteresovanými 
složkami. 

 
• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina - složka není vybavena OOP k odběru 

vzorků a podobné zásahy podle STČ05/IZS . Odběry provádí HZS. 
 
 
V souvislosti s přehledem všech dosud konaných cvičení HORIZONT /05,06,07,08/ bylo 

konstatováno, že je i nadále nedostatečné potřebné vybavení OOP u složek IZS. Tato situace 
bude řešena na BRK (Bezpečnostní radě kraje)s následným předáním podkladů pro hejtmana 
k jednání s vyššími orgány v rámci republiky.  Tato nedostatečně zajištěná činnost není dosud  
uvedena do uspokojivého stavu. 

 

8.2 Rozbor spojení 

 

Komunikace při cvičení probíhala převážně podle připraveného plánu spojení. 

Při příjezdu zdravotnické záchranné služby (v čase 9:35 h.) provedl vedoucí lékař prvotní 
navázání spojení s VZ na OCH IZS. S VZ se však nespojil. To bylo způsobeno velkým 
množstvím hovorů mezi VZ a jednotkami HZS na kanálu K v prvních chvílích zásahu. 

                                                 
 
37  STČ 05/IZS, příloha č. 3.  Označování nálezů podezřelých předmětů 
38 MV- Koncepce ochrany obyvatelstva , Usnesení  Bezpečnostní radou státu č.3 ze dne 17.1. 2008 
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Vedoucí lékař se dále snažil spojit s VZ na kanálu DIR IZS a opět se mu to nepodařilo. VZ 
nesleduje kanál DIR IZS do doby ohlášení příjezdu složek IZS na místo zásahu. Ohlášení by 
mělo být sděleno na kanálu OCH IZS nebo osobně. Souběh hovorů je patrný z grafu č. 1 
(hovory v čase 9:36 – 9:39 h.). 

 
Graf spojení byl sestaven podle počtu komunikací na jednotlivých kanálech po minutách. 
 

Graf č. 1 - Spojení celkem
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Vedoucí lékař i velitel policie se proto osobně dostavili na velitelské stanoviště (v čase 9:42  
- 9:44 h.), kde bylo vyzkoušeno spojení na kanálu DIR IZS. Na místě zásahu byl již spojař. 

V 9:44 h. přijela k zásahu jednotka ze stanice Polná. Bez vědomí VZ zapnula převodník 
AD/DA, čímž vznikala zpětná vazba mezi kanály M+ a OCH HZS JI. Proto muselo být 
spojení pomocí převodníku zrušeno a spojař využíval pro komunikaci s KOPIS samostatný 
přenosný terminál Pegas.  

V 10:11 h. se na místo zásahu dostavili příslušníci HZS Jihomoravského kraje, Chemické 
laboratoře Tišnov (dále jen „CHLT“). Na kanálu OCH HZS JI se ohlásili na KOPIS. Osobně 
se příslušníci CHLT dostavili na velitelské stanoviště a po zkoušce spojení byl používán 
pro vzájemnou komunikaci kanál DIR IZS.  

Během zásahu se občas nepodařilo nenavázat spojení s KOPIS. Navazování spojení muselo 
být opakováno. KOPIS bylo přetíženo v určitých chvílích telefonními hovory, rádiovými 
komunikacemi na jiných kanálech a nemohlo ihned reagovat na volání na OCH HZS JI. 
Řešením by mohlo být použití spojového vozidla, které by u zásahu bylo využíváno jako 
mobilní operační středisko.  

Při cvičení docházelo u spojaře k nahromadění požadavků na komunikaci na kanálu DIR 
IZS s vedoucím lékařem a velitelem policie, OCH HZS JI s KOPIS, ústní komunikaci s VZ a 
zástupcem hygieny. Tyto požadavky se obtížně vyřizovaly ve stoje se 3 radiostanicemi, 
mobilním telefonem a deskami s poznámkami. Řešením by mohlo být použití spojového 
vozidla se zabudovanými radiostanicemi, záznamovým zařízením a možností zapisování 
poznámek vsedě u stolku. 

Při navazování spojení pomocí terminálu Pegas se negativně projevovala prodleva 
před vysíláním na OCH HZS JI. To je však bohužel vlastnost digitální radiostanice, která by 
mohla být změněna až s novým HW nebo SW sítě Pegas. 
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Při komunikaci s velitelem policie byla používána na kanálu DIR IZS volací značka JUNO 
3.  
Vhodnější by bylo používat obdobnou volací značku, kterou používá HZS i ZZS – název 
funkce (např. Velitel policie). 

Při cvičení došlo k poruše baterie na terminálu Pegas spojaře, přestože byla plně nabitá. 
Protože se obdobná závada nedá vyloučit u žádného terminálu, je třeba mít na místě zásahu 
dostatečný počet záložních terminálů a baterií. 

Schéma navrženého radiového spojení 

 
Obrázek 7-8 Schéma navrhovaného rádiového spojení 

 
Krok I. 
 Spojení vozidel s jednotlivými operačními středisky  IZS  při jízdě k zásahu. 
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OCH ZZS 

(převaděč ZZS) 

(pozice 11) 

 

 
Obrázek 7-9 Spojení vozidel s jednotlivými operačními středisky IZS 

 
 
Krok II. 
Spojení velitele zásahu a vozidel IZS při příjezdu na místo zásahu. 
 
 
 

 
Obrázek 7-10 Spojení velitele zásahu a vozidel IZS 

 
 
Velitel zásahu má na pozici 11 kanál HZS  a scanuje kanál  IZS  
 
 
Krok III .  
Spojení velitele zásahu a KOPIS  1. Vedeno přes spojaře a převodník 
                2. Přímé po OCH  HZS JI  

HZS ZZS 
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Obrázek 7-11 Spojení velitele zásahu a KOPIS 

Krok IV. 
Spojení velitele zásahu s dvěmi pracovními  skupinami HZS 
Spojení je vedeno na analogových radiostanicích Motorola. 
 

 
Obrázek 7-12 Spojení velitele zásahu se skupinami 

 
 
 
Krok V. 
Spojení velitele zásahu a spojaře  pro udržování spojení s pracovní skupinou  
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PČR a ZZS. 
Toto spojení může být vedeno pro odlehčení kanálu K na kanálu I 
 
 

 
Obrázek 7-13 Odlehčení kanálu 

 
Krok VI. 
Spojení spojaře s pracovní skupinou PČR a ZZS 
Spojení je vedeno na digitálních radiostanicích Matra 
 

 
Obrázek 7-14 Spojení spojaře s pracovní skupinou 

 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma spojení podle počtu komunikací 
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Obrázek 7-15 Schéma spojení podle počtu komunikací 

 
 

Tabulka 4 použité zkratky:  

KOPIS – krajské operační a 

informační středisko 

VZ – velitel zásahu SP – pomocník velitele zásahu pro 

spojení 

VNP – velitel nástupního prostoru VCHK – velitel chemického 

kontejneru 

V Dek – velitel dekontaminace 

VSDO – velitel hromadného 

dekontaminačního stanoviště 

VPS – velitel průzkumné skupiny PS – průzkumná skupina 

PS 2 – druhá průzkumná skupina S 1 – strojník 1. vozu LT – chemická laboratoř Tišnov 

Juno 3 – velitel policie VL – vedoucí lékař  
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Graf spojení byl sestaven podle počtu komunikací na jednotlivých kanálech po minutách. 
 

Graf č. 2 - Vytížení VZ
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Jak dokazuje graf č. 2, pro VZ je výhodné využít funkci spojaře u zásahu. VZ není 
nepřiměřeně zatěžován komunikacemi na mnoha kanálech (analogových i digitálních) a může 
se soustředit na vlastní řízení zásahu. Do doby případného příjezdu kvalifikované obsluhy 
radiostanic může VZ jako spojaře využít některého z hasičů u zásahu, především některého 
ze strojníků. Při školení jednotek na všech stanicích a směnách je proto třeba věnovat 
pozornost výcviku hasičů se spojovými prostředky. Při školení bude třeba se opět zaměřit 
na využívání převodníku AD/DA, aby se neopakovala situace, kdy byly u zásahu zapnuty 
2 převodníky. 

Pokud bude spojař od prvních chvil zásahu správně obsluhovat radiostanice (sledovat 
kanály OCH HZS a OCH IZS), nemělo by se stávat, že se některá ze složek IZS nebude moci 
na místě zásahu spojit s velitelem zásahu. Pokud se přesto stane, že se některá ze složek IZS 
nedomluví s VZ radiostanicí, musí se její zástupce osobně za VZ dostavit. Z tohoto důvodu 
by bylo vhodné, aby bylo velitelské stanoviště označeno. Na místě zásahu by rovněž měl být 
označen spojař (např. vestou člena štábu pro spojení). 

Potvrdila se vhodnost kanálu DIR IZS pro komunikaci složek IZS. Na tomto kanálu lze 
vzájemně komunikovat u zásahu mezi hasiči, zdravotnickou záchrannou službou i policií. 
Komunikace na tomto kanálu nenarušuje komunikace u jiných zásahů. Kanál DIR IZS není 
závislý na pokrytí signálem sítě Pegas a pokrývá pouze místo zásahu a blízké okolí (asi 
do 5 km). Kanál OCH IZS je na rozdíl od DIR kanálu závislý na pokrytí sítě Pegas a pokrývá 
téměř celé území kraje Vysočina. Negativem DIR kanálu však zůstává nutnost použití 
samostatné radiostanice. 

Pro vzájemnou komunikaci složek IZS by bylo třeba vydat závazný předpis, který by 
stanovil zásady vzájemné komunikace, způsob využití kanálů a volací značky. Současné 
volací značky policie (Juno 3), použité i při hovorech mezi složkami IZS, jsou nevhodné. 
Vhodnější by bylo použití názvu funkce, tedy např. Velitel policie. 

Ze schématu spojení je patrné, že byl velitel zásahu značně zatěžován hovory 
s průzkumnými skupinami. Z hlediska spojení by bylo vhodnější vytvořit z průzkumu 
samostatný úsek, který by pro komunikaci využíval další kanál – analogové N. Velitel 
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průzkumu, jehož stanoviště by bylo mimo nebezpečnou zónu, by byl v trvalé komunikaci 
s průzkumnými skupinami. S VZ by komunikoval na kanálu analogové K a předával by mu 
jen důležité zprávy z průzkumu. 

Komunikaci mezi VZ a spojařem by bylo vhodnější provádět na kanálu analogové I. Spojař 
by tak nebyl zatěžován komunikacemi při řízení jednotek PO na kanálu K. Zatížení spojaře 
příjmem kanálu K je zobrazeno na grafu č. 3. 

 

Graf spojení byl sestaven podle počtu komunikací na jednotlivých kanálech po minutách. 

Graf č. 3 - Vytížení spoja ře
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U zásahu, na jehož řešení se podílí více jednotek PO a složky IZS, by se s výhodou dalo 

využít spojové vozidlo, které by bylo vybaveno několika radiostanicemi, záznamovým 
zařízením, přenosným PC a dalšími technickými prostředky. Při kumulaci požadavků 
na komunikace, by se hovory snadněji odbavovaly. Vozidlo by rovněž mohlo sloužit jako 
mobilní operační středisko složek IZS a velitelské stanoviště. Záznamové zařízení ve vozidle 
by dokumentovalo události u zásahu a VZ by mohl snadněji sestavit zprávu od zásahu. 
Záznamy by mohly být rovněž využívány k analýze potřeb komunikací u zásahu. 

 

8.3 Navrhované zásady komunikace složek IZS u zásahu  

1. Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba a Hasičský záchranný sbor využívají 
pro komunikaci mezi operačními středisky a vozidlovými nebo kapesními radiostanicemi 
vlastní komunikační prostředí – otevřené kanály systému Pegas, případně spojení pomocí 
analogových radiostanic přes převaděče. K navazování spojení se používají volací značky 
určené v povolení k radioprovozu nebo stanovené vnitřními předpisy.  

2. Všechny základnové a vozidlové radiostanice a radiostanice velitele zásahu přijímají kromě 
vlastního kanálu také otevřený kanál IZS (pomocí scanování na jedné radiostanici nebo 
pomocí dvou radiostanic).  
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3. Operační střediska složek IZS mezi sebou komunikují po telefonních a datových linkách. 
Komunikace radiostanicemi systému Pegas na otevřeném kanále IZS bude využívána 
pouze ve výjimečných případech (nefunkční telefonické spojení). 39 

4. Pro zahájení komunikace mezi složkami IZS budou používány otevřené volací značky 
- název složky včetně typu a místa zásahu („hasiči u požáru v Horní Cerekvi“, „záchranka 
u dopravní nehody na 118. kilometru dálnice“). 40 

5. Komunikace mezi složkami IZS cestou k zásahu bude probíhat na otevřeném kanále IZS.41 

6. V případě nutnosti (např. nepřehlednosti komunikace) požádá operační středisko HZS, jako 
řídící radiostanice, zasahující jednotky u některých zásahů o ukončení komunikace 
na otevřeném kanále IZS.  

7. Při příjezdu první složky na místo zásahu podá velitel nebo vedoucí složky informaci 
o příjezdu, upřesnění místa a typu zásahu na vlastní operační středisko (dispečink) 
na otevřeném kanále IZS. Další komunikace s vlastním operačním střediskem bude 
probíhat ve vlastním komunikačním prostředí.42 

8. Další složky IZS po příjezdu na místo zásahu se ohlásí veliteli zásahu na otevřeném kanále 
IZS nebo osobně.  

9. Pokud bude nutná koordinace činností složek IZS na místě zásahu pomocí radiostanic, bude 
vzájemná komunikace vedena na kanálu DIR IZS.43 Na kanálu DIR IZS se používají 
otevřené volací značky – názvy funkcí u zásahu. 

9 Statistiky výjezdů k MU  v období roku 2004 - 2008 
Komunikace  mezi složkami IZS a organizace řízení zásahu je  bezpodmínečně nutná 

k řešení a zvládnutí každé  mimořádné události. 
O tom , že v ČR  to skutečně tak funguje svědčí následující statistika  a grafy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

39 Důvodem je nezatěžování zasahujících jednotek komunikací, která jim není určena a rušila by je v jejich 

činnosti. 
40 Takto nebude nutné, aby zasahující jednotky dopředu věděly volací značky ostatních zasahujících složek. 
41 Je však třeba si uvědomit, že komunikaci budou slyšet všechny složky IZS v celém kraji. Proto musí být 

maximálně stručná a výstižná. 
42 Takto budou všechny složky informovány, že je už některá ze složek na místě zásahu, kde je místo zásahu a 

o jaký zásah se jedná. 
43 Jeho výhodou je, že není závislý na pokrytí signálem sítě a nejsou jím rušeny ostatní zasahující jednotky 

u jiných zásahů. 
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Tabulka 5 Statistiky výjezdů k MU v období 2004 - 2008 

Obrázek součinnost rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 

1 Události  jednotek PO 103436 96833 108797 115850 102625 

2 Události jednotek HZS ČR 90 103 83 488 89212 95353 88254 

3 Události ve spolupráci IZS 76 555 78 458 81036 90523 87903 

4 Události ve spolupráci JPO a PČR 45780 47270 51388 56255 53923 

5 Události ve spolupráci JPO a ZZS 15694 15691 15283 17671 17929 

6 Události  JPO a ostatní organizace 15081 15497 14365 16597 16051 

7 Zachráněné osoby jednotkami PO 6816 5248 7232 9016 8807 

8 Evakuované osoby jednotkami PO 9056 7076 8101 10824 25977 
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Obrázek 9-1 Události jednotek PO 

 

Události jednotek HZS ČR
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Obrázek 9-2 Události jednotek HZS ČR 

Události,  na které vyjely jednotky HZS kopírují události jednotek  PO. 
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Události ve spolupráci IZS
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Obrázek 9-3 Události ve spolupráci IZS 

Události v součinnosti IZS mají evidentně stoupající tendenci. Pokles v roce 2008 je dán 
poklesem všech událostí v roce . 

 

Události ve spolupráci JPO a P ČR
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Obrázek 9-4 Události ve spolupráci JPO a PČR 

Události ve spolupráci s policií má nejčetnější zastoupení .  
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Události ve spolupráci JPO a ZZS
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Obrázek 9-5: Události ve spolupráci JPO a ZZS 

Události  JPO a ostatní organizace 
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Obrázek 9-6: Události JPO a ostatní organizace 

Ostatní organizace: Obecní policie, pohotovostní a jiné místní služby, podniky, obecní 
zastupitelstvo, ostatní, armáda ČR, hygiena, občanská sdružení v IZS. [14] 
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10 Závěr 

Zachrán ěné osoby jednotkami PO

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2004 2005 2006 2007 2008

Rok

P
o
č
et

 o
so

b

 
Obrázek 10-1: Zachráněné osoby jednotkami PO [14] 

Jeden z nejdůležitějších grafů  činnosti složek IZS. Každoročně se zachrání tisíce životů. 
 

Evakuované osoby jednotkami PO
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Obrázek 10-2: Evakuované osoby jednotkami PO 

Včasnou evakuací se zabrání ztrátám na lidských životech. 
Poslední zamyšlení je nad   škodami, které způsobují v drtivé většině požáry: 
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Obrázek 10-3: Požáry – přehled [14] 

Počty požárů  od roku 1994 až 2008 jsou zhruba stejné , ale škody jsou v rozdílu 2 miliard. 
 
Uchráněné hodnoty ukazují opět na správnost činnosti jednotek HZS a potažmo i IZS. 

 
Obrázek 10-4 Uchráněné hodnoty při požárech – data [14] 
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              Obrázek 10-5: Uchráněné hodnoty při požárech - graf [14] 
 
Složky IZS jsou nepostradatelnou součástí řešení každé mimořádné události. Četnost 

výjezdů, zachráněné osoby , evakuované osoby a uchráněné hodnoty jsou  jasným důkazem 
správnosti nastavení našich zákonů  týkajících se IZS .  I spojení se ubírá cestou pokroku a 
jednotky mohou řešit stále složitější  události.   Komunikace je nedílná součást řízení každého 
zásahu. 
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Příloha č.1 – Seznam zkratek 
µRBS micro Radio Base Station - mikrorádiová základnová stanice 
AD/DA Analog-Digital / Digital -Analog 
CO Civilní ochrana 
ČR Česká republika 
DIR Direct - přímý režim 
OCH Open Channel (krizový otevřený kanál) 
GŘ Generální ředitelství 
GSM Global System for Mobile communications - globální systém mobilní komunikace 
HZS Hasičský záchranný sbor 
IDR Independent Digital Repeater - nezávislý digitální opakovač 
IZS IZS 
KIS Komunikační a informační systémy 
KOPIS Krajské operační a informační středisko 
OPIS  Operační a informační středisko 
LCT Line Connected Terminal - linkově připojený terminál 
RCT Radio Connected Terminal - rádiově připojený terminál 
MV Ministerstvo vnitra 
PČR Policie České republiky 
PO Požární ochrana 
SDH Sbor dobrovolných hasičů 
SMS Short Message Service - krátká textová zpráva 
TPS Terminal Programming Station - stanice programování terminálů 
VZ Velitel zásahu 
ZZS Zdravotnická záchranná služba 
ARS Analogová radiová síť 
CCSS Continues Tone Code Squelch Systém  (akustické oddělení radiového provozu) 
OOVZ  Orgán ochrany veřejného zdraví 
NZ Nebezpečná zóna 
Chl Chemická laboratoř 
TČ Typová činnost 
STČ Soubor typové činnosti 
IZS Integrovaný záchranný systém 
NŠ Náčelník štábu 
S Spojení 
T Týl 
A Analýza 
N Nasazení 
SaP Síly a prostředky 
ZaLP Záchranné a likvidační práce 
K  Hlavní zásahový kmitočet 
N Záložní zásahový kmitočet 
I  Součinnostní kmitočet 
G2 2 generace 
SUJCHBO    Státní ústav jaderné chemické biologické ochrany 
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Příloha 2 - Základní pojmy v IZS 
 
a) telekomunikace – přenos informace v jakékoli podobě prostřednictvím drátových, 

rádiových, optických nebo jiných přenosových systémů, 
b) radiokomunikace – druh telekomunikace přenášející informaci prostřednictvím 

rádiových vln, 
c) hláskovací tabulka – kodifikované výrazy a způsoby pro předání informace pomocí 

radiokomunikace při špatné slyšitelnosti nebo v případě potřeby přesného předání této 
informace, 

d) OPIS - operační a informační středisko místně příslušného území,  
e) KOPIS – krajské operační a informační středisko, 
f) operační středisko – OPIS nebo KOPIS, 
g) místně příslušné území – území stanovené HZS kraje s definovanou skupinou 

kmitočtů a kmitočtových párů. Pro účel ARS je nutné, aby místně příslušné území 
mělo vlastní řídící radiostanici své rádiové sítě. 

h) Radiokomunikační prostředky: 
i) radiostanice – stanice určené pro příjem a vysílání rádiových signálů v kmitočtovém 

pásmu k tomu účelu vyhrazeném, 
 

 
j) přenosná radiostanice – radiostanice napájená z vlastního akumulátoru vybavená 

vlastní anténou, 
k) mobilní radiostanice – radiostanice napájená palubním napětím instalovaná 

v mobilním dopravním prostředku, resp. mobilní požární technice, vybavená anténou 
instalovanou na karosérii, 

l) pohyblivá radiostanice – přenosná nebo mobilní radiostanice, 
m) základnová radiostanice – radiostanice se síťovým napáječem vybavená anténou 

instalovanou na objektu, 
n) dálkově ovládaná radiostanice – základnová radiostanice ovládaná pomocí linkové 

nebo rádiové komunikace, 
o) rádiový převáděč – základnová radiostanice pro zabezpečení semiduplexního provozu, 
p) řídící radiostanice – musí být určena v každé rádiové síti, je oprávněna použít 

oběžníkovou volací značku, 
q) podřízená radiostanice – ostatní radiostanice v rádiové síti (mimo radiostanici řídící), 
r) pagerový přijímač – zařízení pro příjem numerických, alfanumerických a hlasových 

zpráv. Zpravidla neumožňuje potvrdit doručení zprávy odesilateli, 
s) AD/DA převodník sloužící k propojení digitální          a analogové rádiové sítě. 
t) Selektivní volba- je skupina 5 tonů k  adresnému volání, nebo skupina 6 tonů  

k odeslání zprávy typické činnosti 
u) Statusová hlášení se používají k rychlému předání informace v typické situaci 
v) rádiový směr – komunikace probíhá pouze mezi dvěma radiostanicemi, 
w) rádiová síť – komunikace probíhá mezi více než dvěma radiostanicemi, jedna z nich 

musí být řídící, ostatní jsou podřízené, 
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x) dílčí rádiová síť – ucelená rádiová síť s topologií menší než síť, na kterou je uděleno 
Držiteli Povolení. Tyto sítě jsou provozovány ve více úrovních, 

y) kmitočtový kanál (dále jen „kmitočet“) – část kmitočtového spektra určená k přenosu 
signálu. Je vymezena středním kmitočtem a šířkou kanálu. Slouží pro zabezpečení 
simplexního provozu, 

z) kmitočtový pár – dvojice kmitočtových kanálů sloužících pro zabezpečení 
semiduplexního provozu, 

aa) hlavní provozní kmitočet – kmitočet nebo kmitočtový pár pro zabezpečení 
radiokomunikace mezi operačním střediskem, jednotkami PO a složkami IZS v rámci 
rádiové sítě místně příslušného území. Dle členitosti terénu a taktických či operačních 
potřeb může být v rámci územní působnosti jednoho operačního střediska více 
hlavních provozních kmitočtů, 

bb) radiokomunikační síť PEGAS - plně digitální rádiová síť s integrovanými hlasovými a 
datovými službami v evropsky harmonizovaném kmitočtovém pásmu 380-400 MHz 
pracující ve standardu TETRAPOL. Provozovatelem sítě je Ministerstvo vnitra, 

cc) DIR kanál – kmitočet určený pro provoz radiokomunikační sítě PEGAS v přímém 
módu. Může nahrazovat součinnostní nebo zásahový kmitočet na místě zásahu. 

 


