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I.
Charakteristika
1)

Při soustředění většího množství sil a prostředků a při organizačně složitém nebo
rozsáhlém zásahu anebo při zásahu v rámci IZS může velitel zásahu zřídit štáb 1.
Zpravidla se jedná o zásahy s potřebou nasazení více jak pěti jednotek nebo složité
zásahy s nutností užší koordinace se složkami IZS, s odborníky nebo majiteli objektu.

2)

Štáb nepřebírá oprávnění a povinnosti velitele zásahu, ale je jeho výkonným orgánem
řízení.
II.
Úkoly a postup činnosti

3)

Štáb v souladu s rozhodnutími velitele zásahu organizuje činnost jednotek na místě
zásahu, je využíván při koordinaci složek IZS a připravuje rozhodnutí velitele zásahu.
Štáb tvoří
a)
náčelník štábu,
b)
člen štábu pro spojení,
c)
člen štábu pro týl,
d)
člen štábu pro analýzu situace na místě zásahu,
e)
člen štábu pro nasazení sil a prostředků,
f)
zástupci složek IZS, v případě zásahu v rámci IZS,
g)
pomocníci členů štábu 2.

4)

Náčelník štábu a členové štábu jsou určeni k výkonu funkce ve štábu velitelem
zásahu, který vedle náčelníka štábu do štábu vždy určí alespoň člena štábu pro týl
a člena štábu pro spojení. Náčelníkovi a každému členu štábu může velitel zásahu
určit pomocníky nebo jim přidělit síly a prostředky, pokud to vyžaduje plnění jim
uložených úkolů. Pomocníkem člena štábu mohou být vedle hasičů i fyzické osoby
a zástupci právnických osob, které při zásahu poskytují osobní nebo věcnou pomoc
nebo se kterými jednotky nebo složky IZS na místě zásahu spolupracují 3.

5)

Náčelník štábu odpovídá za činnost štábu. Navrhuje veliteli zásahu složení štábu,
zastupuje velitele zásahu po dobu jeho nepřítomnosti a zajišťuje styk s veřejností na
místě zásahu4. Zpravidla řídí úsek analýzy situace pro přípravu rozhodnutí velitele
zásahu a úsek nasazení sil a prostředků, u rozsáhlých zásahů jmenuje velitel zásahu pro
uvedené úseky členy štábu. Náčelník štábu je označen zvláštní vestou s nápisem

1

§ 21 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších
předpisů.
2
§ 23 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
3
§ 23 odst. 7 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
4
§ 23 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
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„Náčelník štábu“. nebo červenou páskou s nápisem „NŠ“ na levé paži. Pomocníkem
náčelníka štábu může být dokumentarista, analytik apod.
6)

Člen štábu pro spojení zabezpečuje koordinaci spojení na místě zásahu mezi
jednotkami a složkami IZS a spojení jednotek s příslušným operačním střediskem 5. Je
označen zvláštní vestou s nápisem „Spojení“ nebo červenou páskou s nápisem „S“ na
levé paži.

7)

Člen štábu pro týl organizuje materiální zabezpečení jednotek, včetně podmínek péče
o hasiče a osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18 zákona o požární
ochraně, evidenci výdajů a nákladů na zásah a poskytování neodkladné péče osobám
postiženým mimořádnou událostí 6. Je označen zvláštní vestou s nápisem „Týl“ nebo
červenou páskou s nápisem „T“ na levé paži. Pomocníci člena štábu pro týl mohou být
hasiči zabezpečující speciální službu, evidenci výdajů a nákladů na zásah, ubytování,
stravování, apod.

8)

Člen štábu pro analýzu situace na místě zásahu provádí analýzu situace na místě
zásahu za účelem přípravy rozhodnutí velitele zásahu 7. Je označen zvláštní vestou
s nápisem „Analýza“ nebo červenou páskou s nápisem „A“ na levé paži.

9)

Člen štábu pro nasazení sil a prostředků organizuje součinnost jednotek a složek IZS
na místě zásahu a jejich evidenci 8. Je označen zvláštní vestou s nápisem
„Nasazení“nebo červenou páskou s nápisem „N“ na levé paži.

10)

Do štábu mohou být dále zařazeny fyzické osoby a zástupci právnických osob, se
kterými jednotky spolupracují na místě zásahu.

11)

Vyžaduje-li analýza situace a postupu jednotek spolupráci odborníků, místní znalost
technologie, místa zásahu apod., jmenuje velitel zásahu do štábu i uvedené odborníky
jako pomocníky štábu.

12)

O označení zástupců složek IZS a pomocníků zařazených do štábu rozhoduje velitel
zásahu.
Umístění štábu

13)

Stanoviště štábu určí velitel zásahu, a to obvykle v místě velitelského stanoviště.
Stanoviště štábu musí být viditelně označeno nápisem „ŠTÁB“ a zabezpečeno proti
neoprávněnému vstupu nepovolaných osob a před vlivem nepříznivých klimatických
podmínek. Současně musí být zajištěn náhradní mobilní zdroj elektrické energie
a prostředky k odstranění technických závad na zařízeních používaných pro činnost
štábu 9.

14)

Na stanovišti štábu musí být přítomen po dobu zásahu některý z jeho členů a vedena
evidence o činnosti štábu 10.

5
6
7
8
9
10

§ 23 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
§ 23 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
§ 23 odst. 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
§ 23 odst. 6 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
§ 23 odst. 8 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
§ 23 odst. 9 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
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Obsah činnosti jednotlivých úseků štábu
15)

Úsek spojení (S) plní zejména uvedené úkoly:
a)
dokumentuje rozhodnutí a rozkazy náčelníka štábu a velitele zásahu k nasazení
jednotek a o práci nasazených sil a prostředků (kdy byly vydány, kdy a jak byly
provedeny, časy příjezdu sil a prostředků, čas jejich nasazení a všechny důležité
údaje z hlediska zásahu a záchrany osob),
b)
zabezpečuje spojení velitelem zásahu s operačním a informačním střediskem,
mezi zasahujícími jednotkami a dalšími složkami IZS podílejícími se na zásahu,
c)
organizuje včasné doručení rozkazů a pokynů jednotkám a dalším zasahujícím
složkám IZS,
d)
vede evidenci předaných a převzatých zpráv,
e)
podle pokynů náčelníka štábu svolává porady štábu, zprostředkuje ukládání úkolů,
dokumentuje a organizuje službu štábu (stanovení služeb, porady štábu, ukládání
úkolů, kontrola úkolů).

16)

Úsek týlu (T) plní zejména uvedené úkoly:
a)
zabezpečuje plynulou a nepřerušovanou dodávku hasebních látek, medií (el.
energie, tlakový vzduch), pohonných hmot a dalších provozních náplní pro
požární techniku a věcné prostředky a případně zajišťuje náhradní díly pro požární
techniku nebo náhradní věcné prostředky podle požadavků úseku nasazení sil a
prostředků a velitele zásahu,
b)
zajišťuje trvalou akceschopnost spojovacích a osvětlovacích prostředků,
c)
organizuje ochranu zasahující hasičů a členů dalších záchranných složek před
nepříznivými přírodními a klimatickými vlivy a vlivy vznikajícími následkem
požáru, havárie nebo jiné mimořádné události,
d)
pečuje o jednotky vyčleněné pro odpočinek, zajišťuje ochranné nápoje, stravu
a ubytování, popř. očistu, sušení oděvů, výměnu osobních ochranných prostředků,
e)
vede přehled o evakuovaných osobách (popř. jim zabezpečuje ochranu a pomoc),
a zvířatech a evakuovaném majetku,
f)
podílí se na zabezpečení prvotní neodkladné pomoci postiženým osobám.

17)

Úsek analýzy situace (A) plní zejména uvedené úkoly:
a)
dokumentuje a průběžně vyhodnocuje situaci na místě zásahu, soustřeďuje
dokumenty i odborníky pro rozhodnutí (šíření požáru, rozvoj mimořádné
události), zhotovuje plán zásahu, do něhož průběžně zaznamenává situaci na místě
zásahu, rozmístění sil a prostředků, nasazení hasebních proudů a dalších
důležitých údajů z hlediska vedení zásahu a záchrany osob včetně příslušných
změn,
b)
zpracovává návrhy na řízení zásahu a organizaci místa zásahu (určení úseků,
nebezpečných zón, stanovišť).

18)

Úsek nasazení sil a prostředků (N) plní zejména uvedené úkoly:
a)
eviduje síly a prostředky, které jsou na místě zásahu k dispozici,
b)
podle rozhodnutí velitele zásahu rozmísťuje síly a prostředky v sektorech,
úsecích,
v záloze a týlu,
c)
předkládá návrhy na
i)
potřebu sil a prostředků pro zásah a zásobování hasebními látkami,
ii) zálohu a jištění nasazených sil a prostředků,
iii) potřebu sil a prostředků pro evakuaci materiálu, který je ohrožen,
iv) nasazení sil a prostředků, sleduje dobu nasazení hasičů v ochranných
prostředcích a navrhuje včas veliteli zásahu jejich střídání, předkládá
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požadavky na týl, navrhuje náčelníkovi štábu termíny pro střídání sil
a prostředků na místě zásahu.
Náčelník štábu
NŠ
Členové štábu pro
Spojení

Týl

Analýzu situace

Nasazení
SaP

Zástupci složek IZS a přizvaní odborníci
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POMOCNÍCI
popř. vyčleněné
síly a prostředky

