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O B S A H :  
 
 

 Část I. 56. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR  
ze dne 20.12.2013, kterým se stanoví územní působnost skupin 
leteckých záchranářů HZS ČR vykonávajících službu na 
leteckých základnách Letecké služby Policie ČR a pravidla 
výkonu služby  

    
 Část II.  Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného 

sboru České republiky pro IZS a operační řízení 
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56 
P O K Y N 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 
ze dne 20. prosince 2013, 

kterým se stanoví územní působnost skupin leteckých záchranářů HZS ČR 
vykonávajících službu na leteckých základnách Letecké služby Policie ČR  

a pravidla výkonu služby  

       K realizaci koncepce výkonu služby leteckých záchranářů HZS ČR na leteckých 
základnách Letecké služby Policie ČR vydané MV-generálním ředitelstvím HZS ČR 1) se   
s t a n o v í  

Čl. 1 
Územní působnost skupin leteckých záchranářů HZS ČR 

(1) Územní předurčenost skupiny leteckých záchranářů HZS ČR vykonávajících službu na 
Hlavní letecké základně Praha-Ruzyně Letecké služby Policie ČR je vymezena územím Čech, 
zejména územím krajů Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, 
Libereckého, Královéhradeckého a hl. m. Prahy. O nasazení skupiny na území jiných krajů 
(např. Vysočiny, Pardubického) rozhodne operační dispečink Letecké služby Policie ČR dle 
aktuálního letového počasí. 

(2) Územní předurčenost skupiny leteckých záchranářů vykonávajících službu na Letecké 
základně Brno Letecké služby Policie ČR je vymezena územím Moravy a Slezska, zejména 
územím krajů Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského. O nasazení 
skupiny na území jiných krajů (např. Jihočeského, Vysočiny, Pardubického) rozhodne 
operační dispečink Letecké služby Policie ČR dle aktuálního letového počasí. 
 

Čl. 2 
Pravidla výkonu služby 

(1) Výkon služby leteckých záchranářů HZS ČR na Hlavní letecké základně Praha-Ruzyně 
Letecké služby Policie ČR zajišťují příslušníci HZS hl. m. Prahy a HZS Středočeského kraje. 

(2) Výkon služby leteckých záchranářů HZS ČR na Letecké základně Brno Letecké služby 
Policie ČR zajišťují příslušníci HZS Jihomoravského kraje. 

(3) Pravidla výkonu služby příslušníků HZS ČR na příslušných leteckých základnách 
Letecké služby Policie ČR vydávají příslušní služební funkcionáři HZS ČR a Policie ČR. 

(4) Součástí pravidel výkonu služby podle odstavce 3 musí být denní řád, základní okruhy 
teoretické přípravy a modelové situace účasti leteckých záchranářů HZS ČR při letu. 

(5) HZS hl. m. Prahy, HZS Středočeského kraje a HZS Jihomoravského kraje vyčlení pro 
výkon služby leteckých záchranářů HZS ČR na leteckých základnách Letecké služby Policie 
ČR služební vozidlo s právem přednostní jízdy a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu 
dle přílohy tohoto pokynu. 

(6) Letečtí záchranáři HZS ČR při výkonu služby jsou jednotně ustrojeni v pracovním 
stejnokroji II; vybavení osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární 
ochrany stanoví zvláštní předpis 2). 

                                                 
1)  Čj. PO-3142/IZS-2005 ze dne 31. ledna 2006. 
2)  Příloha č. 1 a 2 Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 36/2009, kterým se stanoví postup pro vyžadování   
     a zapojení vrtulníků Policie České republiky Letecké služby, vybraných útvarů Armády České republiky  
     a nestátního provozovatele DSA, a.s., v rámci integrovaného záchranného systému a pravidla výcviku  
     a provádění záchranných prací leteckými záchranáři HZS ČR. 
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(7) HZS hl. m. Prahy, HZS Středočeského kraje a HZS Jihomoravského kraje na základě 
požadavku Letecké služby Policie ČR zajistí zpracování podrobnějšího vyhodnocení zásahu 
leteckých záchranářů HZS ČR s uvedením kladů, nedostatků a návrhů na řešení. 

(8) HZS hl. m. Prahy, HZS Středočeského kraje a HZS Jihomoravského kraje každoročně 
předkládá do 31. ledna odboru IZS a výkonu služby MV-generálního ředitelství HZS ČR 
zprávu o činnosti leteckých záchranářů HZS ČR na leteckých základnách Policie ČR za 
předchozí kalendářní rok. 

 
Čl. 3 

Zrušovací ustanovení 

     Zrušuje se: 

a) Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 14/2006, kterým se  
 stanovují pravidla výkonu služby příslušníků HZS hl. m. Prahy a HZS Středočeského  
 kraje na základně Policie ČR letecké služby Praha-Ruzyně, 

b) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 17/2009, kterým se stanovují pravidla výkonu 
služby příslušníků HZS Jihomoravského kraje na Letecké základně Brno Letecké služby 
Policie ČR a kterým se stanoví územní působnost skupin leteckých záchranářů 
vykonávajících službu na Leteckých základnách Policie ČR Praha-Ruzyně a Brno, 

c) Oznámení náměstka generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení uveřejněné 
ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra  
čá. 14/2006 ze dne 30. března 2006 a ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele 
HZS ČR čá. 17/2009 ze dne 16. dubna 2009. 

 
Čl. 4 

Účinnost 

     Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. 

 
Čj. MV-159167-1/PO-IZS-2013 
 
 
 

Generální ředitel HZS ČR 
brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba 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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                                                            P ř í l o h a 
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 56/2013 

 
 

Seznam vyčleněných věcných prostředků požární ochrany  
pro výkon služby leteckých záchranářů HZS ČR 

 
Název věcného prostředku požární ochrany ks 

přenosné hydraulické vyprošťovací zařízení s pohonnou jednotkou ∗ 1 

práškový přenosný hasicí přístroj 27A144B ∗ 2 

házecí plovák pro záchranu z vodní hladiny ∗ 1 

přenosná motorová kotoučová (rozbrušovací) pila ∗∗ 1 

přenosná motorová řetězová pila ∗∗ 1 

izolační dýchací přístroj 2 
sada ručního nářadí v kufříku 1 sada 
ruční digitální radiostanice s náhradním zdrojem 2 
ruční analogová radiostanice s náhradním zdrojem 2 
mobilní telefon 1 
dalekohled 1 

přímočará akumulátorová (mečová) pila ∗∗ 1 

VRVN 1 ∗ 1 

kanystr s PHM 1 
 

Pozn.: 
∗       Pro výkon služby leteckých záchranářů HZS hl. m. Prahy a HZS Středočeského kraje na 
Hlavní letecké základně Praha-Ruzyně Letecké služby Policie ČR vyčleňuje věcný prostředek 
HZS hl. m. Prahy (jedná se o tzv. společný věcný prostředek, který zůstává trvale na letecké 
základně). 

∗∗      Pro výkon služby leteckých záchranářů HZS hl. m. Prahy a HZS Středočeského kraje na 
Hlavní letecké základně Praha-Ruzyně Letecké služby Policie ČR vyčleňuje věcný prostředek 
HZS Středočeského kraje (jedná se o tzv. společný věcný prostředek, který zůstává trvale na 
letecké základně). 
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Část II. 

O z n á m e n í 
náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky  

pro IZS a operační řízení 
 

 

     Platná pravidla výkonu služby příslušníků HZS ČR na leteckých základnách Letecké 
služby Policie ČR Praha-Ruzyně a Brno (viz čl. 2 odst. 3 Pokynu generálního ředitele HZS ČR 
č. 56/2013, kterým se stanoví územní působnost skupin leteckých záchranářů HZS ČR 
vykonávajících službu na leteckých základnách Letecké služby Policie ČR a pravidla výkonu 
služby) jsou k dispozici na adrese http://www.hzscr.cz/clanek/letecti-zachranari.aspx. 

 
 

 
 

 
plk. Ing. František Zadina v. r. 

náměstek generálního ředitele HZS ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


