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Anotace  

VERNER, Daniel. Záchranný útvar HZS ČR. Ostrava, 2012. 36 s. Bakalářská práce. 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství.  

Bakalářská práce se zabývá činností Záchranného útvaru HZS ČR, jeho postavením  

ve struktuře HZS, vybavením, možnostmi využití, vyhodnocením zásahových zkušeností  

a perspektivou dalšího rozvoje. Zvláštní oddíl je věnován reálnou možností nasazení 

Záchranného útvaru pro konkrétní vytipované činnosti. Přílohy této práce jsou tvořeny 

katalogem techniky Záchranného útvaru, kartami typových činností ZÚ HZS ČR  

a dojezdovými časy vybraných odřadů na území České Republiky. 
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This thesis deals with the activities of the Fire & Rescue Unit of the Czech Fire & Rescue 

Service, with its position in the structure of the Czech Fire & Rescue Service, its equipment, 

options of use, evaluation of experiences with rescue actions and with the prospects of its 

further development. A special section is devoted to the real possibility of deploying  

the Fire & Rescue Unit for particular, selected activities. Appendices of this work consist  

of a catalogue of technology of the Fire & Rescue Unit, index cards of type activities  

of the Fire & Rescue Unit of the Czech Fire & Rescue Service and arrival times of selected 

teams in the Czech Republic. 
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1        Úvod 

 

Žijeme v době, kdy se společnost, technologie, podnebí, životní styl zásadně mění.  

V 90-tých letech minulého století byl nastartován proces přechodu společnosti od centrálního 

plánování do tržní ekonomiky. Došlo k podstatným změnám v průmyslové výrobě, plánování 

zemědělské produkce i způsobu bydlení a života obyvatelstva. Tyto změny s sebou přinesly  

i nová rizika v podobě větších dopadů živelních katastrof na životy, zdraví a majetek občanů 

České republiky.  

Stále častěji čelíme nástrahám rozmarů počasí a průmyslovým haváriím, které mají 

výrazný dopad na život celé společnosti. Naše členství v Evropské unii nás také zavazuje, být 

připraveni zvládat mimořádné události, nejen na teritoriu České republiky, ale také být 

připraveni pomáhat zvládat mimořádné události v celoevropském měřítku. Poprvé si to 

společnost uvědomila v době rozsáhlých povodní v roce 1997. Tato mimořádná událost stála 

za vznikem krizových zákonů a celospolečenskou podporou všech záchranných složek 

v České republice. Byly budovány plně profesionální Vojenské záchranné útvary, 

dovybaveny jednotky Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „HZS ČR“) a podporovány 

jednotky dobrovolných hasičů. Tyto jednotky byly každoročně prověřovány zvládáním 

nových, mimořádných událostí velkého charakteru. Vlivem úsporných opatření a politických 

rozhodnutí však bylo postupem času otupeno memento dopadů těchto mimořádných událostí. 

Došlo ke změnám priorit Armády české republiky, která opustila koncept záchranných útvarů, 

menší podpoře jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, rušení hasičů podnikových.  

Právě v této době vznikl Záchranný útvar HZS ČR (dále jen „ZÚ HZS ČR“) jako 

jednotka předurčena pro záchranné a likvidační práce při událostech velkého charakteru 

s celorepublikovou působností. Záchranný útvar byl převeden pod HZS ČR dne 1. 1. 20091 

s cílem zachovat jednotku vybavenou těžkou záchranářskou technikou a vycvičeným 

personálem pro nasazení jednak na území České republiky, ale také při zahraničních 

záchranných operací.  

                                                           
1 Zákonem č.238/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 260/2008 Sb. ze dne 25. 
června 2008 
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Cílem mé bakalářské práce je zpracovat studii k možnostem využití Záchranného 

útvaru HZS ČR, pomocí které chci seznámit akademickou, odbornou i laickou veřejnost 

s historií, zařazením Záchranného útvaru ve struktuře HZS ČR, možnostmi nasazení a využití 

této výjimečné jednotky v rámci České republiky a zahraničí. Doposud neexistuje ucelený 

dokument o této složce, proto je také mým cílem, aby zejména přílohová část této práce 

sloužila jako pracovní dokument pro operační důstojníky, krizový management a velitele 

zásahu zvyšující povědomí o této složce a možnosti jejího nasazení. Součástí dokumentu  

je katalog poskytovaných služeb ZÚ HZS ČR včetně využitelné techniky a personálu, 

dojezdových časů do jednotlivých krajů ČR a normový výkon jednotlivé techniky. Převážná 

část informací pochází z mých vlastních zdrojů a zkušeností, pramenící z 13-ti letého 

působení u této jednotky. Dalším významným zdrojem informací byly osobní konzultace 

s oddělením přípravy a řízení jednotek ZÚ HZS ČR a zástupcem velitele pro záchrannou 

činnost. 
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2  Rešerše dostupné literatury a zdrojů 

Samotnému zpracování této bakalářské práce předchází rešerše vybrané literatury 

zaměřená na vyhledání publikovaných informací na téma Záchranného útvaru HZS ČR, jeho 

předchůdců a v neposlední řadě informací o technice, kterou Záchranný útvar disponuje. 

Vzhledem k poměrně krátké historii Záchranného útvaru dosud neexistuje ucelený dokument 

o této složce HZS ČR, proto bylo čerpáno z publikovaných článků a profesních webových 

prezentací. Základní zdroje, ze kterých bylo čerpáno, jsou uvedeny níže. 

 
Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky [1] 
 
Jedná se o základní právní dokument deklarující postavení ZÚ HZS ČR. Zabývá  

se přechodem 157. Záchranného praporu z podřízenosti Armády ČR k HZS ČR. Popisuje 

začlenění útvaru do struktury HZS ČR a procesní pravidla přechodu personálu a techniky. 

 

kpt. PhDr. KOPÁČEK, Petr. Hasičský záchranný sbor České republiky: Nový 

záchranný  útvar v Hlučíně [2]  

V tomto článku na profesní internetové stránce se autor věnuje obecnému pohledu  

na Záchranný útvar, jeho přechodem do struktury HZS ČR a perspektivou této složky. 

plk. Dr. VYKOUKAL, Jaroslav. Záchranný útvar HZS ČR. 112. 2009, VIII, č. 2, s. 2-5. 

[3]  

Článek v odborném časopise pojednává o historii 157. Záchranného praporu, jeho přechodu 

pod HZS ČR, hlavních úkolech a zaměření této nové složky. 

KOZÁK, Jakub. Požáry.cz: Technika. [4] 

Série článků se zabývá speciální technikou zařazenou nově do struktur HZS ČR, z tohoto 

zdroje lze čerpat technicko – taktická data (dále jen „TTD“) techniky, možné využití  

a postřehy z praktického nasazení.  

www.acr.army.cz: Technika/Zabezpečovací technika. [5]  

Profesní webová prezentace pojednává o speciální vojenské záchranné technice, jejími TTD 

a možnostmi nasazení. 
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3 Záchranný útvar HZS ČR 

V této kapitole je popsána historie předchůdců Záchranného útvaru HZS ČR, systém 

přechodu a začleněním ve struktuře HZS ČR, jeho současným personálním a technickým 

složením. 

3.1  Historie a vznik Záchranného útvaru HZS ČR 

Historický původ ZÚ HZS ČR můžeme nalézt již u útvarů civilní obrany, přesněji  

ve 21. vojenském záchranném pluku civilní obrany, který vznikl v roce 1991. Pluk zpočátku 

působil v podřízenosti Západního vojenského okruhu a v roce 1992 přešel do složení vojsk 

vojenského velitelství Střed. 

Od roku 1993 podléhal záchranný pluk Hlavnímu úřadu civilní ochrany a v roce 1994 

byl přečíslován na 75. záchranný pluk civilní ochrany. V lednu 1997 proběhla reorganizace 

pluku na 75. záchrannou a výcvikovou základnu a koncem roku se přestěhovala 

z nevyhovujících prostor v obci Kozlov do nových kasáren v Olomouci. Na konci roku 1999 

přešla základna do podřízenosti velitelství sil územní obrany v Táboře. V průběhu roku 2000 

vznikl u této základny odloučený, 3. záchranný prapor, dislokovaný v posádce Hlučín, s cílem 

přiblížit síly a prostředky průmyslově a krajinně specifickému, Moravskoslezskému kraji. 

V roce 2002 byla na základě struktury 1. záchranného praporu zahájena výstavba plně 

profesionálního praporu, předurčeného pro záchranné práce v zahraničí. Celá 75. Záchranná  

a výcviková základna byla tvořena třemi záchrannými prapory a jedním praporem 

výcvikovým. V té době se jednalo o největší Záchrannou a výcvikovou základnu v rámci 

Armády České republiky. Ke konci roku 2003 došlo k předání útvaru do podřízenosti nově 

zřizovaného velitelství 15. ženijní záchranné brigády v Bechyni a k 1. červenci 2004 proběhla 

reorganizace na 156. záchranný prapor v Olomouci a samostatný, 157. Záchranný prapor 

v Hlučíně.  

 Schválením transformace resortu Ministerstva obrany bylo rozhodnuto o zrušení všech 

šesti vojenských ZÚ a vzniku dvou samostatných Záchranných rot dislokovaných v Olomouci 

a Rakovníku. Jako zcela specifický bod této transformace bylo nařízení a delimitace  

157. vojenského záchranného útvaru Armády ČR dislokovaného v Hlučíně k Hasičskému 

záchrannému sboru České republiky. [6] 
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Na základě zákona vznikl dnem 1. ledna 2009 Záchranný útvar Hasičského 

záchranného sboru ČR s úkolem plnit zejména mimořádné úkoly Hasičského záchranného 

sboru ČR a k tomu provádět výcvik. Záchrannému útvaru byla také svěřena role výuková  

a výcviková. Konkrétně výuka nových příslušníků HZS ČR, výcvik v odborných kurzech  

a výcvik k získání řidičského oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. [1] 

 

3.2       Postavení Záchranného útvaru HZS ČR ve struktuře HZS ČR 

Záchranný útvar HZS ČR je organizační složkou státu, která spadá do přímé 

podřízenosti Generálního ředitelství HZS ČR a působí jako jeho centrální síla. Aktivaci sil  

a prostředků v době sepsání této práce má v pravomoci pouze Generální ředitelství HZS ČR. 

Zařazení Záchranného útvaru ve struktuře HZS ČR je znázorněno na obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Zařazení Záchranného útvaru ve struktuře HZS ČR  
[zdroj: tiskový mluvčí ZÚ HZS ČR] 

 

3.3 Organizační struktura Záchranného útvaru HZS ČR 

Pilíř záchranné činnosti ZÚ HZS ČR je zasazen do Úseku záchranné činnosti 

spadajícího do přímé podřízenosti zástupce velitele Záchranného útvaru pro záchrannou 

činnost. Výše uvedený  Úsek  je rozdělen na tři samostatné záchranné roty a na Oddělení  

přípravy a řízení jednotek. Hlavní sílu tvoří první záchranná rota dislokována v Hlučíně a třetí 

záchranná rota, která vznikla 1. ledna 2010 jako odloučená rota s dislokací ve městě Zbiroh. 
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Rozhodnutí zřídit tuto jednotku je podloženo lepší dosažitelností a efektivností využití sil  

a prostředků na území České republiky. Tato jednotka disponuje stěžejní technikou 

využívanou při zásazích, přičemž obě jednotky se navzájem doplňují a tvoří zálohy.  

1. a 3. Záchranná rota si pomyslně rozdělují republiku na primární zásahové zóny, které 

pokrývají.  Speciální, 2. záchranná rota je určena pro specifické činnosti v rámci celé České 

republiky. Oblasti předpokládané zásahové činnosti jednotlivých záchranných rot na území 

České republiky jsou vyobrazeny na obrázku 2. 

 
Obrázek  2: Oblasti předpokládané zásahové činnosti jednotlivých záchranných rot   

[zdroj: tiskový mluvčí ZÚ HZS ČR] 

Další složky Záchranného útvaru by se daly charakterizovat jako podpůrné a vzdělávací.  Jsou 

tvořeny Úsekem ekonomiky, který logisticky a technicky zabezpečuje chod Záchranného 

útvaru a také nasazení jednotek v terénu a Kanceláří velitele s jednotlivými odbory, úseky  

a pracovišti.  
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Na obrázku 3 je vyobrazena podrobná organizační struktura platná k 1. 1. 2012. 

 

Obrázek 3: Podrobná organizační struktura  

[zdroj: tiskový mluvčí ZÚ HZS ČR] 

 Vývoj personálního a technického zabezpečení Záchranného útvaru HZS ČR 

Vývoj personálního a technického zabezpečení koresponduje se ekonomickou situací u 

HZS ČR a odráží potřeby, které vyplynuly z praktického nasazení příslušníků od doby vzniku 

tohoto útvaru. Postupem času dochází zejména k zefektivnění podpůrných činností, a tím  

i menší potřebě personálu.  

Vývoj personálního zajištění v letech 2009 – 2012 je znázorněn na obrázku 4. 

 

Obrázek 4: Vývoj personálního zajištění v letech 2009-2012  
[zdroj: tiskový mluvčí ZÚ HZS ČR]  
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Záchranný útvar je vybaven pro svou činnost různými typy kolové a pásové techniky.  

V současnosti převážnou část techniky tvoří armádní speciály převedené v rámci delimitace 

157. Záchranného praporu. V tabulce č. 1 uvádím stavy k 31. 12. 2012, přičemž technika  

je průběžně doplňována a obměňována. Na základě plánu obnovy techniky je v rámci 

projektů IOP (Integrovaný operační program) s prostředků Evropské unie pro rok 2012 

přichystán projekt ve výši 100 mil. Kč na modernizaci techniky (např. speciální technika  

na pásových podvozcích), převážně k nasazení při živelných pohromách. Početní stavy k 31. 

12. 2012 jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Početní stav techniky ZÚ HZS ČR k 31. 12. 2011 

Typ techniky Stav 
silniční 23 

terénní 8 

autobusy 4 

nákladní 99 

speciální 67 

celkem 204 
přípojné 60 
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4 Základní činnosti deklarované ZÚ HZS ČR  

Činnosti ZÚ HZS ČR lze rozčlenit do těchto základních bloků:  

Záchranné, likvidační a obnovovací 

činnosti při zvládání MU 

• Záchranná a humanitární činnost   

• Obnova postižených území    

• Speciální podpora jednotek IZS - potápěčské, 

trhací práce, záchranná kynologie, zdravotní 

podpora 

• Poskytování záchranné a humanitární pomoci v 

zahraničí 

Vzdělávací aktivity  

Záchranného útvaru 

 

• Základní příprava nových příslušníků HZS 

• Specializační odborná příprava 

• Autoškola + výcvik řidičů 

• Školení řidičů 

 

Podpora a zajištění provozu  

HZS ČR 

 

• Technická a logistická podpora HZS krajů 

demolice, catering, ubytování, přeprava osob a 

materiálu  

 

4.1 Záchranná a humanitární činnost 

Úsek pro záchrannou činnost plní hlavní poslání HZS ČR, tj. Záchrana a ochrana života  

a zdraví občanů ČR, zvířat a majetku. Hlavními úkoly úseku pro záchrannou činnost jsou 

uvedeny v tabulce č. 1. V přípravě k plnění těchto úkolů jsou příslušníci zařazeni  

do záchranných rot cvičeni v rámci odborné a speciální přípravy, účastní se pravidelných 

cvičení v rámci Záchranného útvaru a také součinnostních cvičení IZS na území České 

republiky i v zahraničí. [8].  

Přehled hlavních úkolů úseku pro záchrannou činnost uvádím v tabulce 2.  
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Tabulka 2: Přehled hlavních úkolů úseku pro záchrannou činnost  
[zdroj: tiskový mluvčí ZÚ HZS ČR] 

Vyhledávání, vyprošťování a záchrana osob ze zavalených objektů 
Plošné vyhledávání pohřešovaných osob personálem a cvičenými psy 

Záchranné práce na vodě 

Technické práce pod vodní hladinou, vyhledávání utonulých 

Zemní práce (uvolňování koryt řek, zavalených komunikací) 

Vyprošťování uvázlé, nebo havarované techniky 

Demolice budov hrozících zřícením za použití těžké techniky nebo pyrotechniky 

Trhací práce na ledu nebo pod vodní hladinou 

Zvládání rozsáhlých lesních požárů 

Dekontaminace osob, techniky, materiálu a terénu 

Likvidace úniku ropných produktů (terén, voda) 

Dálková doprava vody 

Sběr a likvidace uhynulých zvířat 

Evakuace osob, zabezpečení přepravy materiálu a hospodářských zvířat 

Distribuce základních životních potřeb postiženému obyvatelstvu 

Zajištění nouzového přežití obyvatelstva pomocí humanitárních základen 

Nouzové zásobování elektrickou energií, osvětlení míst zásahů 

Přečerpávání vody velkokapacitními čerpadly 

Nouzové zásobování pitnou vodou 

Likvidace polomů 

Akutní zprůjezdnění komunikací 

Protipovodňové služby (výstavba akutních zábran, odstřely příkrovů) 

 

 

4.2 Vzdělávání příslušníků HZS ČR 

ZÚ HZS ČR je začleněn do systému vzdělávání příslušníků HZS ČR. Je to jedna  

ze stěžejních činností v působnosti samostatného odboru Kanceláře velitele. Již při vzniku ZÚ 

HZS ČR bylo v organizační struktuře vytvořeno Oddělení vzdělávání. Prvotní záměr 

vykonávat pouze základní vstupní přípravu příslušníků HZS a kurzů k získání řidičského 

oprávnění byl postupně rozšířen o výuku specializačních kurzů. Vzdělávání zajišťuje 

Oddělení vzdělávání, které je rozděleno na dvě pracoviště, Pracoviště odborné přípravy 

a Pracoviště výcviku řízení vozidel - autoškola. 
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Pracoviště odborné přípravy 

Pracoviště odborné přípravy připravuje vstupní kurzy pro všechny příslušníky HZS ČR 

v modulovém systému Modul I (absolventy jsou všichni noví příslušníci od roku 2009)  

a Modul II + III (odbornost administrativa).  

Obsahová náplň vzdělávacích modulů je uvedena v tabulce 3. 

Tabulka 3: Obsahová náplň vzdělávacích modulů 

pořadový výcvik 
přírodní vědy zaměřené na chemii hoření a toxikologii 

tělesnou přípravu 

topografickou přípravu se zaměřením na pátrací práce 

výpočetní techniku a komunikaci se zaměřením na prostředky HZS ČR 

základy práva a veřejnou správu 

zdravotní a psychologickou přípravu 

zdolávání mimořádných událostí a vybrané prostředky PO 

požární prevenci 

technické prostředky a zařízení 

spojení a komunikace v PO 

krizové řízení 

ochranu obyvatelstva 

základy zpracování písemností a spisová služba 

interní auditorství 

 

 

Pracoviště odborné přípravy také provádí kurzy Vůdců malých plavidel, jejichž obsahová 

náplň, je směrována k získání průkazu Vůdce malého plavidla. Součástí výuky je i praktický  

výcvik potřebný pro obsluhu plavidel zařazených u jednotek HZS ČR. Dále pracoviště 

provádí základní i opakovací kurzy pro obsluhy motorových řetězových a rozbrušovacích pil.  

Pracoviště výcviku řízení vozidel - autoškola 

Pracoviště autoškoly je zaměřeno k získání řidičského oprávnění a rozšíření na další skupiny. 

Výcvik je prováděn pro příslušníky HZS ČR a PČR. V době sepsání této práce pracoviště 

provádí výuku a výcvik pro získání těchto řidičských oprávnění. 

• řidičské oprávnění sk. „B“ 

• řidičské oprávnění sk. „C“  
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• řidičské oprávnění sk. „D“  

• řidičské oprávnění sk. „E“   

• zdokonalovací výcvik řidičů 

Lektoři provádějí také periodická školení k „Povolení řízení služebních vozidel“ a 

zdokonalovací výcvik řidičů pro příslušníky HZS ČR. 
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5 Nasazení sil a prostředků ZÚ HZS ČR v rámci IZS 

V případě potřeby řešení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací disponuje  

ZÚ HZS ČR potřebnou technikou, materiálem a v neposlední řadě kvalifikovanou obsluhou. 

Jednotlivé činnosti jsou u ZÚ HZS ČR rozděleny mezi záchranné roty a jejich specializované 

čety. Vzhledem k charakteru jednotky hlavní náplň činnosti Záchranného útvaru HZS ČR 

spočívá v provádění likvidačních a obnovovacích prací. Nasazení v rámci záchranných prací 

je limitováno maximální dobou dojezdu k místu MU z hlediska plošného pokrytí území státu 

JPO HZS ČR a Zdravotnické záchranné služby.  ZÚ se do záchranných prací zapojuje po 

dojezdu, kdy je MU většího rozsahu nebo trvá-li delší dobu. Umožní tím tak uvolnění 

jednotek, zařazených do plošného pokrytí kraje k běžné činnosti. Místo události jsou schopny 

jednotky ZÚ HZS ČR převzít a setrvat na místě do ukončení všech potřebných likvidačních, 

popřípadě nutných obnovovacích prací. Právě v tomto spočívá hlavní přínos Záchranného 

útvaru, který je logisticky zabezpečen tak, aby samostatně operoval na postiženém území  

po potřebnou dobu. Místo útvaru v systému opěrných bodů znázorňuje obrázek 5. 

 
Obrázek 5: Schéma začlenění ZÚ HZS ČR v rámci opěrných bodů HZS 

 [zdroj: tiskový mluvčí ZÚ HZS ČR] 
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5.1 Úkoly a činnost ZÚ HZS ČR pro úkoly organizačního a operačního řízení 

Tato kapitola je věnována systému aktivace záchranných odřadů, systému velení  

a organizací výjezdu jednotek  k místu MU. 

Postavení příslušníků a prostředků ZÚ HZS ČR na místě mimořádné události 

Za jednotku požární ochrany je považován soubor příslušníků, občanských 

zaměstnanců a prostředků ZÚ HZS ČR, jež je vyslán na místo zásahu. Na její činnost 

v operačním řízení se vztahují předpisy upravující činnost jednotek s přihlédnutím  

ke specifickému vybavení Záchranného útvaru, pokud není dále stanoveno jinak. Takto 

vyslaná jednotka Záchranného útvaru má vždy určeného velitele. 

Velení a řízení zásahu v místě zásahu 

  Z hlediska práva přednostního velení se jednotka ZÚ HZS ČR považuje za jednotku 

HZS kraje bez místní příslušnosti. To znamená, že pokud budou na místě zásahu společně 

zasahovat jednotky HZS kraje a jednotka Záchranného útvaru, má přednost velení na místě 

zásahu jednotka s místní příslušností, v jejímž hasebním obvodu místo zásahu leží, pokud 

není rozhodnuto jinak v souladu s právním předpisem. [9, 10] 

 

      5.2 Organizace výjezdu Záchranného útvaru k zásahu a její předurčenost 

                  Jednotku Záchranného útvaru na místo zásahu vysílá Koordinátor nasazení odřadu na 

základě požadavku operačního a informačního střediska Ministerstva vnitra - Generálního 

ředitelství HZS (OPIS GŘ) a to nejdříve telefonicky a po zvážení a rozhodnutí řídícího 

důstojníka ZÚ, které síly a prostředky nasadí, upřesní požadavek písemně.  

 Koordinátor nasazení odřadů je stálá služba, která se střídá ve 12-ti hodinových 

směnách a koordinuje činnost zasahujících odřadů. Je také styčným pracovištěm mezi OPIS 

GŘ a zasahujícími jednotkami ZÚ HZS ČR. Odřadům odeslaným na místo události  

je nadřízen příslušný řídící důstojník. 

 Pro účely zásahu jsou u Záchranného útvaru předurčeny síly a prostředky, které 

vytváří záchranný odřad k řešení MU. Složení těchto odřadů je velice variabilní a závisí  

na charakteru konkrétní MU. Variabilní ve smyslu skladby odřadu, ale také místa výjezdu 
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jednotek, tak aby se zkrátil dojezdový čas na nutné minimum. V systému HZS ČR je ZÚ 

předurčen k plnění dlouhodobých zásahů, které vyžadují střídání směn a to i na více místech ČR 

najednou. 

 Základní stanovené časy pro aktivaci sil a prostředků Záchranného útvaru 

vysílaných na místo zásahu vyjíždějících z místa dislokace jsou stanoveny formulací: 

- v nejkratším možném čase, nejpozději však do:  

a)  24 hodin, pokud k výzvě k výjezdu dojde v pracovní den v době od 16,00 do 07,00 hodin,  

ve svátek, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu a nejedná se o síly a prostředky 

začleněné do záchranných odřadů, přičemž generální ředitel HZS ČR může rozhodnout  

o zkrácení uvedené doby nařízením pohotovosti pro vybranou organizační součást Záchranného 

útvaru jako preventivní opatření při hrozící nebo probíhající mimořádné události, kterou HZS 

ČR řeší. 

 
b) 90 minut, pokud k výzvě k výjezdu dojde v mimopracovní době a jedná se o síly  

a prostředky začleněné do záchranných odřadů,  

c) 60 minut, pokud k výzvě k výjezdu dojde v pracovní době pracovních dnů a jde o výjezd 

odřadu, 

d) 30 minut, pokud k výzvě k výjezdu dojde v pracovní den v době od 07.00 do 16.00 hodin  

a jde o výjezd jednotlivé techniky s osádkou.  

Aktivaci sil a prostředků provádí Operační středisko MV - Generálního ředitelství 

HZS na základě požadavku OPIS kraje. V případě potřeby řešení jednotlivé MU, se jedná  

o administrativní úkon bez jakéhokoli zpoždění. V případě souběžných MU, se rozhoduje  

o vyslání na základě analýzy dostupných sil a prostředků v rámci plošného pokrytí České 

republiky jednotkami HZS. Proces aktivace sil a prostředků je vyobrazen na obrázku 6. 
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Obrázek 6: Schéma vyčleňování sil a prostředků ZÚ HZS ČR 
 [zdroj: tiskový mluvčí ZÚ HZS ČR] 

 

Složení záchranného odřadu stanoví příslušník v  POHOTOVOSTI VELENÍ a jeho struktura 

je následující: 

• velitel odřadu, [(velitelé jednotek ZÚ) - řídící důstojník 1. nebo 2. záchranné roty 

a řídící důstojník 3. záchranné roty (Zbiroh)] 

• ostatní příslušníci ZÚ zařazeni do odřadu a technika podle požadavku 

 

Pro potřeby Ústředního poplachového plánu IZS také vyčleňuje ZÚ HZS ČR své síly  

a prostředky podle přílohy pokynu generálního ředitele HZS ČR (dále jen GŘ HZS ČR) 

č. 27/2006. Tyto síly a prostředky zároveň doplňují předurčenost jednotek HZS ČR. 
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5.3 Systém velení a způsob zajištění nepřetržité akceschopnosti 

Pohotovost velení Záchranného útvaru v souladu se služebními předpisy HZS ČR zajišťují: 

a) Velitel záchranného útvaru; 

b) Zástupci velitele Záchranného útvaru. 

Příslušníci v pohotovosti velení jsou přímo nadřízení veliteli záchranného odřadu (řídícímu 

důstojníkovi 1. nebo 2. záchranné roty Hlučín a řídícímu důstojníkovi 3. záchranné roty 

(Zbiroh)2. 

Velitel záchranného odřadu  

Velitel záchranného odřadu organizuje a řídí svolání příslušníků využitelných pro zásah při 

likvidaci MU podle dokumentu: „Předurčené sily a prostředky ZÚ HZS ČR k řešení MU“, 

Tento dokument je pravidelně aktualizován.  

Řídící důstojník  

Řídící důstojník ZÚ HZS ČR se určuje z velitelů nebo jejich zástupců jednotlivých 

záchranných rot a zodpovídá za vyčlenění sil a prostředků do záchranného odřadu, za odeslání 

osob a techniky k zásahu, za zajištění a zabezpečení potřebným materiálem a prostředky 

zasahujících jednotek (logistické zabezpečení). Při dlouhodobém zásahu organizuje a řídí 

střídání nasazených sil. Při nasazení sil prostředků většího rozsahu než v počtu záchranné čety 

plní funkci velitele čety na místě zásahu a úzce spolupracuje s velitelem záchranného odřadu.  

  

                                                           
2 Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 35/2007, kterým se stanoví způsob zajištění nepřetržité akceschopnosti  

a okamžité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů Hasičského záchranného sboru ČR, pravidla 
výkonu služby řídících důstojníků a působnost dalších služebních funkcionářů při mimořádných událostech 
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6 Analýza zásahové a podpůrné činnosti za roky  2009 – 2011 

 
V této části práce je uveden  přehled sledovaných činností od doby vzniku této jednotky. 

Za dobu existence útvaru byl Záchranný útvar využíván převážně pro tyto činnosti: 

• velkoobjemové čerpání vody 

• likvidační a obnovovací práce při živelných pohromách  

• vyprošťování těžkých vozidel 

• zprůjezdnění komunikací při sněhových kalamitách 

• ženijní práce při dohašování 

• pátrání po pohřešovaných a utonulých osobách 

Sledované činnosti Záchranného útvaru za roky 2009 – 2011 

Celkem za sledované období 2009 – 2011 bylo provedeno: 

- 188 zásahů 

- 29 součinnostních cvičení 

- 28 nařízených demolic objektů 

- 4 zemní práce 

- 126 výpomocí HZS krajů 

- 64 výjezdů psychologa  

- 52 výjezdních školení řidičů 

Rozbor činností v letech 2009 – 2011 uvádím v tabulce 4 a pro lepší názornost v grafu 1 . 

 

Tabulka 4:  Přehled sledovaných činností ZÚ HZS ČR za období 2009 – 2012 

[zdroj: tiskový mluvčí ZÚ HZS ČR] 

Sledované aktivity  ZÚ HZS ČR  2009 2010 2011 

Zásahy 27 136 25 

Cvičení IZS 8 12 9 

Demolice 4 9 15 

Zemní práce     4 

Ostatní výpomoc 15 48 63 

Psychologická pomoc   21 43 

Školení autoškola   13 38 
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Graf  1: Přehled sledovaných činností ZÚ HZS ČR za období 2009 – 2012 
  

Je potřeba vzít úvahu, že rok 2009 byl přechodový, kdy se řešily technické a organizační 
procesy samotného přechodu techniky pod HZS ČR, provádělo se vzdělávání příslušníků, povolování 

provozu T815 na pozemních komunikacích atd. Rozdělení zásahů podle typu činností uvádím 
v grafu č. 2.  

 

 

Graf  2: Rozdělení zásahů podle typů činností za roky 2009 – 2011 

 [zdroj: tiskový mluvčí ZÚ HZS ČR] 
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Příslušníci ZÚ HZS ČR vykonávají i spoustu podpůrných činností nezahrnutých 

v systému opěrných bodů. Jedná se především o zemní a demoliční práce ve prospěch 

jednotlivých krajských ředitelství. Využití vlastní těžké techniky pro tyto práce ušetřilo HZS 

ČR značné finanční částky.  Výhodou odřadů ZÚ HZS ČR je také včasné poskytnutí 

zahraniční pomoci. Výhoda spočívá nejen v úplné samostatnosti zasahujících odřadů, ale pro 

využití hovoří i fakt, že velké procento příslušníků má zkušenosti s působením v mírových 

misích mimo území České republiky. [11] 

Podrobnější přehled sledovaných činností za roky 2009 - 2011 s rozvrstvením do krajů 

uvádím v příloze 4 tohoto dokumentu. 
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7 Služby poskytované Záchranným útvarem HZS ČR 

Záchranný útvar jako centrální síla HZS ČR představuje personálně-technické 

uskupení předurčené pro záchranu osob, zvířat a majetku, podporu HZS krajů při zdolávání 

následků různých typů MU a logistickou či technickou podporu při činnostech souvisejících 

s chodem HZS ČR.  

Jednotlivé aktivity mají charakter služeb, které poskytují odřady, které jsou sestavovány  

pro specifické činnosti při likvidaci MU.  

V případě nutnosti je možné tyto služby nabízet v kombinaci, popřípadě služby poskytující 

odřady redislokovat k jednotlivým HZS krajů pro zkrácení doby dojezdu. Pro včasné zdolání 

MU je možné vyčlenit veškerou potřebnou dostupnou techniku a personál.  

 

Základní typy záchranných odřadů a poskytovaných služeb: 

Služby poskytované záchranným útvarem je možno rozdělit do základních kategorií: 

- ženijní a vyprošťovací 

- speciální 

- evakuační 

- logistické a podpůrné 

V této části mé bakalářské práce uvádím prostý výčet jednotlivých služeb s odkazem  

na přílohu č. 2, kterou tvoří Katalog typových činností Záchranného útvaru HZS ČR, se všemi 

informacemi potřebnými při rozhodování o nasazení odřadů k zdolání MU. V tomto katalogu 

je popsán: 

- popis služby, 

- skladba možného odřadu, 

- kategorie dojezdu, 

- normovaný výkon techniky zařazené do odřadu, 

- případná potřeba vnějších zdrojů nebo logistické podpory 

Tabulka 5 prezentuje přehled poskytovaných služeb formou odřadů s odkazem na příslušnou 
kartu typové činnosti uvedené v příloze č. 2.  
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Tabulka 5: Základní poskytované služby poskytované ZÚ HZS ČR 

Ženijní a vyprošťovací služby 
Vyprošťování uvázlé nebo havarované techniky karta typové činnosti č. 1 
Vyprošťování a odsun techniky při sněhových kalamitách karta typové činnosti č. 2 

Zprůjezdnění komunikací a zabezpečení pohybu na 
komunikacích a ve městech karta typové činnosti č. 3 

Rozkrývka požářiště a zpřístupnění ohnisek požárů karta typové činnosti č. 4 

Provádění zemních prací a rozkrývání sutin zřícených budov karta typové činnosti č. 5 

Rozrušování ledového příkrovu, vzduté hladiny a nánosů ker karta typové činnosti č. 6 

Vyzvednutí a převoz nevybuchlé munice karta typové činnosti č. 7 

Hromadné pohřbívání a likvidaci uhynulé zvěře karta typové činnosti č. 8 

Překonávání vodních toků a výstavba provizorního přemostění karta typové činnosti č. 9 

Speciální služby 

Dekontaminace, dezinfekce a deaktivace techniky karta typové činnosti č. 10 
Dekontaminace, dezinfekce a deaktivace techniky karta typové činnosti č. 11 

Dezinfekce budov po opadnutí povodňové vlny karta typové činnosti č. 12 

Nouzové zásobování elektrickou energií a osvětlení místa zásahu karta typové činnosti č. 13 

Kácení a prořezy stromů karta typové činnosti č. 14 

Odstřely karta typové činnosti č. 15 

Práce pod vodní hladinou karta typové činnosti č. 16 

Zdravotní výpomoc karta typové činnosti č. 17 

Sutinové a plošné vyhledávání osob karta typové činnosti č. 18 

Čerpání vody z lagun karta typové činnosti č. 19 

Evakuační služby 

Evakuace osob po vodní hladině karta typové činnosti č. 20 
Evakuace osob z místa MU karta typové činnosti č. 21 

Logistické a podpůrné služby 

Nouzové stravování obyvatelstva karta typové činnosti č. 22 
Nouzové zásobování pitnou vodou karta typové činnosti č. 23 

Základna humanitární pomoci karta typové činnosti č. 24 
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Dosažitelnost jednotlivých odřadů je dána dobou aktivace a technikou nutnou pro přesun  

a vlastní výkon záchranné či likvidační činnosti. Doba dojezdu je klasifikována písmeny A – 

C, kde v příloze 3 tohoto dokumentu, je uvedena doba dojezdu do nejvzdálenějšího města 

jednotlivých vyšších územních celků. K této době jízdy je nutno připočítat čas aktivace. 

Předpokládá se použití výstražných světel pro vozidla s právem přednostní jízdy. 
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8 Specifika nasazení ZÚ HZS ČR 

 

Záchranný útvar HZS ČR je, jak již bylo popsáno, specifickým útvarem zajišťující 

speciální záchranné a podpůrné činnosti spadající do působnosti HZS ČR. Z tohoto důvodu 

disponuje širokým spektrem zásahové techniky. Veškerou techniku není možno jednotně 

určovat hasičskou terminologií. Pro bližší identifikaci a jednodušší pochopení specifikuji 

záchranné prostředky strojní služby v co největším souladu s Řádem strojní služby HZS ČR.  

Vzhledem k tomu, že působnost záchranného útvaru je celorepubliková s možností 

nasazení na více místech a v různých sestavených záchranných odřadech, má Záchranný útvar 

k dispozici dostatek technických prostředků na zvládnutí MU v různém rozsahu a délce doby 

zasahujících jednotek. Záchranný útvar má širokou logistickou základnu, aby mohl působit 

zcela samostatně a poskytl zasahujícím odřadům veškerý technický servis a logistické 

zabezpečení. Zasahující jednotky jsou z vlastních zdrojů zabezpečeny stravou, vlastním 

nouzovým ubytováním, zásobováním pitnou vodou a PHM. Záchranný útvar je centrální silou 

HZS ČR. Jeho činnost po dobu zdolávání MU nemusí přebírat žádná z jiných složek HZS ČR. 

Útvar může být nasazen centrálně jak ČR, tak i v sousedících státech. Perimetr dojezdu 

odřadů ZÚ HZS ČR je limitován přepravou těžké techniky po vlastní ose. 

 

8.1 Zabezpečení ZÚ HZS ČR prostředky strojní služby 

Strojní zabezpečení útvaru je na velmi dobré technické úrovni, protože jednotlivá 

technika, jak již bylo výše zmíněno, je využívána nejen pro záchrannou a výcvikovou činnost, 

ale i pro logistické zabezpečení.  

Koncepce výběru nově pořízených vozidel vyplývá z potřeby terénních podvozků tak, 

aby technika mohla zasahovat i v těžkých a nepřístupných terénech. Většina těžké techniky 

ještě stále pochází z delimitace AČR, ale během působení ZÚ dochází k její postupné 

modernizaci.  

Pro potřeby zabezpečení provozuschopnosti techniky je v areálu útvaru zřízeno 

pracoviště velmi dobře vybavených dílen určených pro opravy těžké techniky. Tento stav, kdy 

na opravy není třeba využívat externí firmy, přináší značné úspory finančních prostředků,  

ale i doby nepojízdnosti techniky. Většina vozidel i ostatní techniky je zde přímo servisována. 
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Pracoviště dílen může být také nasazeno k opravám techniky v místě zásahu. Ve výbavě 

pracoviště oprav techniky je speciálně upravené vozidlo T 815 6x6 VVN, které je variabilně 

vybaveno materiálem dle vzniklé situace a zároveň může provést odtah nepojízdné techniky.  

K základnímu vybavení pojízdné dílny patří svářecí agregáty, rezervní pneumatiky či 

rezervní náhradní díly pro neodkladnou opravu. Skupina dílenských specialistů je v režimu 

dosažitelnosti „ihned po výjezdu záchranného odřadu“ a vyjíždí na pokyn velitele odřadu  

na základě reálné potřeby. 

Nejpočetnější techniku útvaru tvoří nákladní vozidla ve třech specifikacích, a to lehké 

(L), střední (M) a v největším početním stavu jsou vozidla kategorie těžké (S) přesahující 

14 000 kg. Vozidla kategorie (S) a jejich účelové nástavby jsou postaveny na podvozcích 

TATRA, které se vyznačují nejen vysokou průchodností terénem, ale i velkou brodivostí. 

Nákladní vozidla Záchranného útvaru plně odpovídají požadavkům záchranné činnosti.  

Pro zásahovou a podpůrnou činnost je také používaná technika speciální. Jedná se převážně  

o zemní stroje (pásové buldozery, kolové nakladače, universální dokončovací stroje). 

Pro zabezpečení akceschopnosti jsou v početních stavech zahrnuty i ostatní technické 

prostředky (čerpadla, motorové a rozbrušovací pily, elektrocentrály, sbíječky). 

Detailní přehled techniky plánované a skutečné je znázorněn v obrázku 7. 

 

Obrázek 7: Technické zabezpečení Záchranného útvaru k lednu 2012  
[zdroj: tiskový mluvčí ZÚ HZS ČR] 
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Podrobnější popis techniky, její takticko-technická data a možnosti jejího využití jsou 

uvedeny v příloze č. 1 – Katalogu stěžejní techniky Záchranného útvaru HZS ČR. 

8.2 Problematika nasazení nadrozměrné techniky 

Těžká a nadrozměrná technika překračuje zákonem stanovené hodnoty co do rozměrů, tak  

i hmotnostních limitů, což navíc s celorepublikovým působením útvaru má vliv na dojezdové 

časy k místu zásahu. Tuto problematiku ke všemu komplikuje fakt, že technika vyslaná  

na místa zásahů bývá různá a specifická dle konkrétní situace. Obzvláště se to týká techniky 

převážené na podvalníku (vyprošťovací tank VT 72, plovoucí transportér PTS 10, kolový 

nakladač KN 251 nebo požární tank SPOT 55), přičemž hmotnost celé soupravy může 

dosáhnout až 90 t a její délka až 23 m (viz. tabulka 6).  

Tabulka 6: Maximální rozměry souprav 

 Prázdná souprava 

TAHAČ + PODVALNÍK 

PTS 10 VT 72 KN 251 SPOT 

Délka [m] 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 

Šířka [m] 3,15 3,3 3,15 3,15 3,41 

Výška [m] 3,25 3,95 3,25 3,75 4,37 

Celková 
hmotnost 
soupravy [t] 

41,3 58,3 87,1 66,3 76,8 

 

V minulosti byly přesuny této techniky realizovány jen pomocí doprovodných, 

zaváděcích vozidel s výstražným světelným zařízením „nadrozměr“, popřípadě za asistence 

Policie ČR. Po modernizaci a doplnění techniky lze nyní tyto přepravy uskutečnit  

se zvukovým a světelným výstražným zařízením vozidel s právem přednosti v jízdě, což má 

velmi kladný vliv na zkrácení dojezdových časů na místo určení.  

Nadrozměrná technika a její přeprava obecně podléhá nařízením Ministerstva dopravy 

(dále jen MD), kterými se řídí i ZÚ HZS ČR. V případě neakutní přepravy je nutno jízdu 

předem naplánovat, vytyčit trasu přesunu a zažádat o její schválení na MD, které vydá 

příslušné povolení).  
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Pro případ zásahu má ZÚ HZS ČR povolenu Ministerstvem dopravy výjimku,  

kdy se tyto administrativní úkony nemusí vykonávat, ale musí se respektovat základní 

pravidla stanovení trasy nadrozměrného nákladu, jako je dodržení maximální hmotnosti 

soupravy na jednotlivých mostech, dodržení stanoveného maximálního zatížení jedné nápravy 

a dále výšky soupravy pod průjezdy mostů, tunelů, trolejí apod. Pro stanovenou trasu 

přepravy k míst MU má ZÚ HZS ČR vůči Ministerstvu dopravy oznamovací povinnost. Trasa 

přesunu se sestavuje pomocí speciální mapy ČR, kde jsou uvedeny nosnosti mostů, 

maximální výšky průjezdů a zúžené profily vozovky. Pro zrychlení sestavení vhodné trasy 

disponuje ZÚ HZS ČR předem vypracovanými možnostmi dojezdu nadrozměrné techniky  

do jednotlivých krajů. V případě velkých odřadů s nutnosti složení kolony se počítá s asistencí 

Policie ČR. 
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9 Perspektiva dalšího využití sil a prostředků ZÚ HZS ČR 

 

Na základě zkušeností, vycházejících z analýzy zásahů a potřeb zasahujících jednotek 

IZS při mimořádných událostech je pravidelně aktualizováno i směřování vývoje ZÚ HZS 

ČR.  Příkladem je začlenění jednotek ZÚ jako centrální síly do modulů CZERT (Czech 

Emergency Response Team). První s těchto modulů, kterého je ZÚ součástí je modul civilní 

ochrany „High Capacity Pumping“ pro velkokapacitní čerpání vody. Další možnosti začlenění 

do těchto modulů bude na základě připravenosti a vybavenosti k jednotlivým činnostem jako 

například „BLACK OUT“ do 200kW, zapojení Národní základny humanitární pomoci, 

dekontaminace osob a techniky nebo odřadu MŘP do mezinárodních akcí. 

Možnou perspektivou by mohl být vznik nové, 4. Záchranné roty dislokované  

na území Královéhradeckého kraje pro lepší pokrytí území specifickou technikou ZÚ HZS 

ČR. Tato jednotka by mohla plnit také podpůrnou roli pro uvažované Národní centrum pro 

krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému. Na obrázku 8 

uvádím schéma primárních zásahových zón v případě vzniku této jednotky. 

 

Obrázek 8: Primární zóny zásahu při případném přerozmístění záchranných rot 
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Dalším bodem je modernizace techniky. Technika delimitovaná při přechodu ZÚ HZS 

ČR pod ministerstvo vnitra již mnohdy překračuje svou životnost.  Nové technologie 

umožňují lepší využití techniky a prostředků při zásahové činnosti. Na základě plánu obnovy 

techniky je v rámci projektů IOP (Integrovaný operační program) s prostředků Evropské unie 

přichystán projekt ve výši 100 mil Kč na modernizaci techniky (např. speciální technika  

na pásových podvozcích), převážně k nasazení při živelných pohromách. 

V systému vzdělávání se Záchranný útvar také zabydlel a perspektivou do budoucna je 

vznik centra pro výcvik příslušníků bezpečnostních sborů v kurzech pro získání osvědčení 

v ovládání zemních strojů a vyprošťování techniky. Příslušnou akreditaci Ministerstva 

průmyslu a obchodu již Oddělení vzdělávání Záchranného útvaru získalo. 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit studii k možnostem využití Záchranného 

útvaru HZS ČR. Zejména přílohová část, tvořená Katalogovými listy typových činností ZÚ  

a Katalogem techniky ZÚ HZS ČR, by mohla být využita operačními středisky a krizovými 

manažery při plánování nasazení sil a prostředků pro zvládání mimořádných událostí. 

Navrhuji tyto dokumenty distribuovat příslušným orgánům, do jejichž kompetence spadá 

rozhodnutí o povolání prostředků Záchranného útvaru (operační střediska, krizové štáby atd.). 

Dále navrhuji využití této práce jako výukového materiálu v kurzu Taktické řízení pro lepší 

informovanost velitelů o možnostech využití potenciálu Záchranného útvaru. 

V případě realizace projektu Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik 

složek Integrovaného záchranného systému  by bylo účelné provést hloubkovou analýzu 

zásahové činnost s cílem redukovat počty osob a techniky u 1. a 2. záchranné roty za vzniku 

nové, 4. záchranné roty v Hradci Králové. Výhodou tohoto řešení spočívá ve zkrácení 

dojezdových časů a možnosti využití techniky a personálu k zajištění výcviku posluchačů 

tohoto Národního centra.  

Žijeme v době, která na nás klade obrovské nároky z hlediska snižování veřejných 

výdajů. Tento fenomén se samozřejmě nemůže nedotknout Záchranného útvaru HZS ČR.  

V průběhu tvorby této práce se v médiích začaly objevovat informace a úvahy, o možném 

zrušení, či rozpuštění této centrální složky HZS ČR.  

Mimořádné události velkého rozsahu byly, jsou a budou. Likvidace posledních zbytků 

centrálních sil pro ochranu občanů by mohlo mít nedozírné následky v podobě zbytečných 

ztrát na životech, zdraví a majetku obyvatel České republiky. Priorita státu je a musí být 

ochrana obyvatelstva. Nelze na tuto funkci státu rezignovat pod dojmem relativních úspor.  

Spoléhat se na soukromý sektor při likvidaci velkých mimořádných událostí nelze. 

Armádní priority se také posunuly jiným směrem a rozdrobení Záchranného útvaru HZS ČR 

jako centrální síly mezi jednotky zařazené do plošného pokrytí také nepovažuji za dobré 

řešení. ZÚ HZS ČR disponuje speciální technikou a vybavením, na které se příslušníci 

Záchranného útvaru cvičili mnoho let a intenzivně provádějí výcvik na konkrétním svěřeném 

zařízení či technice. Přesun techniky k jiným jednotkám by znamenal nutnost proškolení 

nového personálu, zvýšené náklady na jednotlivou údržbu a podstatně horší koordinaci 

zásahů.  
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Celkově by bylo značně finančně i systémově náročné disponovat rozdrobenými 

prostředky tohoto typu u jednotlivých HZS krajů, zdaleka systémovější je současný stav  

a to jejich centralizace u speciální složky HZS. 
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Seznam zkratek 

 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS    Integrovaný záchranný systém 

ZÚ HZS ČR  Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR 

ZÚ    Záchranný útvar 

MU   Mimořádná událost 

GŘ HZS ČR  Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

MD   Ministerstvo dopravy 

AČR   Armáda České republiky 

ČR   Česká Republika 

EU   Evropská Unie 

MV   Ministerstvo vnitra 

TTD   Technicko - taktická data 

IOP   Integrovaný operační program 

PČR   Policie České republiky 

JPO   Jednotka požární ochrany 

PHM   pohonné hmoty a maziva 
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