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57 
P O K Y N 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 
ze dne 30. prosince 2008, 

kterým se stanoví úkoly a činnost Záchranného útvaru HZS ČR  
pro účely organizačního a operačního řízení   

 
     K zabezpečení  činnosti Záchranného útvaru HZS ČR (dále jen „záchranný útvar“) pro 
účely organizačního a operačního řízení 
  
I .  s t a n o v í m  

Čl. 1 
Postavení příslušníků  a prostředků záchranného útvaru na místě mimořádné události   

(1) Příslušníci a občanští zaměstnanci (dále jen „příslušníci“)  a prostředky záchranného 
útvaru vyslané na místo zásahu k mimořádné události se považují za jednotku požární 
ochrany (dále jen „jednotka“) a na její činnost v operačním řízení se vztahují předpisy 
upravující činnost jednotek 1), pokud není dále stanoveno jinak s přihlédnutím ke specifickému 
vybavení záchranného útvaru. Takto vyslaná jednotka záchranného útvaru musí mít vždy 
určeného velitele jednotky . 

(2) Jednotkám záchranného útvaru, které se vysílají k zásahu, se pro účely evidence jejich 
činnosti a zprávy o zásahu přidělují následující evidenční čísla: 

a)   815 086 jednotka vytvořená z roty zemních záchranných prací, 
b) 815 087 jednotka vytvořená z roty chemické a speciální, 
c) 815 088  jednotka vytvořená z roty podpory. 

(3) Z hlediska práva přednostního velení se jednotka záchranného útvaru považuje za 
jednotku HZS kraje bez místní příslušnosti. To znamená, že pokud budou na místě zásahu 
společně zasahovat jednotky HZS kraje a jednotka záchranného útvaru, má přednost velení na 
místě zásahu jednotka s místní příslušností, v jejímž hasebním obvodě místo zásahu leží, 
pokud není rozhodnuto jinak v souladu s právním předpisem 2). 

 
Čl. 2 

Organizace výjezdu jednotky záchranného útvaru k zásahu a její předurčennost 
(1) Jednotku záchranného útvaru na místo zásahu vysílá operační a informační středisko 

MV-generálního ředitelství.  

(2) Pro účely zásahu jsou u záchranného útvaru předurčeny síly a prostředky, které 
vytváří pohotovostní odřad. Při vyhlášení poplachu odřad vyjíždí z místa své dislokace nejpozději 
do 60 minut v průběhu každého dne. 

(3) Síly a prostředky záchranného útvaru vysílané na místo zásahu mimo pohotovostní 
odřad vyjíždí z místa své dislokace nejpozději do: 

              a)   24 hodin, pokud k výzvě k výjezdu dojde v pracovní den v době od 16,00 do 07,00  
                     hodin, ve svátek, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, přičemž  
                     generální ředitel HZS ČR může rozhodnout o zkrácení uvedené doby nařízením  

                                                 
1)  Např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů , vyhláška č. 247/2001 Sb.,  
      o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., Bojový řád jednotek  
      požární ochrany, Cvičební řád jednotek požární ochrany. 
2)   § 22 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 
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                     pohotovosti pro vybranou organizační součást záchranného útvaru jako preventivní  
                     opatření při hrozící nebi probíhající mimořádné události, kterou HZS ČR řeší, 
              b)  60 minut, pokud k výzvě k výjezdu dojde v pracovní den v době od 07.00 do  
                    16.00 hodin a jde o výjezd celé čety, 
              c)  30 minut, pokud k výzvě k výjezdu dojde v pracovní den v době od 07.00 do  
                    16.00 hodin a jde o výjezd jednotlivé techniky s osádkou.  

(4) Složení pohotovostního odřadu stanoví velitel záchranného útvaru v dohodě 
s náměstkem generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení. Rámcové složení 
pohotovostního odřadu je následující: 

      a)    velitel odřadu, 
      b)   družstvo vyprošťování a zemních prací (velitel +5 příslušníků – strojníci, AV 15,  
            UDS, KN-251, T-815, tahač + podvalník, T-815 S-3), 
      c)  družstvo dekontaminace osob (velitel + 5 příslušníků – chemiků, dekontami- 
             nační linka, T-815 8x8, PV 06, ARS , T-815/Z), 
      d)   jeden kynolog se psem pro zjišťování příčin vzniku požárů a jeden kynolog se psem  
            pro záchranu ze sutin zřícených budov, pokud budou uvedeni v seznamu atesto- 
            vaných kynologů. 

(5) Záchranný útvar vyčleňuje také síly a prostředky pro potřeby Ústředního poplacho-
vého plánu IZS podle přílohy tohoto pokynu. Uvedené síly a prostředky zároveň doplňují 
předurčenost jednotek HZS ČR 3). 

(6) Na organizaci a činnost lezců a potápěčů se vztahují služební předpisy HZS ČR 4); 
záchranný útvar nezpracovává analýzu potřebnosti a rozmístění lezeckých skupin. Záchranný 
útvar není předurčen k záchraně z výšek lezeckými záchranáři. V případě žádosti o vrtulník 
Armády ČR nebo Policie ČR k přepravě osob nebo materiálu při cvičení záchranný útvar 
postupuje podle služebního předpisu 5). 

(7) Kynologové a služební psi jsou připravováni pro oblast zjišťování příčin vzniku 
požárů (zjišťování aromatických uhlovodíků a ropných látek na místě požáru) a pro záchranu 
ze sutin zřícených budov. 

(8) V rámci psychologické služby HZS ČR se u záchranného útvaru zřizuje funkce  
psychologa; jeho činnost se řídí služebními předpisy HZS ČR 6). 

 

 
                                                 
3)   Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 27/2006, kterým se stanoví opěrné body  
      Hasičského záchranného sboru České republiky a typy předurčenosti jednotek požární ochrany pro  
      záchranné práce, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 14/2007. 
4)   Např. Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 18/2006, kterým se stanoví zásady  
      zřizování lezeckých družstev a lezeckých skupin a vybavení a odborná příprava jednotek PO pro práci ve  
      výšce a nad volnou hloubkou, Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 33/2008, kterým se určují podmínky  
      používání lan určených k lanovému přístupu a k záchraně. 
5)  Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 30/2004, kterým se stanoví postup pro  
      vyžadování a zapojení vrtulníků Policie ČR letecké služby a vybraných útvarů Armády ČR v rámci IZS  
      a pravidla k provádění a výcviku leteckých záchranářů HZS ČR. 
6)  Např. Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 29/2003, kterým se vydává Statut  
      psychologických pracovišť Hasičského záchranného sboru ČR, Pokyn generálního ředitele HZS ČR a ná- 
      městka ministra vnitra č. 32/2006, kterým se stanovují podmínky pro povolávání psychologa HZS ČR do  
      výkonu služby v operačním řízení, Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 30/2008, kterým se zřizuje systém  
      poskytování posttraumatické péče příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR, kteří prožili  
      traumatizující událost v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů a stanoví se postup při  
      posttraumatické péči o oběti mimořádné události. 
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Čl. 3 
Bezpečnost práce v organizačním řízení při mimořádných událostech 

 Na činnost příslušníků záchranného útvaru při mimořádných událostech a na místě 
zásahu, včetně opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti práce, se také vztahují právní předpisy 7) 
a služební předpisy HZS ČR upravující činnost jednotek PO 8) nebo postup složek IZS při 
společném zásahu 9).  

 
Čl. 4 

Poskytování ochranných pracovních prostředků příslušníkům  
           Podmínky pro poskytování ochranných pracovních prostředků příslušníkům při 
činnosti na místě zásahu 10) jsou stejné jako u ostatních příslušníků Hasičského záchranného 
sboru ČR. Do 31. prosince 2014 mohou příslušníci záchranného útvaru místo ochranného 
oděvu pro hasiče používat zásahový ochranný oděv AČR „záchranář“ v provedení šedé barvy 
se  znakem civilní ochrany a jeho doplňky, a to tak, aby v jednotce záchranného útvaru na 
místě zásahu byla zachována ústrojová jednotnost. 

 

Čl. 5 
Způsob zajištění nepřetržité akceschopnosti a okamžité dostupnosti  

vedoucích služebních funkcionářů záchranného útvaru 
(1) Pohotovost vedení záchranného útvaru v souladu se služebními předpisy HZS ČR 11) 

zajišťují: 

a) velitel záchranného útvaru, 
b) zástupci  velitele záchranného útvaru. 

(2) Příslušníci v pohotovosti vedení jsou přímo nadřízeni veliteli pohotovostního odřadu. 

(3) Členové pohotovostního odřadu jsou v pohotovosti mimo místo výkonu služby. 
Jejich soustředění na pracovišti záchranného útvaru se organizuje podle plánu dosažitelnosti  
a svozu. 
 

Čl. 6 
Sběr dat o prostředcích a speciální služby  

(1) Záchranný útvar prostřednictvím programu ISV Administrátor zabezpečuje sběr dat 
o prostředcích v souladu se služebními předpisy HZS ČR 12) prostřednictvím PC programu 
Evidence techniky. Záchranný útvar pro účely evidence a sběru dat o prostředcích používá 
evidenční číslo 815 085. 

                                                 
7)   Např. vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.,  
      vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění  
      vyhlášky č. 429/2003 Sb. 
8)    Např. Bojový řád jednotek požární ochrany, Cvičební řád jednotek požární ochrany – technický výcvik. 
9)   Např. typové činnosti složek IZS při společném zásahu podle § 18 vyhlášky č. 328/2001 Sb. 
10) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 55/2008, kterým se stanoví podmínky pro poskytování ochranných  
      pracovních prostředků příslušníkům a občanským zaměstnancům Hasičského záchranného sboru ČR při  
      činnosti na místě zásahu. 
11) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 35/2007, kterým se stanoví způsob zajištění nepřetržité akceschopnosti  
      a okamžité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů Hasičského záchranného sboru ČR, pravidla  
      výkonu služby řídících důstojníků a působnost dalších služebních funkcionářů při mimořádných událostech. 
12)  Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 47/2007, kterým se stanoví postup a pravidla při sběru dat o požární  

  technice, věcných prostředcích požární ochrany a jednotkách PO. 
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(2) Na záchranný útvar se přiměřeně vztahují řády speciálních služeb HZS ČR. Velitel 

záchranného útvaru je oprávněn v odůvodněných případech se souhlasem MV-generálního 
ředitelství HZS ČR stanovit odchylky od těchto řádů; 

 
II.  u k l á d á m 
     1.  veliteli záchranného útvaru  

    zapracovat tento pokyn do služebních předpisů záchranného útvaru a zabezpečit jejich  
    plnění, 

     2.  ředitelům HZS krajů 

    při vyžadování pomoci ze záchranného útvaru postupovat v souladu s tímto pokynem, 

3. náměstkovi generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení  

    upřesňovat složení pohotovostního odřadu záchranného útvaru v součinnosti s velitelem  
    záchranného útvaru.  

  

 
     Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009. 
 

Čj. MV-97275-2/PO-2008 

Generální ředitel HZS ČR 
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán  v. r. 

 

Obdrží: 

HZS krajů 
Záchranný útvar HZS ČR 
SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku 
MV-generální ředitelství HZS ČR 
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                                                      Příloha 
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 57/2008 

 
 

Odřady záchranného útvaru do Ústředního poplachového plánu IZS 
 

Název odřadu - 
kód typu zdroje 

Základní schopnost 
odřadu - slovní popis  

Počty využitelné specializované  
techniky a zařízení, osob, kapacita 

Polní kuchyně 
 
 
 

stravovací služby pro 
nouzový tábor 

POKA-T815 6x6, AVIA ZČ 
přívěsy C 180 (voda) 
             CHP 105 (chladírna)  
8 osob 

Úpravna vody 
 
 

úprava vody s kapacitou 
2000 l/h 

ÚV 2000 
T 815 podvalník 

2 osoby 
Zásobování pitnou 
vodou 

nouzové zásobování 
pitnou vodou v těžce 
dostupném terénu 

T-825 Citra (7000 l) 
 
2 osoby 

Humanitární 
základna a stavební 
tým 

převoz materiálu, 
vybudování nouzového 
tábora 

materiální základna humanitární 
pomoci s kapacitou 300 osob 

do 30 osob 
Odřad k evakuaci 
osob při povodních  

evakuace osob ze 
zatopených oblastí 

2 x PTS 10 
2 x tahač 815 + valník 
1x velitelský automobil 

do 10  osob
Odřad k evakuaci 
osob  

evakuace osob  2 x BUS 

4 osoby 
Vyprošťovací odřad 
 
 
 
 
 
 

vyproštění vozidel při 
kalamitní situaci na 
komunikacích 
 

1x vyprošťovací tank T 72  + 1x tahač 
s valníkem  
nebo 
1x AV 15 T 815 (nebo AD 28) 
+  1x velitelský automobil 

celkem 10 osob
Odřad k zabezpečení 
průjezdnosti na 
komunikacích  
a ve městech 
 
 

zemní práce k zabezpečení 
průjezdnosti na 
komunikacích  
a ve městech 
 

1x kolový nakladač KN 
(alternativně UCN, UDS, AD 20,  
 DK 661) 
1x tahač s podvalníkem 
2 x automobil sklápěcí 

celkem do 10 osob
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Odřad k provádění 
zemních prací 
 
 
 
 
 

zemní práce – rýhování, 
hloubení, navážka zeminy 

1x autorypadlo UDS nebo  
     nakladač DK 661 
1x buldozer  
1x tahač + podvalník 
1x automobil sklápěcí 
1x velitelský automobil 

do 10 osob 
Dekontaminační odřad 
– technika č. 1 
 
 
 
 

dekontaminace techniky 
a terénu od biologických, 
chemických 
a radiologických látek 

automobil chemický rozstřikovací,  
mycí zařízení, CAS 
1 x nákladní automobil T-815 6x6 
EC 4 

8 osob + velení 
Dekontaminační odřad 
– technika č. 2 
 
 
 
 

dekontaminace techniky 
a terénu od biologických, 
chemických 
a radiologických látek 

automobil chemický  rozstřikovací,  
mycí zařízení, CAS 
1 x nákladní automobil T-815 6x6 
EC 4 

8 osob + 1 velení 
Dekontaminační odřad 
– osoby č. 1 
 
 
 

dekontaminace osob od 
biologických, chemických 
a radiologických látek 

automobil chemický rozstřikovací, 
CAS, ROSS, EC 4 
1 x nákladní automobil T-815 8x8 

9 osob + 1 velení 
Dekontaminační odřad 
– osoby č. 2 
 
 
 

dekontaminace osob od 
biologických, chemických 
a radiologických látek 

automobil chemický rozstřikovací,  
CAS, ROSS, EC 4 
1 x nákladní automobil T-815 8x8 

9 osob + 1 velení 
Odřad pro nouzové 
zásobování el. energií 

zabezpečení nouzové 
dodávky el. energie 
v místě mimořádné 
události 

3 x T-815 8x8 
3 x EC 60 (30) kW 
 
7 osob 

 
 


