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Záchranný útvar Hasičského 
záchranného sboru ČR je od 
zrušení vojenských záchran-
ných praporů v roce 2008 
jediným obdobným speci-
álním útvarem u nás. Vznikl 
k 1. lednu 2009 transformací 
od Armády ČR k HZS a na 
základě zákona č.320/2015 Sb. 
a plní úkoly jednotky požární 
ochrany při řešení mimořádné 
události, nebo krizové situace. 
Dále také plní úkoly při obnově 
území postiženého mimořád-
nou událostí, nebo krizovou si-
tuací, rozhodne-li tak generální 
ředitelství HZS ČR. 

Zástupci Záchranného útva-
ru HZS ČR se před letošní-
mi prázdninami setkali také 
s primátorkou města Jihlavy 
Karolínou Koubovou. 

„Velice si cením jejich práce, 
při závažných situacích přestá-
vá průměrná lidská síla stačit 
a je důležité mít po ruce takový 
kalibr,“ vyjádřila primátor-
ka. Více o práci záchranného 
útvaru promluvil jeho velitel, 
brigádní generál Ing. Radim 
Řehulka.

Aneta Hrdličková ז

Jaké události se Vás konkrétně 
týkají?

Útvar je předurčen zejména na po-
moc při rozsáhlých a dlouhotrvají-
cích zásazích. V praxi to znamená, že 
jsme povoláváni například k povod-
ním, sněhovým kalamitám, průmys-
lovým haváriím, lesním požárům, 
požárům skládek, k odstraňování ne-
vybuchlé munice, dopravním neho-
dám, demolicím objektů, které bez-
prostředně ohrožují bezpečnost lidí 
při mimořádné události, a dalším…

Kolik členů máte, jsou mezi nimi 
i ženy?

K plnění výše uváděných činnos-
tí máme k dispozici 172 hasičů – zá-
chranářů, kteří jsou rozmístěni na 3 
místech ČR, v Hlučíně (Moravsko-
slezský kraj), Jihlavě (Kraj Vysočina) 
a Zbirohu (Plzeňský kraj), nicméně 
pro Záchrannou rotu Jihlava ještě stá-
le hledáme vhodné kandidáty, kteří 
by obsadili volná služební místa. 

V uvedených záchranných jed-
notkách slouží pouze muži, a to ze-
jména z důvodu velké fyzické nároč-
nosti při plnění úkolů. 

Ženy máme zařazeny na pracoviš-
tích a úsecích, které zabezpečují pří-
pravu a podporu našich záchranářů, 
ale také například na oddělení vzdě-
lávání, jelikož se podílíme na odborné 
přípravě příslušníků celého HZS ČR. 

Jak často jste byli v akci například 
během minulého roku?

V loňském roce jsme byli povolá-
ni k 124 zásahům. Naše zásahy jsou 

Rozhovor s generálem R. Řehulkou, 
velitelem záchranného útvaru hasičů

zpravidla delší (v řádu desítek hodin 
až několika dní), s nasazením většího 
množství osob a techniky. Celkově 
jsme při řešení mimořádných událostí 
v roce 2018 najeli přes 180.000 km. 

Kromě toho poskytujeme podpo-
ru zejména HZS při přepravě osob, 
techniky a materiálu, demoličních a 
zemních pracích, zabezpečení cvi-
čení IZS, požárním sportu a dalších 
činnostech. Provádění činností je 
pro nás velmi důležité jelikož nám 
slouží k výcviku a přípravě našich 
specialistů pro řešení mimořádných 
událostí.

Vzpomenete si na nějakou akci, 
která byla například něčím výji-
mečná, nebezpečná?

Akcí, které byly nějakým způsobem 
výjimečné, byla celá řada. Zmínil 
bych zejména účast našeho útvaru 
při odstraňování následků výbuchů 
v muničním skladě ve Vrběticích ve 
Zlínském kraji, kde pracujeme ne-
přetržitě od 16. 10. 2014 a poskytu-
jeme podporu policii při odstraňová-
ní munice a asanaci objektu. Jelikož 
se pracuje v prostředí s výskytem 
nevybuchlé munice, je tato činnost 
velmi náročná. Příslušníci musí z dů-
vodu bezpečnosti navíc pracovat 
v prostředcích se zvýšenou balistic-
kou ochranou. 

Dalším výjimečným zásahem našeho 
útvaru bylo vyproštění uvízlé náklad-
ní lodě na Labi v Drážďanech v roce 
2016, kdy jsme ji pomocí 2 vyprošťo-
vacích tanků pomohli vyprostit. V ne-
poslední řadě byl velmi zajímavý zá-
sah při vytažení Trojské lávky v Praze 

ný útvar je v případě potřeby vysílán 
k pomoci i do zahraničí. V minulosti 
již zasahoval při povodních, výpadku 
elektrické energie, transportu huma-
nitární pomoci a jiných. 

Za dobu našeho desetiletého půso-
bení jsme zahraniční pomoc posky-
tovali celkem ve 23 případech. 

Kde zásahy trénujete a jakou spe-
ciální techniku používáte?

Jak jsem již uvedl, trénujeme, cvi-
číme a zdokonalujeme se především 
při reálném poskytování pomoci ať 
už hasičům, policistům, nebo jiným 
orgánům státní správy. 

Technika, kterou používáme, je 
skutečně výjimečná, tak abychom 
byli schopni plnit úkoly, které jsem 
zmínil v úvodu. 

Jmenoval bych kupříkladu velko-
kapacitní čerpadla s výkonem až 
1500 l/s, 80-ti tunový automobilo-
vý jeřáb Hidrokon pro vyprošťová-
ní techniky a materiálu, pásový na-
kladač a traktor-rypadlo na dálkové 
ovládání pro práci v nebezpečném 
prostředí, pásové rypadlo pro zpev-
ňování svahů a demolice, sací bagr 
k odstraňování materiálu například 
při zřícení objektů nebo speciální 
cisternovou zodolněnou stříkačku 
určenou k hašení požárů v nebez-
pečných objektech, či při rozsáhlých 
lesních požárech.

Pro vaši představu Záchranný 
útvar disponuje téměř 200 ks spe-
ciální techniky, která je rozmístě-
na ve všech třech dislokacích tak, 
aby mohla být efektivně použita 
a nasazena na kterémkoliv místě 
ČR. 

Techniky je opravdu spousta a de-
tailnější přehled nejen o ní mohou 
čtenáři získat na našich webových 
stránkách www.hzscr.cz/zuhzscr.

SEZNÁMENÍ Členové Záchranného útvaru HZS ČR se před letošními prázdni-
ny setkali s primátorkou Jihlavy Karolínou Koubovou. Po její levici stojí brigádní 
generál Radim Řehulka, velitel útvaru, po pravici major René Skácel, velitel Zá-
chranné roty Jihlava. Foto: archiv MMJ

v roce 2017, který jsme realizovali také 
našimi vyprošťovacími tanky. 

Na zmíněných zásazích se podí-
leli rovněž příslušníci Záchranné 
roty Jihlava.

Rád bych také uvedl, že Záchran-

Sčítání darovaných brýlí a kol z celé-
ho května je ukončeno. Celkem Jihla-
vané donesli na jihlavskou radnici 100 
kusů brýlí a přibližně 50 jízdních kol. 
Nepotřebné věci budou darovány dě-
tem v Africe, aby je využily na cestě za 
lepším vzděláním.

„Jsem ráda, že Jihlavané nepotřebná 
kola darují, místo aby je vyhazovali, na-

víc v tak velkém množství. Pro nás je to 
malý dar, přesto v jiné části světa velice 
potřebný,“ uvedla politička za Fórum 
Jihlava primátorka Karolína Koubová.

Brýle i kola se začaly sbírat na osvě-
tové akci Den Země, který se konal na 
konci dubna. Lidé mohli nepotřebné 
věci donášet do sběrných míst během 
celého května. -tz-

Sto brýlí a padesát kol  
poputuje z Jihlavy do Afriky

JIHLAVANÉ mohli na radnici donášet nepotřebné brýle a kola během celého 
května. Foto: archiv MMJ


