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ANOTACE 
 
 
Flanderová, K. Činnost vybraných složek Policie ČR při přírodních katastrofách. Bakalářská práce. 

Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

2010. 

 

 Autorka se ve své práci  rozhodla věnovat problematice Policie ČR a v rámci této činnosti 

se rozhodla z celkové činnosti Policie ČR vymezit předmět zájmu na  činnost policie ČR v rámci 

přírodních katastrof.  Vzhledem k širokému záběru v této činnosti autorka zúžila prostor svého 

zájmu pouze na vybrané složky Policie ČR a to na službu pyrotechnickou a kynologickou, 

leteckou, policejních potápěčů a práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Ve své práci se nejprve 

autorka zaměřuje na obecnou problematiku Policie ČR a její zařazení v rámci složek Záchranného 

integrovaného systému včetně vymezení právního rámce této činnosti. Po obecném vymezení se 

v dalších kapitolách své práce věnuje činnosti výše uvedených konkrétních činností včetně popisu 

podmínek pro působení vybraných složek Policie ČR. Detailně jsou v práci popsány kritéria, která 

umožňují pracovat jednotlivým příslušníkům ve vybraných složkách. Celou prací se prolíná hlavní 

myšlenka celé práce a to činnost těchto složek v rámci  přírodních katastrof, kdy přírodní 

katastrofy jsou nejprve specifikovány a následně je do těchto specifikací zasazen rámec činnosti 

vybraných složek Policie ČR.  Mimo úvod a závěr je práce členěna do 8 kapitol. V závěru se 

autorka práce snaží zaujmout osobní stanovisko k dané problematice, kdy na základě popsané 

činnosti se pokusila navrhnou zlepšení činnosti Policie ČR v rámci jejího zařazení v Záchranném 

integrovaném systému.         
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služba, kynologická služba, policejních potápěči, práce ve výškách a nad volnou hloubkou,   
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ANNOTATION 
 
 

Flanderová, K. Activity of Selected Squads of Czech Police by Natural Catastrophes. Bachelor  

Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2010. 

  

 

 The writer decided to focus the thesis on the issues of the Czech Police and, within the 

general field of action of the Czech Police, she specified the subject to the activity of the Czech 

Police by natural catastrophes. Regarding the wide range to be covered in this respect, the writer 

narrowed the scope of her interest only to selected squads of the Czech Police, namely to the 

actions of bomb squads, dog squads, air squads, police divers and the work at height and over free 

depth. At first, the thesis concentrates on the general issues of the Czech Police and its 

incorporation in the branches of the Integrated Rescue System, including the definition of the 

respective bounds of law. Following the general definition, the subsequent chapters deal with the 

activity of the particular squads mentioned above, including the description of work conditions of 

the selected squads of the Czech Police. The thesis provides a detailed account of criteria which 

allow the individual police officers to work in the selected squads. The whole thesis is permeated 

by the major subject of the thesis, namely the activity of the respective police squads by natural 

catastrophes, whereas the natural catastrophes are specified at first in order to be subsequently 

contextualised with the scope of action of the selected squads of the Czech Police. Besides the 

introduction and conclusion, the thesis is divided into 8 chapters. In the conclusion, the writer tries 

to assume a personal attitude to the issue under consideration and, based on the covered activities, 

she attempts at suggesting improvements to the Czech Police regarding its role in the Integrated 

Rescue System.         

 

Key words: 

 

Czech Police, Integrated Rescue System, natural catastrophe, bomb squad, air squad, dog squad, 

police divers, work at height and over free depth 
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Úvod 
 
 Policie České republiky je ozbrojená bezpečnostní složka státu. Zajišťuje vnitřní 

pořádek a bezpečnost zákonnými prostředky, které jsou upraveny příslušnými právními předpisy. 

Současné pojetí policejní práce je službou veřejnosti ve smyslu hesla: „Pomáhat a chránit“. 

Příslušník Policie ČR především chrání bezpečnost osob, majetek, veřejný pořádek a preventivně 

předchází trestné činnosti. 

Výkonným orgánem státní moci v oblasti bezpečnosti občanů , ochrany majetku a veřejného 

pořádku je Policie České republiky ( Policie ČR ).  Její úkoly, organizace a oprávnění jsou řešeny 

zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 

Policie ČR je centrálně řízená organizace v rezortu Ministerstva vnitra ČR ( dále jen MV ) a její 

rámcové řídící a organizační struktury tvoří Policejní prezidium ČR, útvary policie s celostátní 

působností, krajské ředitelství, útvary řízené v rámci krajského ředitelství. Policejní prezidium řídí 

činnost policie. Financování její činnosti je zabezpečováno v rámci rozpočtové kapitoly ministra 

vnitra ze státního rozpočtu, a její event. příjmy ( např. pokuty ) jsou příjmem státního rozpočtu        

a jejich výběr kontroluje Ministerstvo financí ČR. [8] 

     Já osobně nejsem příslušníkem Policie ČR, ale vzhledem k osobní zkušenosti v rámci povodní 

v roce 2000 a v roce 2002, které byly nejprve na Moravě a následně v Čechách a kdy moji příbuzní 

byli touto přírodní katastrofou postiženi a policie jim  svojí činností  pomohla překonat vzniklé 

potíže, začala jsem se zajímat o práci policie blíže. Na základě tohoto osobního zájmu jsem          

se rozhodla pro to, že ve své bakalářské práci se budu věnovat tématu Činnost vybraných složek 

Policie ČR při přírodních katastrofách. V rámci zpracování své práce se chci blíže seznámit 

s činností těchto složek, které dle mého názoru v rámci výše uvedených přírodních katastrof 

naplnily heslo „ Pomáhat a chránit “.  Tuto činnost jsem se rozhodla ve své práci podrobně 

popsat, vyhodnotit a zaujmout  k této činnosti stanovisko s možností návrhu na zlepšení této 

činnosti.    

Jako cíl jsem si tedy vytyčila seznámit se s činností Policie ČR jako celku, jejímu začlení             

do Integrovaného záchranného systému státu, dále vymezit konkrétní činnost v rámci přírodních  

katastrof . Jako dílčí cíle jsem si vymezila i podrobně se seznámit s podmínkami přípravy pro tyto 

činnosti v rámci policie a konkrétně popsat činnosti složek pyrotechnických a kynologických, 

letecké záchranné služby, potápěčské služby a práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Jako  

metody jsem si zvolila studium dostupné literatury, její srovnání, utřídění  dostupných dokumentů 

a řízený rozhovor. V závěru na základě komparace dostupných materiálů jsem se pokusila o zaujetí 

vlastního názoru k předmětné problematice.       
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1 Zařazení Policie ČR v IZS 
 

Policie jako jedna ze základních složek Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS ) se při 

řešení krizových situací bezprostředně podílí na jejich vyhodnocení a neodkladném zásahu v místě 

vzniku, posiluje svoji činnost výkonu služby a plní následující úkoly: 

- uzavření místa zásahu a omezení vstupu osob, jejichž přítomnost není nezbytná 

- záchrana bezprostředně ohrožených osob, zvířat nebo majetku, případně jejich evakuace 

- regulace volného pohybu osob a dopravy v místě zásahu a jeho okolí, 

- poskytování nezbytných informací příslušným osobám, které jsou výrazně postiženy 

krizovou situací, 

- dokumentování údajů a skutečností za účelem zjišťování a objasňování příčin vzniku 

krizové situace. [16] 

 

1.1 Činnost při zvýšeném stupni ohrožení 
 

Při zvýšeném stupni ohrožení bezpečnosti Policie ČR ( dále jen PČR ) dále provádí: 

- zvýšenou ochranu státních hranic, ústavních činitelů, objektů státní správy, zastupitelských 

úřadů a dalších objektů zvláštního významu 

- zvýšenou ochranu objektů MV (dále jen MV ) a PČR, 

- přednostně vyšetřuje trestnou činnost, 

- spolupodílí se při pátrání po mezinárodních teroristech nebo pachatelích závažné trestné 

činnosti. [16] 

 

1.2 Zajišťování podmínek pro záchranné práce 
 

Činnost PČR tedy spočívá především v zajišťování podmínek pro záchranné práce, které jsou 

většinou prováděny jinými specializovanými složkami IZS. Pokud příslušníci policie provádějí 

některé přímé záchranné činnosti, je to většinou v těch případech, kdy se jedná o vycvičené 

specialisty, kteří mají pro svou činnost potřebné materiální zabezpečení. Jedná se např.                    

o potápěčskou činnost, použití vrtulníků k záchranné činnosti, práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou, pyrotechnickou činnost atd. 

 

Policie může využívat při řešení krizových situací v oblasti veřejného pořádku, bezpečnosti, 

katastrof a havárií následující oprávnění, vyplývající ze Zákona o policii: 
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- oprávnění požadovat vysvětlení, 

- oprávnění požadovat prokázání totožnosti, 

- zajištění, 

- oprávnění k omezení pohybu agresivních osob, 

- oprávnění odebrat zbraň, 

- oprávnění k prohlídce dopravních prostředků, 

- oprávnění při zajišťování bezpečnosti chráněných osob, 

- oprávnění zakázat vstup na určená místa, 

- oprávnění při zajišťování bezpečnosti civilní letecké dopravy, 

- oprávnění při zajišťování ochrany státních hranic. 

 

Kromě toho jsou policisté oprávněni použít v zájmu ochrany vlastní bezpečnosti, bezpečnosti osob, 

majetku a ochrany veřejného pořádku proti osobám, které je ohrožují, donucovací prostředky a za 

splnění zákonem stanovených podmínek i zbraně. 

Z hierarchického hlediska za řešení mimořádných a krizových situací vnitřně bezpečnostního 

charakteru v první řadě odpovídá v rámci příslušných kompetencí a svými silami a prostředky 

krajské ředitelství územně příslušného útvaru policie. V případě, že by krizová situace přesahovala 

svým rozsahem hranice území jeho působnosti, přebírá odpovědnost za její řešení podle závažnosti 

útvar policie s celostátní působností nebo policejní prezidium ČR. V případě, že by krizová situace 

přesahovala státní hranice, přebírá garanci za její řešení Ministerstvo vnitra. [3] 

 

2 Právní rámec upravující činnost Policie ČR 
 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 20 Působení policie v rámci integrovaného záchranného systému, při řešení krizových situací       

a mimořádných událostí a při přípravě na ně 

(1) Plnění úkolů k řešení mimořádných událostí a krizových situací se rozumí i příprava policie    

na  ně. 

(2) Policie jako základní složka integrovaného záchranného systému vykonává v místě provádění 

záchranných a likvidačních prací úkoly podle tohoto zákona. 

(3) Policista nebo útvar policie se podílejí na provádění záchranných a likvidačních prací včetně 

letecké podpory integrovaného záchranného systému a letecké podpory v krizových situacích, 

      a) jsou-li k tomu vycvičeni a vybaveni, 
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      b) je-li to nezbytné pro záchranu života, zdraví nebo majetku a 

      c) jsou-li k tomu určeni policejním prezidentem. 

 

Zákon č. 239/2000 Sb.,o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů   

Ten to zákon vymezuje Integrovaný záchranný systém, stanoví složky IZS a jejich působnost,  

pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů      a orgánů 

územních samosprávných celků,  práva a povinnosti právnických a fyzických osob při  přípravě na 

mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po 

dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu       a válečného stavu ( dále 

jen  krizové stavy ).  

 

2.1 Právní rámec upravující činnost pyrotechniků  PČR 
 

Právní normy vztahující se k pyrotechnické činnosti Policie ČR tvoří rozsáhlý komplex civilních, 

vojenských i resortních právních úprav, týkajících se problematiky zbraní a výbušnin u Policie ČR. 

Celý tento komplex norem není dosud vzájemně provázán, a tak jsou mnohé normy z jednoho 

rezortu v rozporu s normami z resortů jiných.  

 

A) Civilní právní normy : řeší v podstatě celou oblast používání výbušnin na území ČR v obecné 

poloze. Součástí tohoto souboru jsou právní normy řešící skladování výbušnin a zbraní, podmínky 

jejich nabývání, převozu, podmínky používání. 

- Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě č. 61/1988 

Sb. ( s provedenými změnami – Zák. č. 425/1990 Sb., Zák. č. 542/1991 Sb., v úplném znění          

ve formě Zákona č. 440/1992 a Zák. č. 169/1993 ) 

- Vyhláška Českého báňského úřadu o výbušninách č. 72/1988 Sb. ( se změnami ve formě 

ředitelských sdělení č.166/1988 Sb., vyhlášky č.173/1992 Sb., vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky 

č.99/1995 Sb. ) 

 

- Vyhláška Českého báňského úřadu o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi č. 174/1992 

Sb. 

V policii ČR lze legislativní úpravu pro práci s výbušninami určené pro civilní pracovníky použít 

jen jako určité vodítko. 
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B) Vojenské předpisy : činnost policejních pyrotechniků je, zejména v oblasti používání výbušnin 

při ničení munice, výbušnin a pyrotechnických prostředků, prováděna v souladu s vojenskými 

předpisy. Tato praxe vychází z faktu, že podle těchto předpisů je realizováno i školení policistů při 

získávání pyrotechnické odbornosti. Tyto předpisy však nejsou v současnosti převzaty                  

do působnosti MV ČR. 

 

C) Resortní právní normy :  Pyrotechnická činnost v resortu MV ČR však není Zákonem ČNR      

č. 273/2008 Sb., o Policii ČR dostatečně legislativně zakotvena, přestože zákon ČNR č. 61/1988 

Sb., o výbušninách uvádí v § 37 Zvláštní ustanovení, že tento předpis se v části věnované 

výbušninám nevztahuje na  používání výbušnin, pyrotechnických výrobků a pomůcek 

v ozbrojených silách a ozbrojených bezpečnostních sborech, tj. v Armádě ČR a Policii ČR.           

                                                                                                                                                                                                                                        

2.2 Právní rámec upravující činnost letecké služby  PČR 
 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

§ 116 Použití policejní letecké techniky 

(1) Ministerstvo 

a) vede evidenci letadel provozovaných policií v leteckém rejstříku policejních letadel 

b) rozhoduje o způsobilosti policejních letadel 

(2) Letecký rejstřík policejních letadel je veřejně přístupný a zapisují se do něj údaje o policejním   

      letadle 

(3) Zjišťování příčin leteckých nehod policejních letadel 

(4) Hrozí-li nebezpečí z prodlení a nestačí-li síly a prostředky letecké záchranné služby, může          

      se policie podílet na zabezpečování provozu letecké záchranné služby. 

 

o Zákon č. 49/1997 Sb. O civilním letectví  

Ten to zákon zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství  a v návaznosti na přímo 

použitelné předpisy Evropských společenství upravuje ve věcech civilního letectví mimo jiné 

- podmínky užívání leteckého prostoru 

      -    rozsah a podmínky výkonu státní správy 

o Zkratky Směrnice pro vyžadování a zapojení vrtulníků Policie České republiky letecké 

služby v rámci integrovaného záchranného systému (čj. PO-3781/IZS-2003 z 22.1.2004 

resp. čj. PPR-287/K-2004 z 30.1.2004),  
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o Směrnice pro provádění a výcvik záchranných prací s letadly Ministerstva vnitra 

provozovanými Policií České republiky Leteckou službou (slaňování, jeřábování, lanové 

podvěsy). 

 

2.3 Právní rámec upravující činnost potápěčské služby  PČR 
 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení Ministerstva  vnitra č. 79/1999, kterým se upravují podmínky pro výkon potápěčské 

činnosti v Policii České republiky 

Závazný pokyn policejního prezidenta. 83 ze dne 30. července 1999, kterým se podrobněji upravují 

podmínky pro výkon potápěčské činnosti 

 

2.4 Právní rámec upravující činnost ve výšce a nad volnou hloubkou  PČR 
 

Zákon č. 262/2006 Sb. /zákoník práce/ § 101 až 108 a Zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( dále jen  BOZP ) ve znění pozdějších předpisů  

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací             

ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky. 

 

3 Pojmy  
 

Integrovaný záchranný systém : za IZS se považuje koordinovaný postup jeho složek  při přípravě          

na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací 

 

Havárie : mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení a budov, 

užitím, zpracováním, výrobou, skladováním nebo přepravou nebezpečných látek nebo nakládáním 

s nebezpečnými odpady 

 
Krizová situace : mimořádná situace, kdy hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené 

následky odstranit běžnou řádnou činností správních orgánů a složek IZS 
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Mimořádná událost: škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy,      

a také havárie, které ohrožují, život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací 

 

Živelná pohroma : mimořádná událost vzniklá v důsledku škodlivého působení přírodních sil 

 

Přírodní katastrofa : je rychlým přírodním procesem mimořádných rozměrů, který je způsoben 

účinkem gravitace, zemské rotace nebo rozdílů teplot. Katastrofy postihují pevnou zemi, vodstvo   

i atmosféru. 

 

4 Přírodní katastrofa 
 

Pojem katastrofa můžeme užít v úzkém či širším smyslu. Podle přísné definice  je v užším smyslu 

katastrofa procesem, který za sebou zanechá lidské oběti a materiální škody. Kolik to má být 

minimálně obětí a jaké škody, na  tom  se odborníci neshodli. Podle  terminologie, používané  

významnými  světovými organizacemi,  jako  jsou OSN, Světová banka a Evropská banka, musí 

být počet obětí nejméně 25 a škod alespoň za 25 milionů dolarů.  

Jedna položka však stačí, buď počet obětí nebo materiální škody. Pokud jsou následky menší, 

dávají tyto organizace přednost termínu „disaster“ (česky pohroma) 

 

Přírodní katastrofa je rychlým přírodním procesem mimořádných rozměrů, který má na svědomí 

lidské oběti a velké materiální škody. Tento proces  je způsoben účinky gravitace, zemské rotace  

či rozdílů teplot. Katastrofy postihují pevnou Zemi, vodstvo i atmosféru.  

 Podstatou všech přírodních katastrof jsou čtyři hlavní procesy: 

1.  rychlé pohyby hmot ( zemětřesení, svahové pochody ), 

2.  uvolnění hlubinné zemské energie a její převedení na povrch ( sopečná činnost, zemětřesení ). 

3.  zvýšení vodní hladiny řek, jezer a moří ( povodně, mořské zátopy, tsunami ). 

4.  vyrovnávání teplotních rozdílů v atmosféře ( orkány, tropické cyklóny ). 

 

Jednotlivé procesy způsobující katastrofy ovšem nefungují samostatně. Jedna katastrofa může 

ovlivňovat nebo dokonce zapříčinit jinou. Zemětřesná aktivita může vyvolat vlnu tsunami, která 

může dále způsobit povodně v pobřežních oblastech. Souvislost jednotlivých katastrof                   

je znázorněna na obr. č 4. Směr šipek ukazuje směr působení přírodních procesů, síla linie značí 

sílu závislosti. Zemětřesení na mořském dně vyvolá téměř vždy vlnu tsunami ( silnější linie ), 
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zatímco sesuv má za následek povodně pouze tehdy, když dojde k přehrazení říčního údolí ( slabší 

linie ). [2] 

 

Obr. č 4: Souvislost mezi jednotlivými přírodními katastrofami ( upraveno podle: KUKAL, Z., 1983 ). 

 

5 Pyrotechnická služba Policie České republiky   
 

Pyrotechnická služba je jedním z důležitých organizačních článků Policejního prezidia České 

republiky, jehož specifika činností jej zařazují mezi výkonné složky Policie České republiky          

s celorepublikovou působností a který je  pracovištěm pro řešení pyrotechnické činnosti v oblasti 

nástražných výbušných systémů ( dále jen NVS ), munice a kriminalistické expertizní činnosti. 

V rámci své činnosti plní také úkoly spojené s metodickým řízením a profesním vzděláváním 

všech policejních pyrotechniků i ostatních příslušníků Policie ČR a pracovníků vybraných 

organizací státní správy, analytickou a legislativní činností, řešením problematiky technických       

a ochranných prostředků a technickým rozvojem zaměřeným na aplikaci poznatků vědy a techniky 

v praktickém výkonu pyrotechnické činnosti. Nedílnou součástí výkonu činnosti pyrotechnického 

odboru je spolupráce s IZS a preventivní činnost. 

  Za dobu od jeho vzniku si toto specializované pracoviště získává uznání nejen v rámci 

Policie ČR, ale i u zahraničních složek zabývajících se pyrotechnickou problematikou. [9] 
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5.1 Činnosti vykonávané pyrotechnickým odborem   
 

V rámci výkonu služby jsou pyrotechnickým odborem vykonávány následující činnosti: 

- Výkon pyrotechnických prací při prověřování podezřelých předmětů, vyhledávání          

    a zneškodňování nástražných výbušných systémů 

- Výkon pyrotechnických prací při vyhledávání a zneškodňování munice 

- Výkon pyrotechnické činnosti související s ochranou určených osob a objektů zvláštního    

    významu 

- Služební kynologie specializovaná na vyhledávání výbušnin 

  

5.1.1 Výkon pyrotechnických prací při prověřování podezřelých předmětů, vyhledávání a         

           zneškodňování nástražných výbušných systémů  
 

Oblast nástražných výbušných systémů je v rámci pyrotechnického odboru řešena dvěma 

pyrotechnickými výjezdovými skupinami v Praze a v Olomouci. Vzhledem k celosvětovému 

vývoji trestné činnosti páchané s využitím výbušnin se tato oblast stává stále rizikovější zejména 

z pohledu ohrožení nejen osob a majetku, ale i zasahujících pyrotechniků. Pyrotechnické 

výjezdové skupiny jsou proto vybaveny technickými a ochrannými prostředky na odpovídající 

úrovni, např. pyrotechnický oblek na obrázku č.5.1.1 [9] 

 

 

 

Obr. č.5.1.1  pyrotechnický oblek [9] 
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5.1.2 Výkon pyrotechnických prací při vyhledávání a zneškodňování munice  
 

Vyhledáváním a likvidací munice se zabývají  policejní pyrotechnická pracoviště v rámci 

jednotlivých teritoriálních útvarů PČR. Dodnes se na území ČR nachází munice nejen z II. světové 

války, ale i z dřívějších dob. [9] 

 

5.1.3  Výkon pyrotechnické činnosti související s ochranou určených osob a objektů     

           zvláštního významu 
       

Pyrotechnický odbor vykonává pyrotechnickou činnost související s ochranou státních 

představitelů České republiky, objektů zvláštního významu a zahraničních delegací. [9] 

  

5.1.4  Služební kynologie specializovaná na vyhledávání výbušnin  
 

Nedílnou součástí výkonu pyrotechnické činnosti při vyhledávání výbušnin je využívání 

služebních psů se specializací na vyhledávání výbušnin jak je vidět na obrázku č. 5.1.4 [9] 

 

 

Obr. č.5.1.4 vyhledávání výbušnin speciálně vycvičeným psem [9] 
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5.1.5  Výkon pyrotechnické kriminalistické expertizní činnosti  
 

Pyrotechnický odbor je útvarem Policie ČR, který je zapsán v seznamu znaleckých pracovišť 

Ministerstva spravedlnosti ČR. Zajišťuje výkon kriminalistické pyrotechnické expertizní činnosti, 

při nichž provádí zkoumání zaměřená na nevybuchlé a vybuchlé předměty, výbušné systémy, 

vojenské a průmyslově vyráběné výbušniny, nelegálně vyrobené výbušniny a vojenskou 

munici. [13]  

  

5.1.6  Využívané prostředky k detekci NVS 
 

Nejvýznamnějším úkolem pyrotechnika je identifikace NVS. Nejpoužívanějšími prostředky 

k identifikaci NVS jsou : 

a) Mobilní rentgenové přístroje – toto zařízení umožňuje prověřit podezřelé předměty a na   

obrazovce počítače nebo na fotografickém papíru zobrazit vnitřní prostor. Tento obraz je 

možné pořídit bez nutnosti jakékoli manipulace s NVS. 

b) Detektory výbušnin – s jejich pomocí je možné vyloučit nebo potvrdit výskyt výbušniny 

v podezřelém prostoru. 

c) Detektory plynů – jsou používány nejen při prověřování NVS, zda součástí systému nejsou 

výbušné plyny, které by mohly být příčinou druhotného výbuchu 

d) Detektor ionizujícího záření – slouží k vyloučení přítomnosti radioaktivních látek 

e) Endoskopy – jsou vhodné k prozkoumání vnitřního prostoru podezřelého předmětu 

f) Stetoskopy -  ke zjištěné, zda se v podezřelém předmětu nachází pohyblivé části časovacího 

nebo jiného zařízení. 

g) používání speciálně vycvičených psů. 

 Policie ČR  se snaží všemi dostupnými prostředky včas detekovat přítomnost NVS. 

Policisté, kteří se specializují na práci s výbušninami se neustále zdokonalují a učí se pracovat 

s novými důmyslně sestrojenými NVS. Využívají nejmodernější chemické sloučeniny. [13] 

 

5.2  Rizika spojená s výkonem pyrotechnické služby  
 

Práce s nástražným výbušným systémem, výbušninami, trhavinami nebo třaskavinami je velice 

nebezpečná. Policista musí mít na paměti nejen bezpečnost svoji vlastní, ale bezpečnost všech 

zúčastněný osob a v neposlední řadě je jeho povinností chránit majetek. Při nevhodné manipulaci 
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může dojít k odpálení nálože což může vést k velice vážným a smrtelným zraněním a k rozsáhlým 

materiálním škodám. 

 Prvotní účinky NVS vznikají jako přímé působení výbuchu – tlaková vlna, výrazné 

tepelné účinky. 

 Druhotné účinky : 

-  Střepinový účinek vzniká působením tlakové vlny výbuchu na obal NVS. 

-   Pád uvolněných předmětů působením tlakové vlny, tyto předměty mohou získat značnou energii     

      a při dopadu na člověka mohou zranit nebo zabít. 

-   Při výbuchu dochází z poškození elektrického vedení, vedení plynu nebo vody. 

 -  Působení uvolněného tepla vzniká požár. Následně propuká panika. [13] 

 Může však nastat situace, kdy je nutné  s použitím výbušnin odstranit nějakou překážku 

vzniklou např. nepříznivými povětrnostními podmínkami nebo ji naopak vytvořit.  V takových     

to případech přicházejí na řadu vycvičení specialisté, kteří musejí prokázat nejen své znalosti         

a dovednosti, ale také svou fyzickou zdatnost. Neboť mnohdy je velmi náročná pouhá příprava       

a instalace náloží v místě odstřelu.  

 

5.3  Příklad  činnosti pyrotechniků při záplavách v roce 2002 
 

Velké nebezpečí představovalo při povodních obrovské množství nejrůznějších předmětů 

unášených rozbouřenými řekami. Těmi největšími bylo několik mnohasettunových říčních lodí      

a člunů, které se během přípravných prací nepodařilo dostat do bezpečí. Tato plavidla pak hrozila 

nárazem do mostních konstrukcí a následným silným poškozením mostů. Proto nezbylo nic jiného, 

než je pomocí výbušnin urychleně poslat ke dnu. První taková loď se vyskytla v úterý 13. srpna 

2002 v Kralupech nad Vltavou. Cílem je vlečný člun o výtlaku 1200 tun, který je naložený 800 

tunami písku. Jeho majitel nerespektoval výzvu k zastavení a snažil se pokračovat v plavbě i ve 

velké vodě. Marně. Nyní je člun zakotven kousek před jedním z mostů, avšak hrozí jeho brzké 

utržení. 

 Jakmile vrtulník  Mi-17 začne viset nad plavidlem, spouští se dolů na jeřábu první člověk. Ten 

dole chytá lano a pomáhá pak bezpečnému vysazení dvojice pyrotechniků. Piloti se mezitím musejí 

soustředit na udržení vrtulníku na místě, což při silnějším větru není vůbec jednoduché. Pak 

přichází na řadu civilní záchranář, který na laně postupně dopraví na palubu všech šest náloží, jak 

je vidět na obrázku č.5.3.  Nyní mají pyrotechnici zhruba půl hodiny na rozmístění výbušnin.       
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Po dvou dávají do vzduchových kapes na přídi i zádi, zbylé dvě pak na dno mezi náklad písku. 

Loď se po odstřelu dala do pohybu a urazila ještě asi 500 metrů, než se potopila. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                      Obr. č.5.3 doprava náloží na palubu lodi. [14]    

         

6  Letecká služba Policie České republiky 
 

Jejím prvořadým úkolem je pohotovostní zajištění policejních akcí na záchranu života či odvrácení 

hrozícího nebezpečí, pátrání po pohřešovaných osobách, nebezpečných pachatelích a pachatelích 

závažných trestných činů.  

 

Letecká služba provádí hlídkové a průzkumné lety spojené s ostrahou státních hranic, s pátráním 

po odcizených motorových vozidlech, s dopravním průzkumem a řízením dopravy či s hledáním 

důkazů a pořizováním dokumentace při objasňování trestných činů.  

 

V rámci služby policie veřejnosti se policejní vrtulníky podílejí na provozu letecké záchranné 

služby, na realizaci transplantačního programu. Provádějí záchranné a přepravní lety při velkých 

požárech, záplavách a jiných katastrofách. [18] 
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6.1  Letecká záchranná služba 
  

 Díky  pochopení  pracovníků  řízení  letového  provozu,  bylo  dosaženo značných  zjednodušení  

pro  lety  Letecké  záchranné  služby,  včetně  letů  do  pohraničního pásma.   

Poněkud  složitější bylo  řešení nočních  letů, neboť civilní předpisy  takové  lety neumožňovaly.   

V noci  létaly  pouze  policejní  a  vojenské  vrtulníky. Letecký  oddíl  prováděl takové  lety  na  

základě  jednorázových  vyjímek  udělovaných  Federálním  ministerstvem dopravy pro  jednotlivé 

konkrétní akce a nebo s využitím vojenského plánování a řízení  letů.  

Díky  spolupráci  s pracovníky  řízení  letového  provozu  bylo  dosaženo  toho,  že  bylo možno  

bez  jakéhokoliv  dispečerského  problému,  dokončit  akci  po  západu  slunce  do  konce 

soumraku.  

  Letecký  oddíl  Federálního  ministerstva  vnitra  poté  získal  výjimku  Federálního ministerstva  

dopravy  s roční  platností  pro  provádění  letů  VFR  (pravidla  pro  let  podle viditelnosti)  v noci,  

kterou  opakovaně  získal  i  v dalších  dvou  letech.  Teprve  na  základě rozboru,  který  provedla  

Policie České  republiky  letecká  služba  jako  nástupkyně  Leteckého oddílu  bylo  dosaženo  

schválení  směrnice  pro  lety  VFR  v noci.  Tuto  směrnici  pak  vydalo Ministerstvo dopravy       

a spojů jako letecký oběžník AIC C 23/94 v úpravě platné i pro ostatní provozovatele leteckých 

záchranných služeb.  

  V současné době  je  systém  Letecké záchranné  služby  tvořen deseti  středisky a  svým 

celoplošným pokrytím , kvalitou a výsledky se řadí mezi první místa v Evropě. Ministerstvo 

obrany provozuje jedno středisko (letiště Líně u Plzně), ministerstvo vnitra 3 střediska (Praha, 

Hradec Králové a Brno) a civilní provozovatelé 6 středisek (České Budějovice, Ústí nad Labem, 

Liberec, Olomouc, Ostrava a Jihlava). [18] 

 

6.1.1  Zabezpečení  Letecké záchranné  služby   
 

 Letecká  část  zabezpečení  Letecké záchranné  služby  je  obdobná  jako  v jiných evropských  

zemích  zabezpečována systémem  státních  i  nestátních  leteckých provozovatelů.  Zásadním  

rozdílem  je způsob  jejich  financování.  Veškeré  letové výkony  jsou  hrazeny  ze  státního  

rozpočtu  především Ministerstvem zdravotnictví.  

  Ministerstvo  vnitra  –  Policie  České republiky  letecká  služba  v současné  době zabezpečuje tři 

střediska Letecké záchranné služby  a  to  v Praze,  Hradci  Králové  a v Brně.   
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Na  žádost Ministerstva  zdravotnictví  zabezpečovala Policie České  republiky  letecká služba  

dočasně  v roce  1997  a  1998 letecký  provoz  na  středisku  Letecké záchranné  služby  v Plzni.   

Velkým  a  revolučním  skokem  bylo zavedení  na  všechna  stanoviště Letecké záchranné  služby,  

které  provozuje Policie ČR letecká služby nový moderní vrtulník  Eurocopter  EC-135T2                

( obr. č. 6.1.1 ) .   

 

 

 

Obrázek č. 6.1.1  Eurocopter  EC-135T2 

 

Sanitní vybavení vrtulníku BELL 412 HP ( na obrázku č. 6.1.1– při nácviku záchranných akcí ), 

letové výkony a vlastnosti  tohoto vrtulníku umožnily zkrátit dobu od přijetí výzvy k akci  až  do  

poskytnutí  pomoci  postiženým.  Taktéž  umožnil  rozšíření  operačních možností zejména  

přistání  a  vzletů  z dříve  nepřístupných  míst,  o  lety  za  noci  a  při  ztížených meteorologických  

podmínek.  Jeho  konstrukce  a  vnitřní  uspořádání  umožnilo  vybavit  jej nejmodernějším  

zdravotnickým  zařízením  a technickými prostředky určenými  jak pro pilotáž vrtulníku, tak pro 

poskytování pomoci pacientům uvnitř vrtulníku či mimo něj při vlastním zásahu. Prostorná  

konstrukce  draku  vrtulníku  umožnila přesunout  část  vybavení  mimo  vlastní  prostor kabiny     

a  tím  zvětšit  užitnou  plochu  pro  větší komfort  posádky,  zejména  lékařů  a  záchranářů.  

Kabina  je  velmi  dobře  přístupná  vzhledem k posuvným  dveřím  na  obou  stranách  trupu. 

Základní  konfigurace  vrtulníku  pojme  jednoho ležícího pacienta, lékaře, záchranáře a dva piloty. 

[18] 
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Obrázek č. 6.1.1   BELL 412 HP – při nácviku evakuace osob z lanovky 

 

6.1.2  Stanoviště  „Kryštof  1“   
   

Na  stanovišti  „Kryštof  1“  je  zajišťován  24  hodinový  provoz  z možností  zásahu  po celém  

území  České  republiky. Noční  provoz byl  zahájen  jako  zkušební  v roce  1997  ve dvou  

etapách  a  po  jeho  vyhodnocení  bylo středisko  Letecké  záchranné  služby  v Praze 

přeorganizováno na nepřetržitý provoz.  Policejní letové posádky jsou speciálně cvičeny  pro  

provádění    nočních  letových úkolů.  Při  těchto  využívají  speciální doplňkové  vybavení,  např.  

brýle  pro  noční vidění.  Posádky mají  letecké  kvalifikace  pro provádění  letů  za  podmínek  IFR  

( řídit letadlo pouze podle přístrojů, letět bez vizuální reference pohledu z kabiny, který může 

nastat při průletu mrakem nebo v mlze ).  

Kvalitě  posádek  odpovídá  i potřebná výbava používaných vrtulníků. Možnost provádění noční 

přepravy pacienta  je podmíněno přístupem  letové posádky ke zdroji aktuálních a přesných 

meteorologických informací o vývoji počasí. K tomuto účelu Policie  ČR  letecká  služba  využívá  

aktuální  počítačovou  simulaci  mraků  a  systém  počasí meteostanic  na  území  České  republiky,  
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které  je  aktualizováno  po  30-60  minutách  včetně meteorologických  výstrah.  Dalším  

omezujícím  faktorem  je  rozmístění  a  počet  míst umožňující noční vzlety a přistání. [18] 

 

6.1.3  Umístění  střediska Letecké  záchranné  služby  v Praze 
 

Velkou  výhodou  je  umístění  střediska Letecké  záchranné  služby  v Praze  přímo  na Hlavní 

letecké základně Ministerstva vnitra na letišti  Praha  –  Ruzyně,  kde  dochází k souběžnému  

zabezpečení  pohotovosti dalších  vrtulníků  pro  zásahy  policejních složek  a  záchranných  týmů  

v rámci Integrovaného  záchranného  systému  ČR.  

 Na základě této skutečnosti jsou dlouhé přepravní lety  (s  inkubátory,  transplantační  program) 

zabezpečovány dalším vrtulníkem bez výluky vrtulníku Letecké záchranné služby.   

Vrtulník EC 135T2 Moderní  a  výkonná  technika,  kvalitní,  odborně  plně  připravený  personál  

je  garantem maximálních výkonů a výsledků Letecké záchranné  služby. Odborně,  jazykově        

a psychicky zdatný personál Policie ČR  letecké služby  je připravován na obsluhu vrtulníků přímo 

u  jeho výrobce  a  každoročně  přezkoušen. Všechen  letový  personál  splňuje  s hlediska  

kvalifikací požadavky  jednotných  evropských  letových  předpisů  JAR-OPS-3  a  vlastní  civilní, 

mezinárodně  platné  letecké  licence  pro  vnitrostátní  i  mezinárodní  lety.  Posádky  jsou 

vycvičeny  pro  plnění  velmi  složitých  policejních  úkolů  a  pro  řešení mimořádných  situací. 

Odborná  příprava  personálu  Policie  ČR  letecké  služby  je  zárukou  vysoké  odbornosti, 

spolehlivosti a bezpečnosti v provozu vrtulníků. [18] 

 

6.2  Policie  ČR  letecká  služba 
 

Policie  ČR  letecká  služba  je pohotovostním  útvarem  policie  a  leteckým provozovatelem  

Ministerstva  vnitra.  Má odborníky  leteckých  i  technických  profesí.  

K dispozici  má  špičkovou  vrtulníkovou techniku,  zejména  nové  vrtulníky  typu  EC 135T2,  

které  patří  k nejlepším  v Evropě. Vedle  plnění  policejních  úkolů  se  podílí  na záchranných  

akcích  se  všemi  složkami  IZS  v ČR. Provádí  i  mezinárodní  humanitární  pomoc zejména     

při  hašení  velkých  požárů (Slovensko, Makedonie).   

Letové úkoly Policie ČR letecké služby, ať jde o let k pacientovi, jeho šetrný a rychlý převoz nebo 

o pátrání po ztraceném dítěti či pronásledování nebezpečného pachatele  mají  ve  své  přípravě      

a  realizaci společné  prvky  :  pohotovostní  rychlý  vzlet, profesionální  provedení,  záchrana  

života, ochrana  zdraví  a  bezpečnosti  občanů  nebo ochrana životního prostředí. Je  třeba  ocenit  
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práci  a  poděkovat všem,  kteří  se  aktivně  podíleli  na  činnosti střediska Letecké  záchranné  

služby  v Praze a  přispěli  k vybudování  stávajícího funkčního  systému  a  zasloužili                   

se o propagaci  dosažených  výsledků  na mezinárodním  poli.  Díky  pražskému stanovišti  

Letecké  záchranné služby  a postupnému  zřízení  dalších  se  podařilo vrátit zdraví desítkám tisíc 

raněných a nemocných. Zrod Letecké záchranné služby, u nějž byli  vedle dalších  i pracovníci 

pražské zdravotnické záchranné služby, piloti a technici  vrtulníků  se  sférickým červeno-modro-

bílým trojúhelníkem ve znaku  je  šťastným  datem  pro  mnoho našich spoluobčanů a jejich 

blízkých. [18] 

 

6.3 Činnost Letecké Služby Policie ČR v Integrovaném záchranném systému    
 

Letecká služba Policie ČR nezajišťuje pouze podporu jednotek Policie ČR, ale slouží v rámci IZS 

ČR  i pro jiné nepolicejní jednotky.  

LS PČR tedy slouží pro :   

1) Zásahové týmy Policie ČR  

Jde o zásahové a výcvikové lety ve prospěch zvláštních jednotek, kdy je nutné velmi rychle 

přepravit větší počet speciálně vycvičených policistů. Tuto službu využívají hlavně jednotky 

Útvaru rychlého nasazení. Dnes stroje pro tyto úkoly operují jen ze základen v Praze a Brně. 

Doletové časy do vzdálenějších míst ČR se tedy pohybují až kolem hodiny. Proto je vypracován 

plán nového rozmístění strojů LS PČR v nových místech zajišťující snížení doletových časů. Tato 

reorganizace souvisí s nákupem nových strojů EC-135T2.    

 

2) Zdravotnické týmy Letecké záchranné služby ČR  

 

3) Leteckou pátrací a záchrannou službu (SAR)  

Služba SAR (Seach And Rescue - Najdi a zachraň) je používána při pátrání po pohřešovaných 

letadlech v terénu.. Při pátrání se využívá termovize a mapových indikátorů. Služba SAR je i přes 

svou finanční náročnost a kritiku médií velmi efektivní.  

 

4) Lety ve prospěch transplantačního programu  

Tyto lety jsou zajišťovány hlavně pro Institut klinické a experimentální medicíny a některé velké 

nemocnice provádějící transplantace . K nasazení policejních vrtulníků dochází jen pokud není 

možno z důvodu časové tísně dopravit transplantáty, či lékařský tým po zemi. 
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5) Zásahová družstva Hasičského záchranného sboru ČR a Báňskou záchrannou službu  

Lety pro Hasičský záchranný sbor ( dále jen HZS ) ČR se řídí Dohodou o spolupráci při 

zajišťování letecké hasičské služby uzavřené mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem 

zemědělství. Můžeme je rozdělit na přepravu družstev HZS, na vlastní hašení vrtulníkem                

a preventivní hlídkovou činnost. Přeprava hasičů je nutná, pokud by se hasiči k požáru nemohli 

dostat po zemi či pokud hrozí velká škoda z prodlení hašení vrtulníkem se provádí jen v obtížně 

přístupných oblastech . K hašení jsou stroje vybaveny  „Bambi vaky“, které se zavěšují pod stroj. 

Načerpání vody probíhá nad vodními plochami. Stroj visí nad vodou a vak potopí. Při vzletu jej 

pak zvedne i s vodou jak je vidět na obr. 6.3. Vypouštění vody obstarává dálkově operátor v kabině 

stroje. Lety pro Báňskou záchrannou službu se provádějí, když je potřeba rychle přepravit báňské 

specialisty. 

 

 

Obrázek č. 6.3   BELL 412 HP – při hašení požáru ze vzduchu 

 

 

 

6) Záchranáře Horské služby ČR  

Přeprava záchranářů Horské služby ( déle jen HS ) se používá při pátrání po osobách v horách. 

Stroj vysazuje záchranáře v obtížně přístupných místech. Posádka případně při plánování letové 

trasy využívá místních znalostí člena HS.  
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7) Složky IZS ČR v případech vyhlášení mimořádného stavu  

 Stroje LS PČR mohou být v případě vyhlášení mimořádných stavů nasazeny podle rozhodnutí 

Policejního prezidia operativně na neobvyklé úkoly. [11] 

 

6.4  Rizika spojená s provozem letecké záchranné služby 
 
Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující bezpečnost posádky a možnost letu vůbec,  jsou 

povětrnostní podmínky. Posádky využívají možnosti počítačové simulace mraků a pravidelně 

aktualizovaných informací meteorologických ústavů o povětrnostních podmínkách.  Významným 

rizikovým faktorem je viditelnost – lety v noci nebo za špatné viditelnosti. Pro snížení tohoto rizika 

jsou posádky strojů speciálně vycvičeny pro lety pouze podle přístrojů bez možnosti vizuální 

kontroly a používají brýle pro noční vidění. 

Dalším nebezpečím  a zároveň faktorem snižující rizika jsou zkušenosti a  dovednosti pilota při 

řízení stroje. Srážka nebo pouhé dotknutí se překážky může mít pro posádku  a stroj tragické 

následky. Pro zdárné ukončení záchranné akce je důležitý nejen dobrý technický stav vrtulníku, ale 

také profesionální přístup posádky a její připravenost. 

 

6.5  Noční zásah 
 

Při řešení srpnové povodňové situace v roce 2002 v  Čechách. Ze zátopových oblastí evakuovala 

Letka letecké pátrací a záchranné služba 63 osob v ohrožení života, přičemž v sedmnácti případech 

se jednalo o záchrannou operaci v noci. 

Při povodních lidé nebývají zpravidla zraněni, ale jsou v ohrožení života. Bez otálení musí být 

evakuováni nebo-li speciálním způsobem vyzvednuti na palubu vrtulníku.  

Vzhledem k tomu, že kritická situace v Plzeňském kraji nastala v nočních hodinách z 12. na 13. 

srpna 2002, kdy se v ohrožení života ocitla řada osob, bylo nezbytné provádět záchranné práce 

v noci. Bohužel ani počasí  vůbec nepřálo. Malá dohlednost, hustý déšť, silný nárazový vítr a nízká 

oblačnost. Z jednoho domu pod vysokou strží bylo třeba dostat skupinu lidí. Bylo rozhodnuto 

provést záchrannou operaci dvěma vrtulníky tak, že jeden stroj vybavený světlometem  o vysoké 

svítivosti zajišťoval záchrannou akci druhého vrtulníku osvětlováním objektů a překážek v okolí. 

Tím byl vyřešen základní problém, a to špatná orientace palubního technika v případě, že je nucen 

vypustit lano palubního jeřábu na délku více než dvaceti metrů, kdy se konec lana s hákem ztrácí 
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ve tmě a komunikace signály se záchranářem je velmi omezena. Jde o velice účinnou metodu, která 

se v praxi plně osvědčila.. 

Jakoukoliv záchrannou činnost prováděnou vrtulníkem musí dělat naprosto sehraný tým lidí.        

Je nezbytné, aby osádka a záchranáři spolupracovali delší dobu, vzájemně se znali a dokonale 

ovládali veškerou techniku na palubě vrtulníku. Tady nejde o snahu někomu pomoci,                  

ale o specifický profesionální výkon při záchraně lidských životů. 

Posádky vrtulníků včetně záchranářů jsou vycvičeny ke všem druhům letecké záchranné činnosti. 

To jsou skutečnosti, které nelze zpochybnit. Srpnová katastrofa to jenom potvrdila. [5] 

 

7  Policejní potápěči 
 

V České republice je nyní devadesát dva policejních potápěčů. Členové oddělení speciálních 

potápěčských činností a výcviku v Brně patří k tuzemské elitě. Potápějí se do hloubek kolem sta 

metrů, pracují i v jeskynních systémech a kontaminovaných vodách. 

Pro výkon povolání policejního potápěče je nutná nejen fyzická, ale i psychická odolnost. Základní 

vzdálenost, kterou musí potápěč pod vodou uplavat bez nádechu je dvacet pět metrů . V praxi       

to ovšem bývá kolem padesáti metrů. 

 

7.1  Za potápěčskou  činnost se  považuje   
 

Za potápěčskou  činnost se  považuje  ponor  pod vodní  hladinu a činnost  pod vodní hladinou. 

Potápěčskou  činnost  vykonávají  příslušníci Policie ČR, kteří vedle svých služebních úkolů mají 

specializaci pro práci pod vodní hladinou  ( dále jen potápěči ). Potápěči, kteří činnost zajišťují  

tvoří potápěčskou skupinu v operačním řízení.   

Úkolem potápěčů je provádět zejména záchranné práce, tj. rychlé a účinné zásahy  na ochranu  

zdraví,  života,  majetku  a  životního  prostředí,  při  kterých  je  nutné  některé činnosti vykonávat 

pod vodní hladinou. 

Potápěčskou činnost provádějí příslušníci policie zejména za účelem pátrání po utonulých, 

pohřešovaných osobách, věcech pocházejících z trestné činnosti nebo kterými byla trestná činnost 

spáchána. Při záchraně tonoucích osob, bezpečnostních opatřeních a akcích, živelních pohromách, 

při plnění úkolů v součinnosti se správními úřady, právnickými a fyzickými osobami a při výcviku 

policistů k této činnosti. 
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Výkon potápěčské činnosti je prováděn zejména u poříčních oddělení Policie České republiky 

správ krajů a správy hl. m. Prahy, zásahových jednotek služby pořádkové policie, správ krajů         

a správy hl. m. Prahy, u Policie České republiky útvaru rychlého nasazení a u Oddělení speciálních 

potápěčských činností Policejního prezidia ČR.  

Podmínky pro výkon potápěčské činnosti upravuje Závazný pokyn policejního prezidenta č.83     

ze dne 30. července 1999. [4] 

 

7.2  Odbornosti potápěčů 
 

Potápěč s kvalifikačním stupněm „ C „ má základní vědomosti o teorii potápění. Je schopen se 

bezpečně potápět s dýchacím přístrojem se stlačeným vzduchem v doprovodu potápěče 

s odborností B. stupně do  malých  hloubek  (max.  do  10 m)  a  v doprovodu  potápěče  

s odborností A.  stupně   i  do  středních hloubek (max. do 30 m). Je prakticky seznámen se 

záchranou druhého potápěče pod hladinou i na hladině. V rámci odborné přípravy potápěčů u své 

jednotky požární ochrany se připravuje na absolvování kurzu potápěčů s odborností B. stupně. 

 

Potápěč s kvalifikačním stupněm „ B „  má vědomosti o teorii potápění a praktické zkušenosti  

v záchranářském a pracovním potápění s dýchacím přístrojem se stlačeným vzduchem. Je 

seznámen se způsoby vyhledávání osob a předmětů za zhoršené viditelnosti na velkých vodních 

plochách, v proudu, v členitém terénu, ovládá techniku jejich vyprošťování. Je schopen provádět 

jednoduché odborné potápěčské činnosti pod vodou nebo mapovací činnost s využitím kompasu    

v hloubkách  do 40 m s otevřeným přístupem k hladině. Může se podílet na zdokonalovacím 

výcviku potápěčů s odborností A. stupně.  

 

  Potápěč s kvalifikačním stupněm „ A „  má širší vědomosti o teorii potápění a více jak dvouleté 

praktické zkušenosti v záchranářském a pracovním potápění s dýchacím přístrojem se stlačeným 

vzduchem. Je schopen provádět specializované potápěčské práce pod vodou v hloubkách i nad 40 

m v prostředí neumožňujícím přímý výstup k hladině. Může být přeškolen na potápění s jinými 

typy dýchacích přístrojů či systémů, jejichž médiem není vzduch. Může se podílet na 

zdokonalovacím výcviku potápěčů s odborností C. a  B. stupně.  

 

Instruktor potápění má široké znalosti z oboru potápění i jiných souvisejících disciplín  

a minimálně čtyřleté praktické zkušenosti v záchranářském a pracovním potápění s dýchacím 
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přístrojem se stlačeným vzduchem. Může se podílet na zdokonalovacím výcviku potápěčů všech  

stupňů odbornosti, provádění teoretické i praktické přípravy v kurzech potápěčů a může být 

zařazen do zkušebních komisí. [20] 

 

7.2.1  Základní a zdokonalovací kurz 
 

Základní kurz je organizován ve výcvikovém středisku v trvání nejméně deseti pracovních dnů pro 

policisty, kteří již absolvovali prvotní výcvik. Základní kurz je ukončen přezkoušením způsobilosti 

k výkonu potápěčské činnosti ( dále jen „ přezkoušení „ ).  Potápěč, který absolvoval základní kurz  

a splnil požadované disciplíny při přezkoušení, získá kvalifikační stupeň „ C „ .  

Potápěči kvalifikačních stupňů „ C „ , „ B „ a „ A „ jsou povinni se každoročně zúčastnit 

zdokonalovacích kurzů, v trvání nejméně pěti pracovních dnů s přezkoušením v rozsahu 

kvalifikačního stupně, jehož jsou držiteli. Pokud má potápěč zájem o zvýšení kvalifikačního 

stupně, je povinen splnit při přezkoušení disciplíny požadované pro tento vyšší stupeň. 

Výcvik v základních a zdokonalovacích kurzech se provádí za přítomnosti lékaře, který provádí 

v potřebném rozsahu zdravotní prohlídky účastníků a rozhoduje po zdravotní stránce o přerušení 

výcviku. 

Podle potřeby lze k dílčí účasti na potápěčském výcviku v základních a zdokonalovacích kurzech 

přizvat specialisty příslušného oboru i  z oblasti mimo Policii České republiky nebo Ministerstva 

vnitra  [20]                          

 

7.2.2  Přezkoušení 
 

Na závěr základního a zdokonalovacího kurzu se potápěči podrobují přezkoušení před nejméně 

tříčlennou komisí, jejímž předsedou je určený instruktor základního a zdokonalovacího kurzu, 

členy jsou vedoucí výcvikového střediska a lékař. Další členy lze doplnit na návrh členů komise 

nebo nadřízeného služebního funkcionáře. 

Přezkoušení se skládá z písemné zkoušky a praktického provedení stanovených potápěčských 

disciplín. Předseda komise může rozhodnout, že se přezkoušení doplní o ústní zkoušku nebo           

o novou praktickou disciplínu procvičenou v průběhu základního a zdokonalovacího kurzu. 

O absolvování základního a zdokonalovacího kurzu a výsledku přezkoušení vydává komise 

písemné osvědčení o potápěčské činnosti, které se po ukončení základního a zdokonalovacího 

kurzu zakládá do personálního spisu policisty. [20] 
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7.2.3  Výkon potápěčské činnosti 
 

Služební funkcionář útvaru Policie ČR, který řídí pátrací akci, určí z instruktorů nebo potápěčů 

kvalifikačního stupně „ A „ vedoucího k přímému řízení akce. Přitom je povinen jej seznámit       

se základními úkoly akce a požadovanými úkony. 

Vedoucí potápěčské akce po vyhodnocení konkrétních podmínek a v závislosti na požadovaných 

úkolech vyžádá přítomnost lékaře a zajistí dekompresní komoru. Dále určí potápěče, dle potřeby 

návodčího  a jistícího potápěče, případně další zúčastněné osoby, které seznámí s úkoly, 

oprávněními a povinnostmi. Po ukončení potápěčské akce zpracuje záznam o jejím průběhu, jehož 

kopii předá potápěčům zúčastněných útvarů policie a příslušnému instruktorovi. 

Návodčí je určován z potápěčů, avšak v případě nezbytnosti jím může být určena i jiná osoba, která 

však musí být v potřebném rozsahu seznámena se svými úkoly. Návodčí musí být určen vždy, 

když je prováděn sestup pouze jedním potápěčem. 

Jistící potápěč je určován z potápěčů kvalifikačních stupňů „ A „ nebo „ B „  podle hloubek, 

v nichž je potápěčská akce prováděna. Musí být připraven k okamžitému sestupu a případné 

pomoci v místě jejího provádění [20] 

 

7.3  Dekompresní komora 
 

dekompresní komora – zařízení, které umožňuje plynule a pro člověka bezpečně snížit tlak na 

hodnotu atmosférického tlaku. Užívá se k léčbě dekompresní nemoci např. při nutnosti rychlého 

vynoření u potápěčů. Na obrázku č. 7.3. vyfotografovaná dekompresní komora. 
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obrázek 7.3 dekompresní komora 

 

 

obrázek 7.3 dekompresní komora 
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7.3.1  Dekompresní tabulky pro potápění s dýchacími přístroji se stlačeným vzduchem 
 

Dekompresní tabulky jsou stanoveny pro dekompresi po mírné (střední) fyzické zátěži. V případě, 

že potápěč vykonával práci těžší, musí se odpovídající celková doba výstupu odečíst z údajů 

uvedených pro nejblíže vyšší dobu pobytu na dně ( příloha č.1, sloupec 2 ). 

Nejsou-li hodnoty skutečné (maximální) hloubky potápění (sloupec 1) nebo doby pobytu na dně 

(sloupec 2) v tabulce uvedeny, musí se použít hodnoty nejblíže vyšší (např. pro maximální hloubku 

potápění 22 m a dobu pobytu na dně 61 min - z tabulky odečteme hodnoty stanovené pro hloubku 

24 m a dobu pobytu na dně 70 min). 

Rychlost výstupu 18 m.min-1 by neměla být překročena. To platí pro výstupy bez dekompresních 

zastávek - bez stupňovité dekomprese stejně tak, jako pro výstupy mezi jednotlivými 

dekompresními zastávkami - se stupňovitou dekompresí (sloupec 3). 

Při výstupu se musí brát v úvahu, že doba výstupu k první dekompresní zastávce je zahrnuta        

do doby pobytu na první dekompresní zastávce a že doba výstupu na každou další zastávku           

je zahrnuta do doby pobytu na této zastávce (sloupec 3). 

U žádného jednoduchého ponoru nesmí doba pobytu na dně (pro danou hloubku) překročit dobu 

podtrženou vodorovnou modrou linkou (sloupec 2 až 4). 

V případě opakovaných ponorů musí být celkový součet dob pobytu na dně menší než modře 

vytištěná číslice uvedená ve sloupci 2 pro maximální dosaženou hloubku (sloupec 1). 

Při potápění se nesmí dosáhnout modře uvedené hodnoty doby pobytu na dně. Hodnoty jsou 

uváděny pouze pro výjimečné situace (např. uvíznutí potápěče, nehoda apod.), kdy dojde 

k překročení plánované doby pobytu na dně. Týkají se také případů, kdy potápěč neúmyslně 

překročí hloubku potápění 50 m. 

Hodnoty uvedené v tabulce nezohledňují fyzický stav potápěče. 

V případě, že potápěč při opakovaném ponoru již dosáhl celkové doby výstupu 75 min, nesmí se 

potápět v následujících 12 hodinách do hloubek přesahujících 10 m. Do větších hloubek se smí 

potápět teprve po uplynutí minimálního limitu 12 hodin. 

Potápěč nesmí při pobytu na dekompresní zastávce vykonávat žádnou fyzicky namáhavou činnost či 

cvičení a musí setrvat v klidu a pohodě. 
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Následující příklad poukazuje na vhodnost nasazení dalšího potápěče (méně saturovaného dusíkem) 

při opakovaných ponorech: 

 

 

1. ponor  hloubka ponoru   25 m 

                doba pobytu na dně  15 min 

                              dekompresní tabulka 

   sloupec 1   27 m 

   sloupec 2   25 min 

                             celková doba výstupu  2 min 

 

2. ponor  hloubka ponoru   28 m 

  doba pobytu na dně  30 min 

                celková doba pobytu na dně  30 + 15 = 45 min 

                              dekompresní tabulka 

                    sloupec 1  30 m 

                    sloupec 2  45 min 

                               celková doba výstupu  25 min 

3. ponor  hloubka ponoru   31 m 

  doba na dně   17 min 

  celková doba pobytu na dně  17 + 30 + 15 = 62 min 

                              dekompresní tabulka 

        sloupec 1  33 m 

        sloupec 2  65 min 

                               celková doba výstupu  70 min. 

 

Na třetí ponor je vhodné nasadit jiného potápěče, protože doba potřebná k výstupu je vzhledem 

k tabulkou předepsané hloubce (33 m) a době pobytu na dně (17 min) pouze  2 min v případě 

nesaturovaného potápěče, na rozdíl od potápěče saturovaného dusíkem z předcházejících dvou 

ponorů, u něhož celková dekomprese (celková doba výstupu) představuje 70 min. 

Ve výjimečném případě, kdy potápěč neúmyslně nedodrží dekompresní zastávky, musí, jakmile se 

vynoří na povrch, znovu sestoupit do hloubky, kterou předčasně opustil  a dekompresi musí upravit 

tak, že sečte celkovou dobu pobytu na dně a dobu, která představuje interval od momentu 

předčasného opuštění dekompresní zastávky až po okamžik, kdy opět dosáhne hloubky této 
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předčasně opuštěné zastávky. Potápěč, který vykazuje příznaky dekompresní nemoci nebo 

vzduchové embolie, se musí podrobit lékařskému vyšetření. 

Dekompresní tabulky pro potápění s dýchacími přístroji se stlačeným vzduchem lze při provádění 

lehkých a středně těžkých prací bez úprav použít do nadmořské  výšky 700 m a při provádění 

těžkých prací do nadmořské výšky 300 m. Při provádění těžkých prací v nadmořské výšce od 300 

m do 700 m se ponory počítají podle vzorců jako u hloubek v nadmořské výšce nad 700 m. 

V nadmořské výšce  nad 700 m se musí přepočítávat dosažené hloubky na hloubky fiktivní            

a hloubky  dekompresních zastávek z tabulek na skutečné hloubky zastávek. Fiktivní hloubka       

je vždy větší a skutečné hloubky dekompresních zastávek jsou  vždy nižší. Atmosférický tlak 

zjistíme z tabulek:  tabulku obsahuje příloha.2, v příloze č. 3 je uveden příklad výpočtu 

dekompresních zastávek při fiktivní hloubce. [1] 

 

 

tlak u mořské hladiny [torr] 
Fiktivní hloubka ponoru  = 

tlak u vodní hladiny [torr] x naměřená hloubka ponoru [m] 

 

 

tlak u vodní hladiny [torr] Skutečná hloubka 
dekompresních zastávek  

= hloubka zastávek pro fiktivní hloubku [m] x 
tlak u mořské hladiny [torr] 

 

 

 

 

7.4  Základní metody hledání pod vodou 
  

 Kruhové hledání 

Hledání se provádí hmatem a zrakem. Potápěč se pohybuje v soustředných kružnicích kolem 

pevného bodu, kterým je např. kotva, závaží, na němž je upevněno vodící lano. Tato metoda se 

používá k prohledávání menších ploch. 
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Hledání síťovou metodou 

Z dostatečně pevné šňůry zhotovíme síť, kterou potřebným množstvím závaží připevníme na dno. 

Při pátrání ji potápěč sleduje hmatem, nebo zrakem. Rohy sítě vyznačíme bójemi, které vymezí 

stanovený prostor i na hladině. Při pokládání na dno je nutno zachovat požadovaný tvar a rozměry. 

Velikost polí sítě je určena viditelností pod vodou a tvarem dna. Po prohledání vytyčené plochy je 

možno síť přesunout. 

 

 
 
 
 
 

Hledání podél břehu 

Potápěč je vodícím lanem spojen s návodčím, který nemění délku lana a jde podél břehu. Potápěč 

sám v tomto případě musí neustále udržovat lano napjaté a dodržovat tak konstantní vzdálenost 

mezi sebou a břehem. Po proplavání určené vzdálenost návodčí lano zkrátí, nebo prodlouží             

a potápěč daný úsek proplavává znovu. 
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Hledání v proudící vodě  

Při hledání potápěč křižuje proud pod vhodným úhlem tak, aby nemusel vynakládat příliš energie 

na plavání proti proudu. Je vhodné, aby takové hledání provádělo více potápěčů současně, 

vzdálených od sebe na hranici viditelnosti. Pokud je to možné, natáhne se napříč tokem vodící 

lano, podél něhož potápěči hledání provádí. Lano na obou březích o potřebnou vzdálenost posunují 

pomocníci. Pokud to charakter hledání a místní situace dovoluje, provádí se proti proudu, aby       

se nezkalila voda. 

 

 

 

 

 

Hledání v kruhových výsečích 

Je obdobou pátrání v kružnicích a lze je uplatnit v mělčích vodách do vzdálenosti max.  

 25 m od stanoviště návodčího. To může být jak na břehu, tak na plavidle. I při této metodě 

návodčí udržuje stejnou délku vodícího 1ana a zkracuje je nebo prodlužuje poté,  
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co potápěč proplave určený úsek. Potápěč musí při plavání udržovat lano napjaté. Vodíc lano 

nesmí být delší než 25 m, aby potápěč neztrácel cit pro napnutí lana. 

 

 

 

 

Pátrání po překládaném laně 

Potápěč si pod vodou sám ve vymezeném prostoru umístí vodící lano zatížené na obou  koncích 

závažím a podél něj proplave vzdálenost danou délkou lana (nemělo by být delší  

 než 10 - 15 m). Poté přesune závaží o vzdálenost, kterou obsáhne hmatem, nebo danou  

viditelností a plave ke druhému závaží. Také to přesune a určený prostor propátrává tzv. "cik - cak" 

metodou. Ta je velmi vhodná k hledání malých předmětů, neboť potápěč propátrává prostor velmi 

podrobně a každé místo proplave dvakrát. Metodu nelze použít v prostoru, kde jsou pod vodou 

překážky, nebo velmi členitý terén.      

 

 
 
 

Dalšími formami pátrání, které lze provádět dle místních podmínek a charakteru hledaného 

předmětu, je pátrání pomocí technických pomůcek, jako jsou např. kovový rám s kotvičkami 
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vlečený za plavidlem, vrhací kotva, magnety, sonary, vodotěsné detektory kovů, samohybné, nebo 

vlečené vodotěsné televizní kamery. [1] 

 

7.5  Rizika vznikající při činnosti potápěčské služby 
 

Pro člověka není voda a pobyt pod vodní hladinou přirozené prostředí. A jakákoliv nehoda nebo 

porucha na výstroji potápěče může vést ke ztrátě života. 

Za největší riziko při činnosti potápěčské služby považuji nemoci z potápění. Jedná se o negativní 

zdravotní následky pro potápěče, pokud nedodrží správný postup při potápění.  

Barutrauma – slovo baro znamená tlak a trauma znamená negativní zdravotní událost, takže se 

jedná o poškození organismu tlakem. Podle vzniku je můžeme rozdělit na dvě kategorie : 

A) Otrava plyny – pod vodou se dýchá stlačená dýchací směs, která obsahuje různé plyny, které 

můžou být od určitých parciálních tlaků jedovaté. Dále se můžou do dýchacích směsí dostat 

některé toxické plyny již při plnění kompresorem nebo při delším skladování, při kterém dochází 

ke změně složení dýchací směsi. 

B) Dekompresní ( Kesonová ) nemoc - lidský organismus je při pobytu pod vodou vystaven 

velkému tlaku okolního prostředí a vzniká odpovídající nepoměr mezi ním a tlakem v našich 

tkáních. Ten se v průběhu ponoru vyrovnává a v těle se ukládá stlačený dusík. 

Za další riziko považuji poruchu dýchacího přístroje důsledkem čehož může nastat život ohrožující 

situace. Specialisté jsou sice vycvičeni uplavat pod vodou minimálně 25m v praxi je tato 

vzdálenost mnohdy dvojnásobná, ale v kritické situaci to nemusí stačit. Aby se předešlo takovéto 

situaci je výstroj potápěče podrobována pečlivé kontrole. 

Při potápění může dojít k dezorientaci potápěče způsobené např. špatnou viditelností. 

 Všechna tato rizika se dají minimalizovat odbornou přípravou potápěčů, důraz je také 

kladen na dobrou fyzickou přípravu. Základním pravidlem, které  potápěč nesmí porušit je, že pod 

hladinu může jít pouze absolutně zdrav a neměl by jít sám. V neposlední řadě i využívání 

nejmodernější techniky snižuje rizika vznikající při této činnosti, ale i při sebelepší přípravě                

a nejmodernější technice se nedají vyloučit úplně. Stále zůstane voda nepřirozeným prostředím pro 

člověka.  
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7.6  Cvičení Hranická propast 2009 
 

Poslední zářijový den se téměř stovka účastníků k Hranické propasti sjížděla od ranních hodin     

na součinnostní cvičení. Jeho hlavním cílem bylo prověřit připravenost záchranářů integrovaného 

záchranného systému a Armády ČR při rozsáhlé záchranné potápěčské a transportně-vyprošťovací 

akci.  

Cvičení policistů, hasičů, báňských záchranářů, speleo-záchranářů a armády si dalo mimo jiné     

za cíl poukázat na spojená se záchrannou speleo-potápěčskou akcí v této lokalitě. Aby se prověřily 

veškeré možnosti spolupráce mezi všemi zúčastněnými složkami, byla součástí cvičení simulace 

možné krizové situace, která může nastat při záchranné speleo-potápěčské akci v této lokalitě. 

A jak cvičení probíhalo? Po šesté hodině ranní přijíždějí k Hranické propasti speleopotápěči. 

Transportují potápěčský materiál na plošiny u Jezírka, připravují se na ponor a mizí pod hladinou 

zelení pokrytého jezírka. Na jejich vynoření se čeká marně. Vedoucí akce proto po uplynutí 

mezního času ponoru posílá do vody dva jistící speleopotápěče. Na tísňovou linku 112 oznamuje 

vznik krizové situace. Jeden z jisticích potápěčů se vynořuje s informací, že v Suché rotundě jsou 

dva zranění muži – jeden je přiotráven oxidem uhličitým a druhý si zlomil nohu. Kolega zůstal 

dole a dohlíží na zdravotní stav zraněných. Operátoři na lince 112 začínají organizovat obvyklou 

mašinérii. Na místo jako první přijíždějí policisté z obvodního oddělení v Hranicích. Zjišťují 

podrobnosti o vzniklé události, zajišťují okolí vstupu policejní páskou, zajišťují příjezdovou 

komunikaci a vytyčují prostor pro parkování techniky, přistávací prostor pro policejní vrtulník. 

Hasiči Olomouckého kraje po příjezdu budují řídicí centrum – štáb akce, připravují mobilní 

hyperbarickou komoru do pohotovostního režimu. Další připravují transportní trasu k plošinám     

u Jezírka.  

Kolem desáté je na místě i výjezdová skupina policejních potápěčů z Brna. Další potřebný materiál 

snášejí do hlubin propasti, instalují sondy podvodních komunikací, první tři provádějí ponor         

do Suché rotundy. Následují ponory dalších potápěčů a lékaře, transport zdravotnického materiálu 

ke zraněným speleopotápěčům.  

Jsou ošetřeni a stabilizováni. Na místě jsou už i speleozáchranáři a asistují lékaři při transportu 

materiálu. Druhou mobilní hyperbarickou komoru přivážejí a uvádějí do pohotovostního režimu 

báňští záchranáři z Ostravy. Před polednem jsou na místě události i vojáci z Vyškova a hasiči       

ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR. Schází se štáb, vytváří plán spojení, 

všichni zúčastnění jsou informování o dosavadním průběhu akce a stavu. Krátce poté záchranáři 

zahajují přípravu na transport postižených speleopotápěčů do prostor plošin u Jezírka. Instalují 

fixní horolezecké lano mezi plošinou, deko-stanem ( v příloze č.4 je na obrázku č.7.5 je 
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dekompresní stan )  a dekompresním žebříkem. Instalované vytahovací lano s kladkami bude 

sloužit na vytažení nosítek s postiženými speleopotápěči z prostor od deko-stanu.  

Policejní potápěči se přesunují s potápěčským materiálem po kompletaci výstroje do Suché 

rotundy. Transportují prvního zraněného do deko-stanu, připevňují jej do nosítek a vytahují          

na hladinu Jezírka u plošin ( na obr. 7.5 ). Objevují se krátce po sedmnácté hodině. Zraněného 

přebírá záchranná služba, lékař rozhoduje o transportu sanitkou do zdravotnického zařízení. 

Zhruba po hodině se nad hladinou vynořuje i druhý postižený. Ihned po kontrole lékařem              

si ho přebírá lezecké družstvo báňských záchranářů. Vynášejí jej k ohlubni propasti, kde na něho 

čekají pracovníci záchranné služby. Ti jej uloží do policejního vrtulníku, který po chvíli vzlétne               

k transportu. Cvičení ještě nekonči. Jeden z potápěčů hlásí poruchu potápěčské výstroje, musí 

provést zrychlený výstup.  

Po vynoření se u něj projeví svalově-kloubní forma dekompresní nemoci. Je vytažen na plošinu, 

odstrojen, lezecké družstvo záchranného útvaru hasičů jej transportuje k ohlubni a následně           

je umístěn v hyperbarické komoře. Na první pohled se zdá, že vše proběhlo hladce. 

Zda-li tomu tak bylo skutečně a co cvičení přineslo, se ukáže za nějakou dobu. Všechny 

zúčastněné složky zpracují podklady ze svého pohledu. Ty budou vyhodnoceny a budou sloužit     

k vytvoření standardních operačních postupů pro Hranickou propast včetně rizik spojených            

s potápěním v této lokalitě a vytvoření standardních operačních postupů pro akce podobného 

charakteru. Na základě získaných poznatků bude vytvořena šablona pro obdobné záchranné akce. 

Cvičení tohoto rozsahu s tímto námětem se v naší republice uskutečnilo poprvé. Jeho garantem      

a pořadatelem byl odbor speciálních potápěčských činností a výcviku ředitelství služby pořádkové 

policie Policejního prezidia ČR. [2] 

 

 

Obr. 7.5 plošina před vstupem do jeskyně [2] 
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8  Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
 

Lezecké skupiny jsou nasazovány tam, kde činnost u zásahu přesahuje rámec možností běžného 

policisty. 

Záchranné práce ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky ( sestup a výstup po 

laně, pracovní polohování, lezení aj. ) jsou postupy, které umožňují použitím nestandardních 

prostředků a vybavení bezpečné překonání výškových rozdílů. Pomocí lanové techniky může být 

dosaženo všech výškových úrovní místa zásahu. Způsob záchrany osob z výšky a volné hloubky     

a prací ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky se zásadním způsobem odlišuje od 

záchrany osob pomocí výškové techniky. Proto je nutné pro záchranu osob a pro provádění prací 

ve výšce a nad volnou hloubkou připravit, vybavit a dále školit policisty ve speciálních kurzech. 

 Používané prostředky, vybavení a metody musí v situacích, kdy hrozí nebezpečí  pádu, 

umožnit bezpečné provádění záchranných a likvidačních prací a přispět k co možná nejrychlejší     

a nejbezpečnější záchraně  

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce ve výšce, činnost nebo pohyb policisty 

na nezajištěných konstrukcích a pracovištích, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, 

propadnutím, nebo sesutím. Nebezpečnou výšku můžeme definovat jako místo, kde musí být 

policista zajištěn proti pádu, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví nezávisle od výšky, a na 

ostatních pracovištích od výšky 3 m. [6] 

 

8.1  Profil policisty se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou 
 
Policista se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou 

o ovládá techniky a zásady lezení v podmínkách skalních stěn, jeskyní, průmyslových 

konstrukcí, stožárů, komínů, jeřábů, studní (v opodstatněných případech také důlních děl) 

apod.,  

o ovládá pravidla lezení jako prvolezec ve výšce a nad volnou hloubkou v terénech středně 

těžkých, na kterých se doporučuje postupové jištění na exponovaných místech,  

o ovládá výstup po laně, slanění, přestup z lana na lano, jištění a sebejištění, postupové jištění, 

je schopen provádět činnosti ve stěně jako je spouštění a vytažení břemene,  

o je schopen provést záchranu a sebezáchranu po pádu do lana,  
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o umí poskytnout první pomoc při lezecké činnosti,  

o ovládá práci se všemi věcnými prostředky  určenými pro práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou, které jsou ve vybavení lezeckého družstva nebo lezecké skupiny,  

o provádí záchranné a jiné práce ve výšce a nad volnou hloubkou i s pomocí ochranných 

prostředků proti působení nebezpečných látek, detekční technikou, příp. potápěčskou výstrojí 

aj.,  

o provádí práci ve výšce a nad volnou hloubkou dle pokynů velitele zásahu nebo velitele 

jednotky,  

o provádí prohlídky věcných prostředků  pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou před a po 

použití,  

o je povinen hlásit veliteli zásahu, veliteli lezeckého družstva nebo vedoucímu lezecké skupiny 

zjištěné nedostatky a vlastní indispozici. [6] 

 

8.1.1  Profil policisty-instruktora pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou 
 

Policista-instruktor pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou je schopen teoreticky a prakticky 

připravovat policisty se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou na situace,             

se kterými se mohou v praxi setkat. Policista -instruktor pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou: 

o plně splňuje požadavky policisty se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou 

(včetně pravidelné odborné přípravy) a má hlubší vědomosti v oboru horolezectví, 

speleologického lezení, v odůvodněných případech důlního záchranářství, pedagogické 

schopnosti a je schopen nabyté znalosti a dovednosti předávat vhodným způsobem 

policistům se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou na všech 

kvalifikačních stupních,  

o je oprávněn provádět pravidelnou odbornou přípravu policistů, policistů se specializací pro 

práce ve výšce a nad volnou hloubkou a být zařazen do zkušebních komisí,  
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 Lezecké skupiny jsou nasazovány tam, kde činnost u zásahu přesahuje rámec možností běžného 

policisty. Lezeckou skupinu tvoří minimálně 4 policisté - zasahovat mohou minimálně 2 policisté. 

Složení lezecké skupiny: 

 Velitel lezecké skupiny : rozhoduje o bezpečném způsobu činnosti a postupu při práci ve 

výškách rozhoduje o zastavení činnosti (závad, indispozice) a o dalším postupu navrhuje technické 

prostředky pro vybavení lezecké skupiny s ohledem na místní podmínky organizuje a provádí 

školení a výcvik lezců, případně hasičů předkládá návrhy na přijetí a uvolnění členů lezecké 

skupiny určuje, je-li to technicky možné, všechny kotvící body předkládá návrhy na obsazení 

funkce instruktora . 

 Lezec : dle pokynů velitele provádí i samostatně činnost ve výškách, používá a obsluhuje 

určené technické prostředky, provádí veškeré prohlídky a kontroly technických prostředků, hlásí 

závady, nedostatky technických prostředků a vlastní indispozici veliteli lezecké skupiny, podílí se 

na provádění praktického výcviku ostatních. Může určovat kotevní body, není-li schopen velitel . 

 Instruktor : viz. lezec + podílí se na přípravě a realizaci školení a výcviku. Provádí 

vstupní a opakovací školení a výcvik. Je vhodné, aby velitel lezecké skupiny byl zároveň 

instruktor. [6] 

 

8.2 Rizika ohrožující policisty při činnostech ve výškách a nad volnou hloubkou 
 
 

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou kladou zvýšené nároky na fyzickou a psychickou kondici 

policistů. Důsledky rizika nezachyceného volného pádu znamenají ohrožení zdraví nebo ztrátu 

života. K rizikům vyplývajícím z provádění konkrétní činnosti se přidružují další -  zejména 

výšková expozice a riziko volného pádu, omezené možnosti pohybu a snadná zranitelnost pádem 

předmětu  z vyššího místa, povětrnostní podmínky. Všechna tato rizika se dají minimalizovat 

používáním vhodných pracovních pomůcek ( bezpečnostní postroj, tlumič pádu, slaňovací zařízení, 

záchranné zdvíhací zařízení, atd.). Doba životnosti a použitelnosti těchto pomůcek je daná 

výrobcem, začíná datem výroby konkrétní pomůcky. Pomůcky je nutné udržovat v bezvadném 

stavu a pravidelně je kontrolovat. 

Důraz je kladen na fyzickou přípravu policistů, kteří provádějí práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou. 

Přesto však zůstávají zbytková rizika :  

- omezení možnosti horizontálního nebo vertikálního pohybu. 

- zranění nárazem na překážku při zachycení  pádu, 
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- omezení dýchacího a oběhového systému při zavěšení po zachycení pádu [17] 

 

9 Závěr  
 

Při zpracování bakalářské práce jsem se seznámila s obsáhlým souborem materiálů, kterými          

je upravena činnost Policie ČR jako celku a dále které podrobně rozepisují činnost   tohoto 

bezpečnostního subjektu státu v rámci jejího nasazení. Při zpracovávání této práce jsem si nejprve 

uvědomila, že Policie ČR má v popisu  svojí činností zajistit vnitřní bezpečnost státu. Tedy její 

hlavní zaměření a její pozornost nejvíce vyžaduje  běžná každodenní činnost, které si my občasné 

ani pořádně neuvědomujeme, občas to bereme jako zbytečné obtěžování slušných lidí. Myslím      

si že bychom  docenili význam této činnosti, až v době když by tady nebyla. Příkladem v tomto     

je například zvůle lidí v rámci konfliktu v bývalé  Jugoslávii. Takže prvotní myšlenka, kterou chci 

v závěru presentovat a kterou jsem si uvědomila díky zpracovávání bakalářské práce je ta,            

že činnost Policie ČR v rámci přírodních katastrof  je velmi důležitou činností, ale z hlediska 

bezpečnosti nás všech je to pouze okrajová oblast v činnosti Policie ČR.    

Dále jsem v rámci studia různých druhů materiálů, které se týkaly Policie ČR jako celku zjistila,  

že její činnost v rámci přírodních katastrof  je možná nejvíce založena na principu subsidiarity       

a spolupráce s dalšími subjekty. V této oblasti se nepodílí pouze Policie ČR, jako je to například     

u prověřování trestné činnosti, nebo u zajišťování bezpečnosti dopravního provozu na dálnicích, 

ale je zde navázána spolupráce s dalšími subjekty, které v rámci přírodních katastrof také zasahují. 

Tyto subjekty   Integrovaného záchranného systému  zasahují společně a policie je jedna z jeho 

složek.  Jde dle mého o cestu správným směrem, jelikož pouze koordinovaný postup více 

odborných subjektů jako jsou Policie ČR, Hasičský záchranný sbor a Zdravotnická záchranná 

služba s vzájemným prolínáním činností může přinést efektivní výsledek záchranných činností.  

V rámci tohoto systému jsem se zaměřila v Policii ČR na ne typické výkony služby, ale pro práce 

v rámci přírodních katastrof jde dle mého o jednu z nejdůležitějších činitelů. Jedná                        

se o pyrotechnickou službu, leteckou službu, policejní potápěče a specialisty na práce ve výškách 

nad volnou hloubkou. V práci jsem vymezila jejich činnosti, popsala jejich výcvik i předpoklady 

pro vykonávání takové to činnosti. Konkrétně jsem popsala i činnost při cvičeních v rámci výcviku 

na zásah při přírodní katastrofě. Musím konstatovat , že toto bližší poznání mě dovedlo 

k názoru, že lidé kteří zvládnou  náročné předpoklady a jsou ochotni riskovat svoje zdraví             

si zaslouží, úctu společnosti a vysoké ekonomické zabezpečení, které by se mělo vztahovat i na 

dobu, kdy už z důvodu pokročilého věku, tuto specializovanou činnost nemohou vykonávat.  
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Práce na tomto tématu mě dovedla k návrhu na zlepšení efektivnosti celého systému záchranných 

prací v rámci katastrof a to by bylo vybudování Integrovaného bezpečnostního centra, ve kterém 

bude integrován příjem všech tísňových volání z území a současně bude vytvořeno jedno 

operátorské středisko společné pro všechny složky integrovaného záchranného systému v kraji. Na 

celém území kraje tak bude fungovat jeden systém příjmu tísňových volání a společná podpora pro 

řízení zásahů. Vím, že předpoklad k tomu řešení již byl a to tel.č.112, ale stále se to nerealizovalo 

v plném rozsahu a nadále se užívají čísla jednotlivých složek a to 158, 155 a 150 a vím, že jako 

jediné se takovéto zařízení buduje v Ostravě, konečný vzhled toho to zařízení je na obrázku č.1 

 

 

 

Obr. č.1 Integrované bezpečnostní centrum ( veřejná správa moravskoslezského kraje ) 

 

 

Popis konečného stavu zařízení: 

 V  Integrovaném bezpečnostním centru Moravskoslezského kraje ( dále jen IBC MSK ) bude 

integrován příjem všech tísňových volání z území Moravskoslezského kraje, dále zde budou 

sdružena operační střediska všech složek IZS (tj. Hasičský záchranný sbor MSK, Policie ČR           

a Zdravotnická záchranná služba MSK), včetně Městské policie Ostrava. V IBC bude rovněž 

umístěno pracoviště krizového štábu města Ostrava a Moravskoslezského kraje. Realizace projektu 

přinese shodnou kvalitu služeb IZS pro celý kraj, vyšší efektivitu fungování příjmu tísňových 

volání a vysílání zásahu na místo události na území kraje. Současně přispěje k vyšší efektivitě 



 47 

koordinace řešení krizových situací. V konečném důsledku tak významně přispěje ke snížení škod 

na životech, zdraví a majetku občanů, návštěvníků a ekonomických subjektů působících                 

v Moravskoslezském kraji. 

Dále bych podporovala společný výcvik všech složek a to nejen v rámci cvičení a též i podobné  

financování prostředků, které by mělo zastřešovat  jedno ministerstvo a tím by bylo dosaženo větší 

koordinace a efektivnosti využití lidského potenciálu a i hospodárnosti a cílenosti využití 

finančních prostředků. Společné cvičení jednotlivých složek ukážou připravenost a koordinovanost 

složek, kterých se týká předem dobře  naplánovaná situace. Rozborem těchto cvičení se policisté 

jednotlivých služeb dozví slabá místa při záchranných akcích a jsou tak schopni je odstranit nebo 

minimalizovat případné škody. Tak aby v případě potřeby bylo možné provést zásah co nejrychleji 

a s maximálním účinkem.  

Z toho vyplývá, že příprava policejních specialistů musí být důkladná a měl by být kladen důraz na 

náročnější přípravu jak po fyzické i psychické stránce policistů, ale i z hlediska odborné přípravy    

s využitím moderních poznatků vědy a techniky. Využíváním nejmodernější techniky a vysokými 

nároky kladenými při přípravě policejních specialistů je možné snížit rizika na společensky 

přijatelnou mez. 

 

Přes výše uvedené výhrady jsem ráda, že jsem se s podobným tématem mohla seznámit a že u nás 

v České republice fungují systémy a složky, které řeší pomoc v rámci likvidace následků 

přírodních katastrof.         
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