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Abstrakt: 

 

Řešený problém: Řešeným problémem je stanovit rozsah znalostí příslušníků Vojenských 

hasičských jednotek vojenského letiště zaměřený na likvidaci mimořádných událostí 

v souvislosti s letovým provozem (možností vyzbrojení letadel municí), vznikem požáru 

budov a součinnosti s Integrovaným záchranným systémem. A s tím související zvýšená 

bezpečnostní rizika při zásahu Vojenské hasičské jednotky.    

 

Cíl práce: Cílem práce je získat přehled o pracovních činnostech Vojenských hasičských 

jednotek na leteckých základnách Armády České republiky. Informace o pracovních 

činnostech budou získány pomocí časových snímků. 

 

Metody: Základní použitou metodou výzkumu bude analýza časového snímku, který bude 

získán zúčastněným pozorováním. 

 

Výsledky: Výsledkem této práce je přehled všech pracovních činností a jejich rozdělení dle 

závažnosti jednotlivých činností hasiče u Vojenské hasičské jednotky letecké základny 

Armády České republiky. Zároveň bych chtěl určit, která pracovní činnost dominuje 

v průběhu výkonu směny.  

 

Klíčová slova: analýza, pozorování, přesun na místo zásahu, hasič, popis pracovní činnosti, 

profesiogram, snímkování   
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Author´s first name and last name: Tomáš Doležal 

Title of master thesis: The description of the work processes by the military 

firebrigade of the Czech Army 

Department: Department of Military Physical training 

Supervizor: Ing. Mgr. Kateřina Dědáková 

Presentation year: 2012 

 

Abstrakt: 

 

Problem solving: The base of solving problém is to assing a measure of knowledge of a 

military firemen at the military airport. I tis aim to liquidate an emergency situation chat 

depem on a flight schedule (posibility of equipment by ammunition, beginning of a fire 

of buildings in cooperation with an integrate emergency systém). It all of course means 

increasing risk during each intervention of the fire unit.  

 

Purpose of work: The aim of this work is to get a summary about daily routines 

military fire brigade at the airbase in the Army of the Czech Republic. This information 

will be gain with the time frame.  

 

Methods: The basic used method of the research will be analysis of the time frame, 

which will be obtained by observing.   

 

Result: The result of this bachelor work is to get a survey about all work activities and  

distribution this activities according to the importance for the responsibilities of the 

work of the fire man at the airbase in the Army of the Czech Republic. I would also like 

to identify which activity is the most important during the work shift.  

 

Key words: Analysis, observation, transfer to the place of the intervention, fireman, 

description of occupational activities, professiography, photography 
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1 Úvod 

Toto téma bakalářské práce jsem si vybral, protože již osmým rokem pracuji 

v resortu Armády České republiky (AČR) u Vojenské hasičské jednotky AČR (dále jen 

VHJ). Z toho jsem byl pět let zařazen na funkci Velitel hasičského družstva vojenské 

hasičské jednotky štábu zásobovacího střediska Dobronín Základny munice Ředitelství 

logistické a zdravotnické podpory Velitelství sil podpory a výcviku. V současnosti 

působím již třetím rokem na pozici velitel družstva Vojenské hasičské jednotky 225. 

praporu bojového zabezpečení 22. základny letectva Velitelství společných sil. 

VHJ představuje z hlediska zákona o požární ochraně jednu z druhu jednotek 

požární ochrany (dále jen JPO), plní úkoly při požární ochraně leteckého provozu a 

technickém zabezpečení. Hlavním úkolem je provedení prvotního zásahu při vzniku 

mimořádné události. Nedílnou součástí je likvidace požáru, protipožární opatření a 

zabezpečení předlékařské pomoci při leteckých nehodách, požárech či dopravních 

nehodách a dalších událostech. Podílí se také na evakuaci osob z postižených objektů a 

záchranných a likvidačních prácích spojených se zásahem u dané události. 

Úkolem VHJ na letecké základně Armády České republiky je zabezpečení 

požární ochrany a mimořádných událostí při leteckém provozu, požární ochrana objektů 

a přečkání a likvidace účinků vzdušných nebo pozemních útoků. Neméně významným 

úkolem je i výpomoc požární jednotky při likvidaci požárů a mimořádných událostí 

v civilním sektoru na žádost o výpomoc Krajského operačního a informačního střediska 

Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen KOPIS  HZS). 

Cílem práce je zpracovat přehled nejčastěji vykonávaných činností a zároveň 

určit, která z pohybových schopností je při výkonu směny nejvíce zastoupená. Na 

základě zjištěných dat vyhodnotit, zda jsou správně stanoveny nároky a požadavky na 

výběr nových uchazečů na pozice u VHJ, jak z resortu AČR, tak z civilního sektoru. 
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2 Přehled literatury 

 

Mezi první autory, zabývající se profesiografií a tvorbou profesiogramů ve svém 

díle, patří Matoušek a Růžička (1967), kteří vytvořili profesiografická schémata určená 

převážně pro dělnické profese. Výše zmínění autoři zde obecně charakterizují popis 

činnosti a stanovení požadavků určitého povolání a podmínek, za nichž je toto povolání 

vykonáváno. Popis pracovního místa by měl podat co nejkomplexnější pohled na 

vykonávanou pracovní činnost a stanovit požadavky a podmínky, včetně okolností, 

které jsou pro dané pracovní místo základní a určující. Zpracování by mělo být takové, 

aby bylo možné srovnání různých profesí nebo odlišných náplní práce v těchto 

profesích. 

Vhodným výběrem zaměstnanců a vztahu s profesiografií se zabýval i Kolman 

(2004), který jako klíčový úkol stanovuje získání podrobné a systematické informace o 

vykonávané práci. Charakter vykonávané práce, nástroje potřebné k provádění práce, 

vytvoření pracovních podmínek a umístění této práce v organizačním systému jsou 

nedílnou součástí profesiografických metod. Kvalitně zpracovaná profesiografická 

analýza je velmi užitečným nástrojem k přijímání nových pracovníků, určování potřeb 

pracovníků, jejich řízení a následně i hodnocení těchto pracovníků, potažmo správná 

volba metody výcviku. 

Do hloubky se analýzou pracovního místa a profesiografií zabývala Kurelová 

(2004), která se zaměřila na profesiogramy učitelů a výchovných pracovníků a 

Pauknerová a kol. (2006), která zpracovala profesiogram a zabývala se psychologií pro 

ekonomy a manažery. 

Literaturou, která pojednává o profesiografii z hlediska psychologie práce, je 

kniha Bureše (1981). Tato kniha popisuje profesiografii jako metodu, kterou provádíme 

sběr údajů o pracovníkovi a jeho vykonávané práci. Tato metoda je dělena na dva 

druhy. První druh slouží pro získání profesiografické informace, která následně pomáhá 

zařazovat pracovníky do jednotlivých profesí a druhým je profesiogram určený 

k vnitřnímu zásahu do určité profese z hlediska úpravy pracovního prostředí, výběru a 

zácviku pracovníků na konkrétní profesi. 

Analýzou práce se zabýval také Štikar a kol. (2003). Analýza práce je jedním 

z nejdůležitějších prostředků psychologie práce a organizace. Není to ovšem jen postup 

výhradně psychologický. Užívá ho ekonom, projektant i organizátor. Informace 
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z analýzy práce mohou ovlivnit mnohé aspekty organizace (stanovení určitého postupu, 

režimu práce i očekávaných úkonů. Analýza práce je považována za základ, na němž se 

rozvíjí organizace lidských zdrojů. Při analýze práce je potřeba zohlednit i odpočinkové 

časy, které ve směnném provozu práce vyžaduje. Nikdo není schopný pracovat neustále 

bez odpočinku a stále jen vydávat energii bez nabírání nové. Mezisměnový odpočinek 

musí být zvláště po noční práci tak dlouhý, aby nezanechával spánkové dluhy vedoucí, 

buď k ohrožení zdraví, duševní vyčerpanosti nebo provokaci latentních dispozic, vzniku 

psychosomatických poruch a aby nevedl k ohrožení bezpečnosti výkonu v následující 

směně (Štikar a kol., 2003). 

Přesné stanovení úkolů a povinností vojenského hasiče Vojenské hasičské 

jednotky stanovuje směrnice Zabezpečení požární ochrany u letecké základny AČR 

z roku 2003 vydaná Velitelstvím vzdušných sil AČR.  

Nezbytným studijním materiálem pro správnou činnost vojenského hasiče VHJ 

v podmínkách AČR jsou metodické listy vydané Ministerstvem vnitra – generálním 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky zahrnuté v Bojovém řádu 

jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu vydané v roce 2004.  
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3 Cíle práce 

Cílem této práce je získat přehled o pracovních činnostech vojenské hasičské 

jednotky. Výsledky budou získány pomocí analýzy časových snímků. 

Dalším cílem práce bude pokus o zhodnocení pohybových schopností vojenských 

hasičů a určení, která pohybová schopnost v jejich pracovní činnosti dominuje. 
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4 Výzkumné otázky 

V této práci budou řešeny tyto výzkumné otázky: 

1. Která pracovní činnost bude v průběhu pozorování vojenského hasiče nejčastěji 

zastoupena? 

2. Která pracovní činnost bude v průběhu pozorování vojenského hasiče 

vykonávána nejdelší dobu? 

3. Která pracovní činnost bude v průběhu pozorování vojenského hasiče 

považována z možného rizika nebezpečnosti za nejrizikovější? 

4. Která pohybová schopnost bude v pracovní činnosti vojenského hasiče nejvíce 

zastoupena? 
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5 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor bude tvořit devět vojáků z povolání, zařazených u Vojenské 

hasičské jednotky AČR na 22. základně letectva Sedlec, Vícenice u Náměště n/O. 

Každý z těchto vojáků z povolání vykonává pracovní činnost dle Nařízení vlády o 

katalogu prací č. 223/2010 Sb. uvedenou v této práci. Zkoumaní vojáci jsou muži ve 

věku od 31 do 54 let. 
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6 Teoretická východiska 

6.1 Profesiografie 

Profesiografii je možné chápat jako souhrnné označení rozmanitých metod a 

metodických přístupů zaměřených na zkoumání a rozbor určité profese, na poznání 

jejich psychologicky významných charakteristik. Literatura popisuje metody praktické i 

teoreticky náročné (Bureš, 1981). V anglické literatuře se v této souvislosti hovoří o 

analýze práce – „job analysis“. Psychologie práce prošla od svých počátků v průběhu 

20. století poměrně bouřlivým vývojem, za jeho zakladatele je považován F. Taylor.  

Význam profesiografie spočívá v širokém uplatnění jejich výsledků - 

profesiografických rozborů profese. Ty skýtají např. možnost provést kvalifikované 

psychologické posouzení vhodností uchazečů o určitou pracovní činnost, vytvářejí 

předpoklady pro možnost kvalifikovaného posouzení a vzájemného porovnání 

náročnosti různých profesí, například pro účely jejich odměňování apod. (Pauknerová a 

kol., 2006). 

Získávání informací o profesích a stanovení návrhů je zajišťováno jednotným 

postupem, tj. pomocí souboru předem připravených hledisek, kritérií či otázek ve formě 

profesiografického schématu (Matoušek, Růžička, 1967). Zjištěné údaje je vhodné 

prezentovat ve formě popisu činností, jež odpovídá v podstatě na tyto základní otázky: 

1. Co člověk dělá? 

2. Jak to dělá? 

3. Proč to tak dělá? 

4. Za jakých podmínek to dělá? 

Sestavení profesiogramu se opírá o různé informace. Výběr informací se řídí 

účelem profesiografického rozboru i povahou zkoumané profese. Některé profese se 

vzájemně odlišují velmi výrazně (např. profese číšníka od profese zkušebního pilota 

nebo od profese učitele). Je proto pochopitelné, že pro rozbor jednotlivých profesí jsou 

přiměřené zcela odlišné zdroje informací (Mayerová, Růžička, 2000). K základním 

zdrojům informací patří: 

 sledování a popis práce na základě snímku pracovního dne, 

 technický, ekonomický a psychologický rozbor nehod, úrazů a zmetků, 
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 časové a pohybové studie, 

 rozbor stěžejních a kritických činností v profesi, 

 rozbor se zkušenými představiteli profese, 

 srovnávání nejlepších a nejhorších představitelů profese, 

 výkon profese výzkumníkem a osobní zkušeností, které z toho vyplívají, 

 sledování průběhu pracovní adaptace během přípravy na výkon profese, 

 lékařské a psychologické vyšetření jedinců, kteří z profese odešli, protože 

nestačili plnit požadované pracovní úkoly, 

 stanovení profesních požadavků na základě studia odborné literatury (Mayerová, 

Růžička, 2000). 

 

6.1.1 Druhy profesiogramů 

Štikar a kol. (2003) rozeznává dle účelu tři základní druhy profesiogramu: 

 profesiogramy určené pouze pro profesionální informaci, 

 profesiogramy určené pro profesionální poradenství a pro rozmisťování 

pracovníků různých profesí, 

 profesiogramy určené hlavně pro racionalizační zásahy uvnitř profese, 

tedy z hlediska úpravy pracovního prostředí, výcviku a výběru 

pracovníků pro určitou profesi. 

 

6.1.2 Způsoby zaměření profesiografických metod 

 

Podle Kolmana (2004) existují mezi profesiografickými metodami určité rozdíly 

podle toho, zda jsou primárně zaměřeny na vykonávanou práci nebo na pracovníka. 

Metody zaměřené v první řadě na práci zkoumají především pracovní činnosti. Popisují, 

jaké nástroje jsou užívány a jak se užívají, co je výsledkem práce, jaké jsou používány 

materiály a další zdroje. Takto zaměřená profesiografie se obvykle využívá při 

ergonomických studiích nebo v souvislosti s ochranou zdraví a bezpečností práce. 

Profesiografie zaměřená na pracovníka se soustřeďuje na popis psychologických 

požadavků kladených na pracovníka, jako jsou dovednosti, úsudek, rozhodování a 
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komunikace. Právě tento druhý způsob bývá obvyklý v souvislosti s návrhem a vývojem 

metod výběru. 

6.1.3 Zdroje profesiografických údajů 

 

Písemné materiály:  

V mnoha organizacích existují popisy pracovních činností a ty mohou 

poskytnout důležité informace pro analýzu. Zda-li jsou tyto skutečnosti odpovídající, 

musíme provádět kontrolu pozorováním nebo jinými metodami. Je-li tomu tak, ušetří se 

spousta času. Ani opačný případ však nemusí být nezajímavý. Jsou-li popisy pracovních 

činností zastaralé, říká to cosi důležitého o managementu firmy a může to také 

znamenat, že výsledky, o něž v dané organizaci skutečně jde, mohou být jiné než ty 

deklarované (Kolman, 2004). 

 

Výpověď vykonavatele práce (metoda rozhovoru):  

Rozhovory s pracovníky, kteří sami práci vykonávají, jsou prakticky vždy 

podstatnou součástí profesiografické studie. Tyto rozhovory mohou přinést velmi 

důležité informace o tom, v čem výkon práce spočívá a jak je vykonávána. Na druhé 

straně je v těchto rozhovorech obtížné zajistit získání úplné informace o všech 

důležitých aspektech této práce. Rovněž se může stát, že popis pracovní činnosti podaný 

tím kdo ji vykonává, je příliš subjektivní, nepřesný a zkreslený či dokonce záměrně 

nepravdivý (Kolman, 2004). 

 

Posouzení práce na základě výpovědi spolupracovníků: 

 Informace se nemusejí získávat pouze od pracovníka. Někdy je užitečné získat 

data od přímých nadřízených, spolupracovníků, nebo vedoucích. Když například 

shromažďujete údaje o vážné události, pohled pracovníka, přímého nadřízeného a 

vedoucího o povaze kritické události mohou přinést zajímavé srovnání (Arnold a kol., 

2007). 

 

Přímé sledování (snímek pracovního dne): 

 Přímé sledování při analýze práce pomůže vždy. Je samozřejmě možné, že 

přítomnost výzkumného pracovníka může změnit chování pracovníka. Přesto nám data 

získaná přímým sledováním, například účastníkem, mohou nabídnout lepší vhled, než 
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jakákoliv jiná metoda. Sledování je nejvhodnější u povolání, která obsahují manuální 

nebo viditelné komponenty například u pracovníka výrobní linky. Zde totiž můžeme 

plnění úkolu sledovat přímo. U manažerských povolání, kde se značná část pracovní 

doby tráví u počítače nebo telefonu, nám přímé sledování k analýze práce mnoho 

nových informací nedodá (Arnold a kol. 2007). 

 

6.2 Analýza práce 

Analýza práce může být doplněna rozložením pracovního výkonu do řady 

samostatných částí. K analýze práce lze použít rozhovory s pracovníky, vizuální zdroje 

informací o práci (popisy prací, měřící technika apod.), pozorování, vlastní pracovní 

zkušenost a expertní posouzení – dotazníky. Analýza práce je jedním z nejdůležitějších 

prostředků psychologie práce a organizace. Není to ovšem postup jen výhradně 

psychologický. Užívá ho ekonom, projektant i organizátor. Informace z analýzy práce 

mohou ovlivnit mnohé aspekty organizace (stanovení pracovního postupu, režimu práce 

i očekávaných úkonů). Analýza práce je považována za základ, na němž se rozvíjí 

organizace lidských zdrojů (Štikar a kol. 2003). 

Analýza práce zahrnuje: 

 
1. vývoj popisu práce 

2. klasifikace pracovních činností 

3. hodnocení pracovních činností 

4. uspořádání a reorganizace pracovních činností 

5. požadavky na pracovníky 

6. hodnocení výkonu 

7. výcvik pracovníků 

8. mobilitu pracovníků v průběhu jejich odborné kariéry 

9. úspěšnost a bezpečnost pracovníka 

10. plánování pracovních sil 

11. právní požadavky a předpoklady (Štikar a kol. 2003). 

 
Analýza pracovních míst by měla zobrazovat práci tak, jak skutečně vypadala v 

okamžiku zjišťování, nikoliv tak, jak by měla vypadat či jak vypadala v minulosti. S tím 

souvisí požadavek maximální přesnosti a periodické aktualizace popisu a specifikace 

pracovních míst (Koubek. 2007). 
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6.3 Činnost vojenského hasiče AČR 

Dodržování všech zásad požární ochrany patří mezi nejdůležitější faktory 

zabezpečující bezpečnost ve všech oborech lidských činností. Nejinak je tomu 

i v armádě a dalších ozbrojených složkách. Většina armád na světě má ve svých 

organizačních strukturách vojenské hasičské jednotky. Hasičské jednotky působí 

zejména v blízkosti velkých muničních skladů, vojenských letišť nebo v době cvičení ve 

výcvikových prostorech.  

Úvodem je potřeba nastínit problematiku a rozdělení jednotek požární ochrany 

(dále jen JPO). Mezi druhy jednotek požární ochrany patří (Zákon o požární ochraně č. 

133/1985 Sb. §65, §65a): 

a) jednotka hasičského záchranného sboru (dále jen HZS) kraje, která je složena 

z příslušníků hasičského záchranného sboru (dále jen "příslušník") určených k výkonu 

služby na stanicích hasičského záchranného sboru kraje, 

b) jednotka HZS podniku, která je složena ze zaměstnanců právnické osoby 

nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své 

zaměstnání, (dále jen "zaměstnanec podniku"), 

c) jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) obce, která je složena z 

fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své 

zaměstnání, 

d) jednotka SDH podniku, která je složena ze zaměstnanců právnické osoby 

nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této jednotce požární 

ochrany jako své zaměstnání. 

Za jednotky požární ochrany uvedené v zákoně č. č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně v § 65 odst. 1 písm. b) a d) se ve vojenských objektech, vojenských útvarech, 

vojenských zařízeních, vojenských záchranných útvarech a u právnických osob 

založených nebo zřízených Ministerstvem obrany považují vojenské hasičské jednotky 

(dále jen VHJ). Tam, kde není zřízena VHJ, může orgán požární ochrany Ministerstva 

obrany nařídit zřízení požární hlídky. 

Zabezpečení požární ochrany se na leteckých základnách AČR řídí zákony, 

prováděcími vyhláškami a předpisy k zákonu. Manuálem letištních služeb, směrnicí pro 

letištní technické zabezpečení, směrnicí pro pátrací a záchranné zabezpečení, předpisem  

L 14 a L 14H, základním řádem AČR a  předpisy a standardy NATO.  

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/pozarochr/cast4.aspx#par65
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VHJ letiště Sedlec, u které jsem služebně zařazen je předurčena k zabezpečení 

letového provozu a požární ochrany objektů na 22. základně letectva Sedlec, Vícenice u 

Náměště n/O. Jedná se o neveřejné mezinárodní vojenské letiště, na kterém je obsazena 

tato letecká technika v počtu 25 kusů vrtulníků označených Mi – 24/35 a 10 kusů letadel 

L – 39 ZA Albatros. Začleněním do Požárního poplachového plánu (dále jen PPP) kraje 

Vysočina je základní složkou Integrovaného záchranného systému České republiky. 

V případě vzniku mimořádné události v civilním sektoru je na základě žádosti o 

výpomoc vysílána Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) HZS kraje 

Vysočina k odstraňování jejich následků. 

V rámci základního výcviku prochází vojenští hasiči nástupním odborným 

výcvikem a po jeho ukončení a získání základní praxe absolvují další specializační 

kurzy, například strojnický, chemický, vyprošťovací aj. 

V tabulce č.1 jsou uvedené minimální počty sil a prostředků VHJ k zabezpečení 

akceschopnosti leteckých základen (STANAG 7133).  

Poznámka: STANAG – mezinárodní vojenská norma jednotek NATO 

 

    

Kategorie letiště 

(cash category) 

 
      

Doporučený 

minimální 

počet hasičů 

Doporučený 

minimální počet 

požárních 

vozidel 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

  Maximální počet letounů na základně         

1-12 1-12 1-12 1-12             4 1 

13+ 13+ 13+ 13+ 1-12 1-6         6 2 

        13+ 7+ 1-6 1-3     9 3 

            7+ 4+ 1-3 1 12 4 

                4+ 1+ 15 5 

 

Tabulka č. 1 Letecké základny 

Vysvětlivky: Kategorie letiště je stanovena číselnou formou, odvozenou od celkové délky 

letadla a maximální šířky trupu letadla ( čím vyšší číslo, tím vyšší nároky na počet 

zasahujících hasičů a množství techniky). Pro letiště Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou 

je stanovena kategorie letiště č.5. 
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V tabulce č. 2 jsou uvedeny doporučené minimální počty sil a prostředků 

jednotek požární ochrany k zabezpečení akceschopnosti vrtulníkových základen 

(STANAG 7133), Kategorie vrtulníkové základny AČR určuje (STANAG 3861, 

STANAG 3863).    

   

      
Kategorie vrtulníkové 

základny 
      

Doporučený 

minimální 

počet hasičů 

Doporučený 

minimální počet 

požárních 

vozidel 

H1 H2 H3                   

   Maximum vrtulníků na základně       

1-12 1-12                 4 1 

13+ 13+ 1-12               6 2 

    13+               9 3 

 

Tabulka č. 2 Vrtulníkové základny 

Vysvětlivky: : Kategorie letiště je stanovena číselnou formou, odvozenou od celkové  délky 

vrtulníku  a maximální šířky trupu vrtulníku ( čím vyšší číslo, tím vyšší nároky na počet 

zasahujících hasičů a množství techniky).Pro letiště  Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou 

je stanovena kategorie vrtulníkové základny H2. 

 

 

 

VHJ na letecké základně je složená z vojáků z povolání a občanských 

zaměstnanců, kteří jsou na systematizované místo přijímáni na základě personálního 

pohovoru. Tento pohovor se skládá z ústní části a velitel každé hasičské jednotky si 

může určit další podmínky pro přijetí pracovníků (např. fyzické testy). Výkon služeb na 

stanici je organizován ve směnách tak, aby po dobu 24 hodin byla zajištěna 

akceschopnost jednotky. Vzhledem k požadavkům zákoníku práce je výkon směn 

rozdělen v pravidelném cyklu s časem střídání směn v 7.00 hodin a v 19.00 hodin. 

VHJ je složena z velitele stanice, technika a 4 směn po deseti lidech. Velitel a 

technik neslouží ve směnném provozu (jen v případě zastupování). Směna se skládá 

z velitele směny, velitele družstva, 6 hasičů – strojníků a 2 hasičů. Každý ze 
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zaměstnanců musí splňovat minimální odbornou způsobilost, jak je uvedeno v tabulce 

č.3 

Poř.č.  

kurzu 

Příslušná funkce Název kurzu 

(zkratka) 

Odborná 

způsobilost 

Praxe 

potřebná 

k výkonu 

funkce 

1 Hasič Nástupní odborný výcvik 

(NOV) 

ANO 0 roků 

2 Velitel družstva Taktické řízení I 

(TŘ I) 

ANO Minimálně 

3 roky 

3 Velitel směny VHJ 

Velitel stanice 

Taktické řízení II 

(TŘ II) 

ANO Minimálně 

4 roky 

4 Hasič – spojař Spojení (Sp) ANO Po absolvování  

NOV 

5 Hasič – operační technik Operační řízení (OŘ I) ANO Minimálně  

2 roky 

6 Hasič - technik CHaTS 

Hasič – chemik 

Chemické a technické 

služby (CHaTS) 

ANO Minimálně 

1 rok 

7 Hasič - technik strojní 

služby 

Hasič - strojník 

Strojní služby (STR) ANO Minimálně 

1 rok 

8 Vedoucí strojní služby 

Vedoucí spojové a 

informační služby 

Vedoucí CHaTS 

Taktické řízení III 

(TŘ III) 

ANO Minimálně 

3 roky 

9 Velitel jednotky VHJ 

Zástupce velitele jednotky 

VHJ 

Strategické řízení 

(SŘ) 

ANO Minimálně 

5 roků 

 

Tabulka č. 3 Odborná způsobilost zaměstnanců požární jednotky 

(Směrnice Zabezpečení požární ochrany u letecké základny AČR). 

 

Nedílnou součástí směny jsou specializační kurzy zaměstnanců požární jednotky 

vyplývající z úkolů, které tyto jednotky musí plnit v rámci zabezpečení leteckého 

provozu a požární ochrany. Specializační kurzy jsou uvedeny v tabulce č. 4 

Kurz pod pořadovým číslem 1 a 2 je povinný pro všechny zaměstnance VHJ 

AČR. Kurzy pod pořadovým číslem 3 až 10 absolvují zaměstnanci dle zařazení na 

jednotlivé funkce, přičemž v každém družstvu musí být zabezpečena zastupitelnost 
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jednotlivých specialistů. Specializační kurzy jsou stanoveny Směrnicí Zabezpečení 

požární ochrany u letecké základny AČR. 

 

Poř.č. 

kurzu 
Název kurzu 

Příslušná 

způsobilost 

1 Kurz letištního specialisty ANO 

2 Kurz první pomoci ANO 

3 Kurz pro specialisty práce ve výškách a nad volnou hloubkou  ANO 

4 Kurz jeřábnický  ANO 

5 Kurz vazače  ANO 

6 Kurz obsluh motorových a rozbrušovacích pil ANO 

7 Obsluha vysokotlakých vzduchových kompresorů ANO 

8 Kurz obsluh výškové techniky ANO 

9 Kurz obsluhy rychlých zásahových automobilů  ANO 

10 Kurz obsluh vyprošťovacích zařízení ANO 

 

Tabulka č. 4 Specializační kurzy zaměstnanců požárních jednotek 

 

Úkoly velitele družstva (směny) 

 Velitel družstva (směny) plní dle Nařízení vlády o katalogu prací VZP 

č.223/2010 Sb., ze dne 23. 7. 2010 tyto úkoly: 

1. komplexní koordinace družstva, řízení zásahu jednotek požární ochrany 

2. zpracování dokumentace o zásahu a činnosti družstva, provádění odborné 

přípravy a zajištění trvalé akceschopnosti družstva 

3. účastní se odborných kurzů a zaměstnání 

4. je povinen získat, udržovat a splňovat odbornou, fyzickou i zdravotní 

způsobilost a splnit jejich pravidelné přezkoušení. Dodržuje zásady vojenské 

zdvořilosti - toto požaduje i od svých podřízených 

5. plní úkoly stanovené zákony, směrnicemi a interními normativními akty 

požární ochrany pro funkci hasič - velitel směny 

6. zpracovává podklady pro vedení výcviku a vede dokumentaci družstva 

(směny), jednotky VHJ 
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7. vede a odpovídá za své družstvo (směnu), dodržování směrnic a interních 

normativními aktů, kázně, plnění úkolů, odbornou způsobilost a vycvičenost 

členů družstva 

8. řídí, udržuje a ovládá vojenskou kolovou techniku i zařízení, je povinen být 

způsobilý jako velitel vozu v AČR 

9. používá k činnosti dýchací techniku, ochranné obleky, lezecké vybavení a 

další speciální materiál 

10. řídí, plánuje a vyhodnocuje činnost družstva (směny), zabezpečuje jeho 

potřeby a akceschopnost, případné nedostatky členů, materiálu, techniky 

hlásí veliteli VHJ. Vede a zodpovídá za spojovou službu i spojový materiál. 

11. jeho pracoviště se nachází v bezprostřední blízkosti vojenské přistávací 

dráhy    

 

Úkoly hasiče 

Hasič plní dle Nařízení vlády o katalogu prací VZP č.223/2010 Sb., a  NV 

č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě tyto úkoly: 

1. provádí hasební a záchranné práce při zásahu s využitím odborností 

získaných ve specializačních kurzech 

2. získává a soustřeďuje podklady pro dokumentaci při nasazování jednotek 

při zásahu (požární poplachové směrnice, havarijní plány, dokumentace 

zdolávání požáru) 

3. podílí se na plnění úkolů v rámci letecké pozemní pátrací a záchranné 

služby (SAR) 

4. obsluhuje a řídí základní mobilní požární techniku (nad 12t.) a 

vyprošťovacích zařízení např. CAS 25, CAS 32, UAZ 469, T-810, AD 20, 

AV 15, Mercedes – Benz Actros a Atego 

5. provádí speciální hasební práce, záchrana osob a věcí při požárech a 

mimořádných událostech v rizikových podmínkách 

6. poskytuje první pomoc zraněným osobám při požárech, mimořádných 

událostech a při plnění úkolů v rámci letecké pozemní pátrací záchranné 

služby 

7. plní úkoly velitele zásahu při provádění hasebních a záchranných pracích 

8. je nositelem dýchací techniky  
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7 Metodologie 

7.1 Analýza časových snímků 

V této práci je použita metoda analýzy časového snímku. Tato metoda se 

používá při zkoumání necyklických činností. Časový snímek umožňuje identifikovat 

vykonávané činnosti a zjišťovat jejich frekvenci (Kurelová 1998). 

7.2 Postup při zpracování časového snímku 

Snímky pracovního dne se dle Hrabětové (1998) uskutečňují ve čtyřech etapách 

a to: 

1. příprava: stanoví se zde cíl provádění snímku pracovního dne, vybírá se 

pracovník, jehož práce se bude sledovat, zpracuje se časový rozvrh 

pozorování. Dále se pozorovatel seznamuje s prací, pracovníkem a 

pracovištěm. Provede se seznámení a poučení zúčastněních pracovníků. 

 

2. pozorování, měření a zaznamenávání probíhajících dějů: pozorovatel 

přichází na pracoviště před zahájením směny a sleduje činnosti 

pracovníka. Pozorované děje zapisuje do záznamového listu, měří délku 

trvání. 

 

3. vyhodnocení a rozbor: cílem této etapy je kritické zhodnocení organizace 

práce a pracovišť. Nejprve se v pozorovacím listu postupných časů 

vypočítají jednotlivé časy a každý pozorovaný děj se zatřídí. Sestaví se 

přehled stejnojmenných spotřeb pracovního času a z nich se sestaví 

bilance skutečné spotřeby času. Vyloučením zbytečných spotřeb času se 

získá bilance normální spotřeby času. 

 

4. návrh opatření na odstranění zjištěných nedostatků: na závěr se 

zpracovává návrh technických a organizačních opatření k odstranění 

zjištěných nedostatků.  
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7.3 Sběr dat - zúčastněné pozorování 

Zúčastněné pozorování můžeme definovat jako dlouhodobé, systematické a 

reflexivní sledování probíhajících aktivit přímo ve zkoumaném terénu s cílem objevit a 

reprezentovat sociální život a proces. Účelem tedy není jen samo pozorování, ale také 

nalezené zprostředkovat čtenáři. Zúčastněný pozorovatel vlastně zastává dvě úlohy 

současně: jednak je účastníkem interakcí, přičemž se od ostatních lidí odlišuje mírou 

účasti na aktivitách (aktivity spíše sleduje, než aby je inicioval), jednak je 

pozorovatelem, tedy badatelem, který se od ostatních aktérů odlišuje záměrem (např. 

chce objevit novou teorii o pozorovaných jedincích). Pozorovatel se tak do jisté míry 

účastní probíhajících aktivit, ale „drží se zpátky“, když klade otázky na věci, které 

každý ze studované skupiny ví. Je tak trochu přítelem, zvědavým cizincem a neznalým 

laikem (Švaříček, 2007).  

Dle Ehrlicha (1961), který používá termín „bezprostřední pozorování“, se jedná 

o nejjednodušší způsob sběru informací o neopakující se práci. Jednoduchý je v tom, že 

pozorovatel zaznamenává jak činnosti vykonávané sledovaným, tak i dobu jejich trvání. 

Předností této metody je snadnost, jednoduchost ale i to, že nevyžaduje příliš velkou 

přípravu k provedení pozorování. Sledování se koná v „přirozených“ podmínkách. 

Hendl (2005) uvádí, že zúčastněným pozorováním je možné popsat, co se děje, 

kdo nebo co se účastní dění, kdy a kde se věci dějí, jak se objevují a proč. Tato strategie 

se používá v etnografickém výzkumu nebo v případových studiích, které se soustřeďují 

na hloubkový popis a analýzu nějakého jevu.  Zúčastněné pozorování je zvláště vhodné, 

jestliže: 

1. jev, který se bude zkoumat, je málo prozkoumaný 

2. existují velké rozdíly mezi pohledy členů a nečlenů sledované skupiny 

3. jev není přístupný pohledu osob mimo skupinu 

 

Dle Arnolda a kol. (2005) je přímé pozorování nejvhodnější u povolání, která 

obsahují manuální nebo viditelné komponenty. Zde totiž můžeme plnění úkolu sledovat 

přímo. U povolání, kde se značná část pracovní doby tráví u počítače nebo telefonu, 

nám přímé sledování k analýze práce mnoho nových informací nedodá. Dále uvádí, že 

je samozřejmě možné, že přítomnost výzkumného pracovníka může změnit chování 
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sledovaného. Přesto nám data získaná přímým sledováním, například účastníkem, 

mohou nabídnout lepší vzhled než kterákoli jiná metoda. 

Dle Dismana (2002) je dělení pozorovatelů:  

1. úplný pozorovatel: pozorovatel spojen se zkoumanou skupinou pouze 

prostorově, jeho identita pozorovatele je skupině známa, může 

věnovat pozornost plně pozorování, jeho přítomnost může ovlivnit 

chování pozorovaných osob, stupeň ztotožnění je slabý, ovšem i 

pouhá znalost prostředí může zabránit některým omylům 

v interpretaci. 

2. pozorovatel jako participant: výzkumník je v sociální interakci se členy 

skupiny, ale nepředstírá, že je skutečným participantem (antropolog 

v domorodé vesnici, jeho totožnost zná jen náčelník). 

3. participant jako pozorovatel: výzkumník plně participuje na životě 

skupiny, ale nezatajuje, že také dělá výzkum (např. novinář na 

polární expedici), vynořuje se nové nebezpečí „go native“ (stati se 

domorodcem) – ztratit nezbytný odstup objektivního vědeckého 

pozorovatele. 

4. úplný participant: výzkumník přijímá plně roli člena skupiny, kterou 

zkoumá, jeho role výzkumníka není ve skupině známa nikomu, 

realizace může být velice složitá nebo nemožná, čas a příležitost 

k pozorování může být omezená, velké riziko “go native“. 

Proniknout do některých skupin může být nemožné (např. věk a 

rasa cílové skupiny). S rolí úplného participanta jsou spojeny 

závažné etické problémy – úlohou výzkumníka je rozumět, ne 

soudit, je povinen respektovat etická kritéria skupiny, kterou se 

rozhodl zkoumat i když jsou např. mimo hranice legality. 

Mezi omezení, která nám zúčastněné pozorování přináší, patří především 

subjektivní vnímání a pozorovatelův prožitek, kvalita techniky záznamu, zkreslení 

pozorovaných jevů, náročnost výkonu pozorovatele, ohraničenost pozorování, vhodnost 

strategií pozorovacích systémů vzhledem k výzkumnému nebo evaluačnímu záměru a 

skutečnost, že interpretace dat získaných pozorováním není vždy přenositelná na jiného 

pozorovatele (Vašutová, 2004). 
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V zásadě však metoda pozorování přináší jiný typ informací než rozhovor, což 

by si měl každý badatel uvědomit při koncipování svého výzkumu. Pozorování slouží k 

popisu jednání aktérů, zatímco rozhovor dokáže zachytit to, co účastníci říkají, co si 

myslí, a dospět k pochopení jejich zkušenosti (Švaříček, 2007). 

Na zásady správného pozorování upozorňuje ve svém díle Svoboda (1999). Patří 

sem např. schopnost koncentrace pozornosti, dovednost přesného pozorování získaná 

cvikem či zkušeností, schopnost pozorovatele vnímat přesně, vyvarování se předsudků a 

zaujatosti, konání bezprostředních a přesných záznamů.  

Pro sběr dat bylo použito zúčastnění pozorování. Důvodem pro tento postup je 

možné zkreslení údajů, protože není možné zároveň vykonávat pracovní činnost, 

sledovat a zaznamenávat údaje do záznamových archů jednotlivými vojenskými hasiči. 

Jediným možným řešením situace je použití pozorování a zapisování všech činností 

osobou, které není zařazená do směny. 

 

7.4 Způsob záznamu dat 

Záznam informací, získaných zúčastněným pozorováním, má zahrnovat všechny 

detaily. Každá maličkost může být důležitá. Pro organizaci záznamů je dobré využívat 

počítač. Při vytváření poznámek o výsledcích zúčastněného pozorování zohledňujeme 

dle Hendla (2005) následující zásady: 

 

1. Přestože je pozorování nestrukturované, je důležité používat nějaký 

systém, který dovoluje zachytit informaci jednoznačně a úplně. 

 

2. Pokud je to možné, popis pozorování se provádí přímo na místě. Přitom 

se mohou použít zkratky nebo symboly. Jde o to, aby tyto poznámky při 

pozdějším zpracování průběhu děje připomněli výzkumníkovi důležité 

aspekty a události dění. 

 

3. Záznam je nutné co možná nejdříve a rutinně doplňovat o další 

podrobnosti, aby byl pokud možno úplný. 

 

4. Zhotovit úplný popis pozorování trvá někdy tak dlouho jako vlastní 

pozorování. 
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V této práci jsou informace získané pozorováním zaznamenávány do 

připravených záznamových archů. Do těchto archů je zápis vždy zaznamenáván po 

ukončení činnosti a chronologicky v minutových intervalech s popisem činnosti 

sledovaného objektu a s uvedením nadřízené funkce, která prováděnou činnost nařídila. 

Zapisovány jsou všechny činnosti, včetně přestávek na konzumaci stravy a jiné 

činnosti, které souvisí s režimem pracovníka. 

Po provedení veškerých záznamů a shromáždění potřebných dat je proveden 

rozbor sledovaných činností. To znamená, že je proveden součet časů všech 

provedených pracovních činností a je vyhodnoceno, která činnost se provádí nejčastěji, 

která činnost byla prováděna nejdelší dobu a jak dlouhou dobu se vojenský hasič 

pohyboval v možném vzniklém riziku nebezpečnosti. V této práci jsem dále rozdělil 

činnosti na hlavní, vedlejší a doplňkové, které vykonává vojenský hasič během výkonu 

služby ve 12 - ti hodinové směně. Vzhledem k zjištěným výsledkům jsem přesně určil, 

která pohybová schopnost vojenského hasiče byla nejčastěji vykonávaná během výkonu 

služby. 
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8 Výsledky 

Záznamové archy byly tvořeny jedním pozorovatelem v průběhu dvanácti 

hodinové směny ve dvou dnech. Jednalo se o denní směny, z čehož první den byl 

neletový a druhý letový. Celková doba pozorování obou směn byla 24 hodin. Jelikož se 

nejednalo o službu přes noc a pouze dvanácti hodinové směny, do pozorování není 

zahrnut spánek. Pozorovatelem byla osoba, která je zařazena tabulkově ve směně a zná 

celou problematiku vojenské hasičské jednotky. V době snímkování nebyla zařazena ve 

směně a plně se věnovala pozorovatelské činnosti. 

 

8.1 Popis zaznamenaných činností letového a neletového dne 

8.1.1 Hlavní činnosti 

Hlavní činnosti vojenského hasiče při směně jsou ty, které přímo souvisí 

s výkonem služby. Nelze je přesunout do jiného dne. 

 

Nástup směny: Jedná se o činnost, při které si velitel směny zkontroluje početní 

stav směny a dotazuje se, zda jsou všichni schopni služby.  

 

Seznámení s rozdělením osob, techniky a rozdělení úkolů: Směna se při tomto 

rozdělení seznámí s rozdělením osob (osádky vozidla), přidělením techniky a zařazením 

na jednotlivých zásahových vozidlech. Určí se dispečer VHJ z řad hasičů dané směny, 

je součástí směny, ale v případě zásahu nevyjíždí. Zároveň je spojovatelem při 

komunikaci mezi velitelem směny (velitelem zásahu) a ŘLP nebo velitelem směny a 

dispečerem KOPIS. Je provedeno poučení, upřesnění úkolů dané směny a seznámení 

s tématem odborné (vševojskové) přípravy. 

 

Zkouška radiového provozu: Jedná se o zkoušku, která má prokázat funkčnost a 

slyšitelnost v radiovém provozu mezi staniční radiovou stanicí, automobilní radiovou 

stanici a ruční (přenosnou) vysílačkou. Při této zkoušce se prověřuje pronikání signálu a 

slyšitelnost s řídícím letového provozu (ŘLP), velitelem směny a dispečerem VHJ. 

Další radiovou zkouškou se prověří slyšitelnosti mezi dispečerem VHJ a dispečerem 

KOPIS kraje Vysočina.   
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Převzetí techniky, kontrola úplnosti a zkouška funkčnosti: Při této činnosti si 

řidič zásahového vozidla převezme vozidlo, nástavbu a provede zkoušku funkčnosti. 

Tato obnáší prověření akceschopnost vozidla, zjištění množství vody, pěnidla, CO2 a 

množství pohonných hmot. Součástí této činnosti je vizuální kontrola zásahového 

obleku, bot a přilby. 

 

Přesun zásahovými vozidly: Přesun je pod vedením velitele směny, ten určí 

přesně pořadí a trasu přesunu. Bližší informace sdělí vozidlovou vysílačkou ostatním 

vozidlům. Jde-li o přesun bez vyhlášení signálů, vždy je bez použití zvukových a 

světelných signalizací. V opačném případě je použita světelná signalizace na vozidle a 

v případě upozornění nebo zvýšení bezpečnosti pro ostatní účastníky silničního provozu 

akustická signalizace. 

 

Školení na L-39 u techniků v hangáru údržby: Toto školení probíhá v hangáru, 

kde technici provádí údržbu a opravy techniky (letadel a vrtulníků). Jeden z určených 

techniků provede praktickou ukázku možných rizik při vyproštění pilota z letadla a 

nebezpečná místa při zásahu na tuto techniku (palivové nádrže, akumulátory, 

vzduchové a kyslíkové láhve apod.). 

 

Provedení průzkumu objektu, kontrola úplnosti evakuace: Po příjezdu na místo 

zjištěného objektu, kde je podezření na požár se musí provést průzkum objektu. 

Průzkumná skupina musí být složená minimálně ze dvou hasičů a je nedílná (nesmí se 

rozdělit). Jedná-li se o zakouřené prostředí, musí být hasiči vybaveni dýchací technikou. 

Nacházejí-li se v ohroženém prostoru osoby, musí se provést evakuace. Pro vyvedení 

osob se používají vyváděcí masky. Evakuace se provádí v celém objektu, místnost po 

místnosti.  

 

Praktické provedení vyproštění pilota z L-39 v úlu: Nácvik vyproštění pilota 

probíhá v úlu (z části podzemní, zodolněný hangár pro zaparkování letecké techniky), 

kde je přistaveno letadlo. Nácviku je přítomen technik, který si za letadlo odpovídá. 

K letadlu je přistaven hasičský UAZ, který je upraven na přední kapotě a střeše vozidla 

plošinami pro snadnější manipulaci s pilotem při vyprošťování. Samotného 

vyprošťování musí být přítomni minimálně 3 hasiči z důvodu fixace krční páteře. Velmi 
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důležité je dodržování pracovních postupů při manipulaci se sedačkou pilota a 

instruktora. Porušením těchto postupů může dojít k zranění či smrti zasahujících hasičů. 

 

 

 

 

Obr. 1: nácvik záchrany pilota z pilotního prostoru Aera L-39 ZA, který ztratil vědomí po nehodě 

(zdroj: vlastní) 

 

Vyhlášen signál „POŽÁR“ - cvičný: Signál je vyhlášen stálým operačním 

dozorčím přes elektrickou požární signalizaci (EPS). Tento signál se vyhlašuje při 

vzniku požáru v objektech letecké základny. Pokud je signál vyhlášen v době letové 

akce dispečer po obdržení signálu aktivuje jednotku (družstvo) na výjezd, a dále 

zabezpečí letový provoz dalším hasičským družstvem VHJ. Po obdržení signálu musí 

jednotka opustit stanici do 2 minut. Jedná-li se objekt, ve kterém je podezření, že se 

v něm pohybovaly osoby, musí se provést evakuace.  

 

 Výcvik s vysokozdvižnou plošinou MP – 27: Plošina slouží k zabezpečení 

hasebních prací z plošiny na výškových budovách, záchraně a evakuaci osob. 
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V manipulačním koši jsou povoleny maximálně tři osoby. Výcvik se provádí z důvodu 

plné schopnosti ovladatelnosti obsluhy plošiny, jak ze země, tak z manipulačního koše. 

 

 

 

Obr. 2: výcvik s vysokozdvižnou plošinou MP - 27 (zdroj: vlastní) 

 

Výjezd jednotky po vyhlášení signálu „ASISTENCE“ a její provedení na L – 410 

UVP: Asistence se provádí na letecké technice při manipulaci s pohonnými hmotami, 

motorové zkoušce a odletu. Jednotka vyjíždí po obdržení signálu od řídícího letového 

provozu (ŘLP) dispečerovi. Dispečer aktivuje hasičskou jednotku, ta vyjíždí ve složení 

velitel zásahu a 3 hasiči zpravidla vozidlem MB – ACTROS. Po ukončení asistence si 

velitel zásahu vyžádá od ŘLP povolení o návrat na základnu (hasičskou stanici). 

 

Výjezd jednotky po vyhlášení signálu „TÍSEŇ“ a samotný zásah: Signál TÍSEŇ 

se vyhlašuje při takovém narušení letu nebo technického stavu letadla za letu, kdy lze 

předpokládat leteckou nehodu. Tento signál vyhlašuje řídící letového provozu a udává 

polohu letadla, charakter tísně (závada na hydraulice – nevysunutí podvozku, palivu 

apod.), počet osob na palubě letadla, množství paliva a výzbroje, směr přistání a určení 

stanoviště, které má zasahující jednotka zaujmout a kde vyčká dalších pokynů. Jednotka 

vyjíždí po obdržení signálu od řídícího letového provozu (ŘLP) dispečerovi. Po 
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vyhlášení tohoto signálu dispečerem vyjíždí celá jednotka se zásahovými vozidly na 

místo vyčkání určené ŘLP. Po přistání celá hasičská jednotka následuje zásahovými 

vozidly letadlo až do jeho úplného zastavení. V případě potřeby provede potřebná 

opatření k zajištění letadla a vyčkává příjezdu techniků, kterým poté letadlo předá. Po 

předání si velitel zásahu vyžádá od ŘLP souhlas k návratu na základnu. 

 

Praktický nácvik nástupu jednotky na skluz při vyhlášení poplachu k výjezdu: 

Úkolem tohoto nácviku je sladění souhry všech hasičů při nástupu na skluz. Nácvik 

začíná sjížděním jednotlivě v intervalu jeden hasič nastoupí a sklouzne dolů, po 

opuštění skluzu (dojezdu) nastupuje druhý hasič. Tato činnost se opakuje do vystřídání 

všech hasičů. Druhým nácvikem je plynulý nástup hasičů v řadě za sebou. Z důvodu 

urychlení přesunu z patra do garáží se používají skluzy na východní a západní straně 

budovy. 

 

Cvičný zásah v zakouřeném prostoru objektu s dýchací technikou: Úkolem tohoto 

cvičení je nácvik zvládnutí požáru v objektu,ve kterém je zhoršená orientace 

zasahujících hasičů dýmem. Zásah musí být proveden s dýchací technikou a v případě 

velkého tepla i v obleku proti sálavému teplu (reflexní). 

 

 

 

Obr. 3: cvičný zásah v zakouřeném prostoru objektu s dýchací technikou (zdroj: vlastní) 
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Hodnocení směny velitelem směny: Tato činnost obsahuje vyhodnocení celodenní 

činnosti na směně a zjištění případných nedostatků, jejich odstranění a zavedení 

případných opatření.  

 

Příprava na předání směny, předání směny: Předání směny probíhá mezi veliteli 

směn. Jsou provedeny zápisy do dokumentace, vrácení radiostanic na dispečink a 

v případě potřeby vyměněny záložní baterie v radiostanicích. Ostatní hasiči si uklidí 

zásahový oblek z vozidel a uloží jej na vymezené místo k tomu určené. 

 

8.1.2 Vedlejší činnosti 

Vedlejší činnosti vojenského hasiče při směně jsou ty, které přímo souvisí 

s výkonem služby, ale jsou doplňující k hlavním činnostem. Nelze je přesunout do 

jiného dne. 

 

Údržba techniky a věcných prostředků PO: Věcné prostředky požární ochrany jsou 

prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požáru a činnosti 

JPO při záchranných a likvidačních pracích. Jsou to hasicí přístroje, osobní ochranné 

prostředky, prostředky pro záchranu a evakuaci osob, prostředky pro práci ve výškách, 

nad volnými hloubkami, ve vodě a pod vodou, požární výzbroj a výstroj, spojovací a 

komunikační prostředky, hasiva a příměsi do hasiv, požární příslušenství a přenosné 

zásahové prostředky Údržba techniky obnáší umytí vozidla a drobné opravy, které 

zvládne řidič sám. Kontrola se provádí vizuálně nebo praktickou zkouškou a údržba dle 

pracovních postupů.  

 

Doplnění materiálu, vody a věcných prostředků: Je-li při zásahu nebo výcviku nějaký 

materiál poškozen nebo se ztratí, musí se okamžitě opraven nebo doplněn, aby byla 

zajištěna plná akceschopnost jednotky. V případě nemožnosti opravy se vymění za jiný 

kus např. ze záložního vozidla nebo skladu. Doplnění vody se provádí ze záložního 

zdroje (řeka, rybník) nebo z hydrantové sítě. 

 

Dotankování zásahových vozidel PHM: Vozidla musí mít dotankované nádrže do plna, 

z důvodu zajištění plné akceschopnosti jednotky i při delším zásahu či výjezdu. 
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Dotankování se vztahuje i na motorové pily, vyprošťovací hydraulické zařízení a 

elektrocentrály. 

 

Tělesná příprava (posilovna, stolní tenis): Tělesná příprava se provádí na hasičské 

stanici. V případě letové akce nesmí hasič opustit hasičskou stanici. Jedinou možnou 

činností je cvičení v posilovně nebo hraní stolního tenisu. Není-li letový den, může 

hasič běhat okolo stanice. Přičemž musí dodržet časový limit 2 minut na výjezd.  

 

Teoretická odborná příprava – učebna: Jde o teoretickou odbornou přípravu hasičů.  

Tato činnost se děje v době letové akce nebo letového dne. Provádí se na učebně, kde 

jsou potřebné pomůcky k dané tématice. Výuku vede velitel směny a řídí se 

metodickými listy Bojového řádu jednotek požární ochrany Ministerstva vnitra HZS 

ČR.  

 

8.1.3 Doplňkové činnosti 

Doplňkové činnosti jsou.činnosti, které nejsou přímo spjaty s výkonem funkce 

hasiče, ale k pracovní činnosti patří. Nerozlišují, zda se jedná o letový nebo neletový 

den. 

 

Konzumace stravy -oběd a večeře: Konzumace stravy v době oběda a večeře. Časový 

harmonogram stravy může velitel směny změnit vzhledem k plnění úkolů (výjezd 

jednotky apod.) 

 

Přestávka: Dobu přestávky určuje velitel směny podle vytíženosti a náročnosti činnosti. 

Zpravidla k občerstvení a doplnění tekutin. 

 

Vševojsková příprava: Jedná se o přípravu týkající se vojenské odbornosti. Tento den 

byla provedena střelecká příprava - pravidla střelby a pěší tvary družstva, čety a roty. 

 

Exkurze – ukázka zásahové techniky a hasičské stanice: Zpravidla ji řídí velitel směny 

nebo jim určený hasič. Slouží k prezentaci vojenské hasičské jednotky a seznámení 

s její činností na letišti nebo v integrovaném záchranném systému. Při této činnosti jsou 
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provedeny ukázky, zájemci si mohou po zaškolení vyzkoušet jízdu na skluzu (pozn.: tyč 

sloužící k rychlému přesunu hasičů z patra dolů oproti schodišti). 

 

Otočení pneu na záložním zásahovém vozidle T – 815 CAS 32: Činnost se provádí 

z důvodů nerovnoměrného sjíždění pneumatik, to je způsobeno nadměrným zatížením 

zásahových vozidel vodou, která slouží k hašení.  

 

Hospodářské práce – úklid společných prostor a garáží: Provádí se k udržení stálého 

pořádku na pracoviště a v garážích.  

 

Samostudium: Doba, která slouží ke studiu a individuálnímu doplnění znalostí. 
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8.2 Vyhodnocení záznamových činností 

 

Tabulka č. 1: Hlavní činnosti 

Činnosti 

Čas 

celkem v 

hodinách 

V 

minutách 

V 

procentech 

Četnost 

výskytu 

Nástup směny 0:10 10 0,7% 2 

Seznámení s rozdělením osob, 

techniky a rozdělení úkolů 
0:10 10 0,7% 2 

Rozdělení úkolů a upřesnění odborné 

přípravy (vševojskové přípravy) 
0:10 10 0,7% 2 

Zkouška radiového provozu 0:10 10 0,7% 2 

Převzetí techniky, kontrola úplnosti  a 

zkouška funkčnosti 
1:03 63 4,4% 2 

Přesun zásahovými vozidly (návrat, 

výjezd) 
0:47 47 3,3% 10 

Školení na L-39 u techniků v hangáru 

údržby 
0:45 45 3,1% 1 

Provedení průzkumu objektu, kontrola 

úplnosti evakuace 
0:26 26 1,8% 1 

Praktické provedení vyproštění pilota 

z L-39 v Úlu 
1:30 90 6,3% 1 

Vyhlášen signál „POŽÁR“- cvičný 0:01 1 0,1% 1 

Svinutí  a poklizení věcných 

prostředků PO 
0:05 5 0,3% 1 

Výcvik s vysokozdvižnou plošinou 

MP – 27 
1:00 60 4,2% 1 

Výjezd jednotky po vyhlášení  signálu 

„ASISTENCE“  provedení na L – 410  
0:20 20 1,4% 1 

Praktický nácvik nástupu jednotky na 

skluz při vyhlášení poplachu k výjezdu 
0:30 30 2,1% 1 

Signál „TÍSEŇ“ a  samotný zásah 0:39 39 2,7% 1 

Cvičný zásah v zakouřeném prostoru 

objektu s dýchací technikou 
0:40 40 2,8% 1 

Hodnocení směny velitelem směny 1:00 60 4,2% 2 

Příprava na předání směny, předání 

směny 
1:00 60 4,2% 2 

Celkový součet činností 10:26 616 43,5%  
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Tabulka č. 2: Vedlejší činnosti 

Činnosti 

Čas 

celkem v 

hodinách 

V 

minutách 

V 

procentech 

Četnost 

výskytu 

Údržba techniky a věcných prostředků 

PO 
1:00 60 4,2% 1 

Doplnění materiálu, vody a věcných 

prostředků 
0:52 52 3,6% 3 

Dotankování zásahových vozidel PHM 1:00 60 4,2% 2 

Tělesná příprava (posilovna, stolní 

tenis) 
2:00 120 8,3% 2 

Teoretická odborná příprava – učebna 1:30 90 6,3% 1 

Celkový součet činností 6:22 382 26,5%  

 

Tabulka č. 3: Doplňkové činnosti 

Činnosti 

Čas 

celkem v 

hodinách 

V 

minutách 

V 

procentech 

Četnost 

výskytu 

Konzumace stravy - -oběd a večeře 2:00 120 8,3% 4 

Přestávka 0:20 20 1,4% 2 

Vševojsková příprava 1:00 60 4,2% 1 

Exkurze – ukázka zásahové techniky a 

hasičské stanice 
1:32 92 6,4% 1 

Otočení pneu na záložním zásahovém 

vozidle T – 815 CAS 32 
0:50 50 3,5% 1 

Hospodářské práce – úklid společných 

prostor a garáží 
0:30 30 2,1% 2 

Samostudium 1:00 60 4,2% 2 

Celkový součet činností 7:12 432 30,0%  
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9 Diskuze 

V úvodu této práce byly položeny čtyři výzkumné otázky, které byly pomocí 

metody snímkování zaznamenány a analyzovány.  

První položenou otázkou bylo, která pracovní činnost vojenského hasiče je 

nejvíce zastoupena. Ze zjištěných výsledků vyplynulo, že nejčastější činností 

vojenského hasiče byly přesuny zásahovými vozidly, a to výjezdy ze stanice VHJ a 

návraty na ni. Tyto přesuny byly prováděny pokaždé, když se příslušníci směny 

přemisťovali ze základny na místo zásahu, školení či asistenci a to v počtu desetkrát, 

což tvořilo 3,3% celkově snímaného času, v  délce 47 minut. Zjištěný výsledek největší 

četnosti se dal předpokládat, vzhledem k nutnosti zabezpečení akceschopnosti 

příslušníků VHJ zásahovými vozidly, včasnému dojezdu a splnění časového limitu 2 

minut i v nepřítomnosti na stanici. Důvodem nepřítomnosti příslušníků VHJ na stanici 

může být plnění jiných služebních povinností a úkolů (kácení stromů, likvidace ropných 

produktů, plnění záložních vodních zdrojů – nádrží, kontrola hydrantové sítě a její 

odvodnění apod.). 

Druhou položenou otázkou v této práci bylo, která pracovní činnost vojenského 

hasiče je prováděna nejdelší dobou. Z výsledků uvedených v tabulkách č.1 až 3 

vyplývá, že nejdelší strávenou dobou je tělesná příprava společně s konzumací jídla. 

V obou případech pracovních činností tvořila strávená doba 120 minut, což je 8,3% z 

celkově sledovaného času. Konzumace jídla a tělesná příprava nejsou hlavní pracovní 

činnosti výkonu služby vojenského hasiče. Z tohoto důvodu nejdelší strávenou dobou 

v hlavní pracovní činnosti je praktické provedení vyproštění pilota z L-39 v Úlu. Tato 

činnost byla prováděna 90 minut a tvořila 6,3% z celkově sledovaného času, a to jen 

proto, že tento nácvik se provádí jedenkrát měsíčně, kdežto tělesná příprava a 

konzumace stravy je součástí harmonogramu každé směny.  

Další otázka je, která činnost z pohledu bezpečnosti je pro vojenského hasiče 

nejrizikovější. Nejvíce riziková činnost může nastat při vyhlášení signálu „TÍSEŇ“. 

Tento signál značí narušení letu nebo technického stavu letadla za letu, kdy lze 

předpokládat leteckou nehodu. Může se jednat o závadu na motoru, palivové soustavě, 

elektroinstalaci, radiovém spojení či hydraulice podvozku aj. Pokud je s letadlem 

radiové spojení a zasahující jednotka má dostatečné informace od řídícího letového 

provozu o druhu tísně, je schopná se na případnou situaci připravit. Zasahující jednotka 

má ztíženou situaci z důvodu nedostatku času pro přípravu dostatečně velké přistávací 
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plochy pokryté hasební pěnou, která snižuje rizikovost vzplanutí letadla a okolní plochy 

při špatném přistání nebo závadě na podvozku.  

Poslední otázkou je, která z pohybových schopností v pracovní činnosti 

vojenského hasiče je nejvíce zastoupena. Vzhledem k provedenému sledování 

pracovních činností vojenského hasiče je určení nejvíce zastoupené pohybové 

schopnosti velice problematické. Nejde o jednu převládající pohybovou schopnost, ale o 

jejich kombinaci. Pro výkon hasiče je důležitá kombinace koordinačních, vytrvalostně 

silových a obratnostních schopností. Tyto schopnosti jsou rozvíjeny v rámci výcviku a 

tělesné přípravy probíhající ve směně. Jedná se o lezecký výcvik na VT Jakub, možnost 

využití posilovny v objektu stanice, v neletovém dnu kondiční běhání v dosahu stanice a 

námětová cvičení, které připravují jednotku na reálné situace při zásahu. Bohužel 

tělesná příprava ve směně je u naší VHJ velice omezena z důvodu směnného provozu a 

nemožnosti opustit hasičskou stanici. Zaměstnanci letiště, kteří nepracují ve směnném 

provozu, mohou využívat venkovní bazén, cyklotrasy a běžecké okruhy mimo vojenské 

letiště. I přes omezené možnosti využití tělesné přípravy, se jednotka snaží maximálně 

fyzicky připravit na vykonávání své profese. 

Zvyšování fyzické zdatnosti nenahrává ani fakt, že výběr uchazečů na pozici 

vojenského hasiče probíhá pouze pracovním pohovorem, bez prokázání fyzické 

zdatnosti uchazeče. Tento problém by byl vyřešen celoarmádním testem s předem 

určenými limity zdatnosti pro lezení, vytrvalost, plavání a testování uchazečů ve 

stísněných prostorách a výškách. Tyto testy by měly vyloučit nábor nevhodných 

kandidátů pro výkon takto náročného povolání. 
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10 Závěr 

Bakalářská práce byla zpracována na téma popis pracovního místa ve vojenské 

hasičské jednotce AČR. Dlouhodobou prací v rezortu, vlastními zkušenostmi a 

pozorováním byla provedena analýza pozice vojenského hasiče, která měla ukázat 

zastoupení jednotlivých činností a jeho četnosti. Pracovní činnosti byly mapovány ve 

dvou denních směnách v celkovém počtu 24 hodin, kde byla zastoupena, jak směna při 

letovém provozu, tak směna bez letového provozu. Jak můžeme vidět v přiložených 

záznamových arších, letový a neletový den se svojí náplní příliš neliší.  

Cílem bakalářské práce bylo popsat činnost vojenské hasičské jednotky v AČR a 

vysledovat četnost jednotlivých pracovních činností během směny. Dále pak vyhodnotit 

procentní podíly jednotlivých činností a jejich rizikovost. 

Řešení bakalářské práce bylo rozděleno do tří tématických celků. 

V první části bylo provedeno nastínění problému s položením výzkumných 

otázek a je zde zpracován popis teoretických přístupů vedoucích k jejich řešení.  

Druhá část je věnována popisu vojenské odbornosti v hasičském sektoru s 

konkrétním popisem jednotlivých činností jednotky. Zde bych rád zdůraznil, že jednou 

z nejdůležitějších činností jsou nácviky námětových cvičení, které slouží k secvičení 

jednotky a k zautomatizování postupů při zásahu. Je to například cvičení v zakouřeném 

prostoru, nástup na skluz při vyhlášení signálu, manipulace s montážní plošinou a 

technikou, nácvik sledu výjezdu zásahové techniky, vyproštění pilota, aj. 

Poslední část se zabývá zhodnocením činností jednotky AČR pomocí metody 

snímkování a zanalyzování četnosti výskytu činností, časové náročnosti, rizikovosti a 

vypočtením procentního podílu každé z nich.  

Výsledkem tohoto zkoumání je, že nejvíce zastoupenou činností vojenské 

hasičské jednotky jsou přesuny po letištním vojenském prostoru. Nejvyšší četnost při 

snímkování, v počtu deseti přesunů a délce 47 minut, tvořící 3,3% celkově snímaného 

času, je dána nutností být neustále se zásahovými vozidly, jelikož je dán limit dvou 

minut pro výjezd v případě vyhlášení některého ze signálů. Konzumace stravy a tělesná 

příprava byla ve dvou dvanáctihodinových směnách zastoupená nejvíce. V obou 

případech pracovních činností tvořila strávená doba 120 minut, což je 8,3% z celkově 

sledovaného času. Hodnota 8,3% času na tělesnou přípravu je dána nutností být fyzicky 

zdatný pro výkon služby hasiče a pro plnění výročního přezkoušení jedenkrát za rok dle 
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Normativního výnosu MO č. 12/2011. Není-li hasič dostatečně fyzicky způsobilý, může 

při zásahu ohrozit zbytek zasahujících hasičů nebo zachraňované osoby. 

Rád bych podotknul, že v současné době neexistují žádné testy pro zkoumání 

fyzické zdatnosti a dovedností nově nastupujících uchazečů. Problémem může být 

průběh výběrového řízení, ve kterém se nezjišťuje fyzická zdatnost uchazeče, která je 

dle mého názoru velmi důležitá k výkonu profese hasiče. Návrhem pro zlepšení situace 

je zavedení fyzických testů jako součásti výběrového řízení a stanovení 

standardizovaných limitů pro fyzickou zdatnost uchazeče. Jelikož nejdůležitějšími 

fyzickými vlastnostmi pro výkon povolání hasiče jsou vytrvalost, síla, obratnost a 

koordinace, tak by součástí fyzických testů měl být například Cooperův test, shyby na 

hrazdě, překonávání balkonů a oken na VT Jakub, plavání na vzdálenost 300 metrů, 

pohyb v cvičném ohňovém polygonu. Výsledkem testu by mělo být zjištění, zda je 

uchazeč nejen fyzicky zdatný, ale také že nemá strach z výšek,  vody, ohně nebo ze 

stísněných prostor. Prokázáním všech uvedených schopností se vyhneme náboru 

nezpůsobilých zaměstnanců, kteří nejsou schopni stoprocentně plnit své pracovní úkoly. 

Dalším výsledkem zkoumání je míra rizikovosti při výkonu činnosti vojenského 

hasiče. Nejrizikovější činností ze snímkovaní směn VHJ byl signál „TÍSEŇ“, který 

tvořil 2,7% z celkově sledovaného času. Celkovou míru rizikovosti je složité přesně 

určit, protože riziko může nastat jak při zmíněném signálu „TÍSEŇ“, tak při přesunu 

jednotky, cvičném zásahu nebo při spolupráci se složkami integrovaného záchranného 

systému. 

Závěrem můžeme říci, že profese vojenského hasiče klade vysoké nároky, jak na 

odborné a technické znalosti, tak na fyzickou zdatnost. 
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12 Přílohy 

Záznamový arch neletového dne 

 

Čas Pracovní činnost  (přesný popis) Kdo 

nařídil 

činnost 

Celkový 

čas (min.) 

(min) 

(min)n 

od do 

07:00 07:05 Nástup směny VS 5 
07:05 07:10 Seznámení s rozdělením osob a techniky  VS 5 

07:10 07:15 Rozdělení úkolů a upřesnění odborné přípravy 

(vševojskové přípravy) 

VS 5 

07:15 07:20 Zkouška radiového provozu (staniční a vozidlová) VS 5 

07:20 07:45 Převzetí techniky, kontrola úplnosti  a zkouška 

funkčnosti 

VS 25 

07:45 07:55 Přesun zásahovými vozidly do Hangáru údržby  VS 10 

07:55 08:40 Školení na L-39 u techniků v hangáru údržby VS 45 

08:40 08:50 Přesun zásahovými vozidly do Úlu VS 10 

08:50 10:20 Praktické provedení vyproštění pilota z L-39 v Úlu VS 90 

10:20 10:30 Návrat zásahovými vozidly na základnu VHJ VS 10 

10:30 11:30 Údržba techniky a věcných prostředků PO VS 60 

11:30 12:00 Konzumace stravy-oběd VS 30 

12:00 12:01 Vyhlášen signál „POŽÁR“- cvičný ŘLP 1 

12:01 12:02 Výjezd jednotky VHJ na objekt OTL-1  ŘLP 1 

12:02 12:04 Přesun zásahovými vozidly k objektu OTL-1 ŘLP 2 

12:04 12:30 Provedení průzkumu objektu, kontrola úplnosti 

evakuace a provedení zásahu v objektu OTL-1  

VS 26 

12:30 12:35 Svinutí  a poklizení věcných prostředků PO VS 5 

12:35 12:38 Návrat zásahovými vozidly na základnu VHJ VS 3 

12:38 13:00 Doplnění mat., vody a věcných prostředků PO VS 22 

13:00 13:30 Dotankování zásahových vozidel PHM VS 30 

13:30 14:30 Tělesná příprava (posilovna, stolní tenis) VS 60 

14:30 14:40 Přestávka VS 10 

14:40 15:40 Výcvik s vysokozdvižnou plošinou MP-27  VS 60 

15:40 16:40 Vševojsková příprava- pravidla střelby, TTD zbraní a 

munice, pěší tvary družstva, čety a roty 

VS 60 

16:40 17:10 Konzumace stravy-večeře VS 30 

17:10 17:30 Hospodářské práce- úklid společných prostor a garáží VS 20 

17:30 18:00 Samostudium VS 30 

18:00 18:30 Hodnocení směny velitelem směny VS 30 

18:30 19:00 Příprava na předání směny, předání směny VS 30 
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Záznamový arch letového dne 

 

Čas Pracovní činnost  (přesný popis) Kdo 

nařídil 

činnost 

Celkový 

čas (min.) 

(min) 

(min)n 

od do 

07:00 07:05 Nástup směny VS 5 
07:05 07:10 Seznámení s rozdělením osob a techniky  VS 5 

07:10 07:15 Rozdělení úkolů a upřesnění odborné přípravy 

(vševojskové přípravy) 

VS 5 

07:15 07:20 Zkouška radiového provozu (staniční a vozidlová) VS 5 

07:20 07:58 Převzetí techniky, kontrola úplnosti  a zkouška 

funkčnosti 

VS 38 

07:58 09:30 Exkurze pro Gymnázium Zastávka- ukázka hasičské 

stanice a zásahové techniky 

VS 92 

09:30 11:00 Teoretická odborná příprava-učebna VS 90 

11:00 11:50 Otočení pneu na záložním zásahovém vozidle T - 815 

CAS 32 

VS 50 

11:50 12:20 Konzumace stravy-oběd VS 30 

12:20 12:23 Výjezd jednotky po vyhlášení signálu „ASISTENCE“  ŘLP 3 

12:23 12:43 Asistence na letoun L - 410 UVP (MB-ACTROS 

KHA 32) – osádka vozidla DR 1+3 

ŘLP 20 

12:43 12:45 Návrat zásahovými vozidly na základnu VHJ ŘLP 2 

12:45 13:15 Praktický nácvik nástupu jednotky na skluz při 

vyhlášení poplachu k výjezdu 

VS 30 

13:15 13:18 Výjezd jednotky po vyhlášení signálu „TÍSEŇ“  ŘLP 3 

13:18 13:57 Signál TÍŠEŇ letounu L - 39 (závada hydrauliky 

podvozku) 

ŘLP 39 

13:57 14:00 Návrat zásahovými vozidly na základnu VHJ ŘLP 3 

14:00 14:20 Doplnění mat., vody a věcných prostředků PO VS 20 

14:20 14:50 Dotankování zásahových vozidel PHM VS 30 

14:50 15:50 Tělesná příprava (posilovna) VS 60 

15:50 16:00 Přestávka VS 10 

16:00 16:40 Cvičný zásah v zakouřeném prostoru objektu 

s dýchací technikou 

VS 40 

16:40 16:50 Doplnění mat., vody a věcných prostředků PO VS 10 

16:50 17:20 Konzumace stravy-večeře VS 30 

17:20 17:30 Hospodářské práce- úklid společných prostor a garáží VS 10 

17:30 18:00 Samostudium VS 30 

18:00 18:30 Hodnocení směny velitelem směny VS 30 

18:30 19:00 Příprava na předání směny, předání směny VS 30 

 

 

 

 

 

 



 48 

13 Přehled použitých zkratek 

 

AČR………………………………………... Armáda České republiky 

VHJ………………………………………… Vojenská hasičská jednotka 

KOPIS……………………………………… Krajské operační a informační středisko 

HZS………………………………………… Hasičský záchranný sbor 

JPO…………………………………………. Jednotky požární ochrany 

VV………………………………………….. Vojenská vozidla 

CHaTS……………………………………… Chemická a technická služba 

VS…………………………………………... Velitel směny 

VD………………………………………….. Velitel družstva 

PPP…………………………………………. Požární poplachový plán 

OTL………………………………………… Objekt taktické letky 

DR 1+3……………………………………... Družstvo 1+3 (velitel + 3 hasiči) 

DR 1+5……………………………………... Družstvo 1+5 (velitel + 5 hasičů) 

EPS…………………………………………. Elektrická požární signalizace 

VT Jakub…………………………………… Vojenský trenažér Jakub 
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