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Organizace součinnosti složek IZS na místě 

zásahu 

plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška 

MV - generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru ČR 

VI. kongres krizového řízení 

SPOLUPRÁCE SLOŽEK IZS PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 

A KATASTROFÁCH … 

20. – 21. října 2022 

Lednice, hotel Galant 



Velitel zásahu 
pravidlo určení velitele  
§ 19 odst. 1 a 2  zák. č .239/2000 Sb. 

 

 

1. Velitel jednotky PO, která zahájila zásah jako první 
– řízení může převzít velitel jednotky nebo funkcionář s právem  přednostního velení 

– koordinuje záchranné a likvidační práce a řídí: 

• zásah jednotek PO 

• součinnost složek IZS 

• součinnost s dalšími právnickými a fyzickými osobami zúčastněných na zásahu. 

2. Určen zvláštním právním předpisem  

 dle druhu mimořádné události 

3. Velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků složky IZS, 

která v místě zásahu provádí převažující činnost 

 

 Velitel zásahu je označen vestou s nápisem „Velitel zásahu“ nebo 

červenou páskou s nápisem „VZ“ na levé paži  

 



Oprávnění velitele zásahu  
na venek 

§ 19 zák.č.239/2000 Sb. 

 zakázat vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu 

opustila osoba, jejíž přítomnost není potřebná, nařídit evakuaci 

osob popřípadě stanovit i jiná dočasná omezení k ochraně života, 

zdraví, majetku a životního prostředí a vyzvat osobu, aby prokázala 

svoji totožnost; tato osoba je povinna výzvě vyhovět 

 nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních 

úprav, porostu 

 vyzvat k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci 

 vstoupit na nemovitosti k provedení nutných opatření  

 nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění 

nebezpečí opětovného vzniku požáru při předání místa zásahu 
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Úkoly velitele zásahu 
(§ 3 vyhl. č. 328/2001 Sb.) 

 organizuje záchranné a likvidační práce s ohledem na zásady koordinace složek  

a po konzultaci s  vedoucími složek  stanoví celkový postup provedení 

záchranných a likvidačních prací, přičemž také vychází z  typové činnosti složek 

při společném zásahu 

 zajišťuje součinnost mezi vedoucími složek, která zahrnuje také označení velitele 

zásahu, náčelníka a členy štábu velitele zásahu a vedoucího složky 

 ukládá potřebné příkazy vedoucím složek; síly a prostředky složek nadále 

podléhají vedoucím složek 

 organizuje členění místa zásahu 

 stanoví v místě zásahu svého nástupce pro případ předání funkce velitele 

zásahu 

 organizuje spojení 

 vyhlašuje nebo upřesňuje pro místo zásahu stupeň poplachu 

 vyžaduje potřebné množství sil a  prostředků složek na místo zásahu 

 organizuje součinnost složek IZS s ostatními právnickými a fyzickými osobami 

poskytujícími osobní a věcnou pomoc, se správními úřady, s orgány obcí a jejich 

organizačními složkami 
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Rozhodovací proces velitele zásahu 

Formulace úkolů 

pro složky IZS 

Mimořádná událost 

 podmínky na místě, 

 ohrožení, nebezpečí, šíření  

 vlastní možnosti  

 SaP 

Průzkum 

Posouzení alternativ  a závěr 

pro rozhodnutí 

Výsledek Změny a vlivy 



Úkoly velitele spolupracující složky 
§4  z.č.239/2000 Sb. :„Složky IZS jsou při zásahu povinny se řídit příkazy velitele zásahu“ 

 ohlašuje veliteli zásahu svoji přítomnost, množství sil a prostředků složky 

ihned po té, co dostaví na místo zásahu 

 podřizuje se příkazům velitele zásahu, popřípadě velení velitele úseku 

nebo velitele sektoru, podává jim informace o plnění svých úkolů 

a o situaci v místě svého nasazení; v případě bezprostředního ohrožení 

života sil je oprávněn změnit rozhodnutí nadřízených 

 předává řízení složky na dobu své nepřítomnosti nástupci  

 oznamuje nadřízenému vznik situace, kdy hrozí bezprostřední ohrožení 

života a zdraví sil složek a činí neodkladná opatření k ochraně jejich zdraví 

a životů 

 předává veliteli zásahu potřebné podklady pro zpracování zprávy o zásahu 
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Síly a prostředky pro zásah 

 

Složky IZS 

– postavení a úkoly stanovené zvláštními právními 
předpisy není dotčeno 

– při zásahu povinny se řídit příkazy  velitele zásahu, 
popřípadě pokyny starosty obce s rozšířenou 
působností, hejtmana kraje, pokud provádějí koordinaci  
záchranných  a likvidačních prací 

 

Operační hodnota složky IZS: 

– kompetence 

– charakter činnosti 

- síly a prostředky 

- akceschopnost (doba pro nasazení) 
 

 

Policie ČR

Zdravotnická 

záchranná 

služba

Obecní policie

HZS ČR a 

jednotky PO

Správní úřady

Armáda ČR

Komunální 

služby 

(voda,plyn,el.)

Občanská 

sdružení

Právnické osoby
Fyzické osoby

Nadace



Koordinace velitelem zásahu 

Koordinace záchranných a likvidačních prací a řízení 

součinnosti složek IZS: 

– Priority postupu v záchranných a likvidačních pracích  

– Komunikace s veliteli a vedoucími složek IZS 

– Struktura řízení odpovídající organizaci místa zásahu 



Priority činností 

průzkum a vyhodnocení rozsahu, druhu mimořádné události  
a jí způsobených rizik 

záchrana bezprostředně ohrožených osob, zvířat nebo majetku vysoké 
hodnoty 

poskytnutí neodkladné zdravotní péče zachráněným osobám 

co nejúčelnější přerušení příčiny mimořádné události a omezení jejího 
rozsahu  

omezení rizik, kterou mimořádná situace vyvolala a stabilizací situace 
v místě nasazení složek IZS a jeho bezprostředním okolí  

odstranění bezprostředních následků mimořádné události na majetek a 
životní prostředí a obnovení minimální úrovně hospodářského a 
společenského života v postižené oblasti 
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Řízení zásahu má stránku : 

 osobnostní (osobní vlastnosti a odborné schopnosti 

velitele zásahu) 

 organizační 

• struktura a úrovně řízení (sám, pomocník, štáb) 

• způsob řízení (způsob komunikace s podřízenými, 

rozkazy, pokyny, povely), 

• prostředky řízení (předávání informací - radiostanicí, 

ústně, prostřednictvím pomocníků, porady,...) 

• organizace místa zásahu 

Řízení zásahu  



Struktura řízení 

Jednoduchý zásah zpravidla I a II. stupeň poplachu:  

hierarchický a autoritativní řídící styl, který je postaven jen na pokynech a 

provedení „standardních“ činností složek IZS, 

priority činností  

konzultace  postupu s vedoucími složek IZS 

 

Složité a měnící se podmínky zásahu:  

  kooperativní řídící styl 

• Struktura řízení: stanoviště, úseky, sektory, pomocník VZ , štáb 

• spolupráce odborníků a složek IZS k poradě, 

• delegování odpovědnosti na velitele nižších stupňů, 

•  přidělování cílových úkolů s možností vlastního řešení při jejich 

plnění, 

•  poskytování informací podřízeným silám o situaci a záměrech, 

jako motivaci pro nalezení optimálního rozhodnutí.  

 



Oprávnění velitele zásahu  
k těm, které řídí 

• zřídit štáb velitele zásahu a určit náčelníka a členy štábu 

• rozdělit místo zásahu na sektory, popřípadě úseky a stanovit jejich 

velitele, kterým je oprávněn ukládat úkoly; rozhodovat o přidělování  

sil a prostředků do podřízenosti velitelů sektorů a úseků  

• odvolat 

• velitele jednotky nebo hasiče, které určil jako svůj výkonný orgán (např. 

náčelníka štábu, velitele úseku, velitele průzkumné skupiny), pokud 

nemohou plnit nebo neplní své úkoly a současně určit jejich nástupce,  

• z místa zásahu jednotku nebo složku IZS  která neplní svoje úkoly nebo 

jestliže její síly a prostředky nejsou potřebné; totéž se přiměřeně týká těch, 

kteří již splnili úkol, 

• rozdělit jednotku, určit vedoucí skupin 

•  začlenit osoby poskytující osobní a věcnou pomoc do 

jednotky; nad činností těchto osob musí být zajištěn odborný dohled a 

musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky , 
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Struktura řízení zásahu 

      Závisí na složitosti zásahu, počtu řízených jednotek dalších 

složek IZS popř. dalších sil a prostředků: 

1. velitel zásahu 

2. pomocník velitele zásahu 

3. velitel jednotky nebo vedoucí složky IZS 

4. náčelník štábu velitele zásahu 

5. velitel sektoru 

6. velitel úseku 

7. vedoucí skupiny , stanoviště 

 

 

 

 



Struktura řízení zásahu 

  
 

 

Velitel  sektoru 

č.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velitel zásahu 

Síly a prostředky a 

jednotky vyčleněné 

pro zajištění týlu 

 

 

 

 

Štáb velitele zásahu 

Náčelník štábu 

     S        T        A         N 

 

Velitel úseku 

Velitel 

jednotky 

 

 

Velitel  sektoru 

č.2 

Vedoucí 

složky 

 

Velitel úseku 
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Každá akutně nebezpečná situace 

vyžaduje od všech úrovní řízení okamžitou 

reakci ve formě rychlých rozhodnutí a 

přesných pokynů. Tyto musí být v souladu 

s konečným cílem a záměrem velitele 

zásahu. 



Organizace místa zásahu 
(§ 5 vyhl.č.328/2001 Sb.) 

Organizace na místě zásahu spočívá vymezení charakteristických prostorů, zón a 
stanovišť podporující taktiku a řízení zásahu 

 

• vnější zóna pro uzavření místa zásahu 

• nebezpečná zónu s charakteristickým nebezpečím v místě zásahu 

• nástupní prostor 

• týlový prostor 

• dekontaminační prostor 

• prostor pro poskytnutí zdravotní péče osob 

• shromaždiště evakuovaných 

• prostor pro náhradní ustájení zvířat 

• prostor pro umístění a identifikaci obětí 

• prostor předpokládaného šíření mimořádné události 

• úsek a sektor 

 

Stanoviště: 

• velitelské a štábu velitele zásahu, 

• informování sdělovacích prostředků a 

• informování o osobách postižených mimořádnou událostí 

 



Děkuji za pozornost 
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