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Anotace 
 
Stručný příspěvek rámuje humanitární aktivity České republiky, zejména s ohledem na 
vysílání USAR týmů. Popsáno je konkrétní angažmá v Srbsku a Bosně a Hercegovině v květnu 
a červnu roku 2014. 
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Summary 
 
Short article is describing the framework of the humanitarian activities of the Czech 
Republic, particularly with regard to use of so called USAR teams. Described is a specific 
engagement in Serbia and Bosnia and Herzegovina in May and June 2014. 
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Úvod 
 

Téma příspěvku jsem vybral z toho důvodu, že pracuji jako výjezdový hasič 
Hasičského záchranného sboru České republiky Pardubického kraje. Z toho plyne důvod 
zpracování tohoto zajímavého téma, zejména ve spojitosti s činností záchranářů při složitých 
haváriích, živelních pohromách nebo rozsáhlých nehodách ať již u nás, nebo v zahraničí. 

Dříve než se začneme zabývat hlavním tématem práce, což je humanitární pomoc 
Srbsku, Bosně a Hercegovině, je potřeba si alespoň v krátkosti nastínit činnost 
specializovaného odřadu, který se za pojmem ukrývá. 

Jak je patrné zkratka USAR (Urban Search and Rescue), vychází z anglického názvu. 
V doslovném překladu: prohledávání a záchrana osob v městském prostředí, jsou ukryty 
činnosti od nalezení, vyproštění a ošetření osob z objektů staticky narušených a dalších 
specializovaných činností. Staticky narušené budovy můžeme rozdělit do dvou skupin dle 
příčiny. První skupinou budou budovy narušené přírodními jevy, druhou skupinou pak příčiny 
technologického rázu. Vnitřními předpisy Hasičského záchranného sboru České republiky je 
upravena existence dvou USAR odřadů, které zřizují Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje a Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy. Tyto odřady 
mohou být nasazeny v případě potřeby nejen v České republiky v rámci předurčenosti pro 
jednotlivé kraje, ale v případě potřeby také v zahraničí v rámci zapojení České republiky do 
mezinárodních záchranných operací.  

Provádění záchranných operací je běžnou náplní činnosti jednotek požární ochrany 
bez ohledu na jejich kategorii, avšak je přímo závislé na jejich vybavení a vycvičenosti. Často 
je potřeba speciálních technických prostředků, které nejsou z finančních důvodů běžně ve 
vybavení. Dalším aspektem je zejména odborná příprava a specifické postupy. Z tohoto 
důvodu není možné připravit a vybavit každou jednotku na řešení těchto specifických 
událostí. Z tohoto důvodu byly zřízeny výše zmiňované odřady předurčené k pomoci na 
území České republiky – organizované Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím 
Hasičského záchranného sboru České republiky nad rámec poplachových plánů krajů  
a v případě potřeby k nasazení na území států Evropy nebo dle požadavků v omezené míře  
i v dalších zemích. 

 
Použití USAR týmu 

 
Existují tři možnosti vyslání USAR odřadu na místo nasazení. Tomuto nasazení 

předchází rozsáhlá a komplikovaná činnosti přepravy. 
 

 Letecká přeprava – uvažovaná vzdálenost do 2 500 km, omezeno vybavením Armády 
České republiky a zajištěním leteckých prostředků pro přepravu USAR odřadu 
– humanitární pomoci. 

 Pozemní cesta – umožňuje přesun těžké techniky a soběstačnou činnost USAR odřadu 
– předpokladem je vzdálenost do 1 000 km. 

 Kombinace obou způsobů dopravy – síly vyslané letecky, doplněné pozemními silami 
do vzdálenosti až 2 500 km s plnou podporou a týlovým zabezpečením první jednotky 
vyslané leteckou cestou. 
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USAR odřad je předurčen k vyhledávání a záchraně osob v případě živelných katastrof 
a k plnění dalších úkolů. V případě seminární práce se budu zabývat specializované pomoci  
a distribucí humanitárních potřeb postiženým. 

 
Vysílání odřadů Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského 

záchranného sboru České republiky do zahraničí 
 

Na pokyn řídícího důstojníka operačního a informačního střediska Ministerstva vnitra 
– generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky je prováděno 
uvedení a předurčení sil a prostředků do pohotovosti. Tento postup je ve spojitosti 
s obdržením informace o vzniku závažné mimořádné události v zahraničí, nebo při takovém 
vyžádání ze zahraničí. Řídící důstojník po upřesnění jmenného seznamu zajišťuje vydání 
rozkazu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky k povolání 
příslušníků k pracovní cestě k plnění mimořádných úkolů Hasičského záchranného sboru 
České republiky.1 

Uvedením odřadu do pohotovosti je současně ve spolupráci s Ministerstvem 
zahraničí a odborem mezinárodní spolupráce Ministerstva vnitra zjišťována situace v místě 
nasazení, upřesnění požadavků na pomoc, soustřeďování kontaktů na kompetentní orgány 
postižené země, organizování rychlého průjezdu tranzitními zeměmi a nutnosti zajištění víz. 

Příslušníci jsou povoláni na služební cestu k poskytnutí humanitární pomoci v souladu 
s § 136 zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 
dalších předpisů. Humanitární pomoc ve výkladu zákona: "zapojení České republiky do 
mezinárodních záchranných operací při mimořádných událostech v zahraničí a poskytování 
humanitární pomoci do zahraničí v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí, 
humanitární pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí opatření prováděná za účelem 
pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí, v jejichž rámci se využívají lidské 
a materiální zdroje"2 

 
Poskytování humanitární pomoci do zahraničí 
 
Ministerstvo vnitra organizuje záchranářskou a materiální pomoc do zahraničí ve 

spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, složkami integrovaného záchranného systému 
nebo ústředními správními úřady.3 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 

                                            
1
 Určení velitele odřadu, zařazení osob poskytující pomoc, stanovení cíle a způsobu přepravy, místo 

soustředění, doba odjezdu a další náležitosti se řídí čl. 4 pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného 
sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 45 ze dne 9. října 2003, ve znění pokynu generálního 
ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 7 ze dne 2. února 2004. 
2
 Viz § 7 písm. b) zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonu, ve 

znění pozdějších předpisů. 
3
 Viz § 7 odst. 4 písm. a) zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonu, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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obyvatelstva, ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb. Státní humanitární pomoc je 
realizována z finančních zdrojů alokovaných v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. 

Dalšími důležitými právními předpisy jsou zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů (možnost Ministerstva vnitra České republiky soustřeďovat 
a nasazovat síly a prostředky), zák. č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (spolupráce Hasičského záchranného sboru České 
republiky s mezinárodními organizacemi a zahraničními subjekty), usnesení Vlády České 
republiky č. 458 ze dne 9. května 2001 (hlavní zásady zapojování sil a prostředků České 
republiky do mezinárodních záchranných operací a poskytování humanitární pomoci). 
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. 

Materiální humanitární pomoc do zahraničí je poskytována na základě konkrétní 
žádosti postiženého státu, která je následně českou stranou zvážena a humanitární pomoc je 
případně Českou republikou poskytnuta. O materiální humanitární pomoci také rozhoduje 
Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí. 
 

Humanitární pomoc Srbsko a Bosna a Hercegovina 
 
V průběhu měsíce května a června 2014 Česká republika poskytnula celkem pětkrát 

záchranářskou a materiální humanitární pomoc Republice Srbsko, Bosna a Hercegovina. Tyto 
státy byly postiženy rozsáhlými povodněmi způsobenými dlouhotrvajícími dešti. Kvůli 
povodním muselo být na území Srbska, Bosny a Hercegoviny evakuováno na 100 000 osob, 
několik desítek osob při ničivých povodních zahynulo. 

Na základě dohody s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky poskytlo 
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
humanitární pomoc ve formě záchranných jednotek – čerpacích odřadů s nezbytným 
vybavením.  

První čerpací odřad byl složen z příslušníků Záchranného útvaru Hasičského 
záchranného sboru České republiky Zbiroh a styčného důstojníka z Hasičského záchranného 
sboru Olomouckého kraje. Tento odřad odjel do Bělehradu v pátek 16. května 2014 k čerpání 
zatopených území pomocí čerpadla Sigma MČS 400.  

Další odřad byl vyslán do Srbska 21. května 2014, tento byl složen z dalších příslušníků 
Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky Zbiroh a styčného 
důstojníka z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Odřad v Srbsku působil 
do 30.5.2014.  

Do Bosny a Hercegoviny byl dále dne 21. května 2014 vyslán patnáctičlenný odřad 
USAR Moravskoslezského kraje Hasičského záchranného sboru České republiky, který zde 
působil do 1. června 2014. Tento tým byl vybaven velkokapacitními čerpacími stanicemi 
– čerpadlo Somati a čerpadlo Sigma MČS 400 za účelem odčerpávání vodních lagun. 

 Ze skladů Správy státních hmotných rezerv byla dále Bosně a Hercegovině 
poskytnuta materiální humanitární pomoc balíčků první pomoci a nouzového přežití. 

Další významnou materiální pomoc zabezpečil Český červený kříž, který pomoc 
připravil s krajanským sdružením Lastavica. Humanitární pomoc oblečení, jídlo, pitná voda, 
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zdravotnický materiál, čistící, dezinfekční a úklidové prostředky pro tuto organizaci přepravil 
Hasičský záchranný sbor České republiky.  

Ve dnech 20. až 24 června 2014 dvě vozidla Národní základny humanitární pomoci4 
převezla celkem 16 tun materiální humanitní pomoci do Bělehradu a do Bosny a Herce-
goviny. Podruhé ve dnech 24. až 27. května 2014 bylo dopraveno do měst Sarajevo, Pale, 
Bělehrad 32 tun humanitární pomoci. 

 
Závěr 
 
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 Monitorovací a informační 
středisko (Monitoring and Information Centre, MIC) Evropské unie, Euroatlantické 
koordinační středisko pro odpověď na pohromy (Euro-Atlantic Disaster Response 
Coordination Centre, EADRCC) Severoatlantické aliance, Mezinárodní agentura pro 
atomovou energii, Kancelář pro koordinaci humanitárních záležitostí (Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) Organizace spojených národů atd. je operační  
a informační středisko Ministerstvem vnitra – generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky.  

Poskytnutí humanitární pomoci do zahraničí je také politickým rozhodnutím České 
republiky, poskytuje se vzhledem k politické situaci ve světě a vzhledem ke vztahu České 
republiky a postiženého státu. Spolu s nevládní pomocí přesáhla celková česká pomoc 
Srbsku, Bosně a Hercegovině při zvládání povodní přes 30 milionů Kč. Česká republika 
z minulosti a z vlastních zkušeností ví, jak důležité je rychlé poskytnutí pomoci při ničivých 
povodních a proto je na místě solidarita v rámci postižení dalších zemí. Na zřetel braným 
kritériem, v takto katastrofické události, jsou i jisté zkušenosti z hlediska prevence a zvládání 
povodní na úrovni měst a obcí. Pozitivum celé práce vidí autor ve včasné asistenci oběma 
zemím, ať se již jednalo o okamžitou humanitární pomoc nebo časnou obnovu a přípravu 
celkové rekonstrukce. Vysláním záchranných týmů s velkokapacitními čerpadly, humanitární 
pomocí a pomocí odborníků je vidět jasný obraz vyspělosti České republiky v rámci tohoto 
tématu. Příslušníci zařazeni do odřadu mají dlouholeté zkušenosti z praktických nasazení  
v rámci výjezdové činnosti a jsou zde zastoupeny všechny využitelné odbornosti a speciali-
zace, které dnes u Hasičského záchranného sboru České republiky jsou. 

 

                                            
4
 Projekt vybudování Národní základny humanitární pomoci je spolufinancován ze strukturálních fondů 

Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu 2007 – 2013 (IOP), který jako jeden  
z programů na využívání strukturálních fondů Evropské unie v České republice schválila v prosinci 2007 
Evropská komise. Projekt počítá s rozpočtem bezmála 85 mil. Kč, z čehož až 85 % by měla tvořit podpora ze 
strukturálních fondů Evropské unie. Dotačním titulem je oblast intervence 3.4 IOP Služby v oblasti bezpečnosti, 
prevence a řešení rizik. 
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Ilustrace: Čerpání zatopených území pomocí čerpadel Sigma MČS 400. 
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Ilustrace: Velkokapacitní čerpání za pomoci čerpadla Sigma MČS 1500. 
 

 
 
Ilustrace: Materiální pomoc přepravovaná odřadem Záchranného útvaru Hasičského zách-
ranného sboru České republiky. 


