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Bezpečnostního inţenýrství. 2012. 

Bakalářská práce se zabývá strukturou, vybavením a úkoly záchranných a humanitárních 

týmů v České republice. Následně byly zohledněny jejich závislosti na charakteru krizové 

situace a klimatických podmínkách. Na základě analýzy byly vytýčeny moţné nedostatky ve 

struktuře a vybavení záchranných a humanitárních týmů v České republice. Závěr práce 

obsahuje návrh optimalizace struktury a vybavení národních záchranných a humanitárních 

týmů v závislosti na charakteru krizové situace.  
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BIALEK, Jakub. The structure and equipment of rescue and humanitarian teams depending 

on the nature of the crisis situation. [Bachelor thesis]. VSB - Technical university Ostrava, 

Faculty of Protective engineering.  2012. 

Thesis deals with the structure, equipment and tasks to rescue and humanitarian teams in the 

Czech Republic. Subsequently taken into account their depending on the nature of the crisis 

situations and climatic conditions. On the basis of the analysis have been identified as the 

possible shortcomings in the structure and equipment of rescue and humanitarian teams in the 

Czech Republic. The conclusion of the work contains a proposal from the optimization of the 

structure and equipment of the national rescue and humanitarian teams depending on the 

nature of the crisis situation. 
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Úvod 

Celý svět nevyjímaje Českou republikou je vystavován působení nepříznivým přírodním 

vlivům. Globální klimatické změny, průmyslové havárie, náboţenské a etnické konflikty 

a teroristické útoky přinášejí ztráty na ţivotech, zdraví a majetku. Mají ve většině případu 

katastrofální důsledky na bezpečnost v dané zemi. Z těchto důvodu se buduje bezpečnostní 

systém státu. Snahou této práce je připravit společnost na moţný vznik mimořádné události, 

řešení krizových situací a následnou obnovu. Schopnost reakce na vzniklé situace je dána 

určitými podmínkami. Základní podmínkou je odhodlání státu analyzovat moţná rizika 

a vyvodit z nich patřičná opatření. Neméně důleţitou podmínkou se stávají finanční 

prostředky vynakládané do těchto opatření, které jsou závislé na ochotě politiku. 

Pro zajištění bezpečnosti v České republice se vyuţívá sloţek integrovaného záchranného 

systému a vojenských záchranných útvarů, které vytvářejí speciální odřady v závislosti na 

krizové situaci. Náplní těchto odřadu je záchrana lidských ţivotů, provedení vyproštění 

zraněných osob a následná zdravotnická pomoc. Ke své práci vyuţívají širokou škálu 

techniky a vybavení. Tyto specifické odřady jsou schopny zasahovat jak na území České 

republiky, tak při zahraničních misích. Součásti této práce je humanitární pomoc, která byla 

poskytována Českou republikou v zahraničí nesčetně. MV – GŘ HZS ČR má důleţitou roli 

v poskytování této pomoci. Nejznámější odřadem pro vyhledávání a záchranu v obydlených 

oblastech je USAR, která je specializovaná na pomoc v obydlených oblastech při 

mimořádných událostech. Svou roli zde plní taktéţ záchranné a humanitární týmy 

v působnosti armády České republiky (AČR). V posledních letech došlo k transformaci AČR 

a z tohoto důvodu musela přehodnotit úkoly a změnit svou dosavadní strukturu. Především 

docházelo v důsledku úbytku financí ke sníţení sil u vojenských záchranných rot. Práce 

záchranných týmů je obdivuhodná. Jsou ochotni riskovat zdraví i ţivoty u nás, ale 

i v zahraničí, pro pomoc druhým. Z tohoto důvodu jim patří velký dík. 

Cílem této práce bude analýza a hodnocení účinnosti záchranných a humanitárních týmů. 

Záměrem bude představit vyuţívanou techniku a vybavení záchranných odřadu. Výsledkem 

této analýzy bude odhalení nedostatků. Následně se provede návrh na jejich moţné řešení. 
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1 Rešerše literatury    

Zákon č. 239 ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů. 

Tato právní norma stanovuje sloţky integrovaného záchranného systému a jejich působnost. 

Řeší 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 

krizových stavů. Prováděcí právní předpis stanoví pravidla pro zapojování do mezinárodních 

záchranných operací. 

 

Nařízení vlády č. 463 ze dne 27. listopadu 2000 o stanovení pravidel zapojování do 

mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci 

a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými 

osobami na ochranu obyvatelstva.  

Nařízení vlády v pozměněném znění stanovuje pravidla pro zapojování do mezinárodních 

misí, přípravu na zahraniční mise. Nařízení vlády řeší finanční a hmotné zabezpečení 

záchranných jednotek a poskytování humanitární pomoci. Součástí tohoto dokumentu je 

stanovení náhrady výdajů zaměstnanců. 

 

ČERVENKA, Martin. Jednotka Ministerstva vnitra České republiky pro mezinárodní 

záchranné operace - poslání, struktura a praktické nasazení. [absolventská práce]. Brno: 

Vyšší odborná škola zdravotnická. Obor diplomovaný zdravotnický záchranář. 

2007. 73 s. 

Tato práce popisuje vysílání záchranných jednotek pro provádění záchranných prací. Zaobírá 

se mezinárodními operacemi a humanitární pomocí postiţeným oblastem. Dále řeší finanční, 

technické, hmotné zabezpečení a přepravu záchranných týmů.  
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MLÁDEK, Antonín. Zapojování České republiky do záchranných operací a poskytování 

humanitární pomoci do zahraničí. Vojenské rozhledy, Praha, 2002, roč. 11, č. 2, s. 6-9. 

ISSN 1210-3292. 

Tento článek z čtvrtletníku Vojenské rozhledy popisuje zapojení ČR při mimořádných 

situacích v zahraničí a zabezpečení vyslaných jednotek a poskytování humanitární pomoci. 

Obsahuje informace o rozhodování orgánu ČR o vyslání pomoci do zahraničí. 

 

NICHOLLS, Paul. Natural disasters focus need for training and operational excellence. 

Bulletin emergency command system, Row lands Castle, 2011, roč. 16, č. 1, s. 7-9. ISSN 

1214-1097. 

Tento článek souhrnně popisuje zemětřesení v Japonsku a na Novém Zélandu v roce 2011. 

Popisuje ekonomické následky na obě země. Především se zabývá zásahem záchranných 

týmů a poskytování humanitární pomoci obyvatelstvu. Poskytuje důleţité informace pro 

srovnání s ostatními katastrofami. 

 

HRIVNÁK, Jan, BURDOVÁ, Lenka, POLÍVKA, Lubomír. Metody a nástroje řešení 

krizových situací. 1. vydání Praha: Policejní akademie ČR, 2009. 154 s. ISBN 978-80-

7551-304-8. 

Skripta popisují problematiku metod a nástrojů řešení krizových situací v závislosti na jejich 

charakteru. Dále se zabývají ochranou obyvatelstva a humanitární pomocí. Je zde popsána 

komunikace sloţek IZS. Součásti je seznam pojmů krizového managementu a způsoby třídění 

mimořádných událostí. 

 

KOVAŘÍK, Jaroslav, SMETANA, Marek. Základy civilní ochrany. 1. vyd. Ostrava: 

SPBI, 2006. 147 s. ISBN 80-86634-85-X. 

Práce obsahuje souhrnné informace o záchranných rotách armády České republiky, 

organizační struktuře jednotlivých odřadů a náplň jejich práce. Dále se zabývá vyţadováním 

a vysíláním odřadů k záchranným a humanitárním pracím. Publikace popisuje prvky 

dekontaminace a vybavení odřadů. 
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2 Teoretické vyřešení problematiky 

Důleţitou součásti ochrany obyvatelstva je prevence, především snaha zabránit nebo alespoň 

zmírnit následky mimořádné události. Právě při krizové situaci je rychlý a cílený zásah 

záchranných týmů velmi důleţitý. Záchranné a humanitární týmy jsou speciálně vytvořené 

skupiny, sestavy, čety, jednotky (odřady), které jsou schopny samostatně pod vedením svého 

velitele vykonávat úkol. Odřad se skládá z hasičů nejméně dvou jednotek PO nebo z hasičů 

nejméně jedné jednotky PO a osob začleněných ve sloţce integrovaného záchranného 

systému nebo z hasičů jednotky PO a osob poskytujících osobní, resp. věcnou pomoc.[15]  

Tvorba těchto odřadu je závislá na vzniklé krizové situaci. Záchranné a humanitární týmy 

jsou tvořeny silami a prostředky Ministerstva vnitra Generálního ředitelství hasičského 

záchranného sboru České republiky (dále jen GŘ HZS ČR) a silami a prostředky Armády ČR 

(dále jen AČR). Odřady organizované MV - GŘ HZS ČR slouţí převáţně pro pomoc na 

území České republiky. V případě potřeby mohou být pouţity pro nasazení i na území států 

Evropy nebo podle poţadavků s omezením v dalších zemích. Hlavním úkolem AČR je nejen 

obrana ČR před vnějším napadením, ale také příprava na krizovou situaci, to je řešení 

a zabezpečení nevojenské ochrany země a jejího obyvatelstva, záchranných a humanitárních 

akcí.   

Mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra byla v oblasti IZS uzavřena tzv. Rámcová 

smlouva o spolupráci, která stanovuje principy a podmínky pro uzavírání realizačních dohod 

o plánované pomoci na vyţádání a pro pouţití sil a prostředků AČR v rámci IZS. Realizační 

dohodou je dohoda o plánování pomoci na vyţádání mezi MV – GŘ HZS ČR a generálním 

Štábem Armády ČR. Dohoda řeší postupy a rozsah poskytnutí pomoci některými 

organizačními součástmi AČR při vykonávání záchranných likvidačních prací vzniklých 

v důsledku mimořádné události nebo krizové situace. Záchranné roty a veškeré další síly 

a prostředky AČR jsou na základě této uzavřené dohody zařazeny v Ústředním poplachovém 

plánu. Plněním humanitárních úkolů civilní ochrany se rozumí podíl AČR na zajištění 

evakuace, dekontaminace, poskytnutí nouzového ubytování a zásobování, oprava některých 

nezbytných veřejných zařízení, pomoc při ochraně předmětů nezbytných k přeţití, pomoc při 

hašení poţárů a další činnosti, jako zabezpečení letecké pátrací a záchranné sluţby, 

zabezpečení letecké přepravy zraněných a nemocných. V neposlední řadě zajišťují přepravu 
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zdravotnické, humanitární a jiné pomoci nebo specialistů potřebných k provádění 

záchranných prací.[1][6][7][11][16] 

2.1 Terminologický rámec 

Humanitární pomoc je činnost vládních i nevládních orgánů a organizací, dobročinných 

spolků a jednotlivců konaná ve prospěch obyvatelstva určitého regionu, postiţeného krizovou 

situací. V mezinárodním měřítku, pak i pomoc obyvatelstvu regionů na území jiného státu, 

strádajícího v důsledku vnitřních či mezinárodních konfliktů.[25] 

Integrovaný záchranný systém znamená koordinovaný postup sloţek IZS při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Koordinací postupu 

sloţek IZS při společném zásahu se rozumí koordinace záchranných a likvidačních prací 

včetně řízení jejich součinnosti.[25] 

Krizová situace je mimořádná událost, v jejímţ důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, 

nouzový stav, stav ohroţení státu nebo válečný stav. Jsou při ní ohroţeny důleţité hodnoty, 

zájmy či statky státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody 

odstranit běţnou činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních 

sborů, záchranných sborů, havarijních a jiných sluţeb a právnických a fyzických osob.[25] 

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují 

provedení záchranných a likvidačních prací.[25] 

Ochrana obyvatelstva slouţí k plnění úkolů civilní ochrany při ozbrojeném konfliktu i mimo 

něj, zejména varování, vyrozumění, evakuace, ukrytí a nouzové přeţití obyvatelstva a další 

opatření k zabezpečení ochrany jeho ţivota, zdraví a majetku.[25] 

Ústřední poplachový plán je dokument schválený ministrem vnitra pro povolávání 

vybraných sil a prostředků sloţek IZS při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních 

prací.[25] 

Vojenská záchranná rota je samostatná součást armády, která je určena k plnění 

humanitárních úkolů civilní ochrany a která se připravuje k plnění úkolů civilní ochrany pro 

dobu válečného stavu v souladu s I. Dodatkovým protokolem z roku 1977 k Ţenevským 

úmluvám o ochraně obětí ozbrojených konfliktů z roku 1949. V čele vojenského záchranného 

útvaru je velitel.[25] 
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Vyhledávací a záchranný odřad je jedním z odřadů MV-generálního ředitelství HZS ČR 

předurčen pro vyhledávací a záchranné práce v obydlených oblastech - zejména po 

zemětřeseních. Můţe také působit na území ČR při zřícení budov.[25] 

2.2 Právní úprava 

Zákon o integrovaném záchranném systému[7] je základní právní norma, stanovující 

sloţky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, 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 krizových stavů. 

Zákon o ozbrojených silách České republiky[11], ve znění pozdějších předpisů - upravuje 

postavení, úkoly a členění ozbrojených sil České republiky. Definuje pouţití záchranných 

útvarů Armády České republiky k záchranným pracím a plnění humanitárních úkolů civilní 

ochrany.  

Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, 

poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných 

právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva.[9] 

V tomto nařízení jsou upraveny moţné formy zapojení ČR do mezinárodních záchranných 

operací. Vymezuje finanční a hmotné zabezpečení mezinárodních záchranných operací včetně 

povinností Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Předmětné 

nařízení vlády podrobně upravuje i případ zapojení ČR formou poskytnutí humanitární 

pomoci a současně stanovuje pravidla organizování, poskytování a přijímání této pomoci. 

V Ústřední poplachový plán IZS[31] jsou uvedené jednotlivé odřady pro záchranné 

a likvidační práce v jednotlivých krajích, dále pravidla pro zařazování a vyuţívání těchto 

odřadu v závislosti na mimořádné události. Současně řeší prací krizových orgánů při 

záchranných a likvidačních pracích.  

Vojenská strategie české republiky[12] je základní dokument pro výstavbu a pouţití 

ozbrojených sil ČR. Popisuje základní principy obranné politiky, které navazují na 

Bezpečnostní strategii ČR. Vojenská strategie ČR v tomto smyslu vyjadřuje základní postoje 

České republiky na vojenskou obranu a podíl ozbrojených sil České republiky na zajištění 

bezpečnosti. 
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Dlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany[13] je výchozím dokumentem stanovujícím 

směr a priority pro další etapy transformace resortu Ministerstva obrany, s cílem dalšího 

rozvoje jeho schopnosti efektivně realizovat obrannou politiku České republiky v horizontu 

20 let. 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020[14] se zabývá 

úkoly státní a soukromé sféry, dále zdokonalováním připravenosti sloţek IZS a mezinárodní 

spolupráci. Plánuje harmonogram úkolu pro zajištění bezpečnosti ČR s důrazem na ochranu 

obyvatelstva. 

Pokyn Generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministerstva vnitra[15], který stanoví 

zásady pro vytváření odřadu HZS ČR pro poskytování pomoci mezi kraji v rámci ČR a při 

zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací ve znění Pokynů generálního ředitele 

HZS ČR a náměstka ministerstva vnitra č. 7 ze dne 2. 2. 2004. 

Směrnice náčelníka generálního štábu AČR[16] k nasazování sil a prostředků v součinnosti 

se sloţkami IZS a k plnění úkolů Policie ČR z 6. 4. 2005. Mezi ministerstvem obrany 

a ministerstva vnitra byla v oblasti IZS uzavřena 21. Března 2003. Rámcová smlouva 

o spolupráci – stanovuje principy a podmínky pro uzavírání realizačních dohod o plánování 

pomoci na vyţádání a pro pouţití sil a prostředků AČR v rámci IZS.  

2.3 Deskripce stávajících záchranných a humanitárních odřadů 

Záchranné a humanitární odřady Ministerstva vnitra jsou tvořeny pro specifické krizové 

situace ze záchranných útvarů jednotek HZS kraje. Záchranný útvar má celorepublikovou 

působnost. Proto je vyuţíván k plnění dlouhodobých zásahů. Jednotku záchranného útvaru 

vysílá na místo zásahu koordinátor nasazení odřadu, který se tak rozhodne na základě 

zjištěných informací z operačního a informačního střediska Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR 

(OPIS ČR). Jsou stanoveny časy pro přesun sil a prostředků záchranného útvaru na místo 

zásahu. Snahou je vţdy zajistit výjezd v co moţno nejkratším čase. Do 30 minut, pokud 

k výzvě dojde v pracovní době pracovních dnů a jedná se o výjezd jednotlivé techniky 

s osádkou. Výjezd odřadu v pracovní době je stanoven do 60 minut. V případě, ţe se jedná 

o síly a prostředky začleněné do záchranných odřadů mimo pracovní dobu je doba výjezdu 

prodlouţena na 90 minut. Jestli se nejedná o síly a prostředky začleněné do záchranného 

odřadu je stanovena doba výjezdu do 24 hodin.[17] 
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Jak uţ bylo zmíněno, základní sloţení odřadu je sestaveno s příslušníků záchranného útvaru 

ve sluţební pohotovosti vykonávané mimo sluţebnu mimo sluţební dobu. Záchranný odřad I. 

je tvořen velitelem záchranného odřadu a 8 příslušníky záchranného útvaru. Záchranný odřad 

II. je tvořen velitelem záchranného odřadu a 4 příslušníky záchranného útvaru. Konkrétní 

sloţení záchranného odřadu pro účely zásahu stanoví příslušník v pohotovosti velitele, který 

je určen velitelem záchranného útvaru. Odřady je určují na týden, tedy 7 kalendářních dnů 

a to vţdy od pátku 07,00 hodin do pátku 07,00 hodin. Speciálně pro potřeby ústředního 

poplachového plánu IZS vyčleňuje záchranný útvar síly a prostředky mimo uvedené 

záchranné odřady. Pro případ komplikovanější mimořádné situace je moţné vysílat tyto 

odřady kombinovaně. [17] 

Z hlediska práva přednosti velení se jednotka záchranného útvaru povaţuje za jednotku HZS 

kraje bez místní příslušnosti. To znamená, ţe pokud budou na místě zásahu jednotky HZS 

kraje a jednotka záchranného útvaru, má přednost velení na místě zásahu jednotka s místní 

příslušnosti dle vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany.[10] 

Pro případ mimořádné události v zahraničí vytváří MV- GŘ HZS ČR vyhledávací 

a záchranný odřad do obydlených oblastí (USAR – Urban Search and Rescue). Především 

slouţí pro případ zemětřesení. Pro vytváření tohoto odřadu se vyuţívá sil a prostředků 

Hasičského záchranného systému (HZS) hlavního města Prahy a nově také sil a prostředků 

HZS Moravskoslezského kraje. V postiţených oblastech provádějí záchranné práce 

a  poskytují materiální humanitární pomoc. Nedílnou součástí odřadu USAR při vyhledávaní 

osob v sutinách budov je pes a psovod. Odřadům jsou poskytnuty technické a dopravní 

prostředky MV, HZS ČR, Armády ČR a dalších sloţek IZS. Pokud je potřeba, lze speciální 

techniku zabezpečit smluvně od vybraných právnických a fyzických osob. Policie ČR můţe 

poskytnout specialisty v oblasti pyrotechniky nebo potápění, včetně vybavení. Ministerstvo 

zdravotnictví doplňuje odřad o lékařský personál.  

Armáda České republiky (AČR) pro vytváření záchranných odřadů vyuţívá Samostatné 

záchranné roty Rakovník a Olomouc. Vojenské záchranné roty v případě válečného stavu plní 

úkoly civilní obrany a v mírovém stavu jsou vyuţívány pro záchranné a likvidační práce při 

pohromách velkého rozsahu. Dle zákona o ozbrojených silách České republiky[11] muselo 

ministerstvo obrany při transformaci zachovat alespoň dvě roty. Rota je nejmenší samostatně 

působící vojenskou jednotkou. Četnost jejich zásahů je malá. Nicméně je práce těchto útvarů 

potřebná, především pro moţnost vyuţití sil a prostředků AČR při vypomoci jednotkám HZS 
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ČR. Samostatná záchranná rota se člení na záchrannou četu, četu chemické ochrany a četu 

podpory. Struktura a další členění útvaru znázorňuje schéma v příloze č. 8. [23] 

Zmíněné odřady provádějí různé typy záchranných a humanitárních činností. Například 

provádějí vyhledávání a vyprošťování osob ze zavalených objektů. Součásti odřadu jsou 

i zkušení potápěči pro případ hledání pod vodní hladinou. V případě jaderné havárie provádějí 

radiační a chemický průzkum, vytyčují nebezpečnou oblast a dekontaminaci osob, techniky, 

materiálu nebo terénu. Při dopravních nehodách jsou schopni vyprošťovat uvázlou nebo 

havarovanou techniku. Následně, v případě potřeby, likvidují únik ropných produktů. Pro 

případ záplav evakuují osoby, zvířata a materiál. Pro nouzové přeţití obyvatelstva jsou 

schopni vybudovat humanitární základny v kapacitě 300 – 400 osob. Díky těţké technice 

pracují na uvolňování koryt řek nebo zprůjezdnění zavalených komunikací. K zemním pracím 

patří zajištění nestabilních skalisek za pomoci trhavin.[17] 

Po záchranných pracích přichází obnova. Na té se odřady podílejí také. S pouţitím naftových 

agregátů jsou schopni zajistit nouzové zásobování elektrickou energií. Oblasti, které postihly 

záplavy, a voda tam neodtéká, pomohou velkokapacitními čerpadly. Podílejí se na nouzovém 

zásobování pitnou vodou a humanitárním materiálem.[17] 

2.4 Charakteristika krizových situací 

Krizové situace lze dělit podle působící příčiny. Vznikají v důsledku přírodních vlivů, 

vyvolané lidským činitelem nebo kombinací obojího. Jejich intenzita můţe mít tak velký 

rozsah, ţe postiţená země či region je nemohou zvládnout dostatečně pohotově 

a s minimalizací obětí, ztrát na majetku a s omezením ekologických škod. Pomoc při 

katastrofách lze rozdělit na krátkodobou (záchranářskou) v časovém horizontu hodin aţ dnů 

a dlouhodobou (humanitární), trvající v horizontu dnů aţ měsíce.[6] 

Aby pomoc byla účinná, musí být okamţitá a materiálně-technické zázemí musí záchranářům 

mimo jiné zajistit zcela autonomní činnost do doby vytvoření náhradního zásobovacího 

systému. Ne vţdy je však organizace této pomoci řešena optimálně. Problémy nastávají 

především v chudých a rozvojových oblastech, kde vlády těchto států nejsou k poskytnutí 

pomoci dostatečně připraveny. Nezbývá neţ spoléhat na humanitární dodávky od nevládních 

organizací. Například při zemětřesení na Haiti v roce 2010. Tato země patří k nejchudším na 

světě. Proto zemětřesení prohloubilo uţ tak velké problémy v infrastruktuře. Vláda na Haiti 

nebyla schopna reagovat a řídit záchranné práce. Velkou pomoc poskytly Spojené státy 
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v podobě 16 000 vojáků a Izrael vyslal polní nemocnici. Česká republika se podílela vysláním 

humanitárního materiálu a finančních prostředku s přispěním neziskových organizací Člověk 

v tísni, Adra a Charita. Za dva týdny od zemětřesení se povedlo ze sutin vyprostit 136 ţivých 

lidí. Nicméně si tato katastrofa vyţádala 150 aţ 300 tisíc obětí.[6] 

V posledních letech přibývá ve světě přírodních neţádoucích vlivů, které způsobují velké 

ztráty na ţivotech a majetku. Především jde o lokální působení jako je povodeň a zemětřesení. 

Největší zemětřesení postihlo 11. Března 2011 Severovýchodní část Japonska a vytvořilo se 

i obrovské tsunami. Jedná se o série po sobě jdoucích vln způsobených náhlým přemístěním 

velkého mnoţství vody na velkých vodních plochách, hlavně v oceánech. Převáţnou většinu 

tsunami vyvolávají tektonické pohyby litosférických desek na dně oceánů, kdy dochází 

k seismické činnosti, tedy k zemětřesení. Zemětřesení dosáhlo síly 9 stupňů, čímţ se stalo 

5. největším zemětřesením na světě od roku 1900. Současný odhad obětí katastrofy dosáhl 

28 050 osob, přičemţ mnoho lidí je dnes ještě pohřešováno. Bylo zničeno 114 000 budov, 

91 000 bylo zničeno částečně a 391 000 v menším rozsahu. Škody byly vyčísleny na 300 mld. 

Dolarů. V Japonsku zasahovaly záchranné a humanitární týmy s celého světa. Především se 

podíleli na vyhledávání osob v sutinách budov a jejich vyprošťování. Stavěli provizorní 

stanová obydlí pro obyvatele a poskytovali jim materiální humanitární pomoc. 

Katastrofa se podepsala i na Fukušimské jaderné elektrárně. Zemětřesení a následná exploze 

vyřadila z provozu klíčové chlazení elektrárny a tím došlo k roztavení tří jaderných reaktorů. 

Největší jaderná katastrofa od Černobylu v roce 1986 způsobila, ţe se radioaktivní materiál 

dostal do vzduchu, do země a do moře. Následně došlo k evakuaci 80 – 100 tisíc lidí v okruhu 

30 kilometrů od elektrárny. Situace ve Fukušimě, rok po katastrofě, zůstává stále velmi 

váţná.[6] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_plocha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tektonika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Litosf%C3%A9rick%C3%A1_deska
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seismologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bt%C5%99esen%C3%AD
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Obrázek 1: Následky katastrofy v Japonsku[6] 

Podobná katastrofa nastala 25. února 2011 na Novém Zélandu. Velké otřesy jsou pro tuto 

oblast běţné, nicméně délka trvání této aktivity je nevídaná v celé historii země. Od 22. února 

bylo zaznamenáno přes 3000 otřesů. Sedm zahraničních USAR týmů se 429 experty a 150 

Novozélandských odborníku se podílelo na vyhledávání osob v sutinách nebo obětí po 

zemětřesení, bez ohledu na čas. Kaţdým dnem se sniţuje šance na přeţití. Nicméně byly 

případy na Haiti, kdy i po několika dnech v sutinách nalezli ţivé lidi. Záchranné týmy 

pouţívaly těţkou techniku k proráţení cesty vyztuţeným betonem. Do nestabilních trosek 

nahlíţeli pomoci kamer, které tak sniţovaly moţné riziko zranění záchranáře. Organizace 

záchranných prací byla na vysoké úrovni, díky které se povedlo zachránit mnoho lidí. 

Katastrofu nepřeţilo 181 lidí a škody se pohybovaly mezi 15 –16 novozélandskými dolary.[6] 

Nepříznivé působení přírodních vlivů postihlo mnohokrát i Českou republiku. Povodeň 

v Čechách v roce 2002, spolu s povodněmi na Moravě v roce 1997 patří k nejtěţším 

přírodním katastrofám moderní české historie. Celkem zemřelo v souvislosti se záplavami 

66 osob a škody přesáhly 130 mld. korun. Povoděn, vlivem podmáčení, můţe způsobit sesuvy 

půdy. Následkem je pak narušení statiky budov nebo poničené silnice, které váţně ohroţují 

lidské ţivoty.[21]  

Mezi další přírodní vlivy patří vichřice a větrné poryvy. Vznikají vyrovnáním rozdílných 

atmosférických tlaků v různých místech zemského vzdušného obalu. Vzduch proudí z míst 

s vyšším atmosférickým tlakem do míst s niţším tlakem. Následkem je potom ničení střech, 
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likvidace lehkých nezajištěných budov, elektrického vedení a produktovodů. Vichřice je 

schopná poničit velké plochy lesního porostu, jako tomu bylo v listopadu 2011 v česku, kdy 

místy měl sílu orkánu. Na lokalitu česká, dost nevídaná věc.[4] 

Sněhové kalamity vznikají při dlouhodobém sněţení, vytváření závějí a pokryvem proláklin, 

prohlubní vlivem silného, nárazového a dlouhotrvajícího větru. Toto působení je většinou 

doprovázené námrazy vznikající vlivem prudkých poklesů teplot. Sněhovou kalamitou byli 

nedávno postiţení lidé na území Srbska. Některé vesnice byli odříznuti od světa a bez 

dodávek elektřiny. Díky letecké sluţbě se podařilo na tato místa dopravit potraviny a další 

materiál pro přeţití.[4] 

Krizová situace můţe nastat i v případě extrémního sucha, především v letních měsících, kdy 

je nedostatek dešťových sráţek. Dochází k ohroţení úrody v zemědělství, lidé trpí dehydratací 

a zvyšuje se moţnost vzniku požáru. Největší poţáry jsou zaznamenávány v oblasti 

Kalifornie. Kaţdoročně plameny seţehnou tisíce kilometrů krajiny společně s domy 

a vyţádají si mnoho lidských ţivotů.[4] 

Příčinou vzniku krizové situace můţe mít i antropogenní charakter. Úniky toxických látek, 

mohou napáchat velké škody v případě kontaminace půdy, vody nebo uniku do ovzduší. 

Těţké plyny a směsi se šíří horizontálně a mohou být zaneseny do obydlených oblastí nebo se 

hromadí v prohlubeninách, takţe riziko je mnohem větší. Mohou nastat Výbuchy, které mají 

rychlou dobu průběhu s krátkou dobou trvání, avšak se značným destruktivním účinkem. 

Často vzniká DOMINO efekt s vyvoláním poţárů.[4] 

2.5 Dílčí závěr 

V rámci teoretického vyřešení problematiky byly nadefinovány důleţité pojmy, které 

přiblíţily analyzovanou oblast záchranných a humanitárních týmů. Další část práce byla 

zaměřena na právní úpravu záchranných a humanitárních týmů. Díky výše zmíněným 

zákonům a nařízením byl nastaven směr vývoje nejen záchranných a humanitárních týmů. 

Především došlo ke specifikaci rozhodování o vyslání záchranných jednotek a humanitárního 

materiálu do zahraničí. 

 V závěrečné části kapitoly byly popsány nejčastější druhy krizových situací a práce 

záchranářů na místě katastrofy. Mezi nejvíce nebezpečné krizové situace patří zemětřesení. 

Kaţdoročně se na zemském povrchu vyskytuje asi 60 000 – 90 000 otřesů, která v převáţné 

většině lidé nepociťují. Velmi silných otřesů bývá ročně 18 – 20. Tyto otřesy si vyţádají 
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kaţdoročně obrovské mnoţství lidských ţivotů a velké škody na majetku. Evropa, respektive 

Česká republika patří k oblastem s nízkou seismickou činností. Ročně je zaznamenáno kolem 

10 otřesů, které nenapáchají velké škody. Naopak nebezpečné pro Evropu se stávají záplavy. 

Ochranu obyvatelstva je proto potřeba zaměřit na přípravu před touto krizovou situací.   
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3 Metody zpracování práce 

Při zpracování práce byly pouţity následující obecné metody. 

Deskripce 

Deskripce je popsána v první kapitole teoretické vyřešení problematiky, která se zabývá 

právními úpravami řešené problematiky, vysvětluje základní termíny a základní popis 

záchranných a humanitárních odřadů. Kapitola druhy krizových situací popisuje katastrofy, 

při kterých bylo vyuţito pomoci záchranných a humanitárních týmů. 

Analýza 

Tato metoda byla pouţita v kapitole odřady Ministerstva vnitra České republiky a v kapitole 

odřady AČR, kde byla provedena analýza struktury a vybavení záchranných a humanitárních 

odřadů. 

Syntéza 

Tato metoda byla pouţita při navrhování změn a zlepšení struktury a vybavení záchranných 

a humanitárních týmů. 

Dedukce 

V poslední kapitole z dostupných podkladů a poznatků byl vyvozen závěr. Metoda dedukce 

byla pouţita při zpracovávání SWOT analýzy, při identifikaci faktorů vnitřního a vnějšího 

prostředí, a tvoření návrhů týkajících se zlepšení stavu řešené problematiky. 

SWOT analýza 

Na základě vypracované analýzy byly klasifikovány a zhodnoceny jednotlivé faktory 

vnitřního a vnějšího prostředí analyzované oblasti. 

Párové srovnání 

Metodou párového srovnání došlo k porovnání stanovených kritérií, která byla porovnávána 

v  párech, a z kaţdého páru vybrána ta důleţitější. Kritéria vybrána jako důleţitější, byla 

zapsána do tabulky. Pro vyhodnocení byl vyuţít Fullerův trojúhelník. Na základě počtu jejich 

preferencí (četností) se jednotlivé faktory postupně porovnávaly se zvolenými strategiemi, 

a  jejich vzájemné působení bylo ohodnoceno stupnicí. 

 



21 

 

4 Analýza řešené problematiky 

Analýza řešené problematiky v České republice, charakterizuje současný stav záchranných 

a humanitárních odřadu. Především je zaměřena na strukturu a vybavení jednotlivých odřadu 

Ministerstva vnitra České republiky a AČR. Dále byla provedena analýza dopadů krizových 

situací. V kapitole záchranný útvar Hlučín je popsán postup vytváření odřadů a jejich úkoly. 

Současně je v kapitole popsána technika, kterou útvar disponuje. Další kapitola je zaměřena 

na analýzu odřadu pro zahraniční mise. Poslední podkapitola je zaměřena na odbornou 

lékařskou pomoc. Analýza odřadu AČR definuje strukturu a vybavení sestavovaných odřadů. 

Vše je ukončeno analýzou SWOT, pomocí které byla stanovena základní matice. 

4.1 Analýza dopadů krizových situací 

Krizové situace mají především dopad na obyvatelstvo postiţené země. Vyţádají si mnohdy 

velké ztráty na ţivotech, mnoho raněných a pohřešovaných. V případě zemětřesení mohou být 

lidé zaklíněni pod sutinami a potřebuji rychlou pomoc. S postupem času se rizika zvyšují, 

především v oblasti epidemie. Těla obětí se rozkládají a hrozí nakaţení obyvatelstva. Jsou 

ohroţeny především vodní zdroje, které mohou být znečištěné a v případě poţití mohou 

vyvolat zdravotní problémy.  

Velkým problémem nastane při poničení infrastruktury a dopravního spojení. Například 

mosty mohou být poničené natolik, ţe není moţné je vyuţívat. V některých případech jde 

o  jedinou cestu do dané oblasti. Nezbývá neţ vyuţít vrtulníky, které dopraví humanitární 

potřeby na potřebná místa. Domy v zasaţených oblastech jsou většinou neobyvatelné a je 

potřeba obyvatele evakuovat. Elektrická síť v této situaci funguje buď částečně, nebo je zcela 

zničena. Ohroţeny jsou především nemocnice, ve kterých jsou pacienti napojeni na přístroje. 

Havárii v průmyslu hrozí znečištění ţivotního prostředí nebezpečnými látkami. V případě 

havárie v jaderné elektrárně muţe dojít k úniku radioaktivních látek jako tomu bylo 

v Černobylu nebo nedávno ve Fukušimě. 

Veškeré krizové situace mají obrovský vliv na ekonomiku. Nedostatkovým sortimentem se 

tak stávají potraviny, pitná voda a léky. Tovární linky se vlivem výpadku elektrické energie 

zastaví a tím dochází k obrovským finančním ztrátám. V některých případech muţe dojít 

i porušení mezinárodních smluvních závazků. Stát v tomto případě se snaţí zachovat základní 

funkce kritické infrastruktury.  
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Tím hlavním dopadem je především sociální dopad. Musejí překonat stres a napětí, kdyţ ztratí 

střechu nad hlavou nebo mnohdy jsou zarmouceni ze ztráty někoho blízkého. Ne kaţdá 

situace spojená s hrozbou vytváří krizi vyţadující bezprostřední reakci. Vše závisí na tom, za 

jak dlouho se projeví nejnebezpečnější forma hrozby - například chemická kontaminace, 

kontaminace radonem, kyselé deště, půdní eroze, chudoba, sociální napětí apod. Mezi obecné 

znaky krize dále patří nedostatek zdrojů a kapacit, neschopnost řešit situaci v přijatelném čase 

(organizace a rozhodování), destabilizace společenské a organizační infrastruktury a neznalost 

důsledků působení škodlivého jevu. [27] 

Výskyt katastrof souvisejících s činností člověka byl v roce 2011 pod průměrem minulého 

desetiletí. Přesto byly ekonomické škody větší, neţ jaké byly kdy zaregistrovány, dokonce 

mnohem vyšší neţ byly v roce 2005 (243 bilionů US dolarů). Největší katastrofy z hlediska 

dopadů na člověka a ekonomické škody se v roce 2011 vyskytly ve vysoce a středně 

vyspělých zemích, které mají lepší preventivní opatření proti katastrofám. [6]    

4.2 Odřady Ministerstva vnitra České republiky 

Odřady jsou tvořeny ze záchranných útvarů. K Hasičskému záchrannému sboru ČR přibyl od 

1. ledna 2009 Záchranný útvar s celostátní působností, dislokovaný v moravskoslezském 

městě Hlučín. Tvoří stěţejní síly 1. a 2. Záchranné roty. Útvar vznikl přijetím zákona 

č. 260 ze dne 25. června 2008, kterým se změnil zákon o HZS ČR. Z důvodu dosaţitelnosti 

a efektivního vyuţití sil a prostředků na území České republiky vznikl 1.1 2010 záchranný 

útvar s dislokací ve městě Zbiroh označený jako 3. záchranná rota.[7] 

Dle druhu vykonávané činnosti se vytvářejí tyto odřady. Vyhledávací a záchranný odřad 

(USAR) je jednotkou určenou k vyhledávání a záchraně osob v obydlených oblastech. Tvoří 

je členové HZS ČR, ostatní sloţky IZS a jiní specialisté. Převáţně působí v zahraničí. Poţární 

odřad je jednotkou určenou k hašení poţárů a zabezpečení ostatních funkcí jednotek poţární 

ochrany postiţeného státu. Odřad se přemisťuje pozemní cestou se zabezpečením na 10 dní 

pobytu a 2 dny cesty. Skládá se z příslušníků HZS krajů a lékaře. V případě uniku chemikálie 

nebo ekologické havárie se vytváří chemický a ekologický odřad. Slouţí k zásahům, kde 

působí nepříznivě nebezpečné látky nebo došlo k uniku ropných produktů a je třeba zabránit 

jejich šíření. Povodňový odřad je, v době neustále opakujících se záplav, velmi potřebný. 

Zajišťuje záchranu a evakuaci osob z území postiţených povodněmi. Před vypuknutím 
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povodně provádějí preventivní opatření, která zmírňují následky.  Pro případ, kdy není moţný 

zásah ani jednoho z uvedených odřadů, je vytvořen speciální odřad.[7] 

4.2.1 Záchranný útvar Hlučín 

Struktura útvaru je dosti rozsáhlá. Pro přehlednost je uvedena v příloze č. 3. V čele stojí 

velitel, na jehoţ úrovni se ještě nachází pracoviště interního auditu a kontroly. Pod velitele 

spadají čtyři jednotlivé úseky – kancelář velitele, odbor přípravy a výkonu sluţby, úsek pro 

ekonomiku a úsek pro záchrannou činnost. Kancelář velitele zahrnuje organizační a právní 

oddělení, oddělení personální, školící a výcvikové středisko Hať, které v minulosti slouţilo 

jako ubytovna pro vojáky z povolání ze vzdálenějších končin nebo pro ty, kteří byli u útvaru 

na sluţební cestě. Odbor přípravy a výkonu sluţby se dělí na čtyři oddělení – oddělení 

plánování a sluţeb, oddělení speciálních sluţeb (strojně-technická, potápěčská, kynologická 

a  pyrotechnická), oddělení vzdělávání (pracoviště základního výcviku, autoškola, pracoviště 

odborné přípravy) a oddělení krajského informačního střediska (KIS). Úsek pro ekonomiku 

pak zahrnuje odbor provozní a správy majetku (správa nemovitého majetku, movitého 

majetku, evidence majetku a sklad), dále odbor sluţeb (oddělení strojní sluţby, pod něhoţ 

spadá pracoviště dílen a pracoviště stravovacích sluţeb) a finanční oddělení. Nejzajímavějším 

úsekem je úsek pro záchrannou činnost. Ten v sobě zahrnuje veškerou represivní část 

záchranného útvaru. Dělí se na rotu zemních a záchranných prací, rotu chemickou a speciální 

a rotu podpory. Tato struktura se velmi podobá organizaci původního vojenského 

záchranného útvaru. Do roty zemních a záchranných prací spadá četa zemních prací, četa 

trhacích prací a četa vyprošťovacích prací. Rota chemická a speciální se dělí na druţstvo 

chemického průzkumu, četu dekontaminace techniky, četu dekontaminace osob a četu 

speciální (lezci, potápěči, kynologové). Rota podpory potom zahrnuje zdravotní druţstvo, 

přepravní četu a četu elektrocentrál.[7] 

Útvar disponuje velkým mnoţstvím různorodé techniky, která se běţně na stanicích 

nevyskytuje. V součtu se jedná o více neţ 150 ks vozidel a dalších asi 60 ks ostatní pomocné 

techniky, jako jsou motorové pily, rozbrušovací agregáty, malé elektrocentrály, pneumatická 

bourací kladiva, hydraulické vyprošťovací zařízení apod.[7] 

Protoţe veškerá technika přešla k útvaru od armády, je v podstatě logické, ţe se jedná 

povětšinou o podvozky Tatra. Ke speciální technice patří T815 6x6 CITRA + CPV 3 VESNA 

jako cisternový automobilový kontejner na pitnou vodu, cisternová stříkačka T 815 6x6 CAS 

32, T 815 6x6 POTAPĚČSKÁ určená k zabezpečení pro potápěče při zásahu. T815 PP 27 
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slouţící jako pracovní plošina s elektrohydraulicky ovládáním zdvihacího zařízení umoţňující 

vyzvednutí posádky do max. výšky 27 m. Zásahové vozidlo CAS 15 MAN je vybaveno mimo 

jiné čerpadlem, přetlakovým ventilem, vyprošťovacím nářadím, zvedacími vaky 

a pneumatickými ucpávkami. [18] 

Součástí této techniky je Poţární tank SPOT – 55. Speciální hasící vozidlo na pásovém 

podvozku tanku T-55 vyráběné ve vojenském opravárenském podniku 025 Nový Jičín. Je 

určeno k likvidaci všech druhů poţárů ve sloţitých terénních podmínkách a průmyslových 

aglomeracích (např. lesy, elektrárny, ropné rafinérie, plynovody, povrchové doly apod.). 

K tomuto účelu je vozidlo vybaveno nádrţemi na vodu o objemu 11 000 litrů, dvěma 

otočnými vysokotlakými proudnicemi – děly ovládanými velitelem vozidla, pěnotvorným 

zařízením s nádrţí na pěnidlo o objemu 2000 litrů a dvěma práškovými hasicími přístroji 

2×250 kg. 

 

Obrázek 2: T 815 6x6 CITRA + CPV 3 VESNA [18] 

Další speciální výbavu tvoří varovné signalizační zařízení, které hlásí osádce nebezpečí 

radioaktivního záření, proti němuţ je osádka chráněna speciálním obloţením a vodní náplní 

nádrţe. K monitorování a vyhodnocování situace slouţí černobílá televizní kamera. Vozidlo 

lze řídit i pomocí dálkového ovládání s dosahem do 1500 m. [18] 
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Obrázek 3:Požární tank SPOT – 55[18] 

Ze Státních hmotných rezerv ČR je zapůjčena mobilní čerpací stanice MČS 1500, určena 

k čerpání velkého mnoţství vody, při záplavách, velkých zatopených prostor, z lagun apod. 

Umoţňuje čerpání i silně znečištěné vody. Druhou mobilní čerpací stanice je SIGMA 400. 

Lze ji vyuţít i v oblastech jako je hašení poţárů, zavlaţování. Je umístěna v jednom 

kontejneru. Hmotnost čerpací stanice je 5 tun. Stejně jako Sigma 1500 lze pouţít i pro práci 

na vodě. [18] 

Stanoviště dekontaminace osob SDO 2 slouţí k  provádění dekontaminace osob 

od chemických, biologických, radioaktivních látek i hygienické očistě osob. Je to zařízení, 

které tvoří dvounápravový přívěs o rozměrech 7,5 x 2,5 m s výklopnými vraty (boky) na 

pneumatických pístnicích, ve kterém jsou uloţeny dva stanové přístřešky o rozměrech 

5 x 3 m. Součástí stanoviště jsou záchytné jímky na odpadní kontaminovanou vodu. Pro 

dekontaminaci techniky je určeno stanoviště SDT. Celé pracoviště tvoří samostatný, kromě 

zdroje vody, nezávislý celek (k vodnímu hospodářství SDT patří zdroj tlakové vody pro 

oplachový rám - zpravidla CAS). Doba nutná pro uvedení do pohotovosti je cca 60 minut. 

Celá dekontaminace je řízena z čistého prostoru obsluhou u ovládacího pultu (mimo hrubé 

očisty pneumatik vozidla v první záchytné nafukovací vaně).[18] 

Tatra T 815 6x6, (8x8) VVN slouţí hlavně na evakuaci osob nebo přepravu materiálu. Dále se 

můţe pouţít i na vyprošťovací práce pomocí navijáku, jako je např.: vytahování jiných 

vozidel, vytahování předmětů z koryt řek. Vyniká vysokou průchodností terénem. Nezbytným 

vozidlem při evakuaci je Obojţivelný transportér PTS – 10 postaven na pásovém podvozku 

s hnacími koly vepředu a šesti zdvojenými pojezdovými koly. Loţná plocha zaujímá největší 

část transportéru. Jsou zde umístěny dvě kolejnice nakládací plošiny, záď je sklopná 

s nájezdovými můstky. Transportér dokáţe přepravit náklad o hmotnosti 5 t po souši, 10 t po 
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vodě, 72 stojících osob nebo 12 lehátek se zraněnými. Na bočnice lze namontovat osm 

příčných výztuh, které umoţňují následné zakrytí prostoru plachtou. Pro přepravu po vodě 

slouţí Laminátový člun RUSB. Člun je celolaminátový - má pevný kýl, který zvyšuje jeho 

odolnost a moţnost vyuţití při povodních. Dalším plavidlem je nafukovací člun Adventure. 

Pouţívá se jako člun pro výsadek potápěčů a k rychlému přesunu na velké vzdálenosti po 

vodních plochách.[18] 

 

 

Obrázek 4:Obojživelný transportér PTS – 10[18] 

MERCEDES ACTROS AV 30, vyprošťovací víceúčelový jeřáb, je novinkou v oblasti 

vyprošťovací techniky. Tento víceúčelový jeřáb má 3 navijáky - jeden vpředu a dva vzadu. 

Přední naviják se pouţívá pro rychlé vytaţení vozidel do 5 t, bez nutnosti vytaţení podpěr. 

Vyprošťovací automobil T-815 AV-15 je vozidlo určené pro stavební a manipulační práce, 

k drobným terénním úpravám, k vyprošťování a vlečení techniky a speciální svářečské práce 

v polních podmínkách. Toto čtyřnápravové vozidlo je opatřeno navijákem a pohonem všech 

kol. Vyprošťovací tank VT 72 B se pouţívá se zejména k vyprošťování zapadnutých, 

zavalených, převrácených a utopených vozidel, vlečení havarované nebo poškozené techniky 

v různých terénech, prováděni nezbytných terénních úprav v souvislosti s vyprošťováním, 

poskytováni technické pomoci osádkám poškozených vozidel. Je vybaven radlicí 

a navijákem. Součástí je jeřáb, který se převáţně pouţívá pro vlastní vázací prostředky, jako 

jsou řetězy, k sloţení a naloţení na místě zásahu. Těţký terénní tahač T 815 VT 8x8 je terénní 

vozidlo určené k přepravě uţitečného nákladu a taţení vozidel. Na komunikacích utáhne 

automobil přívěsy o maximální přípojné hmotnosti 70 t. Automobil je vybaven přídavným 
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zařízením umoţňující práci při sněhových kalamitách se sněhovým pluhem s buldozerovou 

radlicí nebo šípem (HOZ-U) a pro vyprošťování je vybaven navíjecím zařízením. Automobil 

je čtyřnápravový se stálým pohonem všech náprav. Při překonávání těţkého terénu je moţno 

během jízdy měnit přetlak v pneumatikách. Nízko plošinový přívěs P-50 N je šestinápravový 

přívěs s rovnou loţnou plochou, který je určený pro přepravu všech druhů materiálu kolové 

i pasové techniky a jiného materiálu do hmotnosti 50 tun. Přivěs je určen pro jízdu na silnici 

a v terénu bez velkých nerovností. K zadní zešikmené části jsou připojeny dva dvoudílné 

sklopné nájezdové můstky pro najíţdění přepravované techniky. Nakládání a skládání 

usnadňuje výškové nastavení plošiny.[18] 

Kolový nakladač KN-251 je určen k provádění zemních a demoličních prací. Nouzově můţe 

být vyuţit i jako odtahové vozidlo. Je vybaven lopatou (tzv. klapačkou), která se hodí na 

uchycení a vytáhnutí předmětů z nepřípustných míst. V zimních podmínkách je vybaven 

sněhovými řetězy, takţe se pouţívá i pro zprůjezdnění komunikací při sněhových 

kalamitách. Universální dokončovací stroj T-815 UDS- 214 (114) je vozidlo určené pro 

výkopové práce a drobné terénní úpravy, dočišťování ploch, pro drobné úpravy a čištění koryt 

vodních toků, nakládce zeminy či jiného sypkého materiálu. Malý pásový nakladač 

Caterpillar CAT 289 C je určený pro převáţně tvrdé povrchy.[18] 

 

Obrázek 5:Malý pásový nakladač Caterpillar CAT 289 C[18] 

Tatra T 815 6x6 S 25 (S3) slouţí na přepravu materiálu do hmotnosti 10 700 kg. Můţe 

táhnout přívěs o max. hmotnosti 18 000kg, s rychlospojkou pro sklápění přívěsu. Zvedací 



28 

 

zařízení je hydraulické, ovládané z kabiny řidiče. Automobil dopravní - jeřáb AD 30 na 

podvozku Tatra T 815 je vozidlo určené pro stavebně montáţní a manipulační práce. 

Je schopen pracovat i v těţkém terénu. Jeřáb má čtyřdílný teleskopický výloţník. Podobným 

vozidlem je automobil dopravní - jeřáb AD-20 je na podvozku Tatra T-815. Je to vozidlo 

určené pro stavebně montáţní a manipulační práce.[18] 

K ostatní technice patří Elektrocentrála EC 140 kW a Elektrocentrála EC 30 kW + EC 60 kW. 

Pracují jako generátory pro výrobu elektřiny pro napájení budov nebo rozvodných sítí. 

Posledním vozidlem je VW Transportér T5 – Sanita. Toto vozidlo slouţí jako prostředek 

k poskytnutí neodkladné první pomoci a stabilizaci postiţených osob do příjezdu RLP 

s moţností přepravy osob do nemocničních zařízení.[18] 

4.2.2 Mezinárodní záchranné a vyhledávací operace 

Záchranné a vyhledávací jednotky mají mezinárodní označení USAR. Historie tohoto odřadu 

se začala psát v roce 1999, kdy proběhly záchranné práce v Turecku a na Tchaj-wanu 

v důsledku zemětřesení. České republice v té době chyběla opora v právních předpisech. 

Změna nastala přijetím zákona o integrovaném záchranném systému [7]. Zákon uloţil 

ministerstvu vnitra odpovědnost za rozhodnutí o pomoci a za její poskytnutí v dohodě 

s ministerstvem zahraničních věcí. Na tento zákon navazovalo nařízení vlády[9] stanovující 

základní pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Od roku 1999 se začaly 

formovat specializované vyhledávací a záchranné jednotky s vyuţitím sil HZS hlavního města 

Prahy. Toto rozhodnutí bylo především v důsledku široké personální i materiální základně, 

návazností na mezinárodní letiště i základnu dopravního letectva AČR, která byla schopna 

zajistit letecké prostředky pro přepravu humanitární pomoci. ČR od roku 1999 spolupracuje 

s mezinárodní skupinou pro vyhledávací a záchranné práce (INSARAG), v rámci níţ jsou 

projednávána pravidla a metodické postupy pro všechny procedury při vysílání, transportu, 

přijímání a koordinaci mezinárodních sil při rozsáhlých katastrofách spojených se zřícením 

objektů a poruchou infrastruktury v postiţené oblasti. HZS Moravskoslezského kraje od 

1. července 2007 dosáhl akceschopnosti vyhledávacího a záchranného odřadu, USAR odřadu 

pro potřeby nasazení na území České republiky i v rámci mezinárodních záchranných 

operací. [4] 

Odřad je předurčen pro vyhledávací a záchranné práce v obydlených oblastech především 

po zemětřesení. Tento odřad s týlovým zabezpečením je tvořen nejméně na 7 dní v počtu 

36 osob (střední odřad) nebo s týlovým zabezpečením po dobu nejméně 10 dní c počtu 
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69 osob (těţký odřad). Členové jednotlivých středních odřadů pracují v pěti skupinách: 

vyhledávací, záchranné, zdravotnické, týlové a velitelské. [19] 

Členové vyhledávací skupiny jsou technicky i personálně vybaveni k lokalizaci zasypaných 

osob. Lokalizaci provádí fyzickým a systematickým prohledáváním sutin prostřednictvím 

záchranných psů a elektronických vyhledávacích zařízení. V případě potřeby zkoumají statiku 

narušených objektů a vyhodnocují rizika jejich moţného zřícení. Prozkoumané objekty 

označují značkami podle metodiky INSARAG. Součástí skupiny jsou hasiči specializovaní na 

obsluhu elektronických vyhledávacích zařízení a atestovaní kynologové se psy. Hasiči, kteří 

jsou součásti odřadu, musí mít specializační kurz hasič – lezec. Stejně tak kynologové musí 

byt drţiteli kynologických atestů. [19] 

Pokud vyhledávací skupina nalezne v sutinách známky ţivota, přichází na řadu skupina 

záchranná, která je předurčena k vyprošťování zasypaných osob. Členové skupiny nejprve 

zajistí místo závalu, například vyztuţením konstrukcí narušené budovy nebo nasvícením 

místa zásahu. Následně přichází na řadu samotné vyprošťování. Skupina je vyškolena pro 

práci za jakýchkoli podmínek, s úsilím vyzvednout maximální počet osob v co nejkratším 

čase. [19] 

Zdravotnická skupina zajišťuje zdravotnické ošetření v místě zásahu. Skupina neprovádí 

plnou zdravotnickou péči, ale pouze prvotní ošetření, zejména stabilizaci zraněných. Ta můţe 

být provedena například zavedením intravenózní výţivy, ošetřením zlomenin nebo 

podáváním léků aj. V průběhu zapojení odřadu do mezinárodních záchranných operací je 

skupina v kontaktu s místními zdravotnickými sloţkami a zajišťuje transport zraněných do 

zdravotnických zařízení. Prioritou číslo jedna je pro zdravotnickou skupinu zdraví členů 

odřadu, v jehoţ rámci stanovuje opatření k zabránění přehřátí, dehydratace a propuknutí 

nebezpečné nákazy. Součástí skupiny je lékař a hasiči, kteří splňují zdravotnickou 

odbornost. [19] 

Týlová skupina zabezpečuje logistické zázemí a provádí údrţbu technických prostředků. 

V místě působení odřadu zřizuje operační základnu vybavenou přístřešky, světlem, zdrojem 

elektrické energie, hygienickými prostředky, kuchyní, prostorem k přípravě pitné vody, 

skladem technických prostředků, administrativní podporou aj. Součástí skupiny jsou dva 

týloví technici z řad HZS ČR. [19] 

Hlavním úkolem velitelské skupiny je udrţení celého odřadu v chodu. Výčet činností, které 

vedení zajišťuje, je široký a rozmanitý. Jedná se například o zabezpečení odřadu 
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nezbytnými surovinami (palivo, potraviny, pitná voda, technické prostředky, zdravotnické 

a hygienické potřeby), zajištění bezpečnosti odřadu (ochrana členů a vybavení, stanovení 

bezpečných tras z operační základny na místo zásahu), určení způsobu nasazení (rozdělení 

přiděleného prostoru, vyhodnocení účinnosti odřadu, dokumentace o nasazování, stanovení 

prioritních úseků pro vyhledávání, vydávání rozkazů k přerušení prací s ohledem na míru 

rizika, stanovení směn), komunikaci odřadu (komunikace s médii, mezinárodními 

organizacemi a koordinačními centry v místě zásahu, ostatními USAR odřady v místě zásahu 

a kontaktním místem v ČR). Členy velitelské skupiny jsou velitelé odřadu, jeho zástupce, 

velitelé čet a styční důstojníci. Styčný důstojník je koordinátorem v místě zásahu, který 

se stará o komunikaci s příslušným koordinačním centrem. [19] 

Jedním z úkolů HZS ČR patří mimořádné události vyţadující nalezení a záchranu osob ze 

sutin zřícených budov. Nedílnou součástí USAR odřadu je kynologická činnost. USAR tým 

Ostrava má k dispozici pět kynologů se psy a USAR tým Praha má šest kynologů se psy. 

Záchranářská kynologie patří do kynologického oboru. Řeší v rámci IZS především vyuţití 

zdrojů jiných sloţek IZS, zabývající se aktivně záchranářskou kynologii. Cílem je výcvik 

psovoda se psem pro nalezení pohřešovaných osob v sutinách, ve volném terénu, v lavinách, 

pod vodní hladinou apod. za vyuţití čichových schopností psa. Psovod a pes, kteří provádí 

výcvik v oboru záchranářské kynologie, tvoří nedílnou kynologickou dvojici. Tato dvojice 

je na sobě závislá, proto v případě indispozice psovoda je pes nepouţitelný a v případě 

indispozice psa je nepouţitelný psovod. [4] 

Podle charakteru záchranných prací je odřad vybavován speciální technikou a prostředky 

příslušných HZS krajů, především pak technickými prostředky HZS hl. m. Prahy a HZS 

Moravskoslezského kraje. Přeprava je zajištěna letecky nebo pozemní cestou do vzdálenosti 

1000 km. Přesné sloţení a hierarchie odřadu je uvedena v příloze č. 1. Pro přepravu jednotky 

je k dispozici terénní vůz Subaru. Součástí vozu je vlek, který pojme aţ 20 kontejnerů 

s vybavením. Pro přepravu na delší vzdálenosti jsou k dispozici 2 letouny AN 26, které by 

měly postupně být nahrazeny letouny CASA C – 295 M. Pro přepravu materiálu 

a technických prostředku se vyuţívá speciálních kontejnerů. Týmy vyuţívají nejmodernější 

vyhledávací a záchranářskou techniku, včetně dýchacích přístrojů. K ţenijní výbavě patří 

search kamera, díky níţ je moţné prozkoumat místa, kde by se záchranář nedostal. Další 

nezbytnou výbavou je echolokátor  a bioradar. Vedle lezecké výbavy zde nechybí motorové 

pily, rozbrušovačky na kovy a zdi, vrtačky, sbíječky, hydraulické stojky a hydraulické nářadí 

na vyprošťování zraněných z dopravních prostředků. Po stránce týlového zabezpečení 
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je odřad vybavován pohotovostní zásobou stravy na 7 dní (5 dní nasazení a 2 dny cesty), 

stany a spacími pytli. Pro komunikaci vyuţívají satelitní telefony s faxem, radiostanice 

a mobilní telefony.[19] 

4.2.3 Odborná lékařská pomoc  

Trauma team je mobilní chirurgický tým určený pro poskytování odborné lékařské péče 

poraněným na místě katastrofy v ČR i v zahraničí po dobu 1 - 2 týdnů. Tým je sloţen z lékařů 

(zvl. traumatologie a anesteziologie, ale i  další odbornosti), zdravotních sester (sálové, 

anesteziologické a intenzivní péče) a techniků. V Trauma teamu je nyní 

registrováno 42 členů: 22 lékařů, 17 zdravotních sester, technik, řidič a organizační 

pracovník. Pro svou práci vyuţívají mobilního chirurgického pracoviště s veškerým 

vybavením, které jako polní nemocnice potřebují. Tým je registrován v databázi záchranných 

týmů OSN a EU a o jeho vyslání rozhoduje ministrem zdravotnictví ve spolupráci s ministrem 

vnitra. Trauma team vznikl v roce 1987 a od té doby se účastnil několika misí např. 

v Nikaragui (1987), Arménii (1989) a Íránu (1990).  Při posledním výjezdu ve dnech 12.10 – 

2.11 2005 se Trauma team účastnil spolu s USAR týmem HZS a vojenskými zdravotníky 

mise vyslané vládou ČR na pomoc postiţeným po zemětřesení v Pákistánu. Během 18 dní 

ošetřili více jak 900 pacientů a provedli 33 větších operací. Od 1.1 2007 se stal trauma team 

ostatní sloţkou IZS a je zařazen do ústředního poplachového plánu ČR.[21][22]  

4.3 Odřady Armády České republiky 

Armáda ČR, jak uţ bylo výše uvedeno, prošla v posledních letech transformací. Od 1. 10. 

2008 je 15. ţenijní brigáda s velitelstvím v Bechyni tvořena 151. ţenijním praporem Bechyně, 

152. ţenijním praporem Rakovník a 153. ţenijním praporem Olomouc. Pro pomoc civilnímu 

obyvatelstvu a plnění humanitárních úkolů slouţí samostatné záchranné roty Rakovník 

a Olomouc. Kaţdoročně se účastní okolo 50 zásahů, jako asistence jednotkám HZS ČR. 

Největší vyuţití mají v období rozsáhlých ţivelných pohrom.[23] 
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Obrázek 6: struktura 15. ženijní brigády[24] 

Samostatné záchranné roty (SZR) vznikly 1.10 2008. Dislokace útvarů Rakovník a Olomouc 

zajišťuje rovnoměrné pokrytí teritoria ČR. Náplní SZR je pomoc civilnímu obyvatelstvu 

a  plnění humanitárních úkolů civilní ochrany. Provádějí záchranné, vyprošťovací a další 

neodkladné práce při mimořádných událostech ohroţující člověka na ţivotech, zdraví, 

majetku a v neposlední řadě ohroţuje ţivotní prostředí. SZR fungují jako podpora a doplnění 

základních sloţek IZS včetně humanitárních úkolů v zahraničí v rámci systému 

pohotovostního ujednání UNSAS OSN a EU. [23][24] 

Od svého zaloţení se SZR Olomouc účastnila dvou zásahu těţby kontaminované zeminy 

kyselinou dusičnou v červnu 2009 a nasazení záchranného odřadu na likvidaci bleskových 

povodní na Moravě téhoţ roku. Nasazeno bylo 77 příslušníku roty a 39 kusů techniky. 

Prováděli likvidační a demoliční práce poskytovali humanitární pomoc, prováděli dezinfekční 

a asanační práce. Díky technice, kterou disponují, nebyl problém s výstavbou náhradních 

přemostění.[24] 
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Obrázek 7: stavba mostu[24] 

Podle zákona o ozbrojených silách ČR[11] je rota určena k provádění humanitárních úkolů 

civilní ochrany a k plnění humanitárních úkolů civilní obrany po dobu válečného stavu. SZR 

Olomouc je povinná dle zákona o IZS [8] poskytnout plánovanou pomoc na vyţádání. Ve 

smyslu uvedeného zákona je povinná poskytnou pomoc na vyţádání: Krajským úřadům, 

ministerstvu vnitra a základním sloţkám IZS při provádění záchranných a likvidačních prací. 

Provádějí vyhledávání a záchrana osob, likvidaci poţárů, polomů, povodní, záplav apod. [24] 

K dispozici má rota ţenijní, chemickou a hasičskou techniku. Celkový počet činí 150 kusů 

techniky. Například se jedná o vyprošťovací tank, buldozer, rypadlo lţícové, motorový člun, 

pojízdnou chemickou laboratoř, jeřáby (automobilový, vyprošťovací) a další vyčet techniky 

a vybavení, které je uvedené v příloze č. 2.[23][24] 

4.3.1 Záchranný odřad  

Záchranný neboli humanitární odřad vznikl na základě usnesení bezpečnostní rady státu 

č. 300 ze dne 25. června 2002. Tento odřad funguje ve prospěch Systému pohotovostních 

ujednání organizace spojených národů (UNSAS) a je zabezpečován silami SZR Olomouc 

(příloha č. 3). Odřad slouţí k plnění úkolů mimo území České republiky a je schopný vyčlenit 

40 osob na dobu 30 dnů (příloha č. 4).[23][24] 
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4.3.2 Evakuační odřad 

Odřad pro evakuaci při povodni slouţí k zabezpečení evakuace osob, techniky a materiálu. 

K přesunu vyuţívají obojţivelné transportéry PTS – 10, které jsou k místu nasazení 

dopraveny pomocí vojenské tatry T 815 VT a nízko plošinového přívěsu P 50 N 

(Příloha č. 5). Odřad o síle 8 osob a 5ks techniky lze aktivovat do 24 hodin.[23][24] 

4.3.3 Záchranný dekontaminační odřad 

Tento odřad zabezpečuje dekontaminaci osob a techniky, provádění záchranných prací 

a plnění humanitárních úkolů CO. Jednotka vystaví a uvede do provozu dekontaminační místa 

na plánovaných evakuačních osách v zónách havarijního plánování jaderných elektráren 

Temelín a Dukovany. Spohotovení odřadu o síle 19 osob a 12 ks techniky je do 360 minut. 

Struktura odřadu je uvedena v příloze. [23][24] 

4.3.4 Skupina humanitární základny 

Tato jednotka slouţí k naloţení a převozu materiálu základny na místo určení. Stavební tým 

tvoří 30 osob (příloha č. 8).  Odřad je schopen postavit základnu pro 450 osob do 24 hodin. 

K přepravě pouţívají tatry T 815 VVN a terénní vozidlo UAZ 469 B. [23][24] 

4.4 Analýza SWOT 

Pro analýzu stavu záchranných odřadu byla pouţita metodu SWOT. Oblastí, která bude 

analyzována, je oblast struktury a vybavení záchranných a humanitárních týmů. Jako vstupní 

data pro vypracování této analýzy byly pouţity informace získané v rámci studia z přednášek, 

odborné literatury a vědeckých časopisů. Na základě prostudování výše zmíněných materiálů 

byly postupně určeny a sepsány vnitřních silné a slabé stránky analyzované oblasti. 

Identifikované silné stránky: 

 úspěšné mise v zahraničí 

 moderní speciální a těţká technika, 

 kvalitní výukové programy, 

 spolupráce s krizovými organy, 

 spolupráce se sloţkami IZS, 

 vycvičený a zkušený personál. 
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Identifikované slabé stránky: 

 nedostatečné platové ohodnocení zaměstnanců, 

 hlubší specializace odřadů, 

 malý počet příslušníků, 

 chybí jednotný informační a komunikační systém, 

 Slabá spolupráce s okolními státy, 

 chybějící letecká přeprava odřadu. 

U obou těchto stránek bylo následně provedeno ohodnocení z hlediska důleţitosti pomoci 

metody párového srovnání. Tato metoda spočívá v porovnání silných stránek, kdy 

jsou  porovnávány v párech a z kaţdého páru je vybrána ta nejdůleţitější. Tím samým 

způsobem je provedeno srovnání slabých stránek. Kritéria se zapíši do tabulky a provede se 

součet, kolikrát byly jednotlivé stránky vybrány jako důleţitější a podle toho jsou pak 

seřazeny. Provedené párové srovnání je uvedeno v příloze č. 9. 

Následuje identifikace příleţitostí a hrozeb vnějšího prostředí analyzované oblasti, u kterých 

byl určen vliv příleţitostí a závaţnost dopadů hrozeb pomocí bodového hodnocení 

jednotlivých příleţitostí a hrozeb. Bodová stupnice a ohodnocení je uvedeno v příloze č. 10. 

Identifikace příleţitostí: 

 Vyuţívání grantu EU na zvýšení akceschopnosti týmů, 

 navázání spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi, 

 získaní sponzorů pro nákup nové techniky a vybavení, 

 Prohloubení jazykové gramotnosti účastí na jazykových kurzech v zahraničí. 

Identifikace hrozeb: 

 nedostatečné financování, 

 tlak na sniţování počtů příslušníků, 

 znalosti občanů o záchranných a humanitárních odřadech jsou stále nedostatečná, 

 Slabý společenský úsudek o důleţitosti této problematiky. 

Na základě provedené identifikace a ohodnocení faktorů vnějšího a vnitřního prostředí byla 

vytvořena základní matice SWOT vyobrazená v tabulce 1. Jako první byly zapsány silné 

a slabé stránky s vysokou důleţitostí. Poté byly zapsány příleţitosti a hrozby s vysokou mírou 

přínosu a rizika. Mezi nejvýznamnější silnou stránku patří vycvičený a zkušený personál. 
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Jako výrazně slabá stránka se ukázal chybějící jednotný informační a komunikační systém. 

Nejvýznamnější příleţitostí se jeví účast záchranářů na výměnných stáţích v zahraničí. 

Naopak největší hrozbou je nedostatečné financování. 

 

Tabulka 1: Základní matice analýzy SWOT 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1 vycvičený a zkušený personál 1 
chybí jednotný informační a komunikační 

systém 

2 kvalitní výukové programy 2 
nedostatečné platové ohodnocení 

zaměstnanců 

3 spolupráce s krizovými orgány 3 Slabá spolupráce s okolními státy 

4 úspěšné mise v zahraničí  4 malý počet příslušníků 

5 spolupráce se sloţkami IZS 5 chybějící letecká přeprava odřadu 

6 moderní speciální a těţká technika 6 hlubší specializace odřadů 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1 
Účast záchranářů na výměnných 

stáţích v zahraničí 1 nedostatečné financování 

2 
Vyuţívání grantu EU na zvýšení 

akceschopnosti týmů 2 tlak na sniţování počtů příslušníků 

3 
navázání spolupráce s nevládními 

neziskovými organizacemi 3 
slabý společenský úsudek o důleţitosti této 

problematiky 

4 
získaní sponzorů pro nákup nové 

techniky a vybavení 4 

znalosti občanů o záchranných a 

humanitárních odřadech jsou stále 

nedostatečné 

 

4.5 Dílčí závěr 

V této kapitole byla provedena analýza dopadů krizových situací. Škodlivé následky 

zanechají především na zdraví a ţivotech obyvatelstva. Zanedbatelné nejsou ani škody na 

majetku a ţivotním prostředí. Třetí moţností je pak kombinace zmíněných následků. 

Obecným znakem krize je nedostatek zdrojů a kapacit, neschopnost řešit situaci v přijatelném 

čase (organizace a rozhodování), destabilizace společenské a organizační infrastruktury 

a neznalost důsledků působení škodlivých jevů. [27]  

Dále byla provedena analýza odřadů Ministerstva vnitra ČR a Armády ČR. Na základě 

nadefinovaných kritérii byly pomocí analytických metod stanoveny silné a slabé stránky 

a příleţitosti a hrozby zkoumané oblasti. Na základě vyhodnocení analýzy bude vytvořeno 
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návrhové řešení. Podle analýzy je největším nedostatkem jednotný informační systém. Velký 

problémem je nadále nedostatečné platové ohodnocení zaměstnanců. V posledních letech 

dochází ke škrtům v rozpočtech, a to má za následek sniţování počtu příslušníků. Stále 

nedořešeným problémem je vyčlenění letecké přepravy pro záchranné a humanitární týmy. 

Neméně závaţným problémem je slabá spolupráce s okolními státy. V rámci návrhů řešení 

bude navrţena náprava na všechny tyto nedostatky. 
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5 Návrhy řešení 

Při tvorbě následujícího návrhu, na moţné zlepšení struktury a vybavení záchranných 

a humanitárních týmů, byly vyuţity výsledky vyplývající z výše uvedené analýzy. Snahou je 

navrhnout moţnosti řešení všech nedostatků záchranných a humanitárních odřadů. 

5.1 Obecná doporučení 

Jak uţ bylo zmíněno, velkým problémem je nedostatečné financování záchranných týmů. 

Především by nemělo docházet k dalším škrtům v rozpočtu. Těmito kroky by mohlo dojít 

k omezení akceschopnosti při zásahu, které by mohly mít dopad na obyvatelstvo. Proto je 

potřeba dosáhnout kompromisu mezi oblastí vynakládaných financí a oblastí potřeb 

záchranných týmů, který by vedl k zefektivnění jejich práce. Pro kaţdý stát, nevyjímaje ČR, 

je důleţité, aby zajistil poskytnutí rychlé a adekvátní pomoci. Znamená to, ţe je neefektivní 

poskytovat záchrannou pomoc Japonsku, kde by záchranáři dorazili na místo určení aţ za 

30 hodin. Dlouhé přesuny by v tomto případě byly nevyhovující z hlediska potřeby rychlého 

zásahu. V tomto případě je nejefektivnější poskytnutí humanitárního materiálu a finančních 

prostředků. 

5.2 Doporučení v oblasti sil a jejich organizace 

Struktura a vybavení týmů v závislosti na charakteru krizové situace se nijak nemění. Členy 

záchranných a humanitárních týmů by měli být zejména specialisté a odborníci, kteří mají 

dostatečné zkušenosti a znalosti. K tomuto by měl dopomoci jednotný informační 

a komunikační systém pro zajištění spolupráce se všemi záchrannými týmy Ministerstva 

vnitra ČR a AČR. Tím by se zlepšila akceschopnost při krizových situacích. 

Kvalita přeshraniční spolupráce především s německý mluvícími zeměmi je nízká. Především 

chybějí společné metodické postupy při zásahu. Další problémem se ukazuje jazyková 

bariera. Je třeba postupovat podobnou cestou, jako tomu bylo v případě spolupráce 

záchranných tymů Polska a Slovenska. Řešením by bylo častější pořádání společných cvičení 

nebo výměnné stáţe, díky kterým by se záchranáři zdokonalili v cizím jazyce. Tento návrh 

není finančně náročný, ani sloţitý na realizaci.  

Technologický pokrok na jedné straně ulehčuje práci, ale na druhé straně se stává zdrojem 

rizika pro vznik lidské chyby, která můţe vést aţ ke vzniku havárií. Ke zvládání havárie 
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velkého rozsahu by bylo potřeba vytvořit odřad AČR pro havárie. Specializoval by se na 

chemické a radiační havárie a dlouhodobé působení techniky a osob v nebezpečné zóně. 

Odřad by se operativně upravoval podle aktuální situace v místě krizové situace. Strukturu 

odřadu by tvořil velitel a čtyři druţstva. Laboratorní druţstvo by tvořil velitel a řidič laborant. 

Dalšími by byly dvě likvidační druţstva ve sloţení velitel, řidič a záchranáři. Pro případ 

dekontaminace by slouţilo dekontaminační druţstvo ve sloţení velitel, řidiči a odmořovači 

(příloha 9). [23] 

Zefektivněním záchranných prací samostatných záchranných rot by bylo jejich zařazení mezi 

základní sloţky IZS, s tím ţe by nadále zůstali v podřízenosti AČR. Hlavním důvodem pro 

tuto změnu je zrychlení a zjednodušení aktivace, častější vyuţití a především efektivnější 

plošné pokrytí. Vyţadování sil a prostředků by bylo pro operační středisko jednodušší a 

rychlejší. [23] 

5.3 Doporučení v oblasti prostředků 

Nedořešeným problémem je letecký transport záchranných týmů do vzdálenějších oblastí. 

Například letecká přeprava těţkého odřadu USAR je závislá na prostředcích AČR. Díky 

modernizaci armádních letadel je schopno přepravit celý odřad. Nové letouny CASA mají 

velké přepravní kapacity pro přepravu vybavení a humanitárního materiálu. Nicméně 

vytíţenost těchto letounu, díky účastí českých vojáků v zahraničních misích, je vysoká a tím 

není moţné zajistit okamţitou připravenost pro záchranné odřady. Řešením by byl nákup 

dalších nákladních letadel. Tyto letouny by převáţně slouţily pro potřeby záchranných 

a humanitárních týmů. Problémem tohoto řešení jsou velké finanční náklady na pořízení 

letadel a především závislost na ochotě politiků. Proto tato moţnost je dost nepravděpodobná. 

Spolehlivějším řešením by bylo vytvoření smlouvy se soukromým dopravcem, který by byl 

schopen připravit letadlo do 6 hodin od obdrţení informace o poskytnutí sluţeb. Tento návrh 

se jeví jako pravděpodobnější, vzhledem k finančním nákladům, které by vznikly nákupem 

letadel a jejich další údrţbou. 

Z hlediska technického vybavení by byl velkým přínosem pořízení speciálního sanitního 

autobusu. Tento prostředek je určen k zabezpečení zdravotní pomoci zraněným a převozu 

akutních případů při rozsáhlých katastrofách. Vnitřní prostor autobusu umoţňuje provedení 

neodkladných operací a ošetření pacientů. Autobus je vybaven operačním sálem a jednotkou 

intenzivní péče. Kapacita dosahuje aţ 10 leţících pacientů umístěných na nosítkách nad sebou 
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nebo 20 sedících pacientů (obrázek 8). Autobus je vybaven vlastní elektrocentrálou a vlastním 

rozvodem kyslíku. Z hlediska vybavení je moţno autobus vyuţít, jak při zásahu záchranných 

týmů u nás, tak i jako polní nemocnice pro vojenské mise v zahraničí. [28]   

 

Obrázek 8: vnitřní uspořádání autobusu [28] 

Základem rychlé a efektivní práce záchranných týmů je komunikace mezi sebou. Ke zlepšení 

by přispělo vyuţití nového systému GINA (Geographical INformation Assistant). Umoţňuje 

propojení všech záchranných skupin, které se na daném místě vyskytují. Do jednoho 

funkčního celku integruje hasiče, záchranáře, policisty, dobrovolníky, dokonce i záchranné 

psy. Informace se ukládají za pouţití globální databáze a jsou přístupné všem zasahujícím 

jednotkám a krizovým štábům. Ty pak mohou nad daty provádět analýzy a s jejich pomocí 

plánovat nadcházející akce. Díky výměně informací v reálném čase lze koordinovat 

záchranné práce a tím maximalizovat efektivitu jejich provádění. GINA představuje 

interaktivní mapový software pro mobilní zařízení umoţňující navigaci v náročném terénu, 

koordinaci týmů a efektivní výměně geografických informací. Tento systém se velice osvědčil 

při záchranných pracích v zemětřesením poničeném Haiti i na tsunami zničeném východním 

pobřeţí Japonska. Tvůrci tohoto systému je trojice studentu VUT v Brně.[30] 
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Obrázek 9: systém GINA [30]  
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Závěr 

V případě vzniku krizové situace u nás nebo v zahraničí je Česká republika schopna sestavit 

schopný záchranný a humanitární tým. Vybavení jednotlivých týmů je na vysoké úrovni. 

Záchranné a humanitární týmy jsou vytvářeny ke zvládání přírodních katastrof, následků 

pouţití zbraní hromadného ničení při teroristických útocích, řešení hromadných nákaz osob 

a zvířat, zvládání radiační a chemické havárie většího rozsahu, nouzové ubytovaní 

evakuovaných obyvatel a nouzové zásobování, demolice a zemní práce, vyhledávání 

a záchrana osob, vyprošťování ze závalů, pomoc při velkých poţárech, nouzové zásobování 

elektrickou energií, apod.  

Struktura stávajících záchranných a humanitárních týmů dostačující a není potřeba do ní nijak 

zasahovat. Potřeby týmů se v závislosti na charakteru krizové situace nemění. V případě 

vzniku je nejdůleţitější zařídit transport těchto týmů s veškerým vybavením. Na místě krizové 

situace je potřeba zajistit zázemí pro záchranáře, především jídlo, pití a místo pro odpočinek. 

Týmy mají k dispozici moderní techniku pro vyhledávání a vyprošťování. Vytvořením 

společných postupů při zásazích by posílilo akceschopnost všech záchranných 

a  humanitárních týmů. Dále je potřeba docílit kompromisů mezi oblasti vynakládaných 

financi a oblasti potřeb záchranných týmů, které by vedly k zefektivnění jejich práce.  

Ať uţ bude budoucí vývoj záchranný týmů jakýkoli, je důleţité zachovat schopnost České 

republiky samostatně zvládnout krizovou situaci na vlastním území, ale také se podílet na 

pomoci v zahraničí v rámci členství v mezinárodních organizacích. 
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