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NÁČELNÍK ŠTÁBU (NŠ): 
 

• zodpovídá za činnost štábu 
• navrhuje VZ složení štábu 
• zastupuje VZ v době jeho nepřítomnosti 
• zajišťuje styk s veřejností na místě zásahu 
• označen červenou páskou na levé paži s nápisem NŠ nebo zvláštní vestou s nápisem 

Náčelník štábu 
 
 
ÚSEK SPOJENÍ (S) : 
 

• dokumentuje rozhodnutí a rozkazy náčelníka štábu a velitele zásahu k nasazení 
jednotek a o práci nasazených sil a prostředků (kdy byly vydány, kdy a jak byly 
provedeny, časy příjezdu sil a prostředků, čas jejich nasazení a všechny důležité údaje z 
hlediska zásahu a záchrany osob 

• zabezpečuje spojení velitelem zásahu s operačním a informačním střediskem, mezi 
zasahujícími jednotkami a dalšími složkami IZS podílejícími se na zásahu 

• organizuje včasné doručení rozkazů a pokynů jednotkám a dalším zasahujícím složkám 
IZS 

• vede evidenci předaných a převzatých zpráv 
• podle pokynů náčelníka štábu svolává porady štábu, zprostředkuje ukládání úkolů, 

dokumentuje a organizuje službu štábu (stanovení služeb, porady štábu, ukládání 
úkolů, kontrola úkolů) 

• člen štábu pro spojení je označen červenou páskou na levé paži s nápisem S nebo 
zvláštní vestou s nápisem SPOJENÍ 

 
 
ÚSEK TÝLU (T): 
 

• zabezpečuje plynulou a nepřerušovanou dodávku hasebních látek, medií (el. energie, 
tlakový vzduch), pohonných hmot a dalších provozních náplní pro požární techniku a 
věcné prostředky a případně zajišťuje náhradní díly pro požární techniku nebo náhradní 
věcné prostředky podle požadavků úseku nasazení sil a prostředků a velitele zásahu 

• zajišťuje trvalou akceschopnost spojovacích a osvětlovacích prostředků  

• organizuje ochranu zasahující hasičů a členů dalších záchranných složek před 
nepříznivými přírodními a klimatickými vlivy a vlivy vznikajícími následkem požáru, 
havárie nebo jiné mimořádné události  

• pečuje o jednotky vyčleněné pro odpočinek, zajišťuje ochranné nápoje, stravu a 
ubytování, popř. očistu, sušení oděvů, výměnu osobních ochranných prostředků  

• vede přehled o evakuovaných osobách (popř. jim zabezpečuje ochranu a pomoc), a 
zvířatech a evakuovaném majetku  

• podílí se na zabezpečení prvotní neodkladné pomoci postiženým osobám  

• člen štábu pro týl je označen červenou páskou na levé paži s nápisem T nebo zvláštní 
vestou s nápisem TÝL 
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ÚSEK ANALÝZY SITUACE (A): 
 

• dokumentuje a průběžně vyhodnocuje situaci na místě zásahu 
•  soustřeďuje dokumenty i odborníky pro rozhodnutí (šíření požáru, rozvoj mimořádné 

události) 
• zhotovuje plán zásahu, do něhož průběžně zaznamenává situaci na místě zásahu, 

rozmístění sil a prostředků, nasazení hasebních proudů a dalších důležitých údajů z 
hlediska vedení zásahu a záchrany osob včetně příslušných změn  

• zpracovává návrhy na řízení zásahu a organizaci místa zásahu (určení úseků, 
nebezpečných zón, stanovišť)  

• člen štábu pro analýzu situace je označen červenou páskou na levé paži s nápisem A 
nebo zvláštní vestou s nápisem ANALÝZA 

 
 
ÚSEK NASAZENÍ SIL A PROSTŘEDKŮ (N): 
 

• eviduje síly a prostředky, které jsou na místě zásahu k dispozici 
• podle rozhodnutí velitele zásahu rozmísťuje síly a prostředky v sektorech, úsecích, v 

záloze a týlu  
• předkládá návrhy na:  

1) potřebu sil a prostředků pro zásah a zásobování hasebními látkami 
2) zálohu a jištění nasazených sil a prostředků  
3) potřebu sil a prostředků pro evakuaci materiálu, který je ohrožen 
4) nasazení sil a prostředků, sleduje dobu nasazení hasičů v ochranných 

prostředcích a navrhuje včas veliteli zásahu jejich střídání, předkládá 
požadavky na týl, navrhuje náčelníkovi štábu termíny pro střídání sil a 
prostředků na místě zásahu 

• člen štábu pro nasazení S a P je označen červenou páskou na levé paži s nápisem N 
nebo zvláštní vestou s nápisem NASAZENÍ 

 
 

 


