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a  klasifikace USAR týmu v rámci sv ta. Je zde popsán sou asný stav USAR tým . V další 

ásti je popsána struktura USAR týmu v eské republice, jeho klasifikace a zp soby 

povolávání  pro zdolávání mimo ádných situací v rámci eské republiky a v rámci 

mezinárodní humanitární pomoci. Dále je provedeno porovnání zásahové innosti USAR 

týmu eské republiky s týmy Evropy a n kterými USAR týmy sv ta.V záv ru práce je 

zhodnocení možnosti využití USAR týmu eské republiky. 
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1. Úvod 

 V posledních n kolika desetiletích došlo na Zemi k mnoha rozsáhlým mimo ádným 

událostem, a  již v d sledku innosti lov ka, tak vlivem p írodních katastrof jako nap íklad 

pr myslové havárie, teroristické útoky, vále né konflikty, zem t esení, hurikány, sesuvy 

p dy, povodn , záplavy apod. 

 Na p elomu 20. a 21. století se za al vytvá et jednotný systém záchranných týmu 

USAR. Tyto týmy se specializují na vyhledávání a záchranu osob ze z ícených budov. Jejich 

innost spo ívá zejména ve vyhledávání osob pomocí elektronických za ízení a pomocí   

psovod  se záchrannými psy, ve vyprošt ní osob se sutin pomocí speciálních technických 

prost edk   a dále v poskytnutí zdravotnické pé e p ed p edaním do zdravotnického za ízení. 

 Cílem této diplomové práce je na základ  seznámení se systémem fungování USAR 

tým  v rámci sv ta, se zam ením na USAR tým eské republiky se pokusit vyhodnotit 

možnosti použití USAR týmu eské republiky pro mezinárodní pomoc a pomoc v rámci 

eské republiky. 

 

1.1. Historie 

 Prvopo átky eského týmu spadají do roku 1988, kdy v prosinci postihlo Arménii 

rozsáhlé zem t esení o síle 7. stupn  Richterovy stupnice, stát v tehdejším Svazu sov tských 

socialistických republik. Na základ  rozhodnutí Hlavní správy Sboru požární ochrany 

Ministerstva vnitra a životního prost edí R byla do m sta Leninakanu vyslána 78 lenná 

jednotka eských hasi . Hlavní zásahovou inností v Leninakanu byla záchrana osob  

ze z ícených objekt  a další pomoc postiženému obyvatelstvu. innosti byly provád ny 

zejména v centru m sta a to v dosti složitých podmínkách. V té dob  se jednalo o ojedin lé 

vyslání eské záchranné jednotky do zahrani í. eská republika totiž do zahrani í 

poskytovala tém  výhradn  finan ní nebo materiální humanitární pomoc [12]. 

  
Historie specializovaného od adu s jasnou koncepcí ur eného pro vyhledávání 

a záchranu osob ze sutin z ícených budov se za ala psát až v roce 1999, tedy v roce, kdy sv t 

soust e oval všechny dostupné záchraná ské kapacity do oblastí postižených zem t eseními 

v Turecku a na Taiwanu.  

  
Po cenných zkušenostech v roce 1999 bylo jasné, že eská republika není  

na poskytování záchraná ské pomoci do zahrani í p ipravena. Chyb la opora v právních 

p edpisech, smluvní ujednání, dohodnutá a odsouhlasená pravidla a metodické pokyny, 
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speciální technické prost edky, nebyl proveden výb r osob do záchranných jednotek, 

neprovád la se zvláštní odborná p íprava atd. Nechyb lo však nadšení ady lidí pro v c. 

  
Pro zlepšení situace v oblasti poskytování pomoci do zahrani í bylo po výše 

uvedených akcích využito meziresortní v le zabývat se problematikou zapojování sil 

a prost edk  eské republiky do mezinárodních záchranných operací a poskytování 

humanitární pomoci do zahrani í a situace se za ala zásadn  m nit.  

Prvopo átkem bylo p ijetí zákona . 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému. Ten stanovil pln ní úkol  v této oblasti. Zákon uložil Ministerstvu vnitra 

odpov dnost za rozhodnutí o pomoci a za její poskytnutí po dohod  s Ministerstvem 

zahrani ních v cí.  

  Od roku 1999 bylo pro formování první specializované vyhledávací a záchranné 

jednotky využito sil a prost edk  HZS hlavního m sta Prahy a to p edevším vzhledem k jeho 

široké personální i materiální základn , návaznosti na mezinárodní letišt  i základnu 

dopravního letectva Armády R, která byla schopna vy lenit letecké prost edky pro p epravu 

humanitární pomoci.  

Vzhledem k pot eb  získání v asných informací o pot eb  nasazení specializovaných 

záchranných jednotek v zahrani í, podmínkách v  oblastech postižených katastrofou  

a koordinace p i mezinárodních záchranných operacích je také d ležité neustálé napojení 

ídicích struktur HZS R na mezinárodní organizace zajiš ující koordinaci mezinárodních sil 

p i mezinárodních záchranných operacích. Prost ednictvím MV- generálního editelství HZS 

R došlo také již v roce 1999 k napojení eské republiky na Mezinárodní poradní skupinu 

pro vyhledávací a záchranné práce (INSARAG), v rámci níž jsou projednávána pravidla  

a metodické postupy pro všechny procedury p i vysílání, transportu, p ijímání a koordinaci 

mezinárodních sil p i rozsáhlých katastrofách spojených se z ícením objekt  a poruchou 

infrastruktury v postižené oblasti. 

  Následovalo postupné vybavování len  p edur ených do USAR od adu osobními 

ochrannými prost edky a prost edky osobní pot eby a zajiš ování technických a logistických 

prost edk  pro USAR od ad z finan ních prost edk  HZS hl.m. Prahy  

a MV-generálního editelství HZS R.  

  S platností od 1. ervence 2007 dosáhl také HZS Moravskoslezského kraje 

akceschopnosti vyhledávacího a záchranného od adu, USAR od adu pro pot eby nasazení 

na území eské republiky i v rámci mezinárodních záchranných operací.   
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Je t eba u init také zmínku o názvu vyhledávací a záchranné jednotky, tedy USAR 

od adu (USAR – z anglického Urban Search and Rescue - vyhledávání a záchrana  

v obydlených oblastech). Mezinárodn  se n kolik let používalo ozna ení SAR. Okolo roku 

2002 však bylo v rámci pravidelných jednání Mezinárodní poradní skupiny pro vyhledávací  

a záchranné práce (INSARAG) rozhodnuto o up esn ní názvu na USAR z toho d vodu,  

že název SAR (Search and Rescue) byl používán zárove  pro službu pátrání a záchrany 

v p ípad  zmizelých letadel, aby nedocházelo k zám n  t chto dvou odlišných problematik.  
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2. Rešerše 

 

[3]    Základní právní normou, která eší zapojení eské republiky do mezinárodních 

operací p i mimo ádných událostech v zahrani í a poskytování humanitární pomoci, je zákon 

.239/200 Sb., ve zn ní pozd jších právních p edpis . 

[5] Podrobná pravidla stanoví provád cí p edpisy, p edevším na ízení vlády . 463/2000 

Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování  

a p ijímání humanitární pomoci a náhrad výdaj  vynakládaných právnickými osobami  

a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve zn ní na ízení vlády  

. 527/2002 Sb.

[6] Pokyn Generálního editele a nám stka ministra vnitra ze dne 25.7.2006 stanovuje 

op rné body Hasi ského sboru eské republiky a typy p edur enosti jednotek požární 

ochrany pro záchranné práce. 

[9]  D ležitým p edpisem je rezoluce Valného shromážd ní OSN . 57/150 ze dne  

16. prosince 2002, o posílení efektivity a o koordinaci pomoci p i mezinárodních 

vyhledávacích a záchranných operacích (Metodika INSARAG), kterým byly stanoveny 

doporu ené p edpoklady, klasifikace tým  USAR pro poskytování mezinárodní pomoci. 

[7] D ležitým p edpisem byl také dnes již neplatný Pokyn generálního editele 

Hasi ského záchranného sboru R ze dne 28.1.2009, který se mimo jiné také zabýval 

p ípravou na klasifika ní cvi ení USAR od ad  HZS hlavního m sta Prahy a HZS 

Moravskoslezského kraje a erpáním grantu na zvýšení akceschopnosti USAR od ad . 

 K seznámení s poskytováním mezinárodní pomoci a innosti USAR tým  v rámci R 

bylo použito: 

[1] Zákon . 133/1985 Sb., o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis . 

[2]    Zákon . 238/2000 Sb., o Hasi ském záchranném sboru R a o zm n  n kterých 

zákon , ve zn ní pozd jších p edpis . 

[4] Zákon . 361/2003 Sb., o služebním pom ru p íslušník  bezpe nostních sbor ,  

ve zn ní pozd jších p edpis . 

[10] Usnesení vlády R . 458/2001 Sb., k návrhu zapojení eské republiky do mírových  

a záchranných operací a humanitární pomoci. 

[11] Na ízení vlády . 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní zp sobilosti zam stnanc  

jednotek hasi ských záchranných sbor  podnik  a len  jednotek sbor  dobrovolných hasi  

obcí nebo podnik . 
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[17] Zákon .151/2010 Sb., o zahrani ní rozvojové spolupráci a humanitární pomoci 

poskytované do zahrani í. 
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3. Organizace USAR tým  
 

 

Problematikou mezinárodní humanitární pomoci p i zdolávaní mimo ádných událostí 

se zabývá Ú ad OSN pro koordinaci humanitární pomoci („UN-OCHA“ z anglického United 

Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs) a jeho INSARAG Sekretariát, který 

vytvo il metodiku pro innost USAR od ad . Cílem je omezit tzv. „katastrofickou turistiku“  

a co nejvíce tak zamezit nep ipraveným a nedostate n  vybaveným záchranným jednotkám 

zasahovat v postižených oblastech. Podle této metodiky jsou klasifikovány USAR od ady  

po celém sv t .  Celý proces klasifikace USAR od ad  je nazýván INSARAG external 

Classifikation „IEC“ a rozlišuje t i úrovn  kapacity USAR od ad  – lehký tým  „LIGHT“, 

st ední tým „MEDIUM“ a t žký tým „HEAVY“  [9]. 

 

INSARAG – „International search and rescue advisory group“ neboli Mezinárodní 

poradní skupina pro vyhledávání a záchranu. 

 

          

Graf .1 Organiza ní struktura INSARAG 

Od svého založení v roce 1991, INSARAG u inila významný pokrok. Vyvinula 

celosv tov  uznávanou metodiku pro koordinaci innosti mezinárodních USAR tým  p i 

zdolávání mimo ádných událostí. Vytvo ila minimální normy pro USAR pomoc. INSARAG 

z ídila celosv tovou sí  tým  USAR, vyvinula zásady INSARAG a založila INSARAG 

externí klasifikace (IEC) systém. Zajiš uje p edávání informací a zkušeností USAR tým  

z praxe jiným tým m. 
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Práce INSARAG a jeho metodiky, jsou  popsány v pokynu, který je schválen Valným 

shromážd ním OSN  v rezoluci 57/150 o  zvýšení efektivity a koordinace vyhledávání  

a záchranných prací  ze dne 26. prosince 2002. 

P edur enost pro ur ité oblasti je dána rozd lením sv ta na 3 regiony  

v  rámci INSARAG – Afrika/Evropa, Amerika a Asie/Tichomo í  [15]. 

 

Obrázek .1 - Rozd lení sv ta na 3 regiony v rámci INSARAG 

Regionální skupiny organizují setkání všech USAR tým  v daném regionu. Cílem 

setkání  je projednání všech otázek souvisejících s USAR, regionální spolupráce a budování 

kapacit. Jedním z hlavních výsledk  t chto jednání je ro ní regionální plán práce, který  

se zabývá budováním kapacit, školením, spole nými cvi eními a dalšími otázkami týkající  

se mezinárodní pomoci p i zdolávání mimo ádné události. Každá regionální skupina  

má alespo  jednoho p edsedu a místop edsedu, kte í jsou každoro n  voleni  a sedí v  

INSARAG ídící skupin . 

3.1 Klasifikované týmy USAR 

 Klasifika ní proces IEC je postaven na dobrovolné bázi. V sou asné dob   

je klasifikováno od roku 2005 do konce roku 2012 ve sv t   

21 t žkých a 13 st edních tým  [14]: 

2005 
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Ma arsko, Central Rescue Services of Budapest (CRSB) Fovárosi Központi Rendeltetésu 

Mentoszervezet (FKRMSZ) – Heavy 

 

2006 

Velká Británie, UK International Search and Rescue (UK-ISAR) - Heavy 

USA, USAID – The Fairfax County USAR Task Force (VA-TF1) – Heavy 

 

2007 

USA, USAID – Los Angeles County Fire Department, United States USAR Team 2 -Heavy 

Holandsko, USAR.NL - Heavy 

N mecko, German Federal Agency for Technical Relief (THW) - Heavy 

N mecko, I.S.A.R. Germany – Medium 

 

2008 

Singapur, Disaster Assistance and Rescue Team (DART, Singapore Civil Defence Force)       

- Heavy 

Švédsko, Swedish International Fast Response Team (SWIFT USAR) - Heavy 

Norsko, NORSAR - Medium 

Australie, Queensland Fire and Rescue Service - Heavy 

Švýcarsko, Swiss Rescue - IEC - Heavy 

 

2009 

Polsko, USAR Poland - Heavy 

Island, The Icelandic Search and Rescue Team (ICE-SAR) - Medium 

ína, China International Search and Rescue Team (CISAR) - Heavy 

Spojené Arabské Emiráty UAE, UAE USAR Team - Medium 

 

2010 

Japonsko, Japan Disaster Relief Team (JDR) - Heavy 

Dánsko, Danish Emergency Management Agency (DEMA) - Heavy 

Belgie, Belgian First Aid and Support Team (B-FAST) - Medium 

eská republika, Czech Emergency Response Team (CZERT) - Heavy 

Francie, Pompiers de l'Urgence Internationale (PUI) – Medium 
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 2011 

Litva, Lithuania Emergency Response Team (LERT) - Medium 

Rakousko, Search and Rescue Unit Vorarlberg (SARUV) – Medium 

Rusko, Central Airmobile Rescue Team of EMERCOM of Russia - Heavy 

Turecko,  Search and Rescue Association (AKUT) - Medium 

Korea, Korea Disaster Relief Team (KDRT) - Heavy 

Špan lsko, Emergencia Repuesta Inmediata Comunidad de Madrid (ERICAM) - Medium 

Špan lsko, Unidad Militar de Emergencia (UME) - Medium 

 

2012 

Omán, National Search & Rescue Team (NSRT) - Medium 

Finsko, FinnRescue (FRF) - Heavy 

Rakousko, Austrian Forces Disaster Relief Unit (AFDRU) - Heavy 

Australie, New South Wales (NSW) - Heavy 

Ma arsko, Hungarian National Organisation for Integrated Rescue Services  

(HUSZAR) - Medium 

Turecko, TurkUSAR (AFAD) – Heavy 

3.2 Klasifikace dalších tým  USAR 

V následujících letech by m li prob hnout  klasifikace dalších zahrani ních tým : 

V letošním roce 2013 

B lorusko - Republican team for Emergency Situations - Heavy 

Francie - Secouristes sans Frontieres - Medium 

Jordansko – JSAR - Heavy 

Rumunsko - RO-USAR  - Medium 

Spojené Arabské Emiraty - UAE USAR Team – Heavy 

2014 

Arménie  - Armenian USAR Team - Medium 

 Tunis  - Tunisian USAR - Medium 

ína – CISAR - Heavy 
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Polsko - USAR Poland - Heavy 

Velká Británie - UK ISAR - Heavy 

 

2015 

Estonsko  - Estonian Disaster Relief Team  - Medium 

Malajsie  - Smart 

Japan – JDR  - Heavy 

Denmark (DEMA) - Heavy 

Belgie - B-FAST - Medium 

France - Pompiers de l'Urgence Internationale - Medium 

4. USAR tým eské republiky 

USAR tým je tvo en p íslušníky HZS R, kte í jsou školení na provád ní prací  

p i záchran  osob ze z ícených budov. Tito p íslušníci jsou za azeni do tzv. od ad . Struktura 

od adu m že být základní nebo redukovaná viz. p íloha .1. 

Pro poskytování pomoci mezi kraji v rámci R a p i zapojení R do mezinárodních 

záchranných operací jsou pokynem generálního editele HZS R a nám stka ministra vnitra 

. 45 ze dne 9.10.2003, ve zn ní pokynu generálního editele Hasi ského záchranného sboru 

R a nám stka ministra vnitra . 7 ze dne 2.2.2004, stanoveny zásady pro vytvá ení od ad  

HZS R. [8] 

Od ady jsou záchranné jednotky sestavené z hasi  nejmén  dvou jednotek požární 

ochrany nebo z hasi  nejmén  jedné jednotky PO a osob dalších složek integrovaného 

záchranného systému i osob poskytujících osobní pomoc.  

Od ady pro vyhledávací a záchrannou innost ze z ícených budov(„USAR od ad“ 

z anglického Urban Search and Rescue) jsou tvo eny v rámci HZS R. Tyto od ady jsou 

mimo jiné  také ur eny pro nasazení na mezinárodní záchranné operace v p ípad  zem t esení 

nebo jiné mimo ádné události následované z ícením budov. 

V rámci Hasi ského záchranného sboru (HZS) R p sobí dva USAR od ady. Jeden  

je z ízen u HZS hlavního m sta Prahy (od r. 1999), druhý u HZS Moravskoslezského kraje 

(od r. 2007). USAR od ad disponuje n kolika technickými prost edky, které jsou ur eny  

k lokalizaci místa, kde je osoba pod troskami zasypána, a dalšími specifickými technickými 

prost edky ur enými k vyprošt ní zavalené,zasypané osoby. T mito technickými prost edky 
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nejsou ostatní jednotky požární ochrany standardn  vybavovány a jsou natolik jedine né,  

že je výhodné namísto jejich hromadného po izování ešit jejich nasazení v rámci R  

s využitím p epravy vrtulníky Policie R nebo Armády R. Jako p íklad t chto technických 

prost edk  lze uvést podmnožinu elektronických vyhledávacích za ízení, zejména 

echolokátor, bioradar i št rbinovou kameru.  

4.1. Charakteristika od adu (USAR týmu) 

USAR tým se skládá  p edevším z p íslušník  HZS R : 

 

a)  Generální editelství Hasi ského záchranného sboru eské republiky, 

b)  Hasi ský záchranný sbor hlavního m sta Prahy, 

c)  Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MS kraj). 

Dále se skládá z léka e, kynolog , pop ípad  statika. 

 

USAR od ad je p edur en k vyhledávání a záchran  osob v p ípad  živelných 

katastrof a k pln ní dalších úkol . USAR od ad p edevším[16]: 

 

a)  provádí fyzicky vyhledávací a záchranné práce ve staticky narušených objektech, 

b)  zajiš uje neodkladnou zdravotní pé i len m od adu zasahujícím na míst , 

c)  poskytuje neodkladnou zdravotní pé i postiženým osobám, 

d)  poskytuje místnímu zdravotnickému personálu informace o prvotním ošet ení 

zran ných, 

e)  provádí pr zkum – zhodnocuje škody a pot eby a informuje ídící orgány OSOCC  

(On Site Operations Coordination Centre) nebo LEMA (Local emergency 

management authority), 

f)  informuje obyvatelstvo o dostupných službách jako je ošet ení, potraviny, nápoje, 

nouzové ubytování atd., jakmile jsou tyto služby z ízeny, 

g)  distribuuje humanitární pomoc (vodu, potraviny, plachty, stanové dílce atd.) 

postiženým, 

h)  zajiš uje provoz v d ležitých budovách (správní/ve ejné budovy), které musí být 

okamžit  v provozu pro podporu záchranných prací, 

i)   ídí, vede a školí místní dobrovolníky, 

j)  analyzuje nutnost uzav ení technických rozvod  v budovách a objektech, 
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k)  analyzuje výskyt nebezpe ných látek a materiál , zhodnocuje míru rizika pro 

zasahující leny USAR od adu v postižené oblasti, 

l)  provádí nep etržité vyhodnocování  stability konstrukcí, 

m)  stabilizuje poškozené objekty, 

n)  pomáhá poškozeným chránit jejich majetek p ed ú inky klimatických vliv , 

o)  koordinuje svou innost se zasahujícími místními složkami,  

p)  dle svých možností zajiš uje spojení, 

q)  ozna uje, p ípadn  identifikuje ulice a budovy dle metodiky INSARAG. 

 

Výše uvedeným úkol m musí také odpovídat struktura USAR od adu. P íslušníci 

za azeni do od adu mají dlouholeté zkušenosti z praktických nasazení v rámci výjezdové 

innosti. V rámci struktury od adu jsou zastoupeny všechny využitelné odbornosti  

a specializace, které dnes u HZS R jsou jako nap . lezec, letecký záchraná , spojový technik, 

technik chemické služby, technik technické služby, technik strojní služby operátor 

elektronických vyhledávacích za ízení, vaza , absolventi kurz  dopravy nemocných, 

ran ných a rodi ek, obsluhy motorových et zových pil atd.  

 

 

4.2 St ední USAR od ad 

 
St ední USAR od ad se skládá z 36 osob - ze šesti kynolog , léka e, dvou týlových 

technik , IT technika, velitele od adu, zástupce velitele od adu a dvou sty ných d stojník , 

velitele ety, dvou družstev hasi  – záchraná  v po tu 1+9 a statika [16].  
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Graf .2 Organiza ní struktura od adu Medium 
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4.3 T žký USAR od ad 

T žký USAR od ad se skládá z 69 osob - z velitele od adu, dvou velitel  segment , 

dvou zástupc  velitel  segment , dvou týla  - technik  technické služby - spoja , dvou 

týla  - logistik , ty  sty ných d stojník , dvou léka , IT specialisty, statika, dvou velitel  

et, ty  družstev hasi   v po tu 1+9 a dvou kynologických skupin v po tu  1+4 [16].   

 

 

 
Graf .3 Organiza ní struktura od adu Heavy 

 

4.4 innost od adu (USAR týmu) v rámci R  

Od ady jsou p edur eny prioritn  pro pomoc v rámci eské republiky. Pokynem 

generálního editele Hasi ského záchranného sboru R a nám stka ministra vnitra .27 ze dne 

25.7.2006 jsou stanoveny op rné body Hasi ského záchranného sboru eské republiky [6].  
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Op rným bodem HZS R (dále jen „op rný bod“) se rozumí stanice Hasi ského 

záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“), na níž je dislokována technika pro provád ní 

speciálních záchranných prací stanovených tímto pokynem a pot ebný po et hasi  pro 

obsluhu této technik [6]. 

Rozlišují se následující op rné body pro:  

a)  likvidaci havárií nebezpe ných látek,  

b)  rozší enou detekci nebezpe ných látek,  

c)  dekontaminaci techniky a obyvatelstva,  

d)  olejové havárie,  

e)  velkoobjemové erpání vody,  

f)  dálkovou dopravu vody hadicemi a erpání z velkých hloubek,  

g)  vyproš ování t žkých vozidel,  

h)  záchranu osob ze z ícených budov,  

i)  nouzové p ežití obyvatelstva,  

j)  práce ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky,  

k)  provád ní záchranných prací pomocí vrtulníku,  

l)  práce pod vodní hladinou.  

Dále se v této diplomové práci budeme zabývat pouze op rnými body pro záchranu 

osob ze z ícených budov. 

Op rný bod pro záchranu osob ze z ícených budov spojenou s haváriemi se z ícením 

budov, objekt  technologických proces  nebo sesuvy p dy je zejména vybaven 

elektronickými vyhledávacími za ízeními (akustickými i optickými) pro vyhledávání 

zavalených nebo zasypaných osob a technickým automobilem hmotnostní t ídy S nebo 

odpovídajícím technickým kontejnerem pro tyto druhy zásah . Op rné body pro záchranu 

osob ze z ícených budov jsou dislokovány u p íslušného HZS kraje.  

V sou asné dob  jsou HZS hl. m. Prahy a HZS Moravskoslezského kraje p edur eny k 

vytvo ení vyhledávacího a záchranného od adu. P i emž od ad HZS hl.m. Prahy p sobí  
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jako op rný bod pro území ech, zatím co od ad HZS Moravskoslezského kraje p sobí  

jako op rný bod pro území Moravy. 

 

Obrázek .3 – Rozd lení eské republiky – op rné body Praha, Ostrava  

4.5 innost od adu (USAR týmu) v rámci mezinárodních záchranných 

operací 

V zákon  133/85 Sb. O požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis   je uvedeno  

v § 24 odst.1 písm.s), že Ministerstvo vnitra zajiš uje mezinárodní spolupráci Hasi ského 

záchranného sboru [1] . 

V zákon  . 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému    v § 7 odst.1 písm.b) 

je Ministerstvu vnitra stanovena povinnost plnit úkoly v oblasti zapojení eské republiky  

do mezinárodních záchranných operací p i mimo ádných událostech v zahrani í  

a poskytování humanitární pomoci do zahrani í v sou innosti s Ministerstvem zahrani ních 

v cí. Humanitární pomocí se pro ú ely tohoto zákona rozumí opat ení provád ná za ú elem 

pomoci obyvatelstvu postiženému mimo ádnou událostí, v jejichž rámci se využívají lidské  

a materiální zdroje. Nebo-li zákon uložil Ministerstvu vnitra odpov dnost za rozhodnutí  

o pomoci a za její poskytnutí v dohod  s Ministerstvem zahrani ních v cí [3].  
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Na ízením vlády . 463/2000 Sb. pak byla stanovena základní pravidla zapojování do 

mezinárodních záchranných operací [5]. 

 Za zmínku stojí také materiál o zapojení eské republiky do mírových a záchranných 

operací a humanitární pomoci, který byl schválen usnesením vlády . 458 ze dne 9. kv tna 

2001. Na tento materiál pak navazovala celá ada dokument  schválených Bezpe nostní 

radou R a vládou R. 

Rezoluce valného shromážd ní OSN  57/150 ze dne 16. prosince 2002 týkající  

se zvýšení efektivity a koordinace vyhledávání a záchranných prací (Metodika INSARAG), 

která zavedla ídící principy pro humanitární pomoc a roli státních a nestátních aktér .  

Rezoluce se rovn ž zabývá otázkou odpov dnosti  vlády dané zem  a státní suverenitou  

v situaci katastrofy. Stanovuje, že státní suverenita, uzemní integrita a národní jednota musí 

být pln  respektována v souladu s Chartou OSN. V tomto kontextu musí být humanitární 

pomoc poskytována se souhlasem zasažené zem  a na základ  žádosti této zem  [9].  

Jednou z povinností managementu USAR týmu, který žádá o provedení klasifikace, je 

zorganizovat klasifika ní cvi ení, v rámci kterého budou ov ovány schopnosti daného týmu 

v jednotlivých fázích podle standard  uvedených v INSARAG Guidelines [14].  

Zám rem IEC bylo deklarovat, že eský USAR od ad je po organiza ní, opera ní, 

taktické, technické a odborné stránce p ipraven v míst  mimo ádné události efektivn  

zasahovat jako Heavy USAR od ad podle standard  INSARAG. Jednalo se o dlouhodobý 

proces, jehož p ípravy zapo aly již v roce 2007. B hem t chto p íprav byla uspo ádána celá 

ada školení a odborných výcvik  len  USAR od adu, nap . 3.-4. února 2010 INSARAG 

Awareness training course s ú astníky z ad eských USAR od ad  i ze zahrani ních USAR 

jednotek nebo 17.-19. kv tna 2010 Školení na posuzování stability budov a USAR strategií, 

které vedla odbornice z Islandu paní Sólveig Thorvaldsdóttir. V rámci p ípravy na klasifikaci 

byl využit i grant od Evropské komise na zvýšení akceschopnosti eského vyhledávacího  

a záchranného od adu. Díky tomu mohlo být dokoupeno a ujednoceno chyb jící vybavení  

a výstroj všech len , byly financovány odborná školení a jazykové kurzy nebo o kování  

dle standard  Sv tové zdravotnické organizace. Na p íprav  eského USAR od adu  

na klasifikaci se po odborné stránce podílel tzv. mentor, pan Edward G. Pearn z Velké 

Británie, který vedení USAR od adu poskytoval cenné rady a doporu ení [16].  
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eský USAR od ad podstoupil klasifikaci na úrove  Heavy, což je nejvyšší úrove  

p ipravenosti.  

 

Složení od adu (USAR týmu - Heavy)

56; 82%

1; 1%

2; 3%
10; 14%

p íslušníci HZS
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Graf .4 Složení od adu (USAR týmu – Heavy) 

 

5. Využití USAR týmu  v rámci R 

Pomoc na území eské republiky organizovaná MV - generálním editelstvím HZS 

R  (dále jen „MV-G  HZS R“) nad rámec požárních poplachových plán  kraj   

a je tvo ena pomocí tzv. od ad  [8]. 

Od ad sestává z hasi  nejmén  dvou druh  jednotek požární ochrany (dále jen 

„jednotky PO“) nebo z hasi  nejmén  jedné jednotky PO a osob za len ných ve složce 

integrovaného záchranného systému nebo z hasi  jednotky PO a osob poskytujících osobní,  

v cnou pomoc. Od ad v rámci R vystupuje jako jednotka HZS kraje. 

Základní struktura od ad  a p edpokládané innosti družstev jsou uvedeny v pokynu 

generálního editele Hasi ského záchranného sboru R a nám stka ministra vnitra ze dne 

9.10.2003, kterým se stanoví zásady pro vytvá ení od ad  HZS R pro poskytování pomoci 

mezi kraji v rámci eské republiky [8]. Od ady lze dle požadavk  rozši ovat a kombinovat. 

Do personální základny pro od ady v rámci HZS kraje, s ohledem na odbornou p ípravu a 

specializace jednotlivých osob p edur ených do od adu, se za azuje maximáln  75 p íslušník   

(25 p íslušník  na jednu sm nu). U osob p edur ených do od adu se doporu uje provést 
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základní o kování – žloutenka, tyfus, klíš ová encefalitida, tetanus, p íp. další o kování dle 

doporu ení krajského hygienika [11] . 

Maximální po et osob za azených v od adu je ve struktu e od adu [8]: 

a) redukované – do 18 osob, 

b) základní – 19 až 30 osob, 

c) rozší ené – 31 a více osob. 

Od ady vytvá ené v rámci HZS R jsou p ipravovány pro vyhledávací a záchrannou 

innost ze z ícených budov. Z hlediska ur ení jednotky jde o jednotku pro vyhledávací  

a záchrannou innost v obydlených oblastech (USAR jednotka – z anglického Urban Search 

and Rescue). Jednotky tohoto typu jsou klasifikovány podle metodiky INSARAG,  

kterou se R zavázala akceptovat p ijetím rezoluce Valného shromážd ní OSN . 57/150  

ze dne 16. prosince 2002, o posílení efektivity a o koordinaci pomoci p i mezinárodních 

vyhledávacích a záchranných operacích. Od ad využívá specialisty dalších složek 

integrovaného záchranného systému, konkrétn  kynology se psy s platným atestem 

Ministerstva vnitra pro sutinové vyhledávání a léka e. 

Pro vyhledání a záchranu osob z trosek z ícených budov, a  už z jakýchkoliv p í in, je 

krom  atestovaných kynolog  se psy a standardních sil a prost edk  jednotek požární ochrany 

výhodné využít další specializované síly a prost edky p ipravované pro tento typ zásahu.  

Jak již bylo uvedeno, ozna ují se tyto jednotky jako vyhledávací a záchranné od ady, anebo 

jen USAR od ady.  

A koliv jsou eské USAR od ady v redukovaném složení ur ené p edevším pro zásah 

v rámci R, v úplném složení se s nimi po ítá i p i zapojování R do mezinárodních 

záchranných operací. Za tímto ú elem jsou oba USAR od ady HZS R p ipravovány  

po stránce odborné (znalost mezinárodního prost edí, koordina ních mechanism  apod.), 

jazykové (zejm. anglický jazyk), zdravotnické (zejm. o kování dle doporu ení Sv tové 

zdravotnické organizace) i v jiných oblastech.  
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6. Využití USAR týmu v zahrani í 

Humanitární pomoc lze rozd lit na záchraná skou – vyslání záchranné jednotky, 

materiální,finan ní, poradenskou a  kombinovanou [17]. Podrobn ji se tomuto v nuji v lánku 

6.1. 

Každý z HZS kraj  sestavujících USAR od ad je p ipraven s využitím léka   

a kynolog  se psy k sestavení USAR od adu tzv. „st ední“ kapacity (z anglického „Medium “) 

s celkovým po tem 32 osob. P i spojení t chto dvou od ad  sestává taková záchranná 

jednotka z 67 osob a v mezinárodním žargonu je ozna ována kapacita jednotky jako „t žká“ 

(z anglického „Heavy“). Ur itá variabilita struktury USAR od ad  je samoz ejm  možná a 

závisí na konkrétní situaci v p edpokládaném míst  jejich nasazení.  

Co se tý e zvláštních funkcí, které jsou zajiš ovány mimo zdroje HZS R, jedná se 

zejména o léka e od adu, ili léka e ur eného hlavn  pro pot ebu len  záchranné jednotky  

a pro podporu p i stabilizaci osob p i vyproš ování ze sutin, a o kynology se psy  

se specializací sutinového vyhledávání. Léka e zajiš uje Úrazová nemocnice Brno na základ  

dohody o plánované pomoci na vyžádání v rámci integrovaného záchranného systému  

s MV-generálním editelstvím HZS R. Kynologové se rekrutují ze skupiny kynolog  – 

držitel  platných atest  Ministerstva vnitra pop ípad  z dalších složek IZS.  

Jednotky USAR  mají stanovený rozpis p edur enosti st edního od adu  

na mezinárodní  záchrannou operaci viz. Tab. .1 a 2 [21]: 

Pro rok 2013 

Leden  Únor  B ezen  Duben Kv ten erven 

Praha Ostrava Praha Ostrava Praha Ostrava 

ervenec Srpen Zá í íjen Listopad Prosinec 

Praha Ostrava Praha Ostrava Praha Ostrava 

Tabulka .1 – Rozpis p edur enosti st edního od adu (Medium) na rok 2013 
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Pro rok 2014 

Leden  Únor  B ezen  Duben Kv ten erven 

Ostrava Praha Ostrava Praha Ostrava Praha 

ervenec Srpen Zá í íjen Listopad Prosinec 

Ostrava Praha Ostrava Praha Ostrava Praha 

Tabulka .2 – Rozpis p edur enosti st edního od adu (Medium) na rok 2014 

P i zapojování R do mezinárodních záchranných operací nebo p i poskytování 

humanitární pomoci do zahrani í je v souladu s existujícími p edpisy uplat ován následující 

rozhodovací proces [21]:  

a)  Prvotní informace  

Úst ední správní ú ady, zpravidla Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo zahrani ních 

v cí, obdrží informaci o závažné mimo ádné události v zahrani í (v souladu s mezinárodní 

smlouvou nebo mezinárodní úmluvou, od mezinárodní organizace (UN-OCHA, EU-MIC, 

NATO-EADRCC, IAEA ad.) nebo jiného zahrani ního orgánu (nap . zastupitelský ú ad),  

ze sd lovacích prost edk , apod.), anebo obdrží p ímo žádost o pomoc.  

b) Vyhodnocení informací  

Dostupné informace mezi sebou orgány státní správy konzultují a vyhodnocují je. 

Hodnotí zárove  možnost, zda je R schopna poskytnout žádanou formu pomoci. Informace 

o mimo ádné události jsou konzultovány mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem 

zahrani ních v cí, p ípadn  s dalšími ministerstvy a úst edními správními ú ady a technicky 

je p ipraven zp sob poskytnutí pomoci, jsou informovány p edur ené síly a prost edky. 

c)  Rozhodnutí 

Po vyhodnocení situace a zjišt ní, že poskytnutí pomoci je vhodné a možné, jsou 

informováni minist i vnitra a zahrani ních v cí a je po nich požadováno rozhodnutí.  

V p ípad  požadavku na vyslání záchraná ské nebo materiální pomoci ministr vnitra navrhne 

možné varianty, resp. komodity, které je R schopna poskytnout. Ministr zahrani ních v cí 

rozhodne o uvoln ní finan ních prost edk .  
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d)  Aktivace sil a prost edk  

Po rozhodnutí poskytnout pomoc v ur ené finan ní výši jsou aktivovány p edur ené 

síly a prost edky a probíhá svoz specialist , p íprava k vyslání materiální pomoci nebo 

záchranné jednotky, je p ipravována dokumentace k vyslání pomoci, je ustanoven velitel 

jednotky, resp. od adu, jsou vydány valutové prost edky a jsou stanoveny další podrobnosti. 

V zájmu urychlení této fáze tento proces probíhá podle p edem p ipravených modelových 

postup  s nezbytnými odchylkami podle konkrétní situace.  

Nejvíce krok  je t eba provád t v p ípad  vysílání záchranné jednotky. Obecn  se  

v takovém p ípad  innost pracovní skupiny štábu MV-generálního editelství Hasi ského 

záchranného sboru R p ipravující zapojení záchranné jednotky do mezinárodní záchranné 

operace soust e uje p edevším na:  

a)  komunikaci s Ministerstvem zahrani ních v cí, orgány postiženého státu, p íslušnými    

zastupitelskými ú ady a mezinárodními organizacemi,  

b)  získávání aktuálních informací o situaci v míst  p edpokládaného nasazení jednotky  

a analýzu t chto informací,  

c)  zajiš ování spln ní vízových, celních a dalších obdobných povinností,  

d)  zajišt ní transportu jednotky,  

e)  zajišt ní pojišt ní pro leny jednotky,  

f)  zjiš ování pot ebných kontaktních informací,  

g)  zajišt ní pr jezdu i p eletu nad tranzitními zem mi,  

h)  zajišt ní p epravy z místa p íletu do místa zásahu v postižené zemi,  

j)  zajišt ní map postiženého území,  

k)  vypracování p íslušných dokument .  

 

e) Realizace humanitární pomoci 

Materiální pomoc nebo záchranná jednotka opouští stanoveným zp sobem území státu 

a na míst  se zapojuje do provád ní záchranných prací, p ípadn  pln ní dalších úkol .  
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Rozhodující faktory pro vyslání záchranné jednotky do zahrani í:  

a) Vzdálenost a místo ur ení:  

V rámci Evropy a ostatních stát  sv ta, které požádají o pomoc pro speciáln  

p ipravené a p edur ené síly v podob  záchranné jednotky, se p edpokládá vysílání pozemní 

cestou na vzdálenost do 1000 km (tedy do17 hodin jízdy) nebo letecky na vzdálenost nad 

1000 km až do 2500 km. U sousedních stát  R se p eprava p edur ených sil Hasi ských 

záchranných sbor  kraj  p edpokládá pozemní cestou (výjime n  v od vodn ných p ípadech, 

jako jsou možné ztráty na lidských životech i letecky).  

b) Zp sob p epravy:  

Pozemní p eprava umož uje p esun velkého množství prost edk , techniky a osob, 

možnost delší doby nasazení a je využívána p edevším v p ípadech poskytování humanitární 

pomoci na kratší vzdálenosti. Doprava osob se p ednostn  zabezpe uje autobusem. 

Letecká p eprava je v R omezena vybavením Armády R a procedurami  

pro uvoln ní armádních leteckých prost edk  pro ú ely transportu humanitární pomoci. 

Pohotovost posádek letoun  k odletu se pohybuje mezi 3 až 6 hodinami, pokud jsou tyto 

letouny momentáln  k dispozici. Letecká p eprava umož uje omezenou velikost jednotky  

s vybavením a s omezenou dobou p sobení v míst  nasazení, na p epravu musí v míst  

nasazení navazovat místní p epravní prost edky poskytnuté p ijímací stranou. Dále  

se leteckou p epravou budeme zabývat v kapitole 6,2 a 6.3. 

 Dalším zp sobem je pak kombinace obou zp sob  p eprav - síly vyslané letecky 

mohou být dopln ny pozemními silami a mohou zasáhnout až do vzdálenosti až cca 2500 km 

(cca 60 hodin jízdy) s plnou podporou a týlovým zabezpe ením první jednotky vyslané 

leteckou cestou. 

 Pokynem  generálního editele Hasi ského záchranného sboru R ze dne 28.1.2009  

je stanoven seznam  nezbytného o kování (tetanus, žloutenka typu A+B, ch ipka, p enosná 

d tská obrna, meningitida A+C, b išní tyfus)  a o kování doporu eného (žlutá zimnice, 

vzteklina, klíš ová encefalitida, cholera)  [7]. 
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6.1 Humanitární pomoc 

 Poskytování humanitární pomoci R se ídí zákonem . 151/2010 Sb., o zahrani ní 

rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahrani í. Humanitární pomoc 

poskytovaná do zahrani í je souhrnem inností hrazených ze státního rozpo tu, jejichž cílem 

je zamezit ztrátám na životech a újm  na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní 

podmínky lidí po vzniku mimo ádných událostí, jakož i zmír ovat dlouhodob  trvající 

následky mimo ádných událostí a p edcházet jejich vzniku a negativním následk m [17]. 

 Státní humanitární pomoc R do zahrani í je realizována z finan ních zdroj  rozpo tu 

Ministerstva zahrani ních v cí. Z tohoto rozpo tu lze financovat zejména tyto formy 

humanitární pomoci poskytované do zahrani í: 

a) materiální pomoc poskytnutím pot ebného majetku ve form  daru do postižené oblasti 

po vzniku mimo ádné události, 

b) pen žní dary do zahrani í, 

c) finan ní p ísp vky ve ejným institucím a nevládním neziskovým organizacím  

zahrani í, 

d) p ísp vky mezinárodním organizacím a integra ním seskupením, 

e) dotace nevládním neziskovým organizacím v R na poskytování humanitární pomoci 

do zahrani í stát m mimo Evropskou unii a Evropský hospodá ský prostor, 

f) zapojování do mezinárodních záchranných operací vysíláním záchraná  nebo 

odborník  s pot ebným vybavením podle zákona .239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších právních 

p edpis . 

 

 

ROK 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Po et p ípad  54 25 23 25 19 18 17 

Po et zemí 15 23 18 18 14 16 15 

Objem v mil K  38,50 27,30 30,23 20,65 40,10 51,20 158,00 

ROK 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Po et p ípad  18 33 29 23 20 18 33 

Po et zemí 11 26 23 20 20 21 21 

Objem v mil K  87,20 66,60 71,50 84,90 89,40 73,00 73,00 

Tabulka .3 - P ehled poskytnutí humanitární pomoci v letech 1999 až 2012 [18,19,20] 
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6.2 Možnosti letecké p epravy USAR od adu v rámci R 

 

1)  Vrtulník A R – Sokol 3A 

Technické údaje 

Posádka: 2 piloti nebo 1 pilot a letový inženýr Užite ná zát ž: 12 pasažér  

Pr m r rotoru: 15,70 m    Délka trupu: 14,21 m 

Výška: 5,14 m      Plocha rotoru: 193,6 m² 

Prázdná hmotnost: 3850 kg    Maximální vzletová hmotnost: 6400 kg 

Maximální rychlost: 260 km/h    Cestovní rychlost: 234 km/h 

Stoupavost u zem : 10 m/s    Praktický dostup: 5100 m 

Dolet: 745 km 

 

Obrázek . 3  - Vrtulník A R – Sokol  3A. 

V sou asné dob  A R neposkytuje tento vrtulník pro pln ní úkol  složek IZS. 
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2)  Vrtulník P R  BELL 412HP  a  EC - 135 

 

Technické údaje: 

Po et len  posádky: 1-2 piloti Kapacita: 13 pasažér  nebo 2040 kg vn jšího nákladu 

Délka: 17,1 m    Pr m r hlavního rotoru: 14,02 m 

Výška: 4,54 m    Hmotnost prázdného vrtulníku: 3079 kg 

Max. vzletová hmotnost: 5397 kg Max. rychlost: 259 km/h 

Cestovní rychlost: 226 km/h  Stoupavost: 6,86 m/s 

Praktický dostup: 6096 m  Dolet: 745 km 

 

 

Obrázek . 4  - Vrtulník P R – BEL 412HP. 

 

 Nevýhodou je nižší kapacita než u armádního vrtulníku Sokol 3A. 
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3)  Vrtulník P R  EC - 135 

 

Technické údaje: 

Posádka: 1 nebo 2 piloti, až 7 pasažér , p ípadn  2 ležící pacienti a 2 lenové zdravotnického 

personálu (nebo dle konfigurace vybavení 1 pacient, 2x posádka) 

Délka: 12,16 m     Pr m r nosného rotoru: 10,2 m 

Výška: 3,51 m      Prázdná hmotnost: 1455 kg 

Maximální vzletová hmotnost : 2910 kg  Max. rychlost: 259 km/h 

Dolet: 635 km      Dostup: 3045 m 

Stoupavost: 7,62 m/s 

 

 

Obrázek . 5  - Vrtulník P R – EC 135 
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6.3 Možnosti letecké p epravy USAR od adu do zahrani í 

 

1)  Transportní letoun Antonov AN 26 

 

Technické údaje: 

Posádka: 5      Kapacita: 40 cestujících 

Užite ný náklad: 6000 kg    Délka: 23,80 m 

Rozp tí: 29,20 m     Výška: 8,575 m 

Nosná plocha: 74,98 m²    Prázdná hmotnost: 15 400 kg 

Max. vzletová hmotnost : 25 000 kg   Normální vzletová hmotnost: 24 000 kg 

Cestovní rychlost: 440 km/h    Maximální rychlost: 540 km/h 

Dolet: s max. nákladem 1100 km   Dolet s max. množstvím paliva 2550 km 

Dostup: 7500 m     Max. stoupavost: 450 m/min 

 

 

Obrázek . 6  - Transportní letoun A R -  Antonov AN 26 

Tento letoun není od roku 2011 již ve výbav  A R. 
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2)  Transportní letoun CASSA C-295M 

Technické údaje:

Posádka: 3      Kapacita: 71 osob 

Užite né zatížení: 9 250 kg    Délka: 24,5 m 

Rozp tí: 25,81 m     Výška: 8,6 m 

Nosná plocha: 59 m²     Maximální vzletová hmotnost: 23 200 kg 

Maximální rychlost: 576 km/h   Cestovní rychlost: 480 km/h 

Dolet: 4 300 km     Dolet s max. zát ží: 1 333 km 

Dostup: 7 620 m 

 

Obrázek . 7 - Transportní letoun A R - CASSA C – 295 M. 

 

Tento letoun však kapacitn  nevyhovuje. Pro p epravu st edního USAR týmu by bylo 

zapot ebí dvou letadel. V p ípad  p epravy t žkého USAR týmu by bylo zapot ebí ty  

letadel. 
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3) Další možností jsou pak komer ní p epravci (letadla AIRBUS, BOING apod.). U t chto 

typ  letadel se však vyskytuje problém. Jedná se komer ní dopravce, u kterých se musí 

provád t podle „zákona o státních zakázkách“ výb rové ízení. Druhou nevýhodou je,  

že p epravci nejsou schopni garantovat v asné uvoln ní pot ebného typu letadla. 

 

7. Financování USAR od adu R 

Financování od ad  týkající se vybavení technickými, ochrannými prost edky  

a provád ní odborné p ípravy v rámci eské republiky je provád no ze zdroj  HZS kraje tedy 

HZS hl.m.Prahy a HZS Moravskoslezského kraje. 

V rámci klasifikace  t žkého USAR týmu bylo využito grantu Evropské unie. Dotace 

ve výši 4 milion  K  byla využita na dovybavení technickými prost edky, provád ní odborné 

p ípravy len  USAR týmu. 

Financování od ad  v rámci mezinárodních záchranných operací je provád no 

z finan ních zdroj  rozpo tu Ministerstva zahrani ních v cí  souladu se zákonem 151/2010 

Sb., o zahrani ní rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahrani í. 

Jako p íklad uvádím kalkulaci  finan ních náklad  na záchraná skou humanitární 

pomoc zem t esením postižené Íránské islámské republice. 

Složení USAR týmu R – 11 p íslušník  HZS R, 4 p íslušníci P R, 1 p íslušník 

Ministerstva vnitra,2 kynologové se psem. 

Celkové náklady na tuto operaci inily cca 5 milion  K . Z toho podstatnou ást 

tvo ila zejména letecká doprava len  týmu a pot ebného materiálu a to 2,6 milion  K . 

Dalšími položkami byli provozní výdaje, telekomunika ní poplatky, materiál, pojišt ní len  

týmu, cestovní náhrady, refundace mezd. 
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Graf .5 -  Náklady na poskytnutí pomoci USAR týmu v Íránu v procentech 

 

Zárove   bylo využito odjezdu USAR týmu k p eprav  materiální humanitární 

pomoci. 

 
Irán 2003 ástka 

Léky 4 000 000 K
Stany 770 000 K

Tablety Aquasteril 200 000 K

Celkem 4 970 000 K

 

 

 

 

 

Tabulka .4 Materiální humanitární pomoc Íránu v roce 2003 

 

USAR tým R se pravideln  ú astní spole ných mezinárodních cvi ení. V tšinou  

se organizují v rámci Evropské unie jako nap . Polsko, Ma arsko apod. Vzhledem k úspo e 

náklad  se využívá p epravy týmu „po vlastní ose“,tzn. pomocí silni ní dopravy. 

V letošním roce se p ipravuje spole né mezinárodní cvi ení USAR tým  v Bulharsku. 

Náklady za ú ast na takovémto cvi ení se pohybují zhruba okolo 500 tisíc K  [21]. 
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8. Statistika innosti USAR od adu R 

 Cílem této stati je získání p ehledu o innosti „ eského“ USAR týmu a následné 

porovnání se zahrani ními USAR týmy. Nejprve se budeme v novat innosti v rámci R, 

následn  se zam íme na innost USAR týmu v  rámci mezinárodních záchranných operací 

[16]. 

 

8.1 Zásahová innost USAR od adu R v rámci R 

Cílem této stati je stru ný popis událostí, u kterých zasahoval od ad (USAR tým), 

nebudeme se proto zabývat konkrétními innostní u zásahu . 

Nasazení v rámci R 

1) Za átkem  dubna 2002 došlo v Lounech v asných ranních hodinám s z ícení ásti 

panelového domu. Jednalo se o budovu se 4.NP. Dle informaci majitele objektu se v budov  

v inkriminované dob  nacházelo 6 osob. P í ina – závada na boileru vody 2 m3. 

2)  V ervnu 2004 byl na opera ní a informa ní st edisko HZS Jihomoravského kraje 

(dále jen OPIS) nahlášen výbuch v nájemním dom  v ulici Tržní 2 v Brn - ernovicích. P i 

mimo ádné události došlo ke z ícení velké ásti domu. V troskách z stalo uv zn no n kolik 

lidí. P í ina – výbuch plynu. 

3)  Koncem ervence 2007 došlo v bývalém areálu POLDI Kladno ke z ícení konstrukce 

bývalé haly. Pod sutinami z stali uv zn ny dv  osoby.  P í ina – neodborné od ezávání 

ocelových nosník . 

4)  V íjnu 2009 došlo V Praze v Soukenické ulici k pádu domu ve vnitrobloku. Pod 

sutinami z stali uv zn ni 4 d lníci. 

5)  V b eznu 2010 došlo ke z ícení dvou st n t ípatrové budovy. Jednalo se o opušt ný 

objekt bývalého autoservisu ve Varnsdorfu. 

Nasazení v Praze 

1)  2003 z ícení 3 bytových dom  v pr b hu povodní v evakuované zón   

2)  2005 z ícení ásti bytového domu b hem rekonstrukce – 6 zran ných 

3)  2006 z ícení ásti bytového domu po výbuchu plynu – 2 mrtví 

4)  2006 z ícení ásti bytového domu b hem rekonstrukce 
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8.2 Zásahová innost USAR týmu R v rámci mezinárodní pomoci 

 

Arménie 1998 

  Dne 7. prosince 1988 byla zna ná ást území Arménie (SSSR) zasažena zem t esením  

o síle 7. stupn  Richterovy stupnice. Katastrofou byla nejvíce postižena m sta Leninakan, 

Spitak a St panavan. Celkový po et ob tí byl 25.000 mrtvých. Zran no bylo 19.000 osob  

a 500.000 osob z stalo bez p íst eší. Škody na majetku dosáhly 16mil. dolar . 

Na základ  rozhodnutí Hlavní správy požární ochrany Ministerstva vnitra a životního 

prost edí byl do m sta Leninakanu vyslán 78 lenný záchranný od ad eských hasi ,  

do kterého bylo také za azeno 10 p íslušník  z Útvaru Sboru požární ochrany hl. m. Prahy. 

Jednalo se o první zásah v rámci mezinárodní pomoci. 

 

Obrázek . 8  - M sto Leninakan po zem t esení  v roce 1988 

 

Po et vyprošt ných osob  - 1 živá žena a 37 mrtvých osob. 

 
Turecko 1999 

Dne 17. srpna 1999 ve 3:00 hodin ráno postihlo Turecko zem t esení o síle 7,4 stupn  

Richterovy stupnice. Katastrofou byla nejvíce postižena m sta Izmit a Gölcük, ležící  
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v epicentru zem t esení. Prvotní informace o po tu ob tí se pohybovaly kolem 40.000 osob. 

Hlavní zásahovou inností v postižené oblasti byla záchrana osob ze z ícených objekt  a další 

pomoc postiženému obyvatelstvu (nep etržitý pr zkum v pobo ených stavbách, nejr zn jší 

pomoc na vyžádání, apod.). eská republika do postižené oblasti vyslala 4 skupiny  

v celkovém po tu 35 osob. 

V minulém tisíciletí postihlo Turecko mnoho zem t esení a opravdu silných bylo hned 

n kolik, ovšem jen n která m la tak tragický dopad na životy jeho obyvatel. V roce 1939 

zahynulo p i zem t esení v Erzincanu 23 000 lidí a ot esy se sem znovu vrátily v roce 1992,  

v roce 1966 bylo v Adapazari 2500 ob tí a další stovky lidí zahynuly v roce 1976  

p i zem t esení u jezera Van.  

 

Obrázek .9  - Turecko po zem t esení – srpen 1999 

 

ína - Taiwan 1999 

Dne 21. zá í 1999 v 01:45h byly okresy Nanton a Taichung na ínském ostrov  

Taiwan zasaženy zem t esením. Okres Nanton byl zasažen zem t esením o síle 8 - 8,2 stup  

Richterovy stupnice a okres Taichung byl zasažen zem t esením o síle 6 stup  Richterovy 
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stupnice. Celkový po et ob tí byl 1185 mrtvých. Zran no bylo 6190 osob. Bylo zni eno  

10 984 dom .  

Po p íletu do m sta Taipei se jednotka p emístila autobusem do 145km vzdáleného 

m sta Puli. Jednotka p ilet la v noci a po p esunu do postižené oblasti lenové jednotky 

zjistili, že i p es katastrofu, která se v míst  stala, hlavní místní koordináto i záchranných 

prací spí. Jednotka tedy po dohod  s ochrankou oblasti za ala provád l záchranné práce,  

na vlastní p st. 

Na území dvou okres  Taichung a Nanthou bylo b hem p ti dn  nasazení eským 

týmem prohledáno 68 dom  v celkem 7 lokalitách. 

Turecko 1999 

Dne 13. listopadu 1999 postihlo Turecko zem t esení o stejné síle, jako v srpnu 1999  

a to 7,4 stupn  Richterovy stupnice. Epicentrum zem t esení se nacházelo u m sta Düzce  

v provincii Bolu, ležící mezi Istambulem a Ankarou. 

 

Obrázek . 10  - Turecko po zem t esení – listopad 1999 
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 Na pomoc Turecku p ijelo 44 tým  z 29 zemí v etn  USA a Japonska. Náš tým byl  

v první desítce záchraná ských tým . Nepoda ilo se vyprostit žádnou živou osobu, jeden 

p íslušník utrp l leh í zran ní, poran nou nohu mu ošet il léka  eské polní nemocnice. 

 

Írán 2003 

Dne 26. prosince 2003 postihlo ást Íránu, m sto Bam zem t esení o síle 6,7 stup  

Richterovy stupnice. V oblasti zahynulo celkem 41 tisíc lidí. Ve m st  Bam bylo zni eno 

90% všech budov. 

 

 

Obrázek . 11  - Zem t esení v Íránu  -  prosinec 2003 

Ministerstvo vnitra - generální editelství Hasi ského záchranného sboru R  

na základ  získaných informací spolupracovalo s Ministerstvem zahrani ních v cí  

a zorganizovalo vyslání osmnácti lenného USAR od adu do mezinárodní záchranné operace 

v Íránské islámské republice.

Po ty vyprošt ných osob eskou jednotkou -  1 živá osoba a 51 mrtvých osob. 
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Alžírsko 2003 

Dne 21. kv tna 2003 v 17:44 místního asu, postihlo severní ást Alžírska zem t esení  

o síle 6,8 stup  Richterovy stupnice. Epicentrum zem t esení se nacházelo asi 60km 

východn  od hlavního m sta Alžíru v blízkosti m sta Thenia v regionu Zemmouri. V dob  

t sn  po zem t esení byl odhad mrtvých asi 800 osob a zran ných 6000 osob. Nejvíce 

postiženými m sty bylo m sto Bourmedes, Zemmouri, Thenia, Belouizdad, Roubia  

a Reghaia. Zem t esení bylo ozna eno za nejhorší od roku 1980. 

 Opera ní a informa ní st edisko MV-generálního editelství HZS R podniklo 

neprodlen  kroky k vyslání USAR od adu do postižené oblasti. Dne 23. kv tna 2003 byl 

od ad v dopoledních hodinách nasazen v m st  Bordj-Menaiel, jako první zahrani ní 

jednotka. 

 

Obrázek . 12  - Zem t esení v Alžírsku – kv ten 2003 

 

Pákistán 2005 

Dne 8. íjna 2005 v 04.50 hodin st edoevropského letního asu došlo v Pákistánu,  

v oblasti Kašmíru, k silnému zem t esení o síle 7,6 magnitude (tj. p ibližn  8. stupe  
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Richterovy stupnice). Zem t esení m lo katastrofální následky. Podle údaj  p ed uzáv rkou 

asopisu bylo jen v Pákistánu usmrceno na 40 000 osob a dalších více než 70 000 osob bylo 

zran no. Odhaduje se, že celkov  byly zem t esením postiženy více než t i miliony osob. 

 Do pomoci se aktivn  zapojila také eská republika. Zdravotnická záchranná jednotka 

R v po tu 23 osob ( trnácti lenný tým léka  a zdravotník , p ti lenná skupina p íslušník  

HZS hl. m Prahy a ty i záchraná i) odlet la do Pákistánu 12. íjna, kde za ala p sobit  

ve m st  Rawala Kot, vzdáleném asi 80 km od Islámábádu. Jedná se o zna n  poni ené m sto 

s 60 000 obyvateli ležící na náhorní plošin  ve výšce 1800 m nad mo em. Úkolem hasi  bylo 

celkov  ídit jednotku, zajistit návaznost na pákistánské a mezinárodní krizové orgány  

a zajiš ovat logistické zázemí jednotky.  

 

Izrael 2006 

Dne 20. ervence 2006 požádal Izrael o humanitární pomoc ve form  hasi ského 

vybavení (hadice "D" a "C", proudnice "D" a zásahové obleky), n kolik stát , v etn  eské 

republiky. Požáry vzniklé v rámci Izraelsko-Libanonského konfliktu p ipravily Izrael o tém  

1000 kus  požárních hadic. Po vyhodnocení žádosti Izraele, Ministerstvo vnitra v dohod   

s Ministerstvem zahrani ních v cí R rozhodlo, o poskytnutí materiální humanitární pomoci 

v hodnot  do 2 mil. K . Podle požadavku Izraele bylo nakoupeno 600 kus  požárních hadic 

"C", 700 kus  požárních hadic "D" a 50 kus  kombinovaných proudnic "D". Na zajiš ování 

pomoci spolupracovalo MV-generální editelatví HZS R, Správa státních hmotných rezerv  

a Ministerstvo zahrani ních v cí. Dále bylo rozhodnuto, že humanitární pomoc do místa 

p edání (letišt  Ben Gurion v Tel Avivu) doprovodí osmi lenná jednotka Ministerstva vnitra - 

generálního editelství HZS R, složená z len  USAR od adu (Vyhledávací a záchranný 

od ad do obydlených oblastí) a dvou psycholožek. Jednotka m la za úkol na letišti zajistit 

vykládku materiální humanitární pomoci z letadla a její technické p edání. Skupinu 

doprovázel také zástupce Ministerstva zahrani ních v cí R, který v míst  komunikoval  

se zástupci velvyslanectví R v Izraeli a zajistil formální p edání pomoci. 

 

Albánie, Makedonie 2007 

Na základ  žádosti zemí Albánie a Makedonie, které byly zasaženy rozsáhlými 

lesními požáry, byla do t chto zemí vypravena humanitární pomoc eské republiky ve form : 

100 ks hasi ských p ileb pro Makedonii a 120 pár  zásahové hasi ské obuvi a 120 

pár  zásahových rukavic pro Albánii.  

 46



  
 
 
  

Hodnota této pomoci, kterou zajiš ovalo Ministerstvo vnitra - generální editelství 

Hasi ského záchranného sboru R ve spolupráci s Ministerstvem zahrani ních v cí R, je 

dva miliony K  – pro každou zemi jeden milion K . 

Na mimo ádnou služební cestu byli v této souvislosti vysláni p íslušníci Hasi ského 

záchranného sboru eské republiky, kte í v pond lí 30. ervence 2007 vyrazili s nákladem 

humanitární pomoci p es zem : Slovensko, Ma arsko, Srbsko, Makedonie (zde došlo 

k p edání hasi ských p ileb ve m st  Tetovo ) až do Tirany v Albánii, kde zajistili p edání 

hasi ského vybavení kompetentním osobám.  

 

Albánie 2008 

Dne 15. b ezna 2008 došlo v Albánii ve m st  Gerdec, poblíž Tirany k výbuchu 

muni ního skladu. Následnými výbuchy muni ního skladu byly zasaženy vesnice a postiženi 

lidé – p es 20 lidí p išlo následkem výbuchu o život, a více než 250 lidí bylo zran no. Okolo 

4000 lidí bylo donuceno opustit své domovy. 

Postižená zem  požádala o pomoc prost ednictvím mezinárodních organizací a na 

základ  následné komunikace zastupitelského ú adu eské republiky v Tiran  s albánskými 

ú ady poskytla eská republika postižené zemi materiální humanitární pomoc ve form  

krevní plazmy, lé iv a zdravotnického materiálu (materiál doplnil již áste n  vy erpané 

zásoby tamních zdravotnických za ízení). Celková cena humanitární pomoci dosáhla výše  

2 mil. K . 

Na realizaci humanitární pomoci eské republiky do Albánie se podílelo Ministerstvo 

zahrani ních v cí, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra - generální editelství 

Hasi ského záchranného sboru eské republiky. 

V souvislosti se zajišt ním p epravy a p edáním výše uvedeného zdravotnického 

materiálu byli na mimo ádnou zahrani ní služební cestu povoláni p íslušníci Hasi ského 

záchranného sboru R. 

 

ína 2008 

eská republika poskytla finan ní ástky ve výši 2 mil. K  jako humanitární pomoc 

ín . Uvedená pomoc byla využita p i odstra ování ni ivých následk  zem t esení 

v provincii S- chuan  v jihozápadní ín . 
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První ást pomoci byla poskytnuta formou dodávky medikament  (700 000 K ), její 

realizace byla zajišt na ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a transport do íny 

(Peking) prob hl v ned li 18.5.2008 jako sou ást nákladu letu delegace Parlamentu eské 

republiky. 

Druhá ást materiální humanitární pomoci ve form  9 kus  stan  S-65 byla  

ve spolupráci s Monitorovacím a informa ním centrem Evropské unie realizována v pátek 

23.5.2007. Transport a p edání humanitární pomoci na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem, 

odkud byl materiál ínskou leteckou spole ností p epraven do místa ur ení, zajistil Hasi ský 

záchranný sbor R. 

 

Rumunsko 2008 

eská republika poskytla v ervenci 2008 materiální humanitární pomoc Rumunsku 

v roce, které bylo zasaženo rozsáhlými povodn mi. Na základ  žádosti rumunské 

strany, zajistilo MV-generální editelství  HZS R ve spolupráci s Ministerstvem 

zahrani ních v cí p ípravnou fázi celé akce. 

 

Ukrajina, Moldavsko 2008 

eská republika poskytla v na p elomu ervence a srpna 2008 materiální humanitární 

pomoc Ukrajin  a Moldavsku, které postihly rozsáhlé povodn . Realizaci humanitární pomoci 

zajistil Hasi ský záchranný sbor R ve spolupráci s Ministerstvem zahrani ních v cí. 

 

Gruzie 

eská republika poskytla v srpnu 2008 materiální humanitární pomoc Gruzii,  

kde došlo k vále nému konfliktu. Armádní letecký speciál ze dopravil dne 13.8.2008 

do zasažených oblastí zdravotnický materiál v hodnot  necelých 2 milion  korun. Jednalo se 

o 41 000 ks r zných druh  obvaz , 120 krevních jednotek, 160 jednotek krevní plazmy  

a 1000 ampulí Albuminu po 50 ml. Realizaci humanitární pomoci zajistil Hasi ský záchranný 

sbor R ve spolupráci s Ministerstvem zahrani ních v cí. 

 

Japonsko 2011 

Na základ  žádosti Japonska o poskytnutí pomoci v souvislosti s následky zem t esení 

a tsunami a požadavku Monitorovacího a informa ního centra EU (MIC EU) byl vyslán  

na mimo ádnou služební cestu do Japonska p íslušník Hasi ského záchranného sboru R, 
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který v rámci koordina ního a vyhodnocovacího týmu Monitorovacího a informa ního centra 

EU v postižené oblasti analyzoval požadavky postižené zem  a koordinoval materiální 

humanitární pomoc EU.  

 

9. Zásahová innost zahrani ních URAR tým  v rámci 

mezinárodní pomoci  

 

Polsko 

T žký (Heavy) USAR tým byl klasifikován v roce 2009. USAR tým zasahoval u 

t chto událostí [22]: 

 Arménie 1998 

 Turecko – srpen 1999 

 Turecko – listopad 1999 

 Indie – leden 2001 

 Alžírsko – kv ten 2003 

 Írán – prosinec 2003 

 Pakistán – íjen 2005 

 

Ma arsko 

T žký (Heavy) tým Hungarian National Integrated Organisation for Rescue Services 

(HUSZAR) byl klasifikován v roce 2005. USAR tým zasahoval u t chto událostí [22]: 

 Sri Lanka – prosinec 2004 

 Rumunsko – 2005 

 Pakistán – íjen 2005 

 Srbsko – 2008 

 Indonésie – zá í 2009 

 Haity – leden 2010 

 

Rakousko 

T žký (Heavy) USAR tým Austrian Forces Disaster Relief Unit (AFDRU) byl 

klasifikován v lo ském roce 2012. USAR tým zasahoval u t chto událostí [22]: 

 Arménie 1988 
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 Polsko – ervenec 1997 

 Turecko – srpen 1999 

 Turecko – listopad 1999 

 Mozambik – leden 2000 

 Alžírsko – kv ten 2003 

 Írán – prosinec 2003 

 Sri Lanka – prosinec 2004 

 Pakistán – íjen 2005 

 

N mecko 

T žký (Heavy) USAR tým Technisches Hilfswerk SEEBA: Rapid Deployment Urban 

Search & Rescue (THW – Germany) byl klasifikován v roce 2007. USAR tým zasahoval u 

t chto událostí[22]: 

 Arménie 1988 

 Turecko – b ezen 1999 

 Turecko – srpen 1999 

 Kolumbie –leden 1999 

 Turecko – íjen 1999 

 Taiwan – zá í 1999 

 Turecko – listopad 1999 

 Indie – leden 2001 

 

Rusko 

T žký (Heavy) USAR tým Central Airmobile Rescue Team of EMERCOM of Russia 

(EMERCOM) byl klasifikován v roce 2007. USAR tým zasahoval u t chto událostí[22]: 

 Turecko – b ezen 1992  Kyrgystán – srpen 1992 

 Afganistan – únor 1998  Kolumbie – leden 1999 

 Turecko – srpen 1999   Taiwan  - zá í 1999 

 ecko – zá í 1999   Turecko – íjen 1999 

 Indie – leden 2001   Afganistan – b ezen 2002 

 N mecko – srpen 2002  Alžírsko  – kv ten 2003 

 Írán  – prosinec 2003   Sri Lanka – prosinec 2004 
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 Indonésie – b ezen 2005  Pakistán – íjen 2005 

 ína – kv ten 2008   Haiti – leden 2010 

 Chile – b ezen 2010 

 

10. Porovnání zásahové innosti USAR od adu R s týmy ze 

zahrani í 

V tabulce je uveden p ehled zásahové innosti USAR tým  v p i zdolávaní 

mimo ádné události v zahrani í.. V první ásti je porovnání USAR týmu R s dalšími USAR 

týmy Evropy. Pro dopln ní je druhé ásti vybráno n kolik USAR tým  s jiných kontinent . 

USAR tým Po et zásah  Po et let 
Relativní 

etnost  
eská republika 14 24 0,58 

Polsko 7 14 0,50 
Ma arsko 6 8 0,75 
Rakousko 9 24 0,38 
N mecko 8 24 0,33 
Rusko 19 20 0,95 
Francie 6 17 0,35 
Norsko 2 13 0,15 
Velká Británie 12 32 0,38 
Špan lsko 7 27 0,26 
Švédsko 4 24 0,17 
Turecko 9 13 0,69 

USAR týmy ostatních kontinent  
Austrálie 9 13 0,69 
Brazílie 1 9 0,11 

ína 5 9 0,56 
Japonsko 14 22 0,64 
USA 5 24 0,21 

Arabské emiráty 5 7 0,71 
 

Tabulka .5 – P ehled po tu zásah   vybraných USAR  tým  [22] 

 

Po et let udává dobu od prvního zásahu v zahrani í až do konce roku 2012. Relativní 

etnost pak udává pom r po tu uskute n ných zásah   k po tu let. 
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Porovnání po tu zásah  vybraných USAR tým  od roku 2005 do konce roku 2012 

eská republika 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Suma 

Po et zásahu za rok 1 1 1 4 0 0 1 0 8 

Kumulativní etnost 0,026 0,052 0,078 0,184 0,184 0,184 0,21 0,21   

Polsko   

Po et zásahu za rok 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Kumulativní etnost 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026   

Ma arsko   

Po et zásahu za rok 2 0 0 1 1 1 0 0 5 

Kumulativní etnost 0,052 0,052 0,052 0,078 0,104 0,13 0,13 0,13   

Rakousko   

Po et zásahu za rok 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Kumulativní etnost 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026   

Rusko   

Po et zásahu za rok 2 0 0 1 0 2 0 0 5 

Kumulativní etnost 0,052 0,052 0,052 0,078 0,078 0,13 0,13 0,13   

Francie   

Po et zásahu za rok 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

Kumulativní etnost 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,052 0,052 0,052   

Velká Británie   

Po et zásahu za rok 1 0 0 0 1 1 0 0 3 

Kumulativní etnost 0,026 0,026 0,026 0,026 0,052 0,078 0,078 0,078   

Špan lsko   

Po et zásahu za rok 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Kumulativní etnost 0 0 0 0 0 0,052 0,052 0,052   

Turecko   

Po et zásahu za rok 2 0 0 0 0 1 1 0 4 

Kumulativní etnost 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,078 0,104 0,104   

Austrálie   

Po et zásahu za rok 0 1 0 0 3 1 2 0 7 

Kumulativní etnost 0 0,026 0,026 0,026 0,104 0,13 0,182 0,182   

Celkový po et zásahu jednotek USAR jednotlivých (vybraných) stát  38 

 

Tabulka .6:  P ehled kumulativní etnosti zásah   vybraných USAR  tým  [22] 
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Graf .6 -  Porovnání kumulativní etnosti vybraných  USAR tým  v letech 2005-2012 

 

11. Záv r 

USAR tým disponuje úzce specifickou technikou, kterou musí obsluhovat pouze 

zkušená obsluha. Po izování t chto technických prost edk  je velmi nákladné. Bylo by proto 

neekonomické vybavovat jednotlivé HZS kraje t mito technickými prost edky. Jedná se  

o pom rn  nákladnou innost co se týká zabezpe ení mezinárodních cvi ení tak i zásah  

v rámci mezinárodní pomoci. 

USAR tým je specializovaný na konkrétní typ mimo ádné události, emuž také 

odpovídá po et výjezd  v rámci eské republiky. 

Za mou patnáctiletou praxi u HZS Ústeckého kraje zasahoval USAR tým z Prahy 

dvakrát. Poprvé v Lounech v roce 2002., kde jsem p sobil jako p íslušník ZPP. Spolupráce 

s touto jednotkou byla na velmi vysoké a profesionální úrovni. Podruhé zasahovali  

ve Varnsdorfu v roce  2010. 
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Nasazení USAR týmu v rámci eské republiky je reálné pro zásahy trvající minimáln  

4 hodiny. USAR tým se v sou asné dob  potýká s ur itými problémy, co se týká letecké 

p epravy a  již vrtulníky A R nebo vrtulníky P R. V rámci eské republiky je mén  

problematická i levn jší p eprava po silnici. 

USAR tým eské republiky má dobré jméno mezi USAR týmy, o emž se lze 

p esv d it i koeficientem zásah  v rámci mezinárodní pomoci. V Evrop   má vyšší koeficient 

pouze tým z Ruska a Ma arska. Samoz ejm  je koeficient pouze relativní porovnání, nebo  

záleží ve kterých letech docházelo více k mimo ádným událostem a ve kterém roce USAR 

tým za al svou  zásahovou innost. 

Rozhodn  se ale dá íci, že eská republika je na p edních místech USAR týmu 

v rámci sv ta. Je samoz ejm  na zvážení zda si eská republika v dob  ekonomické recese 

m že innost USAR týmu dovolit. Ale pokud chceme pat it mezi vysp lé státy je zapot ebí 

tuto innost podporovat. 

Je zapot ebí si uv domit, že celá polovina lidstva žije v seizmicky aktivních oblastech, 

všude tam mohou vzniknout zcela nenadále ni ivá zem t esení, všude tam m že být zapot ebí 

zásahu USAR tým . 
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