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ABSTRAKT 

Práce je zaměřena na rozbor sil a prostředků integrovaného záchranného systému 
v Jihomoravském kraji. Cílem je informovat o problematice integrovaného záchranného 
systému a podat kvalitní a objektivní informace o současném stavu. U každé z hlavních složek 
integrovaného záchranného systému je kromě všeobecných informací popsán i chod 
speciálních skupin nebo služeb působících v rámci dané složky. V závěru práce je vypracován 
zkrácený návrh nové typové činnosti složek integrovaného záchranného systému pro 
mimořádnou událost záchrany osob z vodních toků, která zatím není oficiálně stanovena. 
V přílohové části jsou formou grafů vyhodnoceny anonymní dotazníky na které odpovídali 
příslušníci Hasičského záchranného sboru a Police České republiky a pracovníci Zdravotnické 
záchranné služby Jihomoravského kraje. 

ABSTRACT 

This work focus on  the analysis of forces and means from integrated rescue system in 
South Moravian.  It tries to acquaint with questions from integrated rescue system and it gives 
objective information about present condition.  Not only generally information but running of 
the special groups are describes for every main component part  of integrated rescue system. 
The suggestion of new type activity for component part of integrated rescue system is worked 
in conclusion of the work.  This activity treats of the solution of remarkable event – rescue 
person from the watercourse. This activity not has  officially determined  yet. Anonymous 
questionnaires are evaluated by graphs in the supplement part. The questionnaires were solved 
by the members of the Fire fighters rescue team,  Police of the Czech Republic and the 
workers of the  Medical Corps.  

KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Integrovaný záchranný systém, Zdravotnická záchranná služba, Policie, Hasičský záchranný 
sbor, Jihomoravský kraj, spolupráce, koordinace, síly a prostředky. 

KEYWORDS 
Integrated rescue system, Ambulance, Police, Fire fighters rescue team, South Moravian 
Region, cooperation, coordination, forces and means. 
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ÚVOD 

 Existence člověka na planetě Zemi byla odjakživa ohrožována mimořádnými událostmi 
způsobenými přírodou nebo samotnou činností lidstva. Jinak tomu nebylo ani na území dnešní 
České republiky, a proto zde v historii vznikala různá uskupení, která měla za úkol tyto 
mimořádné události řešit. Tato uskupení se postupně přetransformovala až do dnešních 
profesionálních bezpečnostních sborů a záchranných služeb, jejichž činnost je koordinována 
prostřednictvím integrovaného záchranného systému. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na rozbor sil a prostředků integrovaného záchranného 
systému (IZS) na území Jihomoravského kraje. Má za cíl srozumitelně informovat i laického 
čtenáře o problematice IZS a podat kvalitní a objektivní informace o současném stavu. U 
hlavních složek Zdravotnická záchranná služba (ZZS) a Policie České republiky (PČR) jsou 
uvedeny složky ostatní (Český červený kříž, Obecní policie) jejichž činnost úzce souvisí 
s činností těchto hlavních složek. V kapitole Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) je 
uvedena problematika jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, jež jsou sice řazeny mezi 
hlavní složky IZS, ale členové těchto sborů vykonávají činnost zde dobrovolně.  

V závěru práce je zpracován návrh nové typové činnosti pro složky IZS pro událost, která 
není zatím takto oficiálně stanovena, a v přílohové části jsou formou grafů vyhodnoceny 
odpovědi příslušníků a pracovníků hlavních složek IZS působících na území Jihomoravské 
kraje. Tyto údaje byly získány místním šetřením formou anonymních dotazníků. 
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TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

Následující výrazy jsou pomůckou v orientaci problematiky Integrovaného záchranného 
systému a byly doslovně převzaty z Terminologického slovníku, který v roce 2009 vydalo 
Ministerstvo vnitra České republiky. Tento cenný informační zdroj vychází z platných zákonů
a vyhlášek a veškeré níže uvedené výrazy jsou přesnou definicí. [1] 

Integrovaný záchranný systém (IZS) 
Koordinovaný postup složek IZS při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. Koordinací postupu složek IZS při společném zásahu se 
rozumí koordinace záchranných a likvidačních prací včetně řízení jejich součinnosti. 

Základní složky IZS 
Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou Hasičský záchranný sbor 

České republiky (dále jen "hasičský záchranný sbor"), jednotky požární ochrany zařazené do 
plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie 
České republiky. 

Ostatní složky IZS 
Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní 

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

Záchranný sbor 
Jednotně organizovaný sbor k provádění a řízení záchranných prací při mimořádných 

událostech a krizových situacích (např. Báňská záchranná služba, Hasičský záchranný sbor 
ČR, Horská služba atd.). 

Tísňové volání 
Tísňovým voláním se rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím 

plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu lidských životů, 
zdraví nebo majetku zpřístupnit. (Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů). 
Čísla tísňového volání jsou stanovena takto: 

150 – Hasičský záchranný sbor ČR 

155 – Zdravotní záchranná služba 

158 – Policie České republiky 

156 – Městská policie 

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání (Hasičský záchranný sbor ČR) 
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Mimořádná událost 
Událost nebo situace vzniklá v určitém prostředí v důsledku živelní pohromy, havárie, 

nezákonnou činností, ohrožením kritické infrastruktury, nákazami, ohrožením vnitřní 
bezpečnosti a ekonomiky, která je řešena obvyklým způsobem orgány a složkami 
bezpečnostního systému podle zvláštních právních předpisů. Pod tímto pojmem je v 
současných právních předpisech ČR uváděna řada pojmů, jako jsou např. mimořádná situace, 
nouzová situace, pohroma, katastrofa, havárie. 

Záchranné práce 
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 
Činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, přičemž následky se 

rozumí účinky (dopady) a rizika působící na osoby, zvířata, věci a životní prostředí. 

Typová činnost složek IZS 
Doporučující metodická norma o postupu složek IZS při záchranných a likvidačních 

pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události, na kterou navazují závazné interní 
předpisy jednotlivých složek IZS. 

Stupeň poplachu IZS 
Předurčení potřeby sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce v závislosti na 

rozsahu a druhu mimořádné události a úrovni koordinace složek při společném zásahu. 

Preventivní práce 
Činnosti a opatření materiálního, plánovacího, organizačního a vzdělávacího charakteru, 

které mají za účel předejít možnosti vzniku mimořádné události, snížit pravděpodobnost 
jejího vzniku nebo snížit škodlivé působení mimořádné události po jejím případném vzniku. 

Osobní pomoc  
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. 

Ostatní pomoc 
Pomoc poskytnutá pro potřebu složek integrovaného záchranného systému při provádění 

záchranných a likvidačních prací na žádost hasičského záchranného sboru kraje, krajského 
úřadu nebo ministerstva vnitra. Pro poskytování ostatní pomoci mohou být využita 
hospodářská opatření, vojenské útvary a vojenská zařízení ozbrojených sil České republiky 
podle zvláštních právních předpisů. 
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Plánovaná pomoc na vyžádání 
Předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci ostatními složkami integrovaného 

záchranného systému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu, 
Ministerstvu vnitra nebo základním složkám integrovaného záchranného systému při 
provádění záchranných a likvidačních prací. 

Věcná pomoc 
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 též pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím 
velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce.  
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INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

Integrovaný záchranný systém vznikl na základě každodenní spolupráce příslušníků
Policie, Hasičského záchranného sboru, pracovníků zdravotnické záchranné služby a ostatních 
záchranných a bezpečnostních složek, které se podílejí na řešení mimořádných událostí. Tato 
spolupráce zde byla víceméně již od doby vzniku samotných bezpečnostních a záchranných 
sborů. Avšak odlišná pracovní náplň i pravomoci jednotlivých složek vyžadovaly nutnost 
určité koordinace postupů. V České republice byly základy položeny v roce 1993, kdy vláda 
České republiky přijala usnesení 246/1993 Sb. k návrhu zásad IZS. [2]

Integrovaný záchranný systém vymezuje  zákon č. 239/2000 Sb. a je definován jako 
koordinovaný postup jeho složek při provádění záchranných a likvidačních prací a při 
přípravě na mimořádné události. [3] 

Složky IZS jsou děleny do složek hlavních a ostatních: 

Základní složky IZS:  

• Policie České republiky, 

• Zdravotnická záchranná služba, 

• Hasičský záchranný sbor České republiky, 

• Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany. 

Ostatní složky IZS:  

• Obecní policie, 

• Zařízení civilní ochrany, 

• Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

• Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

• Orgány ochrany veřejného zdraví, 

• Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním 

pracím. [4] 
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ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO 

KRAJE 

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) není jako jediná z hlavních složek integrovaného 
záchranného systému zřizována ministerstvem, ale jedná se o příspěvkovou organizaci, kterou 
zřizuje Jihomoravský kraj. 

Hlavní náplní práce zdravotnické záchranné služby je zajišťování odborné před-
nemocniční neodkladné péče (PNP) u stavů ohrožujících život obyvatel Jihomoravského 
kraje. V současnosti je tato služba zajišťována posádkami rychlé lékařské pomoci (RLP) dále 
pak posádkami rychlé zdravotnické pomoci (RZP), systémem Rendez-Vous (RV) a leteckou 
záchrannou službou (LZS). 

ZZS JmK zajišťuje před-nemocniční neodkladnou péči na území o rozloze 7 195 
kilometrů čtverečních obývaném 1,2 milionu obyvatel. 

Před-nemocniční neodkladnou péči v rámci zdravotnické záchranné služby 
Jihomoravského kraje zajišťuje denně 24 hodin/365 dní v roce 535 stálých zaměstnanců. Z 
toho 93 lékařů, 229 záchranářů, 169 řidičů-záchranářů a 44 nezdravotnických pracovníků. 
Dále ZZS JmK zaměstnává 90 lékařů v externím pracovním poměru. Posádky jsou řízeny 
krajským operačním střediskem, které denně zpracovává v průměru 500 tísňových telefonátů, 
jež operátorky vyhodnotí a zhruba ke 180 z nich vysílají posádku ZZS. [5] 

Organizační struktura 

Statutárním orgánem, oprávněným jednat jménem ZZS JmK ve všech věcech s výjimkou 
omezení stanovených ve zřizovací listině je ředitel ZZS JmK, který je jmenovaný radou 
Jihomoravského kraje a  této radě také odpovídá za veškerou činnost organizace. 

Celá organizace je rozdělena do 4 základních úseků:  

• Úsek ředitele 

• Úsek zdravotní péče  

• Úsek provozně – technický  

• Úsek ekonomický [6] 
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Úsek zdravotní péče 

Zajišťuje poskytování před-nemocniční neodkladné péče silami a prostředky zdravotnické 
záchranné služby. [6] 

• Krajské zdravotnické operační středisko 
• Územní oddělení zdravotnické záchranné služby: 

• Brno 

• Blansko 

• Břeclav 

• Hodonín 

• Vyškov 

• Znojmo 

  
V čele úseku zdravotní péče stojí náměstek ředitele pro zdravotní péči. Ten odpovídá 

řediteli zejména za plnění úkolů organizace v oblasti zdravotní péče a za její etickou, 
odbornou a jinou úroveň. Organizuje vzdělávání zdravotnických pracovníků  a odpovídá za 
jejich připravenost při zvládání mimořádných událostí spojených s hromadným výskytem 
postižení zdraví. [6] 

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje poskytuje odbornou před-
nemocniční neodkladnou péči osobám při postižení zdraví, které: 

• bezprostředně ohrožují život postiženého,  
• působí náhlé utrpení a nesnesitelnou bolest, 
• působí změny chování a jednání postiženého, ohrožující jeho samého nebo jeho okolí, 
• mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, 
• způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny. 

Před-nemocniční neodkladná péče (PNP) je definována jako péče o postižené na místě
jejich úrazu nebo náhlého onemocnění, v průběhu jejich transportu k dalšímu odbornému 
ošetření a při jejich předání do zdravotnického zařízení. [7] 

Rozdělení posádek: 

Rychlá lékařská pomoc (RLP)  

Tato výjezdová skupina je tvořena třemi členy a to: lékařem, zdravotnickým záchranářem 
a řidičem - záchranářem. Tato posádka vyjíždí v případech hrozícího selhání základních 
životních funkcí, výrazného zhoršení zdravotního stavu postiženého, k těžkým úrazům a 
závažným dopravním nehodám.  
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Rychlá zdravotnická pomoc (RZP)  

Tato posádka je zpravidla tvořena pouze dvěma členy a to zdravotnickým záchranářem 
(diplomovaný specialista záchranář) a řidičem-záchranářem. Jedná se tedy o posádku bez 
lékaře. Tyto výjezdové skupiny zasahují u případů, kdy postižený není přímo ohrožen na 
životě. Posádka na místě poskytne vysoce odbornou neodkladnou péči a transportuje 
postiženého do zdravotnického zařízení. Nevýhodou této skupiny je, že zdravotnický 
záchranář nemá takové pravomoci jako lékař. Dříve než vpraví některé medikamenty do 
organismu postiženého, musí se telefonicky poradit s lékařem – tyto telefonáty jsou 
monitorovány a nahrávány.  

Systém Rendez-Vous (RV) 

Svým způsobem se jedná o posádku RLP, která ale využívá pro dopravu na místo události, 
místo klasického dodávkového sanitního vozu, vozy osobní, nebo SUV. 

Tento systém je založen na principu setkávání dvou typů výjezdových skupin  záchranářů: 

• rychlá lékařská pomoc v systému RV ve složení řidič-záchranář, diplomovaný 
zdravotnický záchranář a lékař, 

• rychlá zdravotnická pomoc (RZP) ve složení řidič (případně řidič-záchranář) a 
diplomovaný zdravotnický záchranář. Při přijetí tísňového volání posoudí operátorka 
na zdravotnickém operačním středisku, zda vyslat k případu pouze samostatně skupinu 
RZP nebo obě skupiny zároveň. V praxi to pak vypadá tak, že se obě skupiny setkají 
na místě zásahu a pacient je ošetřen kvalifikovaným lékařem. Do zdravotnického 
zařízení bývá obvykle transportován výjezdovou skupinou RZP a vozidlo s lékařem se 
stává akce schopné pro další zásah. Při kritickém stavu pacienta může jet lékař se 
skupinou RZP. Pokud dorazí na místo zásahu pouze skupina RZP a stav pacienta se 
náhle zhorší, přivolají záchranáři na místo skupinu RV. Do systému Rendez-Vous 
nejsou zařazeny standardní výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP) s 
lékařem ve velkém sanitním vozidle.  

Obrázek 1. Vozy v systému RLP, RZP a RV (z leva) [37] 
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Letecká záchranná služba (LZS) 
LZS v městě Brně zahájila činnost 1. července roku 1988, transport raněných byl zajištěn 

stroji typu MI-2. V současné době je tato služba organizována ve spolupráci se soukromou 
společností ALFA-HELICOPTER. Základna LZS je umístěna v areálu letiště Brno – Tuřany. 
 Z této základny jsou uskutečňovány všechny lety v rámci zdravotnické záchranné služby 
Jihomoravského kraje. [8] 

Za velké pozitivum letecké záchranné služby se považuje především rychlost transportu a 
fakt, že pacient je přepravován mnohem šetrněji (například při poranění páteře), než při 
transportu sanitním vozem. Posádka LZS je složena z pilota a co-pilota a dále ze zdravotnické 
části posádky – lékaře a záchranáře. LZS je využívána ve třech typech situací: 

• primární lety - zásahy v obtížně přístupném místě (nepřístupný terén, velká vzdálenost 
od stanoviště ZZS, neprůjezdná komunikace apod.), 

• sekundární lety - potřeba transportovat pacienta do vzdáleného specializovaného 
centra (např. u závažných úrazů do traumacentra), 

• ambulanční lety - v situacích, kdy dominuje potřeba šetrného transportu. [9] 

Nevýhodou letecké záchranné služby je provozní doba, která je limitována východem a 
západem slunce a povětrnostními podmínkami. 

Obrázek 2. Letecká záchranná služba JmK [38] 

Spádová oblast 

Specifikem území je druhá největší městská aglomerace (město Brno) v České republice a 
především úseky dálnic D1 a D2. Od roku 1998 jsou dopravní nehody nejčastějším důvodem 
vzletů vrtulníku LZS v Jihomoravském kraji. Akční rádius vrtulníků LZS má rozsah cca 70 
km, který odpovídá doletové době zhruba 18 minut od vzletu. [8] 
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Výčet výjezdových skupin v okresech Jihomoravského kraje: 

Územní oddělení Brno – město 

Denní směna: 7 RLP (2 RV+1 LZS+4 RLP), 6 RZP, 1 tým pro přepravu patologických 

novorozenců  

Noční směna: 5 RLP (2 RV+3 RLP), 3 RZP, 1 tým pro přepravu patologických novorozenců  

Územní oddělení Brno – venkov 

Denní i noční směna: 3 RLP (1 RV+2 RLP), 1 RZP 

Územní oddělení Břeclav 

Denní směna: 3 RLP, 1 RZP 

Noční směna: 3 RLP 

Územní oddělení Blansko 

Denní směna: 3 RLP, 2 RZP 

Noční směna: 3 RLP, 1 RZP 

Územní oddělení Hodonín 

Denní směna: 3RLP (1 RV, 2 RLP), 4 RZP 

Noční směna: 3RLP (1 RV, 2 RLP), 4 RZP 

Územní oddělení Vyškov 

Denní směna: 3 RLP, 1 RZP 

Noční směna: 3 RLP, 1 RZP 

Územní oddělení Znojmo 

Denní směna:  2 RLP (1 RV+1 RLP), 3 RZP 

Noční směna: 2 RLP (1 RV+1 RLP), 2 RZP 

[10] 
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Krajské zdravotnické operační středisko 

Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS) je samostatným oddělením v jehož čele 
stojí vedoucí lékař a vrchní sestra. Toto středisko nepřetržitě a operativně řídí provoz a 
činnost: 

• letecké zdravotnické záchranné služby, 

• všech týmů zdravotnické záchranné služby (RLP, RZP, RV), 

• výjezdových posádek lékařské služby první pomoci. [11] 

Po přijetí tísňového telefonátu na lince 155 vyhodnotí operátor KZOS, zda-li se opravdu 
jedná o situaci u které je zásah ZZS nezbytný, pakliže se jedná o oprávněnou žádost o pomoc, 
vysílá na místo události posádku ZZS, jejíž činnost koordinuje prostřednictvím radiostanice. 
V případě, že se jedná o událost při které je postižený přímo ohrožen na životě a volající nemá 
patřičné znalosti o první pomoci, operátor KZOS ho navádí až do příjezdu posádky 
k úkonům, které mají vést k záchraně života (nepřímá masáž srdce, umělé dýchání. . .). 

Komunikační technologie využívaná ZZS JmK je plně digitální a umožňuje lokalizaci 
čísla volajícího jak z pevné linky, tak ze sítí všech mobilních operátorů. Příchozí i odchozí 
relace jsou zaznamenávány se všemi podstatnými údaji na záznamovém zařízení. 

Jako velký problém se v současné době jeví spolupráce mezi KZOS a Krajským 
operačním a informačním střediskem (dále KOPIS) HZS JmK. Je to dáno tím, že občané 
České republiky si navykli v případě nouze volat „univerzální linku pomoci“ 112, jež je
v posledních letech nemálo propagována. V době kdy v ČR bylo zavedeno evropské číslo 
tísňového volání 112, se uvažovalo, že bude sloužit především cizincům vyskytujícím se na 
území ČR, proto zde také pracují operátoři, kteří ovládají světové jazyky. Tito operátoři, ale 
jsou příslušníky HZS JmK a nemají nic společného se Zdravotnickou záchrannou službou, 
tudíž nemohou volajícímu poskytnout důležité rady ohledně první pomoci. V případech kdy je 
hovor určen pro ZZS, operátor linky 112, tento hovor převezme od volajícího, zjistí osobní 
údaje (jméno, příjmení,…) a hovor přepojí na KZOS. Tímto vzniká časová prodleva a 
zbytečné vystavování stresu volajícího. Řešením by pravděpodobně bylo společné operační 
středisko hlavních složek IZS, na jehož výstavbu nejsou prostředky. 
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Červený kříž 

Červený kříž (ČK) je humanitární, mezinárodní, nezisková organizace, která poskytuje 
zdravotnickou a humanitární pomoc oblastem postiženým válečnými konflikty, přírodními 
katastrofami, nebo jinými mimořádnými událostmi. Červený kříž působí celkem ve 185 
státech světa, sdružuje cca 200 milionů členů a jeho hlavním sídlem je město Ženeva, kde byl 
roku 1863 založen Švýcarem Henri Dunantem. Pro muslimský svět vznikla obdoba, která se 
nazývá Červený půlměsíc a má stejná poslání a cíle jako mateřská organizace. Na ustavující 
konferenci roku 1863 byla přijata zásada nedotknutelnosti a neutrality zdravotnických 
zařízení a personálu označených červeným křížem, který byl přijat jako univerzální znak 
organizace. [12] 

Na území dnešní České republiky v historii působily dva spolky, na jejichž činnost Český 
červený kříž navázal. Vlastenecký pomocný spolek pro Království české založen 5. září roku 
1868 a Československý červený kříž, který byl založen 6.února 1919. [13] 
Český červený kříž, jako samostatná organizace, byl po rozdělení ČSČK registrován 
Ministerstvem vnitra ČR dne 10. června roku 1993. Mezinárodním výborem Červeného kříže 
byl Český červený kříž uznán 26. srpna roku 1993 a za člena Mezinárodní federace 
Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25 října roku 1993. [14] 

Český červený kříž 

Český červený kříž (ČČK) je národní společnost mezinárodního hnutí Červený kříž. 
Působí zejména v oblasti humanitární, zdravotní a sociální. V současné době má celkem 
70 381 členů. ČČK se dělí do 78 oblastních spolků, které sídlí většinou v bývalých okresních 
městech. Jedná se o nestátní neziskovou organizaci jejíž postavení je upraveno Zákonem 
č.126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném 
kříži. [14] 

V rámci svého poslání plní především tyto úkoly:  

• poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí;  

• poskytuje zdravotnické, sociální a humanitární služby;  

• působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;  

Humanitární jednotka  

Při zakládání humanitárních jednotek (HJ) na území ČR se vycházelo ze světových 
statistik, které informovaly o tom, že při katastrofách velkého rozsahu se na místě události z 
pravidla nachází: 

• 20 % těžce zraněných osob, 

• 40 % lehce zraněných osob, 

• 40 % nezraněných osob, 

Zdravotní péči první skupině těžce zraněných zajistí základní složky IZS.  Druhosledové 
jednotky (Humanitární jednotky ČČK) jsou zaměřeny na lehce zraněné a nezraněné osoby, 
které dohromady představují více než polovinu všech postižených. [15] 
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Humanitární jednotka působící na území JmK 

V čele humanitární jednotky Brno - město stojí velitel HJ jemuž je podřízeno dalších 20 
členů. Tito členové jsou podrobeni teoretickým i praktickým školením, součinnostním 
cvičením a v rámci odborné přípravy absolvují stáže u ZZS JmK. Od roku 2004 je HJ 
zařazena mezi ostatní složky IZS JmK. 

V roce 2005 se stal ČČK Brno-město členem PANELU NNO, což je koordinační 
platforma pro činnost nestátních neziskových organizací, která vytváří jednu z pracovních 
skupin Krizového štábu JmK. [15] 
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

Historie 

Historie profesionálního hasičského sboru na Jižní Moravě se datuje od roku 1864, kdy 
byl založen první hasičský sbor v městě Brně se sídlem na Staré radnici. V této době mělo 
město Brno asi 65 000 obyvatel o jejichž bezpečnost se staralo 6 placených příslušníků
hasičského sboru (kominík, zedník, 2 tesaři a 2 muži k obsluze požární stříkačky). Důvodem 
vzniku sboru byl narůstající počet požárů a bouřlivý průmyslový rozvoj ve městě od počátku 
druhé poloviny 19. století, který s sebou přinášel zvýšené požární riziko.  Dnes v městě Brně
žije téměř půl milionu obyvatel, jejichž bezpečnost zajišťují příslušníci z pěti profesionálních 
požárních stanic. Na území celé Jižní Moravy se nachází požárních stanic 26. [16]

Hasičský záchranný sbor České republiky 

Hasičský záchranný sbor České republiky je základní složkou  integrovaného záchranného 
systému (IZS) a je zřizován ministerstvem vnitra ČR. 

Hlavní náplní této složky IZS je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a 
poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. HZS ČR je hlavním koordinátorem 
a páteří integrovaného záchranného systému. Od roku 2001, kdy došlo ke sloučení HZS ČR 
s Hlavním úřadem civilní ochrany, má tento bezpečnostní sbor ve své působnosti i ochranu 
obyvatelstva. [17]

Organizační struktura HZS ČR v rámci České republiky 

V čele Hasičského záchranného sboru České republiky stojí generální ředitel, jemuž jsou 
podřízeni ředitelé HZS krajů. Hasičské záchranné sbory krajů mají téměř identickou vnitřní 
strukturu jako generální ředitelství. Krajská ředitelství řídí jednotlivé územní odbory, jejichž 
působnost je totožná s územím někdejších okresů. 

„Pod Hasičský záchranný sbor ČR spadá celkově 14 hasičských záchranných sborů krajů, 
Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-
Místku a Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně, vzdělávací, technická a účelová zařízení: 
Odborná učiliště požární ochrany (ve Frýdku-Místku, Brně, Chomutově a Borovanech), 
Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Technický ústav požární ochrany Praha, 
Opravárenský závod Olomouc a Základna logistiky Olomouc.“ [18] 
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Organizační struktura HZS Jihomoravského kraje 

HZS Jihomoravského kraje se z hlediska vnitřní struktury člení na:  

• Ředitelství HZS Jihomoravského kraje,  

• Územní odbory HZS Jihomoravského kraje,  

• Jednotky HZS Jihomoravského kraje. 

Krajské ředitelství se vnitřně člení na:  

• Úsek IZS a operačního řízení,  

• Úsek prevence a civilní nouzové připravenosti, 

• Kancelář krajského ředitele,  

• Pracoviště interního auditu a pracoviště kontroly, 

• Úsek ekonomiky.  

Územními odbory HZS kraje jsou:  

• Územní odbor Brno,   

• Územní odbor Blansko, 

• Územní odbor Znojmo, 

• Územní odbor Břeclav, 

• Územní odbor Hodonín. [19] 
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Jednotka hasičského záchranného sboru kraje 

„Službu v jednotce hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje) vykonávají 
příslušníci HZS kraje jejichž pracovně právní vztah se řídí zákonem č. 361/2003 Sb., o 
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
s doplňujícími ustanoveními dle zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru 
České republiky. Příslušníci mohou mít dobu služby rozvrženu rovnoměrně (tzv. „denní 
směna“, která má týdenní pracovní dobu 37,5 hodin) nebo nerovnoměrně (tzv. „směna“).“
[20] 

Příslušníky, kteří zajišťují bezpečnost občanů v rámci hasičského záchranného sboru 
můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou příslušníci Krajského operačního a 
informačního střediska (KOPIS), kteří přijímají tísňové zprávy na linkách 112 a 150, 
vyhodnocují je a dle potřeby vysílají na místo události síly a prostředky. Chod KOPISu je 
zajištěn nepřetržitým provozem čtyřmi směnami, které se střídají po 12-ti hodinách. 
Samotnou zásahovou činnost provádí tzv. „výjezdoví hasiči“, kteří jsou vysíláni na místo 
mimořádné události na příkaz KOPISu. Tito příslušníci slouží ve 24 hodinových směnách po 
kterých následuje 48 hodin určených k rekonvalescenci. Nepřetržitá pohotovost je tedy 
zajištěna třemi směnami.  

Tabulka 1. Početní stav příslušníků zařazených na KOPIS a ve výjezdu [28] 
Aktuální 
početní 

stav  

Tabulkový 
stav Podstav 

Příslušníci KOPISu 45 55 10 

Příslušníci zařazení na 
požárních stanicích 
(výjezdoví hasiči) 

626 708 82 

                                                                                                                          

Tabulka 2. Počet zraněných, usmrcených, zachráněných a evakuovaných osob v JmK u mimořádných 
událostí s účastí JPO [21] 

Rok 
Usmrceno 

osob 
Usmrceno 

hasičů
Zraněno 

osob 

Zraněno 
příslušníků

HZS 

Zraněno 
členů
JSDH 

Zachráněno 
osob 

Evakuováno

2006 184 0 1194 32 11 315 1658 
2007 218 0 1478 24 10 472 209 
2008 182 0 1333 28 8 319 575 
2009 178 0 1163 32 15 335 240 
2010 188 0 1371 22 12 557 320 
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Tabulka 3. Počet mimořádných událostí v JmK s účastí jednotky PO [21] 

2006 2007 2008 2009 2010 

Požáry 1670 2033 1836 1799 1573 

Dopravní 
nehody 

1429 1751 1722 1599 1641 

Živelné 
pohromy 

843 274 576 304 0 

Únik NL 361 487 481 424 391 

Technické 
zásahy 

3515 3884 2897 3826 4993 

Ostatní 
MÚ 

6 0 0 1 0 

Plané 
poplachy 

469 510 535 596 594 



24

Operační řízení 

Odbor operačního řízení  je odpovědný za plnění úkolů v rámci operačního řízení jednotek 
požární ochrany, zabezpečení provozu jednotného systému varování a za krizovou 
komunikaci. 
Tento odbor je rozdělen na dvě oddělení:  

• Krajské operační a informační středisko (dále jen KOPIS), 

• Oddělení komunikačních a informačních systémů (dále jen KIS). [23] 

Krajské operační a informační středisko  
Samotný KOPIS se svým způsobem dělí na dvě další pracoviště  

• Pracoviště telefonního centra tísňového volání 112, 

• Pracoviště operačního důstojníka. 

Telefonní centrum tísňového volaní 112 (TCTV 112) přijímá tísňové telefonáty na linkách 
150 a 112. Na tomto pracovišti jsou zařazeni příslušníci, kteří plynule hovoří anglickým, nebo 
německým jazykem. Jejich úkolem je převzít událost se všemi náležitostmi od volajícího a 
takzvaně tuto událost klasifikovat, zda-li se jedná o požár, dopravní nehodu či jinou 
mimořádnou událost. Všechny tyto informace jsou po té odeslány datovou větou operačnímu 
důstojníkovi KOPISu a vyžaduje-li situace na místě události i účast jiných složek IZS, je tato 
datová věta odeslána na příslušná operační střediska (ZZS, PČR). 

Operační důstojník KOPISu je příslušník s vysokoškolským vzděláním a jeho úkolem je 
po přijetí datové věty od TCTV 112 vyslat na místo zásahu síly a prostředky a jejich činnost 
pomocí radiostanice koordinovat. Operační důstojník se při vysílání sil a prostředků řídí 
požárním poplachovým plánem kraje.

Požární poplachový plán kraje 

Tento plán obsahuje zásady součinnosti jednotek požární ochrany v kraji při hašení požárů
a při provádění záchranných prací na celém území kraje. 

Vychází z plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, z jejich 
předurčenosti pro speciální činnosti, zejména pro likvidaci následků dopravních nehod a 
mimořádných událostí s nebezpečnými látkami. 
  
Krajské operační a informační středisko HZS JmK plní tyto úkoly: 

• zabezpečuje součinnost operačních a informačních středisek HZS kraje,  

• přijímá a vyhodnocuje výzvy o mimořádných událostech, vysílá stanovené síly a 

prostředky jednotek PO a složek IZS ve prospěch záchranných a likvidačních prací,  

• poskytuje informační podporu nasazeným složkám IZS, správním úřadům a orgánům 

krizového řízení, 

• zabezpečuje činnost Telefonního centra tísňového volání, 
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• podílí se na shromažďování a vyhodnocení statistických údajů mimořádných událostí 

řešených v rámci IZS  v JmK, 

• zajišťuje součinnost složek IZS v operačním řízení, 

• zabezpečuje provoz pultu centrální ochrany,  

• spolupracuje s krizovým štábem a bezpečnostní radou JmK při řešení mimořádných 

událostí, 

• provádí varování a informování obyvatelstva a vyrozumění orgánů krizového řízení, 

samosprávy, orgánů státní správy  a dalších osob dotčených mimořádnou událostí.

[24]  

Oddělení komunikačních a informačních systémů (KIS) 

Toto oddělení má především za úkol zabezpečit činnost v oblasti radiových a linkových 
přenosových prostředků, včetně systému varování a vyrozumění jejichž výstavbu a údržbu 
realizuje. Dále pak zajišťuje provoz výpočetní techniky, informačních systémů a aktualizaci 
programového vybavení v rámci HZS JmK. Oddělení KIS také provozuje informační systémy 
v oblasti PO, krizového řízení a IZS. [23] 
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Kategorie jednotek požární ochrany 

Pro účely plošného pokrytí se jednotky požární ochrany dělí do kategorií, které vypovídají 
o jejich operační hodnotě, což je jakýsi ukazatel akceschopnosti dané jednotky. Jiné nároky 
jsou kladeny na jednotku tvořenou výlučně profesionálními hasiči a jiné zase na dobrovolné 
jednotky umístěné v obci s počtem obyvatel nepřevyšující 1000. 

Tabulka 4. Kategorizace jednotek PO 

JPO I 
• Jednotka Hasičského záchranného sboru ČR 
• Zabezpečuje výjezd jednoho až tří družstev do 2 minut od 

vyhlášení poplachu 

JPO II 

• Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, 
• Zřizována obcí 
• Zabezpečuje výjezd družstva do 5 minut od vyhlášení 

poplachu  
• Členové jsou za činnost v jednotce placeni zřizovatelem 

(obcí) 

JPO III 

• Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, 
• Zřizována obcí 
• Zabezpečuje výjezd družstva do 10 minut od vyhlášení 

poplachu 
• Členové vykonávají činnost zcela dobrovolně, bez nároků na 

odměnu 
• Jednotka může být vyslána i mimo území svého zřizovatele 

(obce)   

JPO IV 

• Jednotka hasičského záchranného sboru podniku 
• Zabezpečuje výjezd družstva do 2 minut od vyhlášení 

poplachu 
• Zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou;  
• Příslušníci jsou za vykonávanou činnost placeni zřizovatelem
• Zpravidla nevyjíždí z areálů svého zřizovatele, pouze je-li 

toto dohodnuto s HZS kraje a doloženo písemnou smlouvou 

JPO V 

• Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, 
• Zřizována obcí  
• Členové vykonávají činnost zcela dobrovolně, bez nároků na 

odměnu 
• Tato jednotka z pravidla nebývá vysílána mimo území svého 

zřizovatele 
• Zabezpečuje výjezd družstva do 10 minut od vyhlášení 

poplachu 

JPO VI 
• Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku  
• zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou;  
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V následující tabulce je uveden počet jednotek požární ochrany dle kategorií 
v jednotlivých okresech a celkový výčet v rámci Jihomoravského kraje. 

Tabulka 5. Výčet JPO v Jihomoravském kraji 

Brno - město Brno - venkov Vyškov Znojmo 

JPO I 5  JPO I 6  JPO I 3  JPO I 3 

JPO II 0  JPO II 1  JPO II 0  JPO II 0 

JPO III 9  JPO III 52  JPO III 19  JPO III 23 

JPO IV 2  JPO IV 1  JPO IV 0  JPO IV 0 

JPO V 10  JPO V 76  JPO V 50  JPO V 120

JPO VI 1  JPO VI 2  JPO VI 1  JPO VI 0 

                      

                      

Blansko Břeclav Hodonín Celkem v JmK 

  

JPO I 3  JPO I 3  JPO I 3  JPO I 26 

JPO II 1  JPO II 3  JPO II 4  JPO II 9 

JPO III 20  JPO III 22  JPO III 26  JPO III 171

JPO IV 0  JPO IV 2  JPO IV 0  JPO IV 5 

JPO V 120  JPO V 30  JPO V 38  JPO V 444

JPO VI 9  JPO VI 1  JPO VI 2  JPO VI 16 

Odbor IZS a služeb 
Odbor IZS a služeb se vnitřně dělí na:  

• oddělení IZS a řízení jednotek PO,  

• oddělení služeb.  

Oddělení IZS a řízení jednotek PO  

• zabezpečuje připravenost a akceschopnost jednotek PO, organizuje a dohlíží na výkon 
služby jednotek PO a řídí výkon služby v jednotkách HZS kraje, 

• řídí součinnost složek IZS v kraji, vyjadřuje se k dokumentům, které se svým obsahem 
dotýkají složek IZS,  

• připravuje podklady pro taktická a prověřovací cvičení složek IZS, 
• zpracovává dokumentaci o jednotkách PO, jejich činnosti, početních stavech, 

vybavení a vede přehledy o ostatních složkách IZS na základě dohod o spolupráci,  
• předkládá podklady pro zpracování koncepce požární ochrany kraje a podílí se na 

přípravě podkladů pro jednání bezpečnostní rady kraje, 
• zpracovává podklady pro požární poplachový plán kraje, poplachový plán IZS kraje a 

pro zpracování vnějšího havarijního plánu,  krizového plánu a havarijního plánu kraje, 
• zpracovává návrhy pro plošné rozmístění jednotek PO v kraji, 
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• v rozsahu stanoveném generálním ředitelstvím organizuje odbornou přípravu 
příslušníků jednotek PO, 

• účastní se organizace a koordinace humanitární pomoci, 
• vykonává státní požární dozor v oblasti akceschopnosti jednotek PO v kraji.[25] 

Oddělení služeb  

Oddělení služeb se vnitřně dělí na:  

• chemickou službu, 

• strojní službu, 

• technickou službu. 

Zabezpečuje: 
• odbornou podporu při zásahu s přítomností nebezpečných látek (prostřednictvím 

krajské chemické laboratoře Tišnov), 
• spolehlivou funkci opravárenských, diagnostických a dalších zařízení umožňujících 

nepřetržitou pohotovost požární techniky k výjezdu, 
• akceschopnost ochranných prostředků pro hasiče, pro práci s nebezpečnými látkami, 

dekontaminaci, detekci plynů a nebezpečných látek, akceschopnost pneumatických 
vyprošťovacích prostředků, vybavení pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami, 
pro činnost na vodě, ve vodě a pod hladinou, požární techniky a dalších strojních 
věcných prostředků PO vybavených pohonnou částí včetně jejich základního 
příslušenství. [26] 

Speciální skupiny působící v rámci HZS JmK 

V rámci HZS JmK působí i speciálně vycvičená skupina záchranářů zasahujících 
především u mimořádných událostí vážnějšího charakteru, která využívá k záchraně osob 
lezecké techniky – lezecká skupina. U zásahů s přítomností nebezpečných látek je využíváno 
chemických a radiochemických specialistů z chemické laboratoře Tišnov, která působí na 
celém území JmK v rámci HZS JmK. 

Lezecká skupina HZS JmK 

Je určena pro zásahy, kde není možné využít standardních postupů například z důvodu 
nedostupnosti těžké techniky (automobilového žebříku). V této skupině jsou zařazeni 
příslušníci, kteří do ní vstupují na základě dobrovolnosti – činnost zde je abnormálně fyzicky 
a především psychicky náročná. Nejedná se ovšem o útvar, který by byl vyčleněn pouze pro 
práci ve výškách. Hasiči, kteří jsou členy této skupiny jsou normálně zařazeni ve směně na 
běžných pozicích (velitel, strojník) a do lezecké skupiny se formují až na příkaz KOPISu, 
nebo při pravidelných cvičeních. V Jihomoravském kraji mají lezci pro svoji činnost 
vyčleněný speciální automobil, ve kterém je uložena veškerá technika potřebná pro zásah. 

V Jihomoravském kraji vzniklo družstvo lezců v roce 1991 a bylo tvořeno dvanácti hasiči. 
V dnešní době je jeho členy 30 příslušníků rozdělených do tří směn. Jelikož Zdravotnická 
záchranná služba nedisponuje potřebným vybavením a ani pracovníky určenými pro práci nad 
volnou hloubkou, stalo se pravidlem, že v každé směně je zařazen i jeden příslušník se 
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vzděláním diplomovaného zdravotnického záchranáře. Vybavení, které mají hasiči k dispozici 
podléhá přísným evropským normám a pravidelným prohlídkám. Teoretické i praktické 
znalosti hasiče-lezce, jsou každý rok přezkušovány. [26] 

Lezecká skupina je předurčena k zásahům na území celého Jihomoravského kraje a 
zasahuje především u těchto typů událostí: 

• vyprošťování zavalených osob ze zřícených objektů,  
• lanové přemostění strží, řek a úvozů,  
• evakuace osob pomocí výškové a lezecké techniky,  
• vyprošťování osob a zvířat z šachet, výkopů a studní. [26] 
Lezecká skupina HZS JmK spolupracuje s leteckou službou Policie České Republiky, kdy 

je využíváno vrtulníku například k záchraně osob při povodních, nebo hašení takzvaným 
bambi vakem v těžko přístupných lesních terénech. 

Obrázek 3. Hašení pomocí bambi vaku 

Obrázek 4. Plnění bambi vaku [39] 
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Chemická laboratoř HZS JmK 

V případech kdy je jednotka požární ochrany vyslána k zásahu s podezřením na  
přítomnost nebezpečných látek a není schopna vlastními prostředky tuto látku identifikovat, 
má velitel zásahu možnost povolat na místo události mobilní chemickou laboratoř, která je 
dislokována v městě Tišnov. 

Tato výjezdová skupina je tvořena dvěma příslušníky HZS JmK, kteří jsou odborníky 
v oborech chemie a radiochemie a na místě zásahu poskytují odbornou podporu jednotkám 
PO. Velké pozitivum této skupiny je, že disponuje profesionálními detekčními zařízeními, 
kterými bohužel díky vysoké pořizovací ceně nemohou disponovat všechny jednotky PO 
(např. Ramanův spektrometr – pořizovací cena cca 1,3 mil. Kč). [27] 

Naopak za velké negativum může být považován čas, ve kterém je schopna tato skupina 
vyjet na místo události. V pracovní době (8 – 16 hod) obvykle vyjíždí do dvaceti minut. 
Mimo pracovní dobu je limit stanoven na celé 2 hodiny, přičemž musí být bráno v úvahu, že 
působnost této skupiny je na území celé Jižní Moravy. Velitel zásahu musí tedy vždy zvážit 
zda-li, využije služeb mobilní chemické laboratoře i třeba po třech hodinách od příjezdu první 
jednotky PO. 

Řešení této situace se nabízejí dvě: 
1. Vybavit každý územní odbor HZS JmK obdobnou mobilní chemickou laboratoří, 

přístroji určenými k detekci nebezpečných látek a také vyškolenými příslušníky určenými 
k jejich obsluze. Tato možnost se v dnešní době úspor jeví jako nereálná, kvůli své 
nákladnosti. 

2. Převést výjezdovou skupinu chemické laboratoře Tišnov do standardního systému tří 
směn s maximální dobou výjezdu do dvou minut. Toto řešení by vyžadovalo přijetí dalších 
minimálně dvou odborníků do služebního poměru. 

Obrázek 5. Mobilní chemická laboratoř [40]
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Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) je zřizována obcí na základě §29 a § 
68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Obec tuto jednotku 
spravuje, zřizuje, poskytuje potřebné zázemí a vybavení pro zásahovou činnost a jmenuje 
velitele JSDHO na základě doporučení HZS kraje. 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou rozděleny do kategorií JPO II, JPO III, 
JPO V. Kromě jednotky JPO II, kde členové výjezdové jednotky jsou zaměstnanci obce a jsou 
za činnost zde placeni, vykonávají hasiči v jednotkách JPO III a JPO V, činnost zcela 
dobrovolně a bez nároku na jakoukoli odměnu. 

Na území Jihomoravského kraje obce zřizují 9 jednotek kategorie JPO II, 171 jednotek 
kategorie JPO III a 444 jednotek kategorie JPO V. 
Činnost těchto jednotek je chápána jako podpůrná pro zasahující jednotky HZS JmK a je 

využívána především při mimořádných událostech velkého rozsahu jako jsou větrné smrště a 
přívalové deště, kdy hasičský záchranný sbor kraje není schopen svými silami a prostředky 
zabezpečit přítomnost profesionální jednotky u všech událostí. U požárů kde jsou dobrovolné 
jednotky také nasazovány, záleží na uvážení velitele zásahu, jakým způsobem JSDHO 
využije, zpravidla se nasazuje ke kyvadlové dopravě vody a jiným činnostem, kde ohrožení na 
životě a zdraví je minimální. 

Hasičský záchranný sbor JmK každoročně připravuje pro členy dobrovolných jednotek 
školení a kurzy, které vedou k prohloubení znalostí a získaní osvědčení potřebných pro 
specifické činnosti (nositel dýchací techniky, velitel družstva, strojník). 

Například kurzy:   NDT 16 – nositel dýchací techniky, rozsah kurzu 16 hodin, 
V 40 – velitel družstva v JSDHO, rozsah kurzu 40 hodin, 
S 40 – strojník v JSDH, rozsah kurzu 40 hodin. 

Vyhlášení poplachu pro JSDHO v JmK 
Na území Jihomoravského kraje vyhlašuje KOPIS poplach členům JSDHO dvěma 

způsoby. V městě Brně probíhá toto svolání prostřednictvím SMS zpráv, kde je uvedeno o 
jakou událost se jedná (požár, technická pomoc. . .), adresa, o jaký stupeň požárního poplachu 
se jedná a kolik bylo na místo zásahu celkem vysláno družstev. V menších městech a 
vesnicích se využívá rovněž SMS systému, ale také probíhá svolání prostřednictvím 
koncových prvků varování (sirén) a to signálem požární poplach - přerušovaný tón sirény po 
dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Po vyhlášení 
požárního poplachu se musejí hasiči do deseti minut (členové JPO II do 5 minut) sejít na 
požární zbrojnici, převléci se do zásahového obleku a vyjet k nahlášené události, přičemž 
KOPIS informují o vykonávané činnosti (výjezd, příjezd. . .) pomocí analogové radiostanice. 



32

Zastaralost techniky u HZS JmK 

Tabulka 6. Přehled techniky HZS JmK starší 21 let [28] 

Na požárních stanicích HZS JmK je zařazeno celkem 67 cisternových automobilových 
stříkaček (CAS) z nichž 27 je starší 21 let. Vozidlo CAS je pro svoji universálnost (přeprava 
vody, vybavení a družstva) u HZS ČR nejvytěžovanější vozidlo, které zasahuje jak u požárů, 
technických pomocí, chemických havárií tak i u dopravních nehod. Z tohoto důvodu by bylo 
zapotřebí obměnit nejdříve tuto techniku, neboť je k zásahům vysílána nejčastěji. 

Velkou nadějí na změnu této situace byl dotační program vyhlášený Ministerstvem vnitra 
ČR v roce 2007 „Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do 
plošného pokrytí“. V prvním roce realizace tohoto programu bylo mezi HZS krajů rozděleno 
celkem 40 CAS, v roce 2008 pak 57 CAS a dvě automobilové plošiny a v roce 2009, 40 CAS, 
2 automobilové žebříky a 5 technicko-chemických automobilů v provedení vozidla 
chemického a radiačního průzkumu. Bohužel díky všudypřítomným úsporám nebude tento 
program na reprodukci požární techniky pokračovat a vozidla budou dle původních dohod po 
pěti letech převedena k vybraným jednotkám sboru dobrovolných hasičů obce. 

Mezi nejstarší techniku zařazenou na požárních stanicích (PS) v Jihomoravském kraji, 
která neprošla rekonstrukcí, patří výšková technika využívaná při záchraně osob a zvířat 
z výšek a při technických pomocích (např. odstraňování sněhových převisů).  Tato technika je 
v rámci možností udržována v provozuschopném stavu, avšak potřeba postupné obnovy je 
zcela nezbytná. Na požárních stanicích Tišnov a Židlochovice jsou zařazeny automobilové 
plošiny na podvozcích Škoda 706, jež byly vyrobené v letech 1974 (PS Tišnov) a 1976 (PS 
Židlochovice). Jinak tomu není ani na požární stanici v Ivančicích, kde u záchrany osob 
z výšek zasahuje automobilový žebřík na podvozku IFA vyrobený v roce 1981. 

Otázkou je, po jakou dobu budou tato více jak 30 let stará vozidla plnit svoji funkci tak, 
aby nedošlo k ohrožení na zdraví a životech samotných hasičů. Bohužel v napjatém státním 
rozpočtu se v nejbližší době finanční prostředky na jejich obměnu nenaleznou. 

Požární technika starší 21 let zařazená 
na požárních stanicích v Jihomoravském 
Kraji 

21-30 let bez 
rekonstrukce

21-30 let s 
rekonstrukcí

>31 let bez 
rekonstrukce

>31 let s 
rekonstrukcí

Cisternová automobilová stříkačka 
(CAS) 

12 9 2 4 

Technický automobil / kontejner (TA) 2 0 0 0 
Automobilový žebřík nad 30 m (AŽ 30) 1 0 0 0 

Automobilová plošina do 30 m (AP 30) 2 1 5 0 

Automobilový jeřáb nebo vyprošťovací 
automobil s nosností výložníku do 20 t  

1 1 0 0 

Automobilový jeřáb nebo vyprošťovací 
automobil s nosností výložníku nad 20 t 

2 0 0 0 



33

Obrázek 6. Výšková technika zařazená na PS Tišnov a Židlochovice [41] 

Obrázek 7. Výšková technika zařazena na PS Ivančice [42] 
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

Jedná se o ozbrojený  bezpečnostní sbor státu podřízený Ministerstvu vnitra, který 
prostřednictvím svých příslušníků zajišťuje bezpečnost a vnitřní pořádek. Stejně jako 
příslušníci hasičského záchranného sboru tak i policisté jsou ve služebním poměru, který 
upravuje zákon č. 361/2003., ve znění pozdějších předpisů. Úkoly Policie České republiky 
plní 47 000 policistů a 11 000 zaměstnanců policie. Vedlejší složka IZS, která je svojí činností 
policii České republiky nejblíže je městská resp. obecní policie, jejímž zřizovatelem je obec, 
nebo město. Postavení obecní policie vymezuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 
znění pozdějších předpisů. [29] 

Policie České republika vznikla v roce 1991 a to dnem vyhlášení zákona ČNR č. 283/1991 
Sb., o Policii České republiky. S účinností od 1. ledna 2009 je působení Policie České 
republiky upraveno novým zákonem č. 273/2008 Sb., který realizuje reformu policie. 
Úmyslem této reformy je soustředit policii především na úkoly při zajištění bezpečnosti a 
odprostit ji od dalších úkolů, které s tímto hlavním posláním přímo nesouvisí. [29] 

Organizační struktura Policie České republiky 

V čele Policie České republiky stojí policejní prezident, celou organizaci tvoří: 

• Policejní prezidium, 

• Útvary s celostátní působností, 

o Letecká služba, 
o Pyrotechnická služba,  
o Útvar rychlého nasazení, 
o Služba cizinecké policie, 
o Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, 
o Kriminalistický ústav Praha, 
o Národní protidrogová centrála,  
o Útvar speciálních činností,  
o Útvar pro ochranu prezidenta ČR, 
o Útvar odhalování korupce a finanční kriminality,  
o Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu,  
o Útvar pro ochranu ústavních činitelů, 
o Útvar zvláštních činností.  

• Krajská ředitelství policie,  

• Útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. [30] 

V České republice je celkem zřízeno 14 krajských ředitelství policie, jejichž  územní 
obvody jsou totožné s územními obvody 14 krajů České republiky. [32] 
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Policie České republiky v Jihomoravském kraji 

„Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje je útvarem policie s územně vymezenou 
působností a sídlem ve statutárním městě Brně. Územní obvod krajského ředitelství je 
vymezen územím Jihomoravského kraje. Krajské ředitelství je organizační složkou státu. V 
čele krajského ředitelství stojí krajský ředitel, který je také vedoucím organizační složky státu. 
Útvary policie zřízené v rámci jeho působnosti jsou vnitřními organizačními jednotkami 
krajského ředitelství.“ [31] 

Do působnosti  Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje spadá celkem sedm 
územních odborů (ÚO):  

• Městské ředitelství Brno - 8 Obvodních oddělení, oddělení hlídkové služby a

dopravní inspektorát,

• ÚO Blansko - 3 Obvodní oddělení a dopravní inspektorát,

• ÚO Brno-venkov - 8 Obvodních oddělení a dopravní inspektorát,

• ÚO Břeclav - 3 Obvodní oddělení a dopravní inspektorát,

• ÚO Hodonín - 4 Obvodní oddělení a dopravní inspektorát,

• ÚO Vyškov - 3 Obvodní oddělení a dopravní inspektorát,

• ÚO Znojmo - 5 Obvodních oddělení a dopravní inspektorát. [31]

  

Působnost územních odborů (ÚO) a obvodních oddělení (OOP) [43] 
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Obvodní oddělení PČR 

K základním úkolům policistů obvodního oddělení patří zajistit bezpečnost osob, majetku 
a veřejného pořádku ve svěřeném území a dále také předcházení trestné činnosti a plnění 
dalších úkolů daných Policii ČR zákonem. Příslušníci zařazeni na obvodním oddělení jsou 
rozděleni do okrsků a osobně odpovídají za plnění úkolů Policie ČR v jim přiděleném území. 

Policisté obvodních oddělení zabezpečují prostřednictvím obchůzkové a dozorčí služby 
výkon činnosti 24 hodin denně.  V oblasti předcházení trestné činnosti příslušnici spolupracují 
s orgány státní správy a samosprávy. Formou výchovně - preventivních programů pak 
policisté poskytují potřebné informace nejen studentům školních zařízení, ale i dalším 
občanům, zejména seniorům, kteří se v poslední době stávají díky své důvěřivosti častým 
objektem zájmu zlodějů a podvodníků. 

Obrázek 8. Vozidla PČR zařazena na obvodních odděleních [44] 
  

Dopravní inspektorát řeší dopravní nehody, vykonává dohled nad plynulostí silničního 
provozu na komunikacích a působí při jeho řízení. 
Dopravní inspektorát je rozdělen na dvě skupiny: 
• Skupina dozoru nad silničním provozem 
• Skupina dopravních nehod (vyšetřuje tyto nehody a projednává přestupky) 

Obrázek 9. Vozidla PČR využívána skupinou vyšetřující dopravní nehody 
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Operační středisko PČR 

Policejní operační středisko stejně jako operační střediska ZZS a HZS přijímá tísňové 
výzvy, vyhodnocuje je a dle potřeby vysílá na místo události potřebné síly a prostředky. U 
Policie České republiky je ovšem zásadní to, že nemá v každém kraji pouze jedno operační 
středisko, jako je tomu tak u ostatních hlavních složek IZS, ale díky vytíženosti tísňové linky 
158 a pro efektivnější koordinaci sil a prostředků PČR je v každém kraji zřízeno více 
operačních středisek. 

Toto pracoviště zabezpečuje v nepřetržitém provozu realizaci policejních úkolů v 
mimořádných situacích. K základnímu poslání operačních středisek patří práce s 
informacemi. V případech kdy hrozí nebezpečí z prodlení (mohou vzniknout závažné 
následky), operační středisko PČR získané informace samo vyhodnotí a na základě provedené 
analýzy vytváří vhodná opatření. Hlavním úkolem operační služby je organizovat a 
koordinovat v rámci své územní působnosti nasazování policejních sil a prostředků a 
současně se podílet na zajištění součinnosti s ostatními orgány a organizacemi, zvláště se 
složkami integrovaného záchranného systému. [33] 

Zásahová jednotka Policie České republiky 

Zásahová jednotka je specializovaný útvar policie České republiky, který je dislokován a 
operuje v každém kraji České republiky. Tento útvar bývá využíván při zásazích proti 
ozbrojeným, agresivním či jinak nebezpečným pachatelům. Příslušníci policie ČR zařazeni 
v zásahových jednotkách mohou ze zákona používat speciální donucovací prostředky a 
zbraně. Výstroj a výzbroj těchto zásahových jednotek je na velmi vysoké úrovni a je obdobná 
té, kterou pro svoji činnost využívá útvar zvláštního nasazení (URN). Zásahová jednotka 
nezasahuje pouze u případů, kdy je potřeba zadržet nebezpečného pachatele, ale bývá také 
využívána při záchranných akcích a to především v době živelných katastrof (evakuace 
obyvatelstva, …). 

Každý příslušník zásahové jednotky je vybaven žáru odolnou nomexovou kombinézou a 
obličejovou kuklou. Jako balistická ochrana bývá využívána neprůstřelná vesta a ochranná 
přilba. [34]  

Obrázek 10. Zásahová jednotka PČR [45] 
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Potápěčské skupiny Policie České republiky 

V rámci policie České republiky působí i skupiny policejních potápěčů, které bývají 
součástí poříčních oddělení, služeb pořádkové policie, zásahových jednotek, nebo útvaru 
rychlého nasazení. 

Skupiny policejních potápěčů bývají nasazovány především v těchto případech: 

• záchrana tonoucích osob, 

• pátrání po utonulých osobách, 

• pátrání po věcech pocházejících z trestné činnosti, nebo kterými byla trestná činnost 

spáchána, 

• plnění úkolů v součinnosti se správními úřady, 

• při bezpečnostních opatřeních a akcích (například prohledávání pilířů mostů z důvodu 

možnosti přítomnosti nástražného výbušného zařízení). [35] 

V městě Brně sídlí tato speciální jednotka u Brněnské přehrady na ulici Hrázní, kde sdílí 
společnou budovu s hasiči. K dispozici tato jednotka má i mobilní dekompresní komoru na 
podvozku Tatra 815. Dekompresní komora je zařízení, které umožňuje plynule a pro člověka 
bezpečně snížit tlak na hodnotu atmosférického tlaku. Používá se v případech rychlého 
vynoření potápěče z hloubky.  

Pyrotechnická služba Policie České republiky 

V dnešní době, kdy ve světě a v Evropě nebývale roste počet teroristických útoků, které 
bývají zpravidla páchané na civilistech a ve většině případů s využitím nástražných 
výbušných zařízení je existence pyrotechnické služby naprosto nezbytná.  

Pyrotechnická služba Policie České republiky je útvar s celorepublikovou působností, 
jehož činnost může být dělena do dvou kategorií: 

1) Výkon pyrotechnických prací při vyhledávání a zneškodňování nástražných 
výbušných systémů a prověřování předmětů podezřelých. 

Na území České republiky jsou zřízeny dvě pyrotechnické zásahové jednotky, jež jsou 
dislokovány v městech Olomouc a Praha. Tyto dvě pyrotechnická pracoviště jsou přímo 
specializována na oblast nástražných výbušných systémů. Pyrotechnická služba poskytuje 
také pyrotechnickou ochranu určeným státním představitelům České republiky, zahraničním 
delegacím a objektům zvláštního významu. [35] 

2) Výkon pyrotechnických prací při vyhledávání a zneškodňování munice. 
V tomto případě se nejedná o zneškodňování nástražných výbušných zařízení, umístěnými 

úmyslně, ale spíše o zajišťování a likvidaci munice z dob druhé světové války a přítomnosti 
sovětských vojsk na území dnešní České republiky. Vyhledáváním a likvidací této munice se 
zabývají pobočná pracoviště Pyrotechnické služby v blízkosti jednotlivých krajů. [35] 
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Obecní policie 

Obecní policie přispívá svojí činností k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Její 
pravomoci jsou v porovnání se státní policií poněkud omezené. Postavení tohoto sboru přesně
vymezuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Obecní 
policii zřizuje zastupitelstvo obce, které financuje a řídí její činnost. Řízením tohoto sboru je 
zpravidla zastupitelstvem pověřen strážník, který je jmenován do funkce velitele obecní 
policie. V obci, která je městem, nebo statutárním městem  se obecní policie označuje jako 
městská policie. [4] 
Obecní policie plní v území svého zřizovatele zejména tyto úkoly: 

• přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

• odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v kompetenci obce, 

• spolupracuje se složkami IZS, 

• dohlíží na dodržování vyhlášek a nařízení obce, 

• dohlíží v  rozsahu svých pravomocí stanovených zákonem na bezpečnost a plynulost 

provozu na pozemních komunikacích, 

• podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu 

svých oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení, 

• provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích, dohlíží 

na dodržování pravidel občanského soužití, 

• za účelem zpracování statistických údajů poskytuje Ministerstvu vnitra na požádání 

údaje o obecní policii, 

• prostřednictvím výchovně preventivních akcí se podílí na prevenci kriminality v obci. 
[36] 

Na území Jihomoravského kraje zřizují obce v současné době celkem 44 sborů obecních 
policií, z nichž největší se nachází ve statutárním městě Brně. 

Městská policie Brno 

Městská policie (MP) Brno byla zřízena v roce 1992. V čele této organizace stojí ředitel 
MP, který odpovídá za veškerou činnost zastupitelstvu města Brna. Plošné pokrytí strážníky, 
je zajištěno tak, že je město rozděleno na osm revírů a v každém z těchto revírů je vždy 
umístěna minimálně jedna služebna s nepřetržitým provozem. [36] 

Mimo klasickou činnost obecní policie, disponuje MP Brno i specializovanými 
jednotkami:               

• jednotka operativního zásahu,  

• jednotka psovodů,  

• jednotka poříční. 
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ZKRÁCENÝ NÁVRH NOVÉ TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS 

Název: Záchrana osob z vodních toků
Použité zdroje: Česká republika. STČ 07/IZS - Typová činnost složek IZS při společném 
zásahu „Záchrana pohřešovaných osob-pátrací akce v terénu“. In Katalog typových činností 
integrovaného záchranného systému. 2007, s. 1-30. Dostupný také z WWW: 
<http://www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx>. 

Obsah: 

1. Obecné vymezení mimořádné události, 

  2. Postup KOPISu HZS při přijetí oznámení o tonoucí osobě na vodním toku, 

  3. Činnost operačních středisek ZZS, PČR, MP, 

  4. Charakter mimořádné události, 

  5. Činnost složek IZS při zásahu, 

  6. Velitel zásahu, 

  7. Ukončení společného zásahu řešeného podle této typové činnosti, 

  8. Využitelné síly a prostředky, 

  9. Použité zkratky. 

1. Obecné vymezení mimořádné události 

Jedna ze složek IZS, obvykle operační středisko HZS kraje, obdržela tísňovou výzvu 
informující o osobě, nebo osobách, které tonou, nebo tonuly, a zmizely pod hladinou vodního 
toku. 

Oznámení bylo vyhodnoceno jako důvěryhodné a bylo přiměřeně ověřeno (např. zpětným 
ověřovacím telefonátem) pravděpodobnost zlomyslného (klamavého) volání je malá. Z 
podaných informací lze přibližně lokalizovat předpokládaný prostor – kde se osoba může 
nacházet. 

2.  Postup KOPISu HZS při přijetí oznámení o tonoucí osobě na vodním toku 

A. Operátor telefonního centra tísňového volání TCTV 112 získá od oznamovatele 
následující informace: co se stalo, místo události, kolik osob je v ohrožení života, osoba se 
nalézá nad nebo pod hladinou, kdy a kde byla osoba naposledy spatřena. Případně podá 
volajícímu informace, které by mohly vést k záchraně postižené osoby. Následně odesílá 
datovou větu operačnímu důstojníkovi KOPISu a na operační střediska PČR, ZZS a MP. 

B. Operační důstojník HZS JmK vysílá na místo události všechny jednotky uvedené 
v prvním stupni požárního poplachového plánu kraje + předurčené dobrovolné jednotky 
daného územního odboru vybavené člunem (obvykle tento člun mají ve výbavě 2-3 
dobrovolné jednotky na územním odboru).  Další síly a prostředky vysílá pouze na požadavek 
velitele zásahu. 
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3. Činnost operačních středisek ZZS, PČR, MP 

  A. Operátor krajského zdravotnického operačního střediska vysílá na místo události 
posádku rychlé zdravotnické pomoci (RZP) a posádku zařazenou v systému Rendez-Vous 
(RV). V případě vhodných letových podmínek a dalších faktorů ovlivňujících vzlet vrtulníku 
bude povolán vrtulník LZS. 

B. Operátor policejního operačního střediska vysílá na místo události všechny volné 
hlídky, které jsou místě události nejblíže (nejméně 3, nejvíce 5 hlídek), dále skupinu potápěčů
PČR, a v případě vhodných podmínek pro vzlet vrtulníku vysílá na místo události vrtulník 
PČR s termovizí.  

C. Operátor operačního střediska městské policie vysílá na místo události 2 – 3 hlídky 
městských strážníků (je-li obecní policie v blízkosti místa události zřízena). 

4. Charakter mimořádné události 

Mimořádná událost je charakteristická tím, že: 
A. Postižená osoba musí být nalezena v co možná nejkratším časovém období, neboť

šance na záchranu se s plynoucím časem postupně snižují. 
B. Do záchranné a pátrací akce je nasazen velký počet sil a prostředků všech složek IZS a 

to i s ohledem na to, že některé složky nedisponují potřebným vybavením pro záchranu osob 
na vodním toku, neboť příslušníci těchto jednotek mohou provádět monitoring vodního toku 
ze břehu. 

C. Pátrací akce na vodním toku může být součástí již vyhlášené pátrací akce po 
pohřešované osobě(ách) organizované Policií ČR a prováděné v přímé souvislosti s plněním 
úkolů policie, v tomto případě nebývá nasazení složek IZS tak masivní, neboť se jedná o akci 
pátrací a ne záchrannou.  

D. Na řešení této mimořádné události je obvykle velmi citlivá veřejnost, zejména 
v případech, kdy se zde nachází rodiče od pohřešovaných dětí. Z toho důvodu je vhodné na 
místo události povolat psychologa HZS kraje nebo PČR. 

E. Pro řízení záchranné a pátrací akce na vodním toku je nutné zabezpečit spojení mezi 
velitelem zásahu a nasazenými silami IZS, včetně příslušných operačních středisek. Spojovací 
prostředky (radiostanice) těchto sil ale nejsou zpravidla v plné míře kompatibilní. Z tohoto 
důvodu je nezbytné, aby velitel zásahu soustředil od každé nasazené složky IZS, která není 
schopna komunikovat s radiostanicí velitele zásahu přímo, po jedné radiostanici, pomocí které 
bude se složkami IZS komunikovat.  



42

5. Činnost složek IZS při zásahu 

Složky IZS nebo jejich příslušní velitelé nebo vedoucí na příkaz velitele zásahu plní 
jednotlivé úkoly: 

• samostatnou činností složky nebo několika složek pod velením velitele nebo vedoucího 
složky, velitele sektoru nebo úseku (např. prohledání dna vodního toku policejními potápěči, 
monitoring vodního toku z vrtulníku PČR s využitím termovize, prohledávání vodního toku 
s využitím záchranných člunů JPO, apod.), 

• členové složek IZS mohou být (zejména těch složek IZS, které nedisponují vybavením 
potřebným pro záchranu osob z vodních toků) začleněni do pátracích skupin pod velení 
velitele zásahu, nebo velitele který byl určen jako velitel pátracích skupin a provádějí pátrání 
po osobě ze břehu po směru proudu toku. 

6. Velitel zásahu 

A. Velitelem zásahu – pátrací a záchranné akce na vodním toku je zpravidla příslušník 
HZS ČR,  

B. Velitelem pátrací  a záchranné akce v terénu, řídí-li zásah příslušník HZS ČR, může 
být: 
a) velitel jednotky HZS ČR, která se dostavila na místo události jako první,
b) nadřízený služební funkcionář (řídící důstojník HZS kraje) - z vyššího stupně řízení, který 
se dostaví na místo události a převezme velení se všemi náležitostmi od dosavadního velitele 
zásahu, 

C. Do příjezdu HZS ČR řídí součinnost složek IZS při pátrací akci v terénu ve funkci 
velitele zásahu velitel, nebo vedoucí té složky IZS, která se na místo dostavila jako první 
(např. vedoucí lékař ZZS kraje, velitel PČR). 

7. Ukončení společného zásahu řešeného podle této typové činnosti 

Za ukončení společného zásahu složek IZS je považován okamžik, kdy velitel zásahu 
rozhodne o ukončení pátrací akce na vodním toku z důvodů, že je: 
a) osoba nalezena, zdravotně zajištěna a dopravena do bezpečí, nebo jsou nalezeny tělesné 
pozůstatky, 
b) vodní tok je prohledán, nalezení živé osoby je vyloučeno, další pátrání by uvádělo 
záchranáře do nebezpečí apod. 

8. Využitelné síly a prostředky 

a) Policie ČR 
•  příslušníci policie z nejbližších obvodních (místních) oddělení Policie ČR, 
• příslušníci místně příslušné pořádkové jednotky nebo zásahové jednotky služby 

pořádkové policie, 
• vrtulníky Policie ČR letecké služby s policejním a záchranářským vybavením, 
• skupina potápěčů Policie ČR, 

b) jednotky požární ochrany (JPO) 
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• jednotky HZS krajů vybavené dle požadavků pro záchranu osob z vodních toků (např. 
záchranným člunem, vybavením pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou atd.), 

• jednotky sboru dobrovolných hasičů, které jsou uvedeny v prvním stupni požárního 
poplachového plánu kraje. Bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou vybaveny záchranářskými 
čluny a jiným vybavením, neboť je lze využít pro pátrání ze břehu, 

• mimo poplachový plán vyslané jednotky sboru dobrovolných hasičů, které jsou předem 
předurčené pro tuto činnost (na každém územním odboru 2-3 jednotky), 
c) osoby poskytující osobní pomoc podle zákona o IZS, které byly k jejímu poskytnutí 
vyzvány velitelem zásahu na základě jejich dobré místní znalosti terénu,  
d) ZZS včetně Letecké záchranné služby - je povolávána jen v případě vhodných letových 
podmínek. 
e) Městská policie, pouze je-li zřízena v blízkosti místa události. 

9. Použité zkratky: 

IZS – Integrovaný záchranný systém 
JPO – Jednotka požární ochrany 
ZZS – Zdravotnická záchranná služba 
PČR – Policie České republiky 
HZS – Hasičský záchranný sbor 
LZS – Letecká záchranná služba 
RZP – Rychlá zdravotnická pomoc 
MP – Městská policie 
RV – Rendez-Vous 
KOPIS – Krajské operační a informační středisko 
TCTV – Telefonní centrum tísňového volání 
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ZÁVĚR 

Integrovaný záchranný systém v České republice je bezesporu systémem fungujícím, 
avšak s určitými dílčími nedostatky. Stejně jako je tomu téměř ve všech organizacích, tak i u 
složek IZS se jako nejpalčivější problém jeví financování a to jak u bezpečnostních sborů
(HZS, PČR), které jsou zřizovány Ministerstvem vnitra, tak také u Zdravotnické záchranné 
služby, která je financována z rozpočtu kraje. 

V rámci této práce bylo provedeno místní šetření u hlavních složek IZS, které proběhlo 
formou anonymních dotazníků a bylo zaměřeno na příslušníky a pracovníky, kteří vykonávají 
svojí práci přímo v terénu a společně se setkávají u mimořádných událostí každý den. 
Z uvedených odpovědí vyplývá, že největší nespokojenost panuje v oblasti platového 
ohodnocení příslušníků a pracovníků hlavních složek IZS. Dále jsou dle očekávání 
nespokojeni příslušníci HZS se zásahovou technikou, sloužící u tohoto sboru a otázku týkající 
se úrovně této techniky vyhodnotilo 47 % respondentů jako spíše nedostačující a 17 % jako 
nedostačující. Otázka zastaralosti zásahové techniky u HZS ČR Jihomoravského kraje je 
v této práci blíže řešena, postupná obnova především výškové techniky se v příštích letech 
jeví jako zcela nevyhnutelná. Naopak poměrně velká spokojenost panuje v otázkách vzájemné 
spolupráce hlavních složek IZS na místě zásahu. 

V kapitolách Zdravotnická záchranná služba JmK a Hasičský záchranný sbor ČR JmK 
jsou uvedeny početní stavy příslušníků a pracovníků zabezpečující zásahovou činnost, 
bohužel u bezpečnostního sboru Policie ČR nemohly být tyto údaje z taktických údajů

poskytnuty, a proto jsou zde uvedeny pouze počty obvodních oddělení v Jihomoravském 
kraji. 
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ZZS     ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ ALUŽBA 
PNP     PŘED-NEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE 
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RZP     RYCHLÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 
RV      RENDEZ-VOUS 
LZS     LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
KZOS     KRAJSKÉ ZDRAVOTNICKÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO 
KOPIS    KRAJSKÉ OPERAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO 
ČK      ČERVENÝ KŘÍŽ 
ČČK     ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 
HJ      HUMANITARNÍ JEDNOTKA 
NNO     NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 
HZS     HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
PO      POŽÁRNÍ OCHRANA 
JPO     JEDNOTKA POŽÁRNÍ OCHRANY 
KIS     KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY 
TCTV     TELEFONICKÉ CENTRUM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 
JSDHO    JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE 
NDT     NOSITEL DÝCHACÍ TECHNIKY 
PS      POŽÁRNÍ STANICE 
CPS     CENTRÁLNÍ POŽÁRNÍ STANICE 
CAS     CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA 
PČR     POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
MP     MĚSTSKÁ POLICIE 
URN     ÚTVAR RYCHLÉHO NASAZENÍ 
ÚO     ÚZEMNÍ ODBOR 
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Příloha č. 1: Místní šetření formou anonymních dotazníků u HZS ČR 

ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO PŘÍSLUŠNÍKY HZS JmK 

1)  Jak hodnotíte spolupráci základních složek IZS na místě zásahu?

□ VÝBORNÁ □ DOBRÁ □ DOSTAČUJÍCÍ  □ SPÍŠE NEDOSTAČUJÍCÍ  □ NEDOSTAČUJÍCÍ 

2)   Na jaké úrovni se dle Vašeho názoru nachází vybavení určené pro Vaši práci? 

□ VÝBORNÉ □ DOBRÉ □ DOSTAČUJÍCÍ  □ SPÍŠE NEDOSTAČUJÍCÍ  □ NEDOSTAČUJÍCÍ 

3) Na jaké úrovni se dle Vás nachází vozový park u HZS JmK? 

□ VÝBORNÉ □ DOBRÉ □ DOSTAČUJÍCÍ  □ SPÍŠE NEDOSTAČUJÍCÍ  □ NEDOSTAČUJÍCÍ 

4) Komunikace mezi zasahujícími hasiči a operačním střediskem HZS JmK je: 

□ VÝBORNÁ □ DOBRÁ □ DOSTAČUJÍCÍ  □ SPÍŠE NEDOSTAČUJÍCÍ  □ NEDOSTAČUJÍCÍ 

5) Spolupráce s Policií České republiky na místě události je: 

□ VÝBORNÁ □ DOBRÁ □ DOSTAČUJÍCÍ  □ SPÍŠE NEDOSTAČUJÍCÍ  □ NEDOSTAČUJÍCÍ 

6) Spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou na místě události je: 

□ VÝBORNÁ □ DOBRÁ □ DOSTAČUJÍCÍ  □ SPÍŠE NEDOSTAČUJÍCÍ  □ NEDOSTAČUJÍCÍ 

7) Jednotka sboru dobrovolných hasičů je na místě zásahu pro mne: 

□ ZCELA NEPOTŘEBNÁ – PŘÍTĚŽ  □ POTŘEBNÁ  □ NEPOSTRADATELNÁ SOUČÁST IZS 

8) Finanční ohodnocení mé práce vnímám jako: 

□ NADPRŮMĚRNÉ  □ PRŮMĚRNÉ  □ PODPRŮMĚRNÉ 

9)  Mají složky IZS dle Vašeho názoru dostatečné kompetence pro plnění úloh v rámci 
bezpečnostního systému státu? 

□ URČITĚ ANO  □ SPÍŠE ANO  □ NEVÍM □ SPÍŠE NE  □ URČITĚ NE 

10) Je dle Vašeho názoru současné zastoupení složek IZS v bezpečnostním systému státu 
dostatečné? 

□ URČITĚ ANO  □ SPÍŠE ANO  □ NEVÍM □ SPÍŠE NE  □ URČITĚ NE 

Kritérium: Na dotazník odpovídají příslušníci, kteří jsou ve služebním poměru minimálně 3 roky. 

* IZS -  Integrovaný záchranný systém 
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HZS JmK
1. Jak hodnotíte spolupráci základních složek IZS n a 

míst ě  zásahu?
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2. Na jaké úrovni se dle vašeho názoru nachází 

vybavení ur čené pro Vaši práci?

3%

37%

30%

23%

7%

Výborné

Dobré

Dostačující
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události je:
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HZS JmK
6. Spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou 

ná míst ě  události je:

17%17%
3%0%

63%

Výborná

Dobrá

Dostačující

Spíše
nedostačující
Nedostačující

HZS JmK
7. Jednotka sboru dobrovolných hasi čů je na míst ě

zásahu pro mne:

23%13%

64%

Zcela nepotřebná -
přítěž

Potřebná

Nepostradatelná
součást IZS

HZS JmK
8. Finan ční ohodnocení mé práce vnímám jako:
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Průměrné

Podpr ůměrné

HZS JmK
9. Mají složky IZS dle Vašeho názoru dostate čné 

kompetence pro pln ění úloh v rámci bezpe čnostního 
systému státu?
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Nevím

Spíše ne
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HZS JmK
10. Je dle Vašeho názoru sou časné zastoupení složek 

IZS v bezpe čnostním systému státu dostate čné?
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Příloha č. 2: Místní šetření formou anonymních dotazníků u ZZS JMK 

ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO PRACOVNÍKY ZZS JmK 

1) Jak hodnotíte spolupráci základních složek IZS na místě zásahu?

□ VÝBORNÁ □ DOBRÁ □ DOSTAČUJÍCÍ  □ SPÍŠE NEDOSTAČUJÍCÍ  □ NEDOSTAČUJÍCÍ 

2)   Na jaké úrovni se dle Vašeho názoru nachází vybavení určené pro Vaši práci? 

□ VÝBORNÉ □ DOBRÉ □ DOSTAČUJÍCÍ  □ SPÍŠE NEDOSTAČUJÍCÍ  □ NEDOSTAČUJÍCÍ 

9) Na jaké úrovni se dle Vás nachází vozový park u  ZZS JmK? 

□ VÝBORNÉ □ DOBRÉ □ DOSTAČUJÍCÍ  □ SPÍŠE NEDOSTAČUJÍCÍ  □ NEDOSTAČUJÍCÍ 

10) Komunikace mezi zasahujícími záchranáři a operačním střediskem ZZS JmK je: 

□ VÝBORNÁ □ DOBRÁ □ DOSTAČUJÍCÍ  □ SPÍŠE NEDOSTAČUJÍCÍ  □ NEDOSTAČUJÍCÍ 

11) Spolupráce s Policií České republiky na místě události je: 

□ VÝBORNÁ □ DOBRÁ □ DOSTAČUJÍCÍ  □ SPÍŠE NEDOSTAČUJÍCÍ  □ NEDOSTAČUJÍCÍ 

12) Spolupráce s Hasičským záchranným sborem na místě události je: 

□ VÝBORNÁ □ DOBRÁ □ DOSTAČUJÍCÍ  □ SPÍŠE NEDOSTAČUJÍCÍ  □ NEDOSTAČUJÍCÍ 

13) Organizaci Český červený kříž považuji za: 

□ ZCELA NEPOTŘEBNOU  □ POTŘEBNOU  □ NEPOSTRADATELNÁ SOUČÁST IZS 

14) Finanční ohodnocení mé práce vnímám jako: 

□ NADPRŮMĚRNÉ  □ PRŮMĚRNÉ  □ PODPRŮMĚRNÉ 

9)  Mají složky IZS dle Vašeho názoru dostatečné kompetence pro plnění úloh v rámci 
bezpečnostního systému státu? 

□ URČITĚ ANO  □ SPÍŠE ANO  □ NEVÍM □ SPÍŠE NE □ URČITĚ NE 

11) Je dle Vašeho názoru současné zastoupení složek IZS v bezpečnostním systému 
státu dostatečné? 

□ URČITĚ ANO  □ SPÍŠE ANO  □ NEVÍM □ SPÍŠE NE □ URČITĚ NE 

Kritérium: Na dotazník odpovídají pracovníci, kteří jsou v pracovním poměru minimálně 3 roky. 

* IZS -  Integrovaný záchranný systém 
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 ZZS JmK
1. Jak hodnotíte spolupráci základních složek IZS n a míst ě

zásahu?
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ZZS JmK
6. Spolupráce s Hasi čským záchranným sborem na míst ě

události je:
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Výborná
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Spíše
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nepotřebnou
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součást IZS
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8. Finan ční ohodnocení mé práce vnímám jako:

3%
23%
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Nadprůměrné

Průměrné

Podprůměrné

ZZS JmK
9. Mají složky IZS dle Vašeho názoru dostate čné kompetence 

pro pln ění úloh v rámci bezpe čnostního systému státu?
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20%
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Nevím

Spíše ne
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10. Je dle Vašeho názoru sou časné zastoupení složek IZS v 

bezpe čnostním systému státu dostate čné?
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Spíše ne
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Příloha č. 3: Místní šetření formou anonymních dotazníků u PČR 

ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO PŘÍSLUŠNÍKY PČR JmK 

1) Jak hodnotíte spolupráci složek IZS na místě zásahu?

□ VÝBORNÁ □ DOBRÁ □ DOSTAČUJÍCÍ  □ SPÍŠE NEDOSTAČUJÍCÍ  □ NEDOSTAČUJÍCÍ 

2)   Na jaké úrovni se dle Vašeho názoru nachází vybavení určené pro Vaši práci? 

□ VÝBORNÉ □ DOBRÉ □ DOSTAČUJÍCÍ  □ SPÍŠE NEDOSTAČUJÍCÍ  □ NEDOSTAČUJÍCÍ 

15) Na jaké úrovni se dle Vás nachází vozový park u  PČR? 

□ VÝBORNÉ □ DOBRÉ □ DOSTAČUJÍCÍ  □ SPÍŠE NEDOSTAČUJÍCÍ  □ NEDOSTAČUJÍCÍ 

16) Komunikace mezi zasahujícími policisty a operačním střediskem je: 

□ VÝBORNÁ □ DOBRÁ □ DOSTAČUJÍCÍ  □ SPÍŠE NEDOSTAČUJÍCÍ  □ NEDOSTAČUJÍCÍ 

17) Spolupráce s Hasičským záchranným sborem na místě události je: 

□ VÝBORNÁ □ DOBRÁ □ DOSTAČUJÍCÍ  □ SPÍŠE NEDOSTAČUJÍCÍ  □ NEDOSTAČUJÍCÍ 

18) Spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou na místě události hodnotím jako: 

□ VÝBORNÁ □ DOBRÁ □ DOSTAČUJÍCÍ  □ SPÍŠE NEDOSTAČUJÍCÍ  □ NEDOSTAČUJÍCÍ 

19) Bezpečnostní sbor Městská policie Brno vnímám jako: 

□ ZCELA NEPOTŘEBNÝ  □ POTŘEBNÝ  □ NEPOSTRADATELNÁ SOUČÁST IZS 

20) Finanční ohodnocení mé práce vnímám jako: 

□ NADPRŮMĚRNÉ  □ PRŮMĚRNÉ  □ PODPRŮMĚRNÉ 

9)  Mají složky IZS dle Vašeho názoru dostatečné kompetence pro plnění úloh v rámci 
bezpečnostního systému státu? 

□ URČITĚ ANO  □ SPÍŠE ANO  □ NEVÍM □ SPÍŠE NE □ URČITĚ NE 

12) Je dle Vašeho názoru současné zastoupení složek IZS v bezpečnostním systému státu 
dostatečné? 

□ URČITĚ ANO  □ SPÍŠE ANO  □ NEVÍM □ SPÍŠE NE □ URČITĚ NE 

Kritérium: Na dotazník odpovídají příslušníci, kteří jsou ve služebním poměru minimálně 3 roky. 

* IZS -  Integrovaný záchranný systém 
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PČR
1. jak hodnotíte spolupráci složek IZS na míst ě

zásahu?
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Spíše
nedostačující
Nedostačující

PČR
2. Na jaké úrovni se dle Vašeho názoru nachází 

vybavení ur čené pro Vaši práci?
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Výborné

Dobré

Dostačující

Spíše
nedostačující
Nedostačující

PČR
3. Na jaké úrovni se dle Vás nachází vozový park u 

PČR?
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Spíše
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Nedosta čující

PČR
4. Komunikace mezi zasahujícími policisty a 

operačním st řediskem P ČR je:

13%

20%

10% 0%

57%

Výborná

Dobrá

Dostačující

Spíše
nedostačující
Nedostačující

PČR
5. Spolupráce s Hasi čským záchranným sborem na 

míst ě události je:

43%

50%

7% 0%0%
Výborná

Dobrá

Dostačující

Spíše
nedostačující
Nedostačující
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PČR
6. Spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou 

na míst ě  události hodnotím jako:

23%17%
3%

57%

0%
Výborná

Dobrá

Dostačující

Spíše
nedostačující
Nedostačující

PČR
7. Bezpe čnostní sbor M ěstská policie Brno vnímám 

jako:

27%

70%

3%
Zcela nepotřebná -
přítěž
Potřebná

Nepostradatelná
součást IZS

PČR
8. Finan ční ohodnocení mé práce vnímám jako:

7%

63%

30% Nadprůměrné

Průměrné

Podprůměrné

PČR
9. Mají složky IZS dle Vašeho názoru dostate čné 

kompetence pro pln ění úloh v rámci bezpe čnostního 
systému státu?

7%

67%

3%

23%
0% Urč itě ano

Spíše ano

Nevím

Spíše ne

Urč itě ne

PČR
10. Je dle Vašeho názoru sou časné zastoupení složek 

IZS v bezpe čnostním systému státu dostate čné?

17%

70%

3%
10% 0% ��������	


������	
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