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Diplomová práce řeší problematiku záchranné jednotky, tzv. odřadu, kterou je moţné nasadit 

pro vyhledávání a záchranu osob na vodní hladině zejména při povodních či dalších 

mimořádných událostech spojených s touto činností.  

Úvod práce se zabývá povodněmi v ČR, jejich charakteristikou a statistikou práce na vodě 

jednotek poţární ochrany. 

V další části je popsán systém poskytování humanitární pomoci a vysílání odřadů v rámci ČR. 

V poslední části práce je navrhnuta koncepce odřadu pro vyhledávání a záchranu osob 

na vodní hladině pro podmínky České republiky, včetně struktury, nasazení a vybavení 

odřadu. Dále je zde diskutována moţnost vyuţití odřadu pro záchranné operace i mimo rámec 

České republiky. 

 

Annotation 

 

CUHANIC, O. Water Save and Rescue. Ostrava, 2011. 64 p. Thesis. VSB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 

 

Keywords: Floods, Humanitarian Aid, Rescue, Sail, Save, Team 

 

The thesis tackles questions of the rescue force called TEAM. It is  possible to apply this team 

for the water save and rescue especially in the course of floods or some other water works. 

The introduction deals with the floods in the Czech republic and statistics of the fire brigade 

water interventions. 

Next part deals with the administration of humanitarian aid framework. 

The last part projects the conception of the Water Save and Rescue Team for condition of the 

Czech republic and goes through its structure, stocking and equipment. Also discusses 

a possibility of legation the team abroad. 
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Úvod 

 

Tématem této diplomové práce je vyhledávání a záchrana osob na vodní hladině. Hned 

na úvod je ale nutné sdělit, ţe cílem práce nejsou metodické postupy vyhledávání ani 

záchrany na vodní hladině, nýbrţ koncepce záchranné jednotky, která můţe být povolána 

a nasazena v případě povodní i jiných mimořádných událostí spojených se záchrannými 

pracemi na vodě. Popsaný bude návrh optimální struktury jednotky, její nasazení, vybavení 

a výcvik. 

 

Důvodů, proč se zabývat myšlenkou, zda je vhodné či nikoli takovou jednotku zřizovat 

či vyuţívat, je několik. V první řadě jde zejména o četnost případů povodní a situací 

spojených s tzv. velkou vodou. Jen v posledních deseti letech se jedná minimálně o čtyři 

ničivé povodně na území naší republiky, které měly za následek nejen obrovské materiální 

škody, ale především řadu lidských ţivotů. Je tedy na místě zamyslet se nad tím, zda by 

nebylo vhodné zajistit alespoň některé regiony záchrannými jednotkami, které s daným 

vybavením a výcvikem rychle a efektivně zasáhnou a pomohou tak minimalizovat zejména 

ztráty na lidských ţivotech. V době povodní jsou nasazeni jak hasiči z povolání, tak jednotky 

sborů dobrovolných hasičů obcí a další sloţky integrovaného záchranného systému. V těchto 

hektických časech by pak byla jistě přivítána pomoc školených a cvičených záchranářů, kteří 

by dorazili i z povodní nezasaţeného regionu v krátkém čase a s vlastním vybavením 

a technikou. 

V případě tzv. bleskových povodní na území České republiky můţe integrovaný záchranný 

systém okamţitě reagovat a velmi rychle nasadit tuto záchrannou jednotku přímo 

do postiţeného území. 

Dalším vyuţitím těchto jednotek pak můţe být i nasazení v rámci mezinárodní pomoci 

v sousedních státech České republiky i ostatních zemích Evropy. Výcvik i odborná příprava 

pak přispějí ke kvalitě znalostí a dovedností kaţdého příslušníka jednotky, které můţe uplatnit 

i při jiných záchranných pracích na vodě.  
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Seznam zkratek 

 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

MV-generální ředitelství HZS ČR Ministerstvo vnitra-generální ředitelství HZS ČR 

KOPIS HZS kraje Krajské operační a informační středisko HZS kraje 

INSARAG International Search and Rescue Advisory Group 

MIC The Monitoring and Information Centre 

NATO-EADRCC Euro-Atlantic Disaster Response Coordinator Centre 

MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii 

UN-OCHA United Nations Office for the Coordination 

of Humanitarian Affairs 

SÚJCHBO Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany 

SÚRAO Správa úloţišť radioaktivních odpadů 

WASAR Water Search and Rescue 

USAR Urban Search and Rescue 

AMDS Automated Message Delivery System 

SMS Short Message Service 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JPO I Jednotka poţární ochrany I 

ÚO Územní odbor 

ČR Česká republika 

HP koňská síla 

mld. miliarda 

kg kilogram 

km kilometr 

cm centimetr 

m metr 

s sekunda 

l litr 
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Rešerše 

 

Při získávání informací a materiálů k vytvoření této diplomové práce bylo nutné ucelit 

základní myšlenky, kam by měl výsledek práce směřovat. Bylo třeba zajistit statistické údaje 

o práci na vodě, dále údaje o historických povodních v České republice a na závěr dokumenty 

Evropské komise týkající se modulů civilní ochrany Evropské unie. 

 

K prostudování statistických údajů o zásazích na vodní hladině byla vyuţita Statistická 

ročenka MV-generálního ředitelství HZS ČR [22]. Informace o povodních poskytly 

především internetové zdroje [18], [19], [20]. K mechanismu vyslání odřadů byly uţity 

dokumenty Evropské komise [3], internetový zdroj [25], [26] a další záleţitosti byly 

konzultovány s příslušníky HZS Moravskoslezkého kraje [23]. 

 

Z dalšího zpracovávání materiálů vyšla najevo potřeba informací ohledně vyslání humanitární 

pomoci do zahraničí [25]. Dále pak i informace o vyslání odřadů MV-generálního ředitelství 

HZS ČR do zahraničí [26]. 

 

V uvedených materiálech nalezneme informace, které jsou pouţity především v první části 

práce. 

Druhá část diplomové práce se o tyto údaje opírá a byla tak vytvořena nová koncepce 

povodňové záchranné jednotky, resp. odřadu pro vyhledávání a záchranu osob na vodní 

hladině. 
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1 Mimořádná událost 

 

Mimořádnou událostí je myšleno škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

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

a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací [1]. 

 

1.1 Druhy mimořádných událostí 

 

Druhy mimořádných událostí se dle [8] dělí: 

 

- podle původu: 

- přírodní, 

- antropogenní, 

- smíšené. 

 

- podle rychlosti vzniku: 

- skokové (sekundy a minuty), 

- krátkodobé (hodiny), 

- střednědobé (dny), 

- dlouhodobé (měsíce a dny). 

 

- podle času trvání: 

- krátkodobé, 

- dlouhodobé. 

 

- podle velikosti postiženého území: 

- lokální – nepřesahuje hranice obce, 

- regionální – nepřesahuje hranice kraje, 

- celostátní – postiţení celého území státu, 

- globální – dopad mimořádné události na více států. 
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Jiné dělení mimořádných událostí nám ukazuje tabulka 1 

 

 Tabulka 1 – Druhy a příklady mimořádných událostí [24] 

1) Živelní pohroma 2) Havárie 3) Ostatní události 

a) povodeň a) havárie v chemickém provozu a) teroristický čin 

b) zemětřesení b) radiační havárie b) sabotáţ 

c) velký sesuv půdy  c) ropná havárie c) ţhářství 

d) sopečný výbuch d) dopravní nehoda   

e) orkán, tornádo e) zřícení domu   

f) extrémní chlad a teplo     

g) pád meteoritu     

h) velký lesní poţár     

 

 

Mimořádné události se dle tabulky 1 dělí na ţivelní pohromy, havárie a ostatní události. Dále 

se budeme věnovat ţivelním pohromám. Pokud se omezíme pouze na Českou republiku, 

z výše uvedeného výčtu představují nejčastější druh ţivelní pohromy povodně, s tím 

samozřejmě i související meteorologické jevy (přívalové deště, silný vítr, …). 
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2 Statistické údaje 

 

Ze Statistických ročenek MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru [22] 

můţeme zjistit nejrůznější údaje o jednotlivých typech zásahů. Pro problematiku povodní 

a záchrany a vyhledávání osob na vodní hladině potřebujeme znát informace o počtech zásahů 

spojených s prací na vodě a se samotnou záchrannou činností na vodní hladině. Potřebné 

údaje jsou dostupné od roku 1998. Na následujících grafech je ukázána četnost zásahů typu 

„práce na vodě“ a s tím porovnaný počet zásahů typu „vyhledávání a záchrana osob z vody“. 
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Obrázek 1 Práce na vodě (HZS) [22] 

 

Obrázek 1 Práce na vodě (HZS) srovnává počet zásahů typu vyhledávání a záchrana osob 

z vody prováděný HZS s celkovým počtem zásahů typu práce na vodě. Můţeme si všimnout, 

ţe vyhledávání a záchrana osob z vody tvoří vţdy minimálně jednu třetinu aţ jednu polovinu 

z celkového počtu zásahů práce na vodě. 
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Práce na vodě (SDH)
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Obrázek 2 Práce na vodě (SDH) [22] 

 

Obrázek 2 Práce na vodě (SDH) pak srovnává počet zásahů typu vyhledávání a záchrana osob 

z vody prováděných jednotkami SDH obcí s celkovým počtem zásahů typu práce na vodě. 

Zde jsou v různých letech poměry těchto dvou typů zásahu různé. Významným je rok 2002, 

kdy byla Česká republika postiţena ničivými povodněmi, kdy bylo zaplaveno více neţ  800 

obcí
1
. Neméně zajímavý je i údaj z posledních 3 let, kdy můţeme pozorovat významný nárůst 

počtu zásahů typu vyhledávání a záchrana osob z vody právě u jednotek SDH obcí. 

 

Nejen z těchto údajů je zřejmé, ţe je nutné i do budoucna počítat s nasazením sil a prostředků 

na zásahy spojené se záchranou osob na vodní hladině. To dokládají i informace získané z 

dokumentů Evropské komise [3]. Civilní ochrana Evropské unie obdrţela za loňský rok 32 

ţádostí o poskytnutí humanitární pomoci, z toho bylo celých 14 spojeno přímo s povodněmi. 

 

Je tedy zřejmé, ţe ze statistického hlediska má význam věnovat povodním značnou pozornost. 

                                                 

1
 Viz kapitola 3.8.3 
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3 Povodně 

 

Povodně zaujímají v České republice významné místo mezi mimořádnými událostmi 

způsobenými přírodními vlivy, na jejichţ likvidaci se podílí především Hasičský záchranný 

sbor České republiky. Mimořádné události spojené s povodněmi se vyskytují nepravidelně 

a způsobují škody na majetku i na ţivotech lidí a zvířat. Mnohdy svým rozsahem a intenzitou 

vyvolají vyhlášení krizových stavů. 

 

3.1 Definice povodně 

 

Dle [2] se povodněmi rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 

povrchových vod, při kterém voda jiţ zaplavuje území mimo koryto vodního toku a můţe 

způsobit škody.  

Povodní je i stav, kdy voda můţe způsobit škody tím, ţe z určitého území nemůţe dočasně 

přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení 

území při soustředěném odtoku sráţkových vod.  

 

3.2 Nebezpečí povodně 

 

Za nebezpečí povodně se dle [2] povaţují situace zejména při: 

 

 dosaţení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho 

stoupající tendenci, 

 déletrvajících vydatných dešťových sráţkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních 

dešťových sráţek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku 

nebezpečných ledových zácp a nápěchů, 

 vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy. 
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3.3 Časový průběh povodně 

 

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí 

odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně 

povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň 

odvoláním druhého stupně povodňové aktivity.  

 

Povodní je rovněţ situace, při níţ nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, 

ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo sráţka dosáhla směrodatné úrovně 

pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného 

územního celku. Při pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, 

rozhoduje vodoprávní úřad (je-li splněna některá z těchto podmínek) [2]. 

 

3.4 Stupně povodňové aktivity 

 

Dle § 70 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů [2], se stupni povodňové 

aktivity rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiţ jsou 

zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě 

na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu. Rozsah 

operativních opatření prováděných pro ochranu před konkrétní povodní se řídí nebezpečím 

nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity, kterými 

jsou: 

 

1) první stupeň (stav bdělosti) 

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. 

Tento stav nastává rovněţ vydáním výstraţné informace předpovědní povodňové sluţby. 

Vyţaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového 

nebezpečí. Na vodních dílech nastává tento stav při dosaţení mezních hodnot sledovaných 

jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jeţ by 

mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. 
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2) druhý stupeň (stav pohotovosti) 

Vyhlašuje se, kdyţ nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším 

rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot 

sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti. Aktivizují se 

povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti 

prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle 

povodňového plánu. 

 

3) třetí stupeň (stav ohroţení) 

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohroţení ţivotů 

a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosaţení kritických hodnot sledovaných 

jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením 

nouzových opatření. Provádějí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů 

a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace. 

 

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu 

povodňové orgány. Podkladem je dosaţení nebo předpověď dosaţení směrodatného limitu 

hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlásné 

povodňové sluţby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, 

případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí. O vyhlášení 

a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen informovat subjekty uvedené 

v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán. 

 

3.5 Povodňová opatření 

 

Vodní zákon [2] rozděluje povodňová opatření jako přípravná opatření, opatření prováděná 

při nebezpečí povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni. 

 

Přípravná opatření 

a) stanovení záplavových území, 

b) vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity, 

c) povodňové plány, 

d) povodňové prohlídky, 
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e) příprava předpovědní a hlásné povodňové sluţby, 

f) organizační a technická příprava, 

g) vytváření hmotných povodňových rezerv, 

h) příprava účastníků povodňové ochrany. 

 

Opatření při nebezpečí povodně a za povodně 

a) činnost předpovědní povodňové sluţby, 

b) činnost hlásné povodňové sluţby, 

c) varování při nebezpečí povodně, 

d) zřízení a činnost hlídkové sluţby, 

e) vyklizení záplavových území, 

f) řízené ovlivňování odtokových poměrů, 

g) povodňové zabezpečovací práce, 

h) povodňové záchranné práce, 

i) zabezpečení náhradních funkcí a sluţeb v území zasaţeném povodní. 

 

Opatření po povodni 

a) evidenční a dokumentační práce, 

b) vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod, 

c) odstranění povodňových škod a obnova území po povodni. 

 

3.6 Povodňová charakteristika území ČR 

 

Povodňovou charakteristiku území naší země popisuje Povodňový plán ČR [19]. V něm se 

mimojiné píše, ţe Česká republika má následkem značné členitosti svého území velmi hustou 

hydrografickou síť o délce cca 85 tis. km. Nachází se v oblasti mírného klimatického pásma 

s pravidelným sezónním cyklem teplot a sráţek. Mimo těchto dlouhodobých výkyvů jsou 

krátkodobé změny počasí způsobovány častými přechody atmosférických front, které od sebe 

oddělují teplejší a studenější vzduchové masy a jsou většinou doprovázeny sráţkami. 

Rozdělení sráţek v průběhu roku má spíše kontinentální charakter. Nejvyšší měsíční úhrny 

sráţek připadají na květen aţ srpen, nejméně sráţek je v únoru a březnu. V letních měsících 

se často vyskytují krátkodobé extrémní sráţky bouřkového charakteru, které zasahují poměrně 

malá území. Dlouhodobý úhrn sráţek obecně stoupá se zvětšující se nadmořskou výškou. 
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Sněhová pokrývka se objevuje v průměru od poloviny prosince do poloviny března, 

na horách leţí sníh někdy aţ do května. Výška sněhové pokrývky v průměru dosahuje 

v níţinách 10 – 20 cm, ve středních polohách 40 - 60 cm, na horách přes 100 cm. Ve sněhově 

bohatém roce je na celém území ve sněhu akumulováno přibliţně 5 mld. m
3
 vody. Období 

tání sněhové pokrývky není pravidelné. Tání významná pro vznik povodní mohou nastat 

prakticky od prosince aţ do dubna. 

Průměrný roční odtok z území republiky činí 15,1 mld. m
3
, coţ odpovídá měrnému odtoku 

6,1 ls
-1

km
-2

. Odtokové poměry jsou značně nerovnoměrné. Poměr průměrného a maximálního 

průtoku (100letá povodeň) je na větších tocích 1:20 aţ 1:50, na malých tocích se blíţí 1:100 

a na některý horských tocích je ještě větší. 

 

3.7 Základní dělení povodní a historická data 

 

Povodně, které se v našich podmínkách vyskytující, můţeme dle [19] rozdělit na: 

a) přirozené, 

b) zvláštní. 

 

3.7.1 Přirozené povodně 

Pro vznik přirozených povodní jsou v naprosté většině případů rozhodující hydrologické 

příčinné jevy přímo na území naší republiky. Povodně přicházející ze zahraničí mohou 

připadat v úvahu pouze na řece Ohři (přítok do nádrţe Skalka) a na řece Dyji (přítok 

do nádrţe Vranov). 

 

Zimní a jarní povodně 

Jsou způsobené táním sněhové pokrývky, popř. v kombinaci s dešťovými sráţkami. Tyto 

povodně se nejvíce vyskytují na podhorských tocích a propagují se dále i v níţinných úsecích 

velkých toků. 

 březen 1981 – horní a střední Labe, povodí Ohře, horní Morava, 

 březen 2000 – povodí Jizery a horního Labe. 
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Letní povodně 

a) způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se zpravidla na všech tocích 

v zasaţeném území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích. 

 červenec 1981 – povodí Berounky, Vltavy a Labe, 

 srpen 1985 – povodí Odry, Moravy a Dyje, 

 červenec 1997 – povodí Moravy, Odry a horního Labe, 

 srpen 2002 – povodí Vltavy, dolního Labe a Dyje. 

 

b) způsobené krátkodobými sráţkami velké intenzity (často i přes 100 mm za několik málo 

hodin) zasahující poměrně malá území. Mohou se vyskytovat kdekoliv na malých 

vodních tocích, katastrofální důsledky mají zejména na sklonitých vějířovitých povodích. 

 červen 1979 – Stěnava a horní Metuje, 

 červenec 1979 a červenec 1987 – Jílovský potok, 

 červenec 1987 – Dřevnice a Vsetínská Bečva, 

 červenec 1998 na Rychnovsku. 

 

Zimní povodňové situace 

Jsou způsobené ledovými jevy i při relativně menších průtocích. Vyskytují se v úsecích toku 

náchylných ke vzniku ledových nápěchů a ledových zácp. 

 ledové jevy v lednu 1982 - Berounka, Cidlina, Ohře, 

 ledové jevy v únoru 1985 - povodí Moravy, Dyje, Sázavy. 

 

 

3.7.2 Zvláštní povodně 

Do této kategorie řadíme povodně způsobené umělými vlivy. Jsou to situace, které mohou 

nastat na vodních dílech vzdouvajících vodu. Vlastníci (uţivatelé) nebo správci vodních děl 

jsou povinni zajišťovat na nich odborný technicko-bezpečnostní dohled, jehoţ účelem je 

průběţné zjišťování technického stavu vodního díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti 

a moţných poruch i navrhování vhodných opatření k nápravě. Pro účely dohledu jsou vodní 

díla zařazena do I. aţ IV. kategorie podle výše škod v území pod vodním dílem při případné 

havárii. Pro díla I. a II. kategorie je vlastník (uţivatel) nebo správce povinen zajistit provádění 

dohledu prostřednictvím pověřené odborné organizace, kterou je v ČR akciová společnost 
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Vodní díla – technicko-bezpečnostní dohled. V ČR je v I. kategorii zařazeno 24 vodních děl 

(24 přehrad), ve II. kategorii je zařazeno 62 vodních děl (52 přehrad, 3 jezy, 7 odkališť). 

Za povodňových situací dochází často k ohroţení bezpečnosti i u vodních děl 

III. a IV. kategorie, zejména malých vodních nádrţí a rybníků, kterých je v ČR cca 21 000. 

Tato vodní díla mohou být pak zdrojem dalšího povodňového nebezpečí, buď z důvodu 

nedostatečné kapacity přelivných objektů nebo z důvodu špatného technického stavu či 

zanedbané údrţby. V České republice zhruba 20 - 30 % z celkového počtu hrází malých 

vodních nádrţí III. a IV. kategorie nevyhovuje kriteriím technicko-bezpečnostního dohledu 

pro převedení 50letých a 100letých povodní. Ročně se v ČR protrhne 3 aţ 5 rybníků převáţně 

z důvodu přelití hráze. Pracovníci technicko-bezpečnostního dohledu spolupracují s vlastníky 

(uţivateli) nebo správci malých vodních nádrţí i povodňovými orgány, zpracovávají pro ně 

odborné posudky technického stavu hrází s návrhem opatření k zajištění jejich bezpečnosti. 

Pomáhají sniţovat rizika havárií hrází v oblastech zasaţených povodní. 

 

Podle doby vzniku a trvání můţeme povodně rozdělit následujícím způsobem: 

 

a) bleskové povodně (na horních tocích), 

b) dlouhodobě zaplavená území. 

 

3.7.3 Blesková povodeň 

Jedná se především o letní povodně způsobené krátkodobými sráţkami velké intenzity (často 

přes 100 mm za několik málo hodin). Tyto přívalové deště nejde ani v současné době 

na úrovni numerických atmosférických modelů dobře předpovídat. Zasahují poměrně malá 

území, mohou se ale vyskytovat kdekoli na malých tocích, katastrofální důsledky mají 

zejména na sklonitých povodích vějířovitého tvaru. Vysoká intenzita deště rychle překročí 

infiltrační kapacitu půdy a dochází k povrchovému odtoku i mimo koryta toků. Situaci 

komplikují rozsáhlé zpevněné plochy či městská zástavba s ucpanou kanalizací.  Vše se děje 

v krátkém časovém horizontu, proto se vţil termín „blesková povodeň“, z anglického „flash 

flood“ [21]. 
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Příklady bleskových povodní: 

 červen 1987 – Dřevnice a Vsetínská Bečva, 

 červen 1995 – Litavka, 

 červen 1996 – povodí Opavy na Bruntálsku, 

 červenec 1998 – Dědina a Bělá na Rychnovsku, 

 srpen 2005 – Olše, 

 červen 2009 – Luha a Jičínka, 

 červen 2010 – Kamenice, 

 srpen 2010 – Smědá, Ploučnice, Svitávka, Řásnice, Luţická Nisa. 

 

3.7.4 Dlouhodobě zaplavená území 

Při dlouhotrvajících deštích či při porušení vodního díla můţe voda zaplavit území na delší 

dobu. Způsobeno je to tím, ţe voda nemá kam odtékat a kvůli podmáčené půdě nemůţe 

ani vsakovat neboli infiltrovat.  

Zaplavené území je mnohdy kombinace několika druhů povodní popsaných výše a záchranné 

práce mohou být prováděny jen se speciální technikou, pomocí člunů, vrtulníků anebo těţké 

vojenské techniky. Stává se častým pravidlem, ţe obyvatelé a majitelé obydlí zaplavující se 

oblasti odmítají včasnou a bezpečnou evakuaci a k jejich záchraně se musí přistoupit právě 

se speciální technikou. 

 

3.8 Významné povodně v České republice 

 

Souhrn významných povodní, které zasáhly v posledních letech území naší republiky, udává 

následující tabulka 2.  

 Tabulka 2 - Přehled povodní v České republice [18] 

Období Lokalita Postiženo 
Počet 

mrtvých 
Škody 

[mld.Kč] 

červenec 1997 Troubky, Morava, část východních Čech 536 obcí 50 63 

červenec 1998 východní Čechy 30 obcí 6 2 

srpen 2002 jižní, střední, severní Čechy 800 obcí 17 73 

březen, duben 
2006 

JHC, STC, ULK, PAK, HKK, VYS, JHM, 
OLK, ZLK 

7 krajů 9 5,5 

červen, srpen 
2009 

MSK, OLK, JHC, ZLK, HKK 13 okresů 15 5,6 
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Tabulka 2 ukazuje přehled povodní v novodobé historii České republiky. Co do počtu obětí 

jsou nejvýznamnější povodně z července 1997, co do výše materiálních škod pak povodně 

ze srpna 2002. Těmto povodním se budou věnovat následující podkapitoly. 

 

3.8.1 Červenec 1997 

Povodně na území Moravy, Slezska a východních Čech proběhly mezi 5. – 16. červencem 

1997 a byly způsobené vydatnými sráţkami. Bylo zasaţeno i sousedící území Polska, 

Slovenska a Rakouska. Povodňová vlna z Odry se projevila i na svém dolním toku v úseku 

hranice s Německem. Tuto povodeň tak můţeme nazvat katastrofou evropských rozměrů [18]. 

 

Příčinou vydatných sráţek byla tlaková níţe, která se nad Moravu a Polsko posouvala směrem 

od severní Itálie. Neobvyklá situace ve vývoji nastala tehdy, kdyţ pole vyššího tlaku vzduchu 

mezi Azorskými ostrovy a Skandinávií postup tlakové níţe zablokovalo. Její střed po jistou 

dobu uvíznul nad jiţním Polskem. Území Moravy zůstávalo relativně blízko středu tlakového 

útvaru a zároveň bylo překáţkou pro týlovou sloţku jeho proudění. Právě tato sloţka tlakové 

níţe přinášela nejvíce oblačnosti a sráţek. Zpomalením postupu frontálního systému se 

obvykle jeden aţ tři dny trvající sráţková perioda prodlouţila o celé dva dny. Tento faktor se 

ukázal pro samotnou výjimečnost povodně jako zcela rozhodující. 

Déšť mimořádně zesiloval s návětrným účinkem pohoří, coţ se projevilo zejména 

v Jeseníkách a Beskydech. Během kritických dnů spadlo v povodí Odry a Moravy místy 

aţ přes polovinu ročního úhrnu sráţek. Obě řeky a jejich přítoky se rozvodnily na úroveň 

150leté aţ 500leté vody, povodeň zasáhla 1/3 území Moravy a Slezska. 

Došlo k obětem na ţivotech a obrovským materiálním škodám. Zahynulo 50 osob, bylo 

zničeno 2151 domů (dalších 5652 se stalo dlouhodobě neobyvatelnými), strţeno bylo 

26 mostů. Navíc byl na několik dnů zcela zastaven provoz na klíčových ţelezničních tratích. 

Zcela vyřazeny byly nejdůleţitější ţelezniční uzly Moravy Přerov a Olomouc a rozsáhlé 

úseky přilehlých tratí. Těţce poškozeny byly rozsáhlé části měst Ostrava, Otrokovice, Přerov, 

Olomouc a další. Celkové škody byly odhadnuty na 63 mld. Kč. 

Za nejhůře postiţené sídlo se povaţuje obec Troubky na soutoku Moravy a Bečvy, kde bylo 

zničeno 150 domů a 9 lidí zahynulo [18]. 

 

Povodeň prokázala mnohá selhání různých státních i soukromých orgánů, organizací 

a institucí. Chyběly protipovodňové plány, v mnoha podnicích byly porušovány bezpečnostní 
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předpisy, technika byla ve špatném stavu, koryta mnoha řek byla neudrţovaná. V prvních 

dnech zcela selhal výstraţný systém, coţ se nejvíce projevilo právě v Troubkách [18]. 

 

3.8.2 Červenec 1998 

Povodně v červenci 1998 měly za následek ţivot 6 lidí, škody za 2 mld. Kč a postihly 30 obcí. 

Evakuováno bylo na 800 lidí. Mohutné přívalové deště v noci na 23. července 1998 způsobily 

povodně především v okrese Rychnov nad Kněţnou. Hladina nejvíce rozvodněných toků 

(Bělá, Dědina a Zlatý potok) stoupla místy aţ o tři metry neţ je normální stav [20].  

 

3.8.3 Srpen 2002 

Povodně postihly střední Evropu a významně zasáhly i Českou republiku, to pouze 5 let 

od ničivých povodní na Moravě v roce 1997. Povodně způsobené přívalovými dešti měly 

za následek obrovské škody na majetku i na ţivotech a zdraví lidí. 

 

V České republice zasáhla první vlna sráţek ve dnech 6. – 7. srpna 2002 především jiţní 

Čechy. Došlo k rozvodnění toků v horní části povodí Vltavy, zejména Malše a Černé. Druhá 

vlna sráţek přišla ve dnech 11. – 13. srpna 2002 a zasáhla i západní, střední a severní Čechy. 

Vzhledem k nasycenosti povodí a jiţ plným korytům řek nastal rychlý vzestup hladiny vody 

a rozvodnění všech toků v zasaţené oblasti. V celé řadě sledovaných profilů vodních toků 

v České republice byly zaznamenány historicky nejvyšší vodní stavy a průtoky.  

 

Bylo postiţeno přes 800 obcí a škody se vyšplhaly na rekordní sumu 73 mld. korun. Jen 

v Praze šlo o škody ve výši cca 10 mld. Kč , kdy 7 mld. Kč představují škody způsobené 

v metru, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Při povodni zemřelo 17 lidí, evakuováno bylo 

225 tisíc lidí. 

 

Povodeň v Čechách z roku 2002 je jedna z největších událostí svého druhu v historii České 

republiky. Spolu s povodněmi na Moravě v roce 1997 patří k nejtěţším přírodním katastrofám 

moderní české historie [7],[20]. 
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3.8.4 Březen, duben 2006 

Povodně v březnu a dubnu 2006 byly způsobeny tajícím sněhem a intenzivními dešti. 

Probíhaly od 28. března do 10. dubna 2006. Tající sníh a intenzivní déšť způsobily povodně 

na řekách Dyji, Moravě, Labi a Ohři. Zahynulo 9 lidí včetně 2 dětí. Většina obětí utonula 

v rozvodněných tocích. Postiţeno bylo 7 krajů: Jihočeský, Středočeský, Ústecký, Pardubický, 

Královéhradecký, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský. Škody dosáhly 

5,6 mld. Kč [20]. 

 

3.8.5 Červen, červenec 2009 

Povodně v červnu a červenci 2009 byly způsobeny intenzivními a vydatnými dešti. Probíhaly 

od 24. června aţ do začátku července 2009. Od 24. června zvedly intenzivní deště vodu 

v Moravskoslezském kraji, záplavy pak do začátku července zasáhly další kraje: Olomoucký, 

Jihočeský, Zlínský a Královéhradecký. Nejhůře bylo postiţeno Novojičínsko, Jesenicko, 

Prachaticko, Strakonicko a Děčínsko. Povodně se přímo dotkly 13 okresů. Zemřelo 15 lidí, 

evakuováno bylo přes 1400 lidí, zničeno bylo přes 2000 domů. Škody přesáhly 8,5 mld. Kč 

[20]. 

 

3.9 Povodně 1997 a 2002 z hlediska HZS ČR 

 

Povodněmi v srpnu 2002 bylo zasaţeno v různém rozsahu celkem 43 okresů v rámci 10 krajů. 

Zatopeno bylo celkem 99 měst, obcí a městských částí, částečně voda poškodila dalších 

347 měst a obcí. Přímo nebo nepřímo bylo povodněmi dotčeno 15,5 % obyvatel České 

republiky. V obou vlnách povodní způsobily přívalové deště zaplavení rozsáhlého území, coţ 

způsobilo značné škody na majetku, infrastruktuře území a na ţivotním prostředí. Sloţkami 

IZS bylo evakuováno 123 200 osob a bezprostředně bylo zachráněno 3 374 osob (často 

za pomoci člunu nebo vrtulníku). 

 

Zásahů při povodních se zúčastnily všechny základní sloţky IZS (jednotky poţární ochrany, 

Policie ČR a Zdravotnická záchranná sluţba) a většina ostatních sloţek IZS 

(např. Armáda ČR, Český červený kříţ, obecní (městská) policie, Vodní záchranná sluţba 

Českého červeného kříţe, organizace ADRA, Česká katolická charita a další). Nasazeny byly 

sloţky IZS nejen z postiţených oblastí, ale z celého území ČR. 
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Vedle hasičů vynikajícím způsobem zvládla své úkoly Policie ČR, a to nejen při evakuaci, 

uzavírkách a zabezpečování objíţděk. Včas plnila i netradiční úkoly (potápění lodí apod.). 

Velkým rozsahem nasazených sil a prostředků Armády ČR byly zajišťovány záchranné 

a likvidační práce, včetně zajišťování veřejného pořádku ve spolupráci s Policií ČR.  

Významná byla pomoc vrtulníkové techniky Armády ČR a Policie ČR. V rámci zahraniční 

pomoci působilo na území České republiky 214 záchranářů z 8 států. Byla přijata humanitární 

pomoc z 32 států, zejména ve formě záchranných týmů, vysoušečů, čerpadel, hygienických, 

dezinfekčních a čisticích prostředků a očkovacích látek proti ţloutence typu A. Nabízená 

speciální technika s obsluhou, ale i kompletní záchranářské týmy ze zahraničí byly centrálně 

nasazovány především pro potřeby HZS hl. m. Prahy, Středočeského a Ústeckého kraje. 

 

MV-generální ředitelství HZS ČR plnilo zejména úkoly ústřední koordinace záchranných 

a likvidačních prací. Koordinace záchranných a likvidačních prací zahrnuje povolávání 

a nasazování sil a prostředků a koordinaci pomoci, poskytované postiţenému území z jiných 

krajů, okresů, ústředních správních úřadů a ze zahraničí. Činnost byla zaměřena zejména na: 

 vyhodnocování poţadavků HZS krajů, krajských úřadů, okresních úřadů a obcí, 

 analýzu situace v postiţeném území, 

 evidování a sledování účinnosti nasazení sil a prostředků, 

 organizování mezikrajské pomoci jednotek poţární ochrany, 

 vyţadování součinnosti od sloţek IZS, zejména koordinaci nasazování vojenských sil 

a prostředků, 

 koordinaci nasazování vrtulníkové techniky Policie ČR a Armády ČR, 

 organizování a koordinaci opatření ve prospěch ochrany obyvatelstva, 

 vyhodnocování, přijímání a distribuci zahraniční pomoci, 

 vyhodnocování nabídek vnitrostátní humanitární pomoci, 

 získávání potřebných informací a jejich distribuci do území. 

 

Při povodních v srpnu 2002 bylo celkem nasazeno 24 200 hasičů, z toho 5 100 příslušníků 

HZS ČR ze všech krajů (4 000 příslušníků, bezprostředně zasahujících a 1 100 příslušníků, 

podílejících se na činnosti v operačním řízení, v krizových štábech a pro týlové zabezpečení, 

jako je logistika, zásobování, opravy apod.) a 19 100 dobrovolných hasičů a hasičů 
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z HZS podniků. Jeden dobrovolný hasič při zásahu zemřel, zraněno bylo 136 hasičů, z toho 

62 příslušníků HZS ČR. 

Řešení povodní probíhalo ve spolupráci ústředních orgánů státní správy s orgány měst a obcí. 

Byl aktivován systém krizových štábů, ve kterých byli zastoupeni i příslušníci HZS ČR. 

Od úrovně okresů byli zastoupeni minimálně dvěma osobami. V řadě případů se HZS ČR 

podílel rozhodující měrou na logistickém zabezpečení krizových štábů, spojení a dalších 

nezbytných činnostech. 

Při kulminaci povodňové vlny byli příslušníci HZS ČR vyuţíváni především ve skupině 

nasazení sil a prostředků, ochrany obyvatelstva a humanitární pomoci. Situaci 

byla přizpůsobena i operativní činnost štábů HZS krajů, kde páteřní roli sehrála operační 

a informační střediska HZS krajů a řídící důstojníci HZS krajů. 

Systém profesního zastoupení hasičů v krizových štábech funguje tak, ţe při odstraňování 

následků po odeznění bezprostředního nebezpečí (s výjimkou odčerpávání a dalších 

likvidačních prací) se sniţuje podíl specialistů HZS ČR pro řízení záchranných prací. V 

krizových štábech, ale i v orgánech krizového řízení jako takových, se naopak zvyšuje role, 

potřeba i početní zastoupení specialistů HZS ČR pro ochranu obyvatelstva a humanitární 

pomoc. Největší význam mají v této fázi dobrovolní hasiči v krizových štábech menších obcí, 

kde jsou často jedinou výkonnou sloţkou, kterou můţe starosta obce disponovat. 

 

Záchranné a likvidační práce při povodni byly úspěšně zvládnuty, zejména díky následujícím 

zásadním změnám oproti moţnostem řešení povodňové situace v roce 1997: 

 zcela nové legislativě v oblasti integrovaného záchranného systému a krizového řízení, 

 havarijní připravenosti – zpracovaným havarijním plánům a povodňovým plánům, 

 sloučení civilní ochrany a poţární ochrany, 

 vzniku HZS krajů – vytvoření řídících a výkonných struktur na úrovni krajů. 

 

Nové podmínky umoţňovaly: 

 včasné informování obyvatelstva prostřednictvím varovného systému, který je nyní 

ovládán z operačních a informačních středisek HZS ČR, 

 včasné a objektivní informování obyvatelstva prostřednictvím mediálních prostředků, 

 včasné informování ohroţeného obyvatelstva prostřednictvím doplňkových prostředků 

Policie ČR (nouzové mobilní prostředky), 
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 včasnou evakuaci (samovolnou, dobrovolnou a nucenou), provedenou jednotkami 

poţární ochrany, Policií ČR, obecní (městskou) policií a orgány měst a obcí. 

 

Povodněmi v červenci a srpnu 1997 bylo zasaţeno území 33 okresů, celkem bylo evakuováno 

29 358 osob a zachraňováno 26 304 osob. Na záchranné a likvidační práce bylo celkem 

nasazeno 16 967 profesionálních a dobrovolných hasičů. 

V důsledku povodní 3 hasiči zemřeli a 58 hasičů bylo zraněno [9]. 

 

3.10  Nebezpečí při povodních 

 

Je důleţité si uvědomit, ţe i při povodních hrozí zasahujícím záchranářům různá nebezpečí, 

na která je třeba brát zřetel. Samotnou prevencí je především znát tato nebezpečí, chovat se 

obezřetně a pouţívat dostatečné ochranné prostředky. V případě povodní se jedná především 

o tato nebezpečí [6]: 

 

 nebezpečí utonutí, 

 nebezpečí fyzického vyčerpání, 

 nebezpečí infekce, 

 nebezpečí podchlazení a omrznutí, 

 nebezpečí pádu, 

 nebezpečí psychického vyčerpání („únavový syndrom“), 

 nebezpečí poleptání, 

 nebezpečí ztráty orientace, 

 nebezpečí z ohrožení zvířaty, 

 nebezpečí úrazu elektrickým proudem, 

 nebezpečí zasypání a zavalení, 

 nebezpečí zřícení konstrukcí. 

 

Podle lidového rčení „Voda spláchne vše“ je nutné brát v úvahu i neţádoucí styk záchranářů 

i zachraňovaných s nebezpečnými látkami. Hrozí nebezpečí poleptání, popálení, intoxikace, 

infekce i ionizujícího záření. Je třeba dodrţovat zásady bezpečnosti práce a vyvarovat se 

styku s těmito látkami. Je proto i nutností, aby zasahující sloţky měly ve svém vybavení 
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dekontaminační prostředky pro dekontaminaci osob, technických prostředků i mobilní 

techniky.  

 

Proti infekčním i jiným chorobám je pak samozřejmostí, aby byli členové záchranných týmů 

očkováni. 
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4 Poskytování humanitární pomoci do zahraničí 

 

Poskytování humanitární pomoci je téma, které by mohlo být vyuţito k napsání nejedné 

bakalářské či diplomové práce. Proto se o něm zmíním jen ve stručnosti.  

 

4.1 Legislativa 

 

Podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo vnitra plní úkoly 

v oblasti zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací při mimořádných 

událostech v zahraničí a poskytování humanitární pomoci do zahraničí v součinnosti 

s Ministerstvem zahraničních věcí. Úkoly Ministerstva vnitra na tomto poli plní Ministerstvo 

vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Na základě § 7 odst. 2 písm. j) zákona č. 239/2000 Sb., Ministerstvo vnitra rozhoduje 

v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí o humanitární pomoci poskytované státem 

do zahraničí a zapojování do mezinárodních záchranných operací. Podrobná pravidla stanoví 

prováděcí předpisy, především nařízení 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. 

Státní humanitární pomoc ČR do zahraničí je realizována z finančních zdrojů alokovaných 

vládou na daný rok ve státním rozpočtu do účelově vázané rezervy na humanitární pomoc 

Všeobecné pokladní správy. Z této účelově vázané rezervy čerpá finanční prostředky 

Ministerstvo zahraničních věcí a pravidelně informuje vládu o jejich čerpání. 

Dalším důleţitým právním předpisem je zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, jenţ umoţňuje Ministerstvu vnitra ČR soustřeďovat a nasazovat síly 

a prostředky poţární ochrany při poskytování mezistátní pomoci bez ohledu na to, kdo s nimi 

disponuje.  

Spolupráci Hasičského záchranného sboru ČR s mezinárodními organizacemi a zahraničními 

subjekty umoţňuje zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR, ve znění 

pozdějších předpisů. Hlavní zásady zapojování sil a prostředků České republiky 

do mezinárodních záchranných operací a poskytování humanitární pomoci do zahraničí byly 
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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.  

Novým právním předpisem, který upravuje rozhodovací pravomoci v otázkách poskytování 

humanitární pomoci je Zákon č.151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci 

a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů [25]. 

 

4.2 Typy humanitární pomoci 

 

Česká republika jiţ několik let poskytuje na základě výše uvedených předpisů následující 

typy pomocí do zahraničí: 

 

 záchranářskou, 

 materiální, 

 finanční, 

 poradenskou, 

 kombinovanou pomoc do zahraničí. 

 

Česká republika poskytuje do zahraničí humanitární pomoc na bilaterální úrovni nebo 

prostřednictvím mezinárodních organizací. Kontaktním místem České republiky 

pro mezinárodní organizace a jejich operační centra jako jsou EU-MIC, NATO-EADRCC, 

MAAE, UN-OCHA atd. je operační a informační středisko MV-generálního ředitelství 

HZS ČR. 

V případě jakékoliv mimořádné události, kdy postiţený stát poţádá o pomoc prostřednictvím 

příslušné mezinárodní organizace nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR 

v postiţeném státu, je tato informace přijata na operačním a informačním středisku 

MV-generálního ředitelství HZS ČR, které v dohodě s Ministerstvem zahraničních 

věcí připraví návrh na poskytnutí pomoci. Dále pak operační a informační středisko 

MV-generálního ředitelství HZS ČR s mezinárodní organizací aktivně spolupracuje 

při přípravě, koordinaci a realizaci humanitární pomoci.  

MV-generální ředitelství HZS ČR v průběhu realizace poskytování humanitární pomoci stále 

spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí, které zajišťuje např. komunikaci 

se zastupitelským úřadem, informace z postiţeného státu, víza pro členy záchranné jednotky 
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nebo víza pro doprovod materiální humanitární pomoci. Dále Ministerstvo zahraničních 

věcí zajišťuje protokolární předání humanitární pomoci. 

 

Poskytnutí humanitární pomoci do zahraničí je také politickým rozhodnutím ČR, poskytuje se 

vzhledem k politické situaci ve světě a vzhledem ke vztahu ČR a postiţeného státu [25]. 

 

4.2.1 Přeshraniční spolupráce 

Česká republika má uzavřeny mezivládní dvoustranné dohody o spolupráci 

a pomoci při katastrofách, ţivelních pohromách a jiných mimořádných událostech se všemi 

sousedními zeměmi a s Maďarskem, coţ umoţňuje záchranným jednotkám v případě 

mimořádné události překračovat státní hranici ve zjednodušeném reţimu. V rámci 

přeshraniční spolupráce jednotky příslušného územního celku (HZS kraje) zasahují na území 

příslušného územního celku sousedního státu na základě uvedených dohod. Ţádost o pomoc si 

předávají operační střediska příslušných územních celků, na české straně je to KOPIS HZS 

kraje či operační středisko územního odboru. Veškeré zásahy na území druhého státu se 

následně ohlásí na Operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR. Tyto 

dohody dále upravují např. společná školení, cvičení, vzájemnou výměnu informací, 

pouţívání radiostanic, náhrady vzniklých škod, pouţití letadel, atd. [25] 

 

4.2.2 Záchranářská humanitární pomoc do zahraničí 

V rámci záchranářské humanitární pomoci do zahraničí jsou připraveny speciální typy 

záchranných jednotek – odřadů. Odřady jsou vţdy sloţeny tak, aby odpovídaly potřebám 

v místě mimořádné události (např. poţární odřad, povodňový odřad, USAR odřad,…). Členy 

odřadu jsou hlavně příslušníci HZS ČR a dále mohou být součástí odřadu také příslušníci 

kynologických a ostatních brigád, SÚJCHBO, SÚRAO, Policie ČR, apod.
2
 

 

                                                 

2
 Zásady pro vytváření odřadů 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 pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR 

a náměstka ministra vnitra č. 7 ze dne 2.2.2004, ve znění pozdějších předpisů. [26] 
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4.2.3 Finanční humanitární pomoc do zahraničí 

O poskytnutí finanční humanitární pomoci do zahraničí rozhoduje Ministerstvo zahraničních 

věcí ČR ve spolupráci s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR. Pomoc je většinou 

poskytována prostřednictvím mezinárodních organizací nebo přímo na bankovní konto 

určené postiţeným státem [25]. 
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5 Vysílání odřadů MV-generálního ředitelství HZS ČR 

do zahraničí 

 

Uvedení předurčených sil a prostředků do pohotovosti provádí na pokyn řídícího důstojníka 

operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR po obdrţení informace 

o vzniku závaţné mimořádné události v zahraničí nebo při vyţádání pomoci ze zahraničí. 

Po upřesnění jmenného seznamu zajišťuje řídící důstojník vydání rozkazu generálního 

ředitele HZS ČR k povolání příslušníků k pracovní cestě k plnění mimořádných úkolů 

HZS ČR, kterým se určí velitel odřadu, zařadí do odřadu osoby poskytující pomoc, stanoví cíl 

a způsob přepravy, místo soustředění, doba odjezdu a další náleţitosti.
3
 

Svoz příslušníků nebo kynologů na místo soustředění k vyslání odřadu je zajišťován 

HZS krajů, případně ve spolupráci s Policií ČR na základě rozhodnutí řídícího důstojníka 

MV-generálního ředitelství HZS ČR [26]. 

 

Současně s uvedením odřadu do pohotovosti je ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních 

věcí a odborem mezinárodní spolupráce MV zjišťována: 

 situace v místě nasazení, 

 poţadavky na pomoc, 

 kontakty na kompetentní orgány postiţené země, její zastupitelský úřad v ČR a náš 

zastupitelský úřad v postiţené zemi, 

 rychlý průjezd tranzitními zeměmi, 

 nutnost zajištění víz. 

 

Před vysláním je veliteli odřadu předána zúčtovatelná záloha v zahraniční měně potřebná pro 

zahraniční sluţební cestu ve smyslu zákona o cestovních náhradách a uzavřeno pojištění. 

Finanční prostředky v zahraniční měně zajišťuje odbor mezinárodní spolupráce Ministerstva 

vnitra ve spolupráci s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR. 

Při letecké přepravě je třeba s kompetentními orgány postiţené země dohodnout návaznou 

přepravu do místa určení z cílového letiště [26]. 

                                                 

3
 Dle čl. 4 pokynem generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 45 ze dne 9.10.2003, ve znění 

pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 7 ze dne 2.2.2004. 
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Před odjezdem (odletem) jednotky je jednotce přečten ROZKAZ generálního ředitele 

Hasičského záchranného sboru ČR, k povolání příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR 

na sluţební cestu k poskytnutí humanitární pomoci.
4
 

 

5.1 Rozhodující faktory pro vysílání odřadů do zahraničí 

5.1.1 Vzdálenost a místo určení 

Pro teritorium Evropy a ostatní státy světa se vyslání odřadu MV-generálního ředitelství HZS 

ČR se předpokládá [26]: 

 pozemní cestou do vzdálenosti 1 000 km (17 h), 

 letecky nad 1 000 km aţ do 2 500 km. 

 

5.1.2 Způsob přepravy 

Záchranný odřad se dopravuje na místo mimořádné události dopravními prostředky pozemní 

cestou nebo vzduchem letadly Armády ČR. Doprava odborníků se realizuje případně i dalšími 

způsoby [26]. 

 

5.2 Druhy odřadů 

5.2.1 Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí - USAR 

Odřady tohoto typu jsou klasifikovány podle metodiky INSARAG, kterou se ČR zavázala 

akceptovat přijetím rezoluce Valného shromáţdění OSN č. 57/150 ze dne 16. prosince 2002, 

o posílení efektivity a o koordinaci pomoci při mezinárodních vyhledávacích a záchranných 

operacích.  

USAR odřad k provádění vyhledávacích a záchranných prací v zahraničí je sestavován 

z příslušníků HZS Hlavního města Prahy a HZS Moravskoslezského kraje, které mají 

dostatečné zázemí pro personální výběr vhodných příslušníků - poţadavek znalosti cizích 

jazyků, velitelské funkce a specializace. Jednotka MV-generálního ředitelství HZS ČR 

                                                 

4
 Vydány v souladu s § 136 zákona č. 361/2003 Sb., o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 7b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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opouští území ČR do 4 hodin od akceptování naší nabídky postiţenou stranou. Včasné 

zahájení záchranných a vyhledávacích prací v postiţené oblasti je pro splnění funkce odřadu 

prioritou [26]. 

 

5.2.2 Odřad určený k likvidaci požárů 

Pro hašení poţárů ropných látek, lesních poţárů nebo zajištění náhradní činnosti za jednotky 

poţární ochrany postiţeného státu, odřad soběstačný v operační činnosti a v týlovém 

zabezpečení na 10 dní pobytu (u pohonných hmot se připouští alternativní moţnost pouţití 

místních zdrojů), počet členů odřadu nepřevyšuje 25 osob, kromě lékaře je sloţen 

z příslušníků, druh přepravy je pozemní cestou [26]. 

 

5.2.3 Odřad pro záchranné práce při povodních 

Pro provádění záchrany a evakuace osob z oblastí postiţených povodněmi a pro zmírňování 

následků povodní nebo nadměrných dešťových sráţek. Dle specifikace poţadavku na pomoc: 

odřad je soběstačný v operační činnosti a v týlovém zabezpečení na 10 dní pobytu 

(u pohonných hmot se připouští alternativní moţnost pouţití místních zdrojů), odřad je kromě 

lékaře sloţen z příslušníků, přeprava pozemní cestou; tento odřad můţe být v případě 

postiţení sousedních států nahrazen předurčenými silami a prostředky HZS krajů sousedícími 

s danou zemí [26]. 

 

5.2.4 Odřad pro zásahy při chemických a ekologických haváriích 

Tyto odřady jsou určeny pro zásahy na nebezpečné látky, včetně zásahu na ropné látky 

z povrchu vodních toků a stojatých vod. Dále existují záchranné jednotky určené k provádění 

dekontaminace, stavění protipovodňových hrází, odřady pro vysokokapacitní odčerpávání 

apod. [26]. 

 

5.3 Personální zajištění odřadů 

 

Při mezinárodních záchranných operacích a vysílání humanitární pomoci do zahraničí jsou 

osoby vysílány na krátkodobé působení v zahraničí (několik dnů nebo max. několik týdnů). 
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Jsou vysílány jako jednotka MV-generálního ředitelství HZS ČR nebo jako jednotliví 

odborníci a v zahraničí plní úkoly, které plní při řešení mimořádných událostí i v ČR.  

Pokud je vysílán záchranný odřad, je jádro záchranného odřadu tvořeno příslušníky HZS ČR. 

Ostatní (např. příslušníci Policie ČR nebo civilní specialisté) jednotku pouze doplňují podle 

charakteru konkrétní záchranné operace. Takto nasazení odborníci jsou podřízeni veliteli 

záchranného odřadu.  

Síly a prostředky, případně odborníci, jsou zapojeni do IZS ČR a plní deklarované úkoly 

na teritoriu ČR. Pouze ti, kteří splňují stanovené předpoklady, jsou pak vyčleněni pro moţné 

vyslání na mezinárodní záchranné operace. Znamená to tedy, ţe ve své odbornosti jsou 

školeni a cvičeni standardním způsobem. Obsahem přípravy je teoretická a praktická příprava 

a cvičení (prověřovací a taktická). Příprava funguje standardním způsobem podle zákona 

o IZS. 

Veškeré osoby předurčené pro odřad MV-generálního ředitelství HZS ČR musí mít platné 

cestovní doklady. Problematika potřebných víz se řeší operativně ve spolupráci 

s Ministerstvem zahraničních věcí a příslušným zastoupením postiţené země v ČR 

při vysílání odřadu [26]. 

  

5.3.1 Příslušníci HZS ČR 

Příslušnící HZS ČR provádějící v zahraničí záchranné práce jsou vysíláni jako záchranný 

odřad v souladu s příslušnými právními předpisy (Zákon o IZS, Zákon o HZS ČR, Zákon 

o poţární ochraně). Není tedy důvod s nimi ukončovat pracovní (sluţební) poměr nebo 

poskytovat pracovní (sluţební) volno. Do zahraničí jedou jako příslušníci HZS ČR a ne jako 

fyzické osoby [26]. 

 

5.3.2 Odborníci ze státní správy 

Odborníci ze státní správy jsou do odřadu přičleňováni na základě předurčenosti k zásahu 

v zahraničí a na základě dohod o spolupráci v IZS (např. policisté, experti SÚJB apod.). 

V tomto případě se neukončuje pracovní (sluţební) poměr ani se neuděluje pracovní volno, 

vyslání se organizuje jako zahraniční sluţební cesta [26]. 
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5.3.3 Osoby mimo státní správu 

Osoby mimo státní správu jsou do odřadu zařazováni formou vyţádání osobní a věcné pomoci 

a následně je jim poskytována náhrada (např. § 29 zákona 239/2000 Sb., o IZS, - např. 

refundace mzdy.) [26]. 

 

5.3.4 Styčný důstojník 

Spolu s vysláním záchranného odřadu se  předpokládá také vyslání styčného důstojníka 

(koordinátora) na místo mimořádné události. Styčný důstojník je osoba vybavená dobrými 

jazykovými znalostmi a organizačními schopnostmi, u které se předpokládá předchozí 

zkušenost s nasazením v záchranné operaci nebo při poskytování humanitární pomoci. 

Úkolem styčného důstojníka je zkontaktovat se s příslušným mezinárodním koordinačním 

centrem nebo místním orgánem krizového řízení a zajistit podmínky pro zásah českého 

odřadu nebo poskytnutí pomoci [26]. 

Styčný důstojník je vybírán zejména podle jazykových nároků ze seznamu styčných 

důstojníků předurčených pro zapojení do mezinárodních záchranných operací, který byl 

sestaven na základě podkladů jednotlivých HZS krajů.
5
 

 

5.3.5 Lékař odřadu 

Lékaře odřadu zabezpečuje na vyţádání Úrazová nemocnice Brno. Jde o lékaře pro potřebu 

členů jednotky, na kterého nejsou kladeny poţadavky výkonu záchranářské specializace [26]. 

 

6 Moduly civilní ochrany Evropské unie 

6.1 Moduly civilní ochrany 

 

Evropská komise (orgán Evropské unie) aktualizovala rozhodnutí [5], kterým se stanoví 

prováděcí pravidla o vytvoření mechanismu Společenství na podporu zesílené spolupráce při 

asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany. Tato prováděcí pravidla týkající se evropské 

civilní ochrany zahrnují hlavní vlastnosti modulů civilní ochrany, jako jsou jejich úkoly, 

                                                 

5
 Je veden dle ustanovení § 2 písm. b) nařízení vlády č. 463/2002 Sb. 
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kapacity, sloţky a doba jejich nasazení, a stanovují vhodnou míru jejich soběstačnosti 

a interoperability. 

 

Moduly civilní ochrany vytvořené z vnitrostátních zdrojů jednoho nebo více členských států 

na základě dobrovolnosti představují příspěvek ke schopnosti rychlé reakce civilní ochrany, 

kterou poţadovala Evropská rada ve svých závěrech ze zasedání konaného ve dnech 

16. – 17. června 2005 a Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 13. ledna 2005 

o katastrofě způsobené tsunami. Aby byly moduly civilní ochrany schopny přispět k reakci 

na závaţné mimořádné události, jejich hlavní vlastnosti by měly splňovat určité obecné 

poţadavky. 

 

Moduly civilní ochrany by měly být schopny po určitou stanovenou dobu pracovat 

soběstačně. Proto je nutné stanovit obecné poţadavky na soběstačnost, a pokud je to vhodné, 

zvláštní poţadavky, jejichţ funkce se můţe lišit v závislosti na typu zásahu nebo typu 

příslušného modulu. Mělo by se přihlédnout k obvyklé praxi členských států a mezinárodních 

organizací, například co se týče prodlouţené doby soběstačnosti v případě modulů 

vyhledávání ve městech a záchranných modulů nebo sdílení úkolů mezi zemí nabízející 

pomoc a zemí ţádající pomoc na podporu operací modulů obsahujících leteckou sloţku. 

 

Nedávné operace v oblasti civilní ochrany prokázaly, ţe schopnost rychlé reakce civilní 

ochrany je třeba posílit doplněním a provedením čtyř nových modulů oproti stávajícím. 

Stěţejním modulem pro tuto práci je vytvoření modulu s názvem „povodňové záchranné 

práce s pomocí člunů“ [5]. 

 

6.2 Schválené moduly 

 

Zde je aktuální seznam schválených modulů civilní ochrany. V tomto seznamu jsou tučně 

označeny moduly, které mají přímou spojitost s povodněmi nebo s prací na vodě. 

 

1. Vysokokapacitní odčerpávání  

2. Čištění vody  

3. Vyhledávání a záchranné práce ve městech ve středně těţkých podmínkách  

4. Vyhledávání a záchranné práce ve městech v těţkých podmínkách  
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5. Modul pro letecké hašení lesních poţárů s pomocí vrtulníků  

6. Modul pro letecké hašení lesních poţárů s pomocí letadel  

7. Předsunutá zdravotnická jednotka  

8. Předsunutá zdravotnická jednotka s chirurgií  

9. Polní nemocnice  

10. Letecká evakuace obětí pohromy  

11. Nouzové dočasné přístřeší  

12. Chemická, biologická, radiologická a jaderná detekce a odběr vzorků (CBRN)  

13. Vyhledávání a záchranné práce v podmínkách CBRN (chemické, biologické, radiační  

nebo nukleární ohroţení)  

14. Pozemní hašení lesních poţárů  

15. Pozemní hašení lesních poţárů s pomocí vozidel  

16. Kontrola šíření povodní  

17. Povodňové záchranné práce s pomocí člunů 

 

Ve spojitosti s povodněmi můţeme brát samozřejmě v úvahu i další moduly, jako „Předsunutá 

zdravotnická jednotka“, „Polní nemocnice“, „Letecká evakuace obětí pohromy“, „Nouzové 

dočasné přístřeší“. Jejich nasazení je ale moţné i v případě jiných neštěstí neţ jsou povodně. 

 

Posledně jmenovaný modul „Povodňové záchranné práce s pomocí člunů“ je pak vodítkem 

k vytvoření koncepce protipovodňové sluţby v České republice, nebo-li odřadu, který bude 

schopen zabezpečit vyhledávání a záchranu osob z vodní hladiny pomocí člunů v České 

republice, resp. ho bude moţno nasadit i v rámci mezinárodní pomoci [5]. 

 

6.3 Modul „Povodňové záchranné práce s pomocí člunů“ 

6.3.1 Úkoly 

 provádět pátrání a záchranné zásahy ve vodě a pomáhat osobám uvázlým v zaplavených 

oblastech s pomocí člunů, 

 poskytovat pomoc nutnou pro záchranu ţivota a podle potřeby zajišťovat pokrytí 

základních potřeb [5]. 
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6.3.2 Kapacity 

 způsobilost k pátrání po osobách ve městech i na venkově, 

 schopnost záchrany obyvatel v zaplavených oblastech včetně lékařského ošetření 

na úrovni první pomoci, 

 schopnost spolupráce s leteckým pátráním (s vrtulníky a letadly), 

 schopnost zajistit pro zaplavenou oblast nejnutnější potřeby: 

 dopravu lékařů, léků apod., 

 potraviny a vodu, 

 povinnou součástí modulu je nejméně 5 člunů a kapacita k přepravě celkem 50 osob 

(číslo nezahrnuje pracovníky samotného modulu), 

 čluny by měly být uzpůsobené pro pouţití v chladných klimatických podmínkách a měly 

by být pouţitelné pro plavbu proti proudu, 

 provozuschopnost 24/7 [5]. 

 

6.3.3 Hlavní složky 

 čluny by měly být: 

 uzpůsobené pro plavbu v mělkých vodách (> 0,5 m), 

 uzpůsobené pro pouţití za větrného počasí, 

 uzpůsobené pro pouţití ve dne i v noci, 

 vybavené v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami, včetně záchranných 

vest pro pasaţéry, 

 pracovníci vyškolení k rychlé záchraně ve vodě (bez potápění, pouze k záchraně 

při hladině) [5]. 

 

6.3.4 Nasazení 

 připravenost k odjezdu nejpozději do 12 hodin po přijetí nabídky poskytnutí pomoci, 

 nasazení po zemi či po moři; nasazení ze vzduchu je moţností pouze v řádně 

odůvodněných případech, 

 provozuschopnost po dobu nejméně 10 dní [5]. 
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6.4 Projekt WATERSAVE 

 

Projekt vznikl na základě poţadavku Evropské komise za účelem nastavení a praktického 

odzkoušení veškerých procedur spojených s nasazením modulu „Povodňové záchranné práce 

s pomocí člunů“ a jejich následné standardizaci. Na tomto projektu, který započal v lednu 

2010 a skončí v prosinci 2011, participují hasičské záchranné sbory Nizozemí, Velké Británie 

a České republiky, konkrétně HZS Moravskoslezského kraje. Cílem je rovněţ vytvoření 

mezinárodní záchranné jednotky. 

 

6.4.1 WASAR 

Samotný odřad je pojmenován WASAR, z anglického WAter Save And Rescue. 

 

Nastavením podmínek se myslí zejména navrţení struktury odřadu (záchranného týmu), 

sjednocení tzv. Standardních operačních postupů, nastavení systému vybavení a systému 

výcviku. 

 

Standardní operační postupy 

Standardní operační postupy jsou ve zkratce postupy, jimiţ se odřad řídí od povolání odřadu, 

přes nasazení v postiţeném území, balení aţ po zpáteční cestu.  

 

6.4.2 Struktura WASAR odřadu 

Na základě jednání pracovní skupiny z jednotlivých zemí byla stanovena struktura odřadu, 

která sestává z 35 členů odřadu, z nichţ 11 je část managementu a zbylých 24 jsou členové 

posádek záchranných člunů. Struktura vychází ze struktury středního USAR odřadu a je 

pouze modifikována pro specifické poţadavky spojené s činností na vodní hladině. 

 

Členové posádek záchranných člunů (24 lidí): 

6 posádek lodí po 4 záchranářích (1 velitel + 3 členové posádky): 

 2 posádky lodí po 4 záchranářích – Nizozemí 

 2 posádky lodí po 4 záchranářích - Velké Británie 

 2 posádky lodí po 4 záchranářích - Česká republika 
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Členové managementu (11 lidí): 

Velitel odřadu (Nizozemí) 

2 styční důstojníci (Česká republika, Velká Británie) 

Zástupce velitele pro nasazení 

Zástupce velitele pro bezpečnost 

Zástupce velitele pro logistiku 

IT specialista 

Technik specialista 

2 týloví technici 

Lékař 

 

6.4.3 Shrnutí projektu 

V rámci projektu proběhla 3 společná cvičení, na nichţ došlo k porovnání, srovnání 

a procvičení praktických dovedností členů odřadu ze všech tří participujících zemí a zároveň 

byly stanoveny Standardní operační postupy. Pozice a obsazení v mezinárodním teamu byly 

rovnoměrně rozděleny mezi všechny tři participující země. Na základě těchto faktů je odřad 

v rámci projektu WaterSave.eu od listopadu 2010 připraven pro ostré nasazení do záchranné 

akce pozemní cestou. Pokud do konce trvání projektu nedojde k jeho „ostrému“ nasazení, 

připraví se závěrečné společné cvičení pro ověření operability modulu „Povodňové záchranné 

práce s pomocí člunů“. 
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7 Koncepce povodňového odřadu v České republice 

 

V návaznosti na předchozí kapitoly bude v následující části představena koncepce povodňové 

záchranné jednotky, kterou bude moţno za daných okolností povolat a nasadit v rámci 

mimořádných událostí spojených s prací na vodě, resp. s vyhledáváním a záchranou osob 

na vodní hladině. V návaznosti na předchozí kapitoly bude této záchranné jednotce rovněţ 

ponechán název „WASAR odřad“. 

 

7.1 Úkoly WASAR odřadu 

7.1.1 Základní úkoly 

Záchranný tým je schopen plnit především úkoly typu vyhledávání osob při povodních, 

záchrana osob při povodních a doručování zásob. Dále je tento tým schopen provádět pátrání 

a záchranné zásahy ve vodě a pomáhat osobám uvázlým v zaplavených oblastech s pomocí 

člunů. Je schopen poskytnout pomoc nutnou pro záchranu ţivota a podle potřeby zajistí 

pokrytí základních ţivotních potřeb. 

Záchranný tým je schopen pracovat soběstačně, to platí především při nasazení týmu 

v zahraničí, kde by kaţdé další poţadavky záchranářů na vybavení, technické prostředky, 

materiál a další záleţitosti (s výjimkou pohonných hmot) neúměrně zatěţovaly fungování 

místních, jiţ tak vytíţených sloţek [5]. 

 

7.1.2 Nasazení 

Při nasazení je odřad způsobilý k pátrání po osobách ve městech i na venkově, schopný 

záchrany obyvatel v zaplavených oblastech včetně lékařského ošetření na úrovni první 

pomoci. Dále je schopný spolupráce s leteckým pátráním (s vrtulníky a letadly) a je 

uzpůsoben zajistit pro zaplavenou oblast nejnutnější potřeby, např. dopravu lékařů a léků, 

potravin a vody atp. 

WASAR odřad disponuje nejméně 5 čluny a kapacita k přepravě je celkem 50 osob, coţ 

nezahrnuje samotné záchranáře. Čluny jsou uzpůsobené pro pouţití v chladných klimatických 

podmínkách.  

WASAR odřad je plně soběstačný po dobu 10 dnů a provozuschopný 24 hodin 7 dní v týdnu 

[5]. 
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7.2 Struktura odřadu 

7.2.1 Obecné zásady 

Sloţení WASAR odřadu pro Českou republiku bude vycházet ze struktury odřadu pro modul 

„Povodňové záchranné práce s pomocí člunů“. Zachování nastavených podmínek umoţní 

nasazení WASAR odřadu v rámci příhraniční pomoci a případného vyslání a nasazení odřadu 

za hranice našeho státu. Celý odřad čítá 35 členů. 

 

Konkrétní sloţení odřadu bude ilustrováno na WASAR odřadu Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje. Organizace odpovídá struktuře USAR týmu s tím rozdílem, 

ţe jednotlivé posádky lodí budou tvořit dílčí skupiny z jednotlivých územních odborů. Těch je 

v Moravskoslezském kraji 6. Takto nastavená pravidla umoţní jednak zapojit záchranáře 

z celého kraje a také rozmístit techniku, technické prostředky a lodě do jednotlivých stanic 

územních odborů. Dílčí skupina záchranářů můţe při zásazích malého rozsahu díky výcviku 

a technice jednoduše zasáhnout sama a nemusí čekat na opěrnou jednotku z krajského města. 

Na kaţdé stanici v kaţdém územním odboru tak vznikne základní záchranná skupina v počtu 

4 členů ve směně (1 velitel + 3 členové posádky).  

 

V případě „ostrého“ nasazení odřadu bude pokrytí území kraje zařízeno ostatními poţárními 

stanicemi v kraji. 

 

7.2.2 Složení odřadu 

Členové posádek záchranných člunů (24 lidí): 

 

6 posádek lodí po 4 záchranářích (1 velitel + 3 členové posádky); 6 územních odborů 

 

 1 posádka po 4 záchranářích – ÚO Bruntál 

 1 posádka po 4 záchranářích – ÚO Nový Jičín 

 1 posádka po 4 záchranářích – ÚO Frýdek-Místek 

 1 posádka po 4 záchranářích – ÚO Karviná 

 1 posádka po 4 záchranářích – ÚO Opava 

 1 posádka po 4 záchranářích – ÚO Ostrava-město 
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Členové managementu (11 lidí): 

 

Velitel odřadu 

2 styční důstojníci 

Zástupce velitele pro nasazení 

Zástupce velitele pro bezpečnost 

Zástupce velitele pro logistiku 

IT specialista 

Technik specialista 

2 týloví technici 

Lékař 

 

Členy posádek záchranných člunů tvoří příslušníci zařazení do celodenní směny (24/48). 

Členy managementu tvoří příslušníci denní směny, specialisté v oblasti IZS a sluţeb. Nároky 

na odborné znalosti a dovednosti členů posádek i managementu udávají vnitřní předpisy 

daného modulu. 

 

Grafické schéma odřadu je na obrázku 3 na následující straně. 
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Obrázek 3 Struktura odřadu [23] 
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7.3 Aktivace odřadu 

 

Kompletní vyrozumění WASAR odřadu se provede pomocí software Spojař a pomocí 

technologií AMDS (systém vyrozumění skupin osob s vyuţitím informací vedených 

v databázových strukturách) a SMS jako záloţní informování z KOPIS HZS kraje.  

Aktivace WASAR týmu proběhne odesláním krátkých textových zpráv na mobilní telefony 

členů odřadu. 

 

Následuje řada úkonů KOPIS HZS kraje dle standardních operačních postupů. 

Předně je nutné převzít informace k vyslání odřadu – místo nasazení, předpokládaná doba 

odjezdu, místo odjezdu, způsob přepravy včetně z toho vyplývající váhové limity, velikost 

odřadu (pracovní část, část management, externí příslušníci odřadu), předpokládaná doba 

nasazení, odpovědná osoba koordinující vyslání včetně spojení na tuto osobu. 

Následuje vyrozumění krajského řídícího důstojníka o ţádosti k vyslání odřadu, ten poté určí 

velitele odřadu. 

Dále je třeba vyčlenit potřebný personál KOPIS HZS kraje ke svolání členů odřadu a moţným 

dalším úkolům v souvislosti s vysláním odřadu, případně se povolá pohotovost – krajský 

operační důstojník, krajský operační technik, systémový inţenýr, popř. příslušníci odboru 

krizového řízení. 

Následuje ověření informace o mnoţství balené vody pro odřad, mnoţství potravin, logistické 

zajištěné (lehké stany, nafukovací stany) a ověření určeného velitele odřadu. 

Důleţitým bodem je ověření dostupnosti členů odřadu k vyslání pomocí systému AMDS 

a kontrolní SMS na základě pokynu krajského řídícího důstojníka. 

KOPIS HZS kraje dále kontaktuje velitele odřadu a předá mu dostupné informace, především 

o dostupnosti jednotlivých členů týmu k vyslání odřadu. 

Od určeného velitele odřadu je nutné zjistit předpokládaný čas zdravotních prohlídek členů 

odřadu. 

Nakonec se kontaktuje určená osoba pro zajištění zdravotnické prohlídky před odjezdem 

členů odřadu s časovým odhadem pro realizaci prohlídky. 

 

Do 12 hodin od aktivace členů odřadu dojde k vyslání odřadu na danou mimořádnou událost. 

Odřad je schopen samostatně fungovat po dobu 10 dnů v reţimu 24 hodin denně 7 dní 

v týdnu. 
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7.4 Vybavení odřadu 

7.4.1 Parametry plavidel modulu „Povodňové záchranné práce s pomocí 

člunů“ 

Aby mohl být WASAR odřad vyslán poskytnout pomoc do zahraničí, musí být 

standardizován, viz kapitola 6. I z tohoto důvodu je vhodné při koncepci WASAR odřadu 

pro Českou republiku kalkulovat s parametry, které nastavila Evropská komise. Jedním 

z parametrů jsou i základní poţadavky na technické prostředky, zejména plavidla. Obecné 

poţadavky na parametry člunů udává příloha č. 1 formuláře Registrace modulu [4]. Vše 

popisuje tabulka 3. Dle této přílohy musí mít odřad registrovaných 12 plavidel, z toho se 

jedná o 6 základních člunů, 3 speciální čluny a 3 záchranné rafty. Při vyslání se odřad vybaví 

počtem plavidel dle charakteru mimořádné události. 

 

Tabulka 3 Obecné požadavky na plavidla [4] 

 TYP TRUPU PLAVIDLA PARAMETRY 

O
b

ec
n

é 
in

fo
rm

ac
e 

ZÁKLADNÍ ČLUN  

 

 

 pouţitelný v mělkých vodách 

 jednoduše přemístitelný do špatně dostupných 

míst 

 odolný v divokých vodách 

 stabilní 

 spolehlivá plovatelnost 

 kapacita člunu: 6 osob 

 jediný motor 30 HP – manuální řízení 

SPECIÁLNÍ ČLUN (nafukovací, malý)  

 

 

 pouţitelný v mělkých vodách 

 jednoduše přemístitelný do špatně dostupných 

míst 

 odolný v divokých vodách 

 stabilní 

 spolehlivá plovatelnost  

 kapacita člunu: 8 osob  

 jediný motor 40 HP – manuální řízení 
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SPECIÁLNÍ ČLUN (kovová konstrukce)  

 

 

 

 můţe být pouţitelný i na divokou vodu 

 velmi stabilní 

 dobrá váhově-nosná kapacita 

 potřebuje méně výkonu k setrvačnosti 

 spolehlivá plovatelnost 

 kapacita člunu: 7 aţ 10 osob 

 jediný motor 60 aţ 70 HP – řízení pomocí 

volantu 

 

SPECIÁLNÍ ČLUN (nafukovací, velký)  

 

 

 

 nedoporučuje se do mělkých vod 

 potřebuje větší výkon k jízdě 

 stabilní 

 spolehlivá plovatelnost  

 kapacita člunu: 12 osob 

 jediný motor 130 HP – řízení pomocí volantu 

ZÁCHRANNÝ RAFT  

 

 

 pouţitelný v mělkých vodách 

 pouţitelný v kalné vodě 

 jednoduše přemístitelný do špatně dostupných 

míst 

 odolný v divokých vodách 

 stabilní 

 spolehlivá plovatelnost 

 kapacita člunu: 7 osob 

 bez motoru 
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7.4.2 Návrh plavidel WASAR odřadu 

Návrh konkrétních značek plavidel vychází z kapitoly 7.4.1. Jedná se celkem o 12 plavidel. 

Konkrétní značky plavidel byly vybrány na základě letitých zkušeností samotných 

záchranářů. Jedná se o čluny značky ZODIAC a MARINE a rafty značky GUMOTEX. Jejich 

parametry odpovídají obecným poţadavkům, jejich kvalita odpovídá i potřebám samotných 

hasičů. Nabízí se však otázka, zda je nutné, aby záchranná jednotka v podmínkách 

vnitrozemského státu disponovala velkým kovovým člunem určeným převáţně na moře 

či na zásobování a převoz materiálu, coţ není primárním cílem záchranářství.  

 

Základní člun [11]  

počet typů: 1 

počet kusů: 6 

název:  Zodiac Futura Mark II 

délka:  4.10 m 

šířka:  2.00 m 

váha:  102 kg 

kapacita: 6    Obrázek 4 Člun Zodiac Futura Mark II [11] 

výkon:  50 HP 

 

Speciální člun 

 počet typů: 3 

 počet kusů: 1/1/1 

 

typ 1 [12] 

název:  Zodiac Futura Mark III  

délka:  4.50 m 

šířka:  2.05 m 

váha:  116 kg 

kapacita: 9 

výkon:  60 HP 

      Obrázek 5 Člun Zodiac Futura Mark III [12] 
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typ 2 [13] 

název:  Zodiac Pro 650 

délka:  6.50 m 

šířka:  2.50 m 

váha:  570 kg 

kapacita: 12 – 15 

výkon:  130 HP 

      Obrázek 6 Člun Zodiac Pro 650 [13] 

typ 3 [17] 

název:  Marine 17H 

délka:  5.00 m 

šířka:  2.10 m 

váha:  170 kg 

kapacita: 7 

výkon:  60 HP 

       Obrázek 7 Člun Marine 17H [17] 

 

Záchranný raft [10] 

  

počet typů: 1 

počet kusů: 3 

název:  Gumotex Pulsar 380N  

délka:  3.80 m 

šířka:  1.78 m 

váha:  44 kg 

kapacita: 7     Obrázek 8 Raft Gumotex Pulsar 380N [10] 

výkon:  bez motoru 
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7.4.3 Návrh vybavení požárních stanic plavidly 

Dle kapitoly 7.2.2 tvoří posádky lodí příslušníci z jednotlivých územních odborů HZS kraje. 

Členové odřadu jsou příslušníky pouze jednoho HZS kraje (nyní např. HZS MSK). Kaţdý 

územní odbor je svou rozlohou, počty a typy stanic a mnoţstvím vodstva jedinečný. Tato 

kapitola nabízí návrh vybavení plavidly jednotlivých poţárních stanic dle svého typu
6
 právě 

u HZS MSK. Jedná se o základní návrh pro konkrétní HZS kraje, podle místní situace 

v případě koncepce odřadu pro jiný HZS kraje budou parametry vybavení jiné. Týká se to 

i případů, kdy v hasebním obvodu dané poţární stanice stojí zvláštní vodní dílo či hrozí 

zvýšené nebezpečí vzniku povodně u významného vodního toku. I v těchto případech lze 

alternativně změnit parametry vybavení, např. vyměnit základní člun za speciální. 

 

Stanice typu C3 

Zodiac Futura Mark II  3 ks - v lodním kontejneru 

Zodiac Futura Mark III  2 ks - vlastní podvozek – přívěs (1 člun záloţní) 

Zodiac Pro 650   1 ks - vlastní podvozek – přívěs 

Marine 20H   1 ks - vlastní podvozek – přívěs 

Raft Pulsar 380  1 ks  (pozn.: raft je sbalený v kovové lodi Marine 20H) 

 

Stanice typu C2 

Zodiac Futura Mark II  2 ks - v lodním kontejneru 

Zodiac Futura Mark III  1 ks - vlastní podvozek – přívěs 

Zodiac Pro 650   1 ks - vlastní podvozek – přívěs 

Marine 20H   1 ks - vlastní podvozek – přívěs 

Raft Pulsar 380  1 ks  (pozn.: raft je sbalený v kovové lodi Marine 20H) 

 

Stanice typu C1 

Zodiac Futura Mark II  2 ks - v lodním kontejneru 

Zodiac Futura Mark III  1 ks - vlastní podvozek – přívěs 

Zodiac Pro 650   1 ks - vlastní podvozek – přívěs 

Marine 17H   1 ks - vlastní podvozek – přívěs 

Raft Pulsar 380  1 ks  (pozn.: raft je sbalený v kovové lodi Marine 17H) 

                                                 

6
 Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, ve znění pozdějších předpisů 
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Stanice typu P4 

Zodiac Futura Mark III  1 ks - vlastní podvozek – přívěs 

Marine 17H   1 ks - vlastní podvozek – přívěs 

Raft Pulsar 380  1 ks  (pozn.: raft je sbalený v kovové lodi Marine 17H) 

 

Stanice typu P3 

Zodiac Futura Mark III  1 ks - vlastní podvozek – přívěs 

 

Stanice typu P2 

Zodiac Futura Mark III  1 ks - vlastní podvozek – přívěs 

 

Stanice typu P1 

Zodiac Futura Mark III  1 ks - vlastní podvozek – přívěs 

 

 

Daná plavidla (kromě raftů) musí být osazena motory o minimálním výkonu, který udává 

tabulka 3. Pro jednotlivé typy plavidel se jedná o tento návrh motorů: 

 

Zodiac Futura Mark II  - motor Evinrude 30HP 

Zodiac Futura Mark III  - motor Evinrude 40HP 

Zodiac Pro 650   - motor Evinrude 130HP 

Marine 17H, 20H  - motor Evinrude 60HP, Tohatsu 70HP 

 

Otázkou je, zda je nutné vybavovat poţární stanice v kraji tímto mnoţstvím techniky. 

Z legislativy Evropské komise vyplývá, ţe odřadu pro úspěšnou registraci stačí 12 plavidel. 

To je však základ vybavení, se kterým se můţe registrovat WASAR odřad a pak je moţné 

jeho vyslání a nasazení v zahraničí. Pokud vezmeme v úvahu nasazení odřadu buď v České 

republice, nebo i v zahraničí, je třeba, aby v kraji zůstaly rezervy techniky pro zásahovou 

činnost na území kraje. Proto je nutné disponovat dostatečným (rezervním) mnoţstvím 

vybavení plavidel a dalších technických prostředků z důvodu zabezpečení dostatečných 

kapacit pro záchranu osob v rámci samotného kraje. Jedná se sice o finančně náročné 

záleţitosti, zato však nezbytné. 
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7.4.4 Návrh technických prostředků odřadu 

Nyní budou popsány technické prostředky a osobní vybavení záchranářů. Pro přehlednost je 

část této kapitoly psaná formou seznamu.  

 

Základ vybavení lodního kontejneru (viz Obrázek 9) 

2 ks nafukovacích člunů Zodiac Futura Mark II 

2 ks závěsných lodních motorů Evinrude 30 

2 ks lano cca 10 m se skládací kotvou včetně vyprošťovacího lanka kotvy 

2 ks nafukovacích záchranných lávek délky 10 m (obrázek 11) 

4 ks vzduchová láhev 6,9 l v ochranném nomexovém obalu 

1 ks plastový kufřík s plnící armaturou včetně pojišťovacího ventilu 0,3 bar pro plnění 

komor člunů a kýlu; a 0,8 bar pro plnění podláţky člunů 

8 ks pádla 

6 ks záchranný házecí pytlík s plovoucím lanem 20 m 

1 ks plovoucí páteřová deska 

1 ks plovoucí čerpadlo 

1 ks elektrocentrála s příslušenstvím 

1 ks motorová pila s příslušenstvím 

1 ks štípací sekera 

 

 

Výstroj záchranářů (viz Obrázek 12) 

12 ks trilaminátových suchých oděvů Agama 

12 ks rybano k suchým oblekům 

12 párů neoprénové prstové rukavice Agama 

12 ks neoprénová kukla Agama 

12 ks neoprénová čepice pod vodáckou přilbu 

12 ks záchranná vesta Safequip s úvazkem, karabinou, píšťalkou a potápěčským noţem 
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Přilby – aby bylo na první pohled patrné, kdo plní jakou funkci v plavidle, bude pouţito 

následující barevné rozlišení přileb (viz Obrázek 10): 

 

pro záchrannou posádku: 

BÍLÁ  – pro velitele:   3 ks  

ČERVENÁ – pro hasiče:   9 ks  

 

pro zachraňované: 

ŢLUTÁ – pro zachraňovaného:  8 ks 

včetně záchranné vesty Hiko:  8 ks 

 

Další doporučené vybavení 

Komunikační vybavení (radiostanice, mobilní telefony, satelitní telefony), kapsička na RDST, 

nepromokavý obal na RDST, nalévací trychtýř na PHM, noţní pumpa na nafukování člunů, 

plastový kufřík s opravnou sadou, svítilna velká, čelové svítilny na přilby, chemická světla 

červená a zelená, lodní vak 40 l + 80 l, záchranná termofólie střibrozlatá, nepromokavý obal 

na mapy, lezecké vybavení (karabiny, textilní plochá smyčka, slaňovací osma, kladka, 

ocelová kotvící smyčka, prusík 5 mm, kotevní deska), lékárnička pro první pomoc, náhradní 

lodní šroub, potápěčské brýle, potápěčské ploutve, potápěčský šnorchl, kompas 

(GPS navigace), rybářské kalhoty, kladivo, prodluţovací kabel a ostatní vybavení 

pro provádění záchranných prací na vodní hladině. 

 

Samostatnou skupinu musí tvořit prostředky dekontaminační. Z důvodů popsaných 

v kapitole 3.10 je nutné těmito prostředky vybavit buď přímo lodní kontejnery nebo 

zavazadla, která budou záchranářům kdykoli k dispozici. 

Podle charakteru mimořádné události a místa vyslání odřadu je důleţité zváţit mnoţství 

a druh dekontaminačních činidel a prostředků. Při událostech v České republice se dá 

pro dekontaminaci předpokládat nasazení sil a prostředků HZS kraje, kde se záchranné práce 

provádějí. V úvahu připadá i povolání a nasazení armády. 

Pokud se bude jednat o zásah v zahraničí, odřad by měl dekontaminačním vybavením 

disponovat, a to dle druhu a rozsahu mimořádné události a lokality, kam je vyslán. 

Jako základní vybavení se doporučují detergenty, činidla kyselá i zásaditá a rovněţ detekční 

technické prostředky pro zjištění míry dekontaminace.  

 



 50 

Následující obrázky 9, 10, 11 a 12 ukazují moţnou podobu vybavení odřadu. 

 

  

Obrázek 9 Lodní kontejner [23]       Obrázek 10 Barevné rozlišení přileb [23] 

 

  

        Obrázek 11 Nafukovací záchranná lávka [23] 

 

 

                Obrázek 12 Suchý oblek, záchranná vesta, přilba a pádla [23] 
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7.4.5 Návrh přepravních sil 

Součástí přílohy č. 1 formuláře Registrace modulu [4] jsou další poţadavky. Akční rádius 

odřadu je 1500 km pozemní cestou z místa dislokace odřadu. Celý odřad disponuje 35 členy 

viz kapitoly 6.4.2 a 7.2. Dále se má odřad přesunout pomocí 8 vozidel. Celková váha 

technických prostředků je omezena na 13 200 kg. 

 

Přepravní síly 

Nosič kontejnerů + lodní kontejner (3 ks) 

Dopravní automobil (2 ks) 

Nosič kontejnerů + týlový kontejner (1 ks) 

Velitelský automobil (1 ks) 

Záloţní automobil dle charakteru mimořádné události (1 ks) 

 

Kaţdý dopravní prostředek je opatřen taţným zařízením, na které se zapojí přívěsy s daným 

typem plavidla. 

 

7.5 Dislokace odřadu 

 

Problematiku, kam umístit odřad, lze vnímat ve dvou rovinách: 

 

a) kaţdý HZS kraje bude disponovat svou technikou, resp. svým odřadem, bude v rámci 

kraje soběstačný, 

b) bude vytypováno několik míst v České republice, kde vznikne odřad s příslušnou 

strukturou a vybavením a jeho nasazení bude v rámci několika krajů. 

 

Ekonomicky úspornější se jeví moţnost b), kdy by na naši republiku dle geografických 

a hydrologický aspektů a dle míst s výskytem povodní připadalo přibliţně 5 záchranných 

jednotek. Zřídil by je HZS určitého kraje, disponoval by technikou i odborně způsobilými 

příslušníky. Zasahoval by pak v rámci několika krajů a regionů. Z této úvahy budou vycházet 

následující kapitoly. 

.  

Pro návrh lokalit v České republice, kde by bylo vhodné zřídit odřad pro vyhledávání 

a záchranu osob na vodní hladině, bude nyní stručně popsáno vodstvo naší republiky a s tím 
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související riziko vzniku povodní. Proškolená a vybavená záchranná jednotka v lokalitě 

s nebezpečím vzniku povodně můţe významným způsobem přispět k včasnému a efektivnímu 

zásahu. 

 

7.5.1 Povodí České republiky 

Česká republika je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, jehoţ území je významnou 

pramennou oblastí evropského kontinentu. Rozkládá se na rozvodnici tří moří: Severního, 

Baltského a Černého. Prakticky všechny její významnější vodní toky odvádějí vodu na území 

sousedních států. Proto jsou vodní zdroje České republiky závislé téměř výhradně jen na 

atmosférických sráţkách. Rozvodí Severního, Baltského a Černého moře dělí území České 

republiky na tři hlavní hydrologická povodí: povodí Labe, povodí Odry a povodí Moravy 

(Dunaje). [14] 

 

7.5.2 Hydrologická síť 

Hydrologickou síť [14] tvoří cca 76 000 km vodních toků (s přirozenými i upravenými 

koryty). Páteřními toky jsou Labe (370 km) s Vltavou (433 km) v Čechách, Morava (272 km) 

s Dyjí (306 km) na jiţní Moravě a Odra (135 km) s Opavou (131 km) na severu Moravy 

a ve Slezsku. Úhrnná délka drobných vodních toků činí přes 60 000 km. 

Hydrologickou síť České republiky tvoří, jak jiţ bylo uvedeno, tři hlavní hydrologická 

povodí: povodí Labe, Odry a Moravy (Dunaje). Vzhledem k velikosti území České republiky 

jsou hlavní povodí pro potřeby plánování v oblasti vod dále dělena do osmi oblastí 

hydrologických povodí (oblast povodí Horního a středního Labe, Horní Vltavy, Berounky, 

Dolní Vltavy, Ohře a dolního Labe, Odry, Moravy a Dyje), které spravuje pět státních 

podniků Povodí: Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Povodí Labe, Povodí Odry a Povodí Moravy. 

Ilustruje to obrázek 13. 
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Obrázek 13 Mapa povodí [15] 

 

Správci vodních toků v působnosti Ministerstva zemědělství zajišťují správu více neţ 94,5 % 

délky všech vodních toků v České republice. Přibliţně 5,5 % se na správě vodních toků 

podílejí Ministerstvo obrany, správy národních parků, případně fyzické a právnické osoby. 

 

7.5.3 Umístění odřadu 

V závislosti na kapitolách 7.5.1 a 7.5.2, v návaznosti na kapitolu 3.8 a s ohledem 

na geografickou strukturu ČR by bylo vhodné zřídit odřad pro vyhledávání a záchranu osob 

na vodní hladině pro následující regiony; příklad nasazení jednotlivých odřadů je graficky 

zpracován na obrázku 14. 

 

 

WASAR 1: Moravskoslezský kraj  návrh sídla: HZS Moravskoslezského kraje 

  Olomoucký kraj 

  část Pardubického kraje 

  část Zlínského kraje 

  přeshraniční pomoc Polsko, Slovensko 
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WASAR 2: Jihomoravský kraj   návrh sídla: HZS Jihomoravského kraje 

  část Zlínského kraje 

  část Pardubického kraje 

  část kraje Vysočina 

  přeshraniční pomoc Rakousko, Slovensko 

   

 

WASAR 3: Jihočeský kraj    návrh sídla: HZS Jihočeského kraje 

  část kraje Vysočina 

  část Plzeňského kraje 

  část Středočeského kraje 

  přeshraniční pomoc Rakousko, Německo 

 

 

WASAR 4: Hlavní město Praha   návrh sídla: HZS Hlavního města Prahy 

  Královéhradecký kraj 

  část Středočeského kraje 

  část Plzeňského kraje 

 

 

WASAR 5: Ústecký kraj    návrh sídla: HZS Ústeckého kraje 

  Karlovarský kraj 

  Liberecký kraj 

  přeshraniční pomoc Německo, Polsko 
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Obrázek 14 Působnost WASAR odřadů pro Českou republiku [16] 

 

 

7.6 Vakcinace odřadu 

 

Jak bylo zmíněno v kapitole 5.10, je samozřejmostí a preventivní nutností očkovat členy 

záchranných jednotek proti vybraným chorobám. Systém vakcinace je vhodný převzít 

od certifikovaného USAR odřadu [23]. 

 

Jedná se o sadu vakcín ve 3 prioritách. Je to základní očkování z důvodu moţnosti nasazení 

odřadu v různých zemích. 

 

Priorita I 

 cholera 

 hepatitida typu A 

 tyfus 

 dětská obrna 
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Priorita II 

 ţlutá zimnice 

 zánět mozkových blan 

 

Priorita III 

 tetanus 

 hepatitida typu B 

 meningitida 

 vzteklina 

 

Mimo samotné vakcíny je jistě vhodné zajistit léky pro potřeby odřadu, ve kterých nebudou 

chybět především ty proti průjmu a střevním chřipkám. 

 

7.7 Odborná příprava odřadu 

 

Pro správné fungování odřadu nestačí jen kvalitní vybavení a technické prostředky, výborná 

fyzická i zdravotní kondice daná rovněţ preventivní vakcinací, očkováním proti určeným 

nemocem a chorobám. Jsou nutné i odborné znalosti teoretického a praktického rámce 

a příslušné kurzy ovládání plavidel. Pro nasazení v zahraničí je ţádoucí ovládání některého 

ze světových jazyků alespoň na komunikační úrovni. 

 

Pro podmínky WASAR odřadu bude nyní navrhnuta struktura školení a výcviku, která 

vychází jak ze zkušeností ze záchranných akcí, tak z výcviků a velkých mezinárodních 

cvičení. Výcvik je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Praktická část se dělí na další 

4 části, a to na výcvik na klidné vodě, výcvik na tekoucí vodě – řece, výcvik na vodní nádrţi 

a výcvik na divoké vodě (umělý kanál). Vše, včetně časového fondu, popisuje tabulka 4 

na následující straně. 
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Tabulka 4 Návrh odborné přípravy 

Téma Délka 
T E O R E T I C K Á   Č Á S T 

Hydrologie stojaté a tekoucí vody 

Vodní stavby 

Zásady defenzivního plavání 

Filmová ukázka 

Lanová technika 

Úrazy spojené s činností záchrany 

Trimování motorového plavidla 

Bezpečnost pohybu okolo plavidla 

4 hod. 

PŘED ZAHÁJENÍM PRAKTICKÉHO VÝCVIKU 

- předání a kontrola materiálu  

- před a po výcviku – porada s veliteli posádek 

- důleţité signály pro komunikaci 

 

P R A K T I C K Á   Č Á S T 

KLIDNÁ VODA 

I. stanoviště 

Přenesení plavidla po souši na delší vzdálenost 

Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích 

 - vznášení sebezáchrana, taţení tonoucího, skoky z pevné překáţky 

Vynášení zraněného na břeh  

Plavání ve výstroji 

1 hod. 

II. stanoviště 

Práce s házecím pytlíkem (komunikace se zachraňovaným, způsoby 

motání) 

Nouzové dojetí pomocí pádel (technika pádlování, soutěţ na čas) 

1 hod. 

III. stanoviště  

Skoky z plavidla 

Manipulace se člunem (při jízdě, na místě, couvání) 

Vytaţení do člunu 

Přesedání do jiného plavidla 

Vlečení druhého plavidla 

1,5 hod. 

TEKOUCÍ VODA – řeka 

Mapování vodního toku 

Námět: Nácvik kotvení plavidla v proudu, na házečku se zajistí 

záchranář a vyzkouší odstřelení pomocí hlavní spony v proudu 

Ovládání plavidla - motor, pádla 

2 hod. 

I. stanoviště 

Vytvoření traverzu – převoz osob – bez pouţití motoru 

1 hod. 

II. stanoviště 

Převoz osob mezi břehy pomocí motoru 

Zkoušení maximálního zatíţení plavidla a změna ovládání 

Nácvik „muţ přes palubu“  

1 hod. 

III. stanoviště do vody 

Námět: Plavidlo bez motoru se pokusit pomocí pádel dostat na druhý 

břeh, 10 metrů od břehu zakotvit. Jeden člen posádky vyskočí 

a doplave na druhý břeh. Pomocí házecího pytlíku člun pomocí 

kyvadla dostat na břeh. Dvě plavidla cvičí, třetí plavidlo je jistící. 

1 hod. 
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VODNÍ NÁDRŽ 

I. stanoviště 

Pomocí navigace, projet danou trasu a zmapovat. 

1 hod. 

II. stanoviště 

Námět: Pohřešované plavidlo s posádkou lidí. Osoba je ve vzdušině 

převráceného plavidla. Ostatní osoby je nutné vyhledat v okolí.   

1 hod. 

III. stanoviště do vody 

Námět: Plavidlo s rybáři u utonulé osoby. Nutné pouţít způsob 

navalení utonulého do člunu pomocí lan či plachty. Rybářský člun 

poté dovléci na danou pozici. 

1 hod. 

UMĚLÝ KANÁL – divoká voda 

I. stanoviště 

Práce s házecím pytlíkem 

Upoutaný zachránce pomocí dvojité osmičkové smyčky 

Převracení plavidla v proudu 

1 hod. 

II. stanoviště 

Ovládání raftu (správné vedení plavidla, ovládání plavidla) 

1 hod. 

III. stanoviště do vody 

Přetaţení lana přes vodní tok (plavání, brodění) 

Upoutané plavidlo, spolupráce v týmech (promíchání posádek) 

1 hod. 

Nácvik defenzivního plavání 

Upoutaný zachránce 

Převrátit plavidlo v proudu, sebezáchrana 

Nácvik záchrany osoby zavěšené na stromě 

2 hod. 

ZÁVĚREČNÁ DISKUZE 

Shrnutí výcviku  

     - nové poznatky, přínos, spolupráce 

1,5 hod. 

 

 

Tabulka 4 udává základní návrh výcviku na vodě. Jak jiţ bylo popsáno, praktická část 

výcviku se dělí dle charakteru vodní hladiny na klidnou, tekoucí, divokou vodu a vodní nádrţ. 

Bylo by jistě prospěšné, aby byla v některé další bakalářské či diplomové práci zpracována 

metodika jednotlivých částí výcviku, která by mohla slouţit jako základní pomůcka odborné 

přípravy pro velitele jednotek poţární ochrany pro práci na vodě. Problematika metodiky 

práce na vodní hladině totiţ přesahuje rámec této diplomové práce.  
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 Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo, podle zadání práce, popsat historii povodní, nasazování sil 

a prostředků, statistiku zásahů na vodě, škod při povodních a počty obětí. Tyto informace jsou 

zpracovány v prvních kapitolách diplomové práce. Obecně můţeme konstatovat, 

ţe mimořádných událostí spojených se záchranou osob na vodní hladině rozhodně neubývá. 

Je tomu spíše naopak. Ze statistiky můţeme navíc sledovat periodicky se opakující povodně, 

které, ať bleskové či déletrvající, mají v krátkém časovém horizontu po sobě (řádově roky) 

ničivé důsledky nejen v krajině a obcích, ale i na lidských ţivotech.  

 

V této souvislosti byla navrţena koncepce záchranné jednotky nebo-li odřadu pro vyhledávání 

a záchranu osob na vodní hladině. V závislosti na legislativě Evropské unie byl vytvořen 

návrh tohoto odřadu, jeho úkoly, struktura, vybavení, systém svolání, výcvik a dislokace 

v rámci České republiky. Díky sloţení odřadu podle podmínek Evropské komise je 

po zaregistrování odřadu moţné jeho vyuţití v rámci mechanismu civilní ochrany Evropské 

unie, tedy jeho vyslání k poskytnutí pomoci v zahraničí.  

 

Tato koncepce je svého druhu první a opírá se o mnohaleté zkušenosti příslušníků Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Vznikem tohoto odřadu by vznikly kapacity 

pro řešení významných mimořádných událostí spojených především s povodněmi. Záchranná 

jednotka vybavená potřebnými technickými prostředky a vycvičená k záchranným akcím by 

při včasném povolání velkou měrou přispěla k minimalizaci ztrát lidských ţivotů a svým 

početním stavem a profesionálním přístupem by posílila zasahující jednotky v místě 

mimořádné události. Její nasazení by znamenalo dočasné působení 24 příslušníků 

z výjezdových jednotek (JPO I), plošné pokrytí kraje by zabezpečili ostatní stanice HZS kraje. 

 

Obsahem koncepce je také návrh dislokace těchto odřadů v rámci České republiky. Je nutné si 

uvědomit, ţe v případě bleskových povodní je nejefektivnější stejně rychlá, tedy blesková 

pomoc. Je proto vhodné zřídit a umístit odřady tak, aby svou působností pokryly celou naši 

republiku a byly schopny začít pracovat okamţitě, bez dlouhého cestování přes celou 

republiku.   
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Při řešení této práce vyšlo najevo, ţe v současné době neexistuje ucelená metodika 

pro vyhledávání a záchranné práce na vodní hladině v podmínkách poţární ochrany. 

Alternativně se pouţívají různé metodiky z různých odvětví civilní záchrany (Vodní 

záchranná sluţba Českého červeného kříţe, potápěčská literatura, vodácká a rekreační 

literatura, aj.) a také vlastní zkušenosti záchranářů. Vzhledem k náplni a rozsahu práce 

nevznikl prostor zabývat se touto problematikou. Bylo by proto vhodné, aby se taktikou 

záchrany osob na vodní hladině v podmínkách poţární ochrany zabývala některá z dalších 

diplomových či bakalářských prací. 
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