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Anotace 

KOSTELNÍČEK,T.: Vyhledávací a záchranné odřady pro obydlené oblasti  
Ostrava, VŠB – TU, 2010 

Cílem této diplomové práce je analýza záchranného a vyhledávacího odřadu do 

obydlených oblastí (USAR) České republiky, pro řešení mimořádných událostí nejen v České 

republice, ale i jeho možné zapojení v rámci mezinárodních záchranných operací. 

Úvod rozebírá co je to humanitární pomoc. Její rozdělení a způsob poskytování ve 

formě záchranného a vyhledávacího odřadu. Popisuje nejen strukturu týmu ale jednu 

z nejdůležitějších složek vyhledávacího odřadu a tou je kynologický tým. Práce také 

přibližuje složitý způsob vysílání záchranného odřadu do zahraničí.  

Další části práce se zabývá mezinárodními operačními centry, stresem a psychikou 

samotných záchranářů, výcvikem odřadů a srovnání se zahraničními týmy. 

Součástí práce je také porovnání Českého odřadu se zahraničními a připomenutí 

některých závažných zásahů jak v České republice, tak v zahraničí. 

Klí čová slova: záchranný a vyhledávací odřad do obydlených oblastí, mezinárodní záchranné 

operace, humanitární pomoc, Hasičský záchranný sbor České republiky. 

 

Annotation  

KOSTELNÍČEK,Tomáš: Urban Search and Rescue Teams                                             
Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2010 

The goal of this diploma thesis is analysis of Urban Search and Rescue Team (USAR) 

of the Czech Republic for solving emergencies in the Czech Republic but its connection 

within the frame of International Rescue Operations is also possible.  

In the introductory part the thesis deals with humanitarian assistance, its division and 

way of providing in form of Search and Rescue Team. There is not described only team 

structure but one of the most important body – dog handlers unit. This thesis also describes 

complicated way of USAR Team dispatch to abroad.  

Other part of thesis deals with International Operations Centres, stress and psyche of 

rescuers, team training and confrontation with foreing teams.  

The part of thesis is also comparison of Czech USAR Team with foreign teams and 

mention of some important interferences in the Czech Republic and also abroad.  

Key words: Urban Search and Rescue Team – International Rescue Operatio
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1. ÚVOD 

 

Za posledních dvacet let přibývá na Zemi mimořádných událostí jak z pohledu 

rozměrů, rozsahu, tak i počtu. Týká se to  přírodních katastrof, z nichž nejčastější jsou 

zemětřesení, povodně, záplavy, hurikány, rozsáhlá období sucha, technologické katastrofy,  

jaderné nehody, rozsáhlé průmyslové havárie, havárie při dopravě a přepravě nebezpečných 

látek apod.. V neposlední řadě přibývá i  společenskopolitických událostí, zejména 

teroristických útoků, občanských válek a válečných konfliktů. MV ČR plní úkoly v oblasti 

zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací při mimořádných událostech v zahraničí 

a poskytování humanitární pomoci do zahraničí v součinnosti s MZV ČR.[1] MV – GŘ HZS 

ČR připravuje podklady pro ministra vnitra k dané humanitární pomoci a realizuje zajištění 

materiální humanitární pomoci či záchranářů a jejich dopravu na místo určení. Humanitární 

pomoc do zahraničí je poskytována již několik desetiletí. Po celou dobu hraje MV – GŘ HZS 

ČR důležitou roli v poskytování uvedené pomoci. Jednou z forem poskytnutí pomoci 

v obydlených oblastech je i vyslání vyhledávacího a záchranného odřadu (USAR) jednotky 

jejichž základním úkolem je nalezení a vyproštění žijících, zasypaných osob. Za tímto účelem 

je odřad vytvořen takovým způsobem aby: 

� Umožnil nalezení oběti (vyhledávací družstvo s elektronickými vyhledávacími 

zařízeními, psovodi se záchrannými psy) 

� Byl schopen oběti vyprostit (záchranné družstvo se speciálními technickými 

prostředky 

� Měl možnosti poskytnutí zdravotnické péče před odevzdáním vyproštěných obětí 

zdravotnickým zařízením 

 

Tato práce má za úkol analyzovat potřebu činnosti vyhledávacích odřadů do obydlených 

oblastí jak v ČR, tak v zahraničí. Zhodnotit více než desetiletou historii a poukázat jakým směrem 

se odřady vyvíjí. Problémy které se dařilo vyřešit, které stále zůstávají a které nově vznikly. 

Přiblížit práci těch nejlepších. Hasičů i záchranářů, kteří jsou ochotni riskovat zdraví  

i život u nás i kdekoli na světě proto, aby někomu druhému pomohli. 
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2. REŠERŠE LEGISLATIVY 

 

Základní právní norma, podle které se řídí zapojování ČR do mezinárodních 

záchranných operací a poskytování humanitární pomoci do zahraničí, je zákon 

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

zákona č. 320/2002 Sb. Tímto zákonem je Ministerstvu vnitra dána pravomoc rozhodovat 

v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí o humanitární pomoci poskytované státem do 

zahraničí a o zapojování do mezinárodních záchranných operací.[2] Nařízením vlády č. 

463/2000 Sb., 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, ve znění nařízení vlády 

č. 527/2002 Sb. byla závazně stanovena některá důležitá pravidla zapojování do 

mezinárodních záchranných operací.[4] Velmi důležitá je rovněž Rámcová smlouva mezi 

Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany o spolupráci v oblasti integrovaného 

záchranného systému ze dne 27. 3. 2003. Uzavřením této smlouvy se Armáda ČR stala ostatní 

složkou IZS a vyčleněné síly a prostředky Armády ČR byly zařazeny do poplachových plánů 

IZS.  

Dalším důležitým právním předpisem je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů,[1] jenž umožňuje Ministerstvu vnitra ČR soustřeďovat a nasazovat 

síly a prostředky požární ochrany při poskytování mezistátní pomoci bez ohledu na to, kdo s 

nimi disponuje. Spolupráci Hasičského záchranného sboru ČR s mezinárodními organizacemi 

a zahraničními subjekty umožňuje zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru 

ČR, ve znění pozdějších předpisů.[3] Hlavní zásady zapojování sil a prostředků České 

republiky do mezinárodních záchranných operací a poskytování humanitární pomoci do 

zahraničí byly popsány v materiálu Zapojení České republiky do mírových a záchranných 

operací a humanitární pomoci, který byl přijat usnesením vlády ČR č. 458 ze dne 9. května 

2001.[7]  

Interní p ředpisy HZS ČR 

Úkoly Ministerstva vnitra na tomto poli plní MV-GŘ HZS ČR.  

Zásady pro vytváření odřadů HZS ČR pro poskytování pomoci mezi kraji v rámci ČR 

a při zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací jsou stanoveny pokynem 

generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 45 ze dne 9. 10. 2003, ve znění 
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pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra 

č. 7 ze dne 2. 2. 2004, kterým se stanoví zásady pro vytváření odřadů HZS ČR pro 

poskytování pomoci mezi kraji v rámci České republiky a při zapojení České republiky do 

mezinárodních záchranných operací.[9] Pro výše stanovený předpis je rovněž důležitá Dohoda 

o plánované pomoci na vyžádání mezi MV GŘ HZS ČR a MO GŠ AČR ze dne 25. 6. 2003.   

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra 

vnitra ze dne 31.10.2003, kterým se stanoví kvalifikační požadavky na psovoda se psem 

předurčeneným k nasazení v rámci záchranných prací ve znění pokynu č. 19 generálního 

ředitele HZS ČR ze dne 15.5.2008[10] 

Rešerše literatury 

Hejzlar, R. Zapojení ČR do systému mezinárodní humanitární pomoci. Bakalářská práce, 

VŠB-TU Ostrava, 2002. 

Autor se zde zabýval problematikou poskytování humanitární pomoci do zahraničí, 

především pak zapojením ČR do mezinárodních záchranných operací vysláním záchranné 

jednotky HZS Ministerstva vnitra. 

 

Buřič, P. Zpráva o zásahu jednotky HZS Ministerstva vnitra v Turecku. 150Hoří, Praha, 2000, 

č. 7., str. 14.   

Autor zde chronologicky popsal nasazení jednotky na této misi, jsou zde uvedeny i poznatky 

z celé akce. 

 

Francl, R. Jednání mezinárodní poradní skupiny pro vyhledávací a záchranné operace 

INSARAG. 150Hoří, Praha, 9/2001, str. 19.  

Článek popisuje společné cvičení záchranných týmů Rakouska, Německa a Švýcarska, 

kterého se zúčastnili jako pozorovatelé i zástupci z České republiky. V rámci cvičení proběhlo 

také společné jednání zástupců Rakouska, České republiky, Finska, Německa, Maďarska, 

Polska, Velké Británie, Švýcarska, Evropské komise a Úřadu pro koordinaci humanitárních 

záležitostí Organizace spojených národů (UN-OCHA). 

 

Hradil, T. Mezinárodní cvičení EUPOLEX. Časopis 112, Praha, 10/2005, str. 16. 

Článek informuje o mezinárodním cvičení vyhledávacích a záchranných odřadů států 

Evropské unie. Cvičení se zúčastnilo 14 států s jednotkami USAR odřadů, chemických 

odřadů, polní nemocnice a logistického odřadu pro komunikační podporu štábu. 
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3. CO JE TO HUMANITÁRNÍ POMOC 

 

Je krátkodobá materiální a logistická pomoc poskytovaná z humanitárních důvodů, 

typicky jako důsledek humanitárních krizí.  

 

Základními cíle humanitární pomoci je: 

� záchranu lidských životů  

� zajištění základních lidských potřeb (voda, potraviny, přístřeší)  

� poskytnutí základní hygienické a zdravotnické pomoci 

Od rozvojové pomoci se liší především krátkodobostí a řešením pouze bezprostředních 

rizik. 

 

 

4. ROZDĚLENÍ HUMANITÁRNÍ POMOCI PODLE TYPU  

 

Vzhledem k dané situaci a nastalým okolnostem v případě katastrofy, je třeba 

rozlišovat jakou humanitární pomoc poskytnout (CO), jakým způsobem (JAK), a jaké 

množství (KOLIK).  

 

Česká republika je schopna poskytnout na základě platných legislativních předpisů 

následující druhy pomoci:  

� záchranářskou 

� materiální 

� finanční 

� poradenskou 

� kombinovanou[9] 
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5. VYSÍLÁNÍ HUMANITÁRNÍ POMOCI 

 

Vysílání humanitární pomoci je velice složitý proces, do kterého je zapojeno mnoho 

lidí a většinou je pro vysílání stanoven pouze několikahodinový časový horizont. Proto je 

třeba mít postup přesně daný, aby každý zapojený jedinec přesně věděl, jaké úkoly má plnit.  

 

Vzhledem k dlouholeté praxi vysílání humanitární pomoci byly vypracovány postupy, 

které shrnovaly detaily vysílání pomoci. Každý úřad, kterého se vysílání humanitární pomoci 

přímo dotýká, má postupy zpracovány tak, aby byly co nejjednodušší a zbytečně časově 

nezdržovaly samotné vyslání humanitární pomoci.  

 

Pro vysílání odřadu je stanoven určitý časový horizont. Doba pro vysílání materiální 

humanitární pomoci může být omezena např. dopravcem (poskytnutím letadla apod.).V praxi 

to funguje tak, že se každý zúčastněný jedinec, úřad nebo instituce snaží udělat maximum pro 

úspěšné a včasné vyslání humanitární pomoci.  

 

V rámci celého procesu vysílání humanitární pomoci je tedy velice důležité, aby mezi 

sebou dotčené subjekty velice úzce spolupracovaly a pro omezený čas vysílání humanitární 

pomoci zapojily co nejefektivnější postupy.[7]  

 

Graf 1: Příklad kolika zemím se každoročně poskytuje finanční pomoc za posledních sedm let 
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6. ZÁCHRANÁŘSKÁ HUMANITÁRNÍ POMOC DO 

ZAHRANIČÍ 

 

V rámci poskytování záchranářské humanitární pomoci do zahraničí jsou vysíláni 

především příslušníci HZS ČR, kteří jsou pro konkrétní typy záchranářské pomoci 

připravováni v rámci školení, cvičení a dalších vzdělávacích programů. Tito jsou dále 

začleňováni do tzv. odřadů.  

Odřad je definován následujícím způsobem: „Od řad sestává z hasičů nejméně dvou 

jednotek PO nebo z hasičů nejméně jedné jednotky PO a osob začleněných ve složce 

integrovaného záchranného systému nebo z hasičů jednotky PO a osob poskytujících 

osobní, resp. věcnou pomoc.“ [9] 

Odřady jsou předurčeny zejména pro pomoc na území České republiky, organizovány 

MV – GŘ HZS ČR nad rámec požárních poplachových plánů krajů a v případě potřeby 

mohou být nasazeny na území států Evropy nebo dle požadavků v omezené míře i v dalších 

zemích. Příslušníci HZS ČR tedy spolupracují i s ostatními předurčenými členy odřadů v 

rámci různých příprav a cvičení. Každý odřad má svou strukturu, aby byly jasné funkce 

velení, týlu atd. Typy odřadů a jejich personální zajištění je tvořeno tak, aby odpovídalo 

potřebám v místě mimořádné události. Odřad lze také sestavit pro potřebu poskytnutí pomoci 

v ČR v rámci krajů, což probíhalo např. při povodních 1997 a 2002.[9]  

 

Graf 2: Druhy a počet poskytnutých humanitárních pomocí do zahraničí za posledních sedm let 
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7. TYPY ODŘADŮ 
 

� požární odřad  

 

� povodňový odřad  

 

� USAR odřad  

 

� chemický odřad[9]  

 

 

8. VYHLEDÁVACÍ A ZÁCHRANNÝ OD ŘAD DO 

OBYDLENÝCH OBLASTÍ (USAR) 

 

Zkratka USAR vychází z anglického výrazu pro vysoce specializovanou činnost a v 

doslovném překladu znamená vyhledávání a záchranu osob v městském (urbanizovaném) 

prostředí.  

Jak je obvyklé, doslovný překlad není zcela výstižný a přesný, nicméně pokud budeme 

hovořit o problematice USAR, bude tím dále myšlena problematika nalezení, vyproštění a 

zdravotního ošetření osob z objektů staticky narušených. USAR odřad MV - GŘ HZS ČR je 

kvalifikován stejně jako USAR odřady z jiných států a to podle metodiky INSARAG, kterou 

se ČR zavázala akceptovat přijetím rezoluce Valného shromáždění OSN č. 57/150 ze dne 16. 

prosince 2002, o posílení efektivity a o koordinaci pomoci při mezinárodních vyhledávacích a 

záchranných operacích.[5]  

Příčiny statického narušení budov nebo komplexů budov můžeme rozdělit do dvou 

základních skupin.  

První skupinu představují přírodní jevy, mezi které lze zařadit např. zemětřesení, 

laviny, sesuvy půdy, protržení hrází, povodně, zřícení skal, vichřice, tornáda, výrony plynů, 

nadměrné dešťové nebo sněhové srážky, případně tsunami, sopečné erupce atp.  

Do druhé patří činnosti, které jsou úzce spjaty s úmyslnou, neúmyslnou či nedbalostní 

činností člověka a dají se definovat jako příčiny technologické, např. nehody v chemickém a 

jiném průmyslu, neodborné rozebírání konstrukcí budov, nehody při výstavbě budov, 
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indukovaná zemětřesení (důlní otřesy aj.), havárie při dopravě a skladování nebezpečných 

látek, dopravní nehody, teroristické útoky atp.  

JPO musí každoročně řešit řadu zásahů, které vyžadují nebo jejichž řešení by 

podstatně zefektivnilo použití taktických postupů USAR odřadů, využití jejich speciálních 

technických prostředků a zejména nasazení členů USAR odřadů s praktickými zkušenostmi z 

řešení tohoto typu událostí.  

Provádění záchranných prací v ČR je, podle platné legislativy, náplní činnosti JPO bez 

ohledu na jejich kategorii. Proto nelze vyloučit situaci, kdy u zřícené nebo staticky narušené 

budovy budou zasahovat jednotky SDH obcí, jednotky HZS ČR ve spolupráci s dalšími 

základními a ostatními složkami integrovaného záchranného systému.[2]  

Úroveň pomoci je závislá na vybavení jednotky, vycvičenosti jednotlivých příslušníků 

či členů a časovém horizontu, kdy se jednotka efektivně může zapojit do řešení mimořádné 

události. Vyhledávání a vyprošťování osob v částečně nebo zcela zříceném objektu je 

zásahem velmi náročným. Pro lokalizaci místa obětí se používá řada speciálních technických 

prostředků, které nejsou zejména z finančních důvodů běžně ve vybavení JPO. S tímto typem 

zásahu se také pojí i používání specifických postupů pro lokalizaci zasypaných osob. Tyto 

postupy nejsou běžnou součástí odborné přípravy JPO. Nestandardní technické prostředky 

jsou také nezbytné pro stabilizaci staticky narušeného objektu.  

Z výše uvedených důvodů není možné připravit a vybavit každou JPO na řešení tohoto 

typu událostí takovým způsobem, aby pomoc byla efektivní, účinná a pro zachraňované a 

zasahující hasiče maximálně bezpečná. Vnitřními předpisy HZS ČR je proto upravena 

existence dvou USAR odřadů, které zřizují HZS Moravskoslezského kraje a HZS hl. m. 

Prahy. Tyto odřady mohou být nasazeny v případě potřeby nejen v ČR, kdy je stanovena 

jejich předurčenost pro jednotlivé kraje, ale v případě potřeby také v zahraničí v rámci 

zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací. V tomto případě má USAR odřad statut 

jednotky MV - GŘ HZS ČR a je předurčen k vyhledávání a záchraně osob v případě 

živelných katastrof a k plnění dalších úkolů.[9]  

  

8.1. Hlavní úkoly vyhledávacího od řadu  

 

� provádí fyzicky vyhledávací a záchranné práce ve staticky narušených objektech  

� zajišťuje neodkladnou zdravotní péči členům odřadu zasahujícím na místě  

� poskytuje neodkladnou zdravotní péči postiženým osobám  
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� poskytuje místnímu zdravotnickému personálu informace o prvotním ošetření 

zraněných  

� provádí průzkum – zhodnocuje škody a potřeby a informuje řídící orgány OSOCC 

nebo LEMA  

� informuje obyvatelstvo o dostupných službách, jako je ošetření, potraviny, nápoje, 

nouzové ubytování atd., jakmile jsou tyto služby zřízeny  

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

postiženým  

� zajišťuje provoz v důležitých budovách (správní/veřejné budovy), které musí být 

okamžitě v provozu pro podporu záchranných prací  

� řídí, vede a školí místní dobrovolníky  

� analyzuje nutnost uzavření technických rozvodů v budovách a objektech  

� analyzuje výskyt nebezpečných látek a materiálů, zhodnocuje míru rizika pro 

zasahující členy USAR odřadu v postižené oblasti  

� provádí nepřetržité vyhodnocování stability konstrukcí  

� stabilizuje poškozené objekty  

� pomáhá poškozeným chránit jejich majetek před účinky klimatických vlivů  

� koordinuje svou činnost se zasahujícími místními složkami  

� dle svých možností zajišťuje spojení  

� označuje, případně identifikuje ulice a budovy dle metodiky INSARAG 

 

8.2. Struktura od řadu 

 

Výše uvedeným úkolům musí také odpovídat struktura vyhledávacího a záchranného 

odřadu.  

Vyhledávací odřad do obydlených oblastí MV – GŘ HZS disponuje těžkým odřadem 

(HUSAR dle metodiky INSARAG ), který se skládá ze dvou středních odřadů (MUSAR dle 

metodiky INSARAG). Jeden  působí u HZS hl.m. Prahy a druhý HZS Moravskoslezského 

kraje. Je to z důvodů pokrytí celé České republiky. Odřady pracují samostatně po celé ČR. 

Pokud nastane situace výjezdu do zahraničí, čety se spojí a působí jako těžký odřad. 

Příslušníci zařazeni do odřadu mají dlouholeté zkušenosti z praktických nasazení v 

rámci výjezdové činnosti. V rámci struktury odřadu jsou zastoupeny všechny využitelné 

odbornosti a specializace, které dnes u HZS ČR jsou jako např. letecký záchranář, spojový 
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technik, technik chemické služby, technik technické služby, technik strojní služby operátor 

elektronických vyhledávacích zařízení, vazač, absolventi kurzů dopravy nemocných, 

raněných a rodiček, obsluhy motorových řetězových pil atp.  

Materiálně technické zabezpečení HUSAR odřadu se dle metodiky INSARAG vytváří 

na 10 dní, MUSAR odřadu na 7 dní operační činnosti v místě zásahu tak, aby odřad byl pokud 

možno co nejvíce soběstačný a nezatěžoval stát vyžadující pomoc. Problematika vyslání 

záchranného odřadu, respektive jeho přepravy je velmi rozsáhlá a komplikovaná. Jako jediná 

schůdná varianta, jak zajistit leteckou přepravu odřadu vlastními silami ČR, zůstává využití 

armádních letounů ANTONOV AN – 26, které již dosluhují. Nové letouny CASA C- 259M  

a AIRBUS A 319 CJ nedokážou přepravit celý odřad i s technikou najednou, proto by musely 

letět dva a nebo dvakrát.[9] 

Jedním z problémů je také to, že o použití letadel Armády ČR k přepravě humanitární 

pomoci musí rozhodnout vláda, což celý proces vysílání záchranářské pomoci může značně 

zdržet. 

Využití strategické letecké přepravy organizované např. NATO je vhodné k transportu 

materiální humanitární pomoci, ne však té záchranářské. Navíc je finančně neúnosná. 

MV - GŘ HZS ČR jedná o komerční letecké přepravě s ČSA, popřípadě s dalšími 

přepravci. 

Problémem však bývá to, že přepravci požadují zpravidla velké sumy za zajištění 

akceschopnosti, že poskytnou letoun do určitého časového limitu. 

Obrázek 1: Nastoupený USAR odřad na vyhodnocení po cvičném zásahu
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Struktura USAR odřadu těžké úrovně (Heavy USAR)   
Celkem 6 8  osob  

  

Vyhledávací a záchranné 
družstvo A II    

Vyhledávací a záchranné 
družstvo B I   

Vyhledávací a záchranné 
družstvo A I   

Hasič záchranář zástupce 
velitele družstva   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

Kynologic ká skupina 
A   

Vyhledávací a záchranné 
družstvo B II    

Velitel odřadu   
+   náčelník štábu odřadu   

Velitel segmentu A 
(Medium USAR)   

Zástupce velitele odřadu   

Velitel segmentu B 
(Medium USAR)   

Zástupce velitele odřadu   

Styčný důstojník  

Lékař   

Velitel čety A   

Týlař –  technik 
technické služby – 

spojař   

Týlař – technik 
technické služby –  

spojař  

Týlař –  logistik   Týlař – logistik   

Velitel družstva A I   Velitel družstva A II   Vedoucí 
kynolog   

Kynolog  

Kynolog  

Kynolog  

Kynolog  

Hasič záchranář zástupce 
velitele družstva   

Hasič záchranář zástupce 
velitele družstva   

Hasič záchranář  -  strojník   

Hasič záchranář  
zdravotník ( kurz DRNR)   

Hasič záchranář 
lezec   

Hasič záchranář   
technik chem. služby   

Hasič záchranář  
technik chem. služby   

 

Styčný důstojník  
Bezpečnostní důstojník   

Styčný důstojník  
Logistik koordinátor  

IT specialista   

Zástupce velitele 
segmentu A   

Zástupce velitele 
segmentu B   

Styčný důstojník   
Velitel OSOCC  

Hasič záchranář -  strojník   

Hasič –  operátor 
elektronického a 

vyhledávacího zařízení   

Hasič záchranář   
zdravotník ( kurz DRNR)   

Kynologická skupina   
B  

Hasič záchranář -  strojník   

Hasič záchranář  zástupce 
velitele družstva   

Velitel čety B  

Velitel družstva B II  Vedoucí 
kynolog   

Kynolog   

Kynolog   

Kynolog   

Kynolog   

Velitel družstva B I  

Hasič záchranář   -  strojník   

Praha  Ostrava 

Počty osob:  

MV - GŘ HZS ČR –  1 3  (10 kyn., 2  lékař i , 1 velitel 
odřadu   

HZS HMP –  27  (25 segment A, 2 styční důstojníci)  

HZS MSK -   28  (25 segment B, 2 styční důstojníci, 1 
IT expert)   

  

Verze 28. 2. 2010  

Lékař   

Hasič –  operátor 
elektronického a 

vyhledávacího zařízení   

Hasič –  operátor 
elektronického a 

vyhledávacího zařízení  

Hasič –  operátor 
elektronického a 

vyhledávacího zařízení   

Hasič záchranář 
lezec  

Hasič záchranář  
zdravotník (kurz DRNR)   

Hasič záchranář  
zdravotník (kurz DRNR)   

Hasič –  operátor 
elektronického a 

vyhledávacího zařízení   

Hasič –  operátor 
elektronického a 

v yhledávacího zařízení   

Hasič –  operátor 
elektronického a 

vyhledávacího zařízení  

Hasič –  operátor 
elektronického a 

vyhledávacího zařízení  

Hasič záchranář   
technik chem. služby   

Hasič záchranář   
technik chem. služby   

Hasič záchranář 
lezec   

Hasič záchranář 
lezec  

Hasič záchranář   
zdr avotník (kurz DRNR)   

Hasič záchranář   
zdravotník (kurz DRNR)  

Hasič záchranář   
zdravotník (kurz DRNR)   

Hasič záchranář   
zdravotník (kurz DRNR)   

Hasič záchranář 
lezec   

Hasič záchranář 
lezec  Ha sič záchranář 

lezec   

Hasič záchranář 
lezec  
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8.3. Způsob vyslání vyhledávacího a záchranného od řadu   

  

� Letecká přeprava se uvažuje do vzdálenosti 2 500 km. V ČR je omezena vybavením 

AČR. V současné době probíhají jednání, s vazbou na modernizaci leteckého parku 

dopravního letectva AČR, k zajištění leteckých prostředků pro přepravu USAR 

odřadu, potažmo humanitární pomoci. Aktuálně jsou k dispozici letouny An-26, 

CASA, A 319 CJ a vrtulníky Mi 171. Ani jeden z uvedených typů není pro přepravu 

USAR odřadu z kapacitních důvodů ideální. Doba odletu USAR odřadu nebo jeho 

části přepravovaného letecky od výzvy k vytvoření odřadu je 4 hodiny při vyslání do 

zahraničí v redukované struktuře a 6 hodin při vyslání do zahraničí v základní 

struktuře.  

� Pozemní cesta umožňuje přesun těžké techniky a soběstačnou činnost USAR odřadu. 

Vyslání pozemní cestou se předpokládá na vzdálenost do 1000 km (cca 17 h jízdy).  

� Kombinace obou způsobů přeprav - síly vyslané letecky mohou být doplněny 

pozemními silami a mohou zasáhnout do vzdálenosti až 2500 km (cca 60 hodin 

jízdy) s plnou podporou a týlovým zabezpečením první jednotky vyslané leteckou 

cestou.[5]  

Obrázek 2: Nakládání materiálu do letadla před odletem 
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8.4. Vybavení týmu podle metodiky INSARAG 

 

Česká republika disponuje jedním HUSAR nebo dvěma MUSAR odřady do 

obydlených oblastí, které jsou vybaveny podle doporučující metodiky INSARAG( příloha1) 

 

8.5. Kynologická služba 

 

Jedním z úkolů HZS ČR je poskytnutí účinné pomoci při mimořádných událostech, 

mezi které patří i mimořádné události vyžadující nalezení a záchranu osob ze sutin zřícených 

budov. Při těchto zásazích se využívají psovodů se psy. Je důležité podotknout, že psovod se 

svým psem je ten nejdůležitější článek při zásazích v sutinách zřícených budov. Pokud se na 

místě zřícených budov nachází nějací svědci, jejich výpovědi jsou ve většině případů 

zkreslené nebo nepřesné. Pak přichází na řadu psovod se svým psem, který dokáže s velkou 

přesností označit místo, kde se osoba (osoby) nachází. Na místě zásahu se vždy používají dva 

psovodi se dvěma psy. Je to z důvodu co nejpřesnějšího určení polohy a vyloučení omylu. 

Psovod a pes, kteří provádí vyhledávání, tvoří nedílnou kynologickou dvojici. Při indispozici 

psovoda je nevyužitelný pes, při indispozici psa je nevyužitelný psovod. 

Po zemětřesení v Turecku v roce 1999 bylo jasné, že se HZS ČR bude muset zabývat 

myšlenkou úzké spolupráce s dobrovolnými kynology. Do té doby dobrovolní kynologové 

sjednoceni v různých organizacích spolupracovali zejména s Hlavním úřadem CO a 

výcvikovými základnami AČR. 

Dnes se záchranářská kynologie s ohledem na svou specifiku prioritně řeší v rámci IZS 

především využitím zdrojů jiných složek IZS, které se záchranářskou kynologií aktivně 

zabývají, popř. využitím statutu osobní a věcné pomoci.[2] 

 

Zařazení kynolog ů do IZS    

Záchranářská kynologie je specifický obor pro pomoc občanům, a proto se v rámci 

IZS řeší využitím zdrojů z jiných složek IZS. Jedná se o složky, které se záchranářskou 

kynologií aktivně zabývají, a nebo složky, které záchranářské psy potřebují.    

Hasičský záchranný sbor jako jedna se složek IZS má vydán vnitřní předpis pro 

psovody, nyní však nemá k dispozici žádného atestovaného psovoda se psem. To se však již 
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brzy změní. Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR v Hlučíně již disponuje 

psovody se psy, kteří v nejbližší době složí náročné atestační zkoušky (sutinového 

vyhledávání) a poté budou zařazeni na seznam, který je k dispozici operačním střediskům 

v působnosti po celé ČR i do zahraničí. Dále se chystají na zkoušky i někteří příslušníci HZS 

krajů se svými osobními psy. 

Záchranářská kynologie je kynologický obor, jehož posláním je příprava psovoda se 

psem k vyhledávání pohřešovaných osob v sutinách, ve volném terénu, lavinách, apod. za 

využití čichových schopností psa.  

K praktickému nasazení jsou zapojováni a využíváni kynologové, kteří splnili atestaci 

MV-GŘ HZS ČR a tím jsou zařazeni na seznam, který je k dispozici operátorům na 

operačním středisku. Jedná-li se o sutinové vyhledání, svolává atestované kynology operační 

středisko HZS. V případě pohřešovaných osob v terénu by mělo svolávat atestované kynology 

OS PČR.[10]    

 

Seznam organizací spolupracujících s MV-G Ř HZS ČR v oboru 

záchraná řské kynologie:    

 

� Hasičský záchranný sbor (HZS)    

� Policie České republiky (PČR)    

� Městská policie hlavního města Prahy (MP Praha)    

� Městská policie Ostrava (MP Ostrava)  

� Armáda České republiky (AČR)    

� Horská služba (HSČR)    

� Český červený kříž (ČČK)    

� Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje (ZBK JMK)    

� Kynologická záchranná jednotka (KZJ)    

� Svaz záchranných brigád kynologů České republiky (SZBK) [15]  

 

Nasazení kynologické skupiny je možné až po likvidaci bezprostředního 

sekundárního nebezpečí (např. požáru, úniku plynu z poškozených rozvodů, elektrická 

instalace pod napětím atp).   
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Kynolog se psem – speciálně vycvičený tým určený k biologickému vyhledání    

osob za využití čichových schopností psa, v zahraniční terminologii se používá zkratka 

„K9-team“ (z„canine team“). Jedná se o držitele kynologického atestu se specializací S 

(sutiny), jehož použitelnost k provádění záchranných prací byla ověřena a prokazuje se dle 

předpisu.  

Kynologická skupina – skupina kynologů se psy, která se na místě zásahu sestavuje z 

přítomných kynologů se psy.  

 

Obrázek 3: Práce psovoda se psem v sutinách 

 

Hlavním úkolem kynologické skupiny je nález živých osob v 

případech    

 

� z hlediska indikace nutnosti nasazení kynologické skupiny se zejména jedná o 

zásahy, při nichž je podezření, že se ve zříceném objektu nachází jedna nebo více 

osob, zasypaných sutí nebo troskami budov, či jiným materiálem    

� vyhledávání osob, které jsou uvězněny při rozsáhlých dopravních a leteckých 

nehodách a při průmyslových haváriích,    
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� prohledání nepřístupných míst, kde by se mohla nacházet osoba (otvory, jámy, 

šachty, sklepy atd.)    

� prověření prostorů, zdali se v nich nenacházejí náhodné osoby    

� pokud nelze běžnými způsoby a prostředky jednotek požární ochrany přesně určit, či 

případy, kdy standardními silami a prostředky zúčastněných složek IZS nelze 

vyloučit, že se ve zříceném objektu nenacházejí žádné osoby[12]  

 

Vyrozum ění a svolání kynologické skupiny      

 

� svolání členů kynologické skupiny provádí Operační a informační středisko MV-

generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „OPIS MV-GŘ 

HZS ČR“) nebo územně příslušné operační a informační středisko hasičského 

záchranného sboru kraje (dále jen „OPIS HZS kraje“) na základě aktualizovaného 

seznamu držitelů kynologických atestů se specializací S (sutiny)    

 

� v případě mezinárodní záchranné operace toto svolání provádí OPIS MV-GŘ HZS 

ČR podle seznamu držitelů kynologických atestů předurčených pro mezi-národní 

záchranné operace.[10]   

 

Kontaktování členů kynologické skupiny z OPIS MV-G Ř HZS ČR 

nebo územn ě příslušného OPIS HZS kraje (dále jen „OPIS“) probíhá 

zpravidla ve dvou fázích    

  

� Vyrozumění člena kynologické skupiny prostřednictvím OPIS o vzniku mimořádné 

události, která může vyžadovat nasazení atestovaných kynologů. Vyrozumění předá 

OPIS vedoucímu složky IZS, na kontaktní místo složky IZS nebo přímo místně 

příslušnému atestovanému členu složky IZS. V případě přímého vyrozumění místně 

příslušného atestovaného člena složky IZS je vedoucí této složky IZS informován 

cestou tohoto člena.    

� Vyžádání členů kynologické skupiny k zásahu složky IZS, vyčleněných k provádění 

záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech v rámci IZS, 

prostřednictvím OPIS. Vyžádání předá OPIS vedoucímu složky IZS, na kontaktní 



 
 

  17

místo složky IZS nebo přímo místně příslušným atestovaným členům složky IZS. V 

případě přímého vyžádání místně příslušného atestovaného člena složky IZS je 

vedoucí této složky IZS informován cestou tohoto člena.    

� Fáze vyrozumění může být v některých případech přímo nahrazena fází vyžádání.[12] 

  

Kynolog p ři kontaktu z OPIS sd ělí    

 

zda je schopen nasazení výjezdu (aktuální zdravotní stav kynologa a psa, okamžitá 

dostupnost, pokud se jedná o nasazení do mezinárodních záchranných operací aktuální 

možnost vycestování na týdenní nasazení, platnost očkování, cestovního dokladu apod.)  

 

Přeprava kynologa se psem na místo zásahu    

  

� Člen kynologické skupiny je na místo nasazení zpravidla přepravován prostředky 

HZS ČR nebo jinými smluvně zajištěnými prostředky složek IZS (motorovými 

vozidly vybavenými zvláštním výstražným zařízením modré barvy, letecky nebo 

jinými dostupnými dopravními prostředky).    

� Soukromým vozidlem člena kynologické skupiny se doprava realizuje jen výjimečně 

na základě domluvy s OPIS (např. při krátké dojezdové vzdálenosti v místě bydliště). 

Tento způsob přepravy je nevhodný zejména při přesunech na delší vzdálenosti, při 

předpokládané složité dopravní situaci (dopravní špička, kolony na dálnicích), apod.  

� Pes je na místo zásahu přepravován dle požadavku kynologa. Přeprava v 

zavazadlovém prostoru dopravního prostředku je možná pouze, je-li tento prostor 

dostatečně větrán. Pokud se jedná o dopravu na delší vzdálenosti, je pes přepravován 

v přepravní bedně.    

� Transport psa na místo zásahu vrtulníkem probíhá podle bezpečnostních pravidel.

   

� Při letecké přepravě dopravními letadly je pes přepravován v mobilním přepravním 

kotci schváleném pro leteckou přepravu, nestanoví-li pilot jinak.[12]   
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Kvalifika ční požadavky na psovoda  

Psovod musí spl ňovat základní kvalifika ční požadavky, kterými jsou:  

� dosažení 18 let věku     

� odborná způsobilost 

� fyzická způsobilosti  

� zdravotní způsobilost[10] 

   

Odborná a fyzická způsobilost psovoda se prokazuje absolvováním praktických 

zkoušek a teoretických zkoušek formou ústního přezkoušení nebo písemného testu.  

Zdravotní způsobilost psovoda se posuzuje zdravotní prohlídkou psovoda, kterou na 

základě žádosti psovoda provádí praktický lékař, u něhož je psovod registrován, a to 

v rozsahu vstupních zdravotních prohlídek členů jednotek SDH obcí, zařazených ve 

IV. kategorii pro posouzení zdravotní způsobilosti. Přiměřeně se zde použijí ustanovení 

zvláštního právního předpisu.[10] 

 

Kvalifika ční požadavky na psa  

Pes musí spl ňovat základní kvalifika ční požadavky, kterými jsou: 

� minimální věk 12 měsíců 

� (konstituce a správný typ vyšší nervové činnosti odpovídající požadavkům pro 

nasazení při zásahu 

� odborná příprava a požadovaný stupeň vycvičenosti 

� fyzická způsobilost s požadovanou vytrvalostí 

� veterinární požadavky [10] 

   

 Splnění základních kvalifikačních požadavků je posuzováno zkušební komisí. 

Je důležité podotknout, že kvalifikační zkoušky musí kynologický tým absolvovat 

vždy na 100% a má jen dvě možnosti opravy.  

Těmito zkouškami začala nová kapitola záchranářské kynologie v ČR. Díky práci 

odborníků zapojených do odborné kynologické komise se podařilo vypracovat objektivní 

systém výběru a přezkoušení kynologických záchranářských týmů. Díky novelizovanému 

pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra ČR vnitra vstoupil v platnost 
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předpis, který ukončil spory a debaty již několik let provázející tuto problematiku. Tradičně 

vynikající tuzemská záchranářská kynologie tak dostala nový impuls. Nyní je opět na cestě 

k tomu být nejen oporou celého integrovaného záchranného systému, ale v případě potřeby 

i kvalifikovanou silou při mezinárodní záchranné operaci kdekoliv na světě.  

 

Obrázek 4: Práce psovoda se psem v sutinách 

 

Veterinární požadavky na psa: 

� tetované číslo zápisu (podle plemene) nebo implantovaný čip 

� absolvované očkování proti vzteklině, psince, parvoviróze, hepatitidě, laryngitidě,  

leptospirózám (např. Biocan DHPPiLR, Canvac DHPPiL) a borelioze (Biocan B) 

minimálně 3 týdny před atestační zkouškou a pravidelně každý rok 

� zdravotní posudek veterinárního lékaře s ohledem na vyšší stupeň zátěže 

� dvakrát ročně odčervení[10]  

 

 Veterinární požadavky ověřuje veterinární lékař. Jejich splnění osvědčuje vydáním 

potvrzení o veterinární prohlídce psa s vyjádřením dobrého zdravotního stavu psa se 

schopností absolvování vyšší zátěže.  
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9. MEZINÁRODNÍ OPERAČNÍ CENTRA A JEJICH 

SPOLUPRÁCE S OPIS MV GŘ HZS 

 

OPIS MV – GŘ HZS ČR běžně komunikuje s mezinárodními organizacemi 

prostřednictvím jejich operačních středisek. Zástupci MV – GŘ HZS ČR a HZS ČR se 

zúčastňují různých porad a jednání, na kterých se hodnotí dosavadní spolupráce, kvalita a 

rychlost komunikace, ale také postupy a pravidla další spolupráce. Dále probíhají různá 

cvičení operačních středisek mezinárodních organizací, kdy jsou operační střediska 

prostřednictvím faxů či emailů informována o imaginárních nehodách či pohromách a 

prověřuje se rychlost jejich reakce.  

 

Vzhledem k tomu, že  členy různých mezinárodních organizací je mnoho národů, volí 

se písemná forma informování, většinou formou vícejazyčných formulářů.  

Kontaktním místem ČR pro mezinárodní organizace a jejich operační centra jako jsou 

MIC, UNECE, OCHA, EADRCC, MAAE, je OPIS MV – GŘ HZS ČR.  

  

9.1. Monitorovací a informa ční centrum Evropské komise (MIC) 

 

MIC se nachází pod oddělením Civilní ochrany Evropské komise a to přímo pod 

generálním ředitelstvím pro životní prostředí. Hlavním úkolem tohoto centra je usnadnění 

koordinace pomoci Evropské unie v místě katastrofy. MIC je místo, kde probíhá centrální 

sběr dat o pomoci na poli Evropské civilní ochrany.  

MIC zajišťuje kontakty mezi jednotlivými členskými státy poskytujícími pomoc a také 

zajišťuje vhodné experty do managementu katastrofy. Tito experti absolvují speciální školení 

pro management specializující se na katastrofy a kurzy civilní ochrany, které jsou financované 

Evropskou komisí.  

MIC také spolupracuje s ostatními organizacemi, jako je Červený kříž a OSN.  

Účinné poskytnutí humanitární pomoci postiženému státu je koordinováno 

následujícím způsobem:  

Postižený stát požádá členské státy EU o pomoc tak, že zašle dokument „Žádost o 

pomoc“ na MIC.  
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V dokumentu popíše, co se stalo, jaké komodity stát požaduje a další informace, jako 

např. konkrétní osobu se kterou MIC dále komunikuje nebo místo, kde bude postižený stát 

pomoc přijímat (letiště, město apod.).  

MIC se snaží prostřednictvím např. MZV postiženého státu získat další informace a 

napíše svůj dokument „Žádost o pomoc“, který prostřednictvím emailu i faxu rozešle všem 

členským státům.  

 

9.2. Ekonomická komise pro Evropu p ři OSN (UNECE) 

 

UNECE se sídlem v Ženevě byla založena v roce 1947 komisí UN ECOSOC jako 

jednou z pěti regionálních komisí UN. Ostatními jsou: ESCAP, ECLAC, ECA a ESCWA.  

Jejich hlavními cíli je podporovat Evropskou ekonomickou integraci. UNECE 

dohromady tvoří 56 států z celého světa. Všechny tyto státy vedou dialog a spolupracují pod 

záštitou UNECE na ekonomických záležitostech a v dalších odvětvích. UNECE provádí 

analýzy, politická doporučení a pomoc vládám. Také zpracovává normy a zásady pro 

usnadnění mezinárodní spolupráce.  

 

UNECE provádí analýzy také v následujících oblastech:  

 

� ekonomická spolupráce a integrace  

 

� energie, životní prostředí  

 

� bydlení a obhospodařování půdy  

 

� obyvatelstvo  

 

� statistiky  

 

� lesnictví  

 

� obchod a doprava  
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Dne 17. března 1992 byla v Helsinkách přijata Úmluva o účincích průmyslových 

havárií přesahujících hranice států. S touto Úmluvou vyslovil souhlas Parlament ČR.  

Listina o přístupu ČR k Úmluvě byla podepsána prezidentem republiky dne 16. května 

2000 a byla uložena u generálního tajemníka OSN do depozitáře , dne 12. června 2000.  

Tato úmluva se vztahuje na prevenci průmyslových havárií, které by mohly mít účinky 

přesahující hranice států, včetně vlivu havárií způsobených přírodními pohromami, a na 

opatření, která mají být přijata pro připravenost a odezvu na ně, jakož i na mezinárodní 

spolupráci týkající se vzájemné pomoci, výzkumu a vývoje, výměny informací a výměny 

technologie v oblasti prevence, připravenosti a odezvy na průmyslové havárie.  

ČR má na svém území elektrárny a chemické podniky, které sousedí s okolními státy a 

uvedená problematika je úzce propojena s požární prevencí. Jednání v rámci Úmluvy se 

účastní nejen zástupci MŽP ČR, ale také zástupci MV – GŘ HZS ČR. Veškeré dokumenty 

jsou následně schvalovány oběma ministerstvy.  

V rámci Úmluvy se konají jednou ročně jednání zástupců všech členských států. 

Jednou za dva roky je toto jednání věnováno komunikaci mezi národními operačními 

středisky a operačním střediskem UNECE.  

Pro vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými státy byly vyvinuty tzv. ohlašovací 

formuláře ve třech jazycích (angličtina, francouzština, ruština).[13]  

 

Jsou celkem tři:  

 

� informační formulář „něco se stalo“  

 

� formulář pro varování „něco se stalo a mohlo by to ohrozit území vašeho státu“  

 

� formulář pro „žádost o pomoc“  

  

 

9.3. Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí p ři OSN (OCHA) 

 

OCHA mobilizuje a koordinuje humanitární akce ve spolupráci s národními a 

mezinárodními organizacemi, aby: zmírnili lidské utrpení při pohromách a v naléhavých 

případech, obhajovali práva lidí v rámci potřeby a podporovali připravenost a prevenci.  
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Valné shromáždění OSN přijalo v prosinci 1991 Rezoluci 46/182. Tato rezoluce 

posiluje zodpovědnost UN za komplexní naléhavé případy a živelné pohromy. Navíc je 

zaměřena na zlepšování celkové účinnosti UN na poli humanitárního práva. V případě vzniklé 

katastrofy se zástupci OCHA dostavují na místo a zřizují OSOCC.  

 

Centrum OSOCC je zřizováno za účelem asistence místním úřadům postižené země. 

Koordinuje hlavně mezinárodní záchranářské týmy.  

UNDAC tým je záložní tým profesionálů manažerů pro katastrofy. Tito jsou 

nominováni a financováni členskými vládami, UNOCHA, UNDP a operačními 

humanitárními agenturami Spojených národů jako WFP, UNICEF a WHO.  

Na žádost postižené země může být UNDAC tým nasazen do postižené oblasti, aby 

rychle vyhodnotil přednostní potřeby a podporoval vnitrostátní orgány. UNDAC tým je 

odpovědný za poskytování informací o katastrofě a přednostních potřebách obětí 

mezinárodnímu společenství prostřednictvím OCHA.  

Na základě metodiky INSARAG zřizuje OSOCC první mezinárodní USAR tým, který 

se dostaví do postižené země a spolupracuje s vnitrostátními orgány, či zdroji, které 

mobilizoval sekretariát OCHA v Ženevě a UNDAC tým.  

OSOCC zhodnotí potřebu pro použití mezinárodních zdrojů a poskytne podporu 

postižené zemi v řízení operací a logistické podpoře pro mezinárodní USAR týmy a registraci 

jejich operačních schopností.[14]  

 

9.4. Koordina ční centrum pomoci p ři katastrofách p ři NATO  

(EADRCC) 

 

EADRCC je operačním střediskem NATO, které funguje podobně jako MIC. Je 

kontaktním místem pro členské státy, sbírá informace, rozesílá členským státům žádosti o 

pomoc od postižených států, koordinuje humanitární pomoc, pořádá semináře a cvičení.  

V rámci koordinace přepravy humanitární pomoci má možnost poskytnout letadla, 

která „obletí“ členské státy a vyzvednou od nich humanitární pomoc. Následně ji soustředí na 

jednom místě a dále zajišťuje předání humanitární pomoci postiženému státu. Toto probíhá 

pro Evropu většinou na vojenské základně Rammstein v SRN.  

Vedení EADRCC tvoří ředitel civilního nouzového plánování s dostatečným 

personálním zajištěním ze strany NATO a partnerských zemí. V případě větší katastrofy může 
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být EADRCC rozšířeno o personál z dalších NATO mezinárodních zaměstnanců nebo o 

odborníky z Euroatlantické rady partnerství. EADRCC má také stálého styčného důstojníka z 

UN OCHA.  

 

Povinnosti EADRCC jsou  

 

� úzce spolupracovat s UN-OCHA, koordinovat a komunikovat se zeměmi 

Euroatlantické rady partnerství o katastrofách, které se staly na jejich území  

� působit jako styčný bod pro sdílení informací mezi zeměmi Euroatlantické rady 

partnerství  

� úzce spolupracovat s UN-OCHA a EU, stejně tak jako s jinými organizacemi, které 

jsou do mezinárodních katastrof zapojovány[15] 

 

9.5. Mezinárodní poradní skupina pro vyhledávací a záchranné týmy 

při OSN (INSARAG) 

   

Představení INSARAG 

Field Coordination Support Section - Podpůrná sekce pro koordinaci v místě zásahu 

(dále jen "FCSS") z UN OCHA, která má sídlo v sekretariátu INSARAG podpořila rozvoj 

INSARAG Guidelines and Methodology (dálen jen "Metodika INSARAG") členským státům 

a organizaci INSARAG. Metodika INSARAG je určena jako doporučující průvodce pro 

mezinárodní USAR operace, pro státy, které rozvíjí kapacity USAR a týmy. Metodika 

INSARAG není autoritativní instrukcí, ale dává detailní doporučení, která jsou získaná na 

základě zkušeností USAR týmů. Do Metodiky INSARAG jsou postupně zapracovávány 

informace získané od zasahujících členů USAR týmů.[8] 

 

Historie INSARAG 

INSARAG začal být formován v roce 1991, jako koordinační složka států při 

zemětřeseních nebo katastrofách, které zapříčiní totální strukturální kolaps, ale také jeho 

koordinační složka států, které provádějí mezinárodní USAR pomoc. V období mezi 
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katastrofami INSARAG zajišťuje přípravu států, které poskytují pomoc. V průběhu katastrof, 

postižené země a země, které poskytují USAR pomoc, aplikují prvky z Metodiky INSARAG. 

Aktivity INSARAG zahrnují také zlepšování přípravy na katastrofy zahrnující podporu mezi 

mezinárodními USAR týmy a jejich výměnu informací a zkušeností. 

 

MV-generální ředitelství HZS ČR nahlásilo český USAR tým na sekretariát 

INSARAG-FCSS v roce 1999, jako oficiální USAR tým MV-generálního ředitelství HZS 

ČR. 

 

Metodika INSARAG je ur čena mezinárodním USAR tým ům a zahrnuje 

následující fáze  

 

� Příprava  

- čas mezi katastrofami, kdy se týmy scházejí a vyměňují si informace a zkušenosti  

� Mobilizace  

- systém vyslání USAR týmu, který je připraven zasahovat v postižené zemi  

� Operace  

- popis veškerých operací, které USAR tým provádí v místě zásahu, registrace u 

OSOCC), informování LEMA a samotná práce USAR týmu  

� Demobilizace  

- rozhodnutí o ukončení operace, odhlášení z OSOCC a návrat zpět do vlasti  

� Post-Mise  

- jedná se o zpětnou vazbu, napsání a odeslání zprávy o zásahu na sekretariát 

INSARAG, předávání informací kolegům[8] 

 

Metodika INSARAG je nově od ledna 2007 doplněná o kapitolu "G" 

Establishing urban search and rescue capacity - USTANOVENÍ USAR KAPACIT  

V lednu 2007 vydalo OCHA Ženeva doplněnou verzi Metodiky INSARAG. Metodika je 

doplněna o kapitolu G, která se přímo zabývá problematikou organizace, vybavení a 

vzdělávání USAR týmů.[8]  

 

Uvedená verze Metodiky INSARAG byla představena na Annual USAR Team 

Leaders meeting - Pravidelném zasedání vedení USAR týmů, které se konalo v březnu 2007 v 
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New Delhi, Indii. Na uvedeném jednání byla mimo jiné zdůrazněna potřeba, aby každý velitel 

USAR týmu u sebe měl tzv. kapesní formát Metodiky INSARAG, do které by mohl kdykoliv 

nahlédnout.[8]   

 

Obsah kapitoly G je následující:  

G1 - Úvod  

G2 - Národní systém reakce na katastrofy  

G3 - Struktura USAR týmů  

G4 - Management a administrace USAR  

G4.1. - USAR základní domácí management  

G4.2. - Technické zodpovědnosti  

G4.3. - Zaměstnanci a nábor  

G4.4. - Management USAR týmu  

G5 - Vyhledávací psi  

G6 - Vybavení USARu  

G7 - Výcvik  

G7.1. - Výcvik  

G7.2. - Výcvik USAR týmů [8] 
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10. POSTUP VYSÍLÁNÍ HUMANITÁRNÍ POMOCI 

Z POHLEDU OPIS MV – GŘ HZS ČR 

 

MIC,EADRCC,Virtual OSOC 

� z uvedených organizací přijdou na OPIS MV – GŘ HZS ČR prvotní informace o tom že,  

se někde něco děje – stalo 

� následně OPIS MV – GŘ HZS ČR obdrží první detailní zprávu 

� v případě, že postižený stát požádá výše zmíněnou organizaci o pomoc, ta vyšle na OPIS 

MV – GŘ HZS ČR žádost o pomoc 

 

OPIS MV – GŘ HZS ČR 

� získává již na základě prvotní informace další detailní informace pro své potřeby 

z Virtual OSOCC,  GDACS 

� zjišťuje dostupné informace z médií a z Bruselu 

� informuje OIC MZV ČR 

� informuje služební funkcionáře GŘ HZS ČR prostřednictvím SMS 

� založí tzv. časový snímek, kde jsou následně podrobně zapisovány veškeré 

informace o události včetně času či kontaktů 

 

Řídící důstojník MV – G Ř HZS ČR 

� informuje generálního ředitele HZS ČR 

� komunikuje s ORS a HP MVZ 

� v případě možnosti vyslání odřadu informuje cestou OPIS MV – GŘ HZS ČR, KOPIS 

příslušného HZS kraje a žádá přes KOPIS příslušného HZS kraje o předběžný seznam 

jmen 

� informuje odbor OMSEI MV se kterým dále projednává podrobnosti vyslání (odbor 

OMSEI MV připravuje podklady k vyslání pro ministra zahraničních věcí ČR) 

 

OPIS MV – GŘ HZS ČR 

� pokud se předpokládá vyslání USAR odřadu informuje 



 
 

  28

� subjekty u nichž se předpokládá vyslání (složky IZS, kynologické organizace, 

Zdravotnický ústav speciálních služeb MV) 

� přes SOC MO Národní středisko vzdušných sil AČR o potřebě letounu 

� orgány státní správy (MV – GŘ HZS ČR, MZV ČR, SSHR). Orgány státní správy mezi 

sebou konzultují a vyhodnocují informace a zkoumají možnosti, zda je ČR schopna 

poskytnout žádané komodity (materiál, odřad) 

 

Na pokyn řídícího d ůstojníka MV – G Ř HZS ČR 

� OPIS MV – GŘ HZS ČR aktivuje pracovní skupinu štábu GŘ HZS ČR pro 

organizaci humanitární pomoci, která se skládá z příslušníků MV – GŘ HZS ČR a 

má na starosti celé vyslání humanitární pomoci včetně dokumentace 

 

Řídící důstojník MV – G Ř HZS ČR nebo generální ředitel HZS ČR 

� informuje ministra vnitra a ministra zahraničních věcí a situaci s žádostí o rozhodnutí, 

zda ČR poskytne humanitární pomoc žádanou postiženým státem 

 

Ministr zahrani čních v ěcí ČR 

� rozhodne o uvolnění finančních prostředků 

 

 Ministr vnitra ČR 

� navrhne na základě podkladů od MV – GŘ HZS ČR možné komodity (většinou 

postižený stát žádá o komodity, které uvede na seznamu, Ministr vnitra musí posoudit, 

které je ČR schopna poskytnout) 

 

Ministr vnitra ČR 

� následně informuje generálního ředitele HZS ČR o svém rozhodnutí 

 

OPIS MV – GŘ HZS ČR 

� zašle odpověď s nabídkou ČR na MIC a EADRCC 
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Na pokyn řídícího d ůstojníka MV – G Ř HZS 

� OPIS GŘ – MV HZS ČR aktivuje předurčené síly a prostředky (např. povodňový 

odřad, USAR odřad). Stanoví místo soustředění, kam se členové odřadu přesunou 

 

Řídící důstojník MV – G Ř HZS ČR 

� po dohodě s řídícím důstojníkem příslušného HZS ČR stanoví velitele odřadu 

 

Pomocník řídícího d ůstojníka na pokyn řídícího d ůstojníka MV – G Ř HZS 

ČR  

� zřídí sběrač s číslem jednacím odboru operačního řízení GŘ HZS ČR, který má 

celou dobu vysílání pomoci na starosti 

� zakládá a zapisuje spisy 

 

Řídící důstojník MV – G Ř HZS ČR 

� po dohodě s pracovní skupinou stanoví styčného důstojníka 

 

Na pokyn řídícího d ůstojníka MV – G Ř HZS ČR 

� pomocník řídícího důstojníka píše zápis z každého štábu GŘ a zakládá jej do 

sběrače 

 

MIC 

� zašle akceptaci nabídky humanitární pomoci ČR postiženému státu 

 

OPIS GŘ HZS 

� zjistí kontaktní místo postiženého státu pro komunikaci „ napřímo“ 

 

Na pokyn řídícího d ůstojníka MV – G Ř HZS 

� je zaslána žádost na SSHR o nákup materiálu 
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Pracovní skupina štábu MV – G Ř HZS ČR pro organizaci humanitární 

pomoci  

 

Spolupracuje s MZV ČR na získání 

� informací o situaci v místě nasazení 

� informaci o přesném místě přistání letadla 

� informaci o požadavcích na pomoc 

� víz pro členy odřadu 

� kontaktů na velvyslanectví ČR v místě 

� kontaktů na kompetentní osobu 

� kontaktů na velvyslanectví dané země v ČR 

� informací o možnostech přepravy z místa příletu do místa zásahu 

� zajištění průjezdu či přeletu nad tranzitními zeměmi 

 

Připraví následující materiály 

� žádost na např. HZS příslušného kraje o zajištění příslušníků 

� žádost na MO ČR o zajištění letadla pro přepravu 

� žádost na PP ČR o zajištění doprovodu při průjezdu ČR 

� zajistí svoz např. kynologů na místo shromáždění 

� stanoví místo a dobu pro shromáždění jednotky 

� rozkaz GŘ HZS ČR 

� potvrzení o tom, že je to oficiální pomoc z ČR (ČJ, AJ) 

� při letecké přepravě telefonicky objedná celní odbavení (celníky – Ruzyně) 

� při pozemní přepravě (materiální humanitární pomoci) připraví celní odbavení 

(Ministerstvo financí GŘ cel) 

� při pozemním tranzitu přes území ČR informuje Cizineckou a pohraniční policii 

� připraví ústní celní prohlášení o tom, že je to materiální humanitární pomoc (ČJ) a 

darovací smlouvu (AJ) 

� seznam členů odřadu (OEČ, čísla pasů) 

� pojištění členů odřadu 

� zjistí, zda je do oblasti potřebné očkování členů odřadu a na co 
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 Připraví složku pro velitele od řadu, která obsahuje 

� informace o situaci v místě nasazení (geografie, náboženství, počasí, ekonomie, 

apod.) 

� kontakty na velvyslanectví v ČR v místě, kompetentní osoby, OPIS MV – GŘ HZS 

ČR 

� mapové podklady místa nasazení 

� seznam členů jednotky včetně jejich osobních evidenčních čísel 

� potvrzení o tom, že se jedná o oficiální pomoc z ČR 

� letový plán 

� doklady o pojištění členů odřadu (kartičky a brožura) 

� rozkaz GŘ HZS ČR 

� informace o sítích GSM v místě nasazení (internet) 

� od Celní správy prohlášení (materiální humanitární pomoc) a darovací smlouvu (AJ) 

 

Na pokyn řídícího d ůstojníka MV – G Ř HZS ČR 

� je vydán přesný počet potravinových balíčků ze skladu USAR 

� je vydán přesný počet triček a čepic pro členy USAR ze skladu USAR 

 

Řídící důstojník MV – G Ř HZS ČR 

�  připraví valutovou zálohu pro velitele odřadu (valuty jsou pro případy Rychlého 

vyslání humanitární pomoci každoročně vyčleněny) 

 

Na pokyn řídícího d ůstojníka MV – G Ř HZS ČR 

� jsou zajištěna média přes tiskového mluvčího MV – GŘ HZS ČR 

� je vyjednána tisková zpráva o humanitární pomoci 

 

OPIS GŘ MV – GŘ HZS ČR 

� v průběhu celé humanitární pomoci komunikuje s MIC, EADRCC, Virtual 

OSOCC a pomáhá pracovní skupině KŠ MV – GŘ HZS ČR pro organizaci 

humanitární pomoci 
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Řídící důstojník MV – G Ř HZS ČR před odletem, nebo odjezdem 

� přečte rozkaz Generálního ředitele HZS ČR 

� předá veliteli odřadu složku s potřebnými informacemi 

� předá veliteli odřadu valutovou zálohu 

� předloží všem členům odřadu podepsat cestovní příkazy 

� předloží všem členům odřadu vyplnit kontakty na osoby blízké 

� předá reklamní předměty, letáky, samolepky 

� zajistí polepení kamionů samolepkami humanitární pomoci dle instrukcí 

� předá mapové podklady veliteli odřadu 

� instruuje velitele odřadu o nutnosti podávání denního hlášení na OPIS MV – GŘ 

HZS ČR 

 

OPIS MV – GŘ HZS ČR 

� po dohovoru s místem zásahu podává denní hlášení osobám blízkým dle kontaktu 

na seznamu 

� předá informace o odřadu na příslušné KOPIS HZS kraje 

� předává a zjišťuje informace na Virtual OCOCC 

� předává informace tiskovým mluvčím MV – GŘ HZS ČR 

 

Řídící důstojník MV – G Ř HZS ČR po p říletu nebo p říjezdu 

� Jede uvítat odřad 

� Informuje členy odřadu o následných zdravotních a psychologických prohlídkách 

 

Pomocník řídícího d ůstojníka MV – G Ř HZS ČR 

� předá kompletní seřazený sběrač na odbor operačního řízení GŘ HZS ČR 

odpovědnému příslušníkovi 

 

Odpov ědný p říslušník odboru opera čního řízení GŘ HZS ČR 

� provede formální kontrolu sběrače 

� zašle žádost na HZS krajů o vyčíslení nákladů 
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� zažádá o refundace mezd kynologům 

� zašle žádost na AČR o vyčíslení nákladů 

� zašle žádost na ZÚSS MV o vyčíslení nákladů za prohlídky 

� zašle žádost o vyúčtování nákladů na krajské HZS za svoz kynologů 

� zajistí vyúčtování nákladů za pojištění a náklady za valuty pro odřad 

� zašle žádost na MZV ČR o proplacení nákladů 

� zajistí doplnění skladu potravinovými balíčky 

� napíše schvalovací ministerský dopis na humanitární pomoc /odřad) 

� napíše schvalovací ministerský dopis na humanitární pomoc (materiál) 

� vyplní výdejky na potraviny a trička ze skladu 

� provede uzavření sběrače a předá na spisovnu MV – GŘ HZS ČR[9] 

 

11. PŘEHLED NEJZÁVAŽN ĚJŠÍCH ZÁSAHŮ 

ZÁCHRANNÉHO ODŘADU DO OBYDLENÝCH OBLASTÍ 

11.1. Nejzávažnější zásahy vyhledávacího a záchranného od řadu na 

území ČR. 

Výbuch plynu v Brn ě - 21. června 2004   

Dne 21. června 2004, ve 13:11 hodin byl na operační a informační středisko HZS 

Jihomoravského kraje (dále jen OPIS) nahlášen výbuch v nájemním domě v ulici Tržní 2 

v Brně-Černovicích. Při této mimořádné události došlo ke zřícení velké části domu. V 

troskách zůstalo uvězněno několik lidí z toho i jedno čtyřleté dítě. Na náročném zásahu, který 

trval více než 24 hodin, se podílelo 17 jednotek požární ochrany a další složky integrovaného 

záchranného systému 

Popis objektu 

Bytový dům byl vystavěn v roce 1921 a celou dobu sloužil k bydlení občanů. Objekt 

se nacházel v městské části Brno-Černovice, v blízkosti centra a silnice směrem na Vyškov. 

Byl řešen jako podsklepená vícepodlažní stavba v řadové zástavbě a byl tvořen z jednoho 

podzemního a pěti nadzemních podlaží a půdy. Nacházelo se v něm třicet bytových jednotek, 

v každém nadzemním podlaží celkem šest bytů. Vzhledem k roku výstavby (1921) nebyl 

objekt dělen do požárních úseků. Z jednotlivých bytů vedla jedna úniková cesta - přes pavlač 
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na schodiště a odtud východem na dvůr nebo na hlavní komunikaci. Po výbuchu s následným 

požárem došlo ke zřícení stěny u hlavního vchodu a hoření unikajícího plynu - tím došlo k 

znemožnění použití tohoto východu. U druhého východu došlo k odtržení schodiště 

vedoucího na dvůr, přesto zůstal tento východ použitelný a pomocí tohoto východu opustila 

dům většina obyvatel. Výbuch měl podle výpovědí svědků a zjištění porušení konstrukcí dvě 

epicentra:  

 - první v 1. PP v prostoru pod hlavním vstupem do objektu  

 - druhé v 1. PP v levé zadní části objektu při pohledu od hlavního vstupu do objektu.[18]  

Vyhledávání osob 

Vrtulník PČR letecké služby dopravil na místo zásahu tři příslušníky HZS hl. města 

Prahy předurčené do USAR odřadu. Jejich úkolem bylo pomocí štěrbinové kamery prohledat 

sutiny a vyhledat případné zasypané osoby. Nejdříve zasahovali ve dvorním traktu, jednak ze 

země, potom z AZ 30. Později hledali z Tržní ulice. Štěrbinovou kamerou nebyla nalezena 

žádná zasypaná osoba. Členové USAR odřadu byli až do návratu na základnu využíváni na 

ruční rozhrabování sutin z Tržní ulice. Úkolem kynologů bylo provést označení případné 

osoby, nebo vyloučení osob v sutinách. Práci psů ztěžoval kouř, zplodiny hoření a unikající 

plyn. Psy nebyla značena žádná živá osoba.  

Po 21. hodině bylo ukončeno ruční rozebírání suti, na další práce byla nasazena 

stavební technika. Velení převzal velitel čety směny "A". Sutiny byly rozebírány pomocí 

bagru UDS a nákladních automobilů. Při rozebírání byly vyčleněny pozorovací skupiny, 

jejichž úkolem bylo prohlížet odtěžovanou suť, vyhledávat osoby a cenný materiál. Toto bylo 

prováděno ve třech fázích (před bagrováním, rozložením nabraného materiálu, na korbě 

nákladního automobilu při vysypávání). Odtěžený materiál odvážely nákladní automobily na 

hlídanou skládku. Kolem 21:40 hodin bylo pod troskami přibližně v nárožní části domu, na 

úrovni chodníku nalezeno tělo. Jak bylo později zjištěno, jednalo se o náhodnou chodkyni. I 

nadále se tedy pokračovalo v hledání těla dívky. Postupně se odkrývaly sutiny z vozovky a 

chodníku a prostoru přízemí a sklepa budovy. Během prací bylo několikrát nutné hasit střešní 

konstrukci a prostor podkroví. Stále hrozilo velké nebezpečí zřícení velké části zdiva a 

střechy nad místem zásahu. Proto dal velitel zásahu rozkaz k nasazení hydraulického 

stříhacího bagru Komatsu. Před jeho nasazením prohlédl prostor zásahu kynolog se psem a 

členové USAR týmu štěrbinovou kamerou, s negativním výsledkem. Po odstranění visících 

trosek se pokračovalo v odklízení stejným způsobem dál. Hasiči, kontrolující trosky, museli 

být často střídáni, vzhledem k náročnosti na pozornost. Poté, co byly při odtěžování sutin 
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odkryty prostory sklepa, byl opět nasazen kynolog se psem. Kolem 04:00 hodin 22. června 

2004 se v sutinách objevily věci z bytu pohřešované dívky. Práce proto pokračovaly ručně, 

avšak bezvýsledně.  

Po 07:00 hodin následujícího dne byli zasahující vystřídáni směnou "C". Na místo byli 

opět přivezeni psi a kynologové. Činnost probíhala podobným způsobem a po poledni bylo 

nalezeno tělo pohřešované dívky v zadní části propadeného prostoru na úrovni podlahy 

sklepa. Tím zásah skončil. Místo bylo předáno zástupci městské části Brno - Černovice. 

Hasiči ještě další den pomáhali při evakuaci osobních věcí nájemníků z narušené budovy před 

její demolicí.  

Místo zásahu bylo osvětlováno s  osvětlovacím agregátem. V první fázi zásahu byly 

veškeré práce prováděny s využitím dýchacích přístrojů, později s respirátory. Technici 

chemicko-technické služby neustále monitorovali ovzduší pomocí detektorů.  

Zásobování požární vodou bylo zabezpečeno z podzemních hydrantů, později byla 

vytvořena dálková doprava vody hadicemi od čerpacího stanoviště, umístěného u požární 

nádrže sousedního výrobního podniku. Celkem bylo spotřebováno asi 810 m³ vody a 600 litrů 

pěnidla.  

Zásah byl ukončen dne 22. června 2004, ve 14:22 hodin. Celkem se na likvidaci 

mimořádné události podílelo 17 jednotek PO s 34 požárními automobily.[18] 

Tragická bilance 

Bezprostředně byly usmrceny dvě osoby, další dva lidé zemřeli na následky zranění v 

nemocnici. Zraněno bylo sedm civilních osob, které odvezly sanitky ÚZZS Brno na ošetření 

do nemocnic. Lehce zraněni byli dva zasahující hasiči, kteří byli ošetřeni na místě a poté 

pokračovali v zásahu. 

Příčinou vzniku úniku plynu bylo porušení plynového potrubí před domem v takovém 

rozsahu, že došlo k velkému úniku plynu do budovy a jeho iniciaci.[18] 

 

Zřícení konstrukce bývalé haly válcoven v Kladn ě – 28. července 2007 

Zřícení haly s tragickým následkem v areálu bývalé POLDI likvidovali hasiči z 

několika stanic HZS Středočeského kraje, HZS hl. m. Prahy a HZS Ostrava. Na pomoci přijeli 

i záchranáři z Prahy - členové Báňské záchranné služby. 

Několik minut po sedmé hodině ráno dne 28. července 2007 začali hasiči nejdříve ze 

stanice Kladno HZS Středočeského kraje a následně za pomoci dalších kolegů vyprošťovat 
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postupně tři muže ze závalu stavební sutě a ocelových konstrukcí bývalé haly válcoven v 

areálu tehdejší POLDI. 

Část haly se pravděpodobně zřítila při neodborném odřezávání ocelových nosníků v 

hale. Vyproštění značně ztěžovalo nepřehledné prostředí a nesnadný přístup k zavaleným 

mužům. Velitel zásahu na místo pozval záchranáře s cvičenými psy pro vyhledávání osob. 

Následně byli vyproštěni dva muži, kterým již zdravotníci nedokázali pomoci pro zranění 

neslučitelná se životem. Na místě do odpoledních hodin pracovalo více jak padesát hasičů a 

dalších čtyřicet příslušníků složek IZS. 

K samotnému zásahu byla povolána i tříčlenná skupina hasičů Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje, vybavená speciálními přístroji, která se 

následně zapojila do vyhledávání osob ve zřícené hale v Kladně, kam byla dopravena 

armádním vrtulníkem.  

Tři specialisté z HZS MSK odletěli v sobotu do Kladna na pomoc dalším záchranářům 

ihned po informacích o havárii v areálu Poldi Kladno, a to vojenským vrtulníkem MI 171 

z vrtulníkové základny v Přerově. Zapojili se do zásahu u zřícené haly s následným 

zasypáním osob. Jednotka vezla speciální vybavení pro vyhledávání osob ve zřícených 

objektech - štěrbinovou kameru, vyhledávač osob Delsar a Bioradar. Na místě zásahu použila 

zařízení Bioradar, které je schopno lokalizovat v sutinách živé osoby (vyzařované radiové 

vlny reagují například na tlukoucí srdce nebo na činnost plíce během dýchání). Do Ostravy se 

hasiči vrátili v sobotu v podvečer. 

 Na místě zásahu společně se všemi složkami integrovaného záchranného systému 

zasahoval i tým kynologů se psy. 

Na místě byly nalezeny před příjezdem a nasazením psovodů čtyři osoby, tři živé a 

jedna mrtvá osoba. Prostor určený k nasazení psů byl o rozloze cca 60x30m, jednalo se o 

nepodsklepenou jednopodlažní budovu (tovární halu), ze železné konstrukce s betonovým 

stropem. V prostoru určeném k propátrání, byla konstrukce zborcená a na ní ležel betonový 

strop. Z obvodového zdiva vypadla pouze čelní část budovy a boční části do výšky cca 11m 

byly značně staticky narušené. Kynologická skupina určila místo, kde by se podle chování 

psů mohla nacházet další hledaná osoba. Při bližším ohledání bylo na tomto místě zasahující 

jednotkou HZS nalezeno tělo hledané osoby bez známek života asi 40cm pod betonovou 

sutí. Po ukončení vyprošťovacích prací zahájila kynologická skupina další nasazení, aby 

vyloučila nález dalších osob. Veliteli zásahu bylo označeno místo, kde vzhledem k  hrozícímu 

pádu boční stěny nebyl možný volný pohyb a kde se podle chování psů mohla nacházet další 

hledaná osoba. Zbylý určený prostor byl propátrán bez kladného výsledku. Velitel zásahu byl 
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na místě informován o výsledku nasazení kynologického týmu. Vyproštěná osoba byla dle 

zprávy lékaře mrtvá.[19]  

 

Zřícení domu Praha 1, ulice Soukenická 2. října 2009 

V pátek 2.10.2009, krátce po 12:45hod., došlo ke zřícení části budovy v ulici 

Soukenická na Praze1. 

Celkově se zřítily čtyři stropy - dva zděné klenuté, dva trámové dřevěné. Z objektu 

zůstaly pouze obvodové zdi a 3,5 metru sutin. Okolní domy byly zachovány v pořádku. 

Podle svědků se ve sklepení nacházely čtyři osoby. Na místě zasahoval kromě hasičů 

záchranářů také speciální vyhledávací odřad do obydlených oblastí MV – GŘ HZS který se 

skládal z příslušníků HZS hl.m. Praha. Tento odřad používal veškerou dostupnou techniku 

pro vyhledávání zasypaných osob, jíž disponuje. 

Po třech hodinách pátrání byly nalezeny dvě přilby a stavební kolečka, jednalo se tak 

pravděpodobně o místo kde se dělníci nacházeli. Pravděpodobně se však při počátku zborcení 

dali na útěk, mohli, být proto vzdáleni i několik metrů od nalezených předmětů. 

K vyhledávání zavalených osob používali hasiči na místě i speciální štěrbinovou 

kameru. 

Hasiči se snažili pomocí technických prostředků (pneumatické zvedací vaky, 

hydraulické rozpěrné válce) vytvořit cestu k zavaleným osobám. Opět nejdůležitější práci 

odvedli kynologové městské policie hl.m.Praha, kteří společně se svými psy označili dvě 

místa, kde by se měly nacházet pohřešované osoby. První osobu se podařilo vyprostit po 33 

hodinách přesně tam, kde ji označili psi a posléze i ty ostatní. Celý zásah trval 36 hodin. 

Hasiči pracovali s vysokým nasazením na samé hranici rizika. V prostředí nestabilní 

konstrukce, která neustále hrozila zřícením. Byla nastavena extrémní bezpečnostní opatření. 

Suťoviště muselo být z bezpečnostních důvodů několikrát vyklizeno, další práce pak 

pokračovaly až po zajištění alespoň elementární bezpečnosti. Jelikož se jednalo o velmi 

složitý a náročný zásah  

(suť dosahovala do výšky takřka čtyř metrů) musela být použita i těžká technika jako např. 

sací bagry. Tato technika se velice osvědčila a díky ní se podařilo o dost zkrátit čas, který vedl 

k nalezení usmrcených dělníků. Při zásahu bylo nasazeno 198 hasičů, 9 jednotek HZS hl. m. 

Prahy, jedna jednotka Báňské záchranné služby a 30 hasičských automobilů. [17] 
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11.2. Výběr některých zahrani čních misí, kterých se zú častnili čeští 

záchraná ři  

 

Arménská republika prosinec 1988 

Dne 7. prosince 1988 byla značná část území Arménie (SSSR) zasažena zemětřesením 

o síle 7. stupně Richterovy stupnice. Katastrofou byla nejvíce postižena města Leninakan, 

Spitak a Stěpanavan. Celkový počet obětí byl 25 000 mrtvých. Zraněno bylo 19.000 osob a 

500.000 osob zůstalo bez přístřeší. Škody na majetku dosáhly 16mil. dolarů. 

Na základě rozhodnutí Hlavní správy požární ochrany Ministerstva vnitra a životního 

prostředí ČSSR byl do města Leninakanu vyslán 78 členný záchranný odřad českých hasičů, 

do kterého bylo také zařazeno 10 příslušníků z Útvaru Sboru požární ochrany hl. m. Prahy. 

Hlavní zásahovou činností v Leninakanu byla záchrana osob ze zřícených objektů a další 

pomoc postiženému obyvatelstvu (nepřetržitý průzkum v pobořených stavbách, nejrůznější 

pomoc na vyžádání, apod.), které probíhaly většinou v centru města, a to v dosti složitých 

podmínkách.  

Pořádek ve městě zajišťovala sovětská armáda, aby se zabránilo rabování. V noci byla 

slyšet střelba.[20] 

 

 

Turecká republika srpen 1999 

 

Dne 17. srpna 1999 ve 3hod. ráno postihlo Turecko zemětřesení o síle 7,4 stupně 

Richterovy stupnice. Katastrofou byla nejvíce postižena města Izmit a Gölcük, ležící v 

epicentru zemětřesení. Prvotní informace o počtu obětí se pohybovaly kolem 40.000 osob. 

Hlavní zásahovou činností v postižené oblasti byla záchrana osob ze zřícených objektů 

a další pomoc postiženému obyvatelstvu (nepřetržitý průzkum v pobořených stavbách, 

nejrůznější pomoc na vyžádání, apod.). Česká republika do postižené oblasti vyslala 4 

skupiny v celkovém počtu 35 osob.[20]  
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Čínská lidová republika – Taiwan září 1999 

 

Dne 21. září 1999 v 01:45hod. byly okresy Nanton a Taichung na čínském ostrově 

Taiwan zasaženy zemětřesením. Okres Nanton byl zasažen zemětřesením o síle 8 - 8,2 stupňů 

Richterovy stupnice a okres Taichung byl zasažen zemětřesením o síle 6 stupňů Richterovy 

stupnice. Celkový počet obětí byl 1185 mrtvých. Zraněno bylo 6190 osob. Bylo zničeno 10 

984 domů. V 15:00hod. bylo definitivně rozhodnuto vyslat z ČR zúženou jednotku o 5ti 

psovodech se psy ze Svazu záchranných brigád kynologů ČR, kteří tvořili oficiální jednotku 

Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR. V rámci jednotky byl vyslán také 

koordinátor z humanitární organizace ADRA a zástupkyně Ministerstva zahraničních věcí 

Taiwanu. Jednotka odletěla ještě týž den v 19:45hod. z Prahy. Po příletu do města Taipei se 

jednotka přemístila autobusem do 145 km vzdáleného města Puli. Jednotka přiletěla v noci a 

po přesunu do postižené oblasti členové jednotky zjistili, že i přes katastrofu, která se v místě 

stala, hlavní místní koordinátoři záchranných prací spí. Jednotka tedy po dohodě s ochrankou 

oblasti začala provádět záchranné práce, na vlastní pěst. 

 Hlavní zásahovou činností v postižené oblasti, byla záchrana osob ze zřícených 

objektů.[20] 

 

 

Turecká publika listopad 1999 

 

Dne 13. listopadu 1999 postihlo Turecko zemětřesení o stejné síle, jako v srpnu 1999, 

a to 7,4 stupně Richterovy stupnice. Epicentrum zemětřesení se nacházelo u města Düzce v 

provincii Bolu, ležícím mezi Istanbulem a Ankarou.  

Na základě rozhodnutí vrchního požárního rady České republiky bylo do záchranného 

odřadu povoláno celkem 13 členů odřadu (5 členů Svazu záchranných brigád kynologů, lékař 

Ministerstva vnitra ČR, 6 příslušníků HZS hl. m. Prahy a velitel odřadu).  

Hlavní zásahovou činností v postižené oblasti byla záchrana osob ze zřícených objektů a další 
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pomoc postiženému obyvatelstvu (nepřetržitý průzkum v pobořených stavbách, nejrůznější 

pomoc na vyžádání, apod.). V postižené oblasti bylo nalezeno celkem 714 mrtvých osob.[20] 

 

Alžírská demokratická a lidová republika květen 2003 

 

Dne 21. května 2003 v 17:44hod. místního času, postihlo severní část Alžírska 

zemětřesení o síle 6,8 stupňů Richterovy stupnice. Epicentrum zemětřesení se nacházelo asi 

60km východně od hlavního města Alžíru v blízkosti města Thenia v regionu Zemmouri. 

V době těsně po zemětřesení byl odhad mrtvých asi 800 osob a zraněných 6000 osob. Nejvíce 

postiženými městy byla města Bourmedes, Zemmouri, Thenia, Belouizdad, Roubia a 

Reghaia. 

Zemětřesení bylo označeno za nejhorší od roku 1980. Neprodleně po zemětřesení 

požádalo Alžírsko prostřednictvím mezinárodních organizací a velvyslanectví cizích států 

v Alžírsku o pomoc. Velvyslanectví ČR v Alžírsku bylo zemětřesením také zasaženo (došlo 

k popraskání zdí budovy). 

Operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR podniklo 

neprodleně kroky k vyslání USAR odřadu do postižené oblasti. Dne 23. května 2003 byl 

odřad v dopoledních hodinách nasazen v městě Bordj-Menaiel, jako první zahraniční 

jednotka. Problém který zde nastal: 

V době nasazení nebyl ještě aktivován štáb OSOCC, takže se jednotka neměla kde 

zaevidovat. Štáb OSOCC byl zřízen až později v městě Boumerdes. Velitel českého USAR 

odřadu se celkem 3x za dobu působení v městě Bordj-Menaiel vydal do Boumerdes český 

USAR odřad zaevidovat. Bohužel, členové štábu zřejmě ve zmatku odřad ani jednou 

nezaevidovali. V den odletu chtěl velitel odřadu na letišti ve zřízeném centru OSOCC český 

USAR odřad odhlásit, ale zjistil, že členové štábu OSOCC o českém USAR odřadu nevědí.[20] 
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Íránská islámská republika prosinec 2003 

 

Dne 26. prosince 2003 postihlo část Íránu, město Bam zemětřesení o síle 6,7 stupňů 

Richterovy stupnice. V oblasti zahynulo celkem 41 tisíc lidí. Ve městě Bam bylo zničeno 

90% všech budov. Ještě téhož dne byla Česká republika oficiálně požádána vládou Íránské 

islámské republiky o záchranářskou pomoc při řešení následků katastrofálního zemětřesení. 

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na základě 

získaných informací spolupracovalo s Ministerstvem zahraničních ČR věcí a zorganizovalo 

vyslání osmnáctičlenného USAR odřadu do mezinárodní záchranné operace v Íránské 

islámské republice.  

Od roku 2003 Česká republika neposkytla humanitární pomoc ve formě záchranného 

vyhledávacího odřadu. Každoročně se účastní několika humanitárních pomocí do zahraničí ve 

výši několika desítek milionů korun.  Převážně však formou finanční nebo materiální.[20] 

 

 

12. STRES A PSYCHIKA ZÁCHRANÁ ŘŮ 

 

Traumatizující zátěž mimořádných událostí se dotýká i samotných záchranářů. Do 

vlivu traumatizující zátěže se záchranáři dostávají daleko častěji než ostatní osoby. Přestože 

záchranáři jsou odolnější při zvládání traumatizujících situací, nelze vyloučit, že při setkání se 

silnou traumatizující událostí nebudou zasaženi.  

Problematika posttraumatické intervenční péče byla u HZS ČR poměrně nedávno. Její 

počátky souvisí se vznikem psychologické služby u Hasičského záchranného sboru České 

republiky  v roce 2003. 

Ve všech krajích jsou koncipovány týmy posttraumatické pomoci (dále jen TPP) 

kterým se zřizuje systém poskytování posttraumatické péče příslušníkům a občanským 

zaměstnancům HZS ČR, kteří prožili traumatizující událost v souvislosti s plněním služebních 

nebo pracovních úkolů a stanoví se postup při posttraumatické péči o oběti mimořádné 

události, ve kterých kromě psychologů působí i zaškolení hasiči výjezdových jednotek. 
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Každý hasič, který nastupuje do služebního poměru k HZS ČR, musí projít vstupním 

psychologickým vyšetřením. Pokud je uchazeč uznán osobnostně způsobilým, nemusí ji už 

v průběhu trvání služebního poměru obnovovat. K přezkoumání osob. způsobilosti může dojít 

v odůvodněných případech pouze na návrh jeho nadřízeného. 

Také u vyhledávacího a záchranného odřadů je několik příslušníků, kteří jsou členy 

(TPP). 

Ti jsou určeni a vyškoleni právě pro to, aby byli schopni poskytnout pomoc hlavně 

členům záchranného týmu, pokud se u nich projeví akutní reakce na traumatizující situaci. 

Často daleko od domova, v cizí zemi daleko od všech dostupných civilizačních prostředků. 

Členové týmu TPP jsou proškolování odbornými psychology působícími u HZS 

formou školení, sezení, stáží apod. Ale nejenom proškolení jednotlivci. Všichni členové 

záchranných odřadů jsou podrobně informování a připravování na možnost traumatizující 

reakce. 

 

12.1. Členové (TPP) 

 

Jmenování člena TPP a koordinátora   

Příslušník nebo zaměstnanec, který se uchází o členství v TPP (dále jen „uchazeč  

o členství TPP“), předkládá přihlášku k členství v TPP jeho koordinátorovi prostřednictvím 

svého vedoucího příslušníka nebo vedoucího zaměstnance, který na přihlášce vyjádří své 

stanovisko k zařazení uchazeče do TPP. 

� uchazeč o členství v TPP je do TPP vybírán koordinátorem formou strukturovaného 

rozhovoru     

 

Generální ředitel HZS ČR jmenuje: 

� koordinátora MV-generálního ředitelství HZS ČR na návrh ředitele odboru IZS a 

výkonu služby,  

� koordinátora HZS kraje na návrh vedoucího psychologa HZS ČR po předchozím 

souhlasu ředitele HZS příslušného kraje 

� člena TPP MV-generálního ředitelství HZS ČR na návrh koordinátora 
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Ředitel HZS kraje jmenuje členy TPP HZS kraje na návrh koordinátora HZS kraje 

� Metodické řízení a odbornou přípravu členů TPP a koordinátorů v rámci celé České 

republiky garantuje a zajišťuje vedoucí psycholog HZS ČR. 

� Ředitel odboru integrovaného záchranného systému a výkonu služby MV-

generálního ředitelství HZS ČR uveřejňuje seznam koordinátorů HZS ČR ve Sbírce 

interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR. 

� Se členem TPP může být uzavřena dohoda o práci konané mimo pracovní poměr, 

jejímž obsahem je činnost v TPP mimo pracovní dobu (dobu služby) nebo pokud jde 

o externího člena.[22] 

 

Odborná příprava uchazečů o členství v TPP a členů TPP  

� Uchazeči o členství v TPP absolvují odbornou přípravu formou kurzu 

Posttraumatické péče, dle osnov schválených MV-generálním ředitelstvím HZS ČR, 

v rozsahu 40 hodin. 

� Členové TPP se účastní pravidelné odborné přípravy organizované koordinátorem 

HZS kraje, případně vedoucím psychologem HZS ČR, v celkovém  rozsahu minimálně 

16 výukových hodin v roce. 

� Členové TPP průběžně zvyšují svoji odbornost, zejména samostudiem, účastí na 

odborných konferencích, seminářích nebo formou pracovních setkání.[22] 

 

Člen TPP plní zejména tyto úkoly 

� poskytuje kolegiální psychickou pomoc příslušníkům nebo zaměstnancům 

� informuje koordinátora o poskytnutí kolegiální psychické pomoci nebo o její žádosti 

pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, případně žádá koordinátora o zajištění pomoci 

dalších členů TPP 

� při mimořádné události na místě zásahu poskytuje na výzvu velitele zásahu nebo 

jiného přímého nadřízeného posttraumatickou pomoc obětem mimořádné události 

formou první psychické pomoci 

V případě žádosti o poskytnutí kolegiální psychické pomoci příslušníkem nebo 

zaměstnancem, uvědomí člen TPP o této skutečnosti svého vedoucího příslušníka nebo 

vedoucího zaměstnance, který jej pro činnost v TPP uvolní, nebrání-li tomu plnění jiných 

závažných služebních nebo pracovních úkolů.[22] 
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12.2. Úloha výcviku 

 

Výcvik hraje důležitou úlohu také pro zvládání stresových situací. Zde hraje svou 

rozhodující úlohu kvalita prováděného výcviku. Veškeré dovednosti je potřebné naučit se 

zvládat mechanicky bez přemýšlení. V krizové situaci pak tento fakt každý ocení. Schopnost 

vnímat, logicky uvažovat a činit rozhodnutí v tísňové situaci se rapidně snižuje. Opakovaným 

pravidelným přivykáním například na výšky se dojde ke zmírnění obav, člověk je uvolněnější, 

lépe se soustředí na vykonávanou činnost. Simulací skutečných podmínek zásahu můžeme 

předejít mnoha tragédiím. Vysoká teplota, nulová viditelnost, ohlušující rámus, to vše vytváří 

stresující prostředí skutečné akce. Staré přísloví ,,těžko na cvičišti lehko na bojišti”, je zcela 

na místě.  

Důležité je také vypěstovat v sobě důvěru jak v technické prostředky, které při 

krizových situacích používáme, tak důvěru v jejich taktické nasazení. Opět se uzavírá kruh. 

Jestliže musíme důvěřovat v prostředky, musíme se zároveň spoléhat na ostatní, kteří je 

udržují, ošetřují, nebo nás učí s nimi zacházet. Čím rychleji vybudujeme takovéto vazby, tím 

rychleji budeme kvalitně připraveni k zásahové činnosti v nebezpečí. 

 

12.3. Sebevědomí 

 

Při provádění záchrany osob je třeba postupovat rychle, energicky, ale zároveň 

s rozvahou. Není horší situace, než když se ze zachránců stanou zachraňovaní. 

Sebevědomé vystupování při záchraně spolu s perfektní znalostí ovládaných 

technických prostředků určených k záchraně, včetně taktiky záchrany, to vše působí na 

zachraňované osoby velice příznivě a hlavně uklidňujícím dojmem. Pokud ohrožené osoby 

vycítí z nerozhodného chování záchranářů pochybnosti, vznikne problém spojený 

s nedůvěrou u zachraňovaných osob ke zvolenému způsobu jejich záchrany. 

 

Informace 

Dalším důležitým faktorem je ohrožené osoby dostatečně informovat. Nedostatek 

informací je zdrojem fám a dezinformací, které opět v konečném důsledku budou mít 

nepříznivý vliv na uskutečnění záchrany,  případně možností vzniku paniky. Velitel zásahu by 

měl stanovit způsob jak ohrožené osoby informovat o blížící se pomoci. Rovněž hasiči určení 
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k provedení záchrany musí zachraňované dostatečnou srozumitelností informovat o 

stanoveném způsobu záchrany, o jeho bezpečnosti a případných dalších skutečnostech v daný 

okamžik vhodných sdělit. 

 

12.4. Přístup k zachra ňovaným 

 

Nejen perfektní znalost používaných prostředků a taktiky vedení záchranných prací, 

ale také postoj k lidem, kteří trpí  mnohdy způsobem nám nepříjemným nebo i ohrožujícím 

naše zdraví, je velice důležitý. Člověk v tísni potřebuje pozitivně motivovat, neboť pouze 

takto orientovaní lidé mohou přežít nejrůznější útrapy. Naše působení na psychiku 

zachraňovaného nemá pouze vliv na jeho duši, nýbrž i na jeho fyziologický stav. Víme, že 

tišení bolesti snižuje nebezpečí vzniku smrtelně nebezpečného stavu jakým je šok. Mnohdy 

není jiný způsob jak tišit bolest, než slovním kontaktem a tedy spíše psychickým působením.  

 Zraněný musí mít pocit (pokud je při vědomí), že se blíží pomoc. Tento pocit 

navodíme nejen svou přítomností v místě zásahu, ale i přímým slovním zklidněním, 

postiženého (ohroženého). Zachraňovaná osoba vnímá celou záchrannou akci jako celek. Je 

tedy nutné i ovládat své vystupování, aby bylo dostatečně sebevědomé a rasantní. Jakékoliv 

navenek prosáknuvší pochyby nejistoty a váhání, vyvolávají u zachraňovaných pocit 

nezvládnutelnosti situace. Nerozhodný záchranář tak snadno svým zmatečným chováním 

vyvolá obavy a nedůvěru ze strany zachraňovaných. Pokud jsou pochybnosti nebo jakékoliv 

komplikace v možnostech provedení záchrany, není vhodné toto řešit v blízkosti postižené 

osoby. Vždy to samozřejmě není možné, a tak by profesionální úroveň záchranářů měla být 

taková, aby své případné rozpaky či pochybnosti nedávali na ,,obdiv” svému okolí, které je 

velice pozorně vnímá.[21]  

 

 Několik rad jak se chovat k zachra ňovaným osobám  

 

� Zprostředkuj postiženým pocit bezpečí! 

� Informuj o snížení nebezpečí! 

� Zabraň aktivitám „vyráběčů zvěstí”! 

� Zabraň osobám, aby se vracely zpět do nebezpečí! 
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Chování záchranáře tedy není jistě jednoduché, o tom není pochyb. Ne vždy jsme 

schopni správně odhadnout momentální stav poškozené osoby. Abychom vystupovali podle 

výše zmíněných pravidel, musíme splňovat jistá kritéria. Jedním z nich je dokonalá znalost 

své práce. Při zásahu pak odpadá zátěž naší mysli zaměřená na ovládání toho či onoho 

prostředku. Není nic horšího, než když se začne s výukou základních návyků teprve na 

místě nehody. 

 Abychom mohli poskytnout psychickou podporu člověku v nouzi, musíme mít ,,z 

čeho brát”. Ovšem, ať jsme připraveni na zásah u nehod jak po stránce teorie, tak praxe 

sebelépe, neubráníme se jisté přetvářce, která velmi vyčerpává naše síly.[21] 

 

 Přístup ke koleg ům 

Tak, jako správné chování k postiženým nehodou je nezbytné pamatovat na kolektiv 

záchranného týmu. Zasahující družstvo nebo četa je společnost lidí, kde je nutné dodržet 

několik základních pravidel chování, aby se zajistil bezkonfliktní průběh záchrany.  

 

Záchranná jednotka jako sociální skupina 

Záchrannou jednotku je nutné brát jako sociální skupinu, v níž interakcí vzniká 

vzájemné působení, ovlivňování a součinnost na základě psychologických vztahů mezi členy 

skupiny. Dalším základním znakem takové skupiny je existence společných cílů 

dosahovaných vzájemnou součinností, což do jisté míry činí členy skupiny závislými jeden na 

druhém. Důležité je také vědomí soudržnosti a sounáležitosti ke skupině. Prvků, které z 

různých pohledů charakterizují vlastnosti skupiny, je celá řada, důležité je vědět, jak se chovat 

v takovém sociálním uskupení při prožívání stresových situací.  

 

Úloha velitele 

Důležité pro zvládnutí záchranné akce je vystupování velitele. Ten musí jasně 

dominovat. Působit jistě. Mít vše pod kontrolou a vědět si rady. 

 

Důvěra v kolegy 

Aby byla skupina úspěšná, musí fungovat vzájemná důvěra ve kvality a schopnosti 

členů skupiny. Tam, kde je nedůvěra, byť jen v jednoho člena skupiny, pramení celá řada 

dalších problémů. Podstatná je důvěra právě v osobu, která skupinu vede. Tyto vzájemné 

vazby musí fungovat. Každý člen musí vědět, jaký má úkol. Dále pak musí řešit situace 

samostatně, čímž nezatěžuje ani velitele ani své kolegy. Jestliže je ve skupině osoba, která 
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nemá důvěru ostatních, vznikají problémy právě v řešení situací v ohrožení. Je narušována 

soustředěnost u ostatních členů skupiny, což vede ke snížení pracovní výkonnosti a může 

dojít ke komplikacím v zásahové činnosti. 

 

Vzájemný kontakt 

V krizové situaci je důležitý vzájemný kontakt mezi členy skupiny (záchranáři). 

Nepodceňujte například prosté poplácání po zádech. Ve stresové situaci takové gesto 

povzbudí, stejně jako slovo uznání. Důležité je udržet optimismus a kolegialitu ve skupině. 

Jestliže jsme hovořili o nutnosti spolehnutí se jeden na druhého, pak není v žádném případě 

myšleno ,,počkám, kolega to za mě udělá”. Nezapomínejte ani na fakt, že panika, strach a 

negativní motivace a postoje vůbec, jsou velice nakažlivé a snadno se přenesou od 

zachraňovaných k záchranářům. Už z toho důvodu musí být záchranář silná osobnost, což s 

patřičným tréninkem vede k dobré připravenosti řešit složité situace v podmínkách časové 

tísně a jiných stresujících faktorů. 

 

Vůči sob ě 

Důležité je také vědět, jak se chovat při záchraně, ale i při plnění jiných náročných 

úkolů plněných v jednotce PO, sám k sobě. Důležité je dobré fyzické i duševní zdraví. Je 

důležité mít v naprostém pořádku všechny své osobní součásti výzbroje a výstroje. Každý by 

měl včas nahlásit svému nadřízenému indispozice (nachlazení, bolest zubu nebo i rodinný 

problém), aby nebyl v případě náročného zásahu zatěžován prací, která vyžaduje maximální 

možné nasazení a soustředění. Tím lze předejít spoustě dalších problémů spojených např. se 

vznikem úrazu, psychického traumatu apod.  

 

12.5. Zhodnocení 

 

Je dobře, že psychologii zasahujících příslušníků a možným posttraumatickým stavům 

věnujeme čím dál větší pozornost. Psychologové a psychologie si musí vydobýt u HZS svoje 

místo. I když u HZS psychologové působí již několik let, pořád mezi záchranáři převládá  

odtažitý přístup. Hasiči, ale vůbec starší generace, není zvyklá svoje problémy řešit 

prostřednictvím někoho cizího (psychologa). 

Také převládá obava z toho, že psycholog může postiženého postavit mimo službu a 

oznámí to nadřízeným. 
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To je ten správný impuls pro psychology. Psycholog může prospět svou znalostí 

z oboru a důvěryhodností. Získání důvěry to už záleží na každém psychologovi osobně. 

Statistiky za poslední léta jednoznačně ukazují, že na psychology se obracíme stále 

častěji. V případě vyhledávacích a záchranných odřadů to je velmi důležité. Probíhá li zásah 

v ČR, je spousta možností, pokud by došlo k podobným náznakům u zasahujících jak danou 

situaci řešit. Okamžitě poskytnout TPP a povolat psychologa apod. 

Horší situace nastává při zásazích mimo republiku. Už jenom, že se nacházíte stovky 

kilometrů od domova. Nacházíte se v zemi (oblasti), která je nestabilní. Nefunguje tady 

naplňování základních lidských potřeb. Žádná infrastruktura. Jiné zvyky, náboženství a 

odborná pomoc daleko. Tam je celá jednotka odkázána zcela sama na sebe. 

A toto je ten hlavní důvod, proč se všichni členové vyhledávacího a záchranného 

odřadu podrobují seznámením se s traumatizujícími okolnostmi a přípravou na ně, hlavně jak 

jím předejít a v neposlední řadě zmírnit jejich následky na přijatelnou míru. 

 

 

13. POROVNÁNÍ ČESKÉHO ZÁCHRANNÉHO A 

VYHLEDÁVACÍHO ODŘADU S VYBRANÝMI ZAHRANI ČNÍMI 

TÝMY 

 

Slovensko  

 

V základním fungování rozdíl mezi HZS ČR a Hasičským záchranným zborom 

Slovenské republiky (dále jen HaZZ) není. Odlišnost vyplývá z organizační struktury, a to v 

tom, že součástí HaZZ jsou záchranné brigády (dříve vojenské záchranné útvary civilní 

ochrany), které v České republice nejsou součástí HZS ČR. Záchranné brigády plní na 

Slovensku některé úkoly HaZZ, jako například poskytování humanitární pomoci, likvidaci 

ohniska nákaz, zabezpečování lékařské péče pro příslušníky a podobně. Záchranné brigády 

sboru jsou určeny pro poskytování bezprostřední podpory už nasazeným jednotkám požární 

ochrany při zdolávání požárů, provádění záchranných prací při haváriích, živelných 

pohromách a jiných mimořádných událostech. Nasazovány jsou zpravidla při lokalizaci a 
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likvidaci následků mimořádných událostí velkého rozsahu, kde je potřebné dlouhodobé nebo 

masové nasazení nebo kde jsou potřební specialisté a speciální zásahová technika, kterou 

ostatní stanice sboru nedisponují. Kromě klasické zásahové činnosti mají také svoji 

specializaci. Záchranná brigáda v Malackách se specializuje na zásahy při vyprošťování osob 

ze závalů, odstraňování následků technologických havárií s důrazem na havárie jaderných 

zařízení, na výstavbu a provoz ubytovací kapacity pro 400 osob v rámci humanitární pomoci.  

Záchranná brigáda v Žilině se specializuje na zásahy v prostředí s výskytem 

nebezpečných látek, na dopravní nehody těžké techniky a havárie v těžce dostupném terénu. 

Záchranná brigáda v Humenném se specializuje na lezeckou činnost a provádění speciálních 

činností v době povodní (potápěči, nouzová demolice hrází a ledových bariér – pyrotechnické 

práce, odčerpávání vody a podobně). Všechny záchranné brigády jsou připraveny také na 

pomoc při zabezpečování nouzového zásobování a ubytování obyvatelstva, na poskytování 

humanitární pomoci a zabezpečení lékařské péče pro příslušníky HaZZ. [27] 

 

Arabské emiráty  

 

Organizační struktura 53-členný UAE USAR Team. Formulace týmové struktury se 

shoduje s INSARAG Guidelines zajistit adekvátní zdroje k tomu, aby operovaly nezávisle v 

jednom místě po dobu 7 dnů, jaký je požadavek na  střední USAR tým.  Veškeří týmoví 

členové jsou zaměstnanci Abú Zabího Police a byli vybráni z různých osobních oddělení 

jednotek v Emergency a Public oddělení bezpečnostech práci. Velitel USAR Teamu bude 

odpovědný za výběr členů, založený na každém výkonu zachránce, na zkušenosti a 

doporučení jejich nadřízenými. 

Cestování a zdravotní politika vůdčí UAE USAR Team je spravovaná Operations 

Planningem Officer a závodním lékařem. Operations Planning Officer zajišťuje platnost 

týmových pasů.[27] 

 

 Polsko 

 

Organizace má název Grupa poszukiwavczo-ratownicza Państwowej strazy pozarnej. 

V češtině to znamená něco jako Vyhledávací a záchranná skupina Hasičského záchranného 
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sboru.GPR PSP jsou předurčeny k provádění vyhledávání a záchrany v případě živelných 

katastrof nebo i jiných úkolů. 

 Disponuje 5 záchrannými odřady USAR. Na přepravu do ciziny používají tři letiště. 

VARŠAWA, KRAKOW, GDAŇSK.Řídící důstojníci podle žádosti, kterou obdrží, určí 

centrum mobilizace pro personál a aktualizace Virtual OSOCC.Vybavení se liší jen 

minimálně.[27] 

 

Německo 

 

Německo nám nabízí dvě záchranářské organizace. Jednu vládní plně podporovanou 

státem (bundesorganizacion!) THW. Druhou soukromou podporovanou sponzory I.S.A.R.. 

I.S.A.R. Německo přispěje k národní kalamitní službě delegováním speciálně 

vycvičených týmů do oblastí katastrofy, jako stavební zhroucení, exploze, záplavová pohroma 

a tak dále, doma i v cizině. 

THW. Německo bylo založené v červnu 2003. Většiny zakládajících členů, mají 

zkušenosti ve vyhledávacích a záchranných aktivitách v zahraničích v spolupráci s ostatními 

pomocnými organizacemi. THW disponuje těžkým odřadem.[27] 

 

Závěrečné porovnání   

 

Pokud bych měl charakterizovat a porovnávat záchranné odřady do obydlených oblastí 

u nás a v zahraničí.Pak je důležité si vždy uvědomit, že každý stát je něčím specifický, 

odlišný. Kultura státní zřízení apod. 

V ČR spadají záchranné odřady pod MV GŘ HZS ČR, disponují dvěma četami s  

počtem 68 lidí. Jedna četa je dislokována v  Praze a druhá v Ostravě. Rozmístění je dáno 

pokrytím celého území a dostupností k letecké dopravě. Pokud se tyto čety spojí, můžou 

utvořit i mezinárodní tým. 

V jiných zemích to funguje různě, například v Arabských emirátech spadá záchranný 

odřad pod policii jinde pod armádu. Na Slovensku ponechali záchranné brigády, které jsou 

součástí HZS. V Polsku mají dokonce pět USAR odřadů. Polsko disponuje velice velkou 

základnou záchranných odřadů. 
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V Německu mají jeden vládní tým a dále soukromý to je také zvláštnost. Aby se 

předešlo tomu, že k těmto mimořádným zásahům budou jezdit i organizace, které nemají 

dobré vybavení a nejsou kvalitně vycvičeni (tak zvaná záchranářská turistika) je snaha 

sjednotit záchranné odřady pomocí metodiky INSARAG co se týče vybavení, soběstačnosti i 

organizace vysílání a působení v místě zásahu. 

Všechny týmy by měli prodělat kvalifikační přezkoušení na druh odřadu (střední 

odřad, těžký odřad, lehký odřad). Při přezkoušení řeší tým nahodilou situaci jako při ostrém 

zásahu. Ve většině případů vyproštění osob ze zřícených konstrukcí. Co se týče vybavení 

odřadů je velmi podobné a doporučuje ho metodika INSARAG, podle které se týmy vybavují 

a postupují při zásazích. 

Závěrem můžeme říci, že je zde snaha sjednotit ať už reálně tak co se týká vybavení 

všechny týmy z celého světa čímž je větší pravděpodobnost spolupráce a úspěchu. 

 

 

14. VÝCVIK VYHLEDÁVACÍCH OD ŘADŮ 

 

Jelikož všichni členové vyhledávacího odřadu jsou příslušníky HZS. Teoretická 

školení probíhají v rámci měsíčního plánu školení příslušníků HZS. Kde se školí teorie a je 

zde zahrnuta i praktická část výcviku se speciální technikou. Kromě teorie a praktického 

výcviku se příslušníci zaměřují též na jazykovou přípravu, která je velice důležitá 

v zahraničních misích ( používá se anglický jazyk). 

Další částí přípravy vyhledávacího a záchranného odřadu jsou praktická cvičení. Pro 

konání praktického výcviku je nutné zajistit lokalitu. Prostor kde se nacházejí zbořené domy, 

konstrukce a podobně. Velmi dobrá spolupráce v tomto směru je s našimi Polskými kolegy. 

Ve vojenském prostoru Žagaň kde se po německé, polské a Sovětské armádě nachází 

rozsáhlé polorozbořené město daleko od civilizace. Což je ideální místo na výcvik celých 

týmů. 

 ČR se cvičení zúčastňuje pravidelně každý rok již od roku 2002.  

 

Také u nás v republice probíhají cvi čení 

Pravidelně několikrát do roka probíhá nácvik nakládky materiálu USAR odřadu 

včetně vozu Subaru do letadla AN 26. Nakládku si vyzkoušeli členové pražského odřadu. 
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Zabalení materiálu se uskutečnilo na stanici HS 5 Strašnice a poté odjela kolona vozů na 

vojenské letiště Kbely, kde se konala nakládka kontejnerů a vozu Subaru do letadla. 

Samozřejmě, že součástí prověrky byla i kontrola osobních věcí všech zúčastněných 

příslušníků. 

 

� Cvičení Vitland 2007 

� Informace o cvičení Vitland  - průběh výcviku USAR týmu HZS hl. m. Prahy. 

� Část území fiktivní země Vitland byla 1. 11. 2007 v 03.00 UTC zasažena 

zemětřesením o síle 7,5. Zemětřesením a následnými výbuchy ve výrobě je zasažen i 

uzavřený komplex zbrojní a muniční továrny. 

� HZS hl. m. Prahy byl v 8.00 hod. místního času vyzván k sestavení středního USAR 

odřadu, který bude působit jako jednotka GŘ HZS ČR. 

� Po přečtení rozkazu Generálního ředitele HZS ČR, předání finanční zálohy a 

seznámení se situací na místě nasazení jednotka fiktivně odletěla do sousední země a 

poté po překročení hranic spojené s přijetím RDC dorazila ve 20.10 hod. místního 

času do prostoru nasazení v hlavním městě Vitlandu. Styčný důstojník LEMA 

jednotku doprovodil na místo určené pro vybudování BoO (základny). Zde byl 

současně vybudován Sub-OSOCC, který obsluhovali styční důstojníci zařazení 

v jednotce.  

� V průběhu budování BoO byla jednotka v 21.40 hod. vyslána na první nasazení. 

Jednalo se o vizuální vyhledání osob v rozsáhlé a členité budově, do které byl přístup 

možný jen na úrovni 2. nadzemního podlaží. Do ukončení v 0.36 hod. byly v budově 

nalezeny a vyproštěny 2 zraněné osoby a jedna mrtvá osoba. Tuto činnost prováděli 

příslušníci 1. čety průběžně doplňovaní příslušníky 2. čety, která dobudovávala 

základnu. 

� 2.11. v 8.26 hod. byly obě čety jednotky vyslány na vyhledání a záchranu osob ve 

spolupráci s kynologickou skupinou. Do 12.50 hod. byly vyproštěny 3 zraněné 

osoby. Vzhledem k tomu, že 3. osoba byla ozbrojená, byla na místo přivolána policie 

k převzetí zbraně. Doplňkovým úkolem bylo posunutí tělesa o hmotnosti cca 4000 

kg. 

� Souběžně od 12.00 do 14.05 hod. prováděla 2. četa záchranu osoby z výtahové 

šachty. Čistým vodorovným průrazem byl zajištěn přístup k postižené zraněné osobě, 

která byla vyproštěna. 
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� Od 14.15 do 16.00 hod. prováděla 1. četa záchranu zraněné osoby, která byla v 

prostoru pod zřícenými stropními panely. 

� Od 15.30 do 18.20 hod. prováděla 2. četa korunkové vrtání a čistý vodorovný průraz 

– řez betonem o tloušťce 0,35 m. Zde byla identifikována část těla. 

� Od 16.15 do 16.45 hod. prováděla 1. četa záchranu osoby z výtahové šachty. Čistým 

vodorovným průrazem byl zajištěn přístup k postižené zraněné osobě, která byla 

vyproštěna. 

� Od 19.00 do 21.05 hod. bylo prováděno vyhledání osoby pomocí Life Detector 

DELSAR. Zásah byl komplikován nutností identifikovat a zajistit nebezpečnou látku. 

Vodorovným průrazem byla vyproštěna zraněná osoba. 

� Ve 22.00 hod. byly obě čety vyslány provést stabilizaci objektu předurčeného pro 

polní nemocnici. Pro tento účel bylo využito vybavení technického kontejneru. Tato 

akce byla ukončena po 23. hodině, kdy se v bezprostřední blízkosti místa nasazení 

ozvala střelba z automatických zbraní a jednotka se vrátila na svou základnu. 

� Vzhledem ke zhoršující se situaci se vedení jednotky spojilo s LEMA a 

zastupitelským úřadem pro zajištění bezpečnosti. Po odjezdu na koordinační schůzku 

byla krátce po půlnoci základna obsazena ozbrojenými milicemi protivládních 

jednotek. Dva členové jednotky byli zatčeni a byli propuštěni po intenzivním 

vyjednávání až po 3. hodině ranní. Vzhledem ke skutečnosti, že vládní oddíly 

postupně získaly ztracenou kontrolu nad oblastí, bylo rozhodnuto o pokračování 

mise. 

� Po krátkém odpočinku 3.11. v 7.40 hod. byla celá jednotka vyslána k vyhledání osob 

ve spolupráci s kynology a jejich vyproštění z prostoru 2. nadzemního podlaží 

rozsáhlé budovy. Po transportu psa a vybavení lezeckou technikou byly nalezeny dvě 

zraněné osoby, k jedné z nich byl zajištěn přístup vodorovným průrazem a obě osoby 

byly po zabezpečení životních funkcí transportovány do sanitního vozidla. Tato akce 

byla ukončena v 9.20 hod. 

� V 9.50 hod. byla celá jednotka vyslána k provedení záchrany dvě osob svislými 

průrazy. Jeden nahoru, druhý dolů. Po provedení průrazů byly osoby vyproštěny 

v 15.00 hod. Po dřívějším ukončení práce 2. četou, tato prováděla vodorovný průraz 

betonovou stěnou. 

� V 17.00 hod. byla na základě ukončení záchranné fáze ukončena činnost týmu a 

zahájena demobilizace týmu. Návrat týmu byl stanoven na 4.11. 10.00 hod. 

� Od 8.00 hod. dne 4.11. byla zrušena základna a jednotka se připravila k odjezdu. 
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� V 10.15 hod. odjezd. 

� V 16.10 hod. příjezd do Prahy. 

� V 16.30 hod. ukončení mise na HS 5 Strašnice.[23] 

 

 

15. POZNATKY A ZKUŠENOSTI ZE ZÁSAH Ů A CVIČENÍ 

 

Je velkým přínosem, že můžeme hodnotit výcvik a přípravu i opravdové zásahy. 

Samozřejmě kvalitně se připravovat je základní pilíř, o který se jednotka může kdykoli 

opřít. 

Cvičení, která probíhají, jsou velice náročná na fyzickou přípravu zasahujících. 

Je rozdíl oproti ostrému zásahu v zahraničí především, že záchranné práce ve více 

případech neprobíhají v noci. Je to kvůli bezpečnosti zasahujících týmů.  Při cvičení se může 

pracovat nonstop 30 – 40 hodin v kuse a týmy se jenom střídají. 

Další rozdíl je v řízení. Nasazení jednotky obvykle záleží na osobní intervenci velitele 

jednotky. 

Nemusím zdůrazňovat, že při cvičení odřad pracuje v relativním klidu. U ostrých 

zásahů vládne na místě chaos, panika místních obyvatel, Kteří se snaží nějakým způsobem 

pomoci.Což je většinou ku škodě. 

Krokem kupředu je metodika INSARAG. Pokud se jí budou všechny týmy řídit tak i 

spolupráce mezi týmy bude bezproblémová ať už je tým z kterékoliv země. Týmy se mohou 

doplňovat nebo nahrazovat i spolupracovat. Přínos je také v tom, že orgány které záchranu 

řídí a koordinují, budou mít jednodušší rozhodování co se týče nasazení. Pokud budou vědět, 

že tým ať už je z jakékoliv země má atestační zkoušky podle ISARAG.Bude hned jasná 

struktura týmu, jeho vybavení apod.Tím se urychlí a zjednoduší nasazení týmů. 

Naprosto nezbytná je komunikace. Na jakékoliv úrovni. Znalost alespoň anglického 

jazyka je bezpodmínečná u všech členů týmu.Díky zkušenostem u zásahů se neustále 

zdokonaluje vybavení týmů i logistické zabezpečení. 
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Obrázek 5: Práce v sutinách 

 

16. DOPORUČENÍ PRO ČINNOST TĚCHTO ODŘADŮ 

 

Jako první bych uvedl, že AČR disponuje novými ledadly  CASA C – 295M a 

AIRBUS A-319CJ. 

Především letadlo CASA C - 295M které má nahradit ANTONOV An – 26. 

Dvoumotorový turbovrtulový taktický transportní letoun pro krátké a střední vzdálenosti pro 

přepravu osob a materiálu. Letoun je možné velmi rychle upravit pro leteckou přepravu, 

případně evakuaci zraněných a nemocných na 24 nosítkách s odborným lékařským 

doprovodem.  

Maximální dolet stroje přesahuje 5,5 tisíce kilometrů, jsou schopné operovat i z 

nezpevněných ploch a jsou vybaveny systémem pasivní a aktivní ochrany. V přepravním 

prostoru o celkovém objemu 46,9 m3 je možné přepravovat náklad na paletách o hmotnosti až 

9,25 tuny – s tímto nákladem uletí 1,2 tisíce kilometrů.  

Což je z hlediska záchranářů přínos. V roce 2010 by AČR měla od výrobce přebrat 

čtyři kusy těchto letounů.To je signál i pro záchranný odřad, který by si měl vyzkoušet 

kapacitu letounu.To znamená, kolik technického materiálu a týmu pojme.A jakým způsobem 

bude probíhat nakládka a v jakém čase.U starších typů An – 26 to záchranný  odřad trénoval 

několikrát ročně, aby v případě vyslání odřadu do zahraničí  předešel zbytečným 

komplikacím a zdržení. 

Obrázek 6: CASA C – 295M 
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Jako druhé letadlo je A-319CJ, které vlastní AČR od roku 2007 však lze využít 

převážně na přepravu týmů. 

Na přepravu materiálu je nevhodné proto se nevyužívá. 

 

Obrázek 7: AIRBUS A – 319CJ 
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Za druhé komunikace. 

Na komunikaci je potřeba se zaměřit zejména jak nám říká to známé rčení „Bez 

spojení není velení“ zde platí dvojnásob. 

Ať už uvnitř týmu za pomocí vysílaček tak vně týmu spojení satelitními telefony 

s OPIS GŘ HZS, ambasádou nebo datovým připojením s Virtual OSOCC. 

 

Jako třetí bod bych uvedl kynologické atesty podle metodiky INSARAG, což by 

utvořilo jednotný systém pro výcvik psů a psovodů ve všech zemích. 

 

Jako poslední bych zmínil nutnost nezaměřovat se pouze na činnost vyhledávacích a 

záchranných týmů, ale zkusil bych využít prostředky týmu po skončení jejich práce pro jiné 

moduly EU. 
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17. ZÁVĚR 

 

Z mé diplomové práce vyplývá, že Česká republika je v poskytování humanitární 

pomoci ve formě záchranného a vyhledávacího odřadu do obydlených oblastí velice aktivní, a 

díky tomu má také dobré místo mezi ostatními vyspělými státy, které tuto pomoci poskytují. 

Výskyt katastrof u nichž je potřeba poskytnout humanitární pomoc, přibývá a nikdo předem 

neví, která zeměpisná oblast bude zasažena. Proto je třeba, aby byla Česká republika stále 

připravena kdykoliv humanitární pomoc poskytnout. Český vyhledávací odřad do obydlených 

oblastí za poslední dobu prošel nejednou změnou. Změnila se struktura odřadu, z čehož 

vyplývá i legislativní změna. V České republice máme dva střední odřady, které po spojení 

tvoří těžký odřad. Odřad se připravuje na klasifikační zkoušky podle metodiky INSARAG 

které proběhnou letos na podzim. Vznikl záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR 

v Hlučíně, který disponuje psovody se psy, kteří v nejbližší době budou skládat náročné 

atestační zkoušky pro sutinové vyhledávání a pokud obstojí, budou zařazeni na seznam který 

má k dispozici OPIS HZS GŘ ČR. Můžou být nasazováni ať při zásazích v ČR tak i v 

zahraničí. 

Pro úspěšné nasazování odřadu je potřebné systematické a pravidelné vedení odborné 

přípravy určených příslušníků na základě uvedených požadavků. Mezi které patří i vliv stresu 

na zasahující. Také důležitá je posttraumatická péče zasahujících, která se v minulosti dosti 

opomíjela. Problém s přepravou týmu však zůstává. I nová letadla, která zakoupila AČR, 

nedokáží pojmout celý záchranný odřad najednou. MV - GŘ HZS ČR jedná o komerční 

letecké přepravě s ČSA, popřípadě s dalšími přepravci. Problém však bývá to, že přepravci 

požadují zpravidla velké sumy za zajištění akceschopnosti, že poskytnou letoun do určitého 

časového limitu.Letecká přeprava je obecný problém na celém světě. Posunem vpřed je 

celosvětový systém INSARAG. Tato metodika má jasné postupy, jasnou strukturu, jasný řád. 

Bohužel stále přetrvává velmi složitý a komplikovaný postup schvalování při vysílání 

záchranného týmu do zahraničí. Jeho zjednodušení by si zasloužilo pozornost. 
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let ................................................................................................................................................6 
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POUŽITÉ ZKRATKY 

 
� MV ČR  

Ministerstvo vnitra České republiky  

� OMSEI MV ČR  

Odbor mezinárodní spolupráce a evropské integrace Ministerstva vnitra ČR  

� HZS  

Hasičský záchranný sbor  

� SDH  

Sbor dobrovolných hasičů  

� JPO  

Jednotky požární ochrany  

� ČR  

Česká republika 

� MV - GŘ HZS ČR  

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR  

� OPIS MV - GŘ HZS ČR  

Operační a informační středisko Ministerstva vnitra – generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR  

� KOPIS  

Krajské operační a informační středisko 

� MZV ČR  

Ministerstvo zahraničních věcí 

� AČR  

Armáda ČR   

� MAAE  

Mezinárodní agentura pro atomovou energii  

� EU  

Evropská unie  

� OSN  

Organizace spojených národů  

� MIC  

Monitorovací a informační centrum Evropské komise (Monitoring and Information 

Centre)  
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� NATO  

Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization)  

� EADRCC  

Koordinační centrum pomoci při katastrofách při NATO (Euro-Atlantic Disaster 

Response Coordination Centre)  

� UNECE  

Ekonomická komise pro Evropu při OSN (UN Economic Commission for Europe)  

� OCHA  

Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí při OSN (UN Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs)   

� UN ECOSOC  

Ekonomická a sociální rada při OSN (UN Economic and Social Council)  

� UNDAC  

Pomoc a koordinace katastrof při OSN (UN Disaster Assessment and Coordination)  

� UNDP  

Rozvojový program při OSN (UN Development Programme)7  

� UN ECLAC  

Ekonomická komise pro Latinskou Ameriku a oblast Karibiku při OSN (UN 

Economic Commission for Latin America and the Caribbean)  

� UN ECA  

Ekonomická komise pro Afriku při OSN (UN Economic Commission for Africa)  

� UN ESCWA UN  

Ekonomická a sociální komise pro západní Asii při OSN (Economic and Social 

Commission for Western Asia)  

� OSOCC  

Operační a koordinační centrum v místě katastrofy při OSN (On-Site Operations 

Coordination Centre)  

� Virtual OSOCC  

Webové on-line rozhrání Operačního a koordinačního centra pro katastrofy při OSN  

� GDACS  

Globální systém koordinace pomoci v reálnem čase při Evropské komisi (Global 

Disaster Alert and Coordination Systém)  

� USAR  

Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí (Urban Search and Rescue)  
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� INSARAG  

Mezinárodní poradní skupina pro vyhledávací a záchranné týmy při OSN 

(International Search and Rescue Advisory Group)  

� LEMA  

Úřad místní záchranné správy (Local emergency management autority)  

� IZS 

Integrovaný Záchranný Systém 

� CO 

Civilní ochrana 

� OSPČR 

Operační středisko policie České republiky 

� HaZZ 

Hasičský a záchranný zbor 

� SÚJB 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

� SÚJCHBO 

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany 

� SÚRAO 

Správa uložišť jaderných odpadů 

� MŽPČR 

Ministerstvo životního prostředí České republiky 

� HUSAR 

Podle metodiky INSARAG těžký vyhledávací tým 

� MUSAR 

Podle metodiky INSARAG střední vyhledávací tým 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 VYBAVENÍ VYHLEDÁVACÍHO OD ŘADU DLE INSARAG 
 
3.5 kg to 4.5 kg palice      2 
1.4 kg to 1.8 kg kladivo      2 
majzlíky [25 mm x 197 mm]     2 
páčidlo rovné s ostřím [1 500 mm]    4 
ohnuté páčidlo ([1 m])      2 
rámová pila (těžká)       2 
karbidové pilové listy      3 
pila ocaska (650 mm)      2 
souprava pro výd řevy      3 
souprava pro poskytnutí I. pomoci    1 
souprava Trauma  *      1 
deky (na jedno použití)      2 
páteřní deska s 2 popruhy      1 
pákovky (76,2 cm)       1 
pákovky (těžké, 500 mm)      1 
lopata (D držadlo)       1 
souprava pro ozna čování **     3 
sekera – klasická velká      1 
sekera hasičská velká (hrot)     1 
45 m x 13 mm statické lano s opláštěným jádrem  2 
lano (90 m x 13 mm) statické, s opláštěným jádrem  2 
Lano (6 m x 13 mm) statické, s opláštěným jádrem  2 
slaňovací prost ředky  ** osma atp    4 
karabiny (klasické se zámkem a pojistkou)           24 
prost ředky na jišt ění/sebejišt ění  
(pomocná šňůra pro posuvný svírací uzel,  
blokant, případně kombinace obojího.)    6 
záchranné kladky [50 mm or 100 mm]    6 
Litter & Complete Pre-Rig  ** 
 /Záchranářská nosítka a popruhy umožňující zavěšení a  
rozkládající váhu – horizontálně I vertikálně. Může být  
originálně zakoupené vcelku nebo složené z částí)  1 
Webbing Kit                  2 
ochrana proti hranám  **  
 hranové kladky, kladky, hadice, kombinace 2 
záchranná smy čka       2 
 Pomocí pásu a připojovacího prostředku, který se skládá  
z karabiny s pojistkou zámku a kovové spony 
Sedací postroje        4 
Celotělové zachycovací postroje     2 
Stupačky (žebříček)                 1 
Trojnožka pro záchranu osob z hloubek, výška 2,3-3 m 1 
kovové (ocel) kotvicí tyč[25 mm x 1.3 m]           18 
1.4 kg to 1.8 kg kladivo (obě strany ploché, krátká rukojeť) 2 
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motorová pila       1 
 Motorová pila elektrická nebo se spalovacím motorem, náhradní řetěz a 
čistící prostředky  
 Náhradní 10 l kanystr s připravenou směsí – pro motorovou pilu se 
spalovacím motorem 
 30 m dlouhá prodlužovací šňůra pro elektrickou motorovou pilu 
měřící pásmo (8 m)       3 
lopata, dlouhá násada, čtvercová               1 
rýč, dlouhá násada       1 
zednické kladivo (0.7 kg)      4 
lopatky krátké, rozkládací       4 
transportní nádoba (kovová nebo plátěná)   4 
úhelník        4 
tesařské opasky – opasek pro nářadí    4 
hřebíky  **         2 
 10 Kg of 16-Penny – 89 mm 
 10 Kg of 8-Penny – 63,5 mm 
 10 Kg of 16-2 hlavičkový 
hydraulické zvedáky (minimálně 5 tun)    2 
páska        3 
souprava zvedacích vaků  
(3 vaky, 50-ton, 3xnáhradní vzduchová láhev)   1 
Rozšíření možností vysokotlakých zvedacích vaků na 245 t 1 
Ovládání ke zvedacím vakům     2 
elektrocentrála (5 KW)      2 
reflektory (500 W)       8 
prodlužovací šňůra (20 m)      6 
Prodlužovací šňůra (15 m)                 6 
rozvodná skříňka (4 Outlets w/GFI) – rozbočnice  2 
zásuvka – hvězda (pravděpodobně rozdvojka)   2 
rozbrušovačka (300 mm)      1 
kotouče[300 mm] Carbine Tip)     2 
kotouče [300 mm] řezání kovu)     2 
kotouče [300 mm] diamant, Continuous Rim)   2 
Rozbrušovačka 400 mm šířka, 10 l náhradní kanystr  1 
kotouče[400 mm, diamant (souvislé)    2 
kotouče[400 mm), karbid tip     2 
nádoba s tlakovou vodou      2 
příklepová vrtačka (38 mm)     2 
příslušenství k p říklepové vrta čce    2 
sada pro kotvení       1 
pila, elektrický pohon, 12 kotoučů na kov a 2 slitina  
karbid kobaltu a wolframu. [256 mm]    1 
 Motorová pila (300 mm) elektrická, náhradní tvrzený řetěz  
pokud není v seznamu lehkého odřadu??   1 
přímočará pila 12 listů na dělení dřeva a 18 na dělení kovu 1 
100 mm x 100 mm x 2.5 m trámky    8 
šroubové napínací zařízení, pár (38 mm)           12 
střihač trubek, multi-wheel (38 mm)    1 
trubka (2 m x 38 mm)                                  18        
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zvedák vysokozdvižný a prodlužovaní trubice   2 
sada řetězů        1 
Souprava ná řadí       1 
bourací kladivo, malé      2 
bourací kladivo, velké **      2 
Měřič napětí **       1 
 Volt/Ohm Meter, nebo podobný prostředek schopný  
detekovat el. proud 
Ventilátor        2 
 Poháněn spalovacím motorem nebo elektrickým  
 proudem s nástavcem pro usměrnění proudu  
detektor ovzduší       2 
Vzduchové dýchací přístroje, každý s varovným systémem 6 
 “bodyguard”, každý s nahradní vzduchovou lahví 
Dálkové dýchací přístroje s lahví pro evakuaci,  
každý se 75 m hadicí      3 
Maska s respirátory       6 
Náhradní filtry pro respirátory             24 
Ohýbačka, střihačka (25 mm šířka)    1 
Pálicí souprava       1 
Jeden nebo více plazmových hořáků, exotermních,  
případně acetylénových nebo obdobné zařízení 
Hubcuk (2- to 4-ton)      1 
Nosítka pro vyproštění ze stísněných prostor   1 
Nastřelovací pistol (červené nábojky??)    1 
Sada nastřelovacích hřebů (65 mm) ??    1 
Sada nastřelovacích hřebů (90 mm)    1 
Bruska (ostření vrtáků)      1 
Level (150 mm)       1 
Level (1.3 m)                  1 
Nastřelovací zařízení (seřizovací typ, - 6 – 16 penny)  1 
Box na nastřelovací hřeby – 8 penny    1 
Box na nastřelovací hřeby – 16 penny    1 
Šroubovací zvedák       8 
Bedna oranžových sprejů (označování linií, šikmý nástřik) 1 
Technické vyhledávací zařízení     1 
Optické – searchkamery 
Seismicko-akustické 
 
souprava pro poskytnutí I. pomoci** 
prostředky pro první pomoc lehce zraněným osobám – 6, včetně náplastí, očního 
roztoku, 10 cm x 10 cm gázových obvazů, náplastí, trojcípého šátku, stahovacích 
obvazů atd. 
 
souprava Trauma 
Základní prostředky k ošetření zranění skupiny do 6 osob, včetně prostředků na 
rozsáhlé protišokové opatření, dlah, prostředků pro zajištění dýchacích cest, křísícího 
přístroje s obličejovou maskou atp. Dále prostředky pro Advanced life support (např. 
léky) pokud je k dispozici školený personál 
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souprava pro ozna čování 
spreje oranžové barvy  2 
křídy     4 
pastelka (červená)   2 
pastelka (žlutá)   2 
tesařské tužky   4 
 
souprava popruh ů každá délka v jiné barv ě 
2.5 cm x 1.6 m   6 
2.5 cm x 4 m    6 
2.5 cm x 4.8 m   6 
2.5 cm x 6 m    6 
Všechny popruhy musí být z nylonu, pevnost 1820 kg.  
 
příslušenství k p říklepové vrta čce 
1 tvrzené vrtáky; (9,13, 19, 25, 38, and 50 mm) 
 
sada pro kotvení 
9 mm x 125 mm šroubů do betonu 1 sada 
9 mm ocelových kotvicích profilů           25 
9 mm kovové očka             25 
 
souprava pro výd řevy 
trámy – 10 cm x 10 cm x 45 cm  24 
trámy – 50 mm x 10 cm x 45 cm  24 
klíny – 10 cm x 10 cm x 45 cm  12 
klíny – 5 cm x 10 cm x 30 cm  12 
 
sada řetězů 
3 m s háky na každém konci – obdélníkové vybrání    1 
1.6 m s hákem obdélníkové vybrání & a hák klasický – kulatý tvar  1 
3 m s hákem obdélník vybrání a klasický hák     1 
6 m s hákem obdélník vybrání a klasický hák     1 
Všechny řetězy minimálně [9 mm], pevnostní třída 7 nebo lepší  1 
 
souprava ná řadí 
30 cm univerzální klíč 
20 cm univerzální klíč 
kleště 
siko kleště 
kombinované kleště (elektrikářské)  
13 mm Gola sada 
13 mm klíč ke Gola sadě 
kamenické kladivo 
sada šroubováků 
sada izolovaných šroubováků 
Další vybavení dle potřeby 
 
bourací kladivo, malé 
sekáče  - oškrt  2 
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sekáče   2 
Bourací kladivo, elektrické, pneumatické nebo s vlastní spalovacím motorem, 
minimálně 20 kg 
 
bourací kladivo, velké 
sekáče - oškrt  2 
sekáče   2 
Bourací kladivo, elektrické, pneumatické nebo s vlastní spalovacím motorem, 
minimálně 40 kg 
 
pálicí souprava 
Jeden nebo více plazmových hořáků, exotermních, případně acetylénových nebo 
obdobné zařízení 
 
 


