
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
Přijetí zprávy o události  

 

 
 

Metodický list číslo 
 

1 
O 

Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2 

I.  

Charakteristika 

1) Přijetí zprávy o události je činnost sloužící k přijetí zprávy o požáru, živelní pohromě 
nebo jiné mimořádné události a její zpracování tak, aby mohla být předána jednotce 
požární ochrany (dále jen „jednotce“) pro uskutečnění zásahu. 

2) Zprávu o události je možné přijmout: 

a) telefonicky prostřednictvím jednotné telefonní sítě 
i) na tísňové lince 150 (112),  
ii) na telefonní lince s číslem HZS kraje, 
iii) dálkovým přenosem informací (EPS, zařízení pro ostrahu), 

b) telefonicky prostřednictvím mobilního telefonu, 
c) radiostanicí pracující v pásmu požární ochrany nebo jiné složky integrovaného 

záchranného systému (dále jen „IZS“), 
d) radiostanicí občanskou (CB rádio - 9. kanál), 
e) datovým přenosem na počítačové síti (od jiné složky IZS), 
f) osobně. 

II.  

Úkoly a postup činnosti 

3) Obsluha ohlašovny požáru nebo operačního střediska (dále jen „obsluha“) přijímá zprávu  
o události s patřičným klidem a rozvahou. 

4) Od volajícího musí obsluha zjistit maximum informací, a to zejména: 
a) adresu události, 
b) druh události (požár, živelní pohroma nebo jiná mimořádná událost), 
c) bližší údaje o události potřebné pro jednotku (např. ohrožení osob, jejich počet, 

charakter objektu, ve kterém k události došlo, jaká jiná nebezpečí hrozí), 
d) nejvhodnější příjezdovou trasu k místu události (není-li zřejmá z adresy a je ji třeba 

upřesnit), 
e) jméno osoby podávající zprávu o události, její telefonní číslo a adresu (místo) odkud 

je voláno. 

5) V případě pochybností o podané zprávě o události provede obsluha ohlašovny zpětný 
dotaz na osobu podávající zprávu o události.  

6) Získané informace musí obsluha zaznamenat a rychle vyhodnotit z hlediska nutnosti 
následného vyhlášení poplachu jednotce, při tom se řídí řádem ohlašovny požárů1. 

                                                 
1 § 35 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního  

dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
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7) Pokud obsluha přijímá zprávu o události, která obsahem patří jinému operačnímu 
středisku, jiné ohlašovně požáru nebo jiné složce IZS, zajistí její přímé přepojení 
příslušnému adresátu (např. pomocí přímé telefonní linky, datovým přenosem na 
počítačové síti) nebo její převzetí a následné neprodlené předání tomu, komu přísluší. 

 III.  

Očekávané zvláštnosti 

8) Při přijetí zprávy o události se lze setkat s následujícími komplikacemi: 

a) volající 
i) je ve stresu či jinak indisponován nebo pod vlivem situace na místě události, 
ii) je cizinec nemluvící česky, 
iii) záměrně zneužívá tísňovou linku, 

b) nepřesné převzetí zprávy o události (neúplné přijetí, přeslechnutí), 
c) přerušení spojení během hovoru, 
d) několikanásobně se opakující zpráva o stejné události může být indikátorem události 

velkého rozsahu, 
e) nutnost převzít zprávu o události pro jinou složku IZS, 
f) nemožnost zpětného ověření zprávy o události. 

9) Při selhání tísňové linky veřejné telefonní sítě (porucha, poškozená ústředna) je nutné 
zajistit (zejména prostřednictvím sdělovacích prostředků, mobilních prostředků, místních 
samosprávných orgánů) informaci pro obyvatele v postižené oblasti o náhradním způsobu 
ohlášení událostí. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Vyhlášení poplachu jednotce 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

2 
O 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I.  

Charakteristika 

1) Vyhlášení poplachu jednotce je činnost, jejímž cílem je vyrozumět jednotku určenou pro 
zásah a předat ji informace o události. Vyhlášením poplachu začíná pro jednotku zásah. 
Vyhlášení poplachu jednotce následuje po přijetí zprávy o události ohlašovnou požárů 
nebo operačním střediskem, pokud tato zpráva vyvolá nutnost zásahu jednotky. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 

2) Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu požárním poplachovým plánem 
kraje1 nebo okresu2 zabezpečují operační střediska nebo jiná místa určená k vyhlášení 
požárního poplachu3. 

3) Místní ohlašovna požárů v obci nebo v podniku vyhlašuje poplach jen místní jednotce,  
a to na výzvu občana nebo příslušného operačního střediska. Příslušné operační středisko 
může vyhlásit poplach kterékoliv jednotce ve své územní působnosti a vychází při tom 
z požárního poplachového plánu okresu. 

4) Každá jednotka musí mít zaveden standardní a nouzový způsob vyhlášení poplachu. 

5) Poplach se vyhlašuje následujícími způsoby: 
a) akusticky sirénou signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ - takto se vyhlašuje poplach celé 

jednotce. Vyhlášení požárního poplachu sirénou se provádí signálem, který má tvar 25 
vteřin nepřetržitého nekolísavého tónu, 10 vteřin pauza a opět 25 vteřin nepřetržitého 
nekolísavého tónu. Zkouška sirén k vyhlášení požárního poplachu se provádí 
ohlašovnami požárů jednotně na území České republiky každou první sobotu v měsíci 
ve 12,00 hodin nepřerušovaným tónem v délce max. 15 vteřin4, 

b) radiovým svolávacím zařízením - takto lze vyhlásit poplach celé jednotce nebo jen 
určeným hasičům zpravidla vysláním i textové zprávy o vyhlášení poplachu, 

c) akusticky rozhlasem pro hasiče nebo celou jednotku. Součástí vyhlášení poplachu 
může být i informace upřesňující místo, druh zásahu a další činnost jednotky, např. 
síly 
a prostředky jednotky, pro které vyhlášení poplachu platí, 

d) signálním akustickým zařízením na stanici nebo zavedeným mezi členy jednotky do 
místa jejich bydliště, 

e) opticky světlem na stanici pro hasiče, které může být doplněno i návěštími s určením 
druhu techniky k výjezdu, 

                                                 
1 § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění  
č. 67/2001 Sb.). 

2 § 28 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb. 
3 § 10 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 
4 Sbírka pokynů náčelníka HS Sboru PO MV č. 7 ze dne 19. září 1994. 
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f) ústně, voláním „HOŘÍ“ bez nebo s pomocí rozhlasového zařízení na stanici nebo 
z mobilního zařízení, např. výstražného zařízení požárního automobilu - jde většinou  
o nouzový způsob vyhlášení poplachu jednotce. 

6) Na stanici lze vyhlásit poplach přímo nebo lze na možnost vyhlášení poplachu upozornit 
tzv. předpoplachem. Předpoplach lze vyhlásit optickou i zvukovou signalizací při 
příjímání zprávy o události vyvolávající zásah jednotky nebo příposlechem telefonního 
hovoru tísňové linky v rozhlase na stanici. Účelem je zkrátit dobu pro výjezd jednotky. 
Pokud je u jednotky zaveden předpoplach, musí být všem zřejmé, které signály slouží pro 
předpoplach a které pro vyhlášení poplachu. Předpoplach může být vyhlašován jen pro 
některé hasiče. 

7) Informace předaná jednotce při vyhlášení poplachu obsahuje: 
a) druh zásahu,  
b) adresu místa zásahu, 
c) síly a prostředky jednotky vysílané k zásahu, 
d) další údaje upřesňující okolnosti události, která zásah vyvolala, trasu přepravy na 

místo zásahu zejména s ohledem na bezpečnost hasičů a včasnost zásahu. 

8) Ten kdo vyhlásil poplach ověří, zda skutečně došlo k vyhlášení poplachu u určené 
jednotky nebo určených sil a prostředků. Tím není dotčena povinnost jednotky 
neprodleně oznámit příslušnému operačnímu středisku svůj výjezd k zásahu5. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 

9) Očekávané komplikace, které mohou narušit vyhlášení poplachu: 
a) selhání zařízení pro vyhlášení poplachu jednotce, 
b) neúplné předání zprávy o události jednotce nebo neúplné převzetí zprávy o události 

jednotkou, 
c) jednotka nepotvrdí operačnímu středisku nebo ohlašovně požárů přijetí zprávy 

o události, 
d) úraz hasičů, 
e) možnost vzniku různých škod (kvapně dokončovaná nebo přerušená předešlá činnost 

hasičů). 

                                                 
5 § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Výjezd jednotky  
 

 
 

Metodický list číslo 
 

3 
O 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 3

I.   

Charakteristika 

1) Cílem výjezdu je odjezd jednotky z místa její dislokace nebo z místa, kde se v daném 
čase nachází se stanovenými silami a prostředky, na určené místo zásahu dle pokynu 
příslušného operačního střediska nebo velitele jednotky v čase stanoveném právním 
předpisem (viz odst. 2). 

2) Při vyhlášení poplachu vyjíždějí z místa své dislokace nejpozději do 
a) 2 minut jednotky složené výlučně z hasičů z povolání, 
b) 10 minut jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce 

jako své zaměstnání, 
c) 5 minut jednotky složené z hasičů uvedených v písmenu a) a b) nebo z členů, 

kterým byla určena pracovní pohotovost mimo pracoviště 1. 

3) Doba podle odst. 2 je dobou výjezdu. Jde o časový úsek mezi vyhlášením poplachu  
a odjezdem sil a prostředků jednotky určených k výjezdu z místa dislokace jednotky, ve 
kterém se nacházely před vyhlášením poplachu. Pokud je nutné před výjezdem dovybavit 
požární techniku, vyměnit kontejner požárního automobilu apod., je doba podle odst. 2 
dobou zahájení činnosti jednotky k neprodlenému výjezdu uvedené požární techniky. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 

Příprava k výjezdu 

4) Jednotky k výjezdu vysílá operační středisko, zřízené pro území, kde má být zásah 
uskutečněn nebo operační středisko, které převezme zásah do působnosti (dále jen 
„příslušné operační středisko“)2. Hasiči sloužící v organizačním řízení výkonu služby na 
stanici přeruší svoji dosavadní činnost tak, aby tím nevzniklo nebezpečí nebo nevznikly 
škody z přerušené práce (úraz el. proudem, opaření, únik látek, havárie obsluhovaného 
zařízení) a odeberou se nejrychleji na místo odkud je zahájena příprava k výjezdu. 

5) Příprava hasiče k výjezdu a dopravě zahrnuje zejména vybavení stanovenými osobními 
ochrannými prostředky, věcnými prostředky požární ochrany a obsazení požárních 
automobilů, které jsou pro výjezd určeny. U příslušníků se vychází z jejich organizačního 
zařazení upřesněného při nástupu k výkonu služby. 

6) Za součást zásahu - přípravu k výjezdu se považuje i cesta hasiče po vyhlášení poplachu 
do hasičské zbrojnice nebo na stanici, např. z místa bydliště. 

7) Řidiči požárních automobilů určených k výjezdu zajistí jejich odpojení od vnějších zdrojů 
(tlakový vzduch, el. energie) a uvedou motory těchto automobilů do chodu. 

                                                 
1 § 11 odst. 2 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
2 § 11 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
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8) Na pokyn velitele jednotky a dle charakteru události provedou hasiči případné 
dovybavení dalšími věcnými prostředky požární ochrany (dále jen „věcné prostředky“). 

Výjezd jednotky 

9) K výjezdu musí být jednotce určeno: 
a) požární technika a věcné prostředky odpovídající předpokládané činnosti popř. další 

vybavení, a to podle dostupných informací o druhu a místě události, která zásah 
vyvolala, 

b) místo zásahu popř. další informace dané příkazem k výjezdu nebo dokumentací 
o hasebním obvodu. 

10) Pokud není předem stanoveno vnitřní organizací jednotky nebo při nástupu hasičů 
k výkonu služby, musí být rovněž určen: 
a) počet hasičů v jednotce, 
b) velitel jednotky, která se výjezdu zúčastní, a to i v případě výjezdu skupiny,  

tj. dvou hasičů, kde musí být určen její vedoucí. 

11) Na místo zásahu nemusí vyjíždět všechny síly a prostředky jednotky, které se po 
vyhlášení poplachu dostavily do místa dislokace jednotky nebo tam jsou připraveny. 
„Jednotky 
k výjezdu vysílá příslušné operační středisko . 

12) Každý výjezd jednotky musí být neprodleně nahlášen územně příslušnému hasičskému 
záchrannému sboru kraje3. Ohlášení provede místní ohlašovna požáru, která poplach 
jednotce vyhlásila nebo velitel jednotky vyjíždějící k zásahu.  

13) V případě, že je nutné zabezpečit bezpečný výjezd požární techniky na komunikaci, musí 
být u jednotky stanoven způsob provedení a odpovědnosti za zabezpečení výjezdu na 
komunikaci. 

14) Velitel jednotky při výjezdu: 
a) musí mít příkaz k výjezdu (stačí jeden pro všechnu požární techniku, která v dané době 

výjezdu opouští místo dislokace jednotky), 
b) provede kontrolu připravenosti jednotky k výjezdu, 
c) dává řidiči pokyn k výjezdu a zapnutí výstražného zařízení, 
d) vybaví se potřebnou dokumentací pro výjezd dle charakteru události (např. operativní 

karta, operativní plán, kartotéka ulic, obcí). 

15) Příkaz k  výjezdu obsahuje zejména: 
a) adresu místa zásahu,  
b) čas vyhlášení poplachu jednotce, 
c) druh události, která zásah vyvolala, 
d) určenou požární techniku k výjezdu, 
e) datum, 
f) identifikaci osoby, ohlašovny požárů nebo příslušného operačního střediska, které 

jednotku vysílá. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb. 
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III. 

Očekávané zvláštnosti 

16) Při výjezdu je nutné počítat s následujícími komplikacemi: 
a) úraz na vnitřních komunikacích stanice (např. špatné osvětlení, uklouznutí), 
b) pád do prostoru skluzů, 
c) úraz v zúžených profilech (garáže, vnitřní komunikace), 
d) úraz před nebo za automobilem, 
e) úraz při připojování přívěsu nebo přenášení dodatečné výstroje a výzbroje, 
f) úraz při nastupování do automobilu. Selhání požární techniky (např. při startu 

motoru), 
g) pád uvolněných předmětů z  požární techniky,  
h) pád předmětů vlivem otevření nezajištěných uzávěrů skříní a dveří, 
i) samovolné zavření nezajištěných výjezdových vrat nebo porucha otevíracího 

mechanismu vrat, 
j) náhlé změny meteorologických podmínek (např. námraza, náledí, nárazový vítr). 
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Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Doprava na místo zásahu 
 

Metodický list číslo 
4 
O 

 Vydáno dne: 4. prosince 2006 Stran: 3 

I.  

Charakteristika 

1) Doprava na místo zásahu je činnost, jejímž cílem je, aby se jednotka bezpečně dostavila 
na místo zásahu. V případech, kdy není určena příslušným operačním střediskem 
trasa dopravy, určí ji velitel jednotky tak, aby byla co nejrychlejší 1. 

2) Doba od výjezdu jednotky (opuštění místa dislokace) do příjezdu na místo zásahu je 
dobou jízdy jednotky k zásahu. 

II.  

Úkoly a postup činnosti 

3) Pokud velitel jednotky nestanoví jinak, použije se na vozidle při dopravě na místo 
zásahu zvláštní výstražné světlo modré barvy doplněné zvláštním zvukovým 
výstražným zařízením (dále jen „vozidlo s právem přednostní jízdy“) 2. V některých 
případech zásahů je taktické výstražné zařízení nepoužívat zejména s ohledem na druh 
zásahu a případnou nutnost nepozorovaného příjezdu k místu zásahu. Obecně platí, že 
výstražné zařízení by se mělo používat v nutných případech a má pomoci jednotce splnit 
úkol dopravy na místo zásahu. 

4) Jednotka se dopravuje na místo zásahu v koloně nebo jednotlivými požárními 
automobily podle určení velitele jednotky. 

5) Současně s použitím výstražného zvukového a světelného zařízení musí být vždy 
rozsvícena obrysová světla a potkávací světla. Během jízdy nesmí být použita 
doplňková zařízení, která slouží pro označení překážky silničního provozu (např. 
oranžová světla). 

6) Při jízdě k zásahu se zapnutým zvláštním výstražným zařízením řidič nebo strojník dbá 
zvýšené opatrnosti. Při průjezdu křižovatkou, na kterou přijíždí po vedlejší silnici nebo 
v jiném než volném směru, musí dát přednost v jízdě všem účastníkům silničního 
provozu, kteří nejsou připraveni umožnit požárnímu automobilu volný a bezpečný 
průjezd, a předvídat i bezohlednost a neočekávané chování ostatních účastníků 
silničního provozu.  

7) Při jízdě pokud možno neměnit používaný jízdní pruh, aby řidiči jedoucí před požárním 
automobilem mohli s dostatečným předstihem umožnit průjezd. Přednostně využívat 
jízdní pruh přiléhající ke vznikajícímu průjezdnému jízdnímu pruhu vytvořenému při 
vzniku kolony. 

                                                 
1 § 12 odst. 1 věta první vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 
2 § 41 odst. 1 a odst. 2 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách   

  některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb. 
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8) Při jízdě na dálnici a rychlostní silnici o dvou a více jízdních pruzích v jednom směru 
využívat při vzniku kolony pro jízdu vzniklý průjezdný jízdní pruh (řidiči souběžně 
jedoucích vozidel jsou povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden 
průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní 
jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup 
řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích 3). 
Přiměřeně lze tato pravidla využít i při jízdě na jiných pozemních komunikacích o dvou 
a více jízdních pruzích v jednom směru. 

 

 

 

 

 

9) Rychlost jízdy požárních automobilů je nutno přizpůsobit požadavkům na bezpečnost 
osádky a ostatních účastníků silničního provozu. Za bezpečnost jízdy odpovídá řidič. 
Velitel jednotky ani jiný člen posádky nesmí zasahovat do práv a povinností řidiče. 
Velitel jednotky však může nařídit zastavení nebo zpomalení jízdy, výměnu řidiče nebo 
případně může změnit trasu nebo cíl jízdy. Řidič a velitel jednotky musí také 
respektovat skutečnost, zda hasiči neprovádí své dostrojování a přizpůsobit tomu jízdu, 
nebo naopak může velitel jednotky jejich činnost s ohledem na dynamiku jízdy 
usměrnit. 

10) Řidič a hasiči jsou povinni být za jízdy připoutáni na sedadle bezpečnostním pasem, 
pokud je jím sedadlo povinně vybaveno. Toto neplatí při řešení mimořádných událostí 
v případech, kdy použití bezpečnostního pasu brání v rychlém opuštění vozidla za 
účelem výkonu dalších povinností 4. 

11) Řidič je povinen respektovat znamení k zastavení, která dávají oprávněné osoby 5 (např. 
příslušník Policie ČR). 

12) Hasiči dbají na bezpečné uzavření dveří požárního automobilu a sledují jízdu. Jejich 
vystrojení určenými ochrannými prostředky je závislé na době jízdy; minimální 
ochranou hasičů, kromě řidiče, je ochranná přilba. Pokud se dostrojují, nesmí ohrožovat 
nebo omezovat řidiče. 

13) Příprava k zahájení činnosti na místě zásahu musí proběhnout včas tak, aby po příjezdu 
na místo zásahu mohl každý hasič bez zbytečných průtahů zahájit bojové rozvinutí dle 
pokynu velitele a byl přitom vystrojen všemi určenými osobními ochrannými 
prostředky. 

14) V průběhu jízdy dává velitel jednotky pokyny hasičům v jednotce podle předpokládaného 
nasazení, komunikuje s osádkou, provádí průzkum trasy dopravy na místo zásahu  
a seznamuje se s dostupnými informacemi o místě zásahu (dokumentace, spojení 
s operačním střediskem). Pokud to situace a technické prostředky umožňují, informuje 
operační středisko o poloze jednotky na trase. 

                                                 
3 § 41 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb. 
4  Např. § 6 odst. 2 písm. c) a § 9 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb. 
5  § 4 písm. b), § 75 a § 79 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

směr jízdy uvolněný pruh 



BŘ - ML č. 4/O str. 3 

15) Znemožní-li dopravu jednotky na místo zásahu porucha, nehoda, nesjízdnost 
komunikace nebo jiné závažné okolnosti, oznámí velitel jednotky, pokud to podmínky 
umožňují, tuto skutečnost příslušnému operačnímu středisku. Příslušné operační 
středisko rozhodne o dalším postupu 6. Zjistí-li jednotka během dopravy na místo 
zásahu ještě další požár nebo mimořádnou událost než ty, které byly ohlášeny, oznámí 
velitel jednotky tuto skutečnost příslušnému operačnímu středisku. Příslušné 
operační středisko určí, na kterém místě zasáhne jednotka nejdříve. To platí 
i v případě, dozví-li se příslušné operační středisko o dalším požáru nebo mimořádné 
události z jiného zdroje než od velitele jednotky. Jestliže velitel jednotky nemá 
možnost další požár nebo mimořádnou událost příslušnému operačnímu středisku 
oznámit, o tom, kde jednotka zasáhne nejdříve, rozhodne sám 7. 

16) Na řidiče vozidel jednotek při řešení mimořádných událostí se nevztahuje zákaz držet 
při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo 
záznamové zařízení 8. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 

17) Při dopravě na místo zásahu je nutné počítat s následujícími komplikacemi: 

a) dopravní nehoda nebo zranění osádky požárního automobilu během jízdy, 
b) porucha požární techniky, 
c) ztráta vybavení z požární techniky, 
d) nepředvídaná překážka silničního provozu včetně neprůjezdných komunikací 

v souvislosti se vznikem požáru nebo mimořádné události, 
e) změna průjezdnosti pro požární techniku s ohledem na její průchodnost, rozměry 

a hmotnost, 
f) nemožnost dopravy požární technikou až na místo zásahu, 
g) náhlá změna klimatických podmínek a sjízdnosti komunikací ovlivněná i jízdou 

jiných vozidel (např. mokrá vozovka, snížená viditelnost kouřem), 
h) ztráta orientace při dopravě na místo zásahu, 
i) chybná nebo nepřesná adresa místa zásahu, 
j) rozdělení jednotky vyslané na místo zásahu, 
k) přerušení spojení s příslušným místem, které jednotku vyslalo nebo příslušným 

operačním střediskem, 
l) vytvoření nebezpečné zóny vlivem výbušných nebo jedovatých plynů na 

přístupové komunikaci a nebezpečí iniciace požární technikou nebo kontaminace 
sil 
a prostředků, 

m) emotivní reakce osob na příjezd jednotky na místo zásahu, 
n) jiný požár nebo mimořádná událost zjištěná při dopravě na místo zásahu. 

 

                                                 
6  § 12 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
7  § 12 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
8  § 7 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb. 
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Příjezd na místo zásahu 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

5 
O 

Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 1 

I.  

Charakteristika 

1) Příjezd na místo zásahu je činnost, jejíž cílem je zaujetí optimálního postavení sil  
a prostředků jednotky s ohledem na její bezpečnost a další předpokládané nasazení 
v souladu s doporučenými taktickými postupy.  

II. 
Úkoly a postup činnosti 

2) Po příjezdu na místo zásahu velitel první jednotky upřesní nebo potvrdí místo a druh 
události na příslušné operační středisko nebo příslušné místo, které jednotku vyslalo. 
Ostatní jednotky potvrdí jen dojezd na místo zásahu. 

3) Při příjezdu první jednotky na místo zásahu rozhoduje o jejím nasazení její velitel.  
U dalších jednotek rozhoduje o jejich nasazení velitel zásahu.  

4) Velitelé dalších jednotek musí ohlásit svůj příjezd na místo zásahu veliteli zásahu nebo 
jím pověřené osobě. Teprve potom mohou dávat povely své jednotce k bojovému 
rozvinutí. 

5) Požární techniku je nutné ustavit tak, aby co nejméně omezovala průchodnost vchodů, 
vjezdů, komunikací a bránila využití dalších technických zařízení potřebných k likvidaci 
mimořádné události. Dále musí vytvořit prostor pro předpokládané nasazení výškové 
a jiné speciální techniky a rozvinutí dalších jednotek a součinnostních složek a služeb. 

6) Požární technika musí být ustavena tak, aby v případě ohrožení byl umožněn co 
nejrychlejší ústup. 

7) Při zásahu na komunikacích v nepřehledném úseku (např. za zatáčkou, za snížené 
viditelnosti) musí být požární technika označena jako překážka s ohledem na bezpečnost 
silničního provozu. Současně se doporučuje ji ustavit tak, aby chránila zasahující hasiče.  

8) Hasiči vystupují z požárních automobilů po povelu svých velitelů. 

III. 
Očekávané zvláštnosti 

9) Při příjezdu na místo zásahu je nutné počítat s následujícími komplikacemi: 
a) neznámý terén a jeho únosnost pro požární techniku, 
b) parkování požární techniky v nebezpečném prostoru (např. nebezpečí zřícení 

konstrukcí, vysoké napětí el. proudu, nebezpečí zasažení toxickými plyny, 
radioaktivitou a jinými nebezpečnými látkami, nebezpečí výbuchu, nebezpečí 
sálavého tepla, přítomnost hořlavých látek), 

c) poškození požární techniky vlivem zvláštností vyplývajících z druhu události, 
d) nepoužitelné nebo malé nástupní plochy, 
e) přítomnost nepovolaných osob,  
f) neúplná znalost situace na místě zásahu. 
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Název: 
 

Průzkum 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

6 
O 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 3

I.  

Charakteristika 

1) Průzkum je činnost, kterou se zjišťují poznatky o situaci potřebné pro rozhodování o způsobu 
vedení zásahu. Jde většinou o jednu z nejnebezpečnějších činností a zároveň velice důležitou, 
neboť podle jeho výsledků je veden zásah, na kterém závisí záchrana osob, zvířat a majetku 
i bezpečnost jednotky. 

2) Průzkum se provádí po celou dobu zásahu, např. i při dopravě na místo zásahu, na místě 
zásahu. Průzkum na místě zásahu se provádí ihned po příjezdu jednotky na místo zásahu 
a dále nepřetržitě až do ukončení zásahu. 

3) Cílem průzkumu při příjezdu na místo zásahu je co nejrychleji zjistit situaci a na jejím 
základě rozhodnout o způsobu provedení zásahu. Cílem průzkumu na místě zásahu je zjistit 
a) zda jsou ohroženy osoby, zvířata a majetek,  
b) rozsah požáru, způsob a směry jeho šíření a druh hořících materiálů nebo rozsah 

účinků mimořádné události,  
c) přítomnost nebezpečných látek a předmětů, které mohou nepříznivě ovlivnit průběh 

zásahu, 
d) terénní a jiné podmínky významné pro použití požární techniky a věcných prostředků 1. 

4) Součástí průzkumu mohou být podle zjištěné situace i práce, které nesnesou odkladu 
z hlediska záchrany osob a ochrany životů hasičů na místě zásahu. Není vyloučen ani způsob 
provádění průzkumu tzv. bojem, tedy za současného hašení. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 

5) Velitel zásahu je odpovědný za organizovaný průzkum na místě zásahu z hlediska 
vyhodnocení celkové situace. Velitel jednotky, velitel bojového úseku i každý hasič má 
určitou odpovědnost při hodnocení své situace v rámci nasazení, které lze také nazvat 
průzkumem: 
a) velitel zásahu řídí průzkum, vyhodnocuje situaci a s ohledem na získané poznatky 

organizuje soustřeďování a nasazování jednotek 2, 

                                                 
1 § 13 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
2 § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.  
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b) velitel úseku organizuje podle rozhodnutí velitele zásahu (v případě zřízení úseku podle 
rozhodnutí velitele sektoru3) průzkum  a vyhodnocuje situaci v úseku 4, podává veliteli 
zásahu informace o plnění úkolů a o situaci úseku 5, 

c) velitel jednotky za účelem snížení rizika ohrožení života a zdraví hasičů jednotky 
shromažďuje informace o nebezpečí a provádí jejich ověřování na místě zásahu 
jednotky6, podává veliteli úseku či sektoru nebo, není-li úsek či sektor zřízen, veliteli 
zásahu průběžně informace o plnění úkolů a o situaci na místě zásahu7 a dbá, pokud to 
situace na místě zásahu umožňuje, aby při nebezpečných činnostech, jakými jsou 
například průzkum, práce v prostředí nebezpečných látek, práce ve výškách 
a hloubkách, byli hasiči jištěni navzájem nebo jiným hasičem8, 

d) hasiči na místě zásahu provádějí průzkum v místě svého nasazení a zjištěné poznatky 
hlásí veliteli jednotky, nebo veliteli úseku či sektoru anebo veliteli zásahu 9. 

6) Průzkum na místě zásahu provádí: 
a) velitel zásahu a nejméně 1 hasič, nebo 
b) průzkumná skupina, kterou tvoří nejméně 2 hasiči, anebo 
c) celá jednotka 10 (zejména je-li předpoklad, že se v objektu nacházejí lidé nebo zvířata 

nebo jde-li o rozsáhlou plochu). 

7) Provádí-li průzkum průzkumná skupina, velitel zásahu určí jejího velitele, který odpovídá 
za činnost průzkumné skupiny a výsledky průzkumu11. 

8) Před zahájením průzkumu se průzkumná skupina dle možností seznámí s operační nebo jinou 
dokumentací týkající se objektu (např. dokumentace zdolávání požárů, vnitřní havarijní 
plán), případně se informuje o dispozičním řešení objektu, zdrojích nebezpečí apod. 

9) Průzkumná skupina postupuje systematicky tak, aby byly splněny cíle průzkumu. Po 
průzkumu vyhodnotí informace a předá je veliteli zásahu. 

10) Hasiči průzkumné skupiny postupují za sebou tak, aby měli mezi sebou kontakt a měli 
zaručenou možnost návratu12. S ohledem na možná nebezpečí se používají takové taktické 
postupy a prostředky osobní ochrany, které zaručují maximální možnou ochranu hasiče. 
Podle rozhodnutí velitele průzkumné skupiny jsou hasiči zpravidla vybaveni osobními 
ochrannými prostředky, izolačními dýchacími přístroji, záchranným lanem, nářadím na 
vnikání do uzavřených prostor, klíčem na armatury vody a plynu, případně explozimetrem  
a protichemickými ochrannými obleky. 

                                                 
3 § 27 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.  
4 § 27 odst. 2 písm. b) vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
5 § 27 odst. 2 písm. c) vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
6 § 28 odst. 3 písm. a) vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
7 § 28 odst. 2 písm. b) vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
8 § 28 odst. 3 písm. d) vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
9 § 25 písm. c) vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
10 § 13 odst. 2 písm. c) vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
11 § 13 odst. 3 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
12 Bod 20 písm. e) Sbírky pokynů vrchního požárního rady ČR č. 1/1996 Řád chemickotechnické služby v požární 

 ochraně, ve znění Sbírky pokynů vrchního požárního rady ČR č. 11/1996.  
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11) Průzkumná skupina musí mít spojení s nástupním prostorem (zejména radiovým spojením, 
jistícím lanem). Doporučuje se vyčlenit hasiče v nástupním prostoru (pokud to není velitel 
zásahu), který sleduje postup a dobu nasazení průzkumné skupiny a udržuje dle možností se 
skupinou spojení. Velitel průzkumné skupiny musí průběžně hlásit situaci tak, aby se 
zbývající část sil a prostředků jednotek mohla připravit na zásah a byla patrná poloha 
skupiny. 

12) V případě hrozícího nebezpečí, např. nenadálého vznícení hořlavých par, je třeba, aby 
zbývající část sil a prostředků jednotek zajišťovala průzkumnou skupinu tak, aby mohla 
rychle zasáhnout a členy průzkumné skupiny zachránit, např. rychlé uhašení požáru na cestě 
průzkumu, vyproštění členů průzkumné skupiny apod.  

III.  

Očekávané zvláštnosti 

13) Při průzkumu je nutné počítat zejména s následujícími komplikacemi: 
a) rychlé a neočekávané změny situace na místě zásahu (odříznutí zpáteční cesty), 
b) neúplné informace o situaci na místě a nemožnost získat všechny potřebné informace, 
c) nepřehlednost místa zásahu, 
d) panické chování osob a zvířat. 

14) Při provádění průzkumu je nutno počítat zvláště s nebezpečím:  
a) úrazu elektrickým proudem, 
b) ztráty orientace v objektu, 
c) zřícení konstrukcí,  
d) pádů, 
e) intoxikace zplodinami hoření nebo uniklou nebezpečnou látkou nebo udušení, 
f) žíhavých plamenů, sálavého tepla a popálení, 
g) fyzikálního nebo chemického výbuchu, 
h) opaření, 
i) poleptání, 
j) ohrožení zvířaty, 
k) zasypání (silo, stohy). 

15) Podle druhu a místa zásahu je možnost výskytu i dalších nebezpečí (např. infekce, ionizující 
záření). 
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Název: 
 

Záchrana osob 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

7 
O 

Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 3

I. 

Charakteristika 
1) Při zásahu má záchrana osob přednost před záchranou zvířat a majetku. Cílem činnosti 

jednotky při záchraně osob a zvířat je odstranění bezprostředního ohrožení jejich 
života1. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 

2) Velitel zásahu rozhoduje o zahájení a ukončení činnosti k záchraně osob, zvířat  
a majetku a určí, které osoby, která zvířata nebo který majetek budou zachráněny 
přednostně 2. V případě nebezpečí z prodlení mohou o způsobu záchrany osob 
rozhodnout hasiči provádějící záchranné práce, členové průzkumné skupiny apod. 
Stanoví se takový způsob záchrany, který je v daném okamžiku nejbezpečnější jak pro 
zachraňované osoby, tak i pro zachraňující. 

3) Velitel zásahu při hromadné záchraně určí místo, kde budou zachraňované osoby 
shromažďovány, evidovány a kde jim popř. bude poskytnuta další pomoc. 

4) Vyhledávání osob. V případě, že byla podána zpráva nebo lze předpokládat, že v určitém 
místě či prostoru mohou být ohrožené osoby, které však průzkumná skupina nenašla, je 
nezbytné pečlivě prohledat i takové prostory, kde za normálních okolností nelze 
předpokládat možnost úkrytu (např. šachta technologických rozvodů v bytových jádrech, 
prostor pod vanou, koše na prádlo). Zvláštní pozornost je třeba věnovat při vyhledávání 
dětí. 

5) K záchraně osob se využívají přednostně stavební a konstrukční prvky a zařízení budov, 
určené k evakuaci osob nebo zásahu jednotky (např. únikové a zásahové cesty, požární  
a evakuační výtahy, požární žebříky). 

6) Při záchraně je třeba používat (kromě krajních případů, kdy jiná možnost nezbývá) pouze 
určené ochranné prostředky a pomůcky. Zachraňující musí dbát také na to, aby nemohlo 
dojít k úrazům zachraňovaných (např. odebrání ostrých předmětů, brýlí). Nedostatky, 
které se navenek projeví při záchraně, mohou mít negativní důsledky na ostatní osoby 
čekající na svou záchranu. 

7) Mezi obvyklé způsoby záchrany osob patří: 
a) samostatný odchod osob, kterým hrozí bezprostřední ohrožení, způsobem a směrem, 

který určí velitel zásahu (např. nezakouřené únikové cesty, otevřené únikové 
východy), 

b) vyvedení ohrožených osob, které ztratili orientaci, nemohli uniknout zakouřenými 
únikovými cestami nebo pokud to vyžaduje stav zachraňovaných, 

                                                 
1 § 14 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
2 § 26 odst. 1 písm. c) vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
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c) vynesení ohrožených osob, které se nemohou samy pohybovat, 
d) záchrana pomocí výškové techniky, 
e) záchrana pomocí záchranných prostředků (např. přenosné žebříky, záchranné tunely, 

plachty, seskokové matrace), 
f) záchrana pomocí lezecké techniky, 
g) záchrana osob pomocí vrtulníků, 
h) uměle vytvořené otvory ve stavebních konstrukcích, 
i) vyproštění osob z trosek, z havarovaných vozidel apod., 
j) odvoz osob na palubě člunů nebo jiné techniky z ohrožených míst. 

8) Je-li znemožněn transport zachraňované osoby, považuje se za záchranu zabezpečení 
životních funkcí a podmínek pro přežití. 

9) Při použití automobilových nebo přenosných žebříků je vhodné zachraňované osoby jistit 
lanem. 

10) Při použití výškové techniky s košem zabezpečuje přepravu osob v koši určený hasič. 

11) Velitel zásahu může rozhodnout o nedodržení technických podmínek požární techniky 
a věcných prostředků, jestliže hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně života osob 3. 

12) Při záchraně většího množství osob se určí jejich pořadí. Pořadí určí velitel zásahu nebo 
jím pověřený velitel jednotky či skupiny provádějící záchranu nebo záchranář, který je se 
zachraňovanými osobami v přímém kontaktu. Záchrana osob probíhá zpravidla v pořadí 
děti, ženy, starci, muži. Je však třeba zvážit momentální stav zachraňovaných osob. 

13) Velitel zásahu posoudí, zda je potřebné provést evakuaci osob, které nejsou bezprostředně 
ohroženy na životech, ale vlivem událostí může k takovému ohrožení dojít. S ohledem na 
uvedenou skutečnost může přijmout opatření k uzavření místa zásahu pro zde nežádoucí 
osoby. 

14) V případě potřeby velitel zásahu zajistí přivolání lékařské pomoci zachraňovaným 
osobám. Do jejího příjezdu poskytují první pomoc hasiči. Při větším počtu raněných je 
třeba vytvořit místo, kde se budou zranění soustřeďovat. 

15) Opatření pro zvládnutí paniky: 
a) Předejít panice a informovat. Nedostatek informací může být jednou z příčin 

vedoucích ke vzniku paniky a v konečném důsledku může mít nepříznivý vliv na 
provedení záchrany. V případě potřeby mohou být tyto informace cílené, směrované 
k potřebám záchranářů. Velitel zásahu zajistí včasnou informovanost ohrožených 
osob o blížící se pomoci. Skupina určená k provedení záchrany musí zachraňované  
s dostatečnou srozumitelností a s přehledem uklidnit, informovat o stanoveném 
způsobu záchrany, o jeho bezpečnosti a případných dalších skutečnostech, které je 
vhodné v daný okamžik sdělit. 

b) Sebevědomí a připravenost hasičů. Při provádění záchrany osob je třeba postupovat 
rychle, energicky, ale zároveň s rozvahou. Sebevědomé vystupování při záchraně 
spolu s perfektní znalostí technických prostředků použitých k záchraně, včetně 
postupu záchrany, působí na zachraňované osoby velice příznivě a hlavně 
uklidňujícím dojmem. Pokud ohrožené osoby vycítí nerozhodnost v chování hasičů, 
může u nich dojít ke vzniku nedůvěry ke zvolenému způsobu jejich záchrany. 

c) Razance. Při záchraně osob mohou nastat situace, kdy nelze z různých důvodů 
racionálně vysvětlit ohroženým osobám nutnost jejich záchrany (např. osoby  

                                                 
3 § 26 odst. 9 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
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s duševními poruchami, se sníženou schopností vnímání, pod vlivem narkotik, 
alkoholu). Takové osoby mohou odmítat svou záchranu, a to i projevem fyzického 
násilí. V těchto případech je třeba zasáhnout s patřičnou razancí. 

16) Velitel zásahu je oprávněn na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo majetku 
přerušit v případě, kdy již nelze, ani přes vynaložení všech dostupných sil a prostředků, 
osoby, zvířata nebo majetek zachránit anebo pokračování v zásahu by bezprostředně 
ohrožovalo život zasahujících hasičů 4. Pokračovat v záchraně lze až po změně okolností 
z pozice zachraňujícího nebo z pozice ohrožení. 

17) Záchrana osob při požáru se v některých případech provádí současně s hašením požáru. 
Jsou-li lidé bezprostředně ohroženi požárem nebo je cesta k záchraně odříznuta, anebo 
odříznutí hrozí, je použití proudů bezpodmínečné. Nestačí-li síly a prostředky současně  
k hašení požáru a záchraně osob, použijí se veškeré síly a prostředky k záchraně. Jestliže 
rychlé nasazení proudů k hašení může zmenšit ohrožení životů osob, pak je třeba nejprve 
hasit požár na cestách záchrany a potom provádět záchranné práce. 

III.  

Očekávané zvláštnosti 

18) Při záchraně osob je nutné počítat s následujícími komplikacemi: 
a) možnost vzniku paniky zachraňovaných osob, 
b) velká psychická a fyzická zátěž hasičů a jejich vyčerpání, vznik stresových situací  

u hasičů i u zachraňovaných, 
c) velká spotřeba dýchací techniky (zátěž hasičů, potřeba dýchací techniky pro 

zachraňované), 
d) potřeba předlékařské první pomoci zachraňovaným, popř. lékařské pomoci, 

zabezpečení zachráněných před povětrnostními vlivy, 
e) snaha některých zachraňovaných se vracet zpět nebo neochota, odpor k opuštění 

místa, kde jim hrozí nebezpečí, zvláštní chování některých skupin osob (např. děti, 
zdravotně postižení), omezená schopnost pohybu osob, 

f) nepřehledná situace v počtech lidí potřebujících záchranu, 
g) nedostatek výškové techniky a další speciální techniky, např. pro vyproštění osob, 
h) nepřístupné cesty pro záchranu vnitřkem budov z důvodu rozsahu požáru, 
i) nebezpečí pramenící z druhu události a charakteru prostoru, odkud je třeba 

zachraňovat osoby (např. otrava, přehřátí organismu, popálení, poleptání, pád, ztráta 
orientace), 

j) vyšší potřeba sil a prostředků.  

                                                 
4 § 14 odst. 2 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
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Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 
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O 

Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 3 

I. 

Charakteristika 

1) Při zásahu má záchrana osob přednost před záchranou zvířat a majetku. Cílem činnosti 
jednotky při záchraně osob a zvířat je odstranění bezprostředního ohrožení jejich 
života1. 

2) Záchranu zvířat lze rozdělit do dvou skupin. První skupina zahrnuje záchranu 
hospodářských zvířat chovaných ve velkém množství (desítky kusů); takovými zvířaty 
jsou zejména hovězí dobytek, koně, skot, prasata, kožešinová zvířata, drůbež. Druhou 
skupinu zahrnuje záchrana jednotlivých zvířat chovaných v domácnostech. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 

3) Velitel zásahu rozhoduje o zahájení a ukončení činnosti k záchraně osob, zvířat  
a majetku a určí, které osoby, která zvířata nebo který majetek budou zachráněny 
přednostně 2. V případě nebezpečí z prodlení mohou o způsobu záchrany zvířat 
rozhodnout hasiči provádějící záchranné práce, členové průzkumné skupiny apod. 
Stanoví se takový způsob záchrany, který je v daném okamžiku nejbezpečnější pro 
zachraňující. 

4) Postup při provádění záchrany zvířat: 
a) zjistit množství, druh zvířat a jejich ohrožení, 
b) dle možností zajistit přítomnost obsluhujícího personálu, chovatelů zvířat 

a dostatečného množství sil a prostředků, 
c) volit vhodný způsob záchrany, 
d) určit místo, kam budou zvířata vyváděna. 

5) Způsoby záchrany zvířat: 
a) otevření kotců, chlévů nebo stájí a umožnit zvířatům samostatný odchod, 
b) vyvádění jednotlivých kusů, 
c) vyvedení vůdce stáda (ovce, kozy), ostatní jej zpravidla následují, 
d) vynesení drobného zvířectva (drůbež, králíci) podle množství vhodným způsobem 

(např. koše, pytle), 
e) obnovení základních podmínek pro život zvířat v místech ustájení (zprovoznění 

ventilace, rychlé odvětrání kouře a tepla, rychlá likvidace požáru). 

6) Záchranu zvířat provádíme bezpečnými cestami. Pokud to lze, zajistíme odvětrání 
únikové cesty. Zvířata vyvádíme z dosahu kouře, pokud možno na návětrnou stranu 
objektu a zajistíme, aby se nemohla vracet zpět do objektu (ohrazení, dozor, přivázání). 

                                                 
1 § 14 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
2 § 26 odst. 1 písm. c) vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
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7) Při vyvádění užitkových zvířat odvážeme jen tolik kusů, kolik jsme schopni najednou 
vyvést. Úvazy je nejlépe uvolnit přestřižením. Přednostně vyvádíme nejcennější 
(plemenná) zvířata. 

8) Pokud je to možné, měl by velitel zásahu k vyvádění zvířat využít v maximální míře 
obsluhující personál, který je na práci se zvířaty zvyklý a naopak zvířata jsou zvyklá na 
něj. Velitel zásahu musí rovněž zvážit, zda personál nebude vystaven nepřiměřenému 
nebezpečí, zajistí nad ním při jeho nasazení dohled, popřípadě jej vybaví dostupnými 
ochrannými prostředky. 

9) Pokud je nutné na záchranu zvířat nasadit hasiče, je třeba využít těch, kteří mají s prací se 
zvířaty zkušenosti a nemají z nich strach. Předejde se tím řadě komplikací, zvýšené 
možnosti úrazu a přenesení nervozity z hasičů na zachraňovaná zvířata. 

10) Doporučené způsoby záchrany některých druhů zvířat: 
a) koně, krávy a býci se snaží utrhnout a divoce kolem sebe bijí. Nejvhodnější je ke 

zvířatům přistupovat zepředu, odvázat je a vyvést ven. Pokud to není možné, je třeba 
zvíře na sebe upozornit, např. poplácáním zvířete a promluvením, 

b) pokud jsou zvířata volně ustájena, vyženeme je ven pokud možno do vymezeného 
prostoru, 

c) při záchraně vepřů hrozí nebezpečí pokousání, proto je vytlačujeme ven zezadu 
a současně vytahujeme za uši, stojíme na boku zvířete, 

d) ovce a kozy mají snahu zalézat do koutů, po vyvedení vůdce stáda jej ostatní snadněji 
následují; pokud ne, je nutné každé zvíře vynést samostatně. 

e) drůbež lze pochytat do pytlů a vynést ven (pozor na udušení), 
f) při záchraně úlů se včelstvy ucpeme česna a po jejich přenesení do bezpečí je opět 

otevřeme (při této činnosti si chráníme zejména obličej a nekryté části těla), 

g) v případě psů, koček, šelem, dravců a ostatních drobných zvířat využít 
improvizovaných pomůcek na odchyt a přemístění (plachty, pytle, sítě, koše, dřevěné 
tyče, vidlice). Pro svoji ochranu je možno využít vodního proudu. 

11) Je třeba zvážit, zda účinný zásah proti požáru nevyloučí nutnost provádění záchrany nebo 
evakuace zvířat. Vodní proudy je třeba nasadit na ochranu únikových cest a dále na 
likvidaci ohnisek hoření nebo cest jeho šíření. Jestliže rychlé nasazení proudů k hašení 
může zmenšit ohrožení životů zvířat, pak je třeba nejprve hasit požár na cestách záchrany 
a potom provádět záchranné práce. 

12) Záchrana zvířat při požáru se v některých případech provádí současně s hašením požáru. 
Jsou-li zvířata bezprostředně ohrožena požárem nebo je cesta k záchraně odříznuta, anebo 
odříznutí hrozí, je použití proudů bezpodmínečné.  

III.  

Očekávané zvláštnosti 

13) Při záchraně zvířat je nutné počítat s následujícími komplikacemi: 
a) panika a možnost zdivočení zvířat; zvířata jsou v tomto směru mnohem náchylnější 

a jednají pudově. Většina zvířat je navíc mnohem citlivější nejen na zplodiny hoření, 
ale daleko dříve než člověk dokáže vycítit ohrožení sebe nebo celé skupiny. Vyvolaný 
neklid u zvířat žijících ve skupinách, se velice rychle přenáší na všechny jedince 
tohoto společenství, 

b) nezvyk na člověka nebo cizího člověka; nezvyk na cizího člověka je patrný zejména 
u domácích zvířat. Hospodářská zvířata zejména chovaná ve velkokapacitních 
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zařízeních, nejsou zvyklá na člověka. Při pohybu většího počtu lidí pak dochází ke 
zdivočení zvířat. Tento stres je ještě umocňován probíhající mimořádnou událostí, 

c) možnost přenesení nervozity a strachu ze člověka na zvíře, 
d) nepřítomnost chovatelů, 
e) výpadek elektrické energie a nebezpečí udušení velkochovů vlivem nefungující 

ventilace, 
f) ohrožení hasičů volně pobíhajícími zvířaty, 
g) vracení se již zachráněných zvířat zpět do prostoru odkud byla vyvedena, 
h) nefungující uvolnění úvazů zvířat a různá provizoria úvazů, 
i) vzájemná nesnášenlivost zvířat ve společném nouzovém ustájení, 
j) intoxikace zvířat a tím jejich omezená pohyblivost. 

14) Nebezpečí zranění hasičů z důvodu: 
a) přitlačení ke zdi nebo ke konstrukci (koně, krávy, býci, skot),  
b) úderu hlavou zvířete - rohy, čelní kostí ( krávy, býci, skot), 
c) kopnutí (koně, krávy, býci), 
d) přišlápnutí zvířetem, 
e) pokousání  (koně, psi, prasata, šelmy, potkani, krysy), 
f) podrápání  (psi, kočky, šelmy, dravci, drůbež), 
g) podražení nohou (prasata, ovce, kozy), 
h) ušlapání (stáda - krávy, býci, jalovice, koně, skot), 
i) poranění rukou při odvazování, 
j) pobodání hmyzem (vosy, včely, sršně, komáři), 
k) kousnutí cizopasníky (klíšťata, kloši, blechy, roztoči), 
l) uštknutí, 
m) nákazy přenosné na člověka; při kontaktu se zvířetem nebo při práci v prostorách či 

prostředí, kde se nemocná nebo infikovaná zvířata, hmyz a cizopasníci nacházejí, 
např. vzteklina, salmonelosa, tularemie, tuberkulosa, leptospirosa, vailova žloutenka, 
antrax (snět slezinná), tetanus, slintavka a kulhavka, vozhřivka, různé mykozy 
(herpes), klíšťová encefalitida, limská borelioza a další. 

IV. 

Související literatura 

Novák P. - Šoch M. - Volf O. - Zabloudil F. - Hauptmanová K. - Dousek J.: Záchrana zvířat, 
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava, 1998 
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I. 

Charakteristika 

1) Při zásahu má záchrana osob přednost před záchranou zvířat a majetku 1. 

2) Záchranou majetku se rozumí evakuace materiálu (věcí) z dosahu bezprostředního 
ohrožení požárem, z dosahu účinků živelní pohromy nebo jiné mimořádné události. Jde 
zejména o následující situace: 
a) hrozí poškození materiálu ohněm, zplodinami hoření nebo hasební látkou, 
b) materiál překáží při likvidaci požáru, živelní pohromy nebo jiné mimořádné události, 
c) jedná se o materiál hrozící výbuchem nebo rozšířením požáru a nelze využít jiných 

způsobů k jeho ochraně, 
d) jedná se o materiál, jehož hmotnost může způsobit zřícení konstrukcí, 
e) jde o likvidaci požáru za ztížených podmínek (např. silný vítr - možnost přenesení 

požáru, nedostatek vody - odstranění hořlavých látek), 
f) zmenšení množství hořlavé látky (hašení nádob s hořlavou kapalinou, odčerpání 

pohonných hmot z nádrží vozidel při havárii, odlehčení nákladu), 
g) evakuace nákladu havarovaného dopravního prostředku. 

II.  

Úkoly a postup činnosti 

3) Velitel zásahu rozhoduje o zahájení a ukončení činnosti k záchraně osob, zvířat  
a majetku2. Stanoví se takový způsob záchrany, který je v daném okamžiku 
nejbezpečnější pro hasiče. 

4) Je třeba zvážit, zda účinný zásah proti požáru nebo ochrana materiálu nevyloučí nutnost 
provádění jeho záchrany. 

5) Postup při provádění záchrany materiálu: 
a) zjistit množství a druh materiálu nutného k záchraně nebo evakuaci, míru jeho 

ohrožení, případně rizika vzniklá ponecháním materiálu na místě, 
b) zajistit přítomnost personálu, využít evakuační plány nebo jinou dokumentaci 

(dokumentace zdolávání požáru), 
c) volit vhodný způsob záchrany, 
d) určit místo, kam bude materiál vynášen, zajistit jeho ostrahu, popř. i soupis cenného 

materiálu. Materiál zajistit proti poškození povětrnostními vlivy. 

6) U nebezpečných látek lze evakuovat materiál jen do vhodných nádob a prostorů 
s ohledem na vlastnosti nebezpečné látky. Látky, které nebezpečně reagují s vodou, lze 
evakuovat jen do suchých nádob. Látka reagující s vodou nesmí být vystavena 

                                                 
1 § 14 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
2 § 26 odst. 1 písm. c) vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 

BŘ - ML č. 9/O str. 1 



povětrnostním vlivům. Látky, které uvolňují nebezpečné plyny, musí být umístěny do 
větraných prostor; pozor na nebezpečí výbuchu. 

7) Pokud je to možné, měl by velitel zásahu k evakuaci materiálu využít v maximální míře 
odborný personál, který zná situaci na místě zásahu. Velitel zásahu musí rovněž zvážit, 
zda personál nebude vystaven nepřiměřenému nebezpečí, zajistí nad ním při jeho 
nasazení dohled, popřípadě jej vybaví dostupnými ochrannými prostředky. 

III. 

Očekávané  zvláštnosti 

8) Při záchraně majetku je nutné počítat s následujícími komplikacemi: 
a) vyšší potřeba sil a prostředků nebo speciální mechanizace, 
b) zvýšené nebezpečí úrazu při evakuaci těžkých předmětů, 
c) potíže s rozpoznáním cenného, nebo nebezpečného materiálu,  
d) chybějící evakuační plány, 
e) nepřítomnost majitelů, uživatelů nebo správců, 
f) nebezpečí odcizení evakuovaného materiálu, 
g) potíže se zablokováním únikových nebo zásahových cest, 
h) změna v zatížení konstrukcí budov, 
i) nutnost přizpůsobení evakuační cesty, 
j) havárie evakuovaného zařízení,  
k) nedostatek vhodných prostor k uložení evakuovaného materiálu. 

9) Nebezpečí zranění hasičů zejména: 
a) přitlačení ke zdi nebo konstrukci, 
b) poranění končetin, 
c) nebezpečí pádu, 
d) zřícení konstrukcí budov nebo skladovaného materiálu, 
e) nebezpečí vyplývající z druhu události (např. nebezpečné látky, utopení). 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany -taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Předání místa zásahu 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

10 
O 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 3 

I.  

Charakteristika 

1) Pokud je nutné zabezpečit dohled nad místem, kde jednotky zasahovaly, provede velitel 
zásahu předání místa zásahu vlastníku nebo jiné oprávněné osobě (dále jen „dotčená 
osoba“). Pokud tak nelze ihned učinit, velitel zásahu zabezpečí po dobu hrozícího 
nebezpečí dohled nad místem zásahu1. 

2) Velitel zásahu není oprávněn při předání místa zásahu po provedení záchranných prací 
(tzv. technický zásah) nařídit dotčené osobě opatření. Pokud velitel zásahu předává místo 
technického zásahu dotčené osobě, účelem takového předání je 
a) konstatování o ukončení zásahu jednotek na objektu, ke kterému dotčené osoby mají 

vztah (vlastnický, uživatelský), 
b) upozornění na skutečnosti, jejichž opomenutí by po odjezdu jednotek mohlo způsobit 

osobám újmu na zdraví nebo majetku. 

3) Předání místa požáru nezbavuje velitele zásahu odpovědnosti za splnění úkolu jednotek při 
požárním zásahu, tj. provedení lokalizace a likvidace požáru. 

II.  

Úkoly a postup činnosti 

4) Předání místa zásahu se provádí písemně, pokud se určují opatření nutná k odstranění 
nebezpečí opětovného vzniku požáru 2. 

5) Písemné předání místa zásahu (viz vzor „Záznam o předání místa zásahu“) se provádí po 
provedení likvidace požáru nebo po ukončení záchranných prací a po závěrečném 
průzkumu místa zásahu. Předání místa zásahu se hlásí na příslušné operační středisko 
nebo příslušné místo, které jednotku vyslalo. 

6) Předání místa zásahu provádí velitel zásahu za přítomnosti dotčené osoby. Nařízená 
opatření je nutné s dotčenou osobou řádně projednat, aby jí opatření byla zřejmá. 

7) Opatření nařízená k zabezpečení dohledu nad místem zásahu směřující k odstranění 
nebezpečí opětovného vzniku požáru mohou být technického nebo organizačního 
charakteru, zejména: 
a) pravidelná kontrola míst, která lze označit jako zdroj možného vzniku požáru, 
b) zabezpečení trvalé asistenční služby s připravenými hasebními prostředky po dobu 

stanovenou (čas) nebo definovanou (stav na místě), 
c) oprava havarovaného zařízení, 
d) odstranění hořlavých látek a vyloučení iniciačních zdrojů, 
e) zastavení provozu do přesně definovaného stavu nebo doby. 

                                                           
1 § 17 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
2 § 17 odst. 2 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 

§ 88 zákona odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb. 
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8) Uložená opatření potvrdí velitel zásahu a dotčená osoba podpisem v „Záznamu o předání 
místa zásahu“, kde je uvedena doba, od které opatření vstupují v platnost, popř. kdy 
platnost těchto opatření končí. 

9) „Záznam o předání místa zásahu“ se vyhotovuje ve dvou provedeních, pro velitele zásahu  
a pro dotčenou osobu. 

10) O opatřeních k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru, které velitel zásahu 
stanovil, je povinen neodkladně informovat příslušný orgán vykonávající státní požární 
dozor. 

11) Originál „Záznamu o předání místa zásahu“ přikládá velitel zásahu k originálu zprávy 
o zásahu. 

12) Dotčená osoba může uvést, proč místo zásahu nepřevzala nebo proč nesouhlasí 
s uloženými opatřeními. Pokud dotčená osoba nechce místo zásahu převzít, velitel zásahu 
uvede tuto skutečnost v „Záznamu o předání místa zásahu“. Současně si nechá uvedenou 
skutečnost potvrdit  podpisem třetí přizvané osoby (Policie ČR, člen zastupitelstva obce) 
v místě určeném k podpisu dotčené osoby nebo na druhé straně „Záznamu o předání 
místa zásahu“. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 

13) Při předání místa zásahu je nutné počítat s následujícími komplikacemi: 
a) nedorozumění při stanovení opatření, místo zásahu nechce dotčená osoba převzít,  
b) asistence jednotky po předání jako jedno z možných opatření pro zabezpečení dohledu  

nad místem zásahu pro případ nebezpečí opětovného vzniku požáru již není zásahem 
jednotky, 

c) dotčená osoba není na místě zásahu přítomna. 
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VZOR 

Záznam o předání místa zásahu  
 

Místo zásahu: ..................................................................................................................………………………… 
(adresa) 

Majitel, uživatel, správce∗(dále jen „dotčená osoba“) místa zásahu: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(jméno, příjmení) 
Adresa bydliště: ...........................................................  ČOP …………………................................................. 
 
Místo zásahu jednotek PO je předáváno, kdy ..........................................................…....................... 
 

.............................................................................................................................................… 
(uvede se stav místa zásahu - likvidace, ukončení záchranných prací) 

 
 V souladu s § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů a § 17 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 

n a ř i z u j i*  (upozorňuji na nutnost*) 
provedení následujících opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru*: 
1.  zajistit trvalý dohled nad místem zásahu jednotek PO* 

od …………………………………… do /po dobu*……..…………………..………………..………... , 
2.  .........................................................................................................................................................………, 
3.  ..........................................................................................................................................................……… 
4.  .........................................................................................................................................................………. 
5.  ..........................................................................................................................................................……… 
6.  ....................................................................................................................................................…….......... 

místa zásahu, jehož součástí bylo seznámení s místem zásahu, zejména s místy zvlášť nebezpečnými, 
rovedl: 

Velitel zásahu: ......................................................................................  Podpis:  ...............……....................... 

Jednotka PO .................................................................................………….......….......……............................. 

tření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru *jsem 
yl seznámen a porozuměl jsem jim. 

..........................................................................................................…................................... 
Podpis dot  

Příslušný orgán státního požárního dozoru obdržel dne ..........................................................................……… 

...............................................................................................................…..........................… 
Podpis orgánu státního požárního dozoru 

 

                                                          

Uvedená opatření vstupují v platnost podpisem dotčené osoby. 

Místo zásahu předáno dne: ..............................                                     Čas předání: ...............………............... 
Předání 
p
 

(jméno, příjmení)     

(název) 
 Místo zásahu jednotek požární ochrany převzal: 
S podmínkami provedení nutných opa
b
 
 

čené osoby
 

 

 
∗ nehodící škrtněte 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Odjezd z místa zásahu 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

11 
O 

Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2 

I. 

Charakteristika 
1) Odjezd z místa zásahu je činnost, která slouží k opuštění místa zásahu a návratu 

zasahující jednotky na základnu, případně k přesunu do místa dalšího zásahu. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 
2) Jednotka může opustit místo zásahu jen se souhlasem velitele zásahu. 

3) Před odjezdem z místa zásahu odevzdá velitel jednotky veliteli zásahu dílčí zprávu  
o zásahu. 

4) Každý hasič provede kontrolu své osobní výstroje a věcných prostředků, se kterými 
zasahoval. Před odjezdem z místa zásahu uloží hasiči věcné prostředky do vozidla. Každý 
ukládá zpravidla ty věcné prostředky, které z vozidla použil, nebo používal za střídaného 
hasiče své jednotky. Ztráty věcných prostředků a jejich poškození hlásí veliteli jednotky.  

5) Strojník zkontroluje úplnost a uložení věcných prostředků na vozidle, stav automobilu 
(např. PHM, voda v nádrži), připojení přívěsu a oznámí veliteli jednotky stav popř. 
připravenost k odjezdu. 

6) Voda, případně pěnidlo, se do cisternové automobilové stříkačky doplní na místě zásahu 
před odjezdem z místa zásahu nebo na nejbližším místě. Strojník musí respektovat změnu 
jízdních vlastností při jízdě cisternové automobilové stříkačky s nedoplněnou cisternou.  

7) Odjezd z místa zásahu hlásí velitel jednotky na příslušné operační středisko nebo na 
příslušné místo, které jednotku vyslalo. 

8) Znemožní-li dopravu navracející se jednotky z místa zásahu porucha, nehoda, nesjízdnost 
komunikace nebo jiné závažné okolnosti, oznámí velitel jednotky, pokud to podmínky 
umožňují, tuto skutečnost příslušnému operačnímu středisku nebo příslušnému místu, 
které jednotku vyslalo; to rozhodne o náhradním řešení. 

9) Zjistí-li navracející se jednotka během dopravy z místa zásahu jiný požár, živelní 
pohromu nebo jinou mimořádnou událost, oznámí velitel jednotky tuto skutečnost 
příslušnému operačnímu středisku nebo příslušnému místu, které jednotku vyslalo; to 
rozhodne o nasazení jednotky. Jestliže velitel jednotky nemá možnost oznámit uvedené 
skutečnosti, zváží naléhavost případu a rozhodne o nasazení navracející se jednotky. 

10) Pokud je během dopravy navracející se jednotky z místa zásahu příslušnému operačnímu 
středisku ohlášen jiný požár, živelní pohroma nebo jiná mimořádná událost, může podle 
závažnosti případů příslušné operační středisko rozhodnout o nasazení navracející se 
jednotky. 
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11) Pokud není jednotce příslušným operačním střediskem stanovena trasa z místa zásahu, 
rozhoduje o trase dopravy její velitel. 

12) O použití výstražného zařízení při dopravě navracející se jednotky z místa zásahu  
 rozhodne velitel jednotky v odůvodněných případech. 

III.  

Očekávané zvláštnosti 

13) Při odjezdu z místa zásahu je nutné počítat s omezenou akceschopností jednotky, zejména 
z důvodu: 
a) fyzického vyčerpání a únavy hasičů, 
b) snížení pozornosti řidiče, 
c) změny známých tras (při přesunu z jednoho místa zásahu k druhému zásahu nejede 

vozidlo po známé trase), 
d) poškození požární techniky a věcných prostředků, 
e) částečná kontaminace požární techniky a věcných prostředků, 
f) omezené množství provozních náplní automobilů, 
g) ztráty věcných prostředků, 
h) nebezpečí nesprávného upevnění věcných prostředků na vozidle, 
i) jízdy s  cisternou nedoplněnou vodou. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
Uvedení jednotky do akceschopnosti  

po příjezdu z místa zásahu  
 

 
 

Metodický list číslo 
 

12 
O 

Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2 

I. 

Charakteristika 
1) Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu je výkonem služby 

v organizačním řízení. Uvedení jednotky do akceschopnosti následuje bezprostředně po 
návratu z místa zásahu. 

2) Zásah jednotky končí návratem do místa její dislokace. 

II.  

Úkoly a postup činnosti 

3) Velitel jednotky hlásí příjezd na místo dislokace příslušnému operačnímu středisku nebo 
příslušnému místu, které jednotku vyslalo; těm také hlásí obnovení plné akceschopnosti 
po zásahu.  

4) Velitel jednotky zajistí doplnění chybějící výstroje, provedení oprav, očisty požární 
techniky, věcných prostředků, obnovení funkčnosti prostředků chemickotechnické služby, 
zdrojů radiostanic, svítidel apod. Stanoví režim regenerace sil hasičů tak, aby nebyla 
narušena akceschopnost jednotky. Součástí regenerace hasičů je osobní hygiena a očista 
ochranných prostředků. 

5) Každý hasič provede podrobnou kontrolu své osobní výstroje. Ztráty a poškození ohlásí 
veliteli jednotky. 

6) Strojník zkontroluje požární techniku:  
a)  očištění vozidla, 
b)  doplnění oleje do motoru, 
c)  doplnění chladicí kapaliny, 
d)  doplnění pohonných hmot, 
e)  doplnění nádrží vodou, 
f)  doplnění nádrží pěnidlem, 
g)  doplnění oleje do rotačních vývěv, 
h)  stav pneumatik, 
i)  těsnost nádrží, 
j)  činnost světel, stěračů, signálního výstražného zařízení, 
k)  činnost brzdové soustavy, 
l)  propláchnutí čerpadla, 
m) propláchnutí pěnotvorného zařízení, 
n)  odvodnění čerpadla, 
o)  výměnu poškozené nebo doplnění spotřebované a chybějící výzbroje, 
p)  doplnění ostatních hasiv.  

 
7) Velitel jednotky, strojník, popřípadě technici speciálních služeb provedou potřebné 

záznamy v dokumentaci jednotky (včetně záznamu o ztrátě věcných prostředků). 
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III. 

Očekávané zvláštnosti 

8) Po příjezdu z místa zásahu je nutné počítat s následujícími komplikacemi: 
a) fyzické vyčerpání a únava hasičů, 
b) snížení pozornosti řidiče, 
c) nutnost oprav požární techniky a věcných prostředků, 
d) případná kontaminace požární techniky a věcných prostředků. 
 

 

BŘ - ML č. 12/O str. 2 



Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Vyslání a přesun jednotky nebo odřadu na 
velké vzdálenosti 

 
 

Metodický list číslo 
 

13 
O 

 Vydáno dne: 22. prosince 2004 Stran: 2

I.  

Charakteristika 
1) Přesun vozidly se využívá při vyslání sil a prostředků jednotek nebo odřadů 1 nad rámec 

poplachového plánu. Některé zásady z tohoto metodického listu mohou být využity  při 
jízdě k zásahu na velkou vzdálenost přičemž se přiměřeně dodržují pravidla při dopravě 
na místo zásahu. 

II.  

Úkoly a postup činnosti 
2) Ten, kdo rozhodne o vyslání jednotek nebo odřadu (dále jen „vysílající“) 

a) určí účel nasazení jednotek nebo druh odřadu (dále jen „jednotka“), předpokládanou 
dobu a cílové místo nasazení,  

b) určí místo soustředění jednotky, cílové místo přesunu a kontaktní osobu (volací znak, 
telefon) a místo, kde dojde k převzetí jednotky, 

c) určí počet a druh vozidel jednotky poskytnutých jednotlivými hasičskými 
záchrannými sbory krajů (dále jen „HZS krajů“), 

d) určí velitele jednotky (dále jen „velitel“), případně HZS kraje, který poskytne velitele, 
e) určí počet řidičů a strojníků na jednotlivá vozidla tak, aby při předpokládané délce 

přepravy nebyly překročeny maximální doby jízdy a byly zajištěny bezpečnostní 
přestávky, 

f) stanoví trasu s ohledem na druh vozidel a možnosti přepravy (sjízdnost a uzavírky 
komunikací, meteorologické podmínky, hmotnost a výška vozidel apod.), 

g) určí pravidla pro komunikaci s jednotkou při přesunu, např. přidělí otevřený volací 
znak jednotce pro přesun, stanoví kontrolní místa pro průjezd na trase, 

h) vyžaduje v případě potřeby spolupráci HZS kraje a Policie ČR při průjezdu složitými 
úseky (uzavírky, města), 

i) zajistí ve spolupráci s dotčenými HZS krajů materiální podmínky pro přesun, zejména 
pohonné hmoty, náhradní díly a další vybavení (např. sněhové řetězy), 

j) zvláštní podmínky pro přesun (odlehčení vozů, úprava vybavení apod.). 
 

3) HZS kraje, který sestavuje a vysílá jednotku: 
a) určí vozidla a vybavení jednotky s ohledem na její nasazení v cílovém místě (pohonné 

hmoty, provozní záloha finančních prostředků, potraviny, náhradní díly), 
b) určí velitele jednotky nebo velitele své části jednotky, 
c) vyšle síly a prostředky určené do jednotky na místo soustředění jednotky , 
d) zabezpečuje střídání sil a prostředků. 

                                                           
1 § 4 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
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4) Velitel jednotky: 
a) zkontroluje síly a prostředky jednotky na místě soustředění, 
b) poučí jemu podřízené velitele nebo vedoucí, případně i strojníky a řidiče o 

i) trase přesunu, zastávkách včetně ostrahy vozidel v odstavných místech 
a doplnění PHM, o místě seřazení kolony po průjezdu složitými úseky, 

ii) rychlosti jízdy s ohledem na nejpomalejší vozidlo, 
iii) pořadí vozidel - první vozidlo velitele jednotky; poslední vozidlo musí být 

schopno účinně pomoci při poruše, příp. nehodě a mít spojení s velitelem 
jednotky, 

iv) rozestupech – pokud se nevyužije právo vozidla s právem přednosti jízdy musí 
rozestupy umožňovat bezpečné předjetí jednotlivých vozidel kolony, 

v) spojení v koloně - na kanálu I (celostátní součinnostní); co největší množství 
vozidel nebo alespoň první a poslední vozidlo v koloně a velitel stanoví signály 
pro přesun. Velitel jednotky musí být vybaven mobilním telefonem (pokud 
možno krizovým), 

vi) činnosti při poruše, nehodě a roztržení kolony vozidel, 
vii) očekávaných zvláštnostech, 

c) zabezpečuje úkoly strojní služby zejména opravy, údržbu a akceschopnost vozidel 
jednotky při přepravě, např. kontrolu stavu PHM a zajišťuje jeho doplnění 
- u čerpacích stanic (nejlépe platební karta), z vlastních zdrojů (doprovodná cisterna), 

d) odpovídá za dodržení trasy přesunu, dodržení bezpečnostních přestávek v jízdě, za 
spojení s jednotlivými HZS kraje na trase přesunu nebo jiná kontrolní místa pro 
průjezd na trase, 

e) informuje vysílajícího o poruše nebo nehodě vozidla, změně trasy a dalších důležitých 
skutečnostech ovlivňujících splnění úkolu přesunu. 

5) Řidič a strojník: 
a) odpovídá za bezpečnost jízdy a dodržení pokynů pro přesun upravující jízdu vozidel 

(rychlost jízdy, vzdálenost mezi vozidly, použití stanoveného osvětlení apod.) přičemž 
pořadí vozidel je bez povolení velitele jednotky neměnné, 

b) je povinen každou indispozici, která snižuje schopnost k řízení vozidla, okamžitě 
nahlásit bezprostředně nadřízenému veliteli. 

III. 

Očekávané zvláštnosti 

6) Při přepravě je nutno počítat s následujícími komplikacemi  
a) průjezd složitými úseky (uzavírky, průjezdy městy), dojde k roztržení kolony - je třeba 

předem určit za každým takovým úsekem místo na nové seřazení, 
b) změna meteorologických podmínek, 
c)  vynucená změna trasy. 
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I. 
Charakteristika 

1) Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR ve služebním stejnokroji s označením 
příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru ČR je oprávněn usměrňovat pokyny 
provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné v souvislosti 
s řešením mimořádné události, a není-li přítomen policista nebo strážník obecní 
policie. Při usměrňování provozu používá pokyny stanovené pro řízení provozu 
policisty. Obdobné oprávnění má člen nebo zaměstnanec jednotky požární ochrany 
při řešení mimořádných událostí 1. 

2) Usměrňování provozu na pozemních komunikacích (dále jen „provozu“) se zpravidla 
provádí v místě zásahu a na příjezdových nebo odjezdových trasách zasahujících 
vozidel. 

3) O usměrňování provozu nebo dočasném omezením provozu rozhoduje velitel zásahu. 
Velitel zásahu přednostně vyžaduje pro usměrňování provozu policii. Po jejím příjezdu 
na místo zásahu jim uvedenou činnost přenechá. 

4) S ohledem na bezpečnost na místě zásahu se upřednostňuje dočasné omezení provozu 
před jeho usměrňováním. 

II. 
Úkoly a postup činnosti 

5) Hasič, který usměrňuje provoz používá služební stejnokroj (např. PS I, PS II nebo 
zásahový oblek) a vždy výstražnou reflexní vestu s nápisem HASIČI. Pokyny dává 
hasič změnou postoje a pažemi. Hasič může používat zastavovací terč, směrovku nebo 
pokyny paží a za snížené viditelnosti používá červené světlo, např. svítilnu  
s  kuželovým nástavcem. 

6) Při usměrňování provozu si musí hasič počínat s náležitou opatrností s ohledem na 
povětrnostní a klimatické podmínky (viditelnost, náledí), místní podmínky (přehlednost, 
viditelnost, druh a stav komunikace). 

                                                      
1 § 75 odst. 9 zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve 

znění zákona č. 411/2005 Sb. 
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7) Pokyny hasiče při usměrňování provozu jsou: 

a) „Stůj“ pro směr, ke kterému stojí hasič čelem nebo zády;  

   

b) „Pozor!“, vztyčí-li hasič paži nebo předloktí pravé paže; 

   

c) „Volno“ pro směr, ke kterému stojí hasič bokem; 

 

d) má-li hasič pravou paži předpaženou a levou upaženou, znamená to „Stůj“ pro 
řidiče přijíždějícího směrem k zádům a pravému boku hasiče a „Volno“ pro řidiče 
přijíždějícího směrem k levému boku hasiče. Řidič přijíždějící směrem k zádům 
a pravému boku hasiče je povinen zastavit vozidlo; řidič přijíždějící k levému 
boku hasiče může pokračovat k jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může 
odbočit vpravo nebo vlevo. Řidič přijíždějící směrem k čelu hasiče smí odbočovat 
jen vpravo, chodci smějí přecházet jen za zády hasiče, 
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e) při pokynech „Stůj“ a „Volno“ může hasič upažit obě nebo jednu paži; obě paže 
může připažit, postačí-li k řízení provozu postoj. To neplatí pro pokyn uvedený 
pod písmenem d), 

f) hasič může při řízení provozu dávat i jiné pokyny, například „Zrychlit jízdu!“ 
vodorovným kýváním paže přes střed těla nebo „Zpomalit jízdu!“ kýváním paže 
nahoru a dolů. 

8) Pro usměrnění provozu na příjezdových nebo odjezdových trasách zasahujících vozidel 
na křižovatkách nebo při přejíždění pozemní komunikace spolupracuje více hasičů na 
zastavení vozidel ve všech jízdních pruzích. 

Dočasné omezení provozu 

9) Velitel zásahu je oprávněn na místě zásahu stanovit dočasná omezení 2 včetně omezení 
provozu, při kterém se zastavují vozidla, omezuje se jejich vjezd nebo výjezd. 

10) V místě zastavování vozidel je vhodné umístit zásahové vozidlo a použít výstražné 
světelné zařízení a doplňková zařízení, která slouží pro označení překážky silničního 
provozu (např. oranžová světla, kužely). 

11) Pokyn k zastavení vozidla se musí dávat včas a zřetelně s ohledem na okolnosti provozu 
na pozemních komunikacích tak, aby řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo a aby 
nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu. Při dlouhodobém zásahu je třeba vytvořit 
dopravní uzávěru v místě vhodném pro odklonění dopravy nebo pro otočení vozidel 
a jejich odjezd (např. čerpací stanice PHM, parkoviště). Jestliže místo zastavování 
vozidel není v bezprostřední blízkosti místa zásahu, není vhodné vozidla zastavovat na 
místech opuštěných, případně neosvětlených. V tomto případě je nutno umístit zásahové 
vozidlo se zapnutým výstražným světelným zařízením. 

12) Pokyn k zastavení vozidla dává hasič znamením vztyčenou paží s otevřenou dlaní nebo 
zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybuje 
v horním půlkruhu, stojí čelem k přijíždějícím vozidlům. Hasič stojí při zastavování 
vozidla nejdále v 1/3 šířky jízdního pruhu (případně v místě osvětleném světly 
přijíždějícího vozidla). Současně s pokynem k zastavení ukazuje druhou paží místo, kde 
má řidič zastavit a přitom ustupuje k okraji vozovky, aby nedošlo k jeho ohrožení 
zastavovaným vozidlem. Z jedoucího vozidla dává toto znamení kýváním paže nahoru 
a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem. 

                                                      
2 Např. § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o z měně některých 

zákonů, § 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb.  
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13) Znamení k zastavení vozidla dává hasič zřetelně a včas, aby řidič zastavovaného vozidla  
mohl bezpečně zastavit s ohledem na stav pozemní komunikace, povětrnostní  
podmínky, viditelnost, rychlost vozidla a situaci v silničním provozu. 

         

 

III. 
Očekávané zvláštnosti 

14) Při usměrňování provozu nebo dočasném omezením provozu je nutno počítat 
s následujícími komplikacemi: 

a) snížená viditelnost, 
b) řidiči nerespektují pokyny, 
c) nedostatečný počet policistů nebo strážníků obecní policie. 

 


