ZÁCHRANNÝ ÚTVAR

HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR
Záchranný útvar HZS ČR je samostatná organizační složka státu,
která je přímo podřízena Generálnímu ředitelství HZS ČR. Jednotky
Záchranného útvaru HZS ČR jsou předurčeny pro řešení mimořádných
událostí velkého rozsahu, živelních pohrom, přírodních katastrof,
rozsáhlých požárů, technických a specifických zásahů s nutností využití
speciální techniky, jíž Záchranný útvar HZS ČR disponuje.

ÚKOLY A ZAMĚŘENÍ

ZÁCHRANNÁ A HUMANITÁRNÍ ČINNOST
	Poskytování záchranné a humanitární pomoci v ČR i zahraničí
	Zásahová činnost speciálních služeb – kynologové, potápěči a střelmistři
	Nouzové zásobování pitnou vodou, elektrickou energií a humanitárním materiálem
	Odklízení sutin zřícených objektů, demolice staticky narušených objektů
	Práce se zemními stroji např. při povodních, požárech, sesuvech
	Vyprošťování a odtažení techniky při dopravních nehodách
	Hašení rozsáhlých lesních požárů a skládek
	Poskytování speciální techniky složkám IZS ČR
	Přeprava materiálu, nadrozměrné techniky
	Manipulace a přeprava nevybuchlé munice
	Řešení sněhových a větrných kalamit
	Evakuace osob, zvířat a materiálu
	Dekontaminace osob a techniky
	Velkokapacitní čerpání vody
	Přeprava a výstavba MZHP
	Dálková doprava vody
	Obnova postižených území po MÚ
	Různé typy technických zásahů, apod.

OSTATNÍ ČINNOST V RÁMCI SLOŽEK IZS ČR

	Spolupráce a zabezpečení různých činností složek IZS ČR a veřejné správy (HZS ČR, PČR…)

VZDĚLÁVÁNÍ

	Zajišťování odborných a specializačních kurzů (např. obsluha motorových řetězových
pil, manipulace se zvířaty, vůdce malého plavidla, obsluha zemních a stavebních strojů,
dekontaminace u mimořádné události)
	Získání řidičských oprávnění pro příslušníky HZS ČR, dalších složek IZS ČR a členy JSDH

Záchranný útvar HZS ČR

	Velení Záchranného útvaru
Záchranná rota Hlučín
	Speciální záchranná rota
ul. Opavská 771/29
748 01 Hlučín

	Záchranná rota Zbiroh
ul. Pod Parkem 662
338 08 Zbiroh

	Záchranná rota Jihlava
ul. Kosovská 5718/3
586 01 JIHLAVA

Tel.: +420 950 749 222
www.hzscr.cz/zachranny-utvar-hzs-cr.aspx
Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky se zapojil do operačních programů
strukturálních fondů EU, díky nimž získal finanční prostředky na pořízení speciální záchranné techniky.

