
Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Zpráva o zásahu  
 

 
 

Metodický list číslo 
 

12 
Ř 

Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 3 

I. 

Charakteristika 

1) Zpráva o zásahu, případně dílčí zpráva o zásahu je jednou z dokumentací o činnosti 
jednotek 1 a slouží pro potřebu HZS ČR. Tvoří součást dokumentace o události. 

2) Velitel zásahu vyhodnocuje zásah a zpracovává zprávu o zásahu 2.  

3) Zpráva o zásahu obsahuje údaje o silách a prostředcích na místě zásahu, hodnocení 
situace na místě zásahu v době příjezdu první zasahující jednotky a popis nasazení 
jednotek včetně zvláštností, které při zásahu nastaly a záznam o poskytnutí osobní 
a věcné pomoci. Zprávu o zásahu zpracovává velitel zásahu a odevzdává ji  příslušnému 
operačnímu středisku nejpozději do 6 dnů ode dne ukončení zásahu 3. 

4) Zpráva o zásahu se zpracovává z podkladů dílčích zpráv o zásahu, pokud je na místě 
zásahu více jednotek. 

5) Dílčí zpráva o zásahu obsahuje časové údaje o činnosti jednotky při zásahu, jmenovitý 
seznam hasičů jednotky, kteří se zásahu zúčastnili, údaje o technickém vybavení 
 a o postupu na místě zásahu, zvláštnosti o zásahu a záznam o využití osobní a věcné 
pomoci. Dílčí zprávu o zásahu zpracovává velitel jednotky a odevzdává ji veliteli zásahu 
nejpozději 3 dny po skončení zásahu 4.  

6) Velitel zásahu je odpovědný za obsah a úplnost zprávy o zásahu.  

II. 

Úkoly a postup činnosti 

7) Zpráva o zásahu, kde výše škody nepřesáhne částku stanovenou zvláštním předpisem 5 se 
zpracuje na formuláři (Zpráva o zásahu), nebo ve vhodném počítačovém programu. 

8) Zprávu o zásahu, kde výše škody přesáhne částku uvedenou zvláštním předpisem 6 nebo 
dojde k podstatnému rozšíření požáru po příjezdu první jednotky, při usmrcení, nebo 
těžkém úrazu osoby následkem požáru, evakuaci většího počtu osob, zvířat a v těch 
případech, kdy je předpoklad soudního projednávání případu, je nutné rozšířit v textové 
části formuláře podle tohoto metodického listu následovně:  

                                                 
1 § 19 písm. c) vyhlášky  MV č. 247/2001 Sb. 
2 § 26 odst. 1 písm. k) vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
3 § 26 odst. 2 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.  
4 § 20 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
5 Např. Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 5/2002, kterým se stanoví pravidla  
   statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů. 
6 Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 44/2001, kterým se stanoví postup pro  
   hlášení mimořádných událostí a krizových situací a podávání pravidelných denních informací o požárech 
   a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra  
   vnitra č. 3/2002. 
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a) popis zásahu proveden na samostatné příloze k formuláři Zpráva o zásahu a bude 
obsahovat následující údaje 

i) hasební zásah, kde se uvede 
(1) situace v době příjezdu první jednotky místo,  
(2) činnost dalších složek IZS v době příjezdu jednotky (policie, zdravotníků, 

jiných služeb apod.), 
(3) činnost osob na místě zásahu do příjezdu jednotky,  
(4) výsledek průzkumu a rozhodnutí velitele zásahu k nasazení sil a prostředků,  
(5) vývoj situace, průběh zásahu,  
(6) organizace řízení zásahu (včetně složení štábu), organizace spojení, 

zabezpečení týlu,  
(7) příčiny rozšíření požáru a jeho rozsah k času lokalizace a likvidace požáru,   
(8) vyhodnocení soustředění sil a prostředků, činnost místní jednotky, dodržení 

poplachového plánu, 
(9) tabulka nasazení proudů 

Poř č.   čas nasazení hasební druh poř.č. místo nasazení
proudu     od     -     do látka proudu jednotky úsek

 Pozn.: pořadové číslo jednotky  je shodné s časovým průběhem činnosti jednotek; 

ii) popis nebezpečí u zásahu, kde se uvede  
(1) nebezpečí, které ohrožovalo zdraví a životy osob, zasahujících hasičů a jiných 

záchranářů a konkrétní opatření, která byla provedena k jejich ochraně, 
(2) jména a osobní údaje zraněných a usmrcených osob u zásahu, počet osob 

evakuovaných a zachráněných; 

iii) popis specifických rysů, které se vyskytly u zásahu, kde se uvede  
(1) všechny okolnosti, které měly zásadní vliv na rozšíření požáru,  
(2) použití speciálních hasiv,  
(3) intenzita dodávky hasiv a rozměry plochy požáru v době nasazení prvních sil 

a prostředků,  
(4) délka fronty hašení ve směru šíření požáru; pokud jde o jasné hoření po celé 

ploše požáru, uvádí se plocha požáru, 
(5) popis škod, které jednotky utrpěly, nebo způsobily při zásahu, 
(6) další negativní vlivy na zásah;  

b) plánek zásahu, ve kterém je zachyceno nasazení sil a prostředků. Musí vystihnout 
celý průběh zásahu od nasazení prvních sil a prostředků až po dobu lokalizace. Jestliže 
v průběhu zásahu došlo k přemístění požární techniky, jehož znázornění by bylo na 
úkor přehlednosti plánku, je nutné zpracovat více plánků s uvedením odpovídajících 
časů. Velikost plánku je zpravidla A4, v případě většího zásahu může být i velikost 
A3. Plánek se zpracovává ve dvou vyhotoveních. Při zpracování plánku zásahu se 
užívají grafické značky v souladu s Cvičebním řádem jednotek požární ochrany, 
metodickým návodem k vypracování dokumentace zdolávání požárů dle všeobecných 
zásad zpracování situačních schémat a plánů. Požární technika se označuje pořadovým 
číslem dle „časového průběhu činnosti jednotek“ (pořadí příjezdu na místo události). 
Plánek zásahu dále obsahuje zejména: 
i) název, datum a čas vzniku události, směr větru a měřítko plánu, 
ii) schematické znázornění objektů (případně i vertikální pohled) a okolí, 
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iii) označení ohniska požáru, rozsahu a plochy požáru v době příjezdu první 
jednotky, 

iv) směry šíření požáru, 
v) organizaci místa zásahu, 
vi) velitelské stanoviště a stanoviště štábu, 
vii) zdroje hasebních látek případně prostor chránění stabilním hasicím zařízením, 
viii) meteorologickou situaci. 

7) Součásti zprávy o zásahu jsou i dokumenty, se kterými pracoval velitel zásahu, zejména: 
a) dokumentace činnosti štábu,  
b) analytické materiály, záznamy o prováděných měřeních, údaje o nebezpečných 

látkách získaných během zásahu apod., 
c) fotografie a videozáznamy, vydané tiskové zprávy, 
d) protokol o předání místa zásahu. 
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