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I. 
Charakteristika 

1) Úkolem jistící skupiny je poskytnutí neodkladné pomoci hasičům nasazeným 
v nebezpečné zóně při jejich ohrožení zejména: 
a) záchranou hasičů (vyvedením, vynešením mimo nebezpečnou zónu),  
b) snížením ohrožení, např. uhašením nenadálého požáru, 
c) varováním smluveným signálem. 

2) Ohrožení hasičů může nastat: 
a) náhlou indispozicí hasiče, 
b) selháním ochranného prostředku, 
c) náhlou změnou situace na místě zásahu (vznik požáru, výbuchu, výronu plynu apod.). 

II.  
Úkoly a postup činnosti 

3) Velitel zásahu pro jištění vyčleňuje potřebný počet hasičů v závislosti na počtu hasičů 
nasazených v nebezpečné zóně následovně: 

 

Minimální potřebný počet hasičů na jištění hasičů v nebezpečné zóně 

Počet hasičů v nebezpečné zóně Počet hasičů pro jištění 

2 hasiči 2*) hasiči 

3 hasiči 1 hasič 

více jak 3 hasiči hasiči se jistí vzájemně 

extrémně nebezpečné činnosti poměr jistících a jištěných je 1:1 
Pozn.: *)  V případě záchrany osoby z nebezpečné zóny  a  nebezpečí z prodlení, může na dobu nezbytně 

nutnou provádět jištění 1 hasič jako nouzové opatření. 

4) Jistící skupinu může také tvořit i skupina hasičů připravených pro střídání na nasazení 
v nebezpečné zóně. 

5) Stanoviště jistící skupiny je na hranici nebezpečné zóny, zpravidla v nástupním prostoru. 
Pokud to situace umožňuje (návětrná strana), musí být na takovém místě, které umožňuje 
pozorovat činnost hasičů v nebezpečné zóně. Vzdálenost by měla být co nejkratší 
s přehlednou přístupovou cestou. 

6) Jistící skupina musí mít stejnou nebo maximálně o jeden stupeň nižší ochranu těla než 
hasiči v nebezpečné zóně, minimálně však ochranu dýchacích cest. Ochranné prostředky 
mají hasiči nasazeny takovým způsobem, aby při vydání pokynu k záchranné akci byli 
schopni neprodleně vstoupit do nebezpečné zóny. 
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7) Při nebezpečí vzniku požáru musí být jistící skupina připravena hasit nenadálý požár. 
Rozsah požárního zajištění musí odpovídat podmínkám na místě zásahu. Pokud není 
identifikovaná přítomná nebezpečná látka, provádí se jištění proti nenadálému požáru za 
pomoci tzv. trojnásobné požární ochrany třemi druhy hasiva – voda, pěna, prášek. Při 
dostatku sil a prostředků je vhodné vyčlenit zvlášť síly a prostředky pro požární zajištění 
místa zásahu. 

8) Jistící skupina zasahuje: 
a) v případě žádosti o pomoc ze strany nasazených hasičů (signál pro případ ohrožení), 
b) při zjevném ohrožení, kdy v důsledku nenadálé změny situace nejsou hasiči 

v nebezpečné zóně schopni žádat o pomoc (výbuch, vznik požáru apod.), 
c) na pokyn velitel zásahu nebo velitele jistící skupiny. 

9) Při jištění je třeba: 
a) zajišťovat nepřetržité jištění v rozsahu a na místě určeném velitelem zásahu, 
b) organizovat jištění tak, aby bylo dostatečné a v případě potřeby mohla jistící skupina 

neprodleně zasáhnout, 
c) dle pokynů nadřízeného velitele zajišťovat požární zajištění tak, aby v případě vzniku 

požáru byl zajištěn rychlý a efektivní požární zásah, 
d) udržovat pohotovost ochranných prostředků a věcných prostředků jistící skupiny, 
e) informovat hasiče provádějící jištění o způsobu komunikace v případě ohrožení hasičů 

v nebezpečné zóně, 
f) informovat nadřízeného velitele o skutečnostech, které znamenají ohrožení plnění 

úkolů jistící skupiny. 

III. 
Očekávané zvláštnosti 

10) Při jištění hasičů v nebezpečné zóně je nutné počítat s následujícími komplikacemi: 
a) nedostatek sil a prostředků pro zajištění jistící skupiny, 
b) přerušení kontaktu s nasazenými hasiči z důvodu 

i) velká vzdálenost nasazených hasičů od místa jistící skupiny, 
ii) nepřehledného místa zásahu, 
iii) omezené slyšitelnosti zvukového signálu v důsledku hluku v místě zásahu, 

c) záměna varovného signálu, 
d) v případě provádění záchranné akce neúplné informace o situaci v nebezpečné zóně. 
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