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Abstract 

The aim of the contribution is to acquaint readers with the development of new 

training methods in special preparation of fire brigade members and its practical application. 

The article focuses on the analysis of the specific training of fire brigades and training for the 

case of emergencies with the involvement of the Integrated Rescue System members – Type 

Activities. The paper also deals with the project "Training Simulator for Type Activities", which 

aims to develop a specialized training tool for the training of fire brigades in the field of Type 

Activities. The project introduces new training methods using advanced technologies and 

effectively links applied research with practice. 
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Odborná příprava a způsobilost hasičů 

 

Odborná příprava příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR (dále „HZS ČR“), 

zaměstnanců v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků a sborů dobrovolných hasičů 

podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí zahrnuje teoretickou přípravu, 

praktický výcvik, tělesnou přípravu a taktická cvičení. Podmínky pro získávání odborné 

způsobilosti a způsoby odborné přípravy jsou stanoveny v § 72 zákona č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v § 34 až 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb., 

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. Odborná 

příprava je prováděna především za účelem splnění podmínek odborné způsobilosti pro výkon 

zastávané funkce v jednotce požární ochrany, které se ověřují zkouškou a prokazují 

osvědčením, a k získání specializace k výkonu speciální činnosti (např. pro práce ve výšce a 

nad volnou hloubkou, obsluha motorových pil…).  

Udržování a prohlubování potřebných znalostí a dovedností hasičů probíhá formou 

pravidelné odborné přípravy v době výkonu služby, formou fyzické přípravy a vytvářením 

podmínek pro požární sport a organizováním soutěží v požárním sportu a soutěží s prvky 

záchranářských činností. 

Rozhodující podíl odpovědnosti za odbornou způsobilost a přípravu leží na                   

MV – generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru  ČR (dále „MV – GŘ HZS ČR“), a 

to ve věcech všeobecné metodiky.  Konkrétně MV – GŘ HZS ČR odpovídá za odbornou 

způsobilost profesionálních příslušníků a zaměstnanců jednotek požární ochrany, a dále 

vybraných skupin členů jednotek požární ochrany (velitelé, strojníci a technici speciálních 

služeb všech jednotek požární ochrany). Hasičské záchranné sbory krajů odpovídají za 

odbornou přípravu směrem k velitelům a strojníkům jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a 
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podniků, velitelé jednotek hasičských záchranných sborů podniků organizují odbornou přípravu 

vzhledem k zaměstnancům jejich podniku. 

V rámci své metodické odpovědnosti MV – GŘ HZS ČR vydává obvykle formou 

pokynů generálního ředitele celou řadu interních aktů a předpisů z oblasti odborné způsobilosti 

a přípravy. Mezi tyto předpisy patří např. normy znalostí, kterými se stanovují minimální 

požadavky na znalosti a dovednosti hasičů, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkce, učební 

osnovy odborných i specializačních kurzů a konspekty a teze odborné přípravy, které jsou 

metodickou pomůckou pro provádění pravidelné odborné přípravy. MV – GŘ HZS ČR vydává 

každoročně základní zaměření pravidelné odborné přípravy ve všech jednotkách požární 

ochrany v příslušném roce. Tato dokumentace odborné přípravy reaguje na aktuálně platné 

interní předpisy HZS ČR, např. nově vydané metodické listy Bojového řádu jednotek požární 

ochrany nebo nově vydané či aktualizované typové činnosti složek integrovaného záchranného 

systému (dále „IZS“) při společném zásahu. Učební osnovy, konspekty a teze odborné přípravy 

reagují také na moderní způsoby vedení výuky. Do učebních osnov se ve stále větší míře 

dostává tzv. e-learning, který do jisté míry nahrazuje některé teoretické části výuky daných 

kurzů, především kurzů k prodloužení odborné způsobilosti příslušníků HZS ČR. Dochází tak 

ke zkrácení prezenčního studia u některých kurzů na školských a vzdělávacích zařízeních 

požární ochrany, kde může být větší pozornost věnována praktickým nácvikům. 

 

 

Typové činnosti 

 

Typové činnosti složek IZS při společném zásahu (dále jen „typová činnost“) jsou 

zpracovány podle § 18 vyhlášky č. 328/2001 Sb. ze dne 5. září 2001 o některých podrobnostech 

zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. Typovou činnost vydává MV – GŘ HZS 

ČR odbor IZS a výkonu služby. Typová činnost obsahuje postup složek IZS při záchranných a 

likvidačních pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události.  

 V současné době existuje celkem 16 typových činností, které upravují postup složek 

IZS a dalších zainteresovaných subjektů na konkrétní mimořádné události. Typové činnosti 

upravují především složité či neobvyklé mimořádné události, které jsou charakteristické 

složitostí organizace místa zásahu, velkým množstvím zúčastněných složek IZS a dalších 

subjektů, velkým počtem zasažených či ohrožených osob a události, jejichž výskyt není častý, 

ale dopady závažné. Typové činnosti tak často reagují na aktuální hrozby, na nová rizika 

moderní společnosti, zejména terorismus, která nutí společnost k přípravě na ně, nebo na 

základě již existujících zkušeností upravují postupy při složitých zásazích. Mezi typové činnosti 

reagující na aktuální hrozby ve společnosti lze považovat Typovou činnost č. 13 – Reakce na 

chemický útok v metru, kdy k jejímu zpracování vedly události jako např. útok sarinem 

v Tokijském metru v roce 1995. Také typová činnost č. 14 – AMOK – útok aktivního střelce 

reaguje na aktuální hrozby ve společnosti. Naopak typové činnosti, jako jsou č. 10 – Při nebezpečné 

poruše plynulosti provozu na dálnici, č. 11 – Chřipka ptáků nebo č. 15 – Mimořádnosti 

v provozu železniční osobní přepravy, upravují zásahy, které byly komplikované a neobvyklé 

svým rozsahem, a proto bylo nutné upravit tyto postupy samostatným předpisem.  

Proč typové činnosti? Typová činnost složek IZS při společném zásahu existuje jako 

zvláštní druh smluvního ujednání (součinnostní dohody). Vzhledem k tomu, že složky IZS mají 

různou právní subjektivitu, některé jsou zcela centrálně řízeny ministerstvy (např. Policie ČR a 

Armáda ČR), jiné mají krajskou právní subjektivitu (Hasičské záchranné sbory krajů, 

Zdravotnická záchranná služba) [4], je proto neřešitelné upravovat a sjednocovat způsob jejich 

spolupráce smlouvami. Většina složek IZS jsou samosprávné organizace, občanská sdružení 

nebo právnické osoby, proto sjednocování postupů ani prostřednictvím společných interních 

předpisů není možné.  



BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2019 

3 

Jediným možným způsobem usměrňování IZS je proto tvorba nadresortních 

metodických materiálů, mnohostranných „parasmluv“, které mají sloužit jako sjednocující 

standard pro resortní interní předpisy. Jedná se o tzv. typové činnosti složek IZS při společném 

zásahu, které jsou vydávány v katalogu typových činností složek IZS při společném zásahu [5]. 

Koordinátorem zpracování typových činností je MV – GŘ HZS ČR, který usměrňuje tvorbu 

nových či aktualizaci stávajících typových činností a je „správcem“ katalogu typových činností.  

Podstatou typových činností je jejich zaměření na nejnižší možnou úroveň, tj. na 

konkrétní druh mimořádné události, pro který je zpracován tzv. „společný list složek IZS“, 

který obsahuje modelový sled záchranných a likvidačních prací a z toho vyplývajících úkolů, 

které mají složky IZS při zásahu na tuto mimořádnou událost.  

Pro jednotlivé složky IZS je pak deklarativním způsobem zpracován „list složky“, ve 

které se složka IZS přihlásí ke splnění jí připadajících úkolů. Tento list je schvalován jednotlivě 

nejvyšším možným představitelem složky IZS. Celý soubor společného listu a listů jednotlivých 

složek IZS je pak doplněn listem velitele zásahu (tzv. check-listem), který obsahuje výčet 

úkolů, které musí velitel zásahu na místě plnit od příjezdu k mimořádné události až do 

okamžiku ukončení záchranných a likvidačních prací a předání místa zásahu.  Celý materiál je 

především zaměřen na taktickou úroveň řízení, nicméně ani operační úroveň řízení není 

opomenuta. Součástí souboru typové činnosti je i list operačních středisek, který řeší úkoly 

operačních středisek, dispečinků a kontaktních míst jednotlivých zainteresovaných složek IZS. 

Cílem typových činností je formulovat obecným a srozumitelným způsobem činnost 

jednotlivých složek IZS při konkrétním společném provádění záchranných a likvidačních prací 

při určitém druhu mimořádné události. Přímo v typové činnosti jsou uváděny odkazy na interní 

předpisy jednotlivých složek a typová činnost obsahuje i seznamy všech relevantních právních 

předpisů a souvisejících interních norem jednotlivých složek. Po vzájemném odsouhlasení 

typové činnosti jednotlivými složkami IZS si složky IZS samy zabezpečí případný vznik nebo 

úpravu vlastních interních norem (až do úrovně popisu práce). Typové činnosti a interní 

předpisy tedy stojí vedle, vzájemně se doplňují a nemohou být v rozporu. 

Celý soubor typové činnosti je po fázi zpracování a odsouhlasení čelními představiteli 

složek IZS následně předložen Výboru pro civilní nouzové plánování ke schválení a vydán. 

Výbor pro civilní nouzové plánovaní svým usnesením č. 189/2004 založil Katalog typových 

činností složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu a uložil Ministerstvu 

vnitra zpracovávat a aktualizovat jednotlivé typové činnosti složek IZS při společném zásahu, 

zabezpečit jejich redakci a jejich průběžné vydávání. V usnesení se dále předpokládá, že 

jednotlivé typové činnosti zařazené do katalogu budou metodickým společným materiálem 

zainteresovaných složek IZS. 

Tímto výše uvedeným procesem schvalování typových činností je zabezpečeno, že 

formálně by měly být typové činnosti respektovány ve všech zúčastněných složkách IZS. Další 

práce s typovou činností již závisí na každé složce IZS samostatně. V samotném HZS ČR jsou 

pro hasiče relevantní části typové činnosti, kterými jsou společný list, list jednotek požární 

ochrany a list velitele zásahu. Tyto části jsou učiněny závaznými formou publikace pokynů 

generálního ředitele HZS ČR ve sbírce interních aktů řízení. 

 

 

Využití typových činností v každodenní praxi 

 

Samotné listy typových činností mají výukové použití průřezově pro všechny složky 

IZS. U HZS ČR jsou Listy velitele zásahu využívány ve fyzické podobě check-listů jako 

pomůcky velitele zásahu, protože se jedná o takové mimořádné události, které se nedějí každý 

den a velitelé zásahu je nemají plně zažité a podobnou pomůcku potřebují. 
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Velmi důležité jsou typové činnosti pro plánování cvičení složek IZS, zejména při 

vytváření scénářů cvičení, protože uvedené posloupnosti úkolů a grafické algoritmy by měly 

zajistit komplexnost scénářů a smysluplnost operačních skoků ve scénářích. Velmi často se tak 

typové činnosti stávají námětem taktického cvičení složek IZS na úrovni kraje nebo obce 

s rozšířenou působností. 

Typové činnosti i jejich samotné listy jsou u HZS ČR implementovány do odborné 

přípravy příslušníků, do osnov vstupních i prodlužujících kurzů. Existují projekty, které mají za 

cíl zvýšit povědomí o typových činnostech nebo zajistit implementaci typových činností do 

výuky hasičů a členů složek IZS. Jedná se např. o formu e-learningu či simulaci řízení zásahu 

složek IZS ve virtuální realitě.  

 

 

Projekt Výcvikový trenažér typových činností 

 

V návaznosti na zvyšující se objem odborné přípravy a nároky na odbornou 

připravenost příslušníků jednotek požární ochrany byla v materiálu Koncepce vzdělávání HZS 

ČR na roky 2016–2021 specifikována potřeba pokračování ve vyvíjení vzdělávacích aktivit se 

zapojením e-learningu do odborné přípravy z důvodu mnoha specifikovaných výhod [6]. 

V rámci modernizace odborné přípravy je také snaha o využívání dalších moderních forem 

vzdělávání, které dokáží frekventanty nejen efektivně naučit, ale i zaujmout svým provedením.  

Výzkum nových výcvikových metod pro odbornou přípravu členů jednotek požární 

ochrany vedl ke vzniku projektu Výcvikový trenažér typových činností. Tento projekt byl 

podpořen v rámci bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra České republiky – projekt číslo 

VI20152020006. Aplikovaný výzkum vedl k vytvoření specializovaného softwarového nástroje 

určeného k cílenému výcviku vybraných typových činností. Projekt se zaměřuje na tuto 

problematiku zejména z pohledu členů jednotek požární ochrany při společném zásahu 

složek IZS.  

K dosažení vytyčených cílů výzkumného záměru byly v rámci metodologického 

přístupu použity metody vědeckého zkoumání a systémového přístupu tak, aby byl požadovaný 

výsledek komplexní. Základní metodologie řešení softwarové aplikace trenažeru byla 

realizována metodou funkční a programové analýzy, která bezprostředně reagovala na aktuální 

potřeby pro specifický druh výcviku.  Metoda abstrakce a analogie umožnila získané poznatky 

z analýzy zpracovat a připravit je k vlastní implementaci do požadovaných výsledků projektu. 

Použitý metodologický přístup vždy musel v první řadě sledovat a naplňovat potřeby pro 

odbornou přípravu členů jednotek požární ochrany a platné znění dokumentace k typovým 

činnostem. V rámci technického řešení byly využity technologie zahrnující vývojářský engine 

Unity3D, technologie WebGL a jazyky HTML, PHP, JavaScript a aktuální data uložená 

v databázi My- SQL. 

 

 

Vývoj trenažéru, součinnost s experty 

 

Ke spolupráci na projektu byli přizváni experti na problematiku typových činností 

z řad HZS ČR, specializující se na odbornou přípravu jak z pohledu jejího legislativního 

zabezpečení, tak z pohledu jejího praktického výkonu. V rámci přípravy byla tato spolupráce 

využita i při definování základní báze projektu. Rozsah projektu byl stanoven řešitelským 

týmem na zpracování pěti typových činností z důvodu složitosti a obsáhlosti tématu. Výběr 

proběhl v rámci odborného workshopu, kdy bylo definováno těchto pět typových činností na 

základě jejich začlenění do plánu odborné přípravy, plánu aktualizace a potřeby cvičit některá 

méně frekventovaná témata. 



BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2019 

5 

Typové činnosti vybrané ke zpracování pro potřeby výcviku na trenažéru: 

STČ03/IZS – Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin 

a výbušných předmětů 

- komplikovaná činnost v gesci Policie ČR,  

- obtížné téma pro školení vzhledem k charakteru mimořádné události, 

- vydání 2/2006; poslední aktualizace 11/2013. 

STČ09/IZS – Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem zraněných osob 

- vydání 4/2008, poslední aktualizace 12/2016, 

- složitost mimořádné události spočívá zejména v kvantitativním rozsahu potenciálně 

zasažených osob nebo rozsahu zasaženého území. 

STČ08/IZS – Dopravní nehoda 

- výskyt mimořádné události je s vysokou četností, 

- vydání 2/2009, zatím bez aktualizace, 

- na základě zjištění při zpracování katalogového listu pro potřeby projektu VTTC bude 

provedena aktualizace této typové činnosti. 

STČ01/IZS – Špinavá bomba 

- v praxi obtížně procvičitelná, 

- mimořádná událost se zapojením všech základních složek IZS, 

- vydání 12/2004; k její aktualizaci došlo 1/2015. 

STČ14/IZS – AMOK (útok šíleného střelce) 

- vydání 12/2013, zatím bez aktualizace, 

- velká společenská poptávka po přípravě na uvedenou mimořádnou událost. 

 

V další fázi přípravy projektu bylo rozhodnuto o struktuře každé fáze – typové 

činnosti. Základní strukturu tvoří vizualizované vzdělávací lekce a ověřovací část – tzv. 

simulátor chování. Simulátor chování je virtuální průchod interaktivním prostředím, kde si 

uživatel může ověřit znalosti získané ze vzdělávací části. Ověřovací část také tvoří elektronické 

interaktivní kvízy navazující na každou kapitolu. V rámci samotné přípravy došlo k analýze 

všech dostupných materiálů – souvisejících metodických listů bojového řádu jednotek požární 

ochrany a katalogového listu dané typové činnosti. Ve spolupráci s experty bylo přistoupeno ke 

zpracování a vizualizaci lekcí do dvoustupňového konceptu. V návaznosti na to byla 

zpracována kromě základní úrovně „hasič“ pro člena jednotky požární ochrany i manažerská 

úroveň „velitel“.  Hlavním důvodem je skutečnost, že část obsahu každé typové činnosti je 

určena specificky pro velitelskou řídící úroveň a z tohoto důvodu bylo třeba celý obsah 

vzdělávací části diferenciovat a přizpůsobit specifické cílové skupině.  

Každá z uvedených typových činností je vždy řešitelským týmem pojata z hlediska 

zpracování jako samostatná problematika. Z toho důvodu je vždy v první fázi zpracování 

definován odborný expertní tým, související materiály a následně jsou tyto materiály 

elektronizovány a připraveny do podoby vhodné k vizualizaci technologickým týmem. Ten 

postupně analyzuje podklady a zpracuje podkladové scénáře pro každou animovanou lekci. 

Vybere animace vhodné ke zpracování každé dílčí vzdělávací lekce a postupně je kompletuje 

do finální podoby. Ke každé lekci je zpracován i textový podklad, který prochází jazykovou 

korekturou a následně je profesionálně dabován, aby bylo možné každou lekci doprovodit i 

mluveným komentářem. Pro účely případného „tichého“ poslechu jsou v lekcích ponechávány i 

titulky kopírující mluvený komentář. Díky tomu je možné lekce sledovat i s vypnutým 

zvukovým podkladem a nerušit tak okolí, pokud je to v dané chvíli nežádoucí. 

Ověřovací část vzniká v přímé návaznosti na vývoji vzdělávací části. Jsou vybrána 

témata vhodná, či nutná k zopakování – z důvodu jejich  obsahové náročnosti nebo důležitosti a 

následně je definováno, které téma je vhodné pro ověření formou kvízu nebo formou 

interaktivního průchodu simulovaným prostředím – simulátoru chování. Simulátor chování tedy 
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vzniká jako samostatná součást každého modulu výběrem zásadních témat vhodných k ověření 

touto formou. Na základě doporučení expertního týmu je vymodelováno interaktivní prostředí 

s ověřovacími prvky a pomocí technologie WebGL je vyvinuta online aplikace dostupná bez 

nutnosti jakékoliv instalace, kde si uživatel může ověřit získané znalosti.  

Zpracované lekce vzdělávací části a ověřovací část po dokončení projdou kontrolou 

expertního týmu, který se podílel na jejím zpracování. Po schválení expertním a řešitelským 

týmem jsou vybráni oponenti z řad HZS ČR, kteří ověří obsahovou a formální správnost celého 

programu. Expertní tým na základě jejich schválení doporučí program ke spuštění do ostré 

verze. Ostrá verze je zveřejněna na e-learningovém portálu hasici-elearning.cz, který provozuje 

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany Frýdek-Místek.  

 

 

Vliv praktických zkušeností expertního týmu na vývoj projektu 

 

Spolupráce na projektu s experty má kromě struktury a kvality zpracování vliv i na 

samotnou obsahovou stránku projektu. Obsah samozřejmě vychází z dostupných materiálů 

souvisejících s problematikou, ale díky tomuto výzkumu jsou aplikovány i praktické zkušenosti 

s řešením zásahů do samotného projektu. 

Příkladem efektivního přenosu nejlepší praxe může být zpracování vzdělávací lekce 

o využití metody START v rámci vývoje „STČ09 – Zásah složek IZS u mimořádné události 

s velkým počtem zraněných osob“. Na koordinačních schůzích s expertním týmem byl jasně 

metodicky definovaný postup využití této metody adaptován na reálné zkušenosti ze zásahu. 

Použití metody ale závisí na řadě dalších faktorů, které je třeba zohlednit. Metodiky uvádí 

ideální případ využití, bez dalších vnějších vlivů, jakými mohou být například specifické 

povětrnostní podmínky, přítomnost různých nebezpečných látek na místě zásahu, případně i 

terén a celková situace. Tyto a další praktické zkušenosti byly do finální podoby trenažéru 

zaneseny s ohledem na dostupné platné metodické i legislativní dokumenty.  

 

 

Využití trenažéru v praxi u HZS ČR 

 

V současné době jsou dokončené typové činnosti v rámci výcvikového trenažéru 

uvolněny do ostrého provozu v e-learningovém systému HZS ČR a využívány pro zajištění 

odborné přípravy jednotky. Velitel také trenažér využívá pro splnění povinnosti zajištění 

odborné přípravy jednotky ve stanovených tématech dle plánu odborné přípravy stanovené           

MV – GŘ HZS ČR. Díky tomuto nástroji je příprava prováděná na stanicích efektivnější a 

umožňuje sjednocení přípravy hasičů napříč kraji. 

Problematika typových činností je pravidelně prověřována také v rámci kurzu 

taktického řízení. V průběhu roku 2019 budou aktualizovány osnovy základního i 

obnovovacího kurzu, kde bude nově stanovena možnost splnění části výuky distanční formou. 

Nově tedy bude umožněno splnit část teoretické přípravy prostřednictvím e-learningových 

vzdělávacích programů zahrnujících i tento typ specializovaného trenažéru. 

 

 

Závěr 

 

Odborná příprava v podmínkách HZS ČR je prováděna především za účelem splnění 

podmínek odborné způsobilosti pro výkon zastávané funkce v jednotce požární ochrany. 

Vysoké nároky na tuto přípravu Učební osnovy, konspekty a teze odborné přípravy reagují na 

moderní způsoby vedení výuky a proto se do učebních osnov stále ve větší míře dostává tzv.             
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e-learning, který do jisté míry nahrazuje některé teoretické části přípravy. Dochází tak ke 

zkrácení prezenčního studia a větší pozornost tak může být věnována praktickým nácvikům. Na 

základě požadavku na zefektivnění a sjednocení přípravy pro metodické dokumenty spolupráce 

při mimořádných událostech vyžadujících spolupráci složek IZS probíhá od roku 2015 vývoj 

specializovaného nástroje pro distanční vzdělávání a přípravu na tzv. typové činnosti. Do 

vzniku a vývoje projektu Výcvikový trenažér typových činností byla zapojena řada expertů a 

odborníků na tuto problematiku i odbornou přípravu u HZS ČR. Díky tomu vzniká efektivní 

nástroj na odbornou přípravu pro pět vybraných typových činností z pohledu jednotek požární 

ochrany, jejich povinností a činností prováděných u tohoto typu událostí. Zapojení odborníků 

z praxe umožňuje využít potenciál projektu naplno a teorii rozšířit i o účinnou aplikaci 

praktických zkušeností a zmodernizovat tak pravidelnou odbornou přípravu jednotek požární 

ochrany. Aktuální informace o projektu na www.typovecinnosti.cz. 

 

 

Článek vznikl v rámci projektu „Výcvikový trenažér typových činností“ (Bezpečnostní výzkum 

Ministerstva vnitra České republiky – projekt číslo VI20152020006; poskytovatel Ministerstvo 

vnitra České republiky). 
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