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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá problematikou připravenosti subjektu kritické 

infrastruktury na řešení úkolů ve své působnosti při vyhlášení některého z krizových 

stavů. Pro tento účel byl vybrán subjekt kritické infrastruktury, který představuje 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, přesněji dva z jeho prvků, vybrané 

hasičské stanice. 

 Teoretická část práce je zaměřena na základní legislativu týkající se krizového 

řízení, z toho stěžejní je kritická infrastruktura. Popisován je její vývoj, procesní kritéria 

při určování prvků kritické infrastruktury, zmíněn je také obsah plánů krizové 

připravenosti. V další části je zde uvedena činnost Integrovaného záchranného systému, 

ve kterém je věnována pozornost především Hasičskému záchrannému sboru České 

republiky. Zejména jsou zde popsány jeho hlavní úkoly, organizační struktura a výkon 

služby. V praktické části jsou řešeny hasičské stanice Příbram a Řevnice, které jsou 

hodnoceny z hlediska krizové připravenosti. Samotný sběr podkladů a informací 

probíhal při výkonu služby na zmíněných stanicích. Dále bylo pravidelně konzultováno 

nad problematikou se zainteresovanými příslušníky těchto stanic. Jednalo se konkrétně o 

ředitele územního oboru Příbram, včetně velitele stanice. Osloveni byli opakovaně 

rovněž velitel stanice a velitelé čet na stanici v Řevnicích i s příslušníky zařazenými na 

výjezdu. Nasbírané výsledky jsou následně použity při tvorbě a vyhodnocení analýz, 

zejména pro vytvoření celkové SWOT analýzy. 

 Cílem práce je na základě zjištěných výsledků, posoudit současnou připravenost 

hasičských stanic Příbram a Řevnice na plnění svých úkolů za krizových stavů a 

následně na základě zmíněných výsledků navrhnout opatření, která by mohla vést ke 

zlepšení stávající krizové připravenosti obou stanic. Navržená opatření jsou diskutována 

a shrnuta v závěru práce. Závěrečná kapitola se zabývá potvrzením stanovených 

hypotéz. 

Klíčová slova 

 Kritická infrastruktura, krizové plánování, krizové stavy, krizová připravenost, 

Hasičský záchranný sbor České republiky, Integrovaný záchranný systém, stanice 

Příbram, stanice Řevnice. 

.  



 

Abstract 

 The thesis is concerned with the preparedness of the bodies of critical infrastructure 

for their tasks during the imposition of state of emergency. For this purpose, a critical 

infrastructure entity, represented by the Fire Rescue Service of the Central Bohemian 

Region, was chosen, specifically two of its elements, selected fire stations. 

 The theoretical part of the thesis is focused on the basic legislation related to crisis 

management, from which critical infrastructure is crucial. It describes its development, 

process criteria in determining the elements of critical infrastructure, the content of crisis 

preparedness plans is also mentioned. In the next section there is the activity of 

the Integrated Rescue System, in which attention is paid especially to the Fire Rescue 

Service of the Czech Republic. In particular, it describes its main tasks, organizational 

structure and service performance. The practical part deals with fire brigade stations 

Příbram and Řevnice, which are evaluated in terms of crisis preparedness. The collection 

of information and information itself took place during the service at the mentioned 

stations. Furthermore, it was regularly consulted with interested members of these 

stations. Specifically, it was the director of the Příbram territorial field, including the 

station commander. The commander of the station and the commanders of the platoons 

at the station in Řevnice were repeatedly approached as well as the officers assigned to 

the field operations. The collected results are then used in the creation and evaluation 

of analyses, especially for the creation of a complete SWOT analysis. 

 The aim of the thesis is to assess the current readiness of the Příbram and Řevnice 

fire stations to fulfil their tasks in crisis situations and then propose measures that could 

lead to the improvement of the current crisis preparedness of both stations. The proposed 

measures are discussed and summarized at the end of the thesis. The final chapter deals 

with the confirmation of the set hypotheses. 

Keywords 

 Critical infrastructure, crisis planning, crisis situations, emergency preparedness, 

Fire Rescue Service of the Czech Republic, Integrated Rescue System, Fire station 

Příbram, Fire station Řevnice. 

.  



 

Obsah 

1   Úvod ............................................................................................................................ 11 

2   Současný stav .............................................................................................................. 12 

2.1   Vymezení základních legislativních pojmů .......................................................... 12 

2.2   Krizová legislativa ............................................................................................... 14 

2.2.1   Vývoj ............................................................................................................. 14 

2.2.2   Současně platná legislativa ........................................................................... 15 

2.3   Krizové situace ..................................................................................................... 17 

2.4   Krizové stavy ....................................................................................................... 17 

2.4.1   Stav nebezpečí ............................................................................................... 18 

2.4.2   Nouzový stav ................................................................................................. 18 

2.4.3   Stav ohrožení státu ........................................................................................ 19 

2.4.4   Válečný stav .................................................................................................. 19 

2.5   Krizové řízení ....................................................................................................... 21 

2.5.1   Zákon o krizovém řízení ............................................................................... 22 

2.5.2   Orgány krizového řízení ................................................................................ 23 

2.5.3   Další orgány podílející se na zajištění krizových stavů ................................ 23 

2.6   Počátek kritické infrastruktury ............................................................................. 26 

2.6.1   Vývoj v oblasti kritické infrastruktury v ČR ................................................ 27 

2.6.2   Vývoj v oblasti kritické infrastruktury v EU ................................................. 28 

2.6.3   Kritéria pro výběr a určování prvků KI......................................................... 28 

2.6.4   Postup v určování prvků KI .......................................................................... 29 

2.6.5   Subjekt KI a jeho povinnosti ......................................................................... 30 

2.7   Krizové plánování ................................................................................................ 30 

2.7.1   Krizový plán .................................................................................................. 31 

2.7.2   Náležitosti KP ............................................................................................... 31 

2.7.3   Typové plány ................................................................................................. 33 



 

2.7.4   Plán krizové připravenosti............................................................................. 33 

2.7.5   Zpracování dokumentace krizového plánování ............................................ 35 

2.8   Integrovaný záchranný systém ............................................................................. 35 

2.8.1   Základní a ostatní složky IZS ........................................................................ 37 

2.9   Hasičský záchranný sbor České republiky ........................................................... 38 

2.9.1   Organizace a řízení HZS ČR ......................................................................... 38 

2.10   Středočeský kraj ................................................................................................. 44 

2.11   Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje .................................................. 44 

2.12   Územní odbor Kladno ........................................................................................ 44 

2.12.1   Vývoj pobočné stanice Řevnice .................................................................. 45 

2.12.2   Současný stav pobočné stanice Řevnice ..................................................... 46 

2.13   Územní odbor Příbram ....................................................................................... 47 

2.13.1   Vývoj centrální stanice Příbram .................................................................. 47 

2.13.2   Současný stav centrální stanice Příbram ..................................................... 48 

3   Cíle a hypotézy ............................................................................................................ 50 

4   Metodika ...................................................................................................................... 51 

4.1   SWOT analýza ..................................................................................................... 51 

5.1   Předpokládané požadavky na zajištění připravenosti stanic Příbram a Řevnice . 53 

5.1.1   Kvalifikovaný personál HS Příbram ............................................................. 53 

5.1.2   Zajištění dodávky energií .............................................................................. 54 

5.1.3   Zajištění funkčnosti počítačové, komunikační a výpočetní techniky ........... 54 

5.1.4   Zajištění dostatku pohonných hmot .............................................................. 55 

5.1.5   Kvalifikovaný personál HS Řevnice ............................................................. 55 

5.1.6   Zajištění dodávky energií .............................................................................. 56 

5.1.7   Zajištění funkčnosti počítačové, komunikační a výpočetní techniky ........... 56 

5.1.8   Zajištění pohonných hmot ............................................................................. 57 



 

5.2 Zabezpečení akceschopnosti a řešení krizových situací stanicemi Příbram a 

Řevnice ............................................................................................................................. 57 

5.2.1   Nedostatek kvalifikovaného personálu HS Příbram ..................................... 57 

5.2.2   Výpadek dodávky elektrické energie HS Příbram ........................................ 58 

5.2.3   Výpadek počítačové, komunikační a výpočetní techniky HS Příbram ......... 59 

5.2.4   Nedostatek kvalifikovaného personálu HS Řevnice ..................................... 60 

5.2.5   Výpadek dodávky elektrické energie HS Řevnice ........................................ 60 

5.2.6   Výpadek počítačové, komunikační a výpočetní techniky HS Řevnice ......... 61 

5.2.7   Zajištění dostatku pohonných hmot .............................................................. 62 

5.3   Analýza zásahové činnosti stanic Příbram a Řevnice .......................................... 62 

5.3.1   Požáry ............................................................................................................ 65 

5.3.2   Dopravní nehody ........................................................................................... 66 

5.3.3   Únik nebezpečných chemických látek .......................................................... 67 

5.3.4   Technická havárie/technická pomoc ............................................................. 68 

5.3.5   Plané poplachy .............................................................................................. 69 

5.4   SWOT analýza ..................................................................................................... 70 

5.4.1   Silné stránky HS Příbram .............................................................................. 72 

5.4.2   Slabé stránky HS Příbram ............................................................................. 76 

5.4.4   Hrozby HS Příbram ....................................................................................... 79 

5.4.5   Silné stránky HS Řevnice ............................................................................. 81 

5.4.6   Slabé stránky HS Řevnice ............................................................................. 83 

5.4.7   Příležitosti HS Řevnice ................................................................................. 86 

6   Diskuze ........................................................................................................................ 91 

7   Závěr ........................................................................................................................... 97 

8   Seznam zkratek ........................................................................................................... 98 

9   Seznam použité literatury ............................................................................................ 99 

10   Seznam použitých obrázků ..................................................................................... 105 



 

11   Seznam použitých tabulek....................................................................................... 106 

 



11 

 

1 ÚVOD 

V současnosti společnost vnímá různým způsobem dění okolo každého z nás. 

V našem okolí se neustále dějí nějaké mimořádné události většího i menšího významu. 

Nejrůznější média nás stále informují o celé řadě událostí, které mohou být, 

jak naturogenního, tak antropogenního charakteru. Některé mimořádné události 

či krizové situace v nás mohou vyvolat silnější emoce, jiné nás naopak nechají v klidu, 

záleží na mnoha faktorech. 

Laická veřejnost si často ani neuvědomuje, jak některé celosvětové katastrofy nebo 

havárie mohou mít rychlý dopad na naše běžné životy, i když se odehrávají na druhé 

straně světa. Za zmínku stojí upozornit na přírodní katastrofy, jakými jsou hurikány, 

vichřice, tornáda nebo také povodně, ale i třeba mimořádně velké požáry v přírodním 

terénu. Dále i vlivem člověka, respektive určité společnosti, způsobené válečné 

konflikty, občanské války či teroristické útoky na civilní obyvatelstvo. V neposlední řadě 

aktuální problematika napříč Evropskou unií, tj. migrační vlna. Výše uvedené atributy 

mohou svým způsobem narušit bezproblémový chod státu, případně mohou negativně 

ovlivnit obyvatelstvo, které je závislé také na kritické infrastruktuře. Stěžejním úkolem 

je kritickou infrastrukturu budovat, udržovat a využít v případě řešení krizových situací, 

což je úkolem některých ministerstev a ústředních správních úřadů. 

Za poslední léta stoupá na významu kritická infrastruktura, protože přibývá problémů 

nejrůznějšího charakteru napříč světovou populací. Narušení kritické infrastruktury 

by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zajištění ochrany životů a zdraví 

obyvatelstva nebo na ekonomickou situaci státu. Své úkoly musí plnit každý subjekt 

kritické infrastruktury v klidovém období, ale zejména při řešení krizových situací 

či krizových stavů. Jedním z důležitých subjektů kritické infrastruktury je i Hasičský 

záchranný sbor České republiky, který má mnoho povinností a úkolů při řešení 

krizových situací. Dále musí reagovat pružně a efektivně na vzniklé mimořádné události. 

Jen v oblasti ochrany obyvatelstva musí plnit několik významných úkolů. Hlavní část 

této práce bude popisovat současný stav připravenosti subjektu kritické infrastruktury 

Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, zejména jeho prvků, tj. hasičských 

stanic Příbram a Řevnice, a zároveň bude případně navrženo zlepšení této připravenosti. 

Zmíněné hasičské stanice jsem si vybral, jelikož v nich sloužím v rámci státního 

požárního dozoru. V Příbrami jako zastupující vyšetřovatel požárů, a v Řevnicích 

vykonávám službu v rámci oddělení stavební prevence jako denní příslušník.
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Vymezení základních legislativních pojmů 

Mimořádná událost 

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, 

a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací (dále jen „ZaLP“).[1] 

 

Krizová situace 

Mimořádná událost podle zákona o Integrovaném záchranném systému 

(dále jen „IZS“), narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je 

vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.[2] 

 

Krizové řízení 

Souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu 

a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu 

činností prováděných v souvislosti s:[2] 

1. přípravou na krizové situace (dále jen „KS“) a jejich řešení, 

2. ochranou kritické infrastruktury. 

 

Krizová opatření 

Jsou organizační nebo technická opatření určená k řešení KS a odstranění jejich 

následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob. [2] 

 

Krizové plánování 

Je nástrojem krizového řízení a je souhrnem plánovacích činností, procedur a vazeb 

uskutečňovaných orgány krizového řízení a jimi určenými státními nebo veřejnými 

institucemi, právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami k realizaci cílů a úkolů 

při zajišťování bezpečnosti státu a jeho obyvatelstva za KS. Podle krizového zákona 
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č. 240/2000 Sb., se soustřeďuje na proces zpracování aktualizace a ověřování krizových 

plánů a dokumentů s nimi souvisejícími.[3] 

 

Zahrnuje:[3] 

• krizové plánování k řešení vojenských krizových situací, 

• krizové plánování k řešení nevojenských krizových situací. 

 

Krizový plán 

Je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn opatření a postupů 

k řešení KS. Jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na KS a jejich 

řešení pro orgány krizového řízení (dále jen „OKŘ“) a další dotčené subjekty.[3] 

 

Kritická infrastruktura 

Kritickou infrastrukturou (dále jen „KI“) se rozumí prvek kritické infrastruktury 

nebo systém prvků kritické infrastruktury, jehož funkce v případě narušení by měla 

závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb 

obyvatelstva, zdraví osob a ekonomiku státu.[2] 

 

Evropská kritická infrastruktura 

Evropskou kritickou infrastrukturou (dále jen „EKI“) se rozumí kritická 

infrastruktura na území České republiky, jejíž narušení by mělo závažný dopad 

i na další členský stát Evropské unie (dále jen „EU“).[2] 

 

Plán krizové připravenosti 

Plán, který zpracovávají příslušné právnické a podnikající fyzické osoby, které 

zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového plánu.[2] 
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Prvek kritické infrastruktury 

Zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná infrastruktura, určená podle 

průřezových a odvětvových kritérií, je-li prvek KI součástí EKI, považuje se za prvek 

EKI.[2] 

 

Subjekt kritické infrastruktury 

Provozovatel prvku KI, jde-li o provozovatele prvku EKI, považuje se tento 

za subjekt EKI.[2] 

 

2.2 Krizová legislativa 

Následující kapitola bude zaměřena na nejdůležitější právní předpisy zabývající 

se krizovým řízením. 

 

2.2.1 Vývoj 

První snahy o vytvoření koordinovaného a společného postupu jednotlivých 

bezpečnostních složek při provádění ZaLP, se datuje krátce po vzniku samostatné 

České republiky (dále jen „ČR“).] 

Při povodních v roce 1997 se zjistilo, že neexistuje efektivní a dobře propracovaný 

koordinovaný postup, na řešení takové krizové situace, který by se do jisté míry podobal 

současnému Integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“). Tato neblahá 

zkušenost přiměla vládu ČR jednat, a tak se podařilo přijmout „krizové zákony“, které 

nabyly účinnosti k 1. lednu 2001.[4,17] 

První Bezpečnostní strategii České republiky schválila vláda jako základní koncepční 

dokument bezpečnostní politiky státu dne 17. února 1999. Stalo se tak před vstupem 

České republiky (dále jen „ČR“) do organizace Severoatlantické smlouvy (dále jen 

NATO).[5] 

K 1. prosinci 1999 nabyl účinnosti, společně s další „brannou“ legislativou, 

zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, který zavedl a definoval 
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pojem vojenský záchranný útvar a vymezil úkoly a působnosti těchto útvarů. K 1. lednu 

2001 nabyl účinnosti soubor důležitých zákonů tzv. „krizové“ legislativy, kterými jsou: 

• zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů; (od 1. ledna 2016 nahrazen zákonem č. 320/2015 Sb., 

o Hasičském záchranném sboru České republiky, v pozdějším znění zákona 

č. 183/2017 Sb.), 

• zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů; 

• zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon); 

• zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů. 

 

2.2.2 Současně platná legislativa 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

 Tento zákon vymezuje IZS, stanoví složky integrovaného záchranného systému 

a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost a pravomoc 

státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti 

právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných 

a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.[1] 

 Prováděcí právní předpisy k zákonu o IZS: 

• Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného sytému 

• Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva 

• Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do 

mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární 

pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími 

fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva 
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Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

 Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě 

na KS, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením, a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost 

za porušení těchto povinností. Zákon rovněž zapracovává příslušné předpisy EU 

a upravuje určování a ochranu EKI.[2] 

 Prováděcí právními předpisy ke krizovému zákonu: 

• Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

• Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické 

infrastruktury 

• Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., kterou se 

provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů 

• č. 75/2001 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví báňsko-

technické podmínky pro zřizování využití a ochranu důlních děl vybraných pro 

využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických 

a bezpečnostních opatření a provádění kontrol 

 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 

 Zákon upravuje přípravu hospodářských opatření pro 1) stav nebezpečí, 2) nouzový 

stav, 3) stav ohrožení státu a 4) válečný stav (dále jen "krizové stavy") a přijetí 

hospodářských opatření po vyhlášení krizových stavů. Zákon stanoví pravomoc vlády 

a správních úřadů při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy. 

Stanoví též práva a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě a přijetí 

hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen „HOPKS“).[6] 

 Prováděcí právní předpisy k zákonu o HOPKS: 

• Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování 

a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy. 
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Zákon č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR 

 Hlavním posláním a úkolem Hasičského záchranného sboru České republiky (dále 

jen „HZS ČR“) je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek 

před požáry a jinými MU a KS. Dále se HZS ČR podílí na zajišťování bezpečnosti 

České republiky plněním a organizováním úkolů požární ochrany, ochrany 

obyvatelstva, civilního nouzového plánování, IZS, krizového řízení a dalších úkolů, 

v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy, 

kterými jsou již zmíněné zákony zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, dále zákon 

č. 240/2000 Sb., krizový zákon, anebo zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.[7] 

 

 V následujících kapitolách je práce zaměřena na jednotlivé výše zmíněné zákony, 

kterými se bude nadále zabývat. 

 

2.3 Krizové situace 

 Krizový zákon dále vymezuje pojem krizové situace takto: „Je to MU podle zákona 

o IZS, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav 

nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“).“[2] 

 Z dikce zákona o IZS i zákona o krizovém řízení lze odvodit, že jsou-li ohroženy 

životy, zdraví, majetek, životní prostředí, narušena kritická infrastruktura, pokud 

nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit nebezpečí 

běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek IZS nebo subjektů KI, 

lze vyhlásit jako bezodkladné opatření krizový stav.[5] 

 

2.4 Krizové stavy 

 Krizové stavy jsou vyhlašovány v souvislosti s ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., 

o bezpečnosti ČR [6], ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

a krizovým zákonem.[2] V případě krizových situací, které nesouvisejí se zajišťováním 

obrany České republiky před vnějším napadením, lze tedy vyhlásit některý 

z nevojenských (civilních) krizových stavů – stav nebezpečí, nouzový stav, stav 

ohrožení státu. Jedná-li se o krizové situace, které souvisejí se zajišťováním obrany 

České republiky před vnějším napadením, lze vyhlásit některý z vojenských krizových 
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stavů – stav ohrožení státu, válečný stav. Stav ohrožení státu tedy vystupuje 

ve dvojjediné roli. Rozhodné pro to, který z krizových stavů bude využit, je zejména 

intenzita dopadů krizové situace, velikost zasažené oblasti, počet zasažených osob 

a doba trvání.[6] Výše zmíněné krizové stavy budou dále vysvětleny. 

 

2.4.1 Stav nebezpečí 

 Stav nebezpečí se podle krizového zákona [2] vyhlašuje jako bezodkladné opatření, 

jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita 

ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních 

úřadů, orgánů krajů a obcí, složek IZS nebo subjektů KI. Stav nebezpečí lze vyhlásit jen 

s uvedením důvodů, na nezbytně nutnou dobu a pro celé území kraje nebo pro jeho část. 

Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí musí obsahovat krizová opatření a jejich 

rozsah. 

 Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje hejtman kraje, v Praze 

primátor hlavního města Prahy (dále jen „hejtman“). Hejtman, který stav nebezpečí 

vyhlásil, o tom neprodleně informuje vládu, Ministerstvo vnitra (dále jen „MV“), 

sousední kraje a také kraje, které mohou být krizovou situací dotčeny. Není-li možné 

účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, hejtman neprodleně požádá 

vládu o vyhlášení nouzového stavu. Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyhlašuje 

ve Věstníku právních předpisů kraje, dále se rozhodnutí uveřejní na úřední desce 

krajského úřadu a úředních deskách obecních úřadů na území, kde je stav nebezpečí 

vyhlášen.[2] 

 

 

2.4.2 Nouzový stav 

 Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo 

průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují 

životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Je-li 

nebezpečí z prodlení, může vyhlásit nouzový stav předseda vlády. Jeho rozhodnutí 

vláda do 24 hodin od vyhlášení schválí nebo zruší. Vláda o vyhlášení nouzového stavu 

neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.[6] 
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 Nouzový stav se může vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedená doba se může 

prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. Tento stav končí 

uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud vláda nebo Poslanecká sněmovna 

nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby.[6] 

 

2.4.3 Stav ohrožení státu 

 Parlament může na návrh vlády vyhlásit stav ohrožení státu, je-li bezprostředně 

ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické 

základy. Jediný z krizových stavů, který svým charakterem spadá mezi krizové stavy, 

jak vojenské, tak nevojenské. K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba 

souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny všech 

senátorů. Stav ohrožení státu má celorepublikovou působnost, anebo je vyhlášen jen 

v jeho části. Časová účinnost není ohraničena, tedy platí do odvolání či zrušení.[6] 

 

2.4.4 Válečný stav 

 Válečný stav je vyhlašován Parlamentem České republiky na základě ústavního 

zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, je-li ČR napadena, nebo je-li třeba plnit 

mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Parlament rozhoduje 

o účasti ČR v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je ČR členem.[7] 

 

Podle dikce tohoto zákona Parlament vyslovuje souhlas:[7] 

a) s vysláním ozbrojených sil ČR mimo území ČR, 

b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území ČR, nejsou-li taková rozhodnutí 

vyhrazena vládě. 

Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil ČR mimo území ČR a o pobytu 

ozbrojených sil jiných států na území ČR, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li o:[7] 

a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, 

b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je ČR 

členem, a to se souhlasem přijímacího státu, 
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c) účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo 

ekologických haváriích. 

Vláda dále rozhoduje o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území ČR nebo 

o jejich přeletu nad územím ČR. Rovněž vláda rozhoduje o účasti ozbrojených sil 

na vojenských cvičeních mimo území ČR a o účasti ozbrojených sil jiných států 

na vojenských cvičeních na území ČR. Válečný stav se vyhlašuje pro celé území ČR 

a není jeho časová účinnost omezena. Přehled všech krizových stavů je znázorněn 

v Tabulce 1. 

Všechny krizové stavy, kromě stavu nebezpečí, jsou ve formě rozhodnutí 

uveřejněny v hromadných sdělovacích prostředcích a vyhlašují se stejně jako zákon. 

Účinnosti nabývají okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví.[7] 

 

Tabulka 1: Podmínky pro vyhlašování krizových stavů [5] 

Krizový stav Vyhlašuje Důvod 
Rozsah 

území 

Časová 

účinnost 

STAV 

NEBEZPEČÍ 

hejtman kraje, 

(primátor hl. m. 

Prahy) 

Jsou-li v případě 

živelní pohromy, 

ekologické nebo 

průmyslové havárie, 

nehody, narušení KI 

nebo jiného nebezpečí 

ohroženy životy, 

zdraví, majetek, 

životní prostředí, 

pokud nedosahuje 

intenzita ohrožení 

značného rozsahu a 

není možné odvrátit 

ohrožení běžnou 

činností správních 

úřadů a komplexním 

působením složek 

IZS. 

celé území 

kraje nebo 

jeho část 

(celá Praha 

nebo její 

část) 

nejdéle 30 dnů, 

prodloužení je 

možné jen se 

souhlasem vlády 
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NOUZOVÝ 

STAV 

vláda (předseda 

vlády) 

V případě živelních 

pohrom, 

ekologických a 

průmyslových 

havárií, nehod, 

narušení KI nebo 

jiného nebezpečí, 

které ve značném 

rozsahu ohrožují 

životy, zdraví nebo 

majetkové hodnoty 

anebo vnitřní pořádek 

a bezpečnost. 

celé území 

státu nebo 

jeho část 

nejdéle 30 dnů, 

prodloužení je 

možné po 

předchozím 

souhlasu 

parlamentu 

STAV 

OHROŽENÍ 

STÁTU 

parlament na 

návrh vlády 

Je-li bezprostředně 

ohrožena 

svrchovanost státu 

nebo územní 

celistvost státu anebo 

jeho demokratické 

základy. 

celé území 

státu nebo 

jeho část  

bez omezení 

VÁLEČNÝ 

STAV 

parlament na 

návrh vlády 

Je-li ČR napadena 

nebo je-li třeba plnit 

mezinárodní smluvní 

závazky o společné 

obraně proti 

napadení. 

celý stát bez omezení 

 

2.5 Krizové řízení 

 Za KS je kladen důraz na činnost výkonných složek státu. Jejich akceschopnost 

je rozhodující pro úspěšné zvládnutí a překonání krizového období a pro zmírnění 

nepříznivých následků. Při KS je proto důležitá činnost orgánů veřejné moci, jejichž 

postavení a činnost upravují Ústava, ústavní zákony, zákony a další legislativní 

předpisy. Na jejich základě jsou tyto orgány ze zákona zmocněny k užití krizových 

opatření pro řešení KS.[5] 



22 

 

 Krizové řízení je definováno v krizovém zákoně [2] jako souhrn řídících činností 

orgánů krizového řízení (dále jen „OKŘ“) zaměřených na analýzu a vyhodnocení 

bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností 

prováděných v souvislosti s přípravou na KS a jejich řešením nebo ochrannou KI. 

 Krizové řízení lze chápat jako živý proces, který, musí reagovat na změny 

ve společnosti. Z tohoto pohledu byl zlomový rok 2011, kdy došlo k zásadnímu posunu 

v chápání pojmu krizové řízení, a zároveň došlo k právnímu zakotvení problematiky 

kritické infrastruktury, jako nedílné součásti krizového řízení.[8] 

 

2.5.1 Zákon o krizovém řízení 

 Krizový zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávních celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě 

na KS, které nesouvisejí se zajišťováním obrany ČR před vnějším napadením.[2] Dále 

tento zákon upravuje pravomoc hejtmana kraje a v Praze primátorovi hlavního města 

Prahy (dále jen „hejtman“) při řešení KS a dává mu významný nástroj pro řešení KS 

na území kraje, a to možnost vyhlásit stav nebezpečí pro celé území kraje anebo jeho 

část. 

 Vláda dle tohoto zákona může vyhlašovat v době nouzového stavu a stavu ohrožení 

státu krizová opatření, která jí krizový zákon stanovuje. Při zajišťování připravenosti 

ČR na řešení KS vláda ukládá úkoly ostatním OKŘ, řídí a kontroluje jejich činnost. 

Jedním z hlavních orgánů krizového řízení ve státní správě je MV, které koordinuje 

přípravu na krizové stavy a jejich řešení. Jednotlivé problematiky, ve kterých MV 

působí:[2] 

• sjednocuje postupy v oblasti krizového řízení, 

• provádí kontroly krizových plánů a zajištění krizové připravenosti u ostatních 

ministerstev, 

• v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu vede ústřední evidenci 

o přechodných změnách pobytu, 

• navrhuje průřezová kritéria, 

• organizuje, školí a podílí se na přípravě odborné způsobilosti pracovníků OKŘ. 
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2.5.2 Orgány krizového řízení 

 Zajišťování bezpečnosti ČR nemůže být pouze záležitostí složek, které jsou k tomu 

výslovně určeny, ale svým právně stanoveným podílem k němu přispívají jak státní 

orgány a orgány územní samosprávy, tak právnické a fyzické osoby.[5] 

 

 Mezi OKŘ můžeme zařadit již zmíněné státní orgány a orgány územní samosprávy, 

jimiž jsou podle krizového zákona [2] tyto subjekty: 

• vláda, 

• ministerstva a jiné ústřední správní úřady (dále jen „ÚSÚ“) 

a Česká národní banka, 

 

• orgány kraje a další orgány s působností na území kraje 

o Hejtman, krajský úřad, 

o Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“), 

o Policie České republiky 

• orgány obce s rozšířenou působností 

o starosta obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), 

o obecní úřad obce s rozšířenou působností 

• orgány obce 

o starosta obce, 

o obecní úřad 

 

2.5.3 Další orgány podílející se na zajištění krizových stavů  

 Na přípravě a řešení KS se také podílejí v rámci správní a územní působnosti další 

orgány, kterými jsou Bezpečnostní rady (dále jen „BR“) a krizové štáby 

(dále jen „KŠ“).[8] 

 

Bezpečnostní rada 

 BR jsou poradními orgány zřizovatele, které jsou zřízeny k přípravě na řešení KS. 

Na svém jednání projednávají zejména stav připravenosti území a orgánů na řešení KS 

a k tomu zpracovanou dokumentaci. BR se vyskytují na třech úrovních:[10] 
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1) Bezpečnostní rada státu 

 Bezpečností rada státu (dále jen „BRS“) je stálým pracovním orgánem vlády. BRS 

v rozsahu pověření, které stanovila vláda, připravuje vládě návrhy opatření 

k zajišťování bezpečnosti ČR. [6] 

 Složení BRS a její statut, stejně tak jako statuty stálých pracovních výborů 

schvaluje vláda svým usnesením. [9] 

 BRS tvoří předseda vlády a další členové vlády, celkem má BRS 9 členů. Podle 

rozhodnutí vlády BRS vytváří pět stálých výborů:[10] 

• výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (gesce Ministerstva 

zahraničních věcí), 

• výbor pro obranné plánování (gesce Ministerstva obrany), 

• výbor pro vnitřní bezpečnost (gesce MV), 

• výbor pro civilní nouzové plánování (gesce MV), 

• výbor pro zpravodajskou činnost (gesce předsedy vlády). 

 

2) Bezpečnostní rada kraje 

 BR kraje je poradním orgánem hejtmana pro přípravu na KS. Předsedou BR kraje 

je hejtman, který jmenuje členy BR kraje. Na jednání BR kraje se projednává 

a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na KS na území kraje. BR kraje má 

nejvýše 10 členů, které jmenuje hejtman. Jednání BR kraje se uskutečňuje nejméně 

dvakrát ročně. [10] 

 

3) Bezpečnostní rada ORP 

Předsedou BR ORP je starosta ORP, který jmenuje členy bezpečnostní rady ORP. 

BR ORP je poradním orgánem starosty ORP pro přípravu na KS. Na jednání BR ORP 

se projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na KS ve správním 

obvodu ORP. BR ORP má nejvýše 8 členů, které jmenuje starosta ORP. Jednání BR 

ORP se uskutečňuje nejméně dvakrát ročně. [10] 

 

 Na jednání BR kraje a BR ORP mohou být přizvány další osoby, pokud je jejich 

účast nezbytná k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na KS. [2] 
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Krizový štáb 

 KŠ je pracovním orgánem zákonem určených orgánů krizového řízení 

(představitelů orgánů veřejné správy) sloužící k jejich podpoře při koordinaci složek 

IZS při společném zásahu a při řešení KS. V podmínkách ČR rozlišujeme následující 

KŠ:[11] 

• ústřední krizový štáb, 

• krizové štáby ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, 

• krizový štáb České národní banky, 

• krizové štáby krajů, 

• krizové štáby ORP, 

• krizové štáby obcí. 

 

1) Ústřední krizový štáb 

Ústřední krizový štáb (dále jen „ÚKŠ“) je pracovním orgánem vlády pro řešení KS. 

Jeho složení a činnost upravuje Statut ÚKŠ, který schvaluje vláda. ÚKŠ má 17 členů. 

Ministr vnitra předsedá ÚKŠ v případě nevojenských KS, respektive ministr obrany 

předsedá ÚKŠ v případě, že je vyhlášen vojenský KS. [2,10,11] 

 

2) Krizový štáb kraje 

KŠ kraje zřizuje hejtman. Je to jeho pracovní orgán pro řešení MU a KS. Hejtman 

je předsedou KŠ kraje a jmenuje jeho členy. Organizační uspořádání stálé pracovní 

skupiny KŠ konkrétního kraje je součástí krizového plánu kraje. KŠ kraje projednává 

možnosti řešení KS v kraji a navrhuje hejtmanovi opatření, a to zejména na základě 

podkladů členů BR kraje a stálé pracovní skupiny. [11] 

 

3) Krizový štáb ORP 

KŠ ORP zřizuje pro území správního obvodu ORP starosta ORP. Je jeho předsedou 

a jmenuje členy KŠ obce s rozšířenou působností. KŠ ORP je současně krizovým 

štábem pro území správního obvodu obce.[11] 
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4) Krizový štáb obce 

KŠ obce se zřizuje jako pracovní orgán starosty obce s cílem podpořit jej při přípravě 

na KS a při jejich řešení. Předsedou KŠ obce je starosta obce. Členy KŠ může starosta 

jmenovat z řad zaměstnanců obecního úřadu, členů rady obce, respektive zastupitelstva 

obce, zástupců složek IZS dislokovaných v obci a dalších osob, jejichž odbornost 

je možné při přípravě na řešení mimořádných situací a při jejich řešení v obci využít. 

[11] 

 

2.6 Počátek kritické infrastruktury 

 Infrastruktura je v nejobecnějším smyslu slova množina propojených prvků, které 

udržují strukturu pohromadě. Termín infrastruktura se používá v různém smyslu v řadě 

odvětví. Termín infrastruktura má svůj původ v 19. století ve Francii a během první 

poloviny 20. století primárně označoval vojenská zařízení. [12] 

 

 ČR má potřebu věnovat se problematice KI stejně jako jiné státy EU, následně pak 

také její ochraně a obraně. Civilní a vojenská ohrožení vnitřní a vnější bezpečnosti 

se stále více překrývají. Problematika KI se dostává do oblasti zabezpečení života 

společnosti v sektorech, jako je např. telekomunikace, doprava, zásobování energií, 

potravinami a pitnou vodou, ale také zabezpečení zdravotnictví, bankovnictví, 

fungování státní správy. [12] 

 

 Počátek ochrany KI lze vztáhnout k tzv. Karibské krizi probíhající na podzim roku 

1962, kdy proti sobě stály dvě světové mocnosti, a to Spojené státy americké a tehdejší 

Sovětský svaz. Mezi vrcholnými představiteli těchto mocností během Studené války 

existovala tzv. „horká linka“ (přímé spojení) mezi Moskvou a Washingtonem. Tehdy 

se poprvé začalo uvažovat o bezpečnosti telekomunikačních sítí a jejich možné 

zranitelnosti. Spojené státy americké a Austrálie byly první národy, které se zaobírají 

problém kritické infrastruktury. Prvním dokumentem řešící otázky ochrany KI byla 

tzv. Bílá kniha. Jednalo se o Směrnici č. 63, kterou vydal v roce 1998 prezident USA 

Bill Clinton jako prezidentské rozhodnutí. [5] 
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2.6.1 Vývoj v oblasti kritické infrastruktury v ČR 

 V bývalém Československu fungoval do roku 1989 systém zvyšování odolnosti 

národního hospodářství směřovaný na přípravu činnosti za války. Dále velkým 

pokrokem v této oblasti bylo přijetí tzv. krizových zákonů v roce 2000, což mimo jiné 

vedlo k vybudování IZS ČR.[12] 

 Zásadním mezníkem ve vývoji KI v tuzemsku lze považovat vstup ČR do 

společenství národů Severoatlantické aliance (dále jen „NATO“). Stalo se tak 12. března 

1999, kdy ČR podepsala ratifikační listinu o vstupu do NATO. Dále byl zaznamenán 

posun v problematice kritické infrastruktury s MU spojenou s teroristickým útokem 

z 11. září 2001 v USA. [10,12] 

 Výbor pro civilní nouzové plánování (dále jen „VCNP“) společně s BRS v roce 

2001 projednali vládní dokument s názvem Definice a rozsah základních funkcí státu, 

který se zabýval základními funkcemi státu v případě mimořádných nebo krizových 

situací nevojenského charakteru. Později navázal na problematiku dokument nazvaný 

Zpráva o národní kritické infrastruktuře projednaný VCNP v roce 2002, který je 

zaměřena na tyto oblasti:[12] 

• systém dodávky energií, především elektřiny, 

• systém dodávky vody, 

• systém odpadového hospodářství, 

• přepravní síť, 

• komunikační a informační systémy, 

• bankovní a finanční sektor, 

• nouzové služby (PČR, HZS ČR, ZZS), 

• veřejné služby (zásobování potravinami, sociální služby, pohřební služby), 

• státní správa a samospráva. 

 Do roku 2010 nebyla problematika KI v právním řádu ČR přímo zakotvena. Změna 

nastala až po přijetí směrnice Rady EU 2008/114/ES, která změnila, respektive 

novelizovala krizový zákon, který nabyl účinnosti k 1. lednu 2011. Ke stejnému datu 

nabylo účinnosti nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku KI. [13] 

Tímto byla problematika KI vyřešena na národní úrovni a zanesena do právního 

systému ČR. [10] 

Přínosem novelizovaného krizového zákona pro oblast KI ČR bylo zejména: 
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• vymezení nových pojmů, 

• stanovení nových působností a úkolů OKŘ, 

• upřesnění postupu pro určování prvků KI na národní a evropské úrovni, 

• vymezení povinností subjektu KI.[5] 

 KI můžeme chápat jako jakousi podmnožinu základních funkcí státu. Pokud jsou 

zabezpečeny jednotlivé sektory KI, tak jsou naplněny i základní funkce státu. [5] 

 

2.6.2 Vývoj v oblasti kritické infrastruktury v EU 

 Evropská rada v roce 2004 požádala Evropskou komisi, aby se ujala přípravy 

celkové strategie pro ochranu EKI. Rok poté se podařilo utvořit dokument, který se 

zaměřil na spolupráci většího množství subjektů KI zvaný Zelená kniha o evropském 

programu na ochranu kritické infrastruktury, který byl vydán 17. listopadu 2005 

v Bruselu. V následujícím roce byly Evropskou komisí přijaty návrhy strategických 

opatření nazvaných Evropský program na ochranu kritické infrastruktury (European 

Programme for Critical Infrastructure Protection – ERCIP), (dále jen „ERCIP“). 

Účinná ochrana KI podle ERCIP spočívá v komunikaci, koordinaci a spolupráci, jak na 

národní, tak na evropské úrovni, a to mezi všemi orgány, profesními organizacemi, 

vlastníky a provozovateli KI, stejně tak na všech úrovních státní správy, samosprávy 

a také veřejnosti. [5,12] 

 

2.6.3 Kritéria pro výběr a určování prvků KI 

 Prvkem KI se rozumí zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná 

infrastruktura, určené podle průřezových a odvětvových kritérií, která jsou stanovena 

nařízením vlády č. 315/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb. [13] 

 Průřezová kritéria lze chápat jako soubor hledisek pro posuzování závažnosti vlivu 

narušení funkce prvku KI s mezními hodnotami, které zahrnují rozsah ztrát na životě, 

dopad na zdraví osob, mimořádně vážný ekonomický dopad nebo dopad na veřejnost 

v důsledku rozsáhlého omezení poskytování nezbytných služeb nebo jiného závažného 

zásahu do každodenního života.[12] 

 Průřezovým kritériem pro určení prvku KI je hledisko:[13] 
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a) obětí s mezní hodnotou více než 250 mrtvých nebo více než 2 500 osob 

s následnou hospitalizací po dobu delší než 24 hodin, 

b) ekonomického dopadu s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než 0,5 % 

hrubého domácího produktu, 

c) dopadu na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování 

nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života 

postihujícího více než 125 000 osob. 

 Odvětvovými kritérii jsou zpřesněny podmínky (technické a provozní hodnoty) 

pro určení prvku KI v jednotlivých odvětvích energetika, vodní hospodářství, 

potravinářství a zemědělství, zdravotnictví, doprava, komunikační a informační 

systémy, finanční trh a měna, nouzové služby a veřejná správa. Odvětvová kritéria jsou 

dále podrobněji členěna v příloze nařízení vlády č. 432/2010 Sb. [13] 

 Počet prvků KI zřízených organizační složkou státu (dále jen „OSS“) 

je zaznamenám v Seznamu prvků KI, jejichž provozovatelem je OSS, který byl stanoven 

v usnesení vlády č. 681 ze dne 4. září 2013 a později vícekrát aktualizován, naposledy 

ke dni 6. října 2015 usnesením BRS. Aktualizace vedla ke snížení celkového počtu 

prvků z původních 103 na 88 určených prvků KI zřízených OSS. [8,14] 

 Počet prvků KI, jejichž provozovatelem není OSS, realizují rozhodující činnost 

příslušná ministerstva a jiné ústřední správní úřady a Česká národní banka 

(dále jen „ČNB“). Celkový počet se pohybuje řádově kolem 1 250 určených prvků. [8] 

 

2.6.4 Postup v určování prvků KI 

 Pro určování prvků KI můžeme použít několik různých hledisek. Obecně mohou 

být rozděleny podle [5]: 

• geometrické definice objektů (bodové, liniové, areálové, prostorové, síťové), 

• typů objektů určených k ochraně (stacionární a mobilní), 

• lokalizace charakterizované umístěním objektu (v zastavěném prostoru, 

v nezastavěném prostoru, ve smíšeném prostoru. 

 Dále lze rozlišit dva odlišné postupu, jak určit charakter provozovatele prvku KI, 

ať již je nebo není OSS. Postup určování prvků KI poté probíhá takto:[10] 
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a) Prvky KI, jejichž provozovatelem je OSS 

Ministerstva a ÚSÚ a ČNB zasílají MV návrhy prvků KI a EKI, jejichž 

provozovatelem je OSS. MV následně zpracuje seznam, který je podkladem pro určení 

prvků KI a EKI a ten postoupí vládě, která tyto prvky určí, projedná a schválí navržený 

seznam. 

 

b) Prvky KI, jejichž provozovatelem není OSS 

Ministerstva a ÚSÚ a ČNB určí opatřením obecné povahy prvky KI a EKI, jejichž 

provozovatelem není OSS. O tomto určení informují bez zbytečného odkladu MV. 

 

2.6.5 Subjekt KI a jeho povinnosti 

 Nejdůležitějším úkolem je zajištění ochrany prvku KI. Subjekt KI má tuto 

povinnost zakotvenou v krizovém zákoně. Dále je povinností subjektu KI zpracovat 

plán krizové připravenosti subjektu KI do jednoho roku od rozhodnutí vlády nebo ode 

dne nabytí právní moci opatření obecné povahy, kterým byl prvek KI určen. Za účelem 

plnění úkolů subjektu KI, které vyplývají z krizového zákona, určí subjekt KI styčného 

bezpečnostního zaměstnance. Nezbytnou povinností subjektu KI je také dáno nechat 

se kontrolovat, což určuje krizový zákon, a to od příslušného ministerstva nebo jiného 

ÚSÚ. Kromě povinností stanoví tento zákon subjektu KI určitá oprávnění a výhody. 

Jednou z nejvýznamnějších výhod subjektu KI je přednostní zásobování v době trvání 

krizového stavu, které může být nařízeno, jak vládou (nouzový stav), tak hejtmanem 

(stav nebezpečí). [8] 

 

2.7 Krizové plánování 

 Krizovým plánováním rozumíme souhrn mnoha přípravných opatření zaměřených 

jednak na plánování obrany, tak na civilní nouzové plánování (dále jen „CNP“). Krizové 

plánování pro CNP vztahující se k oblastem ochrany obyvatelstva a ekonomiky, ochraně 

KI včetně opatření pro případ radiační havárie, preventivním opatřením proti použití 

zbraní hromadného ničení včetně řešení odstraňování následků jejich použití. Krizové 

plánování můžeme pojmout i jako soubor metod, opatření a postupů, které jsou v gesci 

příslušných orgánů a určených subjektů, jež svojí činností předchází KS, snižují možná 
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rizika zdrojů KS včetně jejich škodlivých následků. Výsledkem krizového plánování 

jsou stěžejní plánovací dokumenty, a to krizový plán, plán krizové připravenosti a plán 

krizové připravenosti subjektu KI. [5,8,10] 

 

2.7.1 Krizový plán 

 Před samotným zpracováním krizového plánu je zapotřebí nejprve stanovit možné 

hrozby a míry rizika v daném území či u dotčeného objektu, dále se musí zohlednit 

rozsah ohrožení, a také disponibilní síly a prostředky. [10] 

 Krizový plán je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn krizových 

opatření a postupů k řešení KS. Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů [15] stanoví náležitosti a způsob zpracování krizového plánu a plánu krizové 

připravenosti. 

 Krizové plány (dále jen „KP“) můžeme dělit na tzv. „objektové“, kam patří KP 

ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, KP ČNB a KP jiného státního orgánu 

– Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Kancelář prezidenta republiky, 

Nejvyšší kontrolní úřad atd., a na tzv. „územní“ KP, které se zpracovávají pro konkrétní 

území, např. krizový plán kraje a KP ORP.[10] 

 

2.7.2 Náležitosti KP 

 Krizový plán se skládá ze základní části, operativní části a pomocné části. 

Tyto části obsahují:[15] 

 1. Základní část 

 a) charakteristiku organizace krizového řízení, 

 b) přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení, 

 c) přehled právnických osob a podnikajících fyzických osob, které zajišťují plnění 

 opatření vyplývajících z KP, 

d) přehled prvků KI a prvků EKI určených příslušným ministerstvem, jiným ÚSÚ 

nebo ČNB (pouze v KP ministerstva, jiného ÚSÚ, ČNB nebo jiného státního 

orgánu). 
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 V případě KP kraje nebo KP ORP, je v základní části uveden přehled prvků KI 

a EKI nacházejících se na území kraje, respektive správním obvodu ORP. [10] 

 

 2. Operativní část 

a) přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení, 

b) plán nezbytných dodávek, 

c) způsob plnění regulačních opatření, 

d) přehled spojení na subjekty podílející se na připravenosti na KS a jejich řešení, 

e) rozpracování typových plánů na postupy pro řešení konkrétních druhů hrozících 

KS identifikovaných v analýze ohrožení, 

f) přehled plánů zpracovaných podle zvláštních právních předpisů využitelných 

při řešení KS. 

 

 Pokud je zpracovatelem ministerstvo, jiný ÚSÚ, ČNB, nebo jiný státní orgán, tak 

obsahuje tato část navíc plán hospodářské mobilizace. [15] 

 

 3. Pomocná část 

 a) přehled právních předpisů využitelných při přípravě na KS a jejich řešení, 

 b) zásady manipulace s KP, 

 c) geografické podklady, 

 d) další dokumenty související s připraveností na KS a jejich řešením, 

 e) typový plán, který příslušné ministerstvo, jiný ÚSÚ nebo ČNB zpracovává 

ve své působnosti a kterým stanoví pro konkrétní druh KS doporučené typové 

postupy, zásady a opatření pro jejich řešení, (jen v případě, že je zpracovatelem 

ministerstvo, jiný ÚSÚ, ČNB, nebo jiného státního orgánu). 
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2.7.3 Typové plány 

 Typový plán je, v souladu s ustanovením § 15 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., 

dokument, kterým příslušné ministerstvo nebo jiný ÚSÚ stanoví pro řešení konkrétního 

druhu krizové situace doporučené typové postupy, zásady a opatření. Typové plány jsou 

následně rozpracovány v operativní části krizových plánů na postupy pro řešení 

konkrétních druhů hrozících krizových situací identifikovaných zpracovatelem 

krizového plánu v analýze ohrožení. [37] 

 

2.7.4 Plán krizové připravenosti 

 Plán krizové připravenosti je na rozdíl od KP plánovacím dokumentem právnické 

osoby nebo podnikající fyzické osoby (dále jen „PaPFO“), která zajišťuje plnění 

opatření vyplývajících z krizového zákona. Plán krizové připravenosti lze chápat jako 

nástroj k zajištění připravenosti PaPFO a územního správního úřadu na KS, které 

mohou ohrozit plnění opatření vyplývajících z KP, a dále obsahuje postupy k realizaci 

opatření vyplývajících z KP za KS. [8] 

 

 Náležitosti plánu krizové připravenosti 

 Plán krizové připravenosti se skládá ze základní části, operativní části a pomocné 

části:[15] 

1. Základní část obsahuje 

a) vymezení předmětu činnosti PaPFO a úkolů a opatření, které byly důvodem 

zpracování plánu krizové připravenosti, 

b) charakteristiku krizového řízení, 

c) přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení a jejich možný 

dopad na činnost PaPFO. 

 

2. Operativní část obsahuje 

a) přehled opatření vyplývajících z KP příslušného orgánu krizového řízení 

a způsob zajištění jejich provedení, 

b) způsob zabezpečení akceschopnosti PaPFO pro zajištění provedení krizových 

opatření a ochrany činnosti PaPFO, 



34 

 

c) postupy řešení KS identifikovaných v analýze ohrožení, 

d) plán opatření hospodářské mobilizace u dodavatelů mobilizační dodávky, 

e) přehled spojení na příslušné orgány krizového řízení, 

f) přehled plánů zpracovaných podle zvláštních právních předpisů využitelných 

při řešení KS. 

 

3. Pomocná část obsahuje 

a) přehled právních předpisů využitelných při přípravě na MU a KS a jejich řešení, 

b) přehled uzavřených smluv k zajištění provedení opatření, které byly důvodem 

zpracování plánu krizové připravenosti, 

c) zásady manipulace s plánem krizové připravenosti, 

d) geografické podklady, 

e) další dokumenty související s připraveností na MU nebo KS a jejich řešení. 

 

 Náležitosti plánu krizové připravenosti subjektu KI 

 Plán krizové připravenosti subjektu KI představuje nástroj k zajištění připravenosti 

subjektu KI na KS, které mohou ohrozit funkci prvku KI.[8] 

 Plán krizové připravenosti subjektu KI se skládá ze základní části, operativní části 

a pomocné části:[15] 

 

 Základní část obsahuje stejné náležitosti jako plán krizové připravenosti, dále 

seznam prvků KI a identifikaci možných ohrožení funkce KI. 

 

 Operativní část obsahuje kromě již uvedených náležitostí plánu krizové 

připravenosti dále náležitosti zaměřené na ochranu funkce prvku KI s doplněním 

stanovených opatření na jeho ochranu. 

 

 Pomocná část obsahuje shodné náležitosti uvedené v plánu krizové připravenosti, 

k tomu další náležitosti zaměřené na ochranu funkce KI. [15] 
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2.7.5 Zpracování dokumentace krizového plánování  

 Krizové řízení můžeme chápat jako živý proces, který musí reagovat na změny 

ve společnosti, z toho důvodu je zapotřebí projednat každou změnu mající dopad na 

obsah KP, plánu krizové připravenosti nebo plánu krizové připravenosti subjektu KI. 

Taková aktualizace se provádí bezodkladně. Plán krizové připravenosti se vede nejméně 

v jednom listinném vyhotovení a elektronické podobě. Po provedení souhrnné 

aktualizace plánu krizové připravenosti se doporučuje jeho opětovné schválení. [8,10] 

 

 

2.8 Integrovaný záchranný systém 

 Historie vzniku IZS sahá již před milénium. Politicko-společenské změny po roce 

1989 a následný vznik samostatné České republiky vedly k výstavbě nového 

bezpečnostního systému státu. Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba 

každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení 

mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod atd.). Vždy, když bylo nutné 

spolupracovat při řešení větší události, vždy byl zájem spolupracovat a využívat to, 

s kým se spolupracuje, pro dosažení rychlé a účinné záchrany nebo likvidace 

mimořádné události. Spolupráce na místě zásahu uvedených složek v nějaké formě 

existovala vždy. Avšak odlišná pracovní náplň i pravomoci jednotlivých složek 

zakládaly a zakládají nutnost určité koordinace postupů. [18] Interpretace zásad jeho 

výstavby a fungování probíhaly prakticky celá 90. léta minulého století a vyvrcholila 

vytvořením návrhu společného zákona o záchranném systému a krizovém řízení, který 

však nebyl Parlamentem ČR akceptován. [16] 

 Významným urychlením bylo přijetí krizové legislativy po rozsáhlých povodních 

na Moravě v roce 1997. Tento zlom nastal v roce 2001, kdy nabyly účinnosti zvlášť 

zákon o IZS a krizový zákon. Tímto vládním krokem se dotvořil systém managementu 

mimořádných situací v podmínkách státu. [11,17,1] 

 IZS se podle § 2 zákona o IZS [1] rozumí koordinovaný postup jednotlivých složek 

při přípravě na MU, a při provádění ZaLP, přípravu na MU škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, 

zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení ZaLP. 
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 K zapojení IZS dochází v případě, že vznikající MU vyžaduje provádění ZaLP 

na místě zásahu dvěma a více složkami IZS. Zásah v místech MU je řízen na operační 

úrovni tzv. operačním a informačním střediskem IZS (dále jen „OPIS IZS) 

Tyto pracoviště jsou stálými orgány pro koordinaci složek IZS. Tuto činnost zabezpečují 

krajská operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru kraje 

(dále jen „KOPIS“) a operační a informační středisko Generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru.[11] 

 OPIS IZS jsou povinna podle § 5 zákona o IZS: 

• přijímat a vyhodnocovat informace o MU, 

• zprostředkovávat organizaci plnění úkolů ukládaných velitelem zásahu, 

• plnit úkoly uložené orgány oprávněnými koordinovat ZaLP, 

• zabezpečovat v případě potřeby vyrozumění základních a ostatních složek IZS 

a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků podle 

dokumentace IZS. [11] 

Dále jsou OPIS IZS oprávněna: 

• povolávat a nasazovat síly a prostředky HZS ČR a jednotek požární ochrany 

(dále jen „JPO“), dalších složek IZS podle poplachového plánu IZS nebo podle 

požadavků velitele zásahu, při tom dbají, aby uvedené požadavky nebyly 

v rozporu s rozhodnutím příslušného funkcionáře HZS ČR, hejtmana kraje, 

nebo MV při jejich koordinaci ZaLP, 

• vyžadovat a organizovat pomoc, osobní a věcnou pomoc podle požadavků 

velitele zásahu, 

• provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroženém území, 

pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.[1] 

Dokumentace IZS je řešena v § 14 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých 

podrobnostech zabezpečení IZS, v pozdějším znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., kde je 

v šesti bodech napsán výčet dokumentů. Jedním z nich je i Ústřední poplachový plán, 

který platí pro území ČR, a pro území kraje platí tzv. Poplachový plán kraje.[19] 

Podle těchto závazných dokumentů postupuje OPIS IZS při řešení a koordinaci MU. 

K přijímání a vyhodnocování MU nahlášených na celostátní tísňové linky 150 

(HZS ČR), 155 (Zdravotnická záchranná služba), 158 (Policie České republiky) 

a celoevropské jednotné číslo tísňového volání 112. 
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2.8.1 Základní a ostatní složky IZS 

 IZS ČR se rozděluje na dvě hlavní části, a to na základní složky IZS a ostatní 

složky IZS. Základní složky IZS jsou podle § 4 zákona o IZS tyto: 

1) Hasičský záchranný sbor České republiky, 

2) Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany, 

3) poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, 

4) Policie České republiky. 

 Dále § 4 zákona o IZS určuje užití a působnost základních složek IZS, které 

zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku MU, její vyhodnocení 

a neodkladný zásah v místě MU. Za tímto účelem rozmisťují své síly a prostředky 

po celém území ČR. Tyto složky jsou schopny a povinny na základě zákona o IZS 

rychle a nepřetržitě zasahovat na celém území státu. [1,17] 

 

 Mezi ostatní složky IZS podle § 4 zákona o IZS [1] patří: 

1) Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (např. Armáda České republiky), 

2) Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. Vězeňská služba České republiky), 

3) Ostatní záchranné sbory (např. Báňská záchranná služba), 

4) Orgány ochrany veřejného zdraví (např. Hygienická stanice), 

5) Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (např. Speleologická záchranná 

služba), 

6) Zařízení civilní ochrany, 

7) Neziskové organizace a sdružení občanů, které lze využít k ZaLP 

(např. Horská služba). 

 Ostatní složky jsou k dispozici při ZaLP a jsou povolány v tzv. režimu plánované 

pomoci na vyžádání. Plánovanou pomocí na vyžádání se rozumí taková pomoc, která je 

předem písemně dohodnuta a je zanesena do poplachového plánu IZS. Tuto pomoc 

na vyžádání od ostatních složek IZS může využít pro ZaLP obecní úřad ORP, krajský 

úřad, ministerstva, ÚSÚ anebo základní složky IZS. [1,19] 
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2.9 Hasičský záchranný sbor České republiky  

 HZS ČR je jednotný bezpečnostní sbor, jehož úkolem je chránit životy a zdraví 

obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými 

událostmi a krizovými situacemi.[20] Dále se HZS ČR podílí jako hlavní orgán 

při provádění ZaLP v místě MU. Jeho úloha je nezbytná i v oblasti požární ochrany, 

ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, IZS, krizového řízení a dalších 

úkolů, které jsou stanoveny jednak zákonem o HZS [20], tak i dalšími právními 

předpisy, jimiž jsou např. zákon o IZS [1], krizový zákon [2] nebo zákon č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně. HZS ČR poskytuje součinnost ozbrojeným bezpečnostním 

sborům při zajišťování bezpečnosti ČR. Hlavní úlohu v rámci složek IZS plní určení 

vedoucí příslušníci HZS ČR v místě MU.[17] 

 V neposlední řadě HZS ČR organizuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních 

věcí přijímání humanitární pomoci poskytované ČR ze zahraničí.[20] 

 

2.9.1 Organizace a řízení HZS ČR 

 HZS ČR tvoří tyto části:[7] 

a) Generální ředitelství HZS ČR (dále jen „GŘ HZS ČR“), 

b) HZS krajů, 

c) záchranný útvar, 

d) škola. 

 Generální ředitelství HZS ČR 

 GŘ HZS ČR je součástí MV, v čele GŘ HZS ČR stojí generální ředitel HZS ČR 

(dále jen „generální ředitel“). Hlavními úkoly GŘ HZS ČR jsou na úseku požární 

ochrany, ochrany obyvatelstva, civilní nouzové plánování, IZS nebo na úseku krizového 

řízení. GŘ HZS ČR je zřizovatelem a provozovatelem dalších organizačních složek 

vzdělávacích, technických a účelových zařízení. Jmenovat lze například 

Střední odbornou školu požární ochrany a Vyšší odbornou školu požární ochrany 

ve Frýdku-Místku, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Záchranný útvar 

HZS ČR se třemi záchrannými rotami dislokovaných v Hlučíně, Zbirohu a Jihlavě 

anebo Technický ústav požární ochrany v Praze. MV v rámci GŘ HZS ČR zřizuje 

OPIS, které plní úkoly OPIS IZS a další úkoly.[7] 
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 Hasičský záchranný sbor kraje 

 HZS krajů jsou výkonnou složkou HZS ČR. Všechna krajská ředitelství sídlí 

v krajských městech, kromě HZS Středočeského kraje, které sídlí v Kladně. Na území 

ČR je tedy 14 krajských ředitelství.[19] V čele HZS kraje je ředitel HZS kraje 

(dále jen „krajský ředitel“). HZS krajů jsou samostatnými organizačními složkami státu 

a jsou napojeny na rozpočtovou kapitolu MV. Na území jednotlivých krajů řídí výkon 

a řeší úkoly na úsecích požární ochrany, ochrany obyvatel, civilního nouzového 

plánování, IZS a krizového řízení. HZS kraje zřizuje OPIS, který plní úkoly OPIS IZS 

a další úkoly. OPIS je trvalým pracovištěm pro příjem volání na jednotné celoevropské 

číslo tísňového volání 112 a národní číslo tísňového volání 150. [20,21] 

 

 HZS kraje tvoří [19]: 

a) ředitelství HZS kraje, 

b) územní odbory HZS kraje, 

c) jednotky HZS kraje, 

d) organizačními součástmi krajského ředitelství jsou OPIS HZS kraje a vzdělávací 

zařízení, technická a účelová zařízení. 

 Krajská ředitelství jsou zároveň správními úřady, při kterých vykonávají státní 

správu ve správních obvodech, kterými jsou kraje. Organizační součásti HZS kraje 

na úrovni okresů jsou územní odbory HZS kraje.[19] 

 

 Územní odbor HZS kraje 

 HZS krajů se člení na územní odbory, které zpravidla bývají shodné s bývalými 

HZS okresů, ale mohou být i větší. Územní odbor HZS kraje je organizačním článkem 

příslušného HZS kraje, respektive krajského ředitelství. [21] 

 GŘ HZS ČR rozhoduje [22] o plošném pokrytí JPO, rozmístění hasičských stanic, 

vnitřní organizaci, početních stavech a předurčenosti JPO pro záchranné práce. 

 Jednotlivé stanice, až na výjimky, jsou obvykle dislokovány v ORP. Na území ČR 

je aktuálně dislokováno 243 stanic (stav k 31. 12. 2018). Na těchto stanicích jsou 

umístěny jednotky HZS krajů, které zde mají výjezdové, sociální a technické zázemí. 

[21,23] 
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 V současné době slouží u HZS ČR 10 850 osob, z nichž je zastoupeno 15 % žen. 

Z celkového počtu ve služebním poměru je 9 793 příslušníků, kteří vykonávají službu 

ve zmíněných stanicích. Ti jsou dále rozděleni na „výjezdové hasiče“ (represivní část), 

což čítá 6 797 příslušníků, a tzv. „denní příslušníky“, kteří tvoří zbytek. 

Občanské zaměstnance tvoří počet 1 057 osob. [23] 

 Dlouhodobá strategie ze dne 14. 2. 2018 vydaná generálním ředitelstvím počítá 

s navýšením počtu stanic na 250, z důvodů ideálního plošného pokrytí území ČR.[24] 

Územní odbor pro stanovené území plní zejména tyto úkoly:[19] 

a) je dotčeným orgánem státní správy na úseku PO, a vykonává státní požární 

dozor, 

b) zpracovává návrh zdrojů vody pro hašení požárů, 

c) zpracovává návrh podmínek pro zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí 

vzniku požáru a při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 

d) odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek HZS kraje na spravované 

území atd. 

 HZS kraje ve svých jednotlivých územních odborech má rozmístěny v rámci 

plošného pokrytí centrální a pobočné stanice HZS. Centrální a pobočné stanice HZS lze 

rozdělit na tyto:[22] 

 

Centrální stanice HZS 

C1 – stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 50 tisíc – výjezd dvou družstev, 

C2 – stanice umístěná v obci s počtem obyvatel od 50 do 75 tisíc obyvatel, výjezd dvou 

družstev, 

C3 – stanice umístěná v obci s počtem obyvatel nad 75 tisíc – výjezd tří družstev. 

 

Pobočné stanice HZS 

P0 – stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 15 tisíc, kde jednotka HZS kraje 

vznikla sloučením prostředků obce a HZS kraje, 

P1 – stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 30 tisíc nebo v části obce, 

kde jednotka HZS zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu, 
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P2 – stanice, která zabezpečuje výjezd družstva a je vybavena stanovenou požární 

technikou a výškovou technikou, stanice P2 se zřizuje za určitých podmínek v obci 

s počtem obyvatel do, respektive nad 15 tisíc, 

P3 – stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 30 tisíc, kde jednotka HZS 

zabezpečuje výjezd jednoho družstva a družstva o zmenšeném početním stavu, 

P4 – stanice umístěná v obci nebo v části obce s počtem obyvatel nad 30 tisíc, 

kde jednotka HZS zabezpečuje výjezd dvou družstev. [22] 

 

 Výkon služby 

 Příslušníci HZS vykonávají službu na stanicích HZS kraje podle zákona 

č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Příslušníci 

mohou mít dobu služby rozvrženou rovnoměrně (tzv. „denní směna“, která má týdenní 

pracovní dobu 37,5 hodin) anebo nerovnoměrně (tzv. „směna“). Za dvousměnný nebo 

třísměnný režim služby se považuje režim služby, v němž se příslušníci vzájemně 

střídají ve dvou nebo ve třech směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Je tedy 

zabezpečen nepřetržitý režim služby, v němž se příslušníci vzájemně střídají 

ve směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích k zajištění nepřetržitého provozu 

vyžadujícího výkon 24 hodin služby denně po 7 dnů v týdnu. Příslušníci tedy pracují 

v cyklu 24 hodin směna a 48 hodin mezi směnové volno. [25] 

 

 Ve směně vykonávají službu příslušníci předurčení pro vlastní zásahovou činnost 

(tzv. „výjezdoví hasiči“), příslušníci předurčení pro obsluhu operačních a informačních 

středisek a příslušníci zařazení v záloze směny, kteří zabezpečují chod jednotky 

a činnost podpůrných speciálních služeb. Příslušníci předurčení pro zásahovou činnost 

a příslušníci zařazení v záloze směny jsou organizováni do družstev, resp. skupin. 

Základní počet příslušníků ve směně je uveden v Tabulce 2:[25] 
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Tabulka 2:  Základní a minimální početní stavy příslušníků ve směně [25] 

Typ stanice 
C1 C2 C3 P0 P1 P2 P3 P4 

Počet organizovaných výjezdů k zásahu a 

zabezpečení plošného pokrytí 

2 2 3 1 1 1 1 2 

Základní početní stav příslušníků ve třech 

směnách 

39 45 60 9 15 24 33 39 

Základní početní stav příslušníků v jedné 

směně 

13 15 20 3 5 8 11 13 

Minimální početní stav příslušníků v jedné 

směně 

8 10 14 2 4 6 8 8 

Funkční složení směny 

Velící důstojník směny   1 - - - - - 

Velitel čety 1 1 1 - - - 1 1 

Velitel družstva 2 2 3 1 1 1 2 2 

Hasič – řidič, obsluha požární techniky 

(strojník) 

4 5 7 2 2 3 4 4 

Hasič – technik speciální služby 4 4 4 - 1 2 2 3 

 

 Pod pojmem jednotka HZS kraje si lze představit síly a prostředky HZS ČR určené 

k výjezdu k MU. Podle velikosti se dělí na čety (2 a více družstev), družstvo 

(6 hasičů s technikou), družstvo o sníženém početním stavu (4 hasiči s technikou) 

a skupinu (2-3 hasiči s technikou). Nejčastěji se využívá družstva o sníženém početním 

stavu, kdy tyto síly a prostředky jsou základním systémovým prvkem plošného pokrytí 

území krajů JPO. Při mezikrajské pomoci při rozsáhlých a závažných MU a pro 

mezinárodní pomoc se zřizuje speciální JPO zvaná odřad, která se může skládat z JPO, 

složek IZS a odborníků. [21] 
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 Záchranný útvar HZS ČR 

 ZÚ HZS ČR je organizační složkou státu a účetní jednotkou v přímé podřízenosti 

Generálního ředitelství HZS ČR. Záchranný útvar tvoří čtyři záchranné roty, které jsou 

dislokovány na třech místech v České republice, a má celorepublikovou působnost, 

v jejímž čele stojí velitel útvaru. ZÚ HZS ČR vznikl k 1. 1. 2009 se sídlem v Hlučíně, 

kde jsou umístěny dvě záchranné roty. Dále vznikla k 1. 1. 2010 Záchranná rota Zbiroh 

a nejnověji poslední Záchranná rota Jihlava k 1. 1. 2016. Jednotky Záchranného útvaru 

jsou předurčeny pro řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, živelních pohrom, 

přírodních kalamit, rozsáhlých požárů a technických zásahů s nutností využití speciální 

techniky, jíž záchranný útvar disponuje. Jednotku ZÚ HZS ČR si na místo MU může 

vyžádat velitel zásahu pro ZaLP. Operační a informační středisko MV – generálního 

ředitelství HZS ČR vysílá jednotku Záchranného útvaru k zásahu při řešení MU. 

ZÚ HZS ČR podle zákona o požární ochraně [26] také provádí odbornou přípravu 

příslušníků, dále také výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění pro potřeby složek 

IZS a další specializační kurzy. [20,27] 

 

 Škola 

 Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany 

ve Frýdku-Místku (dále jen „škola“) je organizační součástí Hasičského záchranného 

sboru České republiky, a zároveň organizační složkou státu a účetní jednotkou. V čele 

školy stojí ředitel. Škola poskytuje vzdělání v oblasti požární ochrany, ochrany 

obyvatelstva, IZS a krizového řízení za podmínek stanovených školským zákonem 

a provádí odbornou přípravu podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Nedílnou 

součástí činnosti školy jsou různé typy vzdělávacích programů a odborných kurzů 

pro příslušníky HZS ČR. [20,28] 
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2.10 Středočeský kraj 

 Středočeský kraj je největším krajem v České republice, jehož území zaujímá 14 % 

plochy území ČR. Středočeský kraje se dělí na 12 okresů a 10 okresních měst, dále čítá 

celkem 26 obcí s rozšířenou působností. Na území kraje se nachází 1 144 obcí. 

Ve Středočeském kraji žije přibližně 1 350 000 obyvatel. [29] 

 Rada kraje vydává nařízením kraje požární poplachový plán kraje a zároveň stanoví 

nařízením kraje podmínky k zabezpečení:[26] 

a) plošného pokrytí území kraje JPO, 

b) zdrojů vody k hašení požárů a tyto zdroje určí, 

c) požární ochrany v době zvýšeného nebezpeční vzniku požáru, 

d) požární ochrany v budovách zvláštního významu, 

e) požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. 

 

2.11 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje  

 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS SČK“) se územní 

působností shoduje s územím Středočeského kraje. HZS SČK je tvořeno Krajským 

ředitelstvím HZS Středočeského kraje, Školicím střediskem a chemickou laboratoří 

v Kamenici, Školicím a rehabilitačním střediskem v Roučmídově mlýně a Územním 

odborem Kladno. HZS SČK se skládá z deseti organizačních složek, a to již zmíněným 

Krajským ředitelstvím a devíti územními odbory (dále jen „ÚO“), jimiž jsou Benešov, 

Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk a Příbram. 

Krajské ředitelství HZS SČK je nadřízeným orgánem jednotlivým ÚO. Celkem HZS 

SČK disponuje na svém území 32 stanicemi. HZS SČK je subjektem KI a jeho stanice 

prvky KI. [30] 

 

2.12 Územní odbor Kladno 

 Územní odbor Kladno je organizační složkou HZS SČK, který sídlí v Kladně. 

Základním úkolem HZS SČK je chránit životy a zdraví obyvatel, zvířata, majetek 

a životní prostředí před požáry a jinými mimořádnými událostmi. HZS SČK zřizuje ÚO 

pro zabezpečení výkonu státní správy na úseku požární ochrany, IZS, ochrany 
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obyvatelstva a k řešení úkolů v oblasti krizového řízení. Místní působnost ÚO je dána 

shodou s územím příslušného okresu, ve kterém se ÚO nachází. V čele ÚO stojí ředitel 

územního odboru, který je přímo podřízen krajskému řediteli HZS SČK. Jednotky HZS 

kraje jsou dislokovány na stanicích. ÚO Kladno čítá sedm stanic, přičemž centrální 

hasičská stanice se nachází v Kladně a pobočné stanice jsou v Rakovníku, Roztokách, 

Řevnicích, Slaném, Stochově a v Jílovém u Prahy. 

 

 

2.12.1 Vývoj pobočné stanice Řevnice 

 Pobočná stanice Řevnice je organizační součástí Územního odboru Kladno HZS 

SČK a je v majetku města Řevnice. Stanice je dislokována na adrese Havlíčkova 174, 

252 30 Řevnice, což je cca asi 700 m od centra města. Stanice má za sebou bohatou 

historii ve svém vývoji, určení i plnění úkolů. [32] 

 Město Řevnice má přibližně 3 500 obyvatel a zaujímá plochu 10,14 km2. Rozkládá 

po obou březích řeky Berounky v nadmořské výšce 218 m n. m. Řevnice jsou město 

v okrese Praha-západ. Leží asi 10 km jihozápadně od Prahy v kopcovité krajině na 

západním okraji brdského lesního masivu. [33] 

 Sbor dobrovolných hasičů Řevnice byl založen v roce 1896. Historie vzniku 

profesionální stanice Řevnice zasahuje do roku 1975, kdy její původní dislokace byla 

v Radotíně. Rozrůstající se okrajové části Prahy donutily k přesunu stanice do nového 

sídla. Nové sídlo bylo vybráno ve stávající požární zbojnici Sboru dobrovolných hasičů 

(dále jen „SDH“) v Řevnicích. Až do roku 2003 fungovala stanice Řevnice jako 

centrální hasičská stanice okresu Praha – západ. Po zrušení okresních úřadů a vytvoření 

HZS Středočeského kraje došlo ke snížení kategorie jednotky na „P2“ a postupnému 

snižování početních stavů. Nějakou dobu se dokonce uvažovalo o přestěhování stanice 

mimo Řevnice. [32] 

 Od roku 2014 nastal obrat a stanice Řevnice je typem pobočné stanice P3, tudíž se 

navýšily početní stavy na 10 příslušníků ve směně, znovu je v každé směně velitel čety 

a denní velitel stanice. Vrátil se statut stanice s dislokací v ORP. Na stanici je 

ustanovena lezecká skupina. K roku 2015 byla započata částečná rekonstrukce stanice, 

která se týkala snížení její energetické náročnosti. Přistoupilo se k zateplení fasády 

a střešní konstrukce, k výměně oken a drobným stavebním úpravám. [32] 
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 V březnu 2019 došlo k další etapě rekonstrukce stanice Řevnice, která byla 

zaměřena na výměnu elektroinstalace – osvětlení, zásuvky, datové kabely atd. zlepšení 

hygienických podmínek (vybudování moderních sprch a toalet pro hasiče), výměna 

nášlapných vrstev podlah. 

 

2.12.2 Současný stav pobočné stanice Řevnice 

 Pobočná stanice Řevnice zabezpečuje nepřetržitý výjezd dvou družstev 

o zmenšeném početním stavu. V současnosti slouží 30 příslušníků na stanici Řevnice, 

tj. 10 příslušníků v jedné směně. Dlouhodobě je uvažováno navýšení personálního stavu 

na celkových33 příslušníků na stanici. Stanice Řevnice je typem a předurčením 

označena jako P3-B-Z, kategorie B značí předurčenost JPO k záchranným pracím 

k dopravním nehodám na všech komunikacích, kategorie Z značí předurčenost 

k zásahu na JPO na nebezpečných látkách bez další specifikace. [34] 

 Na stanici Řevnice se nachází pracoviště státního požárního dozoru (dále jen 

„SPD“) a pracoviště ochrany obyvatelstva. Organizační strukturou je toto pracoviště 

zařazené jako odloučené pracoviště krajské ředitelství HZS SČK. Krajské ředitelství 

HZS SČK má pro státní požární dozor a ochranu obyvatelstva zřízená dvě odloučená 

pracoviště, kdy druhé odloučené pracoviště se nachází na stanici Rakovník. Příslušníci 

zajišťující agendu SPD pro území Praha – západ jsou určeni dva, kteří vykonávají 

stavební prevenci, a jeden příslušník zajišťující agendu kontrolní činnosti. Dále je zde 

zajišťována agenda ochrany obyvatelstva v počtu jednoho příslušníka. 

 V hasebním obvodu stanice Řevnice se nachází celkem 40 obcí, z toho jedna ORP 

pro Prahu západ. Tento status ORP má město Černošice. Celkem hasební obvod čítá asi 

44 500 obyvatel (stav k 1. 1. 2018). Plocha hasebního obvodu zaujímá plochu 260 km2. 

V hasebním obvodu se například nachází jeden z nejvýznamnějších středověkých hradů 

Karlštejn. V zásahovém obvodu stanice Řevnice prochází řeka Berounka a její členitý 

terén. V letních měsících je tato oblast hojně využívána turisty. Také se zde nachází 

krasové oblasti s jeskyněmi a zatopenými lomy, které jsou součástí území Chráněné 

krajinné oblasti Český kras. Ve zmíněných lomech je občas potřeba provést zásah JPO – 

lezecké skupiny z hlediska záchrany osob nad volnou hloubkou. V hasebním obvodu 

prochází dálnice D4, a to v úseku od katastrálního území Kytín po katastrální území 

Jíloviště. V zásahovém území se dále nachází 40 objektů se zpracovanou dokumentací 
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zdolávání požáru a 10 objektů s elektrickou požární signalizací připojených na pult 

centrální ochrany.[32] 

 

 

2.13 Územní odbor Příbram 

 Územní odbor Příbram je organizační složkou HZS SČK. Územní působnost 

ÚO Příbram je největší ze všech ÚO v HZS SČK. Hlavním posláním všech stanic 

HZS ČR je shodný, tedy chránit životy a zdraví obyvatel před požáry a jinými MU, 

provádět ZaLP a provádět přípravu na řešení MU a KS. ÚO Příbram se skládá ze tří 

stanic. Centrální stanice se nachází v Příbrami, a zároveň se zde nachází sídlo 

Územního odboru, dále dvě pobočné stanice jsou v Dobříši a v Sedlčanech. V čele 

ÚO stojí ředitel územního odboru, který je přímo podřízen krajskému řediteli 

HZS SČK. Jednotky HZS kraje jsou dislokovány na stanicích. Nemalou část území 

zaujímá zalesněný terén s hornatým terénem, kde se nachází Chráněná krajinná oblast 

Brdy (vznik k 1. 1. 2016). Tato oblast spadá do kompetencí Armády ČR, která v této 

lokalitě spravuje vojenské újezdy. JPO ze stanice Příbram zde při požárech mohou 

poskytnout ZaLP v součinnosti. [32,35] 

 Město Příbram leží pod Brdskou vrchovinou a nachází se v nadmořské výšce 

502 m n. m. v jižní části Středočeského kraje. Žije zde přibližně 33 000 obyvatel. 

Příbram je známá jako historické hornické město. Dále se zde nachází poutní místo 

Svatá hora. Příbram je zároveň ORP. Městem protéká říčka Litavka. V ÚO Příbram se 

nachází část jednoho z největších vodních děl v ČR, jímž je vodní nádrž Orlík. [32,36] 

 

2.13.1 Vývoj centrální stanice Příbram 

 Centrální stanice Příbram je organizační součástí Územního odboru Příbram HZS 

SČK. Její vznik sahá do roku 1970, kdy vznik okresní veřejný požární útvar, který si 

stanovil hlavní úkol, a to snižovat škody způsobené požáry. První strážnice byla 

umístěna na náměstí T.G.M. v Příbrami, která se v roce 1972 přestěhovala do objektu 

bývalého dolu Marie v Březových horách. V listopadu 1990 se okresní veřejný požární 

útvar stěhuje do nově postaveného areálu, který byl stavěn i za pomoci odsouzených 

trestanců, v části města, kde se nachází nejvíce výškových budov. V této době to byla 
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jedna z nejmodernějších hasičských stanic, která ve svém areálu disponuje budovou 

s cvičným polygonem k výcviku příslušníků a simulování podmínek v těžko přístupném 

místě zásahu, kde je tzv. nulová viditelnost a velmi špatná orientace v prostoru díky 

mnoha překážkám. V areálu byla také vystavěna sportovní hala včetně cvičné věže. [32] 

 V závěru roku 2018 na stanici Příbram proběhla dílčí rekonstrukce hygienického 

zázemí pro hasiče. Stavební práce se týkaly nově vybudovaných sprch a toalet. 

 

2.13.2 Současný stav centrální stanice Příbram  

 Centrální stanice Příbram zabezpečuje nepřetržitý výjezd dvou družstev 

o zmenšeném početním stavu. V současnosti slouží 39 příslušníků na stanici Příbram, 

tj. 13 příslušníků v jedné směně. Stanice Příbram je typem a předurčením označena jako 

C1-B, E-S, kategorie B značí předurčenost JPO k záchranným pracím k dopravním 

nehodám na všech komunikacích, kategorie E značí, že jednotka HZS kraje (JPO) 

je vybavená automobilovým jeřábem s nosností výložníku do 20 tun a lanovým 

navijákem do 40 tun. Kategorie S informuje o předurčenosti jednotky HZS kraje (JPO) 

určená MV-GŘ HZS ČR na návrh HZS kraje dislokovaná zpravidla v místech hlavních 

přepravních tras nebezpečných látek tak, aby maximální doba dojezdu JPO s typem 

předurčenosti „S“ z místa dislokace této jednotky na předpokládané nejvzdálenější 

místo zásahu byla 40 minut.[32] 

 Na stanici Příbram se nachází zároveň sídlo ÚO Příbram včetně veškerých 

pracovišť, jimž jsou pracoviště státního požárního dozoru (stavební prevence, kontrolní 

činnost a zjišťování příčin požárů), pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového řízení, 

dále pracoviště IZS a služeb, které zajišťuje především akceschopnost a funkčnost 

požární techniky, technických prostředků, ochranných prostředků pro hasiče, prostředků 

pro práci s nebezpečnými látkami, spojovacích prostředků, prostředků pro varování 

a vyrozumění. Provozní pracoviště se také nachází na stanici Příbram, které zabezpečuje 

personální záležitosti, zajišťuje evidenční a spisovou službu, evidenci majetku a 

majetkovou správu, zásobování a skladové hospodářství, energetickou službu a správu 

budov. 

 V hasebním obvodě stanice Příbram se nachází 67 obcí s přibližně 65 500 obyvatel. 

Město Příbram má zároveň statut ORP. Plocha území hasebního obvodu stanice Příbram 

má 603 km2. V blízkosti vodní nádrže Orlík a přilehlého Povltaví se v sezóně navyšuje 
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až o 15 000 rekreantů. Část hasebního obvodu stanice Příbram protíná dálnice D4. 

Z průmyslových objektů, které se nachází v zásahovém obvodu lze zmínit firmy Ravak 

nebo Disa. Z hlediska zvýšeného požárního nebezpečí lze zmínit areál RWE GAS 

Storage s.r.o. Podzemní zásobník plynu Háje a další objekty. Z kulturního hlediska 

s nevyčíslitelnou hodnotou církevní stavba, čímž je poutní místo Svatá Hora nebo 

Hornické muzeum Příbram. 

 V působnosti stanice Příbram se nacházejí dva prvky KI Středočeského kraje, 

jedním je Úřad práce ČR – krajská pobočka v Příbrami, druhým je Státní úřad 

pro jadernou bezpečnost v obci Milín. Za zmínku stojí i 156 objektů s dokumentací 

zdolávání požárů. Jen v Příbrami je 76 objektů se zvýšeným požárním nebezpečím. [32] 
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3 CÍLE A HYPOTÉZY 

 Hypotéza č. 1 

 Síly a prostředky stanic HZS Příbram a Řevnice jsou dostatečné pro řešení 

krizových stavů. 

 

Hypotéza č. 2 

Technický stav zázemí stanic HZS Příbram a Řevnice je v kontextu se současnými 

požadavky na řešení krizových stavů. 

 

Hypotéza č. 3 

Jsou tyto stanice z hlediska stavebně-technického dostatečně zabezpečeny proti 

narušení z vnější. 
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4 METODIKA 

Nezbytnou součástí pro zpracování teoretické části práce je nastudování 

příslušných zákonů, prováděcích vyhlášek a dalších právnických předpisů a metodik 

zabývajících se problematikou krizového řízení a ochranou prvků KI. Dalším zdrojem 

informací je přehled a porozumění v rovině odborné literatury a dotčených 

internetových stránek, zejména ve webových stránkách HZS ČR, HZS SČK a jiných 

státních institucích. 

Pro zpracování praktické části práce je výhodou autora stávající výkon SPD – 

oddělení stavební prevence na stanici Řevnice. Zároveň občasný výkon služby 

v zajištění služby na pozici vyšetřovatele požárů na stanici Příbram. SPD – oddělení 

zjišťování příčin vzniku požárů vykonává příslušník pro jednu z pěti vyšetřovatelských 

oblastí v HZS SČK. Na základě místní znalosti v obou stanicích se podařilo v rámci 

šetření a dotazování identifikovat hrozící rizika a jejich analýzu. Zjištěné výsledky jsou 

použity jako podklady pro použití SWOT analýzy. Získaná data jsou posouzena 

a vyhodnocena k dalšímu využití a stanovení opatření pro obě dotčené stanice. Stávající 

opatření pro řešení krizových stavů těchto stanic jsou hodnocena, jak dokáží stanice 

efektivně řešit krizové stavy. V závěrečné části práce budou případně stanovena 

opatření na zlepšení této krizové připravenosti stanic. 

 

 

4.1 SWOT analýza 

 K nejvíce používaným a základním metodám pro vyhodnocení situační analýzy 

patří SWOT analýza, která umožňuje definovat hlavní rozvojové směry na základě 

zhodnocení vnitřních a vnějších stránek. SWOT analýza lze uplatnit u jakéhokoliv typu 

organizace, tedy i ve veřejné správě. Tato analýza zahrnuje nejdůležitější informace 

nebo představy o okolním prostředí a jeho vývoji a o strategických schopnostech 

organizace. [38,39] 
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 SWOT analýza zahrnuje:[38] 

• silné stránky organizace, tedy její přednosti ve vztahu k cíli její činnosti, 

• slabé stránky organizace, tedy její nedostatky ve vztahu k tomuto cíli, 

• příležitosti, tedy ty očekávané jevy a události v okolním prostředí, které mohou 

organizaci podpořit v její strategii, 

• hrozby, tedy ty očekávané jevy a události v okolním prostředí, které naopak 

mohou organizaci zabránit v realizaci její strategie nebo ji zkomplikovat. 

 Tyto čtyři klíčové faktory jsou potom charakterizovány, případně ohodnoceny, 

ve čtyřech kvadrantech tabulky SWOT.[40] Obrázek 1 značí kvadranty, které jsou 

popsány. 

 

 

Obrázek 1: SWOT analýza [41] 
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5 Výsledky 

5.1 Předpokládané požadavky na zajištění připravenosti stanic 

Příbram a Řevnice 

 V těchto kapitolách budou stanoveny jednotlivé požadavky na zajištění 

připravenosti hasičských stanic (dále jen „HS“) Příbram a Řevnice pro řešení krizových 

stavů v jejich územní působnosti. 

 

5.1.1 Kvalifikovaný personál HS Příbram 

 V represivním úseku HS Příbram je systemizací určeno 40 tabulkových míst 

ve služebním poměru a jsou to tato tabulková místa: 

• Velitel stanice, 

• velitel čety, 

• velitel družstva, 

• strojník, 

• technik (strojní, chemické, technické – spojové služby), 

• hasič. 

 Příslušníci HZS ČR zařazení v represivní části realizují základní výkon služby 

ve směně trvající 24 hodin. Služby se střídají pravidelně ve třech směnách označených 

A, B, C. 24hodinové směny se pravidelně střídají, tj. příslušník odslouží jednu směnu, 

a poté má 48hodinové mezi směnné volno. Jedná se o nerovnoměrně rozvrženou 

pracovní dobu. Příslušníci tzv. „denní směny“ mají pracovní dobu stanovenou v délce 

7,5 hodin. Základní a minimální početní stav příslušníků je znázorněn v Tabulce 3. 
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Tabulka 3: Základní a minimální početní stav příslušníků 

Č
ís

lo
 

řá
d
k
u
 

Početní stavy 

příslušníků 

1. Základní početní stav 

příslušníků 

ve třech směnách 

39 

2. Základní početní stav 

příslušníků 

v jedné směně 

13 

3. Minimální početní stav 

příslušníků 

v jedné směně celkem 

9 

4. 

Počet organizovaných výjezdů 

k zásahu k zabezpečení 

plošného pokrytí 

2 + 

výjezd vel. 

čety 

 

5.1.2 Zajištění dodávky energií 

 K zajištění chodu stanice Příbram je nutná dodávka elektrické energie do všech 

technologií potřebných k plnění úkolů stanice. Bez elektrické energie nebudou fungovat 

telekomunikace, výpočetní technika včetně sítí, výjezdová vrata, pojezdová brána 

areálu, centrální kompresorová soustava apod. Došlo by k narušení funkce stanice. 

 

5.1.3 Zajištění funkčnosti počítačové, komunikační a výpočetní techniky 

 Pro případ výpadku počítačových sítí nebo výpočetní techniky je nutné předávání 

příkazu k výjezdu jiným způsobem (mobily, pevné linky, faxy, vysílačky, zachování 

základních podkladů v papírové podobě). Při výpadku všech telekomunikačních 

systémů není stanice Příbram schopna plnit své úkoly v potřebném rozsahu a času. 

Při výpadku jednoho ze systémů, je možné částečné nebo úplné nahrazení jiným 

telekomunikačním systémem. 
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5.1.4 Zajištění dostatku pohonných hmot 

Nedostatek pohonných hmot (dále jen „PHM“) by způsobil omezení akceschopnosti 

JPO. Je nutné konstatovat, že by informace o hrozícím nedostatku PHM přišly 

s dostatečným předstihem (týdny až měsíce), a bylo by možné se na ni připravit. 

Pro případ nedostatku PHM je na stanici Příbram vytvořena zásoba ve dvou nádržích 

20 000 litrů motorové nafty na cca 1 rok provozu. Dále je na stanici přidělena karta 

SSHR, na kterou je možný realizovat prioritní odběr pohonných hmot u určených 

čerpacích stanic v ČR. Seznam stanic a pravidla používání těchto karet jsou uvedeny 

v SIAŘ ředitele HZS Středočeského kraje č. 7/2015 ze dne 26. 1. 2015. Zajištění 

zásobování PHM by probíhalo se strany SSHR do nádvorních stanic. Distribuce mezi 

stanicemi HZS SČK by probíhala pomocí mobilního tankovacího kontejneru na PHM 

ze stanice Rakovník o objemu 3000 litrů benzínu a 7000 litrů nafty. 

 

5.1.5 Kvalifikovaný personál HS Řevnice 

 V rámci stanice Řevnice je systemizováno celkem 31 tabulkových míst 

ve služebním poměru. Jedná se o následující tabulková místa: 

• Velitel stanice, 

• velitel čety, 

• velitel družstva, 

• strojník, 

• technik (strojní, chemické, technické – spojové služby), 

• hasič. 

 Základní výkon služby je realizován ve 24hodinových směnách A, B, C 

pro nerovnoměrně rozloženou pracovní dobu a 7,5 hodiny pro rovnoměrně rozloženou 

pracovní domu. Střídání 24hodinových směn probíhá v pravidelných cyklech 1x směna 

a 2x dny mezi směnného volna. Tabulka 4 znázorňuje základní a minimální početní stav 

příslušníků stanice Řevnice. 
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Tabulka 4: Základní a minimální početní stav příslušníků 

Č
ís

lo
 

řá
d
k
u
 Početní stavy 

příslušníků  

1. Základní početní stav 

příslušníků 

ve třech směnách 

30 

2. Základní početní stav 

příslušníků 

v jedné směně 

10 

3. Minimální početní stav 

příslušníků 

v jedné směně celkem 

8 

4. 

Počet organizovaných výjezdů 

k zásahu k zabezpečení plošného 

pokrytí 

2 

 

 Na stanici Řevnice jsou dislokována pracoviště SPD a krizového řízení, respektive 

ochrany obyvatel. (4 tabulková místa s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou). 

Dvě služební místa pro příslušníky stavební prevence a po jednom služebním místě 

kontrolní činnost, respektive KŘ a OO. 

 

5.1.6 Zajištění dodávky energií 

 K zajištění chodu stanice je nutná dodávka elektrické energie do všech technologií 

potřebných k plnění úkolů stanice. Bez elektrické energie nebude fungovat 

telekomunikace, výpočetní technika včetně sítí, výjezdová vrata, centrální 

kompresorová soustava, pojezdová brána výjezdového dvora apod. Došlo by k narušení 

funkce stanice. 

 

5.1.7 Zajištění funkčnosti počítačové, komunikační a výpočetní techniky  

 Pro případ výpadku počítačových sítí nebo výpočetní techniky je nutné předávání 

příkazu k výjezdu jiným způsobem (mobily, pevné linky, faxy, vysílačky, zachování 

základních podkladů v papírové podobě). Při výpadku všech telekomunikačních 

systémů není stanice Příbram schopna plnit své úkoly v potřebném rozsahu a času. 
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Při výpadku jednoho ze systémů, je možné částečné nebo úplné nahrazení jiným 

telekomunikačním systémem. 

 

5.1.8 Zajištění pohonných hmot 

 Nedostatek PHM by způsobil omezení akceschopnosti JPO. Pro případ nedostatku 

PHM je na stanici Řevnice vytvořena zásoba 850 litrů motorové nafty v pojízdném 

zařízení na cca necelý měsíc provozu. Dále je na stanici přidělena karta SSHR, 

na kterou je možný realizovat prioritní odběr PHM u určených čerpacích stanic v ČR. 

Seznam stanic a pravidla používání těchto karet jsou uvedeny v SIAŘ ředitele 

HZS Středočeského kraje č.7/2015 ze dne 26. 01. 2015. Distribuce mezi stanicemi HZS 

by probíhala pomocí mobilního tankovacího kontejneru na PHM ze stanice Rakovník 

o objemu 3000 litrů benzínu a 7000 litrů nafty. 

 

 

5.2 Zabezpečení akceschopnosti a řešení krizových situací 

stanicemi Příbram a Řevnice 

 Hlavním posláním stanic HZS SČK, jakožto prvky KI, je co nejefektivnější plnění 

úkolů při přípravě na KS, a následně i řešení vzniklých MU či KS, které jsou v územní 

působnosti stanice Příbram a stanice Řevnice. 

 

5.2.1 Nedostatek kvalifikovaného personálu HS Příbram 

 Při řešení krizové situace (např. epidemie), kdy může dojít ke snížení početního 

stavu směny pod pokynem stanovený minimální limit, bude proveden následující 

systém činností a opatření: 

a) Situace teprve nastane a opatření jsou přijímána s předstihem 

Velitel stanice Příbram HZS SČK dle uvážení a s přihlédnutím k aktuální situaci a 

prognózám budoucího vývoje situace informuje ředitele územního odboru Příbram 

o potřebě změn a posílení směny na stanici Příbram. Zároveň provede vyrozumění 

vytipovaných příslušníků a doplánování příslušných směn. 
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b) Situace již nastala a opatření jsou přijímána s aktuální platností 

Velitel stanice Příbram HZS Středočeského kraje informuje ředitele územního 

odboru Příbram anebo sloužícího řídícího důstojníka ÚO o vzniklé situaci 

s přihlédnutím k aktuální situaci a prognózám budoucího vývoje o potřebě změn 

a posílení směny. 

Posílení směny lze řešit v rámci vlastních příslušníků, kteří jsou na mezi-směnném 

volnu (popř. v rámci územního odboru Příbram). V krajním případě lze jako zálohu 

povolat do pohotovosti na vlastní zbrojnici členy jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Příbram VI – Březové Hory (JPO III/2 - požár), případně členy jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Rožmitál pod Třemšínem (JPO II/1 – dopravní nehoda). Další 

možností je dočasné přesunutí příslušníka/ů z jiné pobočné stanice (stanice Dobříš 

a stanice Sedlčany) v rámci ÚO Příbram na centrální stanici Příbram. 

 

5.2.2 Výpadek dodávky elektrické energie HS Příbram 

 O výpadku elektrické energie a stavech záložního zdroje na stanici Příbram 

informuje velitele stanice Příbram sloužící velitel čety nebo zastupující velitel družstva. 

V případě poruchy záložního zdroje začne „odpovědná osoba“ řešit závadu. Při potížích 

s odstraněním poruchy zavolá dotčenou předem smluvně domluvenou firmu, která 

poskytne telefonickou pomoc nebo vyšle svého technika. S dotčenou firmou není 

uzavřena servisní smlouva. Záložní zdroj kontroluje určený příslušník z výkonu služby 

na stanici Příbram. 

Záložní napájení stanice Příbram je realizováno: 

a)  Automatickým soustrojím zajišťujícím dodávku proudu během několika 

sekund. Dieselagregát typu 4S110 o výkonu 40 kW – výrobce ČKD Praha s palivovou 

nádrží o objemu 250 litrů nafty a skříňovým rozvaděčem. Spotřeba dieselagregátu 

při plném výkonu cca 20 litrů nafty za hodinu. Výdrž na jednu nádrž při běžném 

zatížení cca 16 hodin. Palivo bude při dlouhodobém výpadku elektrické energie 

doplňováno z velkoobjemové nádrže umístěné v areálu stanice Příbram HZS o obsahu 

2 x 10 000 litrů. 

 

b) V případě poklesu nebo výpadku elektrické energie se rozepne síťový 

stykač a motor se automaticky nastartuje (v případě že se motor nenastartuje při prvním 
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startu, je start opakován). Jakmile dieselagregát dosáhne nominálního napětí a kmitočtu, 

sepne se stykač generátoru a je dodáván proud do sítě. 

 

c) Stanice Příbram HZS Středočeského kraje přejde na nouzový režim 

(např. omezení svícení, používání elektrospotřebičů, vypnutí nepoužívaných PC apod.) 

a budou stanoveny priority zásobování elektrickou energií (komunikační prostředky – 

radiostanice, technologie pro zajištění výjezdu jednotky, centrální kompresorová 

soustava, čerpací stanice PHM). 

 

5.2.3 Výpadek počítačové, komunikační a výpočetní techniky HS Příbram 

 Při výpadku počítačové sítě nebo výpočetní techniky je nutné informovat 

informačního technika územního odboru Příbram anebo oddělení komunikačních 

a informačních systémů, které zabezpečuje provoz veškeré výpočetní techniky 

a počítačové sítě u HZS kraje (viz Organizační řád HZS SČK). Velitel čety nebo 

zastupující velitel družstva informuje o výpadku tohoto charakteru ředitele ÚO Příbram, 

řídícího důstojníka ÚO nebo velitele stanice. 

 Stanice Příbram využívá komunikačních prostředků, kterými jsou pevné telefonní 

linky, služební mobilní telefony, e-maily a datové schránky, analogové a digitální 

radiové spojení. 

 

Udržení analogové radiové sítě v provozu 

V případě nefunkčnosti všech komunikačních technologií a digitální radiové sítě 

(např. „Blackout“) je možné využít analogovou radiovou síť pro celé území 

Středočeského kraje. Nutnost zabezpečit dodávku elektrické energie do převaděčů, 

kterých je v kraji 19, v rámci územního odboru Příbram 4 převaděče. Nevykrytím 

hraničních území je možné počet převaděčů snížit. Převaděče jsou zálohovány bateriemi 

(klasická autobaterie 12 V nebo záložní baterie). Výdrž při provozu na baterii se 

pohybuje v rozsahu 12–72 hodin, a to v závislosti na výkonu převaděče, stavu baterie 

a venkovní teplotě. Podrobné umístění převaděčů má k dispozici osoba odpovědná za 

spojení. 
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Koordinace spojení s jednotkami u výjezdu 

Na stanici Příbram bude určen velitelem stanice spojař, který bude nepřetržitě 

sledovat radiový provoz na svém území a předávat informace mezi jednotkami u zásahu 

a KOPIS Kladno. Spojení stanice Příbram a KOPIS bude realizováno telefonicky 

(pevná linka) nebo radiostanicí. Všechny pevné telefonní linky jsou zapojeny 

přes ústřednu, která je zálohována UPS. 

 

5.2.4 Nedostatek kvalifikovaného personálu HS Řevnice  

 Při řešení krizové situace, kdy dojde ke snížení početního stavu směny 

pod pokynem stanovený minimální limit, bude proveden následující systém činností: 

a) Situace teprve nastane a opatření jsou přijímána s předstihem: 

Velitel stanice dle uvážení a s přihlédnutím k aktuální situaci a prognózám budoucího 

vývoje situace informuje ředitele ÚO Kladno o potřebě změn a posílení směny na 

stanici HZS Řevnice a provede vyrozumění vytipovaných příslušníků a doplánování 

a jejich přesun v rámci příslušných směn. 

 

b) Situace již nastala a opatření jsou přijímána s aktuální platností: 

Velitel stanice informuje ředitele ÚO Kladno o vzniklé situaci s přihlédnutím 

k aktuální situaci a prognózám budoucího vývoje o potřebě změn a posílení směny. 

Posílení směny lze řešit v rámci vlastních příslušníků, kteří jsou na mezi-směnném 

volnu, popř. v rámci územního odboru Kladno, který disponuje dalšími šesti stanicemi 

(Kladno, Slaný, Stochov, Rakovník, Roztoky a Jílové u Prahy) V krajním případě lze 

použít členy jednotek sborů dobrovolných hasičů, např. SDH Řevnice, kteří mají sídlo 

přímo na stanici Řevnice. 

 

5.2.5  Výpadek dodávky elektrické energie HS Řevnice 

 Při výpadku elektrické energie z distribuční soustavy je záložní napájení stanice 

Řevnice realizováno plně automatickým soustrojím zajišťujícím dodávku elektrické 

energie. V případě výpadku napájení bude neprodleně informován velitel stanice 
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určenými osobami ze směny, které zabezpečí bezproblémový dlouhodobý chod. 

Velitel čety informuje o výpadku KOPIS. 

V případě poruchy záložního zdroje začne „odpovědná osoba“ řešit závadu. Při potížích 

s odstraněním poruchy zavolá „odpovědná osoba“ příslušnou firmu, která je předem 

smluvně domluvená, a která poskytne telefonickou pomoc nebo vyšle svého technika. 

S dotčenou firmou není uzavřena servisní smlouva. Bylo by vhodné smlouvu uzavřít. 

„Odpovědná osoba“ má odpovědnost za funkčnost a prověřování chodu náhradních 

zdrojů elektrické energie. Baterie kontrolují dva vybraní příslušníci ze směny (pověřeni 

velitelem stanice Řevnice). 

 Záložní napájení stanice Řevnice je realizováno jedním dieselagregátem. Budova 

stanice je záložně krytá energií UPS Smart 1500 s výdrží cca 30 minut. Záložní 

dieselagregát od firmy Slavia DES12A, 2 válce, soustrojí o výkonu 9,6 kW při účinku 

0,8 při 1500 ot/min. Palivová nádrž o objemu 20 litrů nafty při průměrné spotřebě 4 l/h 

vydrží na 5 hodin provozu. Je nutná pravidelná kontrola stavu paliva v nádrži. Počítá se 

se stanovením priorit zásobování elektrickou energií (komunikační prostředky 

a technologie). Přechod stanice Řevnice na nouzový režim (např. omezení svícení, 

elektrospotřebičů, vypnutí nepoužívaných PC apod.). 

 

5.2.6  Výpadek počítačové, komunikační a výpočetní techniky HS Řevnice 

 Při výpadku počítačové sítě nebo výpočetní techniky je nutné informovat 

informačního technika na krajském ředitelství v Kladně anebo oddělení komunikačních 

a informačních systémů, které zabezpečuje provoz veškeré výpočetní techniky 

a počítačové sítě u HZS kraje (viz Organizační řád HZS SČK). Velitel čety nebo 

zastupující velitel družstva informuje o výpadku tohoto charakteru ředitele ÚO Kladno, 

sloužícího řídícího důstojníka ÚO nebo velitele stanice. 

 Stanice Řevnice využívá komunikačních prostředků, kterými jsou pevné telefonní 

linky, služební mobilní telefony, e-maily a datové schránky, analogové a digitální 

radiové spojení. 

 

Udržení analogové radiové sítě v provozu 

 V případě nefunkčnosti všech komunikačních technologií a digitální radiové sítě 

(např. „Blackout“) je možné využít analogovou radiovou síť pro celé území 
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Středočeského kraje. Nutnost zabezpečit dodávku elektrické energie do převaděčů, 

kterých je v kraji 19. Nevykrytím hraničních území je možné počet převaděčů snížit. 

Převaděče jsou zálohovány bateriemi (klasická autobaterie 12 V nebo záložní baterie). 

Výdrž při provozu na baterii se pohybuje v rozsahu 12–72 hodin, a to v závislosti 

na výkonu převaděče, stavu baterie a venkovní teplotě. Podrobné umístění převaděčů 

má k dispozici osoba odpovědná za spojení. 

 

Koordinace spojení s jednotkami u výjezdu 

 Na stanici Řevnice bude určen velitelem stanice spojař, který bude nepřetržitě 

sledovat radiový provoz na svém území a předávat informace mezi jednotkami u zásahu 

a KOPIS Kladno. Spojení stanice Řevnice a KOPIS bude realizováno telefonicky 

(pevná linka) nebo radiostanicí. Všechny pevné telefonní linky jsou zapojeny 

přes ústřednu, která je zálohována UPS. 

 

5.2.7 Zajištění dostatku pohonných hmot 

 Pro akceschopnost JPO na stanicích Příbram a Řevnice je nezbytné dostatečné 

množství PHM, neboť zejména mobilní požární technika potřebuje pro plnění své 

funkce naftu motorovou či benzin. Dále PHM vyžadují přenosné agregáty, 

elektrocentrály, nucené odvětrávací zařízení, motorové pily, plovoucí čerpadla a jiná 

zařízení používaná při zásahu. 

 Zajištění dostatku PHM pro akceschopnost a řešení KS obou stanic bylo vysvětleno 

v odstavcích 5.1.3 respektive 5.1.7 této práce. 

 

 

5.3 Analýza zásahové činnosti stanic Příbram a Řevnice  

 Analýza zásahové činnosti stanic Příbram a Řevnice může napomoci 

v problematice zhodnocení dostatečného vybavení mobilní požární technikou a dalšími 

technickými prostředky, které slouží pro zásahovou činnost u nejrůznějších MU. 

Pro lepší názornost zásahové činnosti stanic Příbram a Řevnice je analyzován celkový 

počet zásahů a charakter zásahů za uplynulých sedm let. Uvedená data jsou 



63 

 

ze statistických údajů HZS SČK, jak ze Statistických ročenek, tak z programu 

Statistické sledování událostí. Graf (Obrázek 2) odkazuje na postupný nárůst celkového 

počtu zásahů za sledované období. Zásahy zahrnují činnost, respektive ZaLP JPO 

u požárů, dopravních nehod, úniku nebezpečných chemických látek, technická havárie, 

radiační havárie a ostatní MU a plané poplachy. Poté vybrané jednotlivé MU podle 

charakteru činností jsou prezentovány v dalších sloupcových grafech. 

 

 

Obrázek 2:Celkový počet zásahů stanice Příbram a stanice Řevnice v letech 2012–2018 

 

Pro celkový přehled poslouží následující Tabulka 5, ve které jsou druhy a počty 

mimořádných událostí v územní působnosti stanice Příbram za sledované období. 

Stejnému účelu poslouží Tabulka 6, kde je sledovaná totožná problematika, ale u stanice 

Řevnice. 
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Tabulka 5: Přehled počtu zásahů stanice Příbram v letech 2012-2018 

Počet jednotlivých zásahů podle druhu MU stanice Příbram v letech 

2012-2018 

Druh MU 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Požár 211 193 188 388 292 347 376 

Dopravní nehoda 146 140 130 176 198 185 193 

Únik nebezpečné chemické 

látky 

18 16 28 34 41 40 39 

Technická havárie/pomoc 161 218 240 242 276 241 249 

Planý poplach 32 35 26 39 34 34 47 

 

 

 

Tabulka 6: Přehled počtu zásahů stanice Řevnice v letech 2012–2018 

Počet jednotlivých zásahů podle druhu MU stanice Řevnice v letech 2012–2018 

Druh MU 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Požár 90 65 84 133 112 114 151 

Dopravní nehoda 103 96 120 144 136 130 113 

Únik nebezpečné chemické 

látky 

22 24 35 41 47 30 48 

Technická havárie/pomoc 85 176 115 153 139 187 159 

Planý poplach 25 23 27 34 33 23 26 
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 Výše uvedené zásahy obou hasičských stanic budou rozděleny podle druhu MU 

a graficky společně znázorněny ve sloupcových grafech následujících obrázků. Některé 

zvlášť závažné či zajímavé MU z hlediska zásahu, budou stručně popsány a vysvětleny. 

 

 

5.3.1 Požáry 

 Na Obrázku 3 lze vidět vývoj požárů za sledované období obou hasičských stanic. 

Požáry nejsou pro potřeby této práce dál rozděleny na místo vzniku, rozsah 

či způsobené škody. 

 

 

Obrázek 3: Vývoj počtu požárů v působnosti stanic Příbram a Řevnice v letech 2012-2018 

 

 Z Obrázku 3 je patrné víceméně stoupající tendence vznikajících požárů. 

Tuto skutečnost lze pozorovat u obou hasičských stanic. Markantní nárůst požárů 

zaznamenali příslušníci stanice Příbram, kteří museli uhasit v roce 2015 celkem 388 

požárů, tedy celkově o rovných 200 požárů navíc oproti roku 2014. Příčinou tohoto 

nárůstu bylo extrémně suché a teplé léto, během kterého docházelo často k požárům 

polních kultur, zejména při žních, anebo časté požáry lesů, kde do jisté míry hrála roli 

lidská nedbalost či úmyslné jednání. V roce 2017 se podobné povětrnostní podmínky 

opakovaly a požárů opět značně přibylo. Téměř každoročně můžeme zaznamenat 

v rámci jednotlivých případů nějaké úmrtí v přímé souvislosti s požáry, zejména 
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v objektech či vozidlech. V srpnu 2018 byl zaznamenán rozsáhlý požár ve firmě Ravak 

v Příbrami, kde na místě zasahovalo 16 JPO. Vzniklá materiální škoda byla vyčíslena 

předběžně na 50 milionů korun. V listopadu 2018 prováděli ZaLP hasiči stanice Řevnice 

v obci Lety, kde začala hořet skladová hala s 600 tunami elektroodpadu. Požár 

likvidovalo 36 JPO a bylo použito i speciální velkokapacitní čerpadlo, které 

dopravovalo hasební vodu z řeky Berounky ze vzdálenosti 900 metrů od požářiště. 

Požár způsobil škodu ve výši 5 milionů korun. Požáry činí cca 15 % všech zásahů JPO. 

 

5.3.2 Dopravní nehody 

 Na Obrázku 4 je uveden vývoj dopravních nehod v působnosti obou hasičských 

stanic. Dopravní nehody zahrnují všechny účastníky silničního provozu, tedy osobní 

vozidla, nákladní vozidla, motocyklisty, cyklisty i chodce, ale i srážky s vlakem, 

ke kterým byly JPO vyslány na provádění ZaLP. 

 

 

Obrázek 4: Vývoj počtu dopravních nehod v působnosti stanic Příbram a Řevnice v letech 2012-2018 

 

 Pro obě hasičské stanice je společné, že jejich hasebními obvody prochází část 

dálnice D4, na které je stále hustější dopravní provoz, ze kterého přibývá dopravních 

nehod, které si žádají přítomnost JPO pro provádění ZaLP. Mezi těmito dvěma 

stanicemi se nachází pobočná stanice Dobříš, se kterou mohou obě hasičské stanice 

146 140
130

176
198

185 193

103 96

120

144 136 130
113

0

50

100

150

200

250

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

P
o

če
t 

d
o

p
ra

vn
íc

h
 n

eh
o

d

Rok

Vývoj počtu dopravních nehod v působnosti stanic 
Příbram a Řevnice v letech 2012-2018

HS Příbram HS Řevnice



67 

 

přijít do kontaktu při řešení větších a závažnějších dopravních nehod na zmíněné dálnici 

D4. Hasiči ze stanice Řevnice mají dojezdový čas cca 12 minut na nejbližší místo 

dálnice D4, podobně tomu je i u jejich kolegů ze stanice Příbram. Hasiči ze stanice 

Příbram mají ve svém hasebním obvodu ještě frekventované silnice I. třídy č. 18 a 66, 

na kterých často zasahují u dopravních nehod. Vývoj počtu dopravních nehod je mírně 

stoupající a související s narůstajícím dopravním provozem a způsobem myšlení a řízení 

některých nezodpovědných řidičů. Dopravní nehody se podílí necelými 20 % 

na celkovém počtu všech zásahů. 

 

5.3.3 Únik nebezpečných chemických látek 

 Na Obrázku 5 je znázorněn vývoj počtu MU s únikem nebezpečných chemických 

látek za sledované období. 

 

 

Obrázek 5: Vývoj počtu MU s únikem NCHL v působnosti stanic Příbram a Řevnice v letech 2012-2018 

 

 MU tohoto charakteru mají nejmenší procentuální zastoupení ze všech zásahů 

prováděný JPO. Na celkovém počtu zásahů se podílí cca 5 %. JPO řeší často úniky 

ropných produktů na pozemních komunikací v souvislosti s dopravními nehodami (střet 

vozidel, převrácená cisterna atd.). Dále úniky nebezpečných látek do životního 

prostředí, např. zachytávaní chemikálií na vodních tocích. Do této kategorie patří 
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i úniky zemního plynu při přerušení plynovodu či jiného zařízení, ať při prováděné 

stavbě nebo opět dopravní nehodě. Hasiči ze stanice Příbram již dvakrát řešili únik 

čpavku ze zimního stadionu v Příbrami. 

 

 

5.3.4 Technická havárie/technická pomoc 

 Obrázek 6 informuje o vývoji počtu technických havárií, respektive technické 

pomoci obou hasičských stanic za předmětné období. 

 

Obrázek 6: Vývoj počtu technických havárií/technické pomoci v působnosti stanic Příbram a Řevnice 

v letech 2012-2018 

 

 Technické havárie, respektive technická pomoc zahrnuje mnoho činností, které 

v místě zásahu provádí JPO. Může se jednat například o odstranění padlých stromů přes 

vozovku či na objekt nebo vozidlo, případně do drátů elektrického vedení. Právě 

naturogenní hrozby jakožto vichřice či husté intenzivní sněžení zapříčiňují větší 

popadané množství stromů, které musí JPO odstranit. S těmito přírodními silami 

i souvisí čerpání vody ze zatopených suterénů, opět se tak děje po intenzivních 

přívalových dešťových srážkách. V říjnu 2017 zasáhl ČR orkán Herwart, který 

zaměstnal všechny hasiče v ČR, jak profesionální, tak dobrovolné, kteří se zapojili 

do likvidačních prací. Za zmínku stojí, že krajská operační a informační střediska napříč 
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všemi kraji přijmula během neděle 29. října 2017 více jak 27 000 tísňových volání 

na linkách 112 a 150, kdy převážná část obsahovala žádost o odstranění stromů. Přibývá 

i technické pomoci na vyžádání z místa události od kolegů ZZS, kteří si JPO povolají na 

místo, ať již na otevření bytu či transport obézního pacienta po schodišti do sanitního 

vozu. Tyto technické havárie, respektive technické pomoci se podílejí téměř 50 % 

na všech realizovaných zásazích. 

 

 

5.3.5 Plané poplachy 

 Na Obrázku 7 je uveden vývoj v počtu planých poplachů, ke kterým vyjíždějí JPO 

ze stanic Příbram a Řevnice. 

 

 

Obrázek 7: Vývoj počtu planých poplachů v působnosti stanic Příbram a Řevnice v letech 2012-2018. 

 

 Plané poplachy mají mírně stoupající tendenci, jak je znázorněné na Obrázku 7. 

Důvodem je nejčastěji technická závada na požárním hlásiči elektrické požární 

signalizace, který má za úkol detekovat vznikající požár (kouř nebo teplo) a vyhlásit 

požární poplach. Stále přibývá stavebních objektů, kterým příslušné právní předpisy 

ukládají mít instalovanou elektrickou požární signalizaci, takže nelze vyloučit 
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technickou závadu – planý poplach tohoto zařízení. Menší měrou se podílejí nahlášené 

domnělé požáry ze strany obyvatelstva, kteří si například spletou pálení klestí či jiné 

příznaky hoření kontrolovaného ohniště apod., které nahlásí na KOPIS. 

 

5.4 SWOT analýza 

 Pro potřeby posouzení připravenosti stanic Příbram a Řevnice na řešení svých 

úkolů za krizových situací byla provedena SWOT analýza, která je uvedena v Tabulce 7 

a v Tabulce 8. Analýza se zaměřuje na oblasti, které jsou vhodným způsobem 

zabezpečeny, kde není bezprostřední ohrožení jejich funkce, tak i na oblasti, které 

mohou svými nedostatky či nevyhovujícím stavem teoreticky ohrožovat funkci 

hasičských stanic. 

 

Tabulka 7: SWOT analýza stanice Příbram 

Silné stránky Slabé stránky 

Odborně způsobilý personál Dojezdový čas na dálnici D4 

Kvalitní zázemí stanice Těžko přístupné lesní terény CHKO Brdy 

Převážně moderní zásahová technika  

Kvalitní spolupráce s ostatními složkami 

IZS a organizacemi 

 

Dobré zajištění ochrany stanice  

Příležitosti Hrozby 

Intenzivnější spolupráce jednotek HZS s 

JSDH 

Nahlášení či uložení NVS v blízkých 

přilehlých objektech 

Obměna některé mobilní požární 

techniky 

Hromadné závažné dopravní nehody 

současně 
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Tabulka 8: SWOT analýza stanice Řevnice 

Silné stránky Slabé stránky 

Odborně způsobilý personál Dojezdový čas na dálnici D4 a železniční 

přejezd v Řevnicích 

Vhodná dislokace stanice Za sněhu a náledí špatně sjízdná 

komunikace č. 116 mezi v úseku Řevnice – 

Mníšek pod Brdy 

Převážně moderní zásahová technika Nedostatečná fyzická ochrana stanice 

Dobrá spolupráce s ostatními složkami 

IZS 

Nevyhovující sociální a hygienické zázemí 

stanice 

 Nedostatečný prostor pro praktický výcvik 

Příležitosti Hrozby 

Obměna některé mobilní požární techniky Riziko požáru za nepřítomnosti příslušníků 

Rozšíření plochy dvora před garážemi a 

rekonstrukce zázemí pro personál 

Riziko trestné činnosti vloupáním a 

ohrožení akceschopnosti stanice 

Zlepšení fyzické ochrany stanice  

 

5.4.1 Silné stránky HS Příbram 

 Odborně způsobilý personál 

 V současnosti na stanici Příbram slouží celkem 39 příslušníků, kdy každý z nich 

zajišťuje na svém služebním místě dané úkoly. Tento stav odpovídá základnímu 

početnímu stavu a systemizaci služebních míst. Odborně způsobilý příslušníci 

(např. strojníci, hasiči-lezci, technici chemické služby) pro danou funkci musí splnit 

odborné kurzy, které se v časových intervalech obnovují. Složení směny a zastoupení 

jednotlivých pozic je dáno vnitřním předpisem. Výše zmínění příslušnici se pravidelně 

školí, ať již teoreticky, tak prakticky, což probíhá podle schváleného plánu odborné 

přípravy. Během roku jsou příslušnici přezkoušení z dané problematiky. Praktický 



73 

 

výcvik hasičů-lezců probíhá na cvičné věži v areálu stanice Příbram, která je propojená 

se sportovní halou. Na věž je tedy přístup zvenčí i z vnitřku. Dále se areálu nachází 

speciální polygon s překážkami, který slouží k odborné přípravě příslušníků pro užití 

izolačního dýchacího přístroje. Tento polygon je možné i speciálně zakouřit, tudíž lze 

napodobit podmínky shodné s některými reálnými zásahy při požárech budov. Strojníci 

pravidelně vykonávají kondiční jízdy s mobilní zásahovou technikou. Dále je možné 

na dvoře v areálu stanice ustavit výškovou techniku a odborně se zdokonalovat 

s mobilním žebříkem a košem pro záchranu osob. Pravidelná odborná příprava by měla 

eliminovat znemožnění plnění úkolů a činností u MU či KS. 

 

 Kvalitní zázemí stanice 

 Areál stanice Příbram byl vystavěn na přelomu 80. a 90. let minulého století. V této 

době plnila stanice nejmodernější požadavky. V areálu se nachází dvě centrální budovy, 

doplněné o další budovu, kde sídlí výjezdová základna Příbram Zdravotnické záchranné 

služby SČK. Dále se v areálu nachází sportovní hala s cvičnou věží a objektem 

s polygonem. Vnitřní dispozice hlavní budovy je dobře řešena. V nedávné době byla 

provedena rekonstrukce a stavební práce na hygienickém zázemí pro represivní část 

příslušníků. Dále se dokončila z větší části výměna plastových oken, jak v ložnicích 

příslušníků, tak v kancelářích denních příslušníků. Prostory pro garážování mobilní 

požární techniky jsou dostatečně velké a přehledné s možným oboustranným výjezdem, 

jak do ulice Školní, tak do dvora a dále přes pojezdovou bránu do ulice Školní. 

Prvovýjezdové hasičské cisterny a další technika jsou situovány logicky u vrat ústící 

do ulice Školní. Vozidla vyšetřovatele požárů či řídícího důstojníka ÚO jsou situovány 

k výjezdovým vratům do dvora. 

 

 Převážně moderní zásahová technika 

 Stanice Příbram disponuje dvěma prvovýjezdovými hasičskými cisternami CAS 20 

Tatra 815 Terrno z roku 2014 a starší CAS 15 Mercedes-Benz Atego. Obě CAS jsou 

moderně vybaveny potřebným vybavením. Prvovýjezdová vozidla mají instalovány 

kamerové systémy z důvodu bezpečnosti a případnému prokazování vzniklé dopravní 

nehody při jízdě do místa zásahu. Dále se nachází na stanici velkokapacitní CAS 30 

Tatra T815-7, která disponuje 9000 litry vody a 540 litry pěny, která byla pořízena 

v roce 2017. Dále výškové práce či záchranu osob u MU vykonává automobilový žebřík 
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37 Iveco Magirus, který byl pořízen v loňském roce 2018. Pro dopravní nehody se zde 

nachází starší vyprošťovací automobil Tatra T815 nebo protiplynový automobil 

Mercedes-Benz Atego či technický automobil Iveco Daily. Velitel čety má k dispozici 

velitelský automobil Ford Ranger, pro vyšetřovatele požárů je k výkonu služby určena 

Škoda Yeti. Podobná Škoda Yeti, ale jinak vybavená je určena pro řídícího důstojníka 

ÚO. Pro ZaLP na vodní hladině slouží dvojice motorových člunů. Na Obrázku 8 je vidět 

část moderních zásahových vozidel. 

 

Obrázek 8: Část moderních zásahových vozidel stanice Příbram (zprava: CAS 20, CAS 15, VEA a CAS 30) 
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 Kvalitní spolupráce s ostatními složkami IZS a organizacemi 

 Za zmínku stojí kvalitní spolupráce profesionálních JPO ze stanice Příbram 

s jednotkou SDH Příbram-Březové Hory, které se často potkávají v místě zásahu 

na území města Příbram. Někteří příslušníci ze stanice Příbram jsou zároveň členy SDH 

Příbram-Březové Hory, a navíc jsou zařazeni do výjezdové jednotky SDH Příbram-

Březové Hory, která čítá 28 členů. Kategorie jednotky je JPO III/2, která za rok 2018 

řešila 114 MU. Pozitivním přínosem je převod starší požární techniky do majetku 

nejbližších JSDH přilehlých obcí, se kterými hasičská stanice Příbram spolupracuje. 

V neposlední řadě příslušníci stanice provádějí školení a odbornou přípravu JSDH nebo 

pro ně plní izolační dýchací přístroje či kontrolují techniku a vybavení pro nejrůznější 

činnost v místě zásahu. Dále hasiči ze stanice Příbram často zasahují u MU společně 

s místní výjezdovou skupinou ZZS Příbram, která se nachází v areálu stanice Příbram. 

Pravidelné taktické a prověřovací cvičení složek IZS jsou důkazem dobré spolupráce. 

Na stanici Příbram se často vyskytují studenti ze SOŠ a SOU Dubno, kteří sem dochází 

na teoretickou, ale především na praktickou výuku. Pro občasné návštěvy žáků 

základních škol jsou příbramští hasiči připraveni v ukázky mobilní požární techniky 

i s výkladem určeným pro různé věkové skupiny. 

 

 Dobré zajištění ochrany stanice 

 Areál hasičské stanice Příbram včetně výjezdové skupiny ZZS Příbram je po celém 

obvodu oplocen a všechny vstupy či vjezdy jsou monitorovány kamerovým systémem. 

Koncové prvky kamerového sytému CCTV jsou vně i uvnitř hlavní budovy. Některá 

garážová stání pro mobilní požární techniku jsou také monitorována. U hlavního vstupu 

do budovy, který slouží, jak příslušníkům vykonávající směnu, tak veřejnosti zejména 

během úřední dní, je dozorován příslušníkem. Tato pozice se příznačně nazývá obecně 

zažitým termínem dozorčí. Pokud do prostoru hasičské stanice vstupuje osoba, která 

není příslušníkem nebo zaměstnancem HZS SČK, tak oznámí dozorčímu svůj důvod 

návštěvy a vyčká, než si pro ni přijde dotčený příslušník či zaměstnanec stanice 

Příbram. Není přípustné, aby se po areálu stanice svévolně procházely cizí osoby. Vstup 

do budovy pro příslušníky a zaměstnance je umožněn ze dvou vchodů, jak veřejného 

ze strany ulice Školní, tak ze dvora, kde jsou vyhrazená parkovací stání pro směnové 

příslušníky. Oba tyto vstupy jsou opatřeny elektronickým vstupem. Pro vstup je 

zapotřebí služebního průkazu příslušníka, který je opatřen „čipem“. Do areálu je 
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umožněn vjezd přes pojezdovou bránu, která slouží jako komunikační prostor pro 

stanici Příbram a pro výjezdovou skupinu ZZS Příbram. Otevření a zavření pojezdové 

brány je nastaveno přes vytočení telefonního čísla. Brána má nastavenou časovou 

prodlevu cca 2 minuty a poté se sama zavře. Tato pojezdová brána je monitorována 

kamerou. Výjezdová vrata pro 1., 2. a 3. výjezd jsou nastavena, aby se po krátké chvíli 

zavřely, přesto je zažitým zvykem, že zbývající příslušníci na stanici tyto garážová vrata 

zavřou poté, co jejich kolegové vyjedou k zásahu. Těmito postupy a zvyklostmi je 

zajištěna ochrana objektu stanice před vniknutím cizích osob. 

 

5.4.2 Slabé stránky HS Příbram 

Dojezdový čas na dálnici D4 

Jednou ze slabin stanice Příbram by mohla být dislokace vzhledem ke vzdálenosti 

na dálnici D4, která prochází hasebním obvodem. Když se na začátku 90. let minulého 

století přesouval útvar požární ochrany Příbram do stávajících prostor, tak bylo 

záměrem, aby se hasičská stanice nacházela, co možná nejblíže nejvyšším výškovým 

obytným budovám a dále ve vztahu k přilehlé občasné vybavenosti. Pokud si dopravní 

nehoda či jiná MU na dálnici D4 vyžádá přítomnost jednotky v místě zásahu, tak je 

nezbytné projet téměř celé město se značným množstvím kruhových objezdů. S tímto 

faktem souvisí i neoficiální statistický údaj, že právě příbramští hasiči mají nejrychlejší 

spotřebování pneumatik na prvovýjezdové CAS. Důvod jsou zmíněné kruhové objezdy 

v ulici Školní, které jsou na obou stranách od stanice Příbram. Výjezd ke každé MU 

je tedy veden přes kruhové objezdy, kde dochází k většímu oděru pneumatik. Nejbližší 

nájezd na dálnici D4 se nachází od stanice Příbram ve vzdálenosti 8,7 km, což vyžaduje 

dobu jízdy 8–10 minut, která závisí na hustotě dopravy a aktuální povětrnostní situaci. 

Po vyjetí z města následuje dlouhý rovinatý úsek silnice č. 18, ze které jsou vedeny 

dálniční nájezdy směrem na Prahu a na Strakonice. 
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Těžko přístupné lesní terény CHKO Brdy 

 Na části území hasebního obvodu stanice Příbram se nachází lesy mnohdy s těžko 

přístupnými terény. Značná část zmíněných lesů je ve správě AČR, která stále 

v některých lokalitách má vojenské újezdy. Dále se zde rozprostírá území CHKO Brdy 

s vrchovinou až horským reliéfem. Zejména v letních měsících narůstá počet požárů, 

a tím pádem i vzrůstá počet výjezdů k požárům lesa. Mnohdy tyto požáry je obtížné 

likvidovat, jelikož se nachází mnohdy daleko od přístupových komunikací, kde je 

možné ustanovit mobilní požární techniku. Stanice Příbram spolupracuje s místní 

vojenskou hasičskou jednotkou. Při rozsáhlých lesních požárech je zapotřebí přivolat 

vrtulník s bambivakem pro účely leteckého hašení. Na stanici Příbram je již druhá 

generace velkokapacitní CAS Tatra T815-7, která má vyšší světlost podvozku 

a disponuje 9000 litry hasební vody, viz Obrázek 9, kde je vidět světlost podvozku 

tohoto vozidla. Tento podvozek umožňuje projet i složitějším terénem. Prostupnost 

terénem je i zajištěna lepšími nájezdovými úhly vpředu i na zádi vozidla. Přes tyto 

technické výhody je však nutno zmínit, že často se dojezdová doba značně prodlužuje 

z důvodů, jak těžko sjízdného terénu, tak i horší orientaci v rozsáhlé lesní krajině. 

Nezbytností pro zasahující hasiče je základní znalost terénu a spolehnutí se často 

na spojku, tedy člověka, který požár nahlásil a zároveň dovede nebo nasměruje hasiče 

na místo požáru. 

 

Obrázek 9: Tatra T-815-7 ze stanice Příbram s velkými nájezdovými úhly vpředu i vzadu. 
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5.4.3 Příležitosti HS Příbram 

 Mezi stanicí Příbram a jednotkami SDH v nejbližším okolí existuje spolupráce. 

Vychází tak z historie, kdy se běžně pořádala společná školení, porady, údržba techniky 

či praktický výcvik. V současnosti je tomu podobně. Obecně známé je, že i vyřazená 

požární technika zahrnující, jak zastaralá hasičská vozidla, tak jiná zařízení či osobní 

ochranné pomůcky se občas převedou do majetku na příslušnou obec, respektive 

jednotku SDH. 

 Areál stanice Příbram umožňuje díky své velikosti a rozmístění budov dostatek 

venkovního prostoru pro praktický výcvik, ať se například může jednat o manipulaci 

se zavěšeným břemenem u vyprošťovacího automobilu (autojeřáb), týká se hasičů – 

jeřábníků v rámci ÚO Příbram. Dále nácvik pro profesionální či dobrovolné hasiče 

při vyprošťování zaklíněných osob z vraků vozidel. Sporadicky se naskytne možnost 

sehnat vrak vozidla a na něm lze poté demonstrativně provést vyproštění fiktivních osob 

za pomoci hydraulického vyprošťovacího zařízení. Dalším příkladem může být 

poměrně častá obsluha a manipulace s automobilovým žebříkem Iveco Magirus, který 

lze ustanovit na dvoře za hlavní budovou anebo využít hasičskou věž u již zmiňované 

sportovní haly, na kterou je přístup zevnitř, tak zvenčí. Tato věž slouží nejen 

pro zájemce o požární sport, ale i zde hasiči-lezci provádí výcvik, který se týká 

záchrany osob nad volnou hloubkou či nácvik a zdokonalování lezecké techniky, lanové 

techniky, druhu jištění atd. Pro profesionální hasiče z celého HZS SČK je zde k využití 

polygon pro účely práce s izolovaným dýchacím přístrojem v prostorách polygonu, 

který je plný překážek a lze jej zcela zakouřit, tudíž se v něm dají navodit podmínky 

jako u rozsáhlého požáru objektu, kde se vytvoří neutrální rovina, která kouřem 

a zplodinami hoření zaplní celý prostor místnosti či skupiny místností. Profesionální 

hasiči z jiných stanic mimo OÚ Příbram mají povinnost podle interního předpisu jednou 

ročně absolvovat tento druh výcviku. Pro příslušníky z ÚO Příbram, kteří jsou nositeli 

dýchací techniky, tak mají povinnost každé tři měsíce absolvovat výcvik v polygonu, 

pakliže nepoužili v rámci zásahu izolovaný dýchací přístroj. Toto platí i pro hlavní 

a ostatní vyšetřovatele požárů. Po dohodě s vedením stanice Příbram je možnost provést 

školení v polygonu i pro dobrovolné hasiče. V budoucnu možná ve zmíněných 

oblastech nastane ještě užší spolupráce a častější provádění společné odborné přípravy 

mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči. Hlavní budova stanice disponuje 

konferenčním sálem s kapacitou cca pro 50-60 osob. Tento prostor je často používán. 
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V areálu stanice Příbram probíhá i praktická výuka studentů z blízké střední odborné 

školy a odborného učiliště Dubno. 

 

 Obměna některé požární techniky 

 Stanice Příbram disponuje mnoha druhy mobilní požární techniky s rozdílným 

stářím. Postupná obměna techniky je závislá na rozpočtové kapitole MV-GŘ HZS ČR 

a HZS SČK, přesněji na množství uvolněných financí pro nákup nové požární techniky 

nebo vyčleněné finanční prostředky na servis a údržbu stávající techniky. Již bylo 

zmíněno na předchozích stranách této práce, jaké druhy techniky se nachází na stanici. 

Stávající CAS a další hasičská vozidla jsou průměrného stáří a jejich technický stav 

je dobrý. Nejpalčivějším problém ze stávající techniky je VYA 20, tedy vyprošťovací 

automobil Tatra T-815 s jeřábovým ramenem pro maximální hmotnost břemene 20 tun. 

Toto vozidlo slouží u zásahu při dopravních nehodách, kdy s tím hasič-jeřábník 

manipuluje podle potřeb a situace. Nejčastěji se jedná o otáčení vozidel na kola, 

zvednutí z nižšího místa (silniční příkop, rokle, pole) na komunikaci nebo vytažení 

za pomoci předního navijáku. VYA 20 na stanici je již dlouho a je značně zastaralé. 

Rok výroby je 1988. Příslušníci oddělení IZS na stanici Příbram mají na starost evidenci 

techniky, její technický stav a mnoho dalších úkonů. Tito příslušníci musí ve spolupráci 

se strojním oddělením na krajském ředitelství v Kladně vyhodnotit situaci, zdali je 

ekonomičtější provést celkovou repasi VYA 20 anebo vyčkat se zakoupením nové VYA 

20. Tato jednání vždy trvají dlouho, než se vše potřebné vyřídí. Existuje mnoho 

operačních programů či evropských dotací různých institucí a organizací, které se 

rozhodují, do jaké výše přispějí na zakoupení nové hasičské techniky. 

 

5.4.4 Hrozby HS Příbram 

 Nahlášení či uložení NVS v blízkých přilehlých objektech 

 Uložení nástražného výbušného systému (dále jen „NVS“) nelze vyloučit nikde. 

Lze však předpokládat, že se většinou nahlášení či uložení vyskytovalo ve stavbách 

občasné vybavenosti, pod tento pojem můžeme zahrnout administrativní budovy, 

nákupní centra, školská zařízení nebo kulturní budovy. Jednou z možných hrozeb 

by byla situace o nahlášení či uložení NVS do prostor areálu HS Příbram. Ať už by se 

jednalo o pravdivé tvrzení či planý poplach, tak by to znamenalo dočasné vyklizení 
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prostor budov stanice Příbram a narušení dočasné akceschopnosti místní JPO. 

Při evakuaci objektu stanice by znamenalo opustit prostory, kde je veškerá mobilní 

požární technika včetně osobních ochranných pomůcek pro službu vykonávající 

příslušníky. Lze předpokládat, že u této vzniklé situace, by hasiči narychlo opouštěli 

budovu s nejnutnějším vybavením a v hasičských automobilech, aby udržely částečnou 

akceschopnost mimo prostory stanice Příbram. Hrozba by mohla mírně omezit činnost 

stanice i v případě, že by byl nahlášen či uložen NVS v blízkých objektech v blízkosti 

stanice Příbram. Nejpravděpodobnějším místem uložení NVS by byla blízká budova 

základní školy, která je vzdálená 150 m od stanice, dále se může jednat o supermarket 

Albert či letní kino v parku za stanici. Obě místa se nachází vzdušnou čarou 

ve vzdálenosti cca 200 m od stanice. 

 

 Hromadné závažné dopravní nehody současně 

 Kategorie takové hrozby je přijatelnější než přechozí uvedená hrozba NVS, 

už například jen z toho důvodu, že neomezí zcela akceschopnost JPO a nejsou při ní 

bezprostředně ohroženy síly a prostředky. Hromadnou závažnou dopravní nehodu 

na více místech nejde pochopitelně předvídat a nastat může kdykoliv. Dá se však 

správnou odbornou přípravou na provádění ZaLP efektivně připravit. Pravděpodobnost 

zásahu na více místech najednou není zvláštností. Často se děje, že například družstvo 

o zmenšeném početním stavu zasahuje s prvovýjezdovou CAS, a zároveň si další jiná 

MU si žádá přítomnost hasičů na jiném místě. Taková situace je pokryta druhým 

družstvem anebo přejezd prvního družstva do jiné MU. Záleží však na více aspektech. 

Pokud by nastala potřeba zasahovat na více MU – závažných dopravních nehodách 

s vyproštěním raněných osob, tak KOPIS vysílá do místa zásahu prvovýjezdovou CAS 

20, velitele čety s VEA a dva hasiče s VYA 20. Další taková MU podobného charakteru 

by byla řešena podle dislokace. V případě potřeby můžou přijet příslušníci z pobočné 

stanice Dobříš, pakliže se MU nachází směrem k jejich hasebnímu obvodu, v opačném 

případě dislokace MU, mohou přijet příslušníci z pobočné stanice Sedlčany. Závažná 

dopravní nehoda, která by si ve stejnou dobu vyžádala na místo přítomnost VYA, 

je řešena tak, že operační důstojník vyhlásí poplach na nejbližší stanici jiného ÚO, 

kde se nachází VYA a ta je na místo MU poslána. Pokud by hrozilo nebezpečí 

z prodlení, tak lze využít mezikrajské výpomoci. Často se tak děje u stanic HZS SČK 

a jejich hasebních obvodech, které se nachází v blízkosti hlavního města Prahy. 
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V případě příslušníků ze stanice Příbram se jedná o mezikrajskou výpomoc od kolegů 

z HZS Jihočeského kraje, a to ze stanic Písek a Strakonice. 

 

5.4.5 Silné stránky HS Řevnice 

 Odborně způsobilý personál 

 V současnosti na stanici Řevnice slouží celkem 30 příslušníků, kdy každý z nich 

zajišťuje na svém služebním místě dané úkoly. Tento stav odpovídá základnímu 

početnímu stavu a systemizaci služebních míst. Odborně způsobilý příslušníci 

(např. strojníci, hasiči-lezci, technici chemické služby) pro danou funkci musí splnit 

odborné kurzy, které se v časových intervalech obnovují. Složení směny a zastoupení 

jednotlivých pozic je dáno vnitřním předpisem. Výše zmínění příslušnici se pravidelně 

školí, ať již teoreticky, tak prakticky, což probíhá podle schváleného plánu odborné 

přípravy. Během roku jsou příslušnici přezkoušení z dané problematiky. Praktický 

výcvik hasičů-lezců probíhá nejčastěji dílčím způsobem v prostorách stanice, 

ale několikrát do roka se provádějí společné odborné výcviky pro hasiče-lezce v okolí 

řeky Berounky. Dále se výcvik provádí na území CHKO Český kras, kde se nachází 

několik bývalých lomů či na mnoha skalních útvarech v hasebním obvodu stanice 

Řevnice a stanice Beroun. Ve zmíněných lomech, např. Velká Amerika u obce Mořina, 

se poté často realizují skutečné záchrany osob nad volnou hloubkou. Důvodem je 

většinou neopatrnost návštěvníků a nerespektování zákazů vstupu do míst, kde hrozí 

nebezpečí pádu či utržení okraje svahu. Hasiči-lezci ze stanice Řevnice v minulosti 

zachraňovali i některé neopatrné sportovní lezce, kteří přecenili svou zdatnost a zároveň 

podcenili jištění lanovou technikou. Hasiči-lezci ze stanice Řevnice v minulosti 

spolupracovali u zásahu s kolegy ze stanice Beroun. Strojníci pravidelně vykonávají 

kondiční jízdy s mobilní zásahovou technikou. Na dvoře v areálu stanice lze ustavit 

výškovou techniku a odborně se zdokonalovat s mobilním žebříkem bez záchranného 

koše. Manipulace s VYA 14 je komplikovanější z důvodů nedostatečné plochy 

před garážemi, a z důvodu blízko parkujících služebních i soukromých vozidel. 

Minimálně jedenkrát ročně se provádí odborná příprava s praktickým výcvikem na 

vodní hladině, ať již na řece Berounce nebo na Vltavě. V zimním období se provádí 

nácvik záchrany osoby propadlé ledem. 
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 Vhodná dislokace stanice Řevnice 

 Stanice Řevnice je dislokována nedaleko centra města Řevnice, od kterého 

se nachází cca 600 m. Výjezdová posuvná brána stanice ústí přes chodník do ulice 

Československé armády, což je komunikace II. třídy č. 115, která není ani v ranní 

dopravní špičce, tak vytížená, že by ohrožovala bezpečný výjezd hasičských vozidel 

k zásahu. Pochopitelně je výjezd hasičských vozidel regulován světelnými dopravními 

značkami (semafory) a doprovodným textem „pozor hasiči“. Na jižní stranu od stanice 

se nachází rozsáhlý kopcovitý lesní terén, který je z větší části chráněn, a nese status 

Přírodní park Hřebeny. 

 Stanici Řevnice obklopuje výstavba převážně rodinných domů. Zároveň se stanice 

nachází dostatečně daleko i vysoko nad hladinou řeky Berounky, takže ani v minulosti 

při velkých povodních nebyla zasažena. Z občanské vybavenosti se jen nachází naproti 

v ulici Havlíčkova mateřská škola a dětská skupina, další budovy občanské vybavenosti 

jsou dostatečně vzdálené, tudíž by se dala téměř vyloučit hrozba v podobě NVS. 

 

 Převážně moderní zásahová technika 

 Mobilní požární technika je podobného stáří jako u stanice Příbram. První výjezd je 

shodný, tudíž jedná se o CAS 20 Tatra T-815 Terrno, rok výroby 2014 a ve stejném roce 

uvedena do služby. Druhý výjezd tvoří nejčastěji CAS 30 Tatra T-815-7, roku výroby 

2017, do služby je uvedena roku 2018, která byla pořízena za pomoci dotačního 

programu. Na tuto CAS se čekalo více než 4 roky. Druhým výjezd může podle potřeby 

i zastoupit AŽ 30, tedy automobilový žebřík o délce 30 metrů bez koše. Jedná se 

o Mercedes-Benz Atego, rok výroby 2004 nebo o dopravní automobil pro hasiče-lezce 

značky M-B Sprinter, z roku 2005. Nejstarším hasičským vozidlem je VYA 14 značky 

Tatra T-815 z roku 1990. Původně toto vozidlo sloužilo na stanici Beroun. Zvyklostí 

HZS SČK i jiných HZS krajů je, že podle potřeb přesouvá mobilní požární technika 

napříč stanicemi. Majetkově je většina zejména starší hasičské techniky ve vlastnictví 

HZS SČK anebo je svěřena do provozování HZS SČK, tudíž není problém přesouvat 

hasičská vozidla mezi jednotlivými stanicemi. 
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 Dobrá spolupráce s ostatními složkami IZS 

 V Řevnicích jsou dislokovány všechny tři základní složky IZS. Kromě hasičské 

stanice Řevnice, se ve městě nachází Obvodní oddělení PČR Řevnice (dále jen „OOP 

Řevnice“), které sídlí v ulici Nádražní 213, která je vedle hlavní nádražní budovy. 

Územní působnost OOP Řevnice je z části shodná s hasebním obvodem stanice 

Řevnice, protože obce Řevnice, Černošice, Dobřichovice, Kala, Karlík, Kosoř, Lety, 

Roblín, Solopysky, Třebotov, Vonoklasy a Všenory jsou také v územní působnosti 

stanice Řevnice. Dále se ve městě nachází poskytovatel Zdravotnické záchranné služby 

Trans Hospital Plus, s.r.o., což je jeden z poskytovatelů ZZS pro Středočeský kraj. Trans 

Hospital zajišťuje výjezdové stanoviště rychlé lékařské pomoci (RLP) pro Řevnice 

a okolí. Zajímavostí je, že Trans Hospital byl prvním soukromým subjektem, který začal 

poskytovat v tehdejší České a Slovenské Federativní republice ZZS, s činností začal 

26. listopadu 1991 v Řevnicích. Příslušníci ze stanice Řevnice často spolupracují v místě 

zásahu se zmíněnými dvěma složkami IZS. Dlouhodobá spolupráce je podpořena 

i osobními přátelskými vazbami. Nejčastěji se zástupci všech složek IZS setkávají 

u dopravních nehod se zraněním. ZZS si žádá JPO ze stanice Řevnice na snesení 

pacientů do sanitního vozu, kdežto OOP Řevnice chtějí asistenci hasičů při otevření 

bytů či jiné technické pomoci. 

 

5.4.6 Slabé stránky HS Řevnice 

 Dojezdový čas na dálnici D4 a železniční přejezd v Řevnicích 

 Při vyhlášení poplachu na stanici Řevnice, který souvisí se zásahovou činností 

u dopravní nehody na dálnici D4, vyžaduje vždy zvýšenou obezřetnost a opatrnost 

při jízdě pod zvláštním výstražným zařízením, umocněnou navíc jízdou po silnici 

II. třídy č. 116 ve směru z Řevnic na Mníšek pod Brdy. Tento stoupající pěti kilometrový 

úsek plný úzkých zatáček s průměrným sklonem vozovky 6 % prodlužuje dojezdovou 

jízdu k MU. Dopravní provoz se zde rok od roku zvyšuje. V takovém případě 

se hasičská vozidla vyhnou problematickému železničnímu přejezdu v Řevnicích. 

Pokud by zasahovali hasiči v jiné části dálnice D4 blíže k Praze, zhruba v místech obce 

Jíloviště, tak mohou využít jiné dojezdové trasy, která však vede přes zmíněný 

železniční přejezd. V Řevnicích je pouze jeden s pěti kolejišti, jenže se jedná 

o elektrifikovanou trasu – železniční koridor na trase Plzeň-Beroun-Praha. Tento 

železniční dopravní uzel je hojně využíván, tudíž se často stává, že hasičská vozidla při 
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jízdě k zásahu zůstanou dočasně stát před železničními závorami. Existuje však 

objížďka v délce cca 1 km, která na své trase je předělena železničním viaduktem 

o limitní výšce 3,0 m. Pod tímto viaduktem projede pomalou jízdou pouze CAS 20. 

Ostatní hasičská zásahová vozidla větších rozměrů nemohou objížďky využít a musí 

tak počkat před železničním přejezdem, kde ale hrozí nebezpečí z prodlení. Na Obrázku 

10 je vidět výška železničního viaduktu, který se rekonstruoval v roce 2017 

a do stavebního řízení tehdy byly zapracovány podmínky HZS SČK o navýšení této 

konstrukční výšky na 3,3 m, ale stavba se dokončila neúspěšně z hlediska zájmů HZS 

SČK. Při rekonstrukci viaduktu se zapracovala i ochranná opatření v podobě zařízení 

na rychlou instalaci protipovodňových zábran, a tím zabránění částečnému zaplavení 

přilehlých rodinných domů a dalších objektů. Po projetí viaduktem nebo přes železniční 

přejezd mohou JPO pokračovat přes obec Lety do obce Dobřichovic, poté do Všenor 

a odtamtud je prudké stoupání, které je kratší a téměř bez zatáček. Vyústění stoupání je 

na hranici obce Jíloviště, kde je most nad dálnicí D4 a z něj vedou dálniční nájezdy 

na obě strany. 

 

 

Obrázek 10: Železniční viadukt Řevnice s protipovodňovými zábranami. 
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 Za sněhu a náledí špatně sjízdná komunikace č. 116 mezi v úseku Řevnice – 

Mníšek pod Brdy 

 Při těchto nepříznivých povětrnostních vlivech se již zmíněná silnice II. třídy č. 116 

v úseku mezi Řevnicemi a Mníškem pod Brdy stává takřka nesjízdná. Tento faktor 

podstatně ovlivňuje dojezdový čas, respektive celkově příjezd JPO do místa MU. 

Při náledí nebo větší vrstvě sněhu se ve sjezdu směrem do Řevnic anebo ve sjezdu 

směrem do Mníšku pod Brdy stávají často dopravní nehody. Nejhorší bývá úsek 

tzv. „na předělu“, kde končí stoupání a začíná sjezd. Toto místo je typické pro tvorbu 

sněhových jazyků. Mnohokrát v minulosti se stalo, že JPO měla značné problémy vyjet 

tento úsek silnice s CAS 20 nebo jiným hasičským vozidlem. Tuto skutečnost nahlásila 

radiokomunikací KOPIS, který následně do místa poslal z dotčené správy a údržby 

komunikací sypací vůz se solí. Hasiči ze stanice Řevnice se po cestě zpátky na základnu 

raději tomuto místu vyhnuli a zvolili objízdnou trasu. 

 

 Nedostatečná fyzická ochrana stanice 

 Jednou z dočasných slabých stránek je nedostatečná fyzická ochrana stanice 

Řevnice. Hlavním důvodem je prozatímní absence koncových prvků kamerové systému. 

V současnosti je areál stanice Řevnice přístupný ze dvou míst. Hlavní vstup 

pro příslušníky i pro veřejnost je z ulice Havlíčkova, kde jsou dveře opatřeny 

bezpečnostní vložkou FAB a zvenčí je na dveřích kování tzv. koule. Pro otevření 

je zapotřebí zadat číselný kód. Vedlejší vchod je ze dvora areálu a je určen k používání 

po zaparkování služebních vozidel. Stropní vikýř je v 2. NP v místnosti nad garážemi, 

je trvale uzamčen a používán při technických opravách. Vjezd do areálu je možný pouze 

přes kovovou pojezdovou bránu na dvůr. Dvůr a garáže slouží k parkování služebních 

osobních vozidel. Při otevřené pojezdové bráně by mohlo dojít k vniknutí cizí osoby, 

aniž by došlo k jejímu zpozorování. Ve spojovacím krčku jsou umístěny dveře, které 

nejsou zabezpečeny. Veřejnost, která během úředních dní, tj. každé pondělí a středu 

navštěvuje prostory stanice za účelem podání žádosti či konzultace s příslušníky 

vykonávající státní požární dozor – úsek stavební prevence, by se měla pohybovat 

v prostorách stanice s těmito příslušníky. 
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 Nedostatečný prostor pro praktický výcvik 

 Praktický výcvik s hasičskou technikou vyžaduje určitý prostor pro manipulaci, 

což současný prostor dvora před garážemi nenabízí. Důvodem této skutečnosti je jeho 

oplocení a vymezení parkovacích stání pro služební osobní vozidla. Za plotem 

se nachází malý travnatý park se vzrostlými stromy v majetku města Řevnice. Toto 

je jediné místo, kam by se dvůr mohl rozšířit, protože další dvě strany obklopují 

obvodové stěny budovy stanice, do tvaru písmena L, třetí strana je ohraničená 

pojezdovou bránou a především ulicí Čs. armády. 

 

5.4.7 Příležitosti HS Řevnice 

 Obměna některé požární mobilní techniky 

 V budoucnu se neplánuje obměňovat CAS 20 se stářím 5 let nebo teprve 2 roky 

v provozu CAS 30 na stanici Řevnice. Otázkou je, zdali se bude pořizovat v dohledné 

době jiný VYA. Novější VYA 20 by bylo výhodnou příležitostí ve vztahu k častým 

dopravním nehodám na dálnici D4 v hasebním obvodu stanice. Na Obrázku 10 

je ukázka VYA 20, které bylo na stanici Řevnice v roce 2016 na ukázku z HS Beroun. 

Takový VYA 20 by řevničtí hasiči uvítali. Současné VYA 14 dosluhuje a jeřábové 

rameno má nižší schopnost zdvihu břemen než nový VYA 20, který je na Obrázku 11. 

Pokud se v dohledné době podaří vykomunikovat krajskému ředitelství HZS SČK, 

konkrétně příslušníkům na strojním oddělení nový kontrakt, tak se obměny techniky na 

stanici Řevnice dočkají. HZS SČK má celkem 32 stanic, což je nejvíce stanic v kraji 

v rámci České republiky, a tím souvisí i počet kusů techniky. Vždy je snahou postupně 

a rovnoměrně měnit, servisovat či jinak zabezpečovat mobilní požární techniku 

na všech stanicích. Z praxe vyplývá, že požadavek na nákup nové techniky může být 

vyřešen i po letech. Záleží také na již zmíněných operačních a dotačních programech. 
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Obrázek 11: Vyprošťovací automobil Tatra T-815-7 (VYA 20) 

 

 Rozšíření plochy dvora před garážemi a rekonstrukce zázemí pro personál 

 Při tvorbě této práce probíhalo jednání velitele stanice Řevnice a ředitele 

ÚO Kladno s představiteli vedení města Řevnice o rozšíření dvora stanice směrem 

do parku. Záměrem by bylo zbourat stávající plot v celé jeho cca 25 m délce a zabrat 

pás o šíři 2-3 m po celé délce a na jeho hranici postavit nový plot. Tímto krokem by 

se posunula parkovací stání služebních osobních vozidel a vznikl by tak nový prostor 

pro lepší praktický výcvik. Od března 2019 probíhají další stavební práce a rekonstrukce 

stanice Řevnice za účelem zlepšení zázemí pro službu konající příslušníky. 

Rekonstrukce byla rozdělena na etapy. V minulosti proběhla rekonstrukce ve výměně 

většiny stávajících dřevěných oken za plastová okna, dále zateplení ploché střechy 

a obvodového pláště, včetně úpravy povrchu fasády, dále se před každé garážové stání 

osadila nová skládací vrata elektronicky ovládaná místo původních ocelových 

dvoukřídlých vrat, což se všechno uskutečnilo v roce 2016. Nyní se stavební práce 

týkají interiéru stanice, změny dispozice některých místností včetně účelu využití, 

bezpečnější provedení schodiště, zrušení skluzu, který se roky nevyužíval. Zvětšení 

plochy šaten, zcela nové hygienické a vyhovující zázemí pro příslušníky. Zkvalitnění 

prostor pro stravování a odpočinek. S rekonstrukcí je spojená i výměna veškeré 

elektroinstalace a datových kabelů související s množstvím technologií a programů 

zabezpečující akceschopnost stanice Řevnice. 
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 Zlepšení fyzické ochrany stanice 

 Datové kabely jsou připraveny i do míst, kde se uvažuje instalovat bezpečnostní 

kamery se záznamem. Monitorován bude dvůr a garážová stání, hlavní vchod. Další 

prostory jsou zatím ve fázi jednání. Tímto úkonem se zlepší fyzická ochrana objektu 

stanice. Jedná se i o budoucí výměně pojezdové brány. Na Obrázcích 12 a 13 je patrný 

rozdíl ve vzhledu a funkčnosti stanice Řevnice. K zabezpečení větší ochrany stanice 

je eliminace pohybu cizích osob po stanici bez přítomnosti příslušníků. Po výjezdu JPO 

k MU je výhodou, že se pojezdová brána po krátké době samovolně uzavře a garážová 

vrata lze nastavit, aby se také rovněž zavřela, tím se sníží pravděpodobnost vniknutí 

cizích osob do prostor stanice za nepřítomnosti příslušníků. 

 

 

Obrázek 12: Stanice Řevnice v 2014 před zateplením fasády a výměnou oken a vrat garáží. 
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Obrázek 12: Stanice Řevnice v roce 2017 po zateplení fasády, výměny oken a garážových vrat. 

 

5.4.8 Hrozby HS Řevnice 

 Všeobecně působící hrozbou může být příčina vzniku požáru v kterémkoliv 

objektu nevyjímaje hasičských stanic. Příčin může být hned několik, ať již technická 

závada na nějakém zařízení, zejména těch, co jsou trvale napájeny ze sítě elektrické 

energie, dále se může jednat o nedbalostní jednání ze strany osob, tedy příslušníků 

na stanicích, ať již při práci se zdrojem zapálení, manipulaci s otevřeným ohněm, 

kouření nebo vaření stravy. Občas nastane situace, že je vyhlášen poplach a odjíždí 

k zásahu celá směna a nikdo na stanici nezůstává, obzvlášť v pozdějších odpoledních 

až večerních hodinách, kdy už na stanici nejsou denní příslušníci. Může tak nastat 

například situace, kdy se zapomene vypnout sporák či trouba nebo jiný spotřebič. 

Takový případ nastal v minulosti v ČR, že vyhořela celá stanice či zbrojnice 

za nepřítomnosti příslušníků nebo dobrovolných hasičů. V loňském roce byl 

zaznamenán případ požáru, kdy zahořel v obci Broumy u stejnojmenné jednotky SDH 

kompresor umístěný vedle CAS, která byla požárem částečně zasažena. Kompresor byl 

zapojen v elektrické síti, ale vypnut, přesto došlo k elektrickému zkratu. Lidově řečeno, 

že štěstí v neštěstí měli tamější dobrovolní hasiči, díky dokonalé těsnosti garážových 

vrat, které byl utěsněny, takže požár spotřeboval vzdušný kyslík a sám uhasl. Nezbytnou 

nutností je, aby se každý příslušník choval tak, aby nezavdal příčinu požáru a učinil 

všechna preventivní opatření k snížení pravděpodobnosti vzniku požáru v prostoru 
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stanice. Prevencí je každoroční proškolení všech příslušníků a zaměstnanců HZS SČK 

v BOZP a požární ochraně na pracovištích. 

 

 Riziko trestné činnosti vloupáním a ohrožení akceschopnosti stanice 

 S nepřítomností příslušníků na stanici Řevnice hrozí riziko možného násilného 

vloupání do objektu stanice s následným odcizením některého vybavení, ztrátě citlivých 

údajů či poškození vybavení nebo techniky. Krokem na stranu bezpečnosti je například 

již zmíněná instalace kamerového systému nebo umístění koule či jiného zabezpečení 

dveří ze strany dvora. Zcela komplexní zabezpečení stanice neexistuje, protože vždy 

existuje i malé riziko pravděpodobnosti ohrožení stanice či osob v ní. 
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6 DISKUZE 

 Tato část práce obsahuje vyhodnocení informací a poznatků získaných na základě 

vyhotovení SWOT analýzy pro obě hasičské stanice. Sběr dat a potřebných údajů 

k problematice práce probíhal na stanicích v rámci výkonu služby. Autor práce 

je příslušníkem HZS SČK a vykonává státní požární dozor na úseku stavební prevence 

na stanici Řevnice, a zároveň často zastává 24hodinové služby jako vyšetřovatel požárů 

na stanici Příbram nebo na krajském ředitelství HZS SČK v Kladně. Pro výzkumné 

šetření byli osloveni velitelé stanic, velitelé čet i mnoho příslušníků včetně konzultace 

s ředitelem ÚO Příbram. 

 

 Ve výsledkové části práce byly shrnuty poznatky a nasbírané informace za účelem 

zmírnění ohrožení celkové připravenosti stanic na řešení krizových situací. Tato část 

zahrnuje výsledky SWOT analýzy, kde budou zejména diskutovány její slabé stránky 

a hrozby, týkající se obou stanic. SWOT analýza by měla nastínit skutečný stav 

připravenosti stanic na řešení KS v jejich působnosti. Pokud by byly výsledky 

zhodnoceny jako nedostatečné, tak by se přikročilo k navržení opatření pro zlepšení této 

připravenosti na KS. 

 

 Obě provedené SWOT analýzy se shodují v jednom bodu u vytyčení slabých 

stránek, a to v dojezdové době na dálnici D4. Dislokace stanic je neměnná a zcela jistě 

zůstane stávající i do budoucna. Stanice Příbram je od počátku 90. let minulého století 

na současném místě a prostory areálu jsou vyhovující pro plnění úkolů v její územní 

působnosti. Stanice Řevnice se rozvíjela postupně do dnešní podoby, jen s rozdílem, 

že její dislokace je neměnná. Další rozdíl spočívá v tom, že objekt (stavbu) vlastní 

město Řevnice. Limitujícím faktorem pro příbramské hasiče může být při dojezdu 

na dálnici D4 projíždění centrem města Příbram v dopravní špičce, kdy se automaticky 

zvětšuje riziko střetu s ostatními účastníky silničního provozu. Nejrizikovější doba 

vzniku dopravní nehody při zásahové jízdě je v ranní a odpolední dopravní špičce, 

opakem je klidný a plynulý průjezd městem v nočních hodinách, kdy jsou jedoucí 

vozidla v ulicích pouze sporadicky. Nezbytným faktorem ku prospěchu dojezdového 

času všech JPO na území ČR, je zodpovědné a ohleduplné chování účastníků silničního 

provozu. Naprostým minimem ze strany ostatních řidičů je vytvoření při kolonách 
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tzv. záchranné uličky pro průjezd vozidel IZS, zejména pro objemnější hasičská vozidla 

je nutné zachovat průjezdný pruh o minimální šíři 3 metry. Pro příslušníky ze stanice 

Řevnice bylo projednáváno v roce 2017 zlepšení podmínek průjezdnosti 

pod problematickým železničním viaduktem v Řevnicích. Ze strany investora 

a zhotovitele stavby bylo přislíbeno, že se pokusí navýšit průjezdnou výšku stavby, 

nicméně světlost viaduktu se nezměnila. Argumentace byla směřována k příliš složité 

realizaci nadjezdové konstrukce a ekonomické zátěži. Vozovka se také nemohla snížit, 

neboť pod částí vozovky vede koryto vodoteče. Z výše uvedeného vyplývá, že současný 

stav zůstane beze změny. V případě výjezdu požárních vozidel k MU jich část projede 

pod viaduktem na objížďce a větší vozidla zůstanou stát před železničním přejezdem 

jako doposud. Tuto skutečnost vždy hasiči hlásí v radiokomunikaci na KOPIS. Obecně 

platí, že každá JPO má ve svém hasebním obvodu jedno či více problematických míst, 

se kterými podvědomě počítají, když jednou do místa zásahu. Výhodou je místní znalost 

a schopnost případně rychle zvolit nejlepší objízdnou trasu, aby se snížilo riziko 

nebezpečí z prodlení. U HZS SČK je nejvytíženější stanicí z hlediska zásahů 

u dopravních nehod na dálnicích a ostatních komunikacích stanice Říčany. Tato stanice 

je vhodně dislokována a má krátký dojezdový čas na dálnice D0 a D1 ve svém hasebním 

obvodu. Limitem však může být v dojezdovém čase příliš hustá dopravní situace, která 

právě souvisí i se vznikem mnoha dopravních nehod v okolí stanice Říčany. 

 

 V letních měsících přibývá požárů v přírodním prostředí napříč celou ČR. Jedná 

se o požáry lesů, polních kultur či jiných přírodních terénů. Tato skutečnost je 

na některých místech navíc umocněna obdobím, kdy panuje v dané lokalitě extrémní 

sucho. Vypořádat se efektivně se vznikajícími požáry v těžko přístupných nebo 

odlehlých terénech je velmi složité pro zasahující JPO. Není tomu ani jinak u stanic 

Příbram a Řevnice. Obě stanice mají ve svých hasebních obvodech značné části lesních 

porostů v těžko přístupném terénu. Terénní reliéf krajiny je značně zvlněný. 

 

 Stanice Řevnice má v blízké vzdálenosti od své dislokace Přírodní park Hřebeny, 

což je mnohými označováno za část vrchoviny Brdy. V této lokalitě je v letních 

měsících zvýšen pohyb osob, které se zde věnují turistice a cykloturistice. S tímto 

zájmem ze strany veřejnosti narůstá i teoretická možnost vzniku požáru většinou 

neúmyslného charakteru, ať už odhozeného nedopalku cigarety nebo opuštění 
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nevyhaslého ohniště. Další poměrně častou skutečností je ohlášené pálení dřeva 

po těžbě, které se vymkne kontrole a z malých lokálních ohnišť vznikne požár lesa. 

Suchý okolní terén a silný vítr zajistí rychlé rozšíření požáru. Hasiči ze stanice Řevnice 

se opět mohou spolehnout na místní znalost lesních oblastí, protože někteří z nich 

v Řevnicích žijí celý život. Nicméně přesto jsou některá místa těžko přístupná a není 

snadné zde provádět hasební zásah. Na stanici je 2 roky v provozu velkokapacitní 

CAS 30 Tatra T815-7 s 9000 litry hasební vody a zvýšenou prostupností terénem, 

což nahrává efektivnějšímu zásahu a zvyšuje pravděpodobnost dojezdu k požářišti 

v těžko přístupných terénech. 

 

 V hasebním obvodu stanice Příbram je část území CHKO Brdy, která je mimořádně 

hustě zalesněná a je pro ni typický kopcovitý terén. Těmito skutečnostmi se hasební 

zásah může komplikovat, z důvodů složité průjezdnosti hasičských vozidel do místa 

zásahu. Vrcholky kopců v CHKO Brdy dosahují výšky přes 850 m n. m, navíc zde může 

lokálně ještě stále hrozit riziko nebezpečí výbuchu vojenské munice. Několik let zde 

probíhá asanace území zajišťována AČR, která zde dlouhodobě od 30. let minulého 

století působila. V Jincích se nachází 13. dělostřelecký pluk AČR, který zde působí 

dodnes. Bývalá dopadiště munice na vrcholících Brd známá pod názvy Jordán, Tok 

či Brda jsou skoro bezlesá místa. Následky explozí občas došlo k iniciaci hořlavých 

materiálů v blízkosti výbuchu. Posádkové cvičiště v Jincích disponuje svou mobilní 

požární technikou, aby dokázala zlikvidovat vzniklý požár. V minulosti byl preventivně 

zhotoven zemní val o šíři cca 1 m, aby dokázal zahradit cestu vzniklému požáru. Zemní 

val kopíroval celou hranici jednotlivých dopadišť. Likvidaci požárů v současném 

CHKO Brdy řeší JPO ze stanice Příbram ve svém hasebním obvodu. Další část území 

Brd má ve svém hasebním obvodu stanice Hořovice, dále se zde může zapojit JPO 

ze stanice Rokycany spadající pod HZS Plzeňského kraje. Zajímavostí je, 

že po likvidaci požárů zde nepůsobí vyšetřovatelé požárů HZS krajů, ale vyšetřovatel 

požárů pod patronací AČR. Toto platí na celém území CHKO Brdy. Vyšetřovatelé HZS 

krajů může na vyžádání pomoci poskytnout součinnost. 

 

 Hasiči ze stanice Řevnice se musí občas v zimním období připravit na řešení 

problému dojezdů k MU, pokud se rozhodnou projíždět úsekem silnice č. 116 mezi 

Řevnicemi a Mníškem pod Brdy, která se za špatných povětrnostních podmínek 
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spojených s námrazou či hustým sněžením stává téměř nesjízdnou. Opatřením, kterým 

se této situaci dá předejít je včasné zpozorování a nahlášení KOPIS, aby si vyžádala 

přítomnost nákladního automobilu (sypače) s posypovým materiálem, který zajistí 

bezpečnou průjezdnost nejen hasičských vozidel tímto úsekem. Jiná preventivní 

opatření nelze stanovit. 

 

 Jednou z možných hrozeb pro stanici Příbram je nahlášení či uložení NVS 

v blízkém objektu nebo okolí, ať se již bude jednat o planý poplach či skutečnost, vždy 

se budou muset přijmout opatření, která s takovou hrozbou souvisí. Celá problematika 

a následný postup a opatření jsou popsána v seznamu typových činností IZS 

při společném zásahu pod STČ-03/IZS „Oznámení o uložení nebo nálezu výbušniny 

nebo výbušného sytému“. Gestorem této typové činnosti je Policejní prezídium ČR. 

Pokud by vznikla situace o nahlášení či nálezu NVS v bezprostřední blízkosti stanice 

Příbram, tak je zapotřebí zahájit urychleně evakuaci stanice, a pokud to vzniklá situace 

dovolí, tak provést opuštění prostor stanice i s mobilní požární technikou, aby alespoň 

částečně byla zajištěna akceschopnost JPO. Taková MU by byla řešena okamžitým 

zálohováním stanice Příbram okolními pobočnými stanicemi HZS kraje a zapojení 

jednotek SDH. V případě, že by byl nahlášen NVS dostatečně daleko od stanice, a tím 

pádem by nehrozilo narušení akceschopnosti JPO, tak by stanice Příbram postupovala 

podle STČ-03/NVS a spolupracovala by s ostatními složkami IZS v místě zásahu. 

Takové opatření platí pro všechny stanice HZS krajů bez rozdílů. Vhodným praktickým 

nácvikem v rámci přípravy se dá lépe připravit na tuto hrozbu, která může reálně nastat. 

 

 S nedostatečnou fyzickou ochranou se potýká více stanic HZS krajů. Stanice HZS 

krajů jsou prvky subjektů KI, které jsou tzv. opěrnými body pro řešení KS. Stav jejich 

zabezpečení je rozdílný. Nutno podotknout, že na území ČR se k 31. 12. 2018 nacházelo 

243 hasičských stanic. Lze předpokládat, že všechny centrální stanice HZS krajů jsou 

dobře zabezpečeny, například mají své prostory kontrolované kamerovým systémem, 

mají zabezpečené vstupy za pomoci elektronického systému, ať již prostřednictvím 

uložení číselného kódu nebo přiložením služebního průkazu příslušníka. Tato opatření 

zcela jistě nejsou na menších pobočných stanicích, kde je absence některých 

zabezpečovacích opatření. Hlavním důvodem je ekonomická náročnost, která vyžaduje 

nemalé finanční prostředky, aby se vhodným způsobem zabezpečila fyzická ochrana 



95 

 

všech stanic bez rozdílu jejich velikosti, významu či počtu zásahů. Stanice Řevnice 

procházející další etapou rekonstrukce se v dohledné době dočká zlepšení 

v problematice fyzického zabezpečení. Už nyní jsou instalovány datové kabely do všech 

míst pro koncové prvky kamerového systému. Velitel stanice sdělil, že je to jen otázkou 

času, než se vyčlení potřebné finanční prostředky, aby se pořídilo několik kamer, které 

se osadí na připravená místa. Stanice Příbram má fungující kamerový systém skládající 

se z několika kamer, které dohlíží na nejdůležitější části areálu stanice. Záznam je 

přenášen do místnosti dozorčího na monitor, kde je k dispozici příslušník, který může 

v případě potřeby učinit příslušné kroky. Záznamy ze všech stanic HZS SČK, které mají 

kamerové systémy, jsou přenášeny zároveň na KOPIS, kde tak mohou sledovat 

například včasný výjezd k zásahu od vyhlášeného poplachu, který je zákonem stanoven 

do 2 minut. Navíc lze díky kamerovému systému například vzdáleně z KOPIS zavřít 

výjezdová vrata, když mobilní požární technika opustí garážové stání. Stanice Řevnice 

bude podobným způsobem řešena jako jiné stanice HZS SČK. 

 

 Nevyhovující sociálního a hygienického zázemí vždy snižuje komfort osob, které 

se na dotčeném pracovišti nacházejí, jinak tomu není ani u hasičských stanic, kde navíc 

každý třetí den příslušníci tráví 24 hodin. Je nezbytné, aby takové pracoviště a prostředí 

stanice bylo vyhovující a adekvátně odpovídalo požadavkům 21. století. Opět můžeme 

narazit na problém po finanční stránce, který je častým důvodem, proč některé stanice 

jsou nevyhovující z hlediska zázemí. Obecně mnoho stanic má problém s velikostí 

zázemí, garážovými místy pro hasičská vozidla, uskladnění materiálu či prostor 

pro praktický výcvik. Snahou velitelů stanic a vedoucích funkcionářů HZS kraje 

by mělo být řešení, které povede ke zlepšení nevyhovující situace ve zmíněných 

oblastech. Stanice Příbram prodělala v roce 2018 částečnou rekonstrukci týkající 

se vybudování nového hygienického zázemí pro sloužící příslušníky, které zvýšilo 

kvalitu pracovního prostředí. V březnu 2019 začala poslední etapa rekonstrukce 

a stavebních prací na stanici Řevnice, kde se zlepší podmínky nejen zabezpečení 

objektu, ale i vybudování nového hygienického a částečně sociálního zázemí 

pro sloužící hasiče. Stávající stav byl mnoho let nevyhovující, zejména od roku 2014, 

kdy se zvýšil početní stav na stanici z 8 na 10 příslušníků ve směně. Navíc se 

do kancelář po letech vrátili denní příslušníci vykonávající státní požární dozor a 

ochranu obyvatelstva pro území Prahy západ. Složitost celého záměru rekonstrukce 

spočívalo ve vyřešení financování projektu, neboť stanice Řevnice je jakožto objekt 
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ve vlastnictví města Řevnice, proto nemůže svévolně HZS SČK zahájit stavební práce 

nebo jinak dispozičně měnit objekt stanice bez předchozího souhlasu vlastníka. 

Nedostatečný prostor pro praktický výcvik, ať se již týká manipulace s mobilní požární 

technikou, nácvikem dekontaminace nebo praktickým nácvikem práce ve výškách nebo 

nad volnou hloubkou, je problém mnoha stanic HZS krajů. Stanice tak musí vycházet 

i z omezeného prostoru pro tyto činnosti anebo realizovat výcvik mimo prostory stanic, 

což některé činnosti beztak vyžadují. Jsou případy, kdy prosté rozšíření prostoru areálu 

není možné z důvodu stavebního, majetkového nebo jiného. Stanice Řevnice 

pravděpodobně v budoucnu rozšíří své prostory dvora před garážemi a získá tím 

k dispozici další cenné čtvereční plochy pro své praktické výcviky a parkovaní 

služebních osobních vozidel. 

 Ani u jedné z předmětných stanic se v brzké době neuvažuje o navýšení 

tabulkových míst, tudíž lze soudit, že jejich stávající stav týkající se velikosti, 

technického stavu či materiálového vybavení je víceméně vyhovující. 
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7 ZÁVĚR 

 Cílem této práce bylo zhodnotit stávající připravenost hasičských stanic Příbram 

a Řevnice na plnění úkolů v působnosti za krizových stavů a následně navrhnout 

případná opatření vedoucí ke zlepšení krizové připravenosti. Tento cíl byl dosažen 

za pomoci SWOT analýz, které se zaměřily na vyhledání silných stránek a příležitostí 

obou stanic. Hypotéza č. 1 Síly a prostředky stanic HZS Příbram a Řevnice jsou 

dostatečné pro řešení krizových stavů. Síly, tedy kvalifikovaný personál, obou stanic 

je dostatečně odborně způsobilý pro řešení krizových situací. Jeho věkové a zkušenostní 

faktory jsou rovnoměrně rozděleny mezi jednotlivé směny příslušníků. Prostředky, 

tedy mobilní požární technika a další věcné prostředky a vybavení obou stanic, jsou 

v dobrém technickém stavu a jejich stáří odpovídá celostátnímu průměru v rámci HZS 

ČR. Stávající síly a prostředky stanic odpovídají požadavkům na plnění úkolů 

za krizových stavů. Hypotéza č. 2 Technický stav zázemí stanic HZS Příbram 

a Řevnice je v kontextu se současnými požadavky na řešení krizových stavů. 

Technický stav obou stanic se postupně v minulosti zlepšil. Dále probíhají v současnosti 

příslušná opatření pro zlepšení zázemí stanic, které tak budou vyhovovat současným 

požadavkům na řešení krizových stavů. Tímto je potvrzena tato hypotéza. Hypotéza č. 3 

řeší zdali, Jsou tyto stanice z hlediska stavebně-technického dostatečně 

zabezpečeny proti narušení z vnější. Ve výsledcích práce a diskuzi byla stanovena 

a popsána opatření, týkající se aktuálního stavu fyzického zabezpečení objektů stanic. 

V současném stavu vychází jako lépe řešena a zabezpečena stanice Příbram. Hrozby 

mohou být nejrůznějšího charakteru a proti všem se nedá zcela adekvátně chránit. 

Stanici Řevnice čeká v dohledné době zlepšení stavu fyzické ochrany, proto lze 

konstatovat, že hypotéza zamýšlející se nad dostatečným stavebně-technickým 

hlediskem byla potvrzena. 

 

 Závěrem lze říci, že celková připravenost na krizové stavy obou stanic je dobře 

zajištěna pro významnou část města Příbram a jejího okolí respektive, pro část území 

Prahy západ a přilehlého okolí. 
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8 SEZNAM ZKRATEK 

 BR   bezpečnostní rada 

 BRS   Bezpečnostní rada státu 

 CAS   cisternová automobilová stříkačka 

 ČNB   Česká národní banka 

 ČR   Česká republika 

 EKI   Evropská kritická infrastruktura 

 EU   Evropská unie 

 GŘ HZS ČR  Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

 HOPKS  hospodářská opatření pro krizové stavy 

 HS Příbram  hasičská stanice Příbram 

 HS Řevnice  hasičská stanice Řevnice 

 HZS ČR  Hasičský záchranný sbor ČR 

 HZS kraje  Hasičský záchranný sbor kraje 

 HZS SČK  Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 

 IZS   Integrovaný záchranný systém 

 KI   kritická infrastruktura 

 KS   krizová situace 

 KŠ   krizový štáb 

 MU   mimořádná událost 

 MV   Ministerstvo vnitra 

 NATO   Severoatlantická aliance 

 OKŘ   orgán krizového řízení 

 OPIS IZS  Operační a informační středisko IZS 

 ORP   obec s rozšířenou působností 

 OSS   organizační složka státu 

 PaPFO  právnické a podnikající fyzické osoby 

 ÚKŠ   Ústřední krizový štáb 

 ÚO   územní odbor 

 ÚSÚ   ústřední správní úřad 

 ZaLP   záchranné a likvidační práce 

 ZÚ HZS ČR  Záchranný útvar HZS ČR 
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