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1 Úvod 

Výzkumný projekt s názvem „BOZP v jednotkách sborů dobrovolných hasičů“, řešený 

Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i. a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy 

s institucionální podporou Ministerstva práce a sociálních věcí se zaměřil na výzkum ochrany 

zdraví hasičů členů jednotek sboru dobrovolných hasičů. Výzkum sledoval hned dva směry. 

Platná právní úprava sice poskytuje garance úplné kompenzace újmy zraněnému hasiči 

či pozůstalým, avšak je komplikovaná, a vyžaduje profesionální aplikaci. Z tohoto důvodu 

se výzkumný úkol věnoval legislativní analýze a zpřehlední postupů a metod řešení úrazů, 

popř. úmrtí dobrovolných hasičů. Cílem této práce bylo zpřehlednění legislativních předpisů, 

teoretického základu pro řešení dané problematiky, popis procesu odškodnění a vytvoření 

metodického postupu pro řešení úrazu, popř. úmrtí členů jednotek sborů dobrovolných hasičů 

(dále jen JSDH).  

Dále je projekt věnován problematice ochrany zdraví hasičů. V rámci výkonu své činnosti, jsou 

hasiči vystavováni psychické i fyzické zátěži a dalším vlivům prostředí, které mohou mít 

negativní vliv na jejich zdraví (např. karcinogenní látky na místě požáru). Tato expozice může 

mít následně negativní vliv na zdraví hasiče, které může vyústit v onkologická a další závažná 

onemocnění, muskuloskeletální poruchy aj. Z tohoto důvodu bylo cílem zpřehlednit 

a poukázat na negativní dopady na zdraví hasičů a vytvoření osvětových materiálů 

a koncepčního dokumentu pro řešení dané problematiky.  
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2 Metodologie řešení projektu 

Na základě předchozích získaných zkušeností a preliminární analýzy byly stanoveny dva 

směry tohoto projektu. První směr byl zaměřen na legislativní analýzy a problematiku řešení 

úrazů, popř. úmrtí hasičů při zásahu. Druhý směr byl zaměřen na analýzu problematiky 

ochrany zdraví hasičů související s výkonem aktivit v rámci JSDH.  

Následující metody byly využity pro řešení projektu: 

▪ Literární rešerše 

▪ Legislativní analýza 

▪ Dotazníkové šetření 

▪ Konzultace a jednání s experty 

▪ Workshop a praktická preliminární měření 

▪ Praktické experimenty 

2.1 Literární rešerše 

Počátku projektu předcházela preliminární rešerše a legislativní analýza řešiteli projektu. 

Na tyto získané poznatky navázala další literární rešerše zaměřená na dvě oblasti projektu, 

a to ochranu zdraví a související legislativní předpisy. Byly zkoumány vědecké a odborné 

články, vzdělávací a podkladové materiály pro dobrovolné hasiče a další materiály.  

2.2 Legislativní analýza 

Významnou částí řešení celého projektu byla legislativní analýza předpisů, které souvisejí 

s odškodňováním a řešením zranění, popř. úmrtím dobrovolných hasičů při činnostech JSDH. 

Tato analýza byla zpracována do podoby výsledku typu Vstupní právní rešerše – ÚRAZY 

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. Výstup dále sloužil jako podkladový materiál pro tvorbu 

metodiky (NmetS), podcast (A) a Policy Brief (O). 

2.3 Dotazníkové šetření 

V průběhu projektu bylo provedeno dotazníkové šetření, při kterém byli osloveni velitelé 

JSDH. Příprava dotazníku probíhala ve spolupráci s HZS Karlovarského kraje, Sdružením 

hasičů Čech, Moravy a Slezska a Ústřední hasičskou školou v Bílých Poličanech. Ti také tento 

dotazník následně rozšířili v rámci svých kontaktů mezi dobrovolné hasiče. Z celkového 

počtu 6 288 jednotek požární ochrany odpovědělo 559 zástupců.  

Dotazník byl zaměřen na zmapování zkušeností JSDH se zraněními hasičů a jejich řešením, 

stanovení dalších potřeb vývoje, vytvoření přehledu o formách pracovněprávních vztahů mezi 

hasiči a zřizovateli, a také výzkumu a inovace v oblasti ochrany zdraví hasičů.  
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2.4 Konzultace a jednání s experty 

Četné konzultace a jednání na národní i mezinárodní úrovni měly za cíl vytvořit rešerši 

obdobných řešených projektů, zkušeností hasičů a stakeholderů. 

Mezi oslovené na mezinárodní úrovni patří zejména:  

▪ SPEK (Finsko), 

▪ CTIF (Mezinárodní organizace), 

▪ University of Central Lancashire (Velká Británie), 

▪ London Fire Brigade (Velká Británie), 

▪ Danish Firefighters Cancer Association (Dánsko), 

▪ SINTEF – RISE (Norsko), 

▪ a mnozí další. 

Konzultace s experty se dále reflektovala do přípravy projektových žádostí pro společné 

řešení dané problematiky, přípravy odborných článků nebo sdílení a výměnu poznatků 

a zkušeností.  

2.5 Workshop a praktická preliminární měření 

Pro úspěšné řešení projektu, v rámci sběru poznatků, byly velmi důležité konzultace 

s potencionálními koncovými uživateli výsledků projektu, tedy dobrovolnými hasiči a jejich 

vzdělavateli. V rámci tohoto projektu byly uspořádány dva workshopy, kterých se účastnili jak 

lektoři Ústřední hasičské školy v Bílých Poličanech, tak samotní členové JSDH. V rámci těchto 

workshopů probíhala participace na vzdělávacích kurzech hasičů, které byly pozorovány, 

monitorovány, doplněny odbornými přednáškami a cvičeními, součástí bylo i preliminární 

měření vlivu stresu na fungování hasičů a praktická cvičení pro omezení negativních vlivů na 

jejich zdraví. 
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3 Výzkumný rámec 

V roce 2021 bylo evidováno celkem 6 288 jednotek požární ochrany (dále jen JPO), přičemž 

jich 244 spadalo do kategorie JPO II, 1 386 do kategorii JPO III a 4 658 do kategorii JPO V. 

V témže roce zasahovali hasiči u 142 197 mimořádných událostí, z toho JSDH zasahovaly  

u 31,1 % těchto zásahů. Z uvedeného počtu JSDH, zasahovalo 815 (13,0 % z celkového 

počtu JPO) pouze jedenkrát. Celkem 2 188 JPO (34,8 % z celkového počtu JPO) 

nezasahovalo vůbec.  

Při těchto zásazích bylo za rok registrováno 182 zranění dobrovolných hasičů a dvě usmrcení 

při zásahu. Tabulka 1 znázorňuje porovnání počtu zranění dobrovolných vs. profesionálních 

hasičů. Zatímco u profesionálních hasičů je trend spíše klesající, u dobrovolných hasičů je 

tento trend naopak rostoucí, a to o téměř 80 % mezi lety 2011 a 2021.   

Tabulka 1: Zraněných hasičů 

Kategorie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Profesionální 303 332 316 307 324 283 236 251 260 255 292 

Dobrovolní 102 122 119 121 137 123 209 173 170 145 182 

Celkem 405 454 435 428 461 406 445 424 430 400 474 

 

Vývoj počtu zraněných mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči v ČR za roky 2011 až 2021 

je znázorněn na Obrázek 1.  

 

Obrázek 1: Počet zraněných hasičů v letech 2011–2021 

Při zásahu jsou hasiči vystavováni různým nebezpečím. Hasiči zasahují u různých typů 

událostí, jako jsou požáry, dopravní nehody, technické havárie, úniky nebezpečných látek atd. 
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S ohledem na okolnosti se mohou tyto události kombinovat. Příklad kombinace popsaných 

událostí a nebezpečí je znázorněn na Obrázek 2. Specifická nebezpečí související s činností 

dobrovolných hasičů jsou popsány v Bojovém řádu jednotek požární ochrany v metodických 

listech, které obsahují charakteristiky nebezpečí, předpokládané výstupy a doporučenou 

ochranu. Tato nebezpečí při zásahu jsou následující1: 

1) Nebezpečí fyzického vyčerpání 

2) Nebezpečí infekce 

3) Nebezpečí intoxikace 

4) Nebezpečí ionizujícího záření 

5) Nebezpečí opaření 

6) Nebezpečí pádu 

7) Nebezpečí podchlazení a omrznutí 

8) Nebezpečí poleptání 

9) Nebezpečí popálení 

10) Nebezpečí na pozemních komunikacích 

11) Nebezpečí přehřátí 

12) Nebezpečí psychického vyčerpání („únavový syndrom“) 

13) Nebezpečí udušení 

14) Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

15) Nebezpečí utonutí 

16) Nebezpečí výbuchu 

17) Nebezpečí zasypání a zavalení 

18) Nebezpečí zřícení konstrukcí 

19) Nebezpečí ztráty orientace 

20) Nebezpečí z ohrožení zvířaty 

21) Nebezpečí na železnici 

22) Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí 

23) Nebezpečí polychlorovaných bifenylů.  

 

 
1 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. (2018). Bojový řád jednotek požární ochrany (1. 1. 2018). 

Hasičského záchranného sboru ČR. Retrieved January 14, 2023, from https://www.hzscr.cz/clanek/bojovy-rad-jednotek-
pozarni-ochrany-v-dokumentech-491249.aspx  
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Obrázek 2: Vyskytující se nebezpečí při zásahu hasičů2 

Popsaná nebezpečí souvisejí zejména s podmínkami u zásahu. S činností hasičů souvisí i ta 

nebezpečí, která mohou ohrozit zdraví hasiče v dlouhodobém horizontu. Právě na ta se tento 

projekt zaměřil. Jedná se zejména o následující oblasti: 

- muskuloskeletální poruchy (MSD), 

- poškození zdraví z opakovaného namáhání (anglicky Repetitive strain injury nebo také 

Repetitive Stress Injury, zkráceně RSI), 

- onkologická onemocnění, 

- vysokou fyzickou a stresovou zátěž a její dopady na lidský organismus. 

V rámci zmiňovaných oblastí proběhla literární rešerše, sběr dat a poznatků a analýza dalších 

výzkumných potřeb.  

Na základě preliminární rešerše a v rámci stanovených cílů projektu byly stanoveny dále dva 

směry řešení projektu:  

1) ochrana zdraví členů JSDH, 

2) řešení a odškodňování členů JSDH v případě zranění, či úmrtí související s činností 

dobrovolných hasičů. 

 
2 iDNES.cz (2020) Pneumatika z hořícího jeřábu vletěla oknem do místnosti, kterou zapálila, iDNES.cz. iDNES.cz / Zpravodajstv. 

Available at: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/pozar-jerab-pneumatiky-kozlany-vyskovsko-hasici.A200731_090829_brno-

zpravy_vh (Accessed: October 30, 2022).  
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3.1 Ochrana zdraví dobrovolných hasičů 

V rámci ochrany zdraví byly výzkumné aktivity zaměřeny zejména na dlouhodobé negativní 

dopady na zdraví dobrovolných hasičů. Těmi jsou zejména onkologická onemocnění, 

muskuloskeletální onemocnění a dopady psychické a fyzické zátěže hasičů na jejich zdraví. 

Činnost hasičů při mimořádné události vyžaduje využití ochranných prostředků v podobě 

osobní výstroje a výzbroje, které může mít za následek zvýšenou fyzickou zátěž na zasahující 

hasiče. Základní výčet vybavení, včetně hmotností, zobrazuje Obrázek 3. 

 

Obrázek 3: Hmotnost vybavení hasiče3 

Součástí jejich práce je i zvedání těžkých břemen.  Příklad je znázorněn na Obrázek 4, a to 

při použití hydraulického vyprošťovacího zařízení z havarovaných vozidel a následný 

transport zraněného při vybavení dýchacím přístrojem.   

 
3 Hozjan, Tomaz, Kamila Kempna, and Jan Smolka. "Simulation and Modelling in Fire Safety: Virtual Reality for 

Smart Firefighting." In Safety and Security Issues in Technical Infrastructures, edited by David Rehak, et al., 232-

262. Hershey, PA: IGI Global, 2020. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3059-7.ch009 
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Obrázek 4: Použití hydraulického vyprošťovacího zařízení a nácvik transportu osoby na nosítkách 

V této oblasti vyvstává zřejmá nutnost brát na zřetel fyzickou přípravu členů JSDH a dbát 

na praktický výcvik, a to včetně orientace v prostoru se sníženou viditelností. Ukázkou 

je  Obrázek 6, který znázorňuje (zleva) nejprve reálnou viditelnost, a dále při ní ukázky polohy 

těla hasiče při pohybu v zakouřeném prostředí, vygenerované ze senzorů umístěných na těle 

hasiče.  

 

Obrázek 5: Orientace a pohyb osob v zakouřeném prostoru s omezenou viditelností, vlevo skutečná viditelnost 

Monitoring pohybu v prostoru, včetně monitorování zátěže kloubů při různých aktivitách, 

umožňuje porozumění a hodnocení vybraných aktivit hasiče. Na základě toho je možné 

stanovit doporučené postupy pro omezení muskuloskeletálních poruch, ale i stanovení 

preventivních opatření, včetně fyzické přípravy hasiče v rámci kompenzačních cvičení.  

Vzhledem k charakteru práce dobrovolných hasičů je možné, že ne všechny rizikové faktory 

si daní jedinci v ten moment uvědomují.   
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Tabulka 2 proto shrnuje známé dopady rizikových faktorů, a to včetně doporučení k jejich 

předcházení.  
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Tabulka 2: Rizikové faktory a dopady na zdraví hasičů4 

Rizikový faktor Dopady Doporučení 

Fyzická zátěž 
(nadměrná zátěž, 
nevhodné pracovní 
polohy, komprese 
tkání, 
opakované pohyby) 

- Brzké vyčerpání 
- Ztráta koncentrace 
- Zvýšené riziko zranění 
- Přetěžování kloubů, vazů 
a svalových struktur 
- Stlačování nervových struktur – rozvoj 
úžinových syndromů 
- Nedostatečné prokrvení 
tkání 

- Udržování fyzické kondice 
- Použití správné tělesné mechaniky 
- Dostatečný kvalitní spánek a regenerace 
- Střídání práce a odpočinku 
- Použití správné tělesné mechaniky 
- Nástroje a zařízení přizpůsobené uživateli 
- Vhodná velikost osobní výstroje, volba 
rukavic 
- Vhodná organizace pracovní činnosti 

Vibrace - Sekundární Raynaudův syndrom, HAV - Volba vhodných poháněných nástrojů 

Zátěž teplem 
- Zvýšený energetický výdej 
- Nadměrná ztráta tekutin a minerálů 
- Popálení, opaření 

- Vhodná volba ochranného oděvu 
(jednovrstvý/třívrstvý) 
- Zdravotní způsobilost a připravenost hasiče 
- Střídání práce a odpočinku 

Zátěž chladem 
- Nedostatečné prokrvení tkání 
- Promrznutí 
- Ztráta citu v končetinách 

- Vhodná volba ochranného oděvu 
- Použití vhodných rukavic 
- Střídání práce a odpočinku 

Snížená 
viditelnost 

- Pád (zakopnutí, naražení atd.) 
- Ztráta orientace – zvýšené působení 
stresu 

- Nácvik průběhu zásahu ve snížené 
viditelnosti 
- Připravenost hasiče 

Nadměrný hluk 
- Ztráta koncentrace, zhoršený spánek 
- Poškození sluchu 
- Nervozita, zvýšená únava 

- Použití chráničů sluchu 

Stres 

- Únava, poruchy spánku 
- Výpadky pozornosti, vyšší počet 
chybných rozhodnutí 
- Vyhoření 
- PTSD 
- Poruchy stravovacích zvyklostí 

- Mindfulness trénink 
- Metoda TRE, jóga 
- Sledování autonomního nervového 
systému (metoda HRV) 
- Kvalitní pracovní klima (interpersonální 
vztahy) 
- Dodržování psychohygienických 
zásad (životospráva, sociální zázemí) 
- Snižování působení dalších stresorů při 
zásahu 

Nedostatečná 
fyzická 
kondice 

- Zvýšené riziko zranění 
- Brzké vyčerpání 

- Zvyšování svalové síly (silový trénink) 
- Zvyšování flexibility (strečink) 
- Pravidelný sport 

Zdravotní stav 
- Chronická onemocnění, užívání 
některých léků či životospráva mohou 
zvyšovat riziko vzniku MSD 

- Pravidelné sledování zdravotního 
stavu (dotazníkové metody, PLP) 
- Vzdělávání hasičů v oblasti MSD a 
ergonomie 

Hlavní zaměstnání 
a 
mimopracovní 
činnosti 

- Vystavení hasiče rizikovým faktorům 
mimo činnost v jednotce 
- Hasič pracující v administrativě – spíše 
akutní MSD 
- Hasiči s fyzický náročným hlavním 
zaměstnáním – spíše chronické MSD 

- Sledování zdravotního stavu hasičů 

Přemotivovanost 
- Ignorování zdravotních potíží kvůli 
službě druhým 

- Vzdělávání hasičů v oblasti MSD a 
ergonomie 

 

  

 
4 PITŘÍK, Tomáš. Muskuloskeletární poruchy jako součást BOZP dobrovolných hasičů [online]. Ostrava, 2022 [cit. 2022-10-26]. 

Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/147143. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 
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3.1.1 Onkologická onemocnění 

Jedna z největších studií na téma onkologických onemocnění u hasičů – Fire Fighter Cancer 

Cohort Study (FFCCS), která je sponzorovaná Federal Emergency Management Agency 

v USA, se zaměřuje na výskyt rakoviny u hasičů z dlouhodobého hlediska. S cílem sledování 

10 000 hasičů po dobu 30 let je studie soustředěna na výskyt onkologických onemocnění, 

expozice karcinogenním látkám a jejich dopad na zdraví. 

V roce 2019 provedla University of Central Lancashire v čele s prof. Annou Stec národní 

průzkum pomocí dotazníkového šetření za účelem zjištění každodenní praxe a osobní 

zkušenosti hasičů s ohledem na expozici zplodinám hoření a osobní ochrany mezi hasiči 

ve Velké Británii. Celkem odpovědělo 10 653 hasičů z cca 31 547 hasičů5. Průzkum odhalil, 

že 4 % hasičů, kteří odpověděli na dotazník, již rakovinu diagnostikovanou měli 6. Obrázek 6 

znázorňuje, jak dlouho sloužili hasiči před tím, než jin rakovina diagnostikována byla. 

Nejčastější výskyt byl u hasičů sloužících 15 – 19 let, dále 20 – 24 a 10 – 14 let.  

  

Obrázek 6: Výsledky dotazníkového šetření hasičů ve Velké Británii, jak dlouho sloužili u hasičů, před 
diagnostikovanou rakovinou6 

Zajímavé je i zhodnocení, jaký typ rakoviny byl u hasičů diagnostikován, viz následující 

Obrázek. Ten poukazuje na to, na jaké části těla se nejčastěji vyskytuje rakovina vyskytuje – 

kůže, varlata, hlava nebo krk.   

 
5 “Fire and Rescue Workforce and Pensions Statistics: England, April 2020 to March 2021.” GOV.UK, GOV.UK, 2021, 

https://www.gov.uk/government/statistics/fire-and-rescue-workforce-and-pensions-statistics-england-april-2020-to-march-
2021/fire-and-rescue-workforce-and-pensions-statistics-england-april-2020-to-march-2021. 
6 Stec, Anna, et al. Minimising Firefighters' Exposure to Toxic Fire Effluents: Interim Best Practice Report. Fire Brigades Union, 

2020. 
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Obrázek 7: Druh diagnostikované rakoviny respondentů6 

I když byl výzkum veden mezi profesními hasiči ve Velké Británii, poskytuje to indikaci 

problematiky, která může být u dobrovolných hasičů podstatně horší s ohledem na jejich 

technické vybavení, nedostatek financí a nedostatečnou osvětu. Zbrojnice JSDH bývají často 

společné se šatnami, tedy s kontaminovaným prostorem.  Údržba ochranných prostředků 

bývá omezená především z důvodů finanční náročnosti způsobené mj. omezenou životností 

zásahových oděvů pracími cykly. S tím souvisí přímá kontaminace hasičů vystavených 

karcinogenním látkám, stejně jako sekundární kontaminace jejich okolí.  

Ve výzkumu vedeným UCLan proběhl odběr vzorků hasičů při požáru, kde byly odebrány 

vzorky před i po zásahu z přední a zadní části krku a čelisti. Zjištěnou kontaminaci kůže 

a expozici karcinogenním látkám znázorňuje Obrázek 8. 

 

Obrázek 8: Výsledky odběrů vzorků na přední a zadní části krku a čelisti u hasičů po praktickém výcviku ve Velké 
Británii6 
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V rámci výzkumu proběhl i odběr vzorků na požárních stanicích v kancelářích a místnosti 

s ochrannými pomůckami. Obrázek 9 proto znázorňuje míru kontaminace stanice 

v kancelářích. Garáže u hasičů bývají často spojené se šatnami, kde se nachází i civilní 

oblečení, a může docházet k sekundární kontaminaci zásahovými oděvy apod.  

 

Obrázek 9: Analýza kontaminace stanice ve Velké Británii6 

Dalším důležitým faktorem je osvěta a porozumění hasičů samotným rizikům souvisejících 

s vystavením karcinogenním látkám na požářišti, obzvlášť při dohašovacích pracích, kdy 

riziko nemusí být zcela viditelné a zřejmé (VOC, PM a další).  

Vystavení zplodinám hoření může souviset také se srdečními onemocněními, cukrovkou, 

vysokým krevním tlakem a zvýšeným cholesterolem, poruchami spánku, cirhózou jater nebo 

onemocněními centrálního nervového systému. 

3.1.2 Stres a jeho dopad na lidský organismus 

V průběhu výkonu činností členů JSDH jsou hasiči vystavováni různým stresovým situacím, 

od ohlášení výjezdu, přes dostavení se na zbrojnici, přejezd na místo mimořádné události, 

řešení samotné události, až po následný návrat. S rostoucí náročností čelí hasiči náročným 

a nebezpečným situacím, které mají za následek nárůst důsledků vlivu stresorů a traumat. 

S tím mnohdy souvisí i nedostatečná úroveň regenerace, zotavení a prostor pro nácvik 

„výkonové odolnosti“. Hasiči, často vystaveni traumatizujícím prožitkům, nedostatečné 

regeneraci a spánkovému deficitu, jsou vystaveni riziku ohrožení duševního zdraví7. Zmíněná 

studie poukazuje na větší strukturální překážky u dobrovolných hasičů v péči o své duševní a 

fyzické zdraví v porovnání s hasiči z povolání. S ohledem na fakt, že v podmínkách České 

 
7 Stanley, I.., Boffa, J.W., Hom, M.A., Kimbrel, N.A., & Joiner, T.E. (2017). Difference in psychiatric symptoms and barriers to 

mental health care between volunteer and career firefighters. Pyschiatry Research, 247, 236-242. doi: 
10.1016/j.psychres.2016.11.037 
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republiky nejsou využívány psychotesty pro vstup do JSDH, je zde také vyšší riziko výskytu 

jedinců citlivějších nebo méně odolných vůči stresovým podmínkám.  

Prvotním projevem působení stresorů mohou být problémy se: 

▪ zhoršenou reakční, pohybovou a funkční schopností, 

▪ zhoršeným viděním a vnímáním prostoru a času, 

▪ zhoršeným dýcháním, změnou dechového rytmu, 

▪ obtížemi s usínáním a regenerací, 

▪ trávícími obtíženi a metabolismem, 

▪ obtížemi kardiovaskulárního systému, 

▪ bolestmi hlavy nebo břicha, 

▪ dalšími nespecifickými zdravotními obtížemi. 

Rozdíl mezi osobou fyzicky a psychicky adaptovanou, a tedy připravenou, ve srovnání s 

osobou nepřipravenou na tyto situace, lze vidět na záznamu srdeční tepové frekvence na 

Obrázek 10.  Zřetelné jsou výsledky monitorování srdečních rytmů hasičů při různých 

zátěžových situací.  

  

a) dobrá připravenost pro zvládnutí výcviku b) limitující schopnost zvládnutí výcviku 

Obrázek 10: Záznam srdečního tepu během výcviku hasičů 

Další možnou formou hodnocení připravenosti dobrovolných hasičů může být formou 

monitorování variability srdečního tepu (HRV), jak je zobrazeno na Obrázek 11. 

 

Obrázek 11: Negativní vliv dlouhodobého stresu na fyziologii těla 
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Lepší pochopení vlivů pracovní zátěže, nebezpečí, stresorů a traumat může především 

pomoci: 

▪ Zlepšit připravenosti na výkon pracovní činnosti zásahových týmů prvního sledu. 

▪ Zlepšit rozhodovací procesy a efektivitu kognitivních funkcí (vidění, vnímání informací, 

rozhodování). 

▪ Zvýšit efektivitu vizuálního zpracování informací a svalové koordinace. 

▪ Zlepšit klid, soustředění a zvládání zátěžových a stresujících činností. 

▪ Zlepšit chování jedinců a skupin ve stresových situacích. 

▪ Zlepšit týmovou spolupráci v zátěži a zvýšit úroveň koordinace jednotlivých složek IZS. 

▪ Zvýšit celkovou efektivitu a výkonnost při provádění zásahů. 

▪ Zlepšit pracovní spokojenost a retenci hasičů. 

3.2 Legislativní problematika 

Z podstaty výkonu činnosti se hasiči pohybují v nebezpečném prostředí, kde hrozí zvýšené 

riziko úrazu nebo smrti. Hasiči jsou při svých zásazích neustále vystavováni negativním vlivům   

okolí, které zahrnují nejrůznější, životy ohrožující, nebezpečí. Mezi ty nejvážnější lze zahrnout 

expozici nebezpečným látkám, vysoké, či nízké teploty, zplodiny hoření, nebezpečí vyplývající 

z práce na pozemních komunikacích, ve výškách a nad volnou hloubkou, nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem, nebezpečí nakažení infekčními chorobami při záchraně osob a mnoho 

dalších rizik. Zásahy při mimořádných událostech často vyžadují překročení standardních 

postupů, běžně aplikovaných ve standardních podmínkách. 

Právní úprava výkonu činnosti členů jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH) je 

regulována především v zákoně o požární ochraně a ve vyhlášce o organizaci a činnosti 

jednotek v platném znění a dalších prováděcích předpisech k zákonu o požární ochraně. Dílčí 

aspekty jsou pak regulovány též v dalších právních předpisech, zejména v zákoníku práce 

a obecním zřízení.  

Pro fungování JSDH je významná jejich akceschopnost, ta pak souvisí se zdravotní 

způsobilostí a pravidelnou odbornou přípravou členů JSDH. Povinnost zdravotních prohlídek 

členů JSDH je např. regulována v ust. § 29 a § 69b zákona o požární ochraně a v nařízení 

vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských 

záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků.  

Zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a zabezpečení její připravenosti k zásahu 

(akceschopnosti) je z organizačního, materiálního i finančního hlediska v samostatné 

působnosti obcí. V ust. § 65 odst. 3 zákona o požární ochraně je uvedeno, že činnost 

v jednotce vybrané obce je zpravidla vykonávána v pracovněprávním vztahu k obci. Nemá-li 
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ovšem obec dostatečné finanční zdroje či se rozhodne jinak, může člen JSDH vykonávat tuto 

činnost i na základě nepojmenované smlouvy. 

V rámci realizace tohoto projektu byla provedena vstupní legislativní analýza, která 

zahrnovala shrnutí legislativních předpisů, které souvisejí s řešením zranění dobrovolných 

hasičů, práva a povinnosti hasičů a případové studie. 

Odškodňování dobrovolných hasičů za újmu způsobenou úrazem při výcviku či samotném 

zásahu je právem upraveno. Právní úprava preferuje, aby dobrovolný hasič byl odškodněn 

svým zaměstnavatelem, resp. pojišťovnou, u níž je pro tyto účely zaměstnavatel pojištěn. 

Teprve není-li toto odškodnění možné, nastupuje odškodnění ze strany státu, které 

organizačně zajišťuje HZS. Tento postup je upraven rovněž interními akty řízení HZS a 

respektují jej též pojišťovny. 

Veškeré získané poznatky byly shrnuty v dokumentu s názvem Úrazy členů jednotek sboru 

dobrovolných hasičů – Právní rešerše. Dokument popisuje legislativní vývoj problematiky 

v českých podmínkách, případové studie řešení úrazů u hasičů i jiných dobrovolnických 

organizací, které mohou poskytnout vhled do problematiky a možného řešení vzniklé situace. 

Na základě zmíněné analýzy byla vytvořena metodika pro postup řešení zranění dobrovolných 

hasičů v rámci dokumentu Metodika vzdělávání o odškodňování členů jednotek sborů 

dobrovolných hasičů (NmetS). V tomto dokumentu byly popsány případové studie a ucelený 

postup řešení různých událostí, které mohou napovědět a pomoci hasičům, jejich rodinám 

i zřizovatelům JSDH, a osvětlit způsob řešení vzniklé situace. Obrázek 12 znázorňuje 

zjednodušený postup řešení vzniklé situace. Podrobnější postup řešení s vysvětlením, 

s ohledem na specifické podmínky případů, jsou popsány podrobněji v Metodice.  
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Obrázek 12: Zjednodušený model odškodňování 

3.3 Výsledky dotazníkového šetření 

V rámci realizace projektu proběhlo dotazníkové šetření za účelem vytvoření reálného obrazu 

situace. Toto dotazníkové šetření proběhlo ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem 

Karlovarského kraje, Ústřední hasičskou školou v Bílých Poličanech a Sdružením hasičů 

Čech, Moravy a Slezska, kteří pomohli s formulací dotazníku a rozšířením mezi dobrovolnými 

hasiči. Otázky byly formulovány za účelem zjištění stavu ochrany zdraví hasičů a možností 
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hasičů. Odpovědi byly anonymizovány. Celkem bylo získáno 559 vyplněných dotazníků 

JPO z celé republiky ze všech oslovených JSDH. Příklady vybraných výsledků 

dotazníkového šetření jsou dále uvedeny. Otázky se zaměřovaly především na pracovně-

právní vztahy, akceschopnost JPO a na výkon činnosti a mínění o vzdělávání a výcviku členů 

JSDH. 

Jaký pracovně-právní vztah mají členové jednotky SDH vaší obce? 

 

Máte ve Vašem sboru zkušenosti se zraněním člena JSDH při výkonu činnosti? (zásah při 

MU, výcvik, požární sport, aj.). 

 

Vnímáte aktuální systém vzdělávání dobrovolných hasičů jako dostatečný? 

(1 – velmi dobře, 5 – neuspokojivé) 
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Co by Vám pomohlo ve zlepšení akceschopnosti a výkonu činnosti? (bylo možno uvést více 

faktorů) 

1. Technické vybavení (52,5 %) 

2. Finance (51,3 %) 

3. Zvýšení počtu hasičů v JSDH (39,5 %) 

4. Větší časová dotace pro vzdělávání a výcvik (35,6 %) 
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4 Výsledky výzkumu 

V rámci zadání projektu byly stanoveny následující očekávané výstupy projektu. Ty jsou 

následně přiblíženy. 

Vsouhrn Souhrnná zpráva projektu BOZP v JSDH 

NmetS Metodika vzdělávání o odškodňování členů jednotek sborů dobrovolných hasičů 

W1 Stresové faktory u dobrovolných hasičů 

W2 Vliv stresorů při vysoké zátěži 

Jost Wind driven (forced draught) impact on enclosure fires 

A1 Činnost dobrovolných hasičů včetně jejich BOZP 

A2 Stresové faktory u dobrovolných hasičů 

A3 Dobrovolní hasiči a vzdělávání 

O1 Legislativní analýza 

O2 Osvětový materiál – úrazy dobrovolných hasičů, odškodňování 

O3 Osvětový materiál – ochrana zdraví hasiče 

  

 

4.1 Legislativní analýza (O1) 

Základním problémem analyzované úpravy je její složitost. Velmi obtížné je především 

shromáždění všech podkladů nezbytných pro žádost o odškodnění. Náročnost se zvyšuje, 

pokud tuto, žádost včetně potřebných podkladů, je povinen si obstarat zraněný hasič sám. To 

platí v případě, že odškodnění nerealizuje zaměstnavatel, ale přiznává-li jej HZS, pak je 

výlučně na žadateli, aby získal do zaměstnavatele příslušná potvrzení. Téměř nesplnitelné je 

unesení povinnosti důkazní v případech, kdy hasič je podnikatelem. Shrnutí celkové 

problematiky je popsáno v dokumentu Vstupní právní rešerše – ÚRAZY DOBROVOLNÝCH 

HASIČŮ (Obrázek 13). 

V rámci legislativní analýzy byl proveden exkurz do historie požární ochrany a hasičského 

práva, historický vývoj právní úpravy odškodňování hasičů, analýza současné právní úpravy, 

judikatura, rozhodovací právní praxe a případové studie související s odškodněním 

dobrovolných hasičů a ostatních složek IZS.   
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Obrázek 13: Obálka vstupní právní rešerše, zaměřené na problematiku úrazů dobrovolných hasičů 

 

4.2 Metodika vzdělávání o odškodňování členů JSDH (NmetS) 

Platná právní úprava poskytuje dostatečné garance k úplné kompenzaci újmy zraněnému 

hasiči či pozůstalým. Je ovšem pravdou, že je komplikovaná a její aplikace vyžaduje reakci 

profesionála. Proto je na místě v prvé řadě popularizace této úpravy, aby se i prostý 

dobrovolný hasič byl schopen v ní alespoň rámcově orientovat. 

Metodika je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První část tvoří teoretický základ 

a obsahuje mj. podmínky odškodňován nebo popis procesu odškodňování. Druhá část je 

soustředěna na vzdělávací podklady, a to včetně kvízových otázek a modelových situací. 

Přílohou pak je vzor formuláře pro odškodňování.  

Cílem této metodiky je poskytnout přehledný metodický postup řešení úrazu, popř. úmrtí členů 

jednotek sborů dobrovolných hasičů, souvisejících s jejich činností a zároveň poskytnout 

vzdělávací podklady pro školení těchto členů. 
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Obrázek 14: Obálka metodiky vzdělávání o odškodňování členů JSDHO (NmetS) 

 

4.3 Koncepce dlouhodobého zvyšování ochrany zdraví členů jednotek 

sborů dobrovolných hasičů (Hneleg) 

Jako další výstup projektu byla vytvořena koncepce s cílem dlouhodobého zvyšování ochrany 

zdraví členů JSDH. V rámci tohoto dokumentu byly zanalyzované získané informační 

podklady, SWOT analýza, definované dlouhodobé problémy ochrany zdraví hasičů zejména 

s ohledem na onkologická onemocnění, muskuloskeletální poruchy a dopady fyzického i 

psychického stresu na zdraví hasičů. Součástí práce bylo stanovení dalších výzkumných 

potřeb v oblasti ochrany zdraví dobrovolných hasičů.  



Výsledky výzkumu 

33 
 

 

Obrázek 15: Obálka Koncepce dlouhodobého zvyšování ochrany zdraví členů jednotek sborů dobrovolných 
hasičů (Hneleg) 

4.4 Workshopy (W) 

V rámci projektu byla uspořádána série přednášek, konzultací a jednání mezi zástupci VÚBP, 

dobrovolnými hasiči, Ústřední hasičskou školou v Bílých Poličanech a BFBT, s.r.o., které 

vyústilo ve společné organizování dvou workshopů pro zástupce JSDH. Díky této společné 

spolupráci bylo možno propojit expertízu z oblastí biofeedbacku, vzdělávání dobrovolných 

hasičů, výzkumu a vývoje v oblasti požární ochrany a ochrany zdraví. Touto formou bylo 

dosaženo unikátního propojení, sdílení poznatků a potřeb a možností další spolupráce v rámci 

dalších výzkumných projektů. 

4.4.1 Workshop I – Stresové faktory u dobrovolných hasičů (W1) 

Workshop byl věnovaný problematice zvládání stresových situací a tepelné zátěže 

dobrovolných hasičů. Workshop probíhal online formou, kterého se účastnilo 7 osob, z toho 4 

zástupci JSDH. Workshop byl rozdělen do dvou přednášek:  

▪ Tepelný stres hasičů 

▪ Stresové faktory při výkonu činnosti JSDH 
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První přednáška byla zaměřena na řešení problematiky tepelné zátěže dobrovolných hasičů, 

jeho vliv na zdraví a výkon. Dále byla doporučena preventivní opatření hasičů při tepelné 

zátěži hasičů. Druhá přednáška byla zaměřena na stresové faktory, se kterými se hasiči 

nejčastěji setkávají, i percepci rizika.  

Kromě předání informací o výzkumném postupu projektu bylo cílem workshopu získat 

podklady pro další orientaci výzkumu. Přínosem workshopu byla možnost otevřené 

strukturované diskuse na mezioborové úrovni s účastníky z řad dobrovolných hasičů. V rámci 

této diskuze byly identifikovány další potřeby dobrovolných hasičů zahrnující potřeby 

vzdělávání, tvorby vzdělávacích materiálů aj. 

4.4.2 Workshop II – Vliv stresorů při vysoké zátěži (W2) 

Hlavním tématem workshopu k projektu BOZP v JSDH byla problematika pochopení, 

předcházení a případně regenerace v souvislosti s vystavením stresovým faktorům. 

Workshop probíhal v prostorách Ústřední hasičské školy v Bílých Poličanech. Programu se 

zúčastnilo 12 osob, z toho 7 zástupců JSDH. Workshop probíhal jak v teoretické (Obrázek 

16), tak praktické (Obrázek 17) rovině.  

 

Obrázek 16: Přednáška Ing. Martina Röhricha pro hasiče 

Teoretická část obsahovala především přednášky a následné diskuse na téma: 

▪ Vliv stresorů při vysokém výkonu a extrémní zátěži 

▪ Respirační systém s ohledem na stabilizaci a zvyšování odolnosti 

Bezprostředně po teoretické části následovalo praktické využití a nácvik při probíhajícím 

kurzu. Na vlastní kůži si tak mohli účastníci vyzkoušet vliv stresu na vlastní organismus, ať už 

při spolupráci v zakouřeném prostoru, při záchranných pracích nebo přenosu raněného. Poté 

následovalo zhodnocení s jednotlivci.  
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Obrázek 17: Pohyb v zakouřeném prostoru 

Forma workshopu směřovala především ke dvěma cílům. Jednak se zaměřila na předávání 

informací pro pochopení vlivu stresorů s praktickou zpětnou vazbou. Druhý cíl si kladla 

v oblasti výzkumné, a to pro získání podkladů pro další orientaci výzkumu. Během semináře 

byly identifikovány i další potřeby dobrovolných hasičů, zahrnující osvětu a vzdělávání. 

4.5 Audiovizuální nahrávky (A) 

Součástí projektu byla popularizace a diseminace výsledků projektu, včetně sdílení poznatků 

z praxe a obeznámení s činností dobrovolných hasičů skrze podcasty pro obecnou i odbornou 

veřejnost. Podcastů se zúčastnili zástupci různých specializací a profesí, se kterými probíhala 

spolupráce formální či neformální v průběhu řešení tohoto projektu. 

4.5.1 Podcast I – Činnost dobrovolných hasičů včetně jejich BOZP (A1) 

V rámci tohoto podcastu probíhala diskuze mezi doc. JUDr. Martinem Štefkem Ph.D. 

z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Institutu státu a práva, Akademie Věd a Ing. Liborem 

Rakovským, velitelem družstva JSDH. Během rozhovoru byly prezentovány aktivity 

dobrovolných hasičů, včetně popisu výjezdu dobrovolných hasičů, ochrany zdraví hasičů 

při zásahu nebo problematika odškodňování zranění / úmrtí dobrovolných hasičů.  

V tomto podcastu byly zodpovězeny následující otázky:   

▪ Co to znamená být dobrovolným hasičem? 

▪ Jaký je rozdíl mezi jednotkou dobrovolných hasičů a sborem dobrovolných hasičů? 

▪ Jaká je činnost členů jednotek sborů dobrovolných hasičů? 

▪ Jaká je činnost členů sborů dobrovolných hasičů? 

▪ S jakými výzvami se dobrovolní hasiči potýkali v průběhu pandemie? 

▪ Jak vypadá výjezd dobrovolných hasičů k zásahu? 

▪ Problematika ochrany zdraví členů JSDH při zásahu. 

4.5.2 Podcast II – Stresové faktory u dobrovolných hasičů (A2) 

Během výkonu činnosti členů jednotek sborů dobrovolných hasičů, jsou hasiči vystavováni 

různým fyzicky i psychicky náročným situacím. Tyto situace mohou mít dále vliv na budoucí 
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akceschopnost, civilní povolání nebo osobní život. Z tohoto důvodu je třeba brát zřetel na 

vhodnou adaptaci na tyto situace a nebrat reakci těla na lehkou váhu. O tom, jaký mohou mít 

vliv stresové situace na dobrovolné hasiče, jakým způsobem reagovat a adaptovat se na tyto 

situace, bylo diskutováno v rámci tohoto podcastu s Ing. Martinem Röhrichem z HSEF s.r.o. 

a Ing. Kamilou Kempnou z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. 

V rámci podcastu byly diskutovány zejména následující otázky: 

▪ Na co je třeba klást důraz při zvyšování bezpečnosti dobrovolných hasičů?  

▪ Jakým způsobem reaguje tělo na stresory? 

▪ Jaké jsou zásady mentální adaptace na fyzickou a psychickou zátěž? 

▪ Na co je třeba klást důraz pro zvýšení celkové bezpečnosti dobrovolných hasičů? 

4.5.3 Podcast III – Vzdělávání dobrovolných hasičů (A3) 

Třetí podcast byl zaměřen na problematiku vzdělávání dobrovolných hasičů, sdílení poznatků 

a zkušeností od dlouholetých lektorů dobrovolných hasičů všech věkových kategorií. Tohoto 

podcastu se zúčastnili doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák z Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity v Ostravě, Ing. Pavel Haas – zástupce JSDH a Ing. Kamila Kempná z VÚBP.  

V rámci projektu byly mj. zodpovězeny zejména následující otázky:  

▪ Jakým způsobem probíhá odborná příprava dobrovolných hasičů? 

▪ Co je potřeba ke zlepšení vzdělávání a přípravě členů JSDH?  

▪ Jaké jsou další potřeby ve vzdělávání JSDH?  

▪ Může pomoci digitalizace vzdělávání v přípravě JSDH?  

4.6 Odborný článek (Jost) 

 V roce 2021 byla ve Slovinské Ljubljaně pořádána mezinárodní konference Applications of 

Structural Fire Engineering (ASFE’ 21), kde byl publikován recenzovaný odborný článek 

ve spolupráci se zástupci z London Fire Brigade, University of Central Lancashire,  

University of Ljubljana, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a VÚBP (Obrázek 

18). 
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Obrázek 18: První strana článku v ASFE’21  

Součástí účasti na konferenci byla také prezentace výsledků zástupci VÚBP Ing. Janem 

Smolkou  

a Ing. Kamilou Kempnou (Obrázek 19), kteří poukazovali na možná nebezpečí při požárech.  

 
Obrázek 19: Úvodní strana prezentace ASFE’21 

4.7 Policy Brief I – Ochrana zdraví členů JSDH – odškodňování (O2) 

První Policy Brief byl zaměřen na problematiku odškodňování členů JSDH, v rámci nějž byl 

zjednodušený diagram a odkaz na metodiku NmetS, která podrobněji popisuje řešení dané 

problematiky pro další diseminaci výstupů projektu a osvětovou činnot.  
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Obrázek 20: Úvodní strana Policy Brief I – Ochrana zdraví členů JSDH – odškodňování (O2) 

4.8 Policy Brief II – Stres a dobrovolní hasiči (O3) 

Policy Brief je zaměřen na stresové faktory související s činností dobrovolných hasičů a jejich 

vlivem na celkové zdraví hasičů. Obsažena jsou i doporučení preventivních opatření a odkaz 

na podcast s panem Ing. Martinem Röhrichem, kde je problematice věnována větší pozornost.  

 

Obrázek 21: Úvodní strana Policy Brief II – Stres a dobrovolní hasiči (O3) 
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4.9 Další výsledky projektu 

Řešení projektu doprovázela tvorba sekundárních výstupů v rámci diseminace projektu, 

sdílení poznatků s externími experty apod., zahrnující přednášky pro studenty a zástupce 

hasičů v zahraničí, diplomová práce nebo přípravy dalších projektových žádostí zaměřených 

na zvyšování ochrany zdraví záchranářů při mimořádných událostech.  

4.9.1 Prezentace Úrazy a dobrovolníci v krizovém řízení 

V průběhu řešení projektu připravil doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. prezentaci a audiovizuální 

přednášku s odkazem na YouTube o problematice úrazů dobrovolníků v krizovém řízení. Tato 

přednáška slouží jako podpora pro řešení problematiky odškodňování zranění, popř. úmrtí 

dobrovolných hasičů i dalších dobrovolníků.  

 

Obrázek 22: Prezentace Úrazy a Dobrovolníci v Krizovém Řízení - doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.8 

 

4.9.2 Diplomová práce 

Součástí řešení projektu byla také tvorba diplomové práce studenta Ing. Tomáše Pitříka 

na Fakultě bezpečnostního inženýrství, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 

Jeho zaměřením, spojeným s tímto projektem, bylo Muskuloskeletální poruchy jako součást 

BOZP dobrovolných hasičů9, která byla úspěšně obhájena. Tato práce byla realizována 

 
8 Martin Štefko. “Úrazy a Dobrovolníci V Krizovém Řízení - Doc. Judr. Martin Štefko, Ph.D..” YouTube, YouTube, 31 Oct. 2022, 

https://www.youtube.com/watch?v=xJjNoJj7qFU.  
9 PITŘÍK, Tomáš. Muskuloskeletární poruchy jako součást BOZP dobrovolných hasičů [online]. Ostrava, 2022 [cit. 2023-01-29]. 

Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/147143. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xJjNoJj7qFU


Výsledky výzkumu 

40 
 

ve spolupráci s Ing. Martinem Röhrichem, Ústřední hasičskou školou v Bílých Poličanech 

a zástupci JSDH, kteří se účastnili měření.  

4.9.3 Žádosti o další výzkumné projekty 

V souvislosti s řešením projektu, získáním nových poznatků a potřeb v oblasti požární 

ochrany a ochrany zdraví záchranářů, byly podány následující národní a mezinárodní 

projekty. Jedná se zejména o projekty popsané v Tabulka 3. 

Tabulka 3: Podané projektové žádosti 

Název 
programu 

Název projektu Partneři Stručná anotace 

HORIZON-
MSCA-

2022-DN-
01 

Climate Crisis 
Induced Disasters 

and Recovery 

University of Central 
Lancashire, National 

Technical University of 
Athens, University of 
Cyprus, Ostravská 

Univerzita 

Snižování rizik katastrof různého 
charakteru a budování resilience 
záchranných složek. Projekt je koncipován 
jako spolupráce doktorandských 
výzkumných aktivit s výzkumnými centry a 
centry excelence. 

BV – 
OPSEC 

Inovované 
technologie ke 

sledování a 
snižování rizik 

příslušníků HZS 
exponovaných 

toxickým látkám 

Ústav experimentální 
medicíny, Akademie Věd, a 

support letter od 
Hasičského záchranného 

sboru ČR 

Projekt řeší potřebu prevence zvýšené 
incidence rakoviny u hasičů. U členů 
jednotek požární ochrany bude sledována 
vnější i vnitřní expozice a indikátory 
zdravotních změn způsobené 
dlouhodobými i krátkodobými expozicemi 
látkám uvolňovaným při požárech a dalších 
činnostech. 

BV – 
OPSEC 

Klimatická změna 
a IZS 

- 

Záměr je zaměřen na zvýšení resilience 
IZS ochranou jejích členů. Na potřebu 
ochrany proti extrémním projevům počasí a 
adaptaci na změnu klimatu upozorňují 
OSN, EU, WHO, OECD. Hlavními cíli 
projektu jsou nástroje pro ochranu členů 
IZS před teplem. 

BV – 
IMPAKT 

Zvyšování 
resilience při 

katastrofách pro 
bezpečnost 
záchranářů 

(DRRES) - pro 
mezinárodní 
spolupráci a 
networking 

RISE – Sintef, SPEK, 
University of Tampare, 
University of Central 

Lancashire 

Ochrana zdraví záchranářů a zvyšování 
odolnosti s lidským faktorem spojených 
aspektů se stává významným prvkem 
DRR, a to i v mezinárodním kontextu. 
Projekt je zaměřen na vytvoření odborného 
konsorcia za účelem společné znalostní 
báze, výměny dobrých zkušeností a 
transferu know-how s cílem posílení 
resilience záchranářů. Praktickými výstupy 
bude společný výzkum DRR, včetně 
společných projektů. 

SIGMA 

Nástroje 
bezpečnostního 

vzdělávání v 
prostředí VR 

XRi, Ústav státu a práva 
Akademie věd 

připravenost vzdělávacího systému na 
globální trendy a velké společenské výzvy, 
proměna forem a obsahu vzdělávání, 
sociální soudržnost s ohledem na 
regionální dostupnost kvalitního vzdělávání 
a možnosti snižování rizika digitální 
vyloučenosti s akcentem na digitální 
negramotnost, nerovných podmínek 
přístupu k digitálnímu vzdělávání. 

 

4.9.4 Diseminace projektu 

V průběhu celého chodu projektu probíhala jeho diseminace na národní i mezinárodní úrovni 

při jednáních s partnery, externími odborníky apod. Diseminační aktivity vyústily v přípravu 
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mezinárodních projektů, uzavírání dohod o spolupráci v rámci přípravy projektových žádostí 

apod. 

Skilled to be a Fire Expert 

Jedním ze směrů diseminace projektu byl projekt Skilled to be a Fire Expert, zaměřen 

na vzdělávání vzdělavatelů v požární ochraně, mezi které patří i hasiči jak profesní, 

tak dobrovolní. Projekt byl sdílen s řešiteli projektu, kteří projevili zájem i o další informace 

a sdílení získaných poznatků na webu projektu.  

 

Obrázek 23: Skilled to be a Fire Expert, projekt Erasmus+ 

Prezentace na University of Central Lancashire 

Zástupci VÚBP (Ing. Kamila Kempná a Ing. Jan Smolka) navštívili v roce 2022 University 

of Central Lancashire ve Velké Británii. V rámci této návštěvy sdíleli poznatky z projektů 

řešených v rámci VÚBP, mj. i související s ochranou zdraví dobrovolných hasičů nebo 

snižování rizik katastrof.  

 

Obrázek 24: Návštěva University of Central Lancashire a prezentace pro hasiče a studenty 

https://www.skilledfe.eu/
https://www.skilledfe.eu/?page_id=532


Závěry a doporučení 

42 
 

5 Závěry a doporučení 

Závěrem je shrnuto naplnění cílů projektu a dalších výzkumných potřeb, které by mohly dále 

pokračovat pro zvyšování úrovně ochrany zdraví a celkové bezpečnosti hasičů.  

5.1 Cíle projektu 

Cíly projektu byla detailní analýza současného stavu legislativy, standardizovaných postupů 

při činnosti dobrovolných hasičů spadajících pod BOZP (v pracovním poměru) a identifikace 

nejasností a problémů v souvislosti s bezpečností a ochrany zdraví. Dále pak vytvoření návrhu 

řešení analýzou nalezených nedostatků. Vytvoření systému podpory vzdělávání dobrovolných 

hasičů a jejich vzdělavatelů k dosažení vyšší úrovně BOZP a koherence právních náležitostí.  

Hlavní cíl:  

Zvýšení úrovně BOZP hasičů v pracovním poměru při výcviku a zásazích 

Dílčí cíle: 

▪ Zvýšení přehlednosti předpisů BOZP pro dobrovolné hasiče a doporučené postupy 

řešení situací při mimořádných událostech 

▪ Omezení negativních dopadů potenciálních nebezpečí na zdraví při zásahu a výcviku 

▪ Zvýšení znalostní báze o BOZP u dobrovolných hasičů 

5.2 Naplnění cílů 

V rámci projektu byly splněny všechny požadované cíle. Ke zvýšení přehlednosti předpisů 

pomohlo dotazníkové šetření, legislativní analýza a vytvořená metodika pro odškodňování 

dobrovolných hasičů.  

Pro zvýšení znalostní báze o bezpečnosti a ochraně zdraví hasičů a omezení negativních 

vlivů na zdraví hasičů při zásazích, byli hasiči osloveni formou dotazníkových řešení. Tím 

se zmapovaly jejich znalosti a zkušenosti. K tomuto účelu pomohly i workshopy a konzultace 

se zástupci hasičů. V rámci řešení projektu byla též řešena problematika MSD členů JSDH. 

V rámci workshopů a podcastů probíhaly osvětové kampaně se zaměřením na fyzický 

a psychický stres při zásazích a jejich negativní vliv na zdraví hasičů.  

Součástí projektu jsou definovány další výzkumné potřeby, které nebyly v kapacitách řešení 

tohoto projektu, ale měly by vést ke zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví 

dobrovolných hasičů. Tyto potřeby jsou dále specifikovány. Za účelem řešení těchto potřeb 

byly také připraveny a odeslány projektové žádosti na národní i mezinárodní úrovni.  
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5.3 Další výzkumné potřeby 

Na základě získaných informací a poznatků v průběhu řešení projektu byly definovány potřeby 

dalšího vývoje, výzkumu a inovací v oblasti ochrany zdraví hasičů jak profesních, tak 

dobrovolných, které budou vést k celkovému zvýšení ochrany zdraví a bezpečnosti 

dobrovolných hasičů.  

5.3.1 Koncepční spolupráce mezi požárními inženýry a hasiči 

I když to nemusí být na první pohled zcela zřejmé, bezpečnost hasičů je možné ovlivnit již 

při návrhu a projektování budov, třeba vybavením pro požární zásah, který usnadní jejich práci 

a zvýší efektivitu záchranných a likvidačních prací. S tím také souvisí potřebná znalost 

požárně technických charakteristik materiálů a jejich reakce na požár a komplexní reakce 

při reálných podmínkách požáru, včetně potencionálního nebezpečí. Přitom se může jednat 

o odpadávající konstrukce, sníženou požární odolnost, možnost výskytu extrémních projevů 

požáru jako je backdraft a mnohé další. V návaznosti na tyto poznatky je třeba navázat také 

bezpečnostním výzkumem pro vývoj a ověření nových hasebních systémů, postupů a metod 

řešení mimořádných událostí, a to nejen v případě požárů budov. Příkladem může být 

problematika hašení lesních požárů, elektromobilů nebo fotovoltaických elektráren. 

S bezpečností hasičů souvisí i adekvátní vybavení a ochranné prostředky. Hasičské oděvy 

nejsou navrženy tak, aby bránily prostupu toxických látek vznikajících při požáru na tělo 

hasiče, což může mít následně negativní vliv na jeho zdraví 6. Z tohoto důvodu je nutný další 

výzkum a vývoj v oblasti ochranných prostředků hasičů a vůči negativním vlivům vnějších 

podmínek při mimořádných událostech a zajištění vybavení hasičů těmito ochrannými 

prostředky. 

5.3.2 Výzkum onemocnění hasičů ve spojení s jejich činností 

Hasiči při mimořádných událostech jsou mnohdy vystaveni extrémním podmínkám. Pro 

ochranu zdraví využívají ochranné prostředky, jejichž hmotnost může přesáhnout 20 kg, 

přičemž se musejí pohybovat v podmínkách, které mohou být zdraví ohrožující. V souvislosti 

s těmito aktivitami byla identifikována zejména potřeba výzkumu, vývoje i inovace v oblasti 

ochrany zdraví hasičů, související s onkologickými onemocněními, problematika 

muskuloskeletálních poruch a reakce těla na psychickou i fyzickou zátěž. 

Z již zmíněných informací v předchozích kapitolách, hasiči při požáru jsou vystavováni 

toxickým a karcinogenním látkám, které mohou mít negativní vliv na jejich zdraví. 

V podmínkách České republiky je zatím stále omezený výzkum a řešení této problematiky 

u hasičů, stejně tak i osvětová činnost, která by poukázala na danou problematiku 

a doporučovala formy preventivních opatření nebo dekontaminačních postupů pro snížení 
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rizik vzniku těchto onemocnění. S ohledem na organizační, finanční a technické podmínky 

dobrovolných hasičů, je tato skupina obzvláště zranitelná. 

V průběhu řešení projektu byla navázána spolupráce a jednání se zástupci dobrovolných 

i profesních hasičů nebo výzkumných organizací, zahrnujících Akademii věd, Ústav 

experimentální medicíny, anglickou University of Central Lancashire nebo norský RISE. 

Během těchto spoluprací byly podány dva mezinárodní projekty zaměřené na ochranu zdraví 

hasičů v rámci Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra. Dále byla navázána spolupráce 

ve sdílení a výměně poznatků s University of Central Lancashire a CTIF v oblasti ochrany 

zdraví hasičů. 

5.3.3 Koncepce řízení rizik související s kontaminací hasičů 

Se zmíněnou problematikou kontaminace hasičů souvisí i tvorba koncepce řízení rizik 

související s kontaminací hasičů, tedy zejména vytvoření postupů pro dekontaminaci hasičů 

na místě zásahu, přeprava kontaminovaného vybavení na stanici bezpečným způsobem 

a následná dekontaminace samotného vybavení. S tím také souvisí samotná organizace 

ve vozidle i na stanici a řízení prostředí pro omezení šíření kontaminantů mezi dalšími prostory 

zbrojnice / stanice a eliminaci sekundární kontaminace na stanici i s členy rodiny a blízkými 

hasičů.  

5.3.4 Vzdělávání a osvětová činnost dobrovolných hasičů 

Jedním ze zásadních pilířů, které mohou pozvednout celkovou bezpečnost dobrovolných 

hasičů je vzdělávání, výcvik a osvětová činnost. Dostatečná časová dotace, kvalitní výcvik 

a sdílení nejnovějších poznatků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, postupu řešení 

mimořádných situací, drill těchto postupů apod.  

V rámci osvětové činnosti je nutné, aby byl brán zřetel na seznámení hasičů s možnými 

negativními vlivy na jejich zdraví, znalosti dopadů expozice nebezpečným látkám 

a na doporučená opatření pro snížení těchto negativních vlivů. Příkladem může být 

obeznámení s problematikou expozice karcinogenními látkami na požářišti, kde hasiči 

provádějí dohašovací práce, popř. hlídají požářiště proti opětovnému vzplanutí. Toto prostředí 

může být potencionálně nebezpečné pro zúčastněné i přesto, že nemusí být doprovázeno 

průvodními jevy jako je plamenné hoření nebo vývin kouře. Další potřebou oblastí osvětové 

činnosti je práce s fyzickou i psychickou zátěží hasičů, vytvoření systému pro vzdělávání 

hasičů pro práci se stresem a prevenci.  

Náročnost vzdělávání dobrovolných hasičů je o to vyšší, že jsou školeni ve svém volném čase. 

Z tohoto důvodu může pomoci zejména vývoj a rozvoj moderních technologií a digitalizace 

vzdělávání, která umožňuje zvýšení efektivity teoretické výuky i přípravy na praktický výcvik, 
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kdy hasiči mohou sami sebe flexibilně vzdělávat ve svém volném čase.  Pro zajištění kvalitního 

a efektivního vzdělávání je nezbytné finanční zajištění a možnosti účasti na specializovaných 

kurzech. V neposlední řadě je důležité i pořízení kvalitní vzdělávací techniky. 
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Příloha I. – Harmonogram projektu 

Typ výstupu Zkratka Termíny

Výzkumná zpráva O1 Q3 - 2021

Uspořádání workshopu W1 Q2 - 2021

Audiovizuální stopa č. 1 A Q4 - 2021

Souhrnná výzkumná zpráva Vsouhrn Q4 -2022

Uspořádání workshopu W2 Q2 -2022

Ostatní výsledky - popularizace projektu O2 Q4 - 2022

Odborný článek Jost Q3 - 2022

Audiovizuální stopa č. 2 A2 Q2 - 2022

Audiovizuální stopa č. 3 A3 Q4 - 2022

Metodika vzdělávání o odškodňování členů JSDHO NmetS Q3 - 2022

Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných vrámci kompetence příslušného poskytovatele Hneleg Q4 - 2022

Příručka jak řešit úrazy dobrovolných hasičů O3 Q1 - 2022

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

I. Legislativní část

a) Rešerše a analýza předpisů a literatury O1, Vsouhrn WG1

b) Oslovení JSDH – dotazníky, diskuze, aj. W1, Vsouhrn  WG1 + WG2

c) Vyhodnocení stavu BOZP v ČR – legislativa, potřeby, specifické výstupy, doporučení pro další postup O2, A1 WG1 + WG2

d) Tvorba metodických podkladů a doporučení O3 WG1 + WG2

e )Sdílení výstupů se zahraničními partnery - telekonference / diskuze / konzultace WG2

II. Bezpečnost při výcviku a zásahu dobrovolných hasičů

a) Rešerše literatury a předpisů v ČR a zahraničí Vsouhrn WG1 + WG2

b) Oslovení JSDH – dotazníky, diskuze, aj. Vsouhrn, O2 WG2

c)  Analýza druhů MU (souladu s předurčeností JSDH) a negativních vlivů na hasiče A2, A3, O2 WG1 + WG2

d) Vyhodnocení stavu ochrany zdraví JSDH v ČR vs zahraničí O, Jost, Vsouhrn WG1 + WG2

e) Souhrn doporučení pro ochranu zdraví hasičů Hneleg, NmetS WG1 + WG2

f) Sdílení výstupů se zahraničními partnery - telekonference / diskuze / konzultace W2 WG2

Hlavní činnost

Doplňková činnost

WG1 Pracovní skupina Legislativa

WG2 Pracovní skupina Ochrana zdraví

Tvorba propagačních a informačních materiálů pro cílové skupiny

Postupy řešení, odpovědnosti, odškodňování

 -

 - 

Historie, život a ochrana u dobrovolných hasičů

Stresové faktory nejen u dobrovolných hasičů

Původní  /  přehledový  článek  v recenzovaném  odborném periodiku

WG2

WG2

WG2

WG2

WG2

WG2

Činnost

2021

Zodpovědná WG

WG1

Legenda

2022Výstupy aktivity 

implementované do 

specifického výsutpu

Zodpovědná WG Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

WG2

Harmonogram činností ve vztahu k výsledkům projektu v rámci měsíců

Harmonogram výstupů projektu 

Legislativní analýza

Workshop se zástupci JSDH

Činnost dobrovolných hasičů včetně jejich BOZP

Shrnutí výsledků projektu

Workshop se zástupci JSDH

Q3 Q4

WG1

WG2

WG2

WG2

Popis


