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16 
P O K Y N  

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 
 ze dne 24. února 2010,   

kterým se mění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného  
sboru ČR č. 53/2008, kterým se stanovují pravidla pro činnost  

potápěčských skupin u Hasičského záchranného sboru ČR 
 

Čl. I 

     Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 53/2008, kterým se 
stanovují pravidla pro činnost potápěčských skupin u Hasičského záchranného sboru ČR, se 
mění takto: 

1. V čl. 1 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

     „(6) GŘ HZS ČR zřizuje Sbor instruktorů potápění, v němž jsou zastoupeni instruktoři  
       potápění HZS krajů, Záchranného útvaru HZS ČR a vzdělávacího zařízení GŘ HZS  
       ČR.“. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 

2. V čl. 2 odstavec 1 zní: 

     „(1) Pokud organizační složka HZS ČR zřídí na základě schválené analýzy potápěče  
             pro operační činnost, musí být jejich minimální počet pět potápěčů s odborností  
             odpovídající charakteru zásahové činnosti, aby bylo možné sestavit alespoň jednu  
             potápěčskou skupinu v době výkonu služby.“. 

3. V čl. 2 odstavec 2 zní: 

     „(2) Potápěčskou skupinu pro operační řízení tvoří minimálně tři potápěči s odborností  
             odpovídající charakteru zásahové činnosti. Vedoucí potápěčské skupiny musí být  
             potápěč s odborností III. stupně nebo instruktor potápění (viz čl. 3 odst. 1 písm. a).  
             Potápěčská skupina je součástí požárního družstva a doporučuje se ji dislokovat na  
             stanici typu C.“. 

4. V čl. 2 se odstavec 4 zrušuje. 

5. V čl. 6 odst. 10 písmeno c) zní: 

     „c)  je prováděn podle učebních osnov vydaných GŘ HZS ČR v rozsahu nejméně 14 hodin  
           teoretické a 10 hodin praktické přípravy.“. 

 

Čl. II 

     Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání. 

 
Čj. MV-18767-1/PO-2010 

Generální ředitel HZS ČR 
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. 
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HZS krajů 
Záchranný útvar HZS ČR 
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