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Anotace 

HRBÁČ, J. SAR Team v Moravskoslezském kraji:: bakalářská práce, Ostrava: VŠB-TU, FBI, 

2008, 

Cílem práce je vytvoření koncepce dobrovolného SAR týmu a jeho začlenění do IZS. 

Úvod rozebírá obecně činnost SAR týmů. 

Další část práce rozebírá činnost SAR týmu při pátrání, platnou legislativu a popisuje stav v 

České republice. 

Dále se analyzuje možnost vzniku SAR týmu, jeho financování, materiální zabezpečení, 

výcvik a předpoklady pro vznik. To vše uzavírá konkrétní návrh SAR týmu, jeho struktury a 

jeho začlenění do IZS České republiky. 

 

Klíčová slova: SAR tým, plocha, dobrovolný 

 

HRBAC, J. SAR Team in the Moravian-Silesian region: Bachelor work, Ostrava: 

VSB-Technical University, FBI, 2008, 

The goal of this Bachelor’s work is creation of conception of voluntary SAR team and his 

integration to Integrated Rescue System (IZS). 

In the introduction, the activity of SAR teams in general is solved. 

 Next part of the work talks about activity of searching and describes general situation in the 

Czech Republic.  

Then the possibilities of inception of SAR team, his financial ensure, his training and 

background for this inception is discussed. This is ended by a design of a SAR team, his 

structure and his integration in the IZS in the Czech Republic.  

 

Key words: SAR team, area, voluntary 
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1. Úvod 

Téma Search and Rescue - SAR jsem si zvolil z několika důvodů. Tím nejdůležitějším bylo 

zjištění, že se v České republice ročně ztratí stovky lidí (viz. tabulka 4 Počty pohřešovaných 

osob v "policejním" Severomoravském kraji [18]) a přitom není dostatek sil a prostředku pro 

jejich nalezení a mnohdy jsou využívány zastaralé a neefektivní metody pátrání. Mezi další 

důvody patří můj osobní vztah k pobytu v přírodě a také členství v JSDH obce, kde jako hasič 

mám k tomuto tématu blízký vztah. 

 

Pátrání po pohřešovaných osobách je činnost, která vyžaduje nasazení velkého množství sil a 

prostředků, jejich přesun a koncentraci do určitého místa a v neposlední řadě klade velké 

nároky na komunikační prostředky, metodiku pátrání, zásobování, atd.  

 

V dnešní době se čím dál častěji setkáváme s případy, kdy policie nasazuje stovky „pátračů“ 

často bohužel bez většího efektu. Důvodů je více, mezi hlavní řadíme špatnou taktiku, příliš 

dlouhou prodlevu mezi ohlášením o pohřešování a zahájením pátrací akce, špatné vybavení 

„pátračů“, špatnou komunikaci, nevyužití dobrovolníků, atd. Všechny tyto důvody vedou 

k často tragickým koncům pro pohřešovaného. Je v zájmu celého IZS a hlavně Policie ČR, 

která má ze zákona  [11] pátrání po pohřešovaných osobách ve své gesci, aby se tyto 

nedostatky odstranily systematicky a co nejdříve. 

Cílem práce je zhodnocení současného stavu pátrání po pohřešovaných osobách v ČR a ve 

vybraných zemích světa, navržení možných změn, které budou vycházet převážně ze 

zahraničních zkušeností a nakonec návrh na vytvoření dobrovolného SAR týmu v 

Moravskoslezském kraji, navržení jeho organizační struktury, začlenění do integrovaného 

záchranného systému a možnosti jeho nasazení. 
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1.1. Rešerše 

V České republice není zatím zpracována žádná publikace zabývající se vytvořením 

dobrovolného SAR týmu, jeho financováním, strukturou, začleněním do IZS a možným 

využitím. K této tématice existuje sice doporučující směrnice řešící postupy Policie ČR  [6] a 

také jednotek Integrovaného záchranného systému  [6], ale v žádných z těchto dokumentů 

nenalezneme možnost zapojení sice dobrovolného, ale specializovaného SAR týmu. Lze také 

uvést, že Česká republika zřizuje dva USAR odřady (v hl. m. Praze a v Moravskoslezském 

kraji), k jejichž činnosti se vztahuje zejména interní předpis GŘ HZS ČR  [9].  

 

Ze zahraniční literatury lze čerpat z dokumentu Field Coordination Support Section 

(INSARAG Secretariat), INSARAG guidelines and metodology  [1], který řeší komplexně 

problematiku pátrání po osobách. Vůbec nejvíce podkladů nalezneme v USA, kde se tématu 

plošného vyhledávání věnují nejvíce. Problém ovšem spočívá ve velkých odlišnostech u 

jednotlivých států, což vysvětluji v kapitole 3.7. 
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2. Úvod do problematiky SAR 

Na úvod je potřeba vysvětlit, kdy můžeme mluvit o tzv. SAR, kdy jsou tyto specializované 

týmy zapotřebí a za jakých podmínek a jakými způsoby je lze využít. 

 

SAR z anglického Search and Rescue [Najdi a Zachraň] tým je vycvičená skupina osob, která 

má za úkol v případě potřeby pátrat po pohřešované osobě. Je třeba upozornit, že není úkolem 

SAR týmu pátrat po osobách, po kterých bylo vyhlášeno pátrání z důvodu spáchání trestného 

činu. Ve všech ostatních případech je úkolem včasné nalezení pohřešované osoby, přičemž 

prioritou je záchrana života. Dalším důležitým faktem je členění SAR týmů na dva základní 

druhy.  

 

o USAR – pátrání v sutinách 

o SAR – pátrání obecně (pro účely práce pátrání na plochách) 

 

Toto rozdělení je to nejzákladnější a také nezásadnější. Podle tohoto kritéria se v ČR, ale i ve 

světě rozlišují základní zkoušky pro psovody a psy na atesty „sutinové“ a atesty „na plochy“. 

Dále existují specializace na vyhledávání v lavině, pod vodní hladinou, atd. Tyto oblasti ale 

nejsou předmětem této práce, zmiňuji je tedy pouze pro komplexnost pohledu na tuto 

problematiku.  

 

Základní důvod využití takto specializovaných skupin při pátrání po pohřešovaných osobách 

je jednoduchý. Jde právě o jejich specializaci. O to, že jsou školeni a cvičeni na dané situace, 

a proto dokáží pracovat mnohem efektivněji, než „běžný“ záchranář, který se s takovouto 

situací setkává minimálně a jeho výcvik je univerzální. Tyto týmy zásadně zvyšují rychlost 

pátrací akce a tím zvyšují pravděpodobnost včasného nalezení pohřešované osoby. Toto 

tvrzení platí obzvlášť u využití psů, kteří pracují mnohem efektivněji než nejčastěji používaná 

rojnice a tak zvyšují pravděpodobnost přežití hledané osoby. Této oblasti se budu věnovat 

v dalších částech mé práce.  

 

Nicméně podmínkou pro kvalitní využití pátracích týmů je mít vytvořený kvalitní legislativní 

a předpisový rámec, který dává jasné pravomoci a definuje pojmy. Dále je potřeba dbát na 

kvalitní výcvik a vzdělávání takovýchto týmů a jejich materiální vybavení.  

 



 

  4 

 

Pokud jsou tyto podmínky splněny je takovýto SAR tým zásadním článkem každého 

záchranného systému. Nejinak je to i v případu České republiky a tedy integrovaného 

záchranného systému, který spolupráce s odřady USAR začal již hojně využívat. Jedná se 

zejména o případy, kdy dochází k destrukci domů, případně bytů a je pravděpodobné, že se 

v objektu mohou nacházet nějaké osoby. 

 

Tolik tedy k obecnému úvodu do rozsáhlé problematiky SAR, tedy pátrání po pohřešovaných 

osobách na plochách nejčastěji v lesích, na polích a na volných prostranstvích. V dalších 

částech práce bude popsán celý systém pátrání se všemi jeho prvky a vazbami. Přitom budou 

uplatněny potřebné zahraniční zkušenosti a hlavní důraz bude kladen na uplatnění tohoto 

systému v České republice. 
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3. SAR ve světě - zkušenosti a jejich implementace do činnosti SAR v ČR 

Ve světě na rozdíl od České republiky jsou SAR týmy již dlouhou řadu let nedílnou součástí 

bezpečnostních a záchranných systémů jednotlivých států. Je potřeba nevymýšlet z principu 

originality nic nového, ale poučit se ze zkušeností jiných, začlenit SAR tým do koncepce 

v ČR a vytvořit co možná nejlépe fungující systém, který využívá pokud možno ty nejlepší 

prvky ze všech systému světa. Abychom toho dosáhli musíme si vytvořit alespoň obecný 

přehled o způsobech řízení a organizace SAR týmů v jiných zemích. Tento krok byl naprosto 

nezbytný i v mém případě, kdy jsem potřeboval čerpat informace ze zahraničí pro následnou 

implementaci získaných poznatků do mé práce. Potřebné základní informace jsem čerpal 

převážně z článku zveřejněném na serveru www.pozary.cz  [25]. V následujících 

podkapitolách uvádím informace o SAR ve vybraných státech. 

3.1. Izrael 

Systém státu Izrael je obecně považován za jeden z nejlépe fungujících na světě. Toto je dáno 

politickou situací, neustálou hrozbou terorismu, rozlohou, a také převažujícím pouštním 

terénem v zemi.  

 

Specializovaná instituce zaměřená na SAR vznikla v roce 1984. Nese název The Ntional 

Search and Rescue Unit (NSRU). V současnosti je v gesci civilní obrany (Homefront 

Command – HFC), která spadá do pravomocí izraelské armády (Izrael Defence Forces - IDF). 

NSRU velice úzce spolupracuje s vojenskou jednotkou „BAHAD 16“, která se specializuje 

také na SAR.  

 

Za zmínku stojí také fakt, že jsou v NSRU ve velké míře zastoupeny ženy, což v jiných 

zemích nebývá zvykem.  

 

Co se týče výcviku, ten probíhá pod dozorem jednotky BAHAD 16, která garantuje úroveň 

všech členů NSRU. Dále jsou pořádána velmi častá cvičení (i několikrát měsíčně), která 

prověřují znalosti a dovednosti členů, ale také zkouší nové postupy a přístroje.  

 

Je důležité upozornit, že NSRU se zabývá převážně USAR, tedy sutinovým vyhledáváním, 

ale v jeho gesci je také plošný SAR. 
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3.2. <izozemí 

V Holandsku je systém velice podobný systému v České republice, a to jak ve způsobu 

spolupráce s dobrovolníky tak v rozpracovanosti legislativy a organizace SAR týmů. Podobně 

jako u nás tato země zřídila v nedávné době USAR tým, který je určen pro zásahy jak domácí 

tak zahraniční. V případě Holandska se jedná o přibližně 150-ti členný tým, který zřizuje 

policie. 

 

3.3. Velká Británie 

V Británii je zastřešující organizací National Search and Rescue Dog 

Association (NSARDA), která působí ve všech částech Spojeného království pomocí 

jednotlivých asociací (SARDA), tedy v Anglii, Severním Irsku, Jižním Skotsku, Walesu a 

Jižním Walesu, jako dobrovolná organizace. 

 

Každá asociace je zodpovědná za výcvik a nasazování psů a psovodů. Reaguje na požadavek 

policejní ústředny dané oblasti. Dále je může povolat také horská služba, pobřežní stráž a 

armáda. To se nejčastěji děje pomocí bezplatné telefonní linky 999, kde SARDA přebírá 

informace a pak svolává pagerem kynologické pátrací týmy. Těch je k dispozici zhruba 90 a 

díky dobré spolupráci s RAF jsou schopny ve velmi krátkém čase přepravy na místo určení, 

což z nich činí velmi operativní a dobře využitelnou složku.  

 

Co se týče nároků na psy a psovody. Ti prochází náročným výcvikem trvajícím 12 měsíců a 

zakončeným třídenním atestem, poté jsou zařazeni jako adepti vyhledávacích týmů. Dále celý 

další rok trénují se psem a také se zdokonalují v dalších dovednostech. Nakonec absolvují 

další třídenní atestaci a poté jsou považováni za plnohodnotný záchranný tým. 

 

Počátky využití psů při pátrání po pohřešovaných osobách sahají v Británii do období druhé 

světové války. 

 

3.4. Dánské království 

V Dánsku je pátrání po pohřešovaných osobách organizováno v rámci civilní obrany, 

konkrétně se jedná o organizaci Danske Redgninshunde, která má tuto činnost v gesci.  
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Pod touto organizací se kynologické pátrací týmy také připravují. Jedná se o rok až rok a půl 

trvající trénink, který je zakončen náročnou zkouškou. Tato zkouška se opakuje vždy po 

jednom roce. Konkrétnější informace o průběhu a náročnosti zkoušky se bohužel nepodařilo 

zjistit. 

 

Dobrovolné SAR týmy v Dánsku neexistují a vše je tedy výhradně záležitostí státu. 

3.5. <orsko 

V této severské zemi je na rozdíl od Dánska využití dobrovolníků na zcela jiné úrovni. Za 

pátrání po pohřešovaných osobách je v této zemi zodpovědné Ministerstvo spravedlnosti a 

policie. Konkrétně Joint Rescue Coordination Center (JRCC). Tento úřad rozhoduje o 

nasazení kynologických pátracích týmů a ve velké míře využívá dobrovolníků, o čemž svědčí 

180 zásahů za rok 2004.  

 

Systém v Norsku je velice podobný IZS v České republice. Armáda i policie má své 

vycvičené kynologické pátrací týmy, ale mezi nimi a dobrovolníky funguje kvalitní 

spolupráce. Ta zajišťuje vysokou úroveň výcviku. Jeho kritériem jsou atesty jednotné v celé 

zemi. Samotný atest popisuje velice rozsáhlý dokument a nelze jej tedy popsat v této práci, 

což není ani jejím smyslem. 

3.6. Polsko 

V této zemi zajišťuje kynologické pátrací týmy a tedy i samotné pátrání po phřešovaných 

osobách Straz pozarna (hasiči). Zde je k posouzení způsobilosti používán dvoustupňový 

systém zkoušek. Kynologický pátrací tým, který neabsolvuje tyto atesty nemůže být nasazen 

k „ostrému“ zásahu.  

 

V Polsku na rozdíl od České republiky, kde má na starost pátrání po pohřešovaných osobách 

Policie ČR, řídí tyto zásahy hasiči. Ti mají na starost koordinaci všech složek a s tím spojené 

další úkony a pravomoci. 

3.7. USA 

V USA je pravděpodobně nejrozvinutější systém SAR na světě. Tento systém je postaven 

v prvé řadě na kvalitní práci kynologů a jejich psů.  
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Systém řízení je rozdělen na dvě základní části. Tou první je vyhledávání v sutinách, které je 

upraveno federálními předpisy, tedy předpisy platnými po celých Spojených státech 

amerických. Je to dáno tím, že hledání v sutinách je v podstatě stejné ať už se nacházíme 

v kterékoliv části USA. Tyto předpisy vypisuje FEMA (Federal Emergency Management 

Agency), ta má zároveň ve své gesci atesty, evidenci kynologů, atd. 

 

Druhou naprosto specializovanou částí je vyhledávání na plochách. Vzhledem k rozlehlosti 

USA a tím také členitosti terénu, kde je vše od pouští po vysokohorské štíty, je logické, že 

pravidla a systémy řízení se liší stát od státu.  

 

Z těchto důvodů jsem si pro popsání systému řízení a pátrání na plochách vybral jeden stát, 

konkrétně stát Kalifornia. Nejvýše postavenou institucí, která má ve své gesci plošný SAR je 

Office of Emergency Services (OES) v podstatě kalifornské ministerstvo vnitra. Pod něj 

spadá také California Rescue Dog Association (CARDA) – Kalifornská asociace 

záchranářských psů. Nejedná se ovšem o státní organizaci, ale o organizaci čistě 

dobrovolnickou. Čistě státní organizací, nebo spíše jednotkou je California Task Force 3 – 

což je federální záchranný tým. Je tedy patrné, že plošný SAR je v Kalifornii řízen a 

organizován jak na dobrovolné tak státní úrovni. Faktem ovšem zůstává, že samotní členové 

SAR týmů jsou dobrovolníci, byť organizovaní v rámci státní organizace, kteří nejsou za svou 

práci jakkoliv odměňováni. 

 

Pátrací akce na místní úrovni má na starost úřad šerifa, který můžeme přirovnat v českých 

podmínkách k policii na okresní úrovni. Naopak akce velkého rozsahu má v gesci Federal 

Bureau of Investiagtion (FBI) – Federální úřad vyšetřování, který zároveň vede seznam všech 

SAR týmů, psovodů a psů použitelných pro vyhledávání včetně jejich specializací. 

 

Systém atestů je svým rozsahem a náročností ojedinělý a takřka nesrovnatelný s jakýmikoliv 

atesty, kdekoliv na světě. Kynologický pátrací tým musí nejen prohledat plochu o rozloze 

640 000m2 za 240 minut  [23], ale samotnou plochu musí vůbec najít a vždy k ní dojít pěšky i 

několik kilometrů, což klade obrovské nároky nejen na psa a psovoda, ale také na dobrou 

orientaci, komunikaci a práci v týmu. Za žádných okolností není možné povolat psa bez 

platných atestů. Nakonec v USA existují ještě další specializace, např. na vyhledáváni 

tzv. cadaveru, tedy mrtvých tkání. Takto vycvičení psi byli využiti např. při pátrání po 

ostatcích členů posádky zříceného raketoplánu Columbia. 
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3.8. Shrnutí a možnosti začlenění 

Nejrozvinutější systém plošného SAR, za který lze považovat systém v USA spolupracuje 

téměř výhradně s dobrovolníky, veškerá činnost probíhá na vysoké úrovni, kterou v ČR 

nesplňují ani mnozí profesionálové. To samozřejmě neznamená, že by se nemělo počítat 

s profesionály, pouze to ukazuje na úroveň atestací a možnost práce pouze atestovaných 

psovodů.  

 

Jeví se být nepříliš složité začlenit hromadně tyto zkušenosti a předpisy do předpisů a 

zvyklostí v České republice, bohužel je velmi pravděpodobné, že by toto hromadné začlenění 

mělo za následek kolaps již tak ne příliš rozvinutého systému a vyřazení i toho mála psů, kteří 

v České republice splňují atesty Ministerstva vnitra pro plošné vyhledávání, (viz. tabulka 1 

Úspěšnost kynologů při plnění atestů MV – specializace plochy). Je tedy nutné provádět 

veškeré případné změny postupně, tak aby měl záchranný systém čas se přizpůsobit novým 

trendům. 

 

Nezbytné je také přizpůsobit zkušenosti podmínkám, které panují v České republice. Ať už se 

jedná o podmínky přírodní a krajinné či o podmínky legislativní.  

 

Lze tedy obecně vyčíst tato doporučení: 

o vytvořit legislativní prostředí pro začlenění dobrovolníků 

o využívat maximálně kapacit dobrovolníků 

o využívat pouze atestované psy a psovody 

o vytvořit KPT ve složení pes + kynolog + technik  

o vytvořit systém vzdělávání dobrovolných záchranářů 

o vytvořit informační systém a kvalitní databázi KPT 

o zvýšit úroveň kvalitní přípravou (teoretickou i praktickou) 

 

V souhrnu všechny tyto body kladou váhu na změnu legislativy, případně na vytvoření 

nových interních předpisů. Je potřeba jasně definovat pojmy, určit pravidla pro spolupráci a to 

platí obzvláště u dobrovolníků. Rovněž je důležité určit minimální „vzdělání“ v oboru SAR, 

tedy mít nejen samotný atest pro psa a psovoda, ale také atest pro ostatní účastníky pátrání. 
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tabulka 1 Úspěšnost kynologů při plnění atestů MV – specializace plochy  [23] 

 
 

PČR AČR SZBK ZBK JMK 
*MP 

PRAHA 
SDH Hejnice KZJ (ČČK) HS 

 N S N S N S N S N S N S N S N S 
17. - 
18.7.2004 

0 0 2 0 2 1 1 0 1 0 1 1 2 1 4 1 

16. - 
17.10.2004 

0 0 5 2 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 2 2 

9. - 
10.6.2005 

0 0 2 2 4 1 0 0 2 2 0 0 1 1 3 3 

7. - 
8.10.2005 

3 0 1 0 4 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 

6. - 8.4.2006 4 2 1 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 
19. - 
20.10.2006 

1 0 2 0 3 2 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 

24. - 
25.5.2007 

0 0 0 0 3 0 0 0 3 2 2 1 0 0 0 0 

                 

Celkem 8 2 13 4 20 5 3 0 11 6 7 3 6 3 12 7 

                 

Úspěšnost 25,00% 30,77% 25,00% 0,00% 54,55% 42,86% 50,00% 58,33% 
                 
       
       

* V tabulce úspěšnosti je zatím jediný zástupce MP Ostrava veden a započítán pod 
MP Praha, která jej na atestace po vzájemné dohodě nominovala 

 
Legenda: 

PČR  Policie České republiky 

AČR Armáda České republiky 

SZBK Svaz záchranných brigád kynologů 

ZBK JMK Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje 

MP PRAHA Městská policie Praha 

SDH Hejnice Sbor dobrovolných hasičů Hejnice 

KZJ (ČČK) Kynologická záchranná jednotka (Český červený kříž) 

HS Horská služba 

N, S nastoupilo, splnilo 
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4. Pátrání po pohřešovaných osobách v ČR 

V této části jsem čerpal převážně z již komplexně zpracované práce  [3], která shrnuje 

základní informace o pátrání po pohřešovaných osobách v České republice. Tyto informace 

jsem doplnil i z jiných zejména internetových, ale i osobních zdrojů  [5]  [17]. 

 

Pátrání po pohřešovaných osobách je činnost, která nastává v případě, kdy je ohrožen život a 

zdraví pohřešované osoby a je nezbytně nutné ji pro její záchranu co nejdříve najít. V případě, 

že síly a prostředky Policie ČR jsou nedostatečné pro provedení pátrací akce postupuje se 

podle zákonů  [11] [10] a interních aktů řízení bezpečnostních a záchranných sborů  [6]  [6]  [7] 

 [8]  [12]  [13]. 

 

Statistické údaje týkající se, počtu pátracích akcí, věkové skupiny pohřešovaných osob, 

důvodů jejich pohřešování, zapojení více složek IZS případně dobrovolníků, nejsou 

sledovány. Všechny údaje použité v této práci týkající se počtu pohřešovaných vychází 

z údajů získaných z Krajského ředitelství Policie ČR správy Severomoravského kraje o 

pohřešovaných osobách za období 2004 – 2007 (viz. tabulka 4 Počty pohřešovaných osob v 

"policejním" Severomoravském kraji [18]). 

 

4.1. Právní rámec pátrání po pohřešovaných osobách 

Základ právního rámce tvoří ústava České republiky, kde je zakotveno právo na ochranu 

života a zdraví. Hlavním subjektem, který má ve své gesci pátrání po pohřešovaných osobách 

je Policie ČR, která toto provádí na základě zákona č. 283/1992 Sb., o Policii ČR. V případě, 

kdy se účastní pátrací akce více složek IZS, nejčastěji tehdy, kdy síly a prostředky PČR jsou 

nedostatečné, je postup pátrání upraven zákonem č. 239/2000 Sb., o Integrovaném 

záchranném systému. Konkrétní činnost je upravena Nařízením Ministerstva vnitra 

č. 13/2002, kterým se upravuje postup při pátrání po osobách a věcech.  

 

Mezi další interní akty řízení týkající se pátrání po pohřešovaných osobách patří: 

o Doporučené postupy pro činnost příslušníků Policie ČR při pátracích akcích po 

pohřešovaných osobách v případech, kdy hrozí bezprostřední ohrožení života a 

zdraví pohřešovaných osob. Praha: 10. února 2004, č.j.PPR-22/RPP-2004 
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o Závazný pokyn policejního prezidenta ZPPP č.102/2005, kterým se upravuje 

postup při pátrání po osobách a věcech 

o Závazný pokyn policejního prezidenta ZPPP č.145/2001, kterým se upravuje 

postup při provádění policejních akcí 

Definujme si, že pohřešování osoby je stav, kdy osobám blízkým není známo, kde se tato 

osoba nachází. Tento stav je pro osoby blízké velice psychicky náročný a je často spojen 

s obavou o život pohřešované osoby. 

4.2. Příčiny pohřešování osob 

Pohřešovanou osobou se dle čl. 2, písm. c), Závazného pokynu policejního prezidenta 

č. 15/2005 rozumí osoba: 

o o níž bylo učiněno oznámení o pohřešování, není známo místo jejího pobytu a není 

osobou podezřelou ze spáchání trestného činu, 

o svěřenec školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a preventivně výchovné 

péče, který má soudem nařízenou ústavní výchovu a školským zařízením bylo 

učiněno oznámení o jeho útěku 

o žadatel o udělení azylu, který v průběhu řízení o udělení azylu svévolně opustil 

azylové zařízení 

 

Pohřešované osoby lze rozdělit podle těchto možných příčin. Zároveň je důležité si uvědomit, 

že tyto příčiny mají zásadní vliv na chování a stav pohřešované osoby. Z toho důvodů je 

příčina pohřešování velice důležitým ukazatelem a měla by napovědět veliteli opatření jaká je 

situace a k jak velkému ohrožení života u pohřešované osoby může dojít. Na základě těchto 

indicií (o důkazech hovořit nelze) je potřeba učinit rozhodná opatření.  

Možné příčiny pohřešování jsou: 

a) útěk dětí z domova 

o neshody v rodině 

o prospěch ve škole 

o strach z trestu 

o psychická porucha 

 

b) ztráta orientace v terénu 

o vlivem nepříznivých klimatických podmínek 

o špatná znalost (neznalost) oblasti 
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o vlivem náhlé změny zdravotního stavu (infarkt, mrtvice, apod.) 

o vlivem antropogenních mimořádných událostí (nehody, havárie) 

o vlivem přírodních mimořádných událostí (povodně, zemětřesení) 

 

c) znemožnění návratu při úrazu na odlehlých místech 

d) útěk duševně nemocné osoby a její pohyb v terénu 

e) úmysl spáchaní sebevraždy (ve většině případů se jedná o demonstrativní 

sebevraždu) 

f) pohřešovaná osoba se stala obětí násilného trestného činu (únos, vražda, …) 

g) neinformování blízkých osob o svém pobytu 

h) náhodné opuštění bydliště (u malých dětí) vinou špatné péče rodičů 

 

4.3. Pátrací akce po pohřešovaných osobách a IZS 

Vzhledem k tomu, že Policie ČR ve velkém množství případů není schopna zajistit vlastními 

silami pátrání v takovém rozsahu a kvalitě, aby bylo včasné nalezení pohřešované osoby 

reálné, a také z důvodu velké náročnosti pátrání na čas a prostor, který je třeba prohledat je 

nezbytné zapojení více složek IZS. Toto se realizuje podle §3, zákona o IZS  [10]. 

 

Velitel pátrací akce (dle PČR „velitel opatření“) může požádat o poskytnutí plánované 

pomoci podle §21, zákona o IZS a v nutných případech je oprávněn využít také ustanovení 

§19, odst. 3, písm. c), zákona o IZS – které hovoří o možnosti vyzvat právnické nebo fyzické 

osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. Pro úspěšné provedení akce si může Policie 

ČR vyžádat pomoc dalších složek IZS  [4]. Mezi nejčastěji povolávané složky patří: 

 

1) základní složky – Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná 

služba a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí 

 

2) ostatní složky – Městská policie, Horská služba ČR, vojenské záchranné útvary AČR, 

Svaz záchranných brigád kynologů ČR, Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského 

kraje ČR, Český červený kříž, Vodní záchranná služba ČČK, SDH a další dobrovolná 

sdružení zabývající se záchranářskou činností. 
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4.4. Plošné vyhledávání pohřešovaných osob v terénu 

Tzv. plošné vyhledávání  [1] se zahajuje tehdy, kdy lze z dostupných informací vytipovat 

prostor, kde se může pohřešovaná osoba nacházet. V případech, kdy je důvodné se domnívat, 

že pohřešovaná osoba může být v akutním ohrožení života se zahájí předběžné plošné 

vyhledávání ještě před získáním potřebných informací o pohybu pohřešované osoby.  

 

Plošné vyhledávání je činnost velmi náročná na množství sil a prostředků, na úroveň jejich 

taktiky, vybavení, schopnost komunikace, atd. Při úrazu nebo jiných zdravotních 

komplikacích je navíc velmi důležitá doba, za kterou bude pohřešovaná osoba nalezena, tak 

aby jí mohla být poskytnuta včasná zdravotnická pomoc. 

 

Nejdůležitější faktory ovlivňující rychlost nalezení pohřešované osoby v terénu jsou: 

a) čas od počátku pohřešování osoby do oznámení 

b) čas od oznámení do zahájení akce 

c) dostupné množství sil a prostředků 

d) velikost prohledávaného prostoru 

e) druh a zkušenosti nasazených sil a prostředků 

f) efektivita a způsob využití nasazených sil a prostředků 

g) kvalita řízení pátrací akce (zkušenosti velitele) 

h) připravenost složek IZS 

i) klimatické podmínky 

j) znalost terénu 

 

Časová prodleva do oznámení o pohřešování Policii ČR bývá způsobena ostychem lidí 

obtěžovat. Ve většině případů se příbuzní a známí pokoušejí najít pohřešovanou osobu 

vlastními silami. O pomoc žádají až v době, kdy už sami nevěří, že včas tuto osobu naleznou 

 [26]. V případech, kdy této osobě hrozí bezprostřední ohrožení života bývá oznámení 

včasnější. Zpravidla platí, že čím více je ohrožen život této osoby, tím dříve je pohřešování 

oznámeno. U malých dětí, starých případně nemocných lidí se tato prodleva zkracuje na 

přibližně 3 hodiny. U zdravých dospělých osob bývá často oznámení provedeno až po 

několika dnech.  
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Hlavním problémem je, že prostor možného výskytu pohřešované osoby se s časem značně 

zvětšuje. Pro zjištění velikosti prostoru možného pohybu pohřešované osoby se použije  

Rovnice 1. Rychlost pohybu pohřešované osoby v terénu (viz. tabulka 2 Orientační rychlost 

chůze terénem). 

tabulka 2 Orientační rychlost chůze terénem 

 

 

Druh terénu Rychlost pohybu 

[km/hod] 

Hornatý 1 - 1,5 

Lesnatý a bažinatý 1,5 - 2 

Středně členitý 3 - 4 
Ve dne 

Rovinatý 4 - 5 

Hornatý 0,5 - 1 

Lesnatý a bažinatý 1 - 1,5 

Středně členitý 2 - 3 
V noci 

Rovinatý 3 - 4 

Ve vysokém sněhu pěšky 0,5 - 1 

V zimě Ve vysokém sněhu na 

lyžích 6 - 7 

 

Rovnice 1 Odhad velikosti prostoru možného výskytu pohřešované osoby 

)(
2

tvP chmv ⋅⋅= π  

 

Pmv
 prostor možného výskytu pohřešované osoby [km2] 

π  Ludolfovo číslo (3,14159265) 

vch  rychlost pohybu pohřešované osoby [km.hod-1] 

t  čas pohybu pohřešované osoby v terénu z místa posledního výskytu [hod] 
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Takto vytipovaný prostor je kruhová plocha, jejíž střed je místo, kde byl naposledy potvrzen 

pohyb pohřešované osoby. Nebezpečí spočívá v tom, že se tento prostor neustále s ubíhajícím 

časem zvětšuje (viz. tabulka 3 Závislost velikosti prostoru možného výskytu pohřešované 

osoby na čase a rychlosti pohybu), takže v případě pozdního oznámení se může jednat o 

plochu větší než 50 km2. Z těchto důvodů je velice nutné zajistit dostatečné množství 

pátracích sil a prostředků a jejich efektivní využití.  

Mezi nejčastěji využívané prostředky při pátracích akcích po pohřešovaných osobách patří: 

samostatní pátrači, pátrači v rojnicích, vrtulník, jezdci na koni, motorizované hlídky, psi, 

potápěči. 

 

O způsobu nasazení uvedených sil a prostředků rozhoduje velitel opatření. Přitom je nutno 

vzít v úvahu úroveň velitelových zkušeností, dostupnost, využitelnosti a úroveň připravenosti 

těchto sil a prostředků. Faktorem nejvíce ovlivňujícím úspěšnost pátrací akce je právě úroveň 

připravenosti pátracích jednotek. 

 

Čím více sil a prostředků je možno nasadit, tím více se zvyšuje rychlost pátrání a také 

pravděpodobnost nalezení pohřešované osoby. Můžeme tedy hovořit o přímé úměře. V praxi 

je možno vymezit výrazně menší prostor, a to nejčastěji právě z důvodu nedostatku sil a 

prostředků. Tímto postupem však dochází k výraznému snížení pravděpodobnosti nalezení 

pohřešované osoby. 

tabulka 3 Závislost velikosti prostoru možného výskytu pohřešované osoby na čase a rychlosti pohybu  [2] 

Velikost prostoru [km
2
] 

Rychlost pohybu pohřešované osoby [km.hod
-1

] 
Doba pohybu 
pohřešované 
osoby [hod] 1 2 3 4 5 

0,5 0,79 3,14 7,07 12,56 19,63 

1 3,14 12,56 28,26 50,24 78,50 

1,5 7,07 28,26 63,59 113,04 176,63 

2 12,56 50,24 113,04 200,96 314,00 

2,5 19,63 78,50 176,63 314,00 490,63 

3 28,26 113,04 254,34 452,16 706,50 

3,5 38,47 153,86 346,19 615,44 961,63 

4 50,24 200,96 452,16 803,84 1256,00 
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4.5. Kynologické pátrací týmy a jejich využití 

Nejprve je nutné si definovat Kynologický pátrací tým (dále jen KPT). Jedná se o tým ideálně 

v tomto složení:  

o psovod – pracuje se psem 

o pes – provádí vyhledávání 

o technik – zajišťuje spojení s velitelem opatření, orientaci v mapových podkladech, 

atd. 

 

 

Obrázek 1 Kynologické pátrací týmy  [14] 

Kynologický pátrací tým provádí vyhledávání pohřešované osoby v předem stanoveném 

úseku, a to samostatně a způsobem, který stanoví psovod. V České republice se KPT v tomto 

složení objevují pouze sporadicky, nejčastěji se jedná o složení psovod + pes (viz. Obrázek 1 

Kynologické pátrací týmy  [14]), čímž je bohužel kladeno mnohem více povinností na 

psovoda, který nemůže tak pečlivě sledovat práci svého psa a tím se samozřejmě snižuje 

výkonnost kynologického pátracího týmu. 
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Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje kvalitu práce KPT je kvalita a úroveň výcviku psa. 

V České republice je hodnotícím faktorem atest MV ČR  [8]. Lze se orientovat dle seznamu 

držitelů atestů pro plošné vyhledávání  [19]. 

 

4.6. Zkušenosti s využitím dobrovolníků při pátrání po pohřešovaných osobách 

Vesměs lze říci, že v ČR se využívá dobrovolníků při pátrání po pohřešovaných osobách 

minimálně. Tato situace je dána několika faktory. Tím prvním faktorem je často špatná 

odborná a fyzická připravenost dobrovolníků, negativní zkušenosti velitelů s jejich nasazením 

(zlehčování situace, neplnění rozkazů, apod.), špatné možnosti jejich svolání, negativní 

přístup zaměstnavatelů k uvolňování z práce, atd.  

 

Druhým faktorem je častá nevědomost velitelů opatření, kteří neznají své možnosti, nejsou 

schopni využít své pravomoci, mají nedostatek zkušeností s pátráním po pohřešovaných 

osobách. 

 

Třetím faktorem je neexistence legislativy v této oblasti, která by jasně stanovila mantinely a 

podmínky pro nasazování dobrovolníků a tím poskytla větší přehled profesionálním složkám. 

 

4.7. Počty pohřešovaných osob a atestovaných psovodů v Moravskoslezském kraji 

Vždy je třeba vycházet z konkrétních vstupních údajů. Již v úvodu své práce upozorňuji, že 

toto téma mne zaujalo hlavně díky velkému počtu pohřešovaných osob. To zde dokládá 

tabulka 4 Počty pohřešovaných osob v "policejním" Severomoravském kraji, která 

jednoznačně dokazuje vysoké množství osob, po kterých se pátralo v uvedeném období roku 

2007. Upozorňuji, že se jedná o kraj Severomoravský, což je dáno tím, že tento název užívá 

Policie ČR. V podstatě se shoduje s územím kraje Moravskoslezského, pro mé potřeby je toto 

srovnání dostačující.  

tabulka 4 Počty pohřešovaných osob v "policejním" Severomoravském kraji [18] 

Rok Pátrání celkem Z toho pohřešovaných * 

2004 7 735 2 471 

2005 7 633 2 466 

2006 7 696 2 501 

2007** 7 334 2 451 

* včetně chovanců Výchovných ústavů 

** za období 1.1.2007 - 8.11.2007 
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Z uvedených údajů je více než zřejmé vysoké množství pohřešovaných osob. Faktem ovšem 

zůstává, že dochází ke značnému navýšení tohoto počtu o chovance výchovných ústavů, kteří 

tvoří vysoké procento pohřešovaných osob. Bohužel tyto statistické údaje nejsou sledovány, 

takže nelze zjistit přesný počet osob, které se pohřešovaly a přitom se vyskytovaly na 

plochách. Můžeme vycházet jen z určitého „veřejného“ odhadu počtu takto pohřešovaných 

osob, který ovšem nemá žádnou statistickou hodnotu. Jen pro úplnost tento odhad hovoří o 

pohřešování cca 200 osob v celé ČR za jeden kalendářní rok, kde bylo možné uplatnit plošné 

vyhledávání  [17].  

 

Co se týká počtu psovodů využitelných pro plošné vyhledávání, lze kalkulovat pouze se psy a 

psovody, kteří mají atest Ministerstva vnitra se specializací na plochy. Není možné využít 

např. psy „sutináře“ nebo dokonce psy lavinové. Je to dáno mnoha faktory, tím 

nejdůležitějším jsou předpisy, které nám určují pravidla pro využití psů pro pátrání na 

jednotlivých druzích prostor  [8].  

 

V rámci Moravskoslezského kraje lze pro plošné vyhledávání využít tyto atestované psovody. 

o Dostálová Martina, Ostrava 

o Petr Klega, Ostrava 

 

V případě potřeby je nutné transportovat psovody z jiných krajů  [19]. To lze provést způsoby, 

které jsou uvedeny v kapitole  7.2. Je jasné, že bude vždy záležet na rozhodnutí velitele 

opatření, který bude rozhodovat o závažnosti situace a nutnosti nasazení dalších sil a 

prostředků. 
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5. Analýza problematiky vytvoření SAR týmu v Moravskoslezském kraji 

Vzhledem k členitosti a různorodosti terénu v Moravskoslezském kraji je vytvoření SAR 

týmu již těmito fakty odůvodněno. Je ovšem podstatné si uvědomit překážky, které musí být 

vyřešeny, aby mohlo dojít k založení a fungování takovéto organizace, resp. skupiny. Mezi 

mezníky, které je nutné vyřešit tak, aby mohl vzniknout SAR tým v Moravskoslezském kraji 

na dobrovolné bázi patří: 

o dostatečné finanční prostředky 

o dostatečně velká členská základna 

o materiální a technické zázemí včetně budovy 

o spolupráce s kynology 

o navázání spolupráce a smlouva o spolupráci s PČR a HZS MSK 

o kvalitní teoretická i praktická příprava 

 

5.1. Finanční prostředí v Moravskoslezském kraji 

Moravskoslezský kraj patří ke krajům, kde se nejvíce podporuje činnost IZS. Zde vyvstává 

otázka, zda bude vůle podpořit vytvoření SAR týmu, který se bez podpory zvenčí neobejde. 

Podstatnou podporu hasičům vytváří město Ostrava, u kterého v případě podpory SAR týmu 

je nutno iniciovat zájmem. Avšak pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje by tato 

koncepce mohla být zajímavá, vzhledem k tomu, že by se jednalo o skupinu, která by byla 

předurčena pro zásahy v rámci celého Moravskoslezského kraje. 

 

Další možností je soukromý sektor, který by mohl projevit zájem o tento projekt, a to ze dvou 

důvodů. Za prvé, každá akce SAR týmu je mediálně velice zajímavá, protože se zde odehrává 

nějaký příběh a drama, což je někdy bohužel pro média lákavé až příliš. Za druhé jde velice 

často o malé děti, případně staré lidi, kteří vzbuzují jednak soucit, ale také zájem o ně. 

 

Zájem soukromého sektoru je nutno podpořit podrobnou ekonomicko-sociální studií, která by 

podpořila argumenty pro realizaci projektu vytvoření dobrovolného SAR týmu. Studie tohoto 

typu není ani nemůže být předmětem této práce, ale určitě by mohla být náplní samostatného 

projektu či studie. 
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V neposlední řadě může být nezanedbatelným zdrojem Evropská unie, konkrétně její 

strukturální fondy a granty. V našem případě lze využít i granty pro přeshraniční spolupráci, 

případně granty určené k rozvoji euroregionu Silesia  [21]. 

 

5.2. Možnosti materiálního zabezpečení 

V počátcích je nezbytně nutné čerpat maximální množství věcných prostředků z majetku 

JSDH, případně nákupem z osobních prostředků členů. Samozřejmě tyto zdroje jsou silně 

omezeny. Je tedy potřeba získávat materiální vybavení ať už od sponzorů, případně převodem 

z HZS ČR a Policie ČR. Dále lze uvažovat o vytvoření partnerství s jiným SAR týmem ve 

světě, kde lze předpokládat možnost získání věcných prostředků pro činnost SAR týmu, 

podobně jako je tomu např. u Českého červeného kříže, který úzce spolupracuje s Německým 

příp. Rakouským červeným křížem  [24].  

 

Takovouto spolupráci by bylo vhodné navázat také s USAR odřadem v Moravskoslezském 

kraji a samozřejmě s USAR odřadem hl. města Prahy, a to i přesto, že se tyto jednotky svou 

specializací zásadně liší od specializace na plošné vyhledávání. Zde by se nejednalo pouze o 

materiální zabezpečení, ale také o možnost společného výcviku a předávání zkušeností. 

 

5.3. Spolupráce a členská základna 

Co se týče spolupráce s organizacemi kynologů a jinými dá se říci, že se jedná o nejméně 

problematickou část. V MSK existuje organizace SZBK MSK, dále se pracuje se psy na 

plochy u MP Ostrava. Přinejmenším SZBK MSK je organizací ochotnou spolupracovat na 

maximální úrovni. 

 

Dále členská základna by byla vytvořena ze základny dané JSDH, která by se dále 

rozšiřovala. Cílem by bylo zaujmout lidi aktivitami SAR týmu, tak aby měli zájem do těchto 

aktivit vstoupit. Zároveň je nutno od potencionálních zájemců požadovat od samého začátku 

maximální angažovanost. To vše by zaručovalo dostatečně velkou členskou základnu a 

zároveň vysokou profesní úroveň. 

 

Naprosto nedílnou součást by byla spolupráce s HZS MSK a PČR správou SmK. Je třeba 

vytvořit nejen smluvní vazby, ale také vazby osobní, tak aby se neustále zlepšovala 
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spolupráce a vzájemná informovanost. Jen ta totiž může zaručit správnou funkci SAR týmu a 

zlepšení výsledků pátrání po pohřešovaných osobách. 

 

5.4. Příprava a výcvik 

Veškerá příprava by musela probíhat pod dohledem Hasičského záchranného sboru a Policie 

České republiky. Nejlépe využitím školení jednotlivých odborníků přímo z praxe. To se týká 

nejvíce teoretické přípravy, práce s radiostanicemi, apod. Nejdůležitější součástí by ovšem byl 

praktický výcvik, který by v ideálním případě probíhal za účasti a dohledu příslušníků 

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ČR a Policie ČR. Pro tyto účely lze 

využít jak zařízení HZS tak zařízení PČR, příp. armády ČR, např. vojenskou ubytovnu v Haťi 

nebo Ústřední hasičskou školu Jánské koupele, případně jim podobná zařízení. 

 

Obrázek 2 Ústřední hasičská škola Jánské koupele  [27] 

 

5.5. Celkové předpoklady 

Lze říci, že v Moravskoslezském kraji je prostředí pro vytvoření SAR týmu vhodné. Lze zde 

počítat s podporou jak státu, tak nestátních organizací. Veškerá podpora samozřejmě záleží na 

schopnostech komunikace velitele SAR týmu a na úrovni spolupráce s ostatními složkami a 

samosprávou.  
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6. <ávrh vytvoření dobrovolného SAR týmu v Moravskoslezském kraji 

V této části práce se dostávám k samotnému návrhu organizační struktury dobrovolného SAR 

týmu, zabývám se zde také vybavením týmu, jeho výcvikem a dalšími aspekty, které je 

potřeba prozkoumat před samotným navržením SAR týmu. 

 

6.1. Definice SAR týmu 

SAR tým je organizovaná skupina osob zabývající se vyhledáváním a záchranou 

pohřešovaných osob. Členové SAR týmu musí být řádně vycvičeni a splňovat všechny 

zákonem a předpisy dané podmínky.  

 

Jeho hlavním cílem je doplnění profesionálních pátracích týmů Policie ČR a HZS ČR o 

vycvičené, vyškolené a vybavené členy, kteří budou schopni poskytnout pomoc při pátrání, 

a to zejména: 

 

o informacemi o dané oblasti (mapové podklady, místní kontakty) 

o logistickou podporou (pitný režim, ubytování, komunikační prostředky, atd.) 

o navýšením počtu „pátračů“ o vyškolené členy SAR týmu 

o poskytnutím zdravotníků 

o kvalitní spoluprácí s KPT 

 

To vše na vlastní náklady a dobrovolně. Tento fakt ovšem nevylučuje možnost finančních 

náhrad za dobu strávenou mimo zaměstnání. To se vztahuje zejména k variantě SAR týmu 

integrovaného v JSDH obce (viz. bod  7). 

 

6.2. <ávrh struktury dobrovolného SAR týmu 

Základní struktura dobrovolného SAR týmu vychází ze struktury profesionálních hasičů a 

USAR odřadu ČR  [20] (viz. Obrázek 3 Organizační struktura dobrovolného SAR týmu). 
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Velitel SAR

Velitel družstva A

(zástupce velitele SAR)

Velitel družstva B

Kynologický 

pátrací tým 1A

Kynologický 

pátrací tým 1B

Kynologický 

pátrací tým 2A

Kynologický 

pátrací tým 3A

5x hasič

+

zdravotník

Kynologický 

pátrací tým 2B

Kynologický 

pátrací tým 3B

5x hasič

+

zdravotník
 

Obrázek 3 Organizační struktura dobrovolného SAR týmu 

Redukovaný SAR tým se bude skládat pouze z velitele SAR týmu a družstva A. Tato 

redukovaná forma bude využívána v případě potřeby rychle zahájit pátrání. Bude mít 

mnohem kratší čas aktivace, a tedy i rychlejší reakci na výzvu. Jinak bude tým fungovat dle 

dané struktury, buď jako celek případně i po jednotlivých KPT doplněných o dva hasiče. 
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6.3. <ezbytné zázemí, technické a materiální vybavení 

Zázemí SAR týmu tvoří v našem případě Operační středisko SAR, které potřebuje pro svou 

činnost přívod el. proudu 230V. Zázemí může tvořit místnost případně dodávkový automobil 

tomuto účelu přizpůsobený. Ideální variantou je stabilně využívaná místnost se spojením na 

KOPIS případně SOPIS a zároveň vybavený dodávkový automobil, který je připraven 

k výjezdu. 

 

Dále je nezbytné aby všichni členové byli vybavení základními osobními ochrannými 

pomůckami, technickým a materiálním vybavením nezbytným pro činnost SAR týmu. To 

vychází z vybavení USAR odřadu HZS ČR. Návrh vybavení (viz. tabulka 5 Vybavení člena 

SAR týmu). 
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tabulka 5 Vybavení člena SAR týmu [zdroj autor] 

Typ vybavení Počet (ks) 

přilba (horolezecká) 1 

brýle s UV filtrem 1 

respirátor 1 

rukavice chirurgické 2 

rukavice zásahové 1 

zásahový oděv (kalhoty, bunda s kapucí vše nepromokavé) 1 

zásahová obuv (nepromokavá, materiál Gore-tex
®
) 1 

nomexová
®
 kukla 1 

čepice s kšiltem 1 

zimní čepice 1 

thermo prádlo (kalhoty, tričko s dlouhým i krátkým rukávem) 1 

ponožky, spodní prádlo vlastní, dle úvahy 

wind stoprová mikina (Soft-shell
®
) 1 

batoh na wybavení (40 - 60l) 1 

příruční textilní lékárnička 1 

tričko (dlouhý, krátký rukáv) 2 

thermo folie 2 

ruční svítilna (LED) + náhradní zdroj 2 

čelová svítilna (LED) + náhradní zdroj 1 

láhev na vodu (1 - 2l) 1 

průkaz člena SAR Teamu 1 

doklady (obč. průkaz, kart. pojišťovny, atd.) + nepromokavý obal 1 

osobní léky vlastní 

sirky, šití 1 

píšťalka 1 

nůž 1 

zahřívací polštářky 5 

chemická světla 4 

lezecké vybavení dle potřeby 

repelent 1 

ruční radiostanice 1 

světlice + odpalovací pistole 1ks 3 
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6.4. Výcvik členů SAR týmu 

Základním předpokladem pro kvalitní využití a nasazení SAR týmu je vysoká úroveň znalostí 

a dovedností členů SAR týmu, a to jak teoretických tak také praktických, dále je také 

nezbytné neustále zvyšovat úroveň týmové spolupráce. Dalším základním předpokladem u 

kynologických pátracích týmů je být atestován Ministerstvem vnitra na plochy.  

Vzdělávání je možno rozdělit do dvou základních skupin. 

 

a) Teoretická příprava – měla by probíhat pravidelně, a to jak ve formě 

individuální tak především ve formě skupinové. Nejčastěji formou přednášek a 

školení, které povedou odborníci z řad složek IZS, ale také ze zahraničních 

záchranářských organizací. 

 

b) Praktická příprava – pravidelně (min. 6x ročně) formou náročných cvičení 

v terénu s vysokými nároky na fyzickou, ale také psychickou odolnost všech členů 

týmu. Dále zaměřena na komunikaci, práci v týmu a v neposlední řadě na 

zvládnutí orientace v terénu a všech technických a komunikačních 

zařízení.(radiostanice, GPS, apod) 

 

Takto vytvořený systém výcviku musí mít v prvé řadě za cíl naučení určitých stereotypů, 

návyků celého týmu tak, aby je bylo možné použít za každé situace. Jedná se zejména o 

činnost při komunikaci, práci se psem, pohyb v terénu v rojnici a mnoho dalšího. Všechny 

tyto faktory nakonec zásadně ovlivní rychlost a hlavně efektivnost práce týmu.  

 

Od začátku je třeba počítat s velkou náročností výcviku, a to ať už se jedná o náročnost 

fyzickou, psychickou, nebo také časovou a finanční. Dalším faktorem je role zaměstnavatele, 

tedy zda bude ochoten tolerovat tuto činnost zaměstnanci, případně zda bude ochoten jej 

uvolňovat z práce při ostrých zásazích. 
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7. <ávrh začlenění SAR týmu do struktury IZS 

Pro to, aby SAR tým plnil svou funkci, pro kterou je určen je naprosto nezbytné jeho 

začlenění do integrovaného záchranného systému (IZS). To lze provést několika způsoby, 

buď změnou legislativy a jeho zařazením do ostatních složek IZS, nebo podepsáním smlouvy 

o spolupráci s občanským sdružením.  

 

Nejjednodušší variantou je ponechání SAR týmu v rámci JSDH obce, kde přímo její členové 

budou zároveň členy SAR týmu. Tím odpadají administrativní a komunikační problémy, které 

by bylo nutné řešit v případě samostatného občanského sdružení.  

S touto variantou budu v dalším návrhu počítat.  

 

7.1. Způsob povolávání SAR týmu 

Může být využito několika způsobů svolání, které jsou vesměs všechny využívány pro 

svolávání JSDH obcí.  

 

Tím nejzákladnějším způsobem je využití JSVV, tedy sirén, které by zajistily svolání členů 

JSDH. Nevýhodou je, že má tento způsob pouze lokální účinnost, nemusí být slyšitelný a 

nerozlišuje, tedy povolává všechny členy JSDH.  

 

Mezi další možnosti patří využití pagerů, které by měli jednotliví členové SAR týmu neustále 

u sebe. V případě potřeby by SOPIS, případně KOPIS zaslal zprávu na pagery a tím by 

aktivoval SAR tým. 

 

Dále je možné využití systému, který nese název PELIG Systems  [16]. Jedná se o systém 

založený na přenosu SMS zpráv pomocí mobilních telefonů přes GSM sítě mobilních 

operátorů. Tento systém se skládá ze tří částí. Hlavní částí je elektronický modul, který ovládá 

k tomu určený mobilní telefon. Další částí je napájecí zdroj a baterie záložního zdroje. 

 

Tento systém nejen, že může poslat SMS na vybraná čísla, ale může tyto čísla prozvánět a 

také uvádět do chodu jiná zařízení přímo na základně, kde by měl být umístěn (vrata, 

osvětlení, apod.). Výhodou tohoto systému je to, že zpravidla všichni máme mobilní telefon u 
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sebe. Nevýhodou je možnost nedoručení zprávy, protože je cílový přístroj mimo pokrytí 

signálem. 

 

Ideálním řešením je kombinace všech těchto metod. Výhodou je, že na rozdíl od zásahů 

hasičů se zde nejedná o vteřiny a minuty, ale o desítky minut, které poskytují mnohem větší 

prostor pro svolání členů SAR týmu.  

 

Mezi další možnosti patří svolávání pomocí mobilních telefonů, kdy je kontaktován jeden 

člen SAR týmu, který následně kontaktuje další členy. Dále také lze jako sekundární způsob 

svolávání využít elektronickou poštu. Tento způsob je vhodný zejména v případě nutnosti 

doplnit pátrací síly, nebo je vystřídat. Můžeme tedy říci, že se jedná o tzv. sekundární 

svolávání. 

 

 

7.2. Možnosti transportu SAR týmu na místo pátrání 

Stejně jako v případě výcviku je samotný transport stěžejní součástí celého systému. 

V případě nezajištění kvalitního a rychlého transportu, případně nezajištění transportu vůbec 

SAR tým ztrácí svou funkci a stává se nepoužitelným. Z těchto důvodů je nezbytné mít 

stanoveno několik variant transportu na místo zásahu, a to s ohledem na všechny faktory (po 

kom se pátrá, roční období, denní doba, apod.). Tyto varianty musí být neustále dostupné tak, 

aby byl zajištěn včasný transport členů SAR týmu.  

 

Varianty transportu: 

o Vlastními prostředky – osobní automobil, zde se jedná o nejdostupnější a 

nejčastější variantu. Výhodou je možnost okamžitě využít vlastního dopravního 

prostředku, nevýhodou je, že nelze využít práva přednosti v jízdě, což v případech 

kdy se jedná o dítě a je nutné se přesunout na větší vzdálenost může mít fatální 

následky. 

o Vozidly JSDH – po svolání členů na základu se využije technika JSDH. Výhodou 

je možnost využití práva přednosti v jízdě. Je však více než dobré, aby se jednalo o 

vozidlo dodávkového typu a pravděpodobně ne pouze jedno. Nevýhodou je, že 

JSDH většinou nedisponují dostatečnými přepravními kapacitami, případně 

disponují těžkou technikou, která se pro přesuny na velkou vzdálenost nehodí. 
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o Vozidly Policie ČR, HZS ČR – po svolání členů na základnu, případně na 

konkrétní místo, kde budou naloženi do služebních vozidel a transportováni na 

místo. Výhodou je, že Policie ČR, ale i Hasičský záchranný sbor vlastní vozidla 

vhodná pro tyto účely. Lze využít práva přednosti v jízdě a zároveň je možné již 

v průběhu transportu získávat základní informace o situaci díky možnosti přímé 

komunikace s příslušníky jednotlivých složek. 

 

 

Obrázek 4 Autobus HZS MSK - CPS Ostrava – Zábřeh  [15] 

o Vrtulníkem AČR, PČR – v případě nejvyšší nouze, kdy by hrozilo, že prodlením 

může dojít k smrti hledané osoby lze malé části týmu přesunout letecky. Jedná se o 

nejefektivnější způsob, kdy po svolání se členové přesunou na předem smluvené 

místo a budou transportováni na místo zásahu. Neopomenutelným faktem však 

zůstává, že se jedná o způsob jednoznačně nejnákladnější, a tedy použitelný pouze 

v krajních případech. Nelze také zapomenout, že je potřeba vycvičit všechny členy 

SAR týmu na pohyb v okolí vrtulníku a chování na palubě. To se týká také 

výcviku psů.  
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Obrázek 5 Vrtulník AČR - W3A Sokol  [28] 

 

Samozřejmě je možné využít kombinaci navržených variant, což může být v určitých 

případech jednak efektivnější, ale také nákladnější. V prvé řadě, je potřeba mít na zřeteli 

ohrožení života pohřešované osoby, tedy i za cenu vyšších nákladů použít efektivnější způsob 

dopravy na místo zásahu. 
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8. Závěr 

V úvodní části práce jsem popsal systémy SAR týmů, které fungují v jiných zemích světa, což 

bylo nezbytné pro vytvoření určitého náhledu a získání výchozích faktů pro jejich pozdější 

začlenění do mnou navrhované koncepce dobrovolného SAR týmu v Moravskoslezském 

kraji. Dále jsem se věnoval popisu jak obecné situace v České republice, tak také 

legislativnímu rámci, který se týká této problematiky a je nezbytný pro její pochopení. 

 

Dalším krokem byla analýza situace v Moravskoslezském kraji, kde jsem hodnotil, zda je 

možné na území kraje dobrovolný SAR tým zřídit a udržet jeho existenci. Došel jsem 

k závěru, že ve spojení s JSDH obce je existence SAR týmu možná a neznamená žádné větší 

finanční riziko. Na základě předchozího navrhuji strukturu samotného SAR týmu. Návrh 

vychází jednak ze struktury a systému řízení Hasičského záchranného sboru, jednak ze 

struktury USAR odřadu hl. města Prahy  [20].  

 

Závěrem definuji samotný SAR tým, navrhuji jeho strukturu, systém vzdělávání a výcviku, 

jeho vybavení a způsob spolupráce se složkami IZS. Řeším také způsob přepravy a 

komunikace jak mezi SAR týmem a operačními středisky, tak mezi jednotlivými členy 

navzájem. Navrhuji také způsob řešení systému svolávání (aktivování) členů SAR týmu, který 

by byl vhodný a zároveň ne příliš finančně náročný.  

 

Lze konstatovat, že byly naplněny cíle této práce, to je zhodnocení stávající situace jak 

v České republice tak v zahraničí, návrh dobrovolného SAR týmu a způsoby zajištění jeho 

činnosti.  

Tato práce poukazuje na možnosti většího využití dobrovolníků v České republice, které by 

znamenalo zefektivnění a zrychlení pátrání po pohřešovaných osobách na plochách, 

upozorňuje ale také na nutnost vytvoření dostatečného legislativního rámce pro jejich 

fungování v rámci IZS. Tento krok se jeví jako naprosto nezbytný, protože bez dostatečné 

legislativy není možné o zapojení většího množství dobrovolníků a jejich organizaci 

v dobrovolných SAR týmech vůbec uvažovat.  

 

Věřím, že má práce přináší nejen zamyšlení nad samotným systémem práce s dobrovolníky 

v oblasti záchranářství obecně, ale také nesporná fakta o jejich úrovni využívání, a to nejen 

v oblasti pátrání po pohřešovaných osobách. 
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Domnívám se, že bakalářská práce může sloužit jako základní podklad pro vytvoření a 

fungování SAR týmu na dobrovolné úrovni, a to v kterémkoliv kraji v rámci celé České 

republiky a zejména jako základ pro vytvoření normy či směrnice vztahující se ke tvorbě a 

fungování SAR týmů. 
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9.3. Použité pojmy a zkratky 

(K)(S)OPIS (Krajské) (Sektorové) operační a informační středisko 

AČR Armáda České republiky 

Danske 

Redgninshunde 

Organizace kynologických SAR týmů 

 

GPS Global positioning system [systém pro určení vlastní polohy] 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky 

HS Horská služba 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JPO Jednotky požární ochrany 

JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

JSVV Jednotný systém varování a vyrozumění 

KPT Kynologický pátrací tým 

KZJ Kynologická záchranná jednotka 

MP Městská policie 

OSSAR Operační středisko SAR týmu 

PČR Policie České republiky 

RAF Royal Air Force [Královské letectvo] 

SAR Search and rescue [Najdi a zachraň] 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

SZBK Svaz záchranných brigád kynologů 

velitel opatření Nejvýše postavená osoba u zásahu – „velitel zásahu“ 

ZBK JMK Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje 

 

 


