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Abstrakt 

Název 

Činnosti a úkoly potápěčských jednotek u složek IZS 

 

Cíle 

Cílem této práce je popsat potápěčské činnosti u složek Integrovaného záchranného 

systému se zaměřením na potápěčské jednotky HZS ČR a Policie ČR. Konkrétně 

jejich organizaci, strukturu a provádění samotné potápěčské činnosti u jednotlivých 

složek. 

 

Metody 

Metodou použitou při tvorbě této závěrečné práce je rozbor co nejširší škály 

literatury zaměřené na tuto problematiku a následný souhrn a ucelení informací 

z vybraných zdrojů. 

 

Výsledky 

Přehled vývoje a současného stavu potápěčské činnostiu jednotek Integrovaného 

záchranného systému. 

 

Klíčová slova 

Integrovaný záchranný systém, potápění, potápěčské jednotky 

 

 



Abstract 

Title 

Diving units at an IRS components their activities and tasks 

 

Objectives 

The aim of this work is to describe the diving activities of the units of the Integrated 

Rescue System focusing on the diving units of the Fire Brigade of the Czech 

Republic and the Police of the Czech Republic. Specifically, their organization, 

structure and implementation of the diving activities of individual units. 

 

Methods 

The method used in this thesis is to analyze the widest range of literature focusing 

on this issue and the subsequent learning of information from selected sources. 

 

Results 

Overview of the current state of dive activities of diving units in an integrated rescue 

system 

 

Key words 

Integrated rescue system, diving, diving units 
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Seznam použitých zkratek 

HAZMAT Hazardous materials and items – Kontaminované prostředí a materiály 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

JPO  Jednotky požární ochrany 

KŘP               Krajské ředitelství policie 

NDR              Německá demokratická republika 

OSPČV          Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku           

PČR  Policie České republiky 

PP                  Pořádková policie 

PP PČR          Policejní prezidium Policie České republiky 

PZZS  Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

ROH               Revoluční odborové hnutí 

SIAŘ              Sbírka interních aktů řízení 

URNA              Útvar rychlého nasazení 

VZS ČČK      Vodní záchranná služba ČČK 
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1 Úvod 

Dnešní doba je charakteristická svým turbulentním vývojem, ať už jde o vývoj 

prostředí, technologií atd. Zrychlující se vývoj a zvyšující se úroveň životního stylu  

s sebou pochopitelně přináší větší míru nežádoucích „mimořádných“ událostí. 

Příkladem spojeným s rostoucím životním stylem je automobilový průmysl. Ten je 

spojen, jak se zhoršující se kvalitou životního prostředí, díky výfukovým plynům, tak 

se zvýšenou nehodovostí. Změny životního prostředí přináší větší množství živelních 

pohrom a zvyšující se počet automobilů má za důsledek vyšší nehodovost. Tyto 

události doléhají na celý svět a to i na Českou republiku. K řešení, eliminaci těchto 

nežádoucích (u nás  „mimořádných“) událostí a ochraně lidských životů byl vytvořen 

Integrovaný záchranný systém. Tento systém umožňuje profesionálně vyškoleným 

osobám pomoci lidem postiženým mimořádnou událostí všech druhů, a proto jsem 

toho názoru, že na rozvoj a činnost této problematiky by měl být kladen velký důraz, 

neboť co je důležitější než ochrana lidského života? 

V této bakalářské práci s teoretickým zaměřením je popsána a shrnuta činnost 

potápěčů u složek Integrovaného záchranného systému (konkrétně potápěčských 

skupin Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky). 

Bakalářská práce je rozdělena do devíti hlavních kapitol, které obsahují jednotlivé 

podkapitoly. Úvodní kapitoly této bakalářské práce (tzn. 1.-2. kapitola) jsou  

soustředěny na popis ucelené koncepce Integrovaného záchranného systému, 

konkrétně na popis jeho funkce, organizace, složek atd. Druhá kapitola okrajově 

popisuje mimořádnou událost a krizovou situaci ve spojitosti s IZS. Cíle, úkoly         

a metody vyskytující v mé bakalářské práci jsou nastíněny v kapitole číslo 3. 

Od páté kapitoly se závěrečná práce začíná plně věnovat zadanému problému, 

kterým je potápěčská činnost u složek IZS.  Pátá a šestá kapitola se zaměřuje na obě 

složky, jak HZS ČR, tak na Policii ČR. V kapitolách se nachází krátký návrat do 

historie potápěčské činnosti těchto složek, poté následuje organizační struktura, 

legislativa , technické zabezpečení, výcvik a upřesnění úkolů a povinností 

potápěčských jednotek u obou složek.  
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Předposlední kapitola je zaměřena na vyhledávání předmětů pod vodní hladinou. 

Vyhledávání předmětů pod vodní hladinou je jedna z mnoha činností prováděných 

v této problematice, ale dá se říci, že jednou z nejvýznamnějších.  

V poslední kapitole hlavní části je na základě této práce subjektivně porovnán 

současný stav potápěčské složek u HZS ČR a Policie ČR. 
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2 Teoretická východiska 

Literárních pramenů a dokumentů, které se zabývají problematikou potápěčské 

činnosti u IZS a problematikou týkající se IZS je dostatečný počet. Bohužel 

v případě potápěčské činnosti v mnohých případech jejich častá novelizace může být 

matoucí. Naopak literární zdroje týkající se výcviku jsou v mnohých případech 

zastaralé a hůře dostupné. 

Při zpracování hlavní části se vycházelo z mnoha zdrojů, ale nejpodstatnějšími byly 

koncepce a sbírky interních aktů řízení určené k této problematice. 

2.1 Integrovaný záchranný systém 

Integrovaný záchranný systém (dále popisovaný jako „IZS“) je relativně novým 

pojmem, který se začal objevovat v 90. letech 20. století. Vůbec poprvé byl pojem 

IZS zmíněn v dokumentu, který se objevil v usnesení vlády z roku 1993 k návrhu 

zásad IZS. V tomto dokumentu bylo popsáno třináct zásad, které v tu dobu sice 

neměly právní působnost, ale měly velký a neopomenutelný význam pro budoucí 

vývoj IZS. Další stěžejní událostí, která podnítila myšlenku o IZS byly  intenzivní 

srážky v létě roku 1997, které způsobily povodně na Moravě a  na východě Čech. 

Povodně značně zrychlily realizaci myšlenky koordinovaného systému k přípravě na 

mimořádné události a k provádění záchranných a likvidačních prací. K této 

problematice Parlament České republiky dne 28. června roku 2000 schválil zákon    

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, který začal nabývat účinnosti 

dne 1. ledna roku 2001. (Hanuška, Dubský, Skalská, 2010)  

Pojem IZS je definován podle zákona č. 239/2000 Sb. jako „koordinovaný postup 

jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných            

a likvidačních prací“. 

Vydáním zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému byla v naší 

legislativě zakotvena nepřetržitá činnost záchranářů, kteří zasahují při nehodách a při 

haváriích, které si vyžadují organizaci společné pomoci všech, kteří svým silami       
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a jim poskytnutými prostředky mohou přispět k záchraně osob, zvířat, majetku nebo 

životního prostředí.  

Základem IZS jsou dva faktory a těmi jsou spolupráce a koordinace, z nichž vychází 

celá podstata a myšlenka IZS. Jeho podstata tkví v rychlém a efektivním zásahu. 

Prioritou záchranných prací je odvrácení a omezení působení rizik, která vznikla na 

základě nastalé mimořádné události. Rizikem se v této problematice rozumí 

především ohrožení života, majetku, zdraví nebo životního prostředí. IZS se použije 

v přípravě na MU a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce 

dvěma a více složkami IZS. (Hanuška, Dubský, Skalská, 2010) 

Při vzniku rozsáhlé mimořádné události pochopitelně nemůže provádět záchranné     

a likvidační práce pouze jedna záchranná složka, ale více složek, které jsou svou 

kompetencí k tomu určené. Tento fakt vyžaduje vynaložení co největšího úsilí           

a použití všech dostupných prostředků všech nasazených složek, které musí rychle     

a účinně spolupracovat a koordinovat zásah. Proto již zmiňovaný zákon č. 239/2000 

Sb., o integrovaném záchranném systému vymezuje formy spolupráce a koordinační 

postupy. Druh a rozsah mimořádné události udává, jakým způsobem se mají vést      

a provádět záchranné a likvidační práce a na tomto základě se určuje, zdali se na 

těchto pracích podílí jedna nebo více složek IZS. (Hanuška, Dubský, Skalská, 2010)  

Vilášek, Fiala a Vondrášek (2014) rozděluje způsob řízení IZS má tři úrovně: 

 taktická, 

 operační, 

 strategická, 

Řídit taktickou úroveň máv kompetenci velitel zásahu, jenž zodpovídá za všechna 

hlediska spojená se záchrannými a likvidačními pracemi. 

Operační úroveň je realizována v úloze operačních středisek základních složek IZS. 

Operačním střediskem disponují všechny kraje a Ministerstvo vnitra. Hlavní úlohou 

operačních středisek je mimo jiné zřizování a obsluha linek tísňového volání 150, 

155, 158 a 112. 
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V případě rozhodnutí velitele zásahu mohou být k řízení koordinačních činností při 

provádění záchranných a likvidačních prací angažováni, starosta obce s rozšířenou 

působností, hejtman kraje (v Praze primátor HMP) nebo Ministerstvo vnitra. V tu 

chvíli se jedná o strategickou úroveň řízení.  

2.2 Základní složky IZS 

Základními složkami IZS podle zákona 239/2000 Sb. jsou: 

 Hasičský záchranný sbor České republiky 

 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany, 

 Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

 Policie České republiky. 

Základními složkami jsou z toho důvodu, že se od jejich činností a oprávnění při 

záchranných a likvidačních prací odvíjí koordinace činnosti ostatních.  

Základní složky jsou v nepřetržitém pohotovostním režimu a jsou rozprostřeny 

po celém území našeho státu. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014)  

2.2.1 Hasičský záchranný sbor České republiky 

Hasičský záchranný sbor (dále popisovaný jako „HZS“) je jednotný bezpečnostní 

sbor, jenž má za základní prioritu chránit životy, zdraví obyvatel, životní prostředí, 

zvířata a majetek před požáry a dalšími případnými mimořádnými událostmi a 

krizovými situacemi. (Postavení a úkoly, 2017) 

Za první Československé republiky byly jen veřejné požární jednotky z povolání a to 

pouze v některých městech. Ve zbylých menších městech přesunovali starostové 

zodpovědnost na dobrovolné hasičské sbory. Tato situace ovšem nebyla optimální a 

to konkrétně v době mezi válkami a ani v druhé světové válce, kdy neuspokojovala 

potřeby, které náš stát vyžadoval. V další dekádě tedy v době poválečné spadala 

požární ochrana pod Ministerstvo vnitra. V této době byl planý zákon, který 

nařizoval, že města s počtem obyvatel nad 50 000 musí zřídit hasičstvo z povolání. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 
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Následujícím hlavním postupem (počátek 70. let) byla změna podílu zásahové 

činnosti jednotek požární ochrany a to zásahů u požárů ve prospěch technických 

zásahů (Historie, 2017).  

V publikaci od Viláška, Fialy a Vondráška (2014) se uvádí, že v okruhu nastalých 

událostí bylo prioritní udělat právní úpravu, ke které došlo v roce 1985 a to vydáním 

zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Tento zákon, ačkoli 

byl nesčetněkrát novelizován, má platnost až do současné doby. V roce 2000 byl 

HZS ČR definován novým zákonem č. 238/2000 Sb., který nabyl účinnosti v roce 

2001. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

V současnosti je platný zákon z roku 2015, který nabyl účinnost v roce 2016 a tímto 

zákonem je zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky. 

Tudíž je tento zákon nejaktuálnější právní normou týkající se HZS ČR. 

Legislativa HZS: 

 Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o 

změně některých zákonů, 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů. 

2.2.2 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje 

jednotkami požární ochrany 

Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany (dále popisovány „JPO“) slouží jako prostředek boje proti požárům a proti 

vzniklým mimořádných událostem. JPO je systém, který tvoří odborně vzdělané 

osoby, v tomto případě hasiči, požární technika a prostředky požární ochrany k tomu 

určené. V minulosti JPO byly určeny pouze k boji s požáry, ale s dalším vývojem 

techniky a s rozšířením kompetencí se do úkolu pro JPO připojilo i řešení dalších 

mimořádných událostí, kterými jsou například dopravní nehody, živelní pohromy, 

povodně a další jiné. Prioritní úlohou JPO, kterou je vykonat adekvátní kroky 

k eliminování bezprostřední hrozby, která může ohrozit život, zdraví, majetek nebo 

životní prostředí,  jejž postihla nějaká mimořádná událost. Po provedení záchranných 
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prací přicházejí na řadu likvidační práce, ovšem ne všechny typy likvidační prácí 

můžou JPO provádět vzhledem k omezeným materiálním a technickým možnostem. 

(Jednotky PO, 2017) 

JPO se vzhledem k plošnému pokrytí území ČR dělí do šesti kategorií, které jsou 

označovány jako JPO I – JPO IV. 

Legislativa JPO: 

 zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

2.2.3 Policie České republiky 

Policie (dále uváděná jako „PČR“) se řadí k nejpropracovanějším složkám IZS 

v České republice. Je to ozbrojený bezpečnostní sbor s působností po celém území 

ČR. Hlavní úlohou této složky je zajišťování bezpečnosti pro občany státu a samotný 

stát. Zajištění bezpečností je prioritní úlohou, ale z daleka ne jedinou. Dalšími 

úlohami, které zahrnuje kompetence PČR je odhalování trestních činů a pachatelů 

trestné činnosti, v této době je stále aktuálnější boj s terorizmem, má za povinnost 

zajistit ochranu ústavních činitelů a zastupitelských úřadů nebo také plní úlohu státní 

správy. Její řídící a organizační strukturyjsou policejní prezidium, krajská ředitelství 

PČR a územní odbory. Při bližším náhledu do historie byla první bezpečnostní služba 

ještě v Českém království zřízena v roce 1784. Předlouho pro vznik bezpečnostní 

služby v této době bylo vídeňské policejní ředitelství v Praze, Brně a Bratislavě. 

(Historie četnictva a policie, 2017) 

Jak uvádí Vilášek, Fiala a Vondrášek (2014), PČR je centrálně řízená organizace 

v resortu Ministerstva vnitra. V tehdejší Československé federativní republice 

zajišťoval bezpečnost tzv. Sbor národní bezpečnosti znám, pod zkratkou SNB, 

konkrétně přímou určená složka nazývaná Veřejná bezpečnost pod zkratkou VB. 

Veřejná bezpečnost zanikla v roce 1991, kdy byl schválen zákon 283/1991 Sb.,         

o Policii České republiky a dal za vnik Policii ČR. V letech 2007-2008 nastaly 

některé změny v územní působnosti správ krajů a Policie ČR byla připravována na 
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proměnu její územní organizace. Tyto změny vedly v roce 2008 ke schválení zákona              

č. 273/2008 Sb. o Policii ČR, který nabyl účinnosti 1.ledna 2009, a který konečně  

zakončil reformu a zakotvil její změny v právním systému. 

Legislativa PČR: 

 zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, 

2.2.4 Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby (dále uváděny „PZZS“), jež mají za 

hlavní úkol poskytnout přednemocniční neodkladnou péči pro každého člověka, 

který si přivodil nějaký druh úrazu nebo jinou zdravotní újmu. Další úlohou je 

přeprava zraněných osob z místa přivození úrazu k dalšímu nemocničnímu ošetření 

do nemocnice. Za další současné úlohy PZZS lze považovat kupříkladu převoz krve 

a orgánu nebo pohřební služba. Na záchranáře zaměstnané u této složky jou kladeny 

vysoké, jak fyzické, tak hlavně psychické naroky. (Současnost ZZS HMP, 2017) 

Výjezdové skupiny PZZS jsou děleny do čtyř druhů: 

 rychlá lékařská pomoc (RLP),  

 rychlá zdravotnická pomoc (RZP), 

 rychlá lékařská pomoc v systému Rendez – Vous (RV), 

 letecká záchranná služba (LZS), 

 doprava raněných a nemocných v podmínkách neodkladné péče – 

zdravotnický tým ovládá zásady tzv. zajištěného transportu. 

Systému rendez – Vous je způsob organizace výjezdových skupin a stanovišť 

záchranné služby, který se používá v některých evropských zemích včetně České 

republiky. Tento systém se začal v ČR využívat v 80. letech 20. století. Tento systém 

funguje na principu setkávání dvou typů složek u výjezdu. (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek, 2014) 

Zdravotnická záchranná služba je na našem území už od roku 1857,,kdy v Praze 

tehdejší tzv. Pražský dobrovolný sbor ochranný. Tento sbor se nejprve se svými 

dobrovolníky soustřeďoval na pomoc při požárech a živelních pohromách v Praze. 
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Pražský dobrovolný sbor ochranný při svém založení disponoval 36 dobrovolníky. 

Dále také tento sbor držel privilegium nejstarší záchranné služby ve Střední Evropě, 

neboť Mezinárodní červený kříž byl založen až o 6 let později. Systém zdravotnické 

záchranné služby se vyvíjel do roku 1945, kdy nastal celkový zlom. V tomto roce 

proběhla celková reforma a reorganizace. Další významný rok pro vývoj byl rok 

1949, kdy zdravotnická záchranná služba byla uložena do správy Ústředního 

národního výboru Prahy. (Předlékařská první pomoc do škol, 2014) 

V roce 1987 byl zařazen do běžného provozu již zmiňovaný systém rendez – vous       

a také bylo zřízeno první stanoviště letecké záchranné služby, které se nacházelo 

v Praze-Ruzyni. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

K další, a to významné, změně došlo v roce 1998, kdy bylo kompletně propuštěno     

a nahrazeno celé vedení záchranné služby v Praze. Tento krok měl dopady na různé 

činnosti, které byly zrušeny. Většinou se jednalo o činnosti, které nebyly přímo 

spojovány s provozem zdravotnické záchranné služby. Ve vztahu ZZS a IZS byl 

zásadní rok 2001, kdy se zdravotnická záchranná služba stala složkou IZS. Roku 

2011 byl v Poslanecké sněmovně schválen zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické 

záchranné službě, který nabyl účinnost 1. dubna 2012. Obsahem tohoto zákona jsou 

úpravy všech podmínek, které souvisejí s poskytování zdravotnické záchranné 

služby, což se rozumí i úprava práv a povinností poskytovatele.  

Legislativa PZZS: 

 zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, 

 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách jejich 

poskytování, 

 vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné 

službě, 

 vyhláška MZ ČR č. 434/1992 Sb. o zdravotnické záchranné službě, 

 nařízení vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady na připravenost 

poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí 

a krizových situací ze státního rozpočtu,  
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 vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele 

zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a 

poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o 

požadavcích na tyto dopravní prostředky. 

 (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

2.3 Ostatní složky IZS 

Ostatní složky jsou aktivovány na přímé vyžádání při záchranných a likvidačních 

pracích a poskytují plánovanou pomoc při záchranných a likvidačních pracích 

(Ministerstvo vnitra České republiky, 2017). Podle Viláška, Fialy a Vondráška 

(2014) ostatní složky tvoří: 

 vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

 ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

 ostatní záchranné sbory, 

 orgány ochrany veřejného zdraví, 

 havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby 

 zařízení civilní ochrany, 

 neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a 

likvidačním pracím. 

2.4 Mimořádná událost a krizová situace 

2.4.1 Mimořádná událost 

V předchozí kapitole mnohokrát zmíněný pojem mimořádná událost, jenž je v dnešní 

době neadekvátně (mnohými politiky a lidmi zabývajícími se touto problematikou) 

používán v médiích, je nutno definovat. Definici mimořádné události nalezneme 

v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, kde je uvedeno, že 

jde o: „škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy,     

a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací“. 
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Žádná mimořádná událost nemůže zůstat bez odezvy, a proto tu máme složky IZS, 

jak je popsáno v předchozí kapitole. K návratu do běžného stavu tzn. do chvíle po 

provedení likvidačních prací, je cesta dlouhá, která po celou dobu vyžaduje 

maximální úsilí, profesionalitu a přístup všech osob, které se nějakým způsobem na 

záchranných a likvidačních pracích podílejí. Vyžaduje také efektivní použití 

dostupných prostředků. Ochranu před mimořádnou událostí lze obecně rozdělit na 

pasivní a aktivní. Pasivní ochrana je hlavně ukrytí a evakuace osob. Aktivní je 

například stavba hrází proti záplavám atd. (Antušák a Vilášek, 2016) 

Mimořádné události doprovázejí člověka od počátku věků. Mimořádné události 

sužují lidstvo od počátku věků. Jejich rozdělení je dáno povahou konkrétní události. 

Dále se pak dělí na konkrétní druhy.   

Mimořádné události dělíme na naturogenní a antropogenní (Antušák a Vilášek, 

2016). 

2.4.2 Krizová situace 

Krizová situace se dá definovat dle krizového zákona, jako mimořádná událost, při 

které je vyhlášen jeden z krizových stavů. (Antušák a Vilášek, 2016) 

Doslovně je krizová situace definována v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

jako, „krizovou situací mimořádná událost podle zákona o integrovaném 

záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž 

je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu“. 
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3 Cíle, úkoly a metody teoretické práce 

3.1 Cíle 

Cílem této práce je popsat potápěčské činnosti u složek Integrovaného záchranného 

systému se zaměřením na potápěčské jednotky HZS ČR a Policie ČR. Konkrétně 

jejich organizaci, strukturu a provádění samotné potápěčské činnosti u jednotlivých 

složek. 

3.2 Úkoly 

 Nastudování dostupných materiálů, publikací, zákonů a interních aktů řízení 

týkajících se potápěčské činnosti u složek Integrovaného záchranného 

systému. 

 Shrnout a popsat poznatky ze všech dostupných materiálů. 

 Z nastudovaných poznatků a poskytnutých dat vyhodnotit a zpracovat 

současný stav potápěčské činnosti u složek Integrovaného záchranného 

systému. 

3.3 Metody 

Metodou použitou při tvorbě této závěrečné práce byl použit rozbor co nejširší škály 

literatury zaměřené k této problematice, osobní neřízené rozhovory s členy 

jednotlivých složek a následná ucelení informací z vybraných zdrojů. 
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4 Vývoj, struktura, obsah a výcvik činnosti potápěčských 

jednotek u složek Integrovaného záchranného systému 

4.1 Historie potápění 

Touha objevovat a poznávat je v lidské nátuře už od počátku lidstva a jiné tomu není 

ani v případě světa, který se skrývá pod hladinou. Z historického hlediska se nedá 

přesně vytyčit, kdy proběhly první pokusy o delší setrvání pod vodní hladinou. První 

dochovaná zmínka se datuje do období otrokářské společnosti konkrétně do roku 885 

před naším letopočtem a to v podobě asyrského reliéfu, který znázorňuje asyrského 

bojovníka pod vodní hladinou, jenž k dýchání využívá koženého vaku na hrudi. 

(Novotný. a kol., 1987) 

Od této doby astronomicky narůstaly další zmínky o pobytu pod vodní hladinou, ať 

už v podobě Aristotelova popisu z roku 350 před naším letopočtem „Potápěči mají 

zařízení k dýchání, jímž si mohou přivádět vzduch potřebný k dýchání z hladiny“, 

nebo v podobě četných zmínek o potápěčích využitých v době válek např. v bitvě     

u Syrakus.  Potápění prošlo od té doby obrovským rozvojem, než se dostalo do 

podoby, jakou známe teď. (Novotný. a kol., 1987) 

4.1.1 Historie potápění na území ČR 

Území České republiky a její útvary v minulosti se rozkládají ve vnitrozemí, tudíž 

historie potápění není tak rozvinutá jako u přímořských států, kde podmínky 

k rozvoji byly a jsou příhodnější. První písemná zmínka o potápění na českém území 

se datuje do první poloviny 16. století konkrétně do roku 1757. Autorem byl Tomáš 

z Klazenburku. Psal o zprávě jednoho ze zvědů rakouského generála Dana, která se 

týkala pomoci Pražanům obleženým pruskými vojsky. Tento zvěd proplul po Vltavě 

do obležené Prahy za pomoci nafouknutých kravských měchýřů a zpět. (Piškula, 

Piškula, Štětina, 1985) 

Zjevně prvním předchůdcem českých speleologů byl student brněnské techniky 

Günter Nouackh. Ten svými ponory prozkoumával Šenkův syfon v jeskyni Býčí 

skála, která se nachází v Moravském krasu. K jeho průzkumu si zapůjčil od vídeňské 



24 

 

firmy Westfalia skafandr, jenž byl vybaven telefonem. V roce 1912 několikrát 

úspěšně sestoupil do syfonu. Na našem území byly ponory prováděny převážně za 

účelem podvodních prací při stavbě vodních děl a mostů, ke kterým měli potápěči 

k dispozici klasické skafandry z ciziny. (Novotný. a kol., 1987) 

Emil Buršík, potápěč rakouského námořnictva  kde v té době sloužilo nespočet 

Čechů, se zasloužil o bližší průzkum nejhlubší, zatopené propasti Macocha, která je 

nevětší propastí, jak u nás, tak ve střední Evropě. Buršík sestoupil v Dolním jezírku 

až do hloubky 30 metrů. Při výzkumu spolupracoval s prof. Absolonem, který tuto 

propast probádával i s pokračovatelem Buršíka  a to s dalším známým českým 

potápěčem, jenž byl T.K Divíšek. Oba potápěči byli při ponorech vybaveni 

skafandrem značky Dräger s uzavřeným okruhem. (Novotný. a kol., 1987) 

Nejznámnějším výrobcem potápěčských skafandrů byl Augustus Siebe a to 

především se svým skafandrem s železnou přilbou z roku 1819 (Orca diving, 2009). 

 

Obr. 1 Helma navržená Augustem Siebem (Diving helmets, [b.r.]) 
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Stěžejní dobou pro rozvoj potápění na českém území bylo období po konci druhé 

světové války. V letech 1954 – 1956 vznikají v Praze, Ostravě a Úpici první 

potápěčské kluby. Mnohé z nich byli kroužky ROH, některé zase jako součást 

Svazarmu. I přes příliv primitivních podomácku vyrobených masek potápěčskými 

nadšenci se k nám dovážely masky z NDR. První československou potápěčskou 

soupravou byla PL 40, o kterou se zasloužily Chotěbořské strojírny n. p. První 

automatika v Československubyla vyrobena až v roce 1961. (Novotný. a kol., 1987) 

Velice významný rokem byl rok 1960, kdy vznikla Ústřední skupina potápění při 

Ústřední sekci branného vodáctví a potápěčské skupiny v krajích. Od této doby se 

potápění zařadilo do odbornosti v rámci sekce branného vodáctví, pravidelně se 

pořádaly kurzy pro instruktory potápění a ústřední kurzy potápění. V rámci 

Svazarmu bylo ustanoveno vedení čítající jedenáct členů, které vypracovalo první 

potápěčské a bezpečnostní směrnice pro potápění. (Novotný. a kol., 1987) 

Dalším významným milníkem pro československé potápění byl vstup Svazarmu do 

potápěčské organizace CMAS v roce 1969. Tento vstup umožnil účast potápěčů na 

mezinárodních symposiích, kongresech, speleologických kongresech a mistrovstvích 

Evropy a světa. (Novotný. a kol., 1987) 
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5 Potápěčská činnost u Hasičského záchranného sboru 

České republiky 

5.1 Historie potápěčské činnosti u HZS 

V současnosti je činnost pod vodní hladinou a na ní zcela běžnou součástí 

pracovního výkonu příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vždy tomu tak 

ale nebylo. Dříve k této činnosti využívali v té době příslušníci sboru požární 

ochrany pomoci sportovních potápěčů z řad Svazarmu, ale také vojenských               

a policejních potápěčů, kteří už byli ve vyšším stádiu rozvoje a disponovali 

vyškolenými jednotkami k této problematice určenými. Tato situace zapříčiňovala 

značné zpomalení zahájení zásahu. Z těchto důvodů vyplynula potřeba vlastních 

potápěčů primárně určených pro HZS. (Koncepce, HZS ČR, 2006) 

První zmínky o vykonávání potápěčské činnosti hasičů pochází z dob druhé světové 

války, kdy se hasiči potápěli pod vedením wehrmachtu. Po válečném období 

pracovali hasičští potápěči kromě zásahů v rámci požární ochrany i pro národní 

hospodářství při údržbě vltavské kaskády a jiných vodních děl, podíleli se na i na 

zahraničních stavebních projektech. (Symon, 2009) 

Počátek potápěčských skupin u HZS se datuje do sedmdesátých let minulého století. 

Z již popisované potřeby profesionálně vycvičených a hlavně zdravotně způsobilých 

jednotek pro tuto, jak psychicky, tak fyzicky náročnou činnost tedy vznikla v roce 

1975 první potápěčská skupina v požárním útvaru v Českých Budějovicích. Od této 

doby začaly vznikat na útvarech potápěčské skupiny pro práci pod vodní hladinou. 

Tato nová specializace byla přiřazena příslušníkům, kteří o ni měli zájem a měli 

zájem o rozšíření jejich standardních služebních úkolů, stejně jako v případě 

policistů, kteří v tomto vývoji byli napřed. Výcvik potápěčských jednotek spadl pod 

křídla instruktorům Svazarmu a vojenským instruktorům, jenž měl pro tento výcvik 

nejlepší kvalifikace. Ovšem zásahy HZS měly svá specifika, a tak první zásahy 

musely být pečlivě analyzovány a naučené postupy a metody pod vodní hladinou   

stále rozvíjeny a obohacovány o další poznatky. (Koncepce, HZS ČR, 2006) 
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V roce 1994 byla k činnosti potápěčů vydána Sbírka pokynů náčelníka Hlavní správy 

sboru PO MV č. 10. Tento akt se dá označit za první ucelený a systematický rozvoj 

potápěčských skupin u budoucího HZS ČR. Tato Sbírka mimo jiné stanovila 

odbornou způsobilost potápěčů, včetně požadavků na jejich kvalifikaci. Tento systém 

připravuje potápěče od základu. (Koncepce, HZS ČR, 2006) 

Rokem 2001 byla zpřísněna bezpečnostní pravidla pro činnost potápěčů, byly také 

stanoveny dekompresní tabulky pro potápění s přístroji se stlačeným vzduchem a 

také metody pro hledání pod vodní hladinou. Tyto pravidla vešla v platnost Pokynem 

generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č.19. (Koncepce, HZS ČR, 

2006)  

V roce 1994 čítala skupina potápěčů u nás pouhých 16 členů, v roce 2000 už to bylo 

více než 100. Na základě poskytnutého neformálního rozhovoru s velitelem družstva 

HZS Strašnice a bývalým potápěčem HZS Modřanynadpraporčíkem Martinem 

Šrůmou bylo zjištěno, že v současnosti se stav potápěčů vykonávající tuto činnost 

pohybuje kolem 90 na území celé České republiky. Počet je omezen vzhledem 

k finanční nákladnosti a dostačujícímu pokrytí. (Koncepce, HZS ČR, 2006) 
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5.2 Organizační struktura HZS ČR 

Obr. 2 Organizační struktura potápěčských jednotek HZS ČR (Kábrt, 2009) 

 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

Všechny útvary HZS krajů v hierarchii jsou podřízeny Generálnímu ředitelství HZS 

ČR, které se nachází na půdě Prahy 4. Ředitelství řídí HZS krajů, tudíž i činnost 

potápěčských skupin v útvarech. (Kábrt, 2009) 

HZS ČR krajů 

Z důvodu rozdílné územní potřeby a finanční nákladnosti nedisponují všechny kraje 

České republiky svoji potápěčskou skupinou. Umístění potápěčských skupin se řídí 

počtem opěrných bodů v kraji. (SIAŘ GŘ HZS ČR Pokyn č. 16/2013) 

„Opěrným bodem pro práce pod vodní hladinou s typem předurčenosti „P“ se 

rozumí jednotky HZS krajů, na nichž jsou dislokovány potápěčské skupiny s 

vybavením pro záchranné práce pod vodní hladinou. Pokud organizační složka HZS 

ČR zřídí na základě schválené analýzy potápěče pro operační činnost, musí být jejich 
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minimální počet pět potápěčů s odborností odpovídající charakteru zásahové 

činnosti, aby bylo možné sestavit alespoň jednu potápěčskou skupinu v době výkonu 

služby. Potápěčskou skupinu pro operační řízení tvoří minimálně tři potápěči s 

odborností odpovídající charakteru zásahové činnosti. Tyto opěrné body jsou 

vybaveny podle koncepce činnosti hasičů při práci pod vodní hladinou. Podskupinu 

tvoří HZS krajů, předurčené pro přilbové potápění, tj. pro potápění ve vodách 

kontaminovaných nebezpečnými látkami. Opěrné body pro záchranné práce pod 

vodní hladinou jsou umístěny u příslušného HZS:  

 Hl. město Praha (stanice Modřany), 

 Jihočeský kraj (stanice České Budějovice, stanice Český Krumlov a stanice 

Písek), 

 Královéhradecký kraj (stanice Hradec Králové), 

 Pardubický kraj (stanice Pardubice), 

 Olomoucký kraj (stanice Olomouc) 

 Záchranný útvar GŘ Hasičského záchranného sboru (Hlučín). 

Všechny potápěčské skupiny disponují svými automobily určenými k přepravě 

potápěčských skupin. Navíc se jeden záložní vůz pro případ nouze se nachází            

v Záchranném útvaru HZS ČR v Hlučíně. U vlastnictví barokomor je tomu jinak. 

Barokomorami disponují všechny potápěčské skupiny až na královéhradeckou          

a olomouckou skupinu. V případě potřeby tyto potápěčské skupiny musí kooperovat 

s nejbližší potápěčskou jednotkou v dosahu tzn. Královéhradeckou skupinu 

kooperuje s Pardubickou a Olomoucká se Záchranným útvarem HZS ČR v Hlučíně. 

(SIAŘ GŘ HZS ČR Pokyn č. 16/2013) 

Záchranný útvar GŘ HZS Hlučín  

Jedná se o útvar, který má jak celorepublikovou, tak zahraniční působnost. Město 

Hlučín se nachází v Moravskoslezském kraji. Hlavní náplní tohoto útvaru je 

provádění záchranných prací, dále působí jako výcvikové a odborné centrum. 

Potápěčská činnost je prováděna jen v případě potřeby nebo na vyžádání, jako tomu 

je i u ostatních útvarů. Rozdíl od ostatních útvarů je také v množství potřebné 

techniky k potápění. Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně disponuje veškerou 
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technikou, ke které se hasičský potápěč v České republice může dostat. Pod pojmem 

zahraniční spolupráce se rozumí pomoc při záchranných a humanitárních pracích 

mimo ČR. Tento útvar je předurčen k řešení mimořádných událostí velkého rozsahu. 

(Záchranný útvar Hlučín, 2009) 

5.3 Obsah činnosti 

Potápěčská činnost u Hasičského záchranného sboru České republiky obnáší: 

 vyhledávání utonulých (pohřešovaných) osob pod vodní hladinou, 

 vyhledávání věcí pod vodní hladinou, 

 manipulační práce (řezání, pálení, montáže a vyprošťování), 

 plnění úkolů na vyžádání právnických a fyzických osob, 

 provádění činnosti v rámci IZS. 

(SIAŘ GŘ HZS ČR Pokyn č. 25/2016) 

5.4 Legislativa 

Od vzniku potápěčských jednotek u HZS ČR proběhlo už několik legislativních aktů, 

upravujících činnost potápěčů a to např.:Pokyn generálního ředitele HZS ČR            

č. 53/2008, kterým se stanovila pravidla pro činnost potápěčských skupin                  

u Hasičského záchranného sboru ČR a Pokyn generálního ředitele HZS ČR                 

č. 16/2010, kterým se změnil Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 53/2008. Tato 

ustanovení byla zrušena ustanovením novým ze dne 25. září 2013, kdy nabyl 

účinnosti Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 45, který 

byl hlavním dokumentem, upravujícím výkon činnosti potápěčských jednotek HZS 

ČR do roku 2016. (SIAŘ GŘ HZS ČR Pokyn č. 45/2013) 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 45 stanovil pravidla 

pro činnost potápěčských skupin u HZS ČR. 

Konkrétně obsahoval složení potápěčské skupiny, úkoly členů potápěčské skupiny, 

výkon potápěčské činnosti, odbornosti potápěčů, specializační kurzy potápěčů           

a podmínky pro jejich zařazení do těchto kurzů, závěrečné zkoušky specializačních 
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kurzů, pravidelnou odbornou přípravu, souhrn základní potápěčské výzbroje             

a výstroje, dokumentace potápěčské činnosti, kontroly potápěčské techniky, 

zrušovací ustanovení a účinnost. (SIAŘ GŘ HZS ČR Pokyn č. 45/2013)  

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 

19. dubna 2016, kterým se mění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného 

sboru ČR  č. 45/2013, kterým se stanovují pravidla pro činnost potápěčských skupin 

u Hasičského záchranného sboru České republiky. V tomto pokynu přibyl nový 

článek týkající se sboru instruktorů potápění. Změny proběhly v článcích                      

o odbornosti potápěčů, o závěrečných zkouškách specializačních kurzů potápěčů, 

v pravidelné odborné přípravě a článku o potápěčské výstroji a výzbroji. (SIAŘ GŘ 

HZS Pokyn č. 25/2016)  

5.5 Výcvik a odborná příprava jednotek 

Projít odbornou přípravou je nezbytná podmínka pro výkon potápěčských činností 

pod vodní hladinou v operačním řízení u obou složek. Potápění je velice fyzicky        

i psychicky náročná činnost. Psychický a fyzický stav je prioritní pro úspěšný výkon 

činnosti pod vodní hladinou. Tyto dvě proměnné jsou ovšem úzce spjaty se 

zvládnutím teorie a hlavně nabíráním nových zkušeností, které jsou rovněž nezbytné. 

(Koncepce, HZS ČR, 2006)  

Jak říká Piškula, Piškula, Štětina (1985),,Zkušenosti ukazují, že největší nebezpečí 

pro potápěče je skryto v něm samotném, a to jak v úrovni jeho znalostí a dovedností, 

tak v psychických a fyzických předpokladech a přizpůsobení podmínkám, s nimiž se 

setkává při potápění.“ Přípravy se u každé složky mění a to vzhledem k rozdílné 

potřebě a úkonům potápěčů HZS ČR a Policie ČR. 

Jak Policie ČR, tak HZS ČR má pro výcvik svůj systém a svoji organizaci školení 

potápěčů. Každé výcvikové centrum a instruktoři v nich provádí výcvik k potřebám 

dané složky pro činnost pod vodní hladinou. (Koncepce, HZS ČR, 2006) 

Pro odbornou přípravu potápěčů u HZS ČR je využívána třístupňový systém. Tento 

systém zahrnuje základní přípravu, která je obsahem prvního stupně až výkon 

potápěčské činnosti pod uzavřenou vodní hladinou, která je obsahem třetího stupně 
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odborné přípravy. Nad celým výcvikem v kurzech pro tuto problematiku mají dohled 

instruktoři a odborní lektoři k tomu určení. (Koncepce, HZS ČR, 2006) 

HZS ČR má pro výcvik vytvořen svůj systém a specifickou organizaci výcviku, která 

má potápěče připravit, jak po fyzické, tak po psychické stránce. Instruktoři v tomto 

systému mají za úkol předat všechny své zkušeností potápěčům v kurzu, dále je mají 

zdokonalovat v technických o odborných znalostech a komplexně připravit pro 

činnost pod vodní hladinou. Příprava se odvíjí od toho, v jakém stupni odborné 

přípravy se potápěči zrovna nalézají. Povinný předpoklad pro zisk dalších vyšších či 

specializovaných kvalifikačních stupňů odbornosti, ale i samotný výkon potápěčské 

činnosti je absolvování všech tří základních stupňů. (Koncepce, HZS ČR, 2006) 

Jak již na začátku kapitoly bylo řečeno, každá ze složek má vlastní systémovou 

organizaci a systém výcviku, tudíž mají i svá odborná pracoviště, která výcvik 

organizují. Pro Hasičský záchranný sbor České republiky to je Generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR a Školní a vzdělávací středisko Hasičského 

záchranného sboru ČR ve Frýdku-Místku. Odborná příprava potápěčů probíhá 

formou školení, kvalifikačních výcviků a přednášek. Tyto formy výcviku vedou        

a organizují k tomu určení instruktoři a odborní lektoři. Náplní výcviku a přípravy 

potápěčů u HZS ČR je: 

 záchrana tonoucích osob,  

 vyhledávání utonulých osob,  

 činnost při živelních pohromách,  

 činnosti spojené s plněním úkolů v rámci IZS a vyhledávání předmětů pod 

vodní hladinou. 

Pro účel výcviku bylo vzdělávací zařízení vybaveno prostředky k zajištění 

bezpečnosti výcviku potápěčů, včetně požární techniky (čluny, požární automobil 

s barokomorou). (Koncepce, HZS ČR, 2006)  
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5.5.1 Kvalifikační stupně potápěčů Hasičského záchranného sboru ČR 

Potápěč I. stupně 

Potápěč této úrovně by měl mít základní vědomosti o teorii potápění. Dále by měl 

být schopen se bez problémů a bezpečně potápět s dýchacím přístrojem se stlačeným 

vzduchem a to v doprovodu potápěče s minimálním kvalifikačním stupněm II. 

(Koncepce, HZS ČR, 2006) 

V doprovodu potápěče II. stupně se může ponořit pouze do malých hloubek (max. 10 

m). Pokud bude v doprovodu potápěče s III. kvalifikačním stupněm, může se potápět 

i do středních hloubek (max. 30 m). (Koncepce, HZS ČR, 2006) 

Pro udělení tohoto stupně by potápěč měl být v neposlední řadě seznámen se 

záchranou druhého potápěče pod hladinou i na hladině. (Koncepce, HZS ČR, 2006)  

V sousedním Německu musí potápěč I. stupně splnit tyto zkoušky: potápění 

s dýchacím přístrojem do 10 metrů hloubky a to od břehu nebo z lodi, průzkum 

vodního dna, záchrana lidí, první pomoc při potápěčských nehodách a dorozumívací 

signály. Mohlo by se zdát, že u sousedů České republiky je mnohem více podmínek 

pro zvládnutí I. kvalifikačního stupně, ale není tomu tak. S dalšími kvalifikačními 

stupni (mají také tři) se praktické dovednosti a teoretické vědomosti vyrovnávají těm 

v našich stupních výcviku. (Konzeption, Tauchen, 2014) 

Poslední podmínka pro udělení I. kvalifikačního stupně je rozsah výcviku, který musí 

obsahovat výcvik v bazénu a nejméně 6 ponorů. To vše za doprovodu a dohledu 

instruktora. (Koncepce, HZS ČR, 2006) 

Potápěč II. stupně 

 Samozřejmostí je osvojení si základních vědomostí o teorii potápění a osvojení 

praktických zkušeností v záchranářském a pracovním potápění s dýchacím přístrojem 

se stlačeným vzduchem. Další dovedností, se kterou by měl být seznámen je, 

vyhledávání osob a předmětů za zhoršené viditelnosti na velkých vodních plochách, 

v proudu, v členitém terénu a plně ovládat techniku jejich vyprošťování. Zvedání a 

vyvazování břemen ze dna pomocí techniky nafukovacích vaků, autojeřábu, apod. 
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Dále by měl být schopen pod vodní hladinou provádět jednoduché pracovní úkony, 

jako například řezání ruční pilkou, práce s nůžkami na plech aj. a také mapovací 

činnost s pomocí kompasu aj. (Koncepce, HZS ČR, 2006) 

Záchranné a pracovní činnosti musí umět provádět do hloubky max. 40 m 

s otevřeným přístupem k hladině. (Koncepce, HZS ČR, 2006) 

Pro potápěče II. stupně už je také možnost podílet se na zdokonalovacím výcviku 

potápěčů I. stupně. Dokonce je tu možnost vést zdokonalovací výcvik pro potápěče I. 

a II. stupně, ale to až po dvouleté praktické zkušenosti v záchranářském a pracovním 

potápění s dýchacím přístrojem se stlačeným vzduchem a musí mít potvrzeno 

nejméně 60 hodin ponorů v různých podmínkách. K tomu musí být 15 ponorů do 

hloubek přes 20 metrů a 5 ponorů do hloubek přes 30 metrů a to vše v rámci HZS 

ČR. (Koncepce, HZS ČR, 2006) 

Potápěč III. stupně 

V posledním kvalifikačním stupni by měl potápěč mít širší vědomosti o potápění, jak 

teoretické, tak praktické. Další nezbytné podmínky pro zisk tohoto stupně jsou dvou 

a víceleté zkušenosti se záchranářským a pracovním potápěním s dýchacím 

přístrojem se stlačeným vzduchem. (Koncepce, HZS ČR, 2006) 

Smí už také provádět ponory do hloubek větších než 40 metrů a to i v případě, kdy 

není umožněn přímý výstup k hladině. (Koncepce, HZS ČR, 2006) 

Vzhledem k rozvinutým znalostem na tomto stupni může být přeškolen na potápění 

s jinými typy dýchacích přístrojů či systémů, jejichž médiem není vzduch. 

(Koncepce, HZS ČR, 2006) 

Musí být schopen již sám vést potápěčské záchranné a pracovní akce a také 

zdokonalovací výcviky potápěčů I. a II. kvalifikačního stupně.(Koncepce, HZS ČR, 

2006) 
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Instruktor potápění 

Instruktor musí mítširoký obzor znalostí v oboru potápění a i jiných souvisejících 

disciplínách. Navíc čtyřleté zkušenosti v záchranářském a pracovním potápění 

s dýchacím přístrojem se stlačeným vzduchem. Je schopen vést kurzy potápěčů I.-III. 

stupně a zdokonalovací výcviky. (Koncepce, HZS ČR, 2006) 

Odborný lektor 

Tento stupeň je v hierarchii potápění u HZS ČR nejvýše a s tím jsou samozřejmě 

spojené adekvátní požadavky, které by měl odborný lektor splňovat. Měl by mít 

široký rozhled v oboru potápění, působit jako dlouholetý instruktor potápění a měl by 

tvořit metodické materiály pro odbornou přípravu potápěčů. (Koncepce, HZS ČR, 

2006) 

Specializační kurz potápění 

Jako nadstavba pro potápěče HZS ČR je kurz, kde se školí v potápění s dýchací 

směsí Nitrox.  Lahve s touto směsí by měly být vždy řádně označeny, neboť se jedná 

o směs kyslíku a dusíku. (Koncepce, HZS ČR, 2006)  

5.6 Technické zabezpečení 

Technika a jakákoli primitivní či specializovaná výstroj měla od počátku potápění 

jediný význam, a to umožnit člověku vydržet co nejdelší časový úsek pod vodní 

hladinou za takových podmínek, jež by simulovaly co nejpodobněji podmínky 

podmínkám na souši. Pro činnost potápěčů a globálně všech potápěčů je technika      

a výzbroj nezbytnou součástí. Tudíž i potápěči Hasičského záchranného sboru ČR      

potřebují pro absolvování výcviku a k potápěčské činnosti vlastní výstroj. (Katz, 

1979) 

Pro obě složky a její útvary je výstroj téměř stejná, liší se pouze v některých 

speciálních výstrojových součástech podle jejich specifického zaměření. V této době 

je součástí základní výbavy základní výstroj a tzv. „suchý“ oblek, ve kterém je 

potápěč izolován od okolní vody, což mu umožňuje držet své tělo v teple. 

Tytooblekyjsou také používány díky své izolaci v kontaminovaném prostředí. 
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Potápění v kontaminované vodě si vyžaduje využití speciálního vybavení, jež musí 

splňovat podmínky pro práci v kontaminovaném prostředí (HAZMAT - Hazardous 

materials and items). V příštích letech se jedná o koncepci jednotné výstroje pro 

všechny potápěče, která by zvýšila kompatibilitu výstroje potápěčů. Tento koncept je 

ovšem finančně náročný, a proto je realizován postupně. (UNITED STATES 

DEPARTMENT OF THE NAVY. U. S., 2008) 

5.6.1 Základní výbava jednotlivce 

„Základní výbavu potápěčetvoří mj. potápěčská maska, dýchací trubice, ploutve, 

potápěčský nůž, potápěčská zátěž (zátěžový opasek), potápěčský oblek suchý, 

kompenzátor vztlaku (záchranná vesta), potápěčská plicní automatika s kontrolním 

manometrem, zásobník se stlačeným vzduchem s ventilem se dvěma výstupy o vodním 

objemu minimálně 15 l a provozním tlaku 200 bar (příp. s nosným postrojem), 

potápěčský počítač, hodinky + hloubkoměr s registrační ručičkou, potápěčský 

úvazekv délce 2 m + karabina s pojistkou, vodotěsná svítilna, chemické světlo, vak 

na přepravu materiálu.“ (Potápěčský výcvik, 2017). 

5.6.2 Vybavení skupiny 

„Společnou výbavu potápěčské skupiny musí tvořit mj. potápěčská maska, zásobník 

se stlačeným vzduchem minimálně 10 l/200 bar, potápěčská plicní automatika 

s kontrolním manometrem, vysokotlaký manometr (s připojovacím závitem                

a třmenem), křísicí přístroj, zdravotnická brašna (lékárnička), vodotěsný reflektor, 

kompas, plovoucí polypropylenové lano délky 50 m, lezecký postroj (jištění potápěče 

v silném proudu), bóje, zvedací vak o objemu   50 l a 100 l, souprava náhradních 

dílů a nářadí pro jednoduché opravy, potápěčská vlajka s A kódem pro označení 

plavidel, boty gumové rybářské (kalhoty), boty gumové, celoobličejová maska 

s možností připojení komunikace.“ (Potápěčský výcvik, 2017). 

 Dále každá potápěčská skupina musí disponovat jedním hasičským vozem na 

přepravu výstroje. Pro bezpečné konání výcviku bylo zařazeno do konceptu 

s vyhlídkou do roku  2008 doplnění mobilních barokomor na všechna stěžejní místa 

tzn. na všechny útvary HZS ČR, které disponují potápěčskou skupinou. Další 

speciální prostředky, kterými by měla výjezdová skupina disponovat je těžká 
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technika tzn. prostředky pro řezání pod vodní hladinou. Pro řezání kovů pod vodní 

hladinou se běžně používají tři různé systémy, a to řezání plamenem, elektrickým 

obloukem a plazmou. (SIAŘ GŘ HZS ČR Pokyn č.16/2013)  

5.6.3 Plavidla využívána k potápěčské činnosti u HZS ČR 

V současnosti útvary HZS ČR disponují několika typy plavidel využívaných 

k potápěčské činnosti. Jsou to: 

 

Tabulka č. 1 Plavidla RUSB, RYDS 550, Pioneer Multi (Plavidla, 2017) 

 

 

Obr. 3 Plavidla RUSB, RYDS 550, Pioneer Multi (Plavidla, 2017) 
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Tabulka č. 2 Plavidla Aventure, Czech Marine, Marine (Plavidla, 2017) 

 

 

Obr. 4Plavidla Aventure, Czech Marine, Marine (Plavidla, 2017) 
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5.6.4 Další technika pro využití potápěčů HZS ČR  

 

Tabulka č. 3 Mobilní barokomory (Potápěči ZÚ HZS ČR, 2017) 
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Obr. 5 Tatra T815 6x6  s mobilní barokomorou (Potápěči ZÚ HZS ČR, 2017)  

 Tatra T815 6x6: uzpůsobená jako zázemí pro potápěče při ponorech  

 Tatra T815 6x6 - ADK: vybavena dekompresní komorou - DK-2B 

V těchto mobilních zázemích pro potápěče typu Tatra T815 se v popisu potápěčů 

z Hlučínské jednotky nachází: „V zadních částech obou boků skříně nástavby jsou 

schránky, z nichž pravá obsahuje vysokotlaký kompresor Trident pro plnění 

tlakových láhví zdravotně nezávadným vzduchem, které jsou následně uloženy ve 

schránce levé, kam se jich do připraveného držáku vejde třináct. Uvnitř nástavby je 

potom vyjma technických prostředků zázemí pro usušení, zahřátí, občerstvení          

a odpočinek. U vstupu je po levé straně předsíňky s roštovou podlahou a odtokem 

i kuchyňský kout, vybavený pro ohřev stravy a tekutin. Celkově tato Tatrovka 

poskytuje prostor a logistické zabezpečení pro 4 osoby“. (Mobilní zázemí potápěčů 

Záchranného útvaru Hlučín, 2009). 

V tomto popisu se jedná o variaci Tatra T815 6x6 bez zabudované dekompresní 

komory. 
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6 Potápěčská činnost u Policie České republiky 

6.1 Vznik a historie potápěčské činnosti u Policie České republiky 

Vznik potápění u policie (tehdy Sbor národní bezpečnosti) je opět úzce spjat se 

Svazarmem, který v roce 1966 ve spojení s Československou lidovou armádou 

uspořádal první potápěčské kurzy pro SNB. Hlavní náplní kurzu bylo předání 

informací, zkušeností a poznatků příslušníkům Sboru národní bezpečnosti do takové 

míry, aby byli schopni bezpečně a efektivně provádět činnost pod vodní hladinou. 

Další vývoj pokračoval za pochodu z analýz již provedených zásahů. Tímto 

způsobem byli vyškoleni první předchůdci policejních potápěčů. Na základě osvojení 

základů potápění, již zmiňovaných analýz zásahů a zisku nových poznatků ze zásahu 

bylo možné vycvičit vlastní instruktory s vlastními postupy a metodikou. Rok 1989 

byl významným, neboť přinesl rozhodnutí, na jehož základě vedou policejní potápěči 

kurzy i po odborné stránce. (Hrinko, 2015) 

V době vzniku policejních potápěčských jednotek nebyla technická úroveň vybavení 

na vysoké úrovni.  Zpočátku byla využívána potápěčská souprava PL 40, kterou 

vyráběly Chotěbořské strojírny n.p. Tuto soupravu v té době využívali vojenští 

potápěči, poté se přešlo na souprav Sportklimex SP 20, která se začala vyrábět v roce 

1969. (Mašín, 2016) 

Rok 1999 sebou přinesl zdokonalení a modernizaci metod výcviku a kurzů, což bylo 

zdůvodněno založením Výcvikového střediska pro potápěče Policie ČR. (Mašín, 

2016) 

Výcvikové středisko potápěčů Policie ČR prošlo v roce 2001 celkovou 

reorganizací,což vyústilo ve vznik nového oddělení speciálních potápěčských 

činností a výcviku, které se rokem 2004 změnilo na odbor speciálních potápěčských 

činností a výcviku. Tomuto odboru jsou podřízena oddělení, která jsou dislokována 

Frýdku-Místku a v Brně. Tento odbor je součástí Ředitelství služby pořádkové 

policie Policejního prezidia České republiky. (Mašín, 2016) 

V současné se v České republice nachází 90 služebně aktivních policejních potápěčů. 

(Mašín, 2016)  



42 

 

6.2 Organizační struktura Policie ČR 

Obr. 6 Organizační struktura potápěčských jednotek Policie ČR (Kábrt, 2009) 

 

Potápění u Policie ČR, konkrétně náplň Odboru speciálních  potápěčských činností               

a výcviku podléhá Ředitelství služby pořádkové policie  Policejního prezidia ČR. Ve 

spektru jeho působnosti je obsažena odpovědnost za plnění úkolů v rámci 

organizace, řízení a realizace potápěčských činností. OSPČV má dvě základny 

s celorepublikovou působností a to v Brně a ve Frýdku-Místku. (Mašín, 2016)  

Krajská ředitelství Policie ČR 

Potápěčská činnost je převážně vykonávána u poříčních oddělení Krajských 

ředitelství policie a Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, zásahových 

jednotek služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie a Útvaru rychlého 

nasazení PČR. (Kábrt, 2009) 
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Rychlost zásahu je limitován pracovní dobou potápěčů Policie ČR, neboť ta 

nepokrývá 24 hodinové směny. (Kábrt, 2009) 

Kábrt (2009) dále uvádí, že specializace potápěč není hlavní specializací policistů       

u Policie ČR na výše zmiňovaných útvarech až na Odbor speciálních potápěčských 

činností a výcviku. (Kábrt, 2009) 

Činnost potápěčů na výše zmíněných útvarech kromě OSPČV jsou při výkonu 

nejčastěji limitováni: 

 vybavením (vybavení u těchto útvarů často není na tak vysoké úrovni, jako 

míra vybavení, kterou disponuje OSPČV. To je zapříčiněno finančními 

možnostmi krajů.), 

 hloubkou ponoru (potápěči těchto útvarů se mohu potápět maximálně do 

hlouby 40 metrů), 

 vodním prostředím a přístupem k němu (problém může nastat v případě 

potřeby vykonání potápěčské činnosti v prostředí s uzavřenou vodní 

hladinou, jako jsou např. štoly nebo jeskyně, neboť všichni potápěči nejsou 

řádně vyškoleni nebo nedisponují materiálním zabezpečením k tomuto druhu 

potápění), 

 časem reakce na výzvu (příčinou prodloužení výjezdových časů i přes 

maximální snahu bytí v pohotovosti je výkon jiných činností v rámci 

pracovních úkolů policistů, neboť potápění není prioritní náplní u těchto 

útvarů). 

(Kábrt, 2009) 

Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku (OSPČV) 

I přesto, že potápěči OSPČV mají potápění jako svoji hlavní náplň a jsou 

v pohotovosti 24 hodin denně, jsou také limitováni. V tomto případě se jedná o limit 

umístění jejich oddělení a to v Brně a Frýdku-Místku. Výjezdová rychlost do svých 

krajů a okolních krajů je ucházející, ale v případě potřeby potápěčské činnosti 

v jiných krajích v rámci České republiky se zvyšující se vzdáleností dojezdový čas 

prodlužuje. (Kábrt, 2009) 
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Dočasně byl tento problém řešen zřízením OSPČV Praha, které bylo ovšem na 

podzim roku 2014 zrušeno. (Mašín, 2016)  

Útvar rychlého nasazení (ÚRN) 

Útvar rychlého nasazení se v mnohém podobá Odboru speciálních potápěčských 

činností a výcviku. Největší podobností je opět limitování v podobě délky 

dojezdového času a umístěním útvaru. Rozdílem ovšem je možnost využití letecké 

techniky k přesunu, kterou OSPČV nedisponuje.  (Mašín, 2016)  

6.3 Obsah činnosti potápěčů Policie ČR 

 Pátrání po utonulých (pohřešovaných) osobách pod vodní hladinou, 

 pátrání po věcech pod vodní hladinou, kterými byla trestná činnost spáchána, 

 plnění úkolů na vyžádání právnických a fyzických osob, 

 provádění činnosti v rámci IZS. 

(Kábrt, 2009) 

6.4 Legislativa 

Historie potápěčské činnosti u Policie ČR je delší nežli u HZS ČR, jak je popsáno 

v předchozích kapitolách. Legislativních norem formujících potápěčské jednotky u 

PČR je od jejich vzniku opět několik. Hlavním a významným dokumentem je 

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 39/2010, kterým se upravily podmínky pro 

výkon potápěčské činnosti u Policie České republiky. (SIAŘ Policie ČR ZPPP          

č. 39/2010) 

Dalším dokumentem, který upravuje  podmínky výkonu potápěčské činnosti             

a navazuje na Závazný pokyn policejního prezidenta č. 39/2015 je Pokyn ředitele 

ředitelství pořádkové policie Policejního prezidia České republiky č. 5/2013 ze dne 

11. března 2013, který důkladněji upravil podmínky pro výkon potápěčské činnosti   

u Policie České republiky. Úprava se především zaměřuje na podmínky organizace, 

výcviku, zabezpečení a výkonu potápěčské činnosti. (SIAŘ Policie ČR Pokyn           

č. 5/2013) 
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Tato náročná činnost, jakou je výkon potápěče u této složky dovoluje zařadit do 

programu pouze policisty podle daných předpisů a zasplnění jasně daných podmínek 

přijetí. Těmito podmínkami se rozumí, dostačující fyzická zdatnost, ale také 

psychická zdatnost. Potápěčská činnost testuje tyto zdatnosti, a pokud jedinec 

nesplňuje byť jen jednu z těchto dvou (fyzická a psychická zdatnost), není schopen 

tuto činnost vykonávat. Pokud policista splní dané podmínky je zařazen do kurzů, 

které připravují instruktoři potápění Policie ČR. Na těchto kurzech po získání 

nezbytných informací, poznatků, dovedností a zkušeností jsou potápěči vycvičeni na 

profesionální úroveň potápěů. (Mašín, 2016) 

6.5 Výcvik a odborná příprava jednotek 

Výcvik a odborná příprava Policie České republiky je obsahem Pokynu ředitele 

ředitelství pořádkové policie Policejního prezidia České republiky č. 5/2013. Jedná 

se o interní akt řízení, ve kterém se blíže upravují podmínky pro výkon potápěčské 

činnosti Policie ČR. Konkrétně se uvádí rozdělení do kvalifikačních stupňů, rozsah 

potřebných znalostí a dovedností a materiálního a technického zabezpečení. 

V mnohém se samozřejmě organizace a systém výcviku a odborné přípravy Policie 

ČR podobá konceptu HZS ČR, ale Policie ČR má vytvořeny vlastní koncept z roku 

2009 „Koncepce dalšího rozvoje potápěčských činností u Policie České republiky“. 

V systému a organizaci odborného výcviku je obsažen rozsah a obsah výcviku          

a konkrétní jednotlivé požadavky k získání potápěčských úrovní. Jedná se například 

o zdokonalování v technických a odborných znalostech, o fyzickou a psychickou 

přípravu a zisk nových potřebných zkušeností a dovedností pro dosažení daného 

kvalifikačního stupně. Pro další možný postup, jímž je získávání vyšších                   

a specializovaných kvalifikačních stupňů a vyšších úrovní odbornosti, je 

pochopitelně nutné a povinné absolvování jednotlivých kurzů a projití kvalifikačních 

stupňů. (Mašín, 2016) 

Výcvik probíhá formou odborných školení, kvalifikačních výcviků a přednášek. 

V potaz se samozřejmě bere pro jaký útvar je potápěč cvičen. Například v oblastech 

forenzního / policejního, krizového, takticko-bojového potápění aj. Výcvik pro daný 

útvar má na starost útvarový instruktor, jenž dělá vlastní přípravu a sám realizuje 

kurz, ovšem pod odborným dohledem instruktorů z OSPČV. Instruktoři OSPČV 
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dávají pozor na správnou organizaci, metodické vedení a vyhodnocování výcviku. 

(Mašín, 2016) 

Jak již bylo řečeno, charakter výcviku se liší podle zaměření zásahu, na který má být 

potápěč připraven. V každém kurzu nebo kvalifikačním stupni výcviku je obsažená 

základní odborná příprava. „Mimo základní odbornou přípravu je výcvik zaměřen 

zejména na: 

 vyhledávání a vyzdvižení utonulých (pohřešovaných osob), 

 vyhledávání a zajištění předmětů pod vodní hladinou spojených s trestnou 

činností, 

 ohledání místa události pod vodní hladinou, 

 taktické bojové potápění, 

 úkoly spojené s činností při plnění úkolů v rámci IZS.“ 

(Mašín, 2016)  
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6.5.1 Kvalifikační stupně potápěčů Policie ČR 

Potápěč (uchazeč) 

V tomto stádiu je uchazeč o pozici potápěče přijat do výcviku. Pro přijetí musí splnit 

přijímací podmínky a osvojit si základní potápěčské dovednosti a mít základní 

vědomosti o teorii potápění. Tento stupeň výcviku má za úkol předat potřebné 

informace a dovednosti k dalšímu postupu do tzv. „vstupního kurzu“. (Mašín, 2016)  

Do absolvování kurzu nesmí uchazeč vykonávat potápěčskou činnost v potápěčském 

týmu Policie ČR. (Mašín, 2016)  

Potápěč – P0, vstupní kurz 

Jedná se o další stupeň výcviku. Potápěč po jeho splnění není stále oprávněn účastnit 

se potápěčských akcí v potápěčském týmu Policie ČR. Zde už se potápěč 

zdokonaluje ve svých dovednostech, ale nejprve musí projít prověrkou zda plně 

zvládá základní znalosti a dovednosti potápěčské činnosti. Splnění základních 

podmínek kurzu v rozsahu P0 je potřebný předpoklad pro připuštění do dalšího 

výcvikového stupně, jímž je Policejní potápěč – P1 nebo T1. Tyto kurzy už vedou 

instruktoři OSPČV. (Mašín, 2016)  

Policejní potápěč – P1, základní kurz (pro příslušníky KŘP a PP ČR) 

Tento kvalifikační stupeň se týká forenzního a krizového potápění. Jedná se tedy o 

základní kurz se specifickou nadstavbou zaměřující se na daná odvětví policejního 

potápění, jak tu už zde bylo popsáno. (Mašín, 2016)  

Policejní potápěč  - T1, taktický kurz (ÚRN) 

Kurz T1 je velice podobný kurzu P1 s tou změnou, že se zaměřuje na takticko-bojové 

potápění. V tomto případě se jedná výcvik, který se specializuje na „bojové“ 

policejní potápěčské činnosti. (Mašín, 2016)  

Podobnost obou kurzu je velice zřejmá, rozdíl je pouze ve specifické odborné 

přípravě. Až splněním kurzu P1 nebo T1 se uchazeč o místo policejního potápěče 
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smí potápět a vykonávat činnost pod vodní hladinou pro Policii ČR. Absolvent těchto 

kurzů se může ucházet o vyšší kvalifikační stupně nebo specializace. (Mašín, 2016) 

Stupně P1 a T1 mohou být označovány také jako kvalifikační stupeň C ( max. do 

hloubky 10 metrů za přítomnosti potápěče s A nebo B kvalifikačním stupněm). 

(Mašín, 2016) 

Policejní potápěč – P2, technik 

 Policejní potápěč P2 (technik) je pokračováním kvalifikačního stupně P1 (základní 

kurz). V návaznosti na základní kurz jde o rozšiřující neboli zdokonalovací kurz ve 

forenzním a krizovém potápění. Jedná se o rozšíření znalostí a dovedností v oblasti 

záchrany a pátrání pod vodní hladinou v rámci Policie ČR. Zvládnutí úrovně P2 je 

nezbytné pro připuštění k dalším nadstavbovým kurzům (specializovaným kurzům)    

a vyšším kvalifikačním stupňům. (Mašín, 2016) 

Policejní potápěč – T2, taktický 

Opět se jedná o další stádiový stupeň rozšiřující kvalifikaci T1. Navazující                

a rozšiřující informace se tedy týkají takticko-bojového potápění. Tento kurz se od 

podmínek přijetí u P2 liší tím, že jedním z předpokladů přijetí do kurzu je 

absolvování kurzu,  který se zařazuje do kurzů specializovaných, tím je kurz 

potápění se směsí Nitrox. Tento kurz je připravován především pro příslušníky 

URNA, pro které se jedná o nejvyšší možný kvalifikační stupeň, jež mohou 

dosáhnout. (Mašín, 2016) 

Stupně P2 a T2 mohou být označovány také jako kvalifikační stupeň B ( max. do 30 

metrů). (Mašín, 2016) 

Policejní potápěč – P3, supervizor 

Tento kvalifikační stupeň je opět rozšiřujícím stupněm pro potápěče v sekci P. Při 

dalším postupu v sekci P je už pouze možnost absolvování Základního kurzu 

lektorských dovedností. (Mašín, 2016) 
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Stupeň P3  může být označován také jako kvalifikační stupeň A ( max. do 40 metrů). 

(Mašín, 2016) 

Základní kurz lektorských dovedností 

Tento kurz je nástavbou sekce P a patří již do specializovaných kurzů. Po splnění 

podmínek tohoto kurzu je potápěč oprávněn své vědomosti a zkušenosti předávat 

ostatním, tudíž se stává instruktorem kvalifikačních stupňů. (Mašín, 2016) 

Policejní potápěč – P4, hloubkový 

Poslední kvalifikační stupeň v sekci P, jedná se také o specializovaný kurz. Jako         

u předchozích stupňů jde opět o teoretické a praktické rozšíření vědomostí v oblasti 

forenzního a krizového potápění. Specifikem pro stupeň tohoto výcvikem je potápění 

se speciálními směsmi, jako jsou hypoxické a hyperoxické směsi, Trimix aj. Dalším 

specifikem je využití speciální výbavy např. uzavřený a polouzavřený dýchací okruh. 

Stupeň P4 může být označován také jako kvalifikační stupeň A+ (nad 40 metrů) 

(Mašín, 2016) 

Možnost absolvovat specializované kurzy mají potápěči Policie ČR, ale i potápěči 

Hasičského záchranného sboru ČR. Kurzy se speciální nadstavbou slouží k dalšímu 

služebnímu rozvoji potápěčů obou složek a rozšiřují jejich rozsah o nové dovednost, 

a znalosti, které ještě zdokonalují již nabyté vědomosti a dovednosti získané 

v určitých stupních kvalifikačních kurzů. (Mašín, 2016) 

Jediný možný způsob, jak dosáhnout naprostého klidu, rozvahy a oprostit se od 

stresu při ponorech pod vodní hladinu je získávání co největšího spektra zkušeností. 

Sběr zkušeností se neobejde bez nabývání nových poznatků a osvojování si nových 

dovedností. Jedná se vlastně o kontinuální proces. Výčet specializovaných kurzů pro 

potápěče: 

 Potápění pod ledem 

Tento typ kurzu se řadí do oblasti forenzního, krizového a takticko-bojového 

policejního potápění. Tento kurz má potápěče teoreticky a prakticky připravit 
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na provádění potápěčské činnosti s uzavřenou vodní hladinou, v tomto 

případě uzavřenou ledem. 

 

 

 Vůdce malého plavidla 

Tento kurz umožňuje v návaznosti na potápění zisk Průkazu vůdce malého 

plavidla. 

 Potápění se směsí Nitrox 

Jedná se o potápění se speciální směsí, která při neznalosti potápěče může být 

nebezpečná. Nitrox je směs dusíku a obohaceného kyslíku. Láhve s touto 

směsí by měly být řádně označené. 

 Základní kurz lektorských dovedností 

 Policejní potápěč – P4, hloubkový 

Oba dva poslední specializační kurzy jsou uvedené výše v kvalifikačních stupních. 

(Mašín, 2016)  

6.5.2 Ukázkový celostátní výcvik potápěčů Policie ČR 

Ukázkový výcvik pro kompletní obsazení všech druhů jednotek potápěčů Policie ČR 

(KŘP, PP PČR, URNA) proběhlo 18.7. 2017 na vodní nádrži Slapy. 

„Policejní potápěči Poříčního oddělení Slapy zorganizovali vysoce náročný výcvik, 

ke kterému si přizvali kolegy z Odboru speciálních potápěčských činností a výcviku 

Policejního prezidia ČR z Prahy, Brna, Frýdku-Místku a kolegy ze  zásahové 

jednotky PČR krajského ředitelství Středočeského kraje. Tým složený z téměř 20 

potápěčů propátrával dne 18. července okolí vodního díla Slapy. Jejich cílem byl 

 nácvik pátrání pod vodou po předmětech pocházejících z trestné činnosti, nebo 

kterými byla trestná činnost spáchána.  Policejní potápěčský tým vysoce 

organizovaně propátral příslušnou oblast do hloubky 57 metrů. Protože výcvik 

probíhal v tak velké hloubce, bylo nutné zajistit bezpečnost potápěčů i pomocí 

mobilní barokomory. Na místě byl také zdravotnický personál. Těmito náročnými 

výcviky konanými několikrát do roka je prověřována akceschopnost, organizovanost 

a profesionalita pro případ ostrého nasazení.“ (Výcvik potápěčů, 2017) 
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Obr. 7 Ilustrační fotografie z potápěčského výcviku na Slapech v roce 2012 

(Policejní potápěči, 2012) 
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6.6 Technické zabezpečení 

6.6.1 Základní výbava jednotlivce 

U potápěče Policie ČR je základní výbava téměř identická, jako výbava u potápěče 

HZS ČR. 

6.6.2 Vybavení skupiny 

V mnohých věcech se také neliší od výbavy potápěčů HZS ČR. Je pouze doplněna o 

jiné typy technických prostředků k pátrání, prostředků k označování vyzdvihovaných 

předmětů ze dna, prostředků označení prostoru pátrání, prostředků pro přepravu pod 

vodou, detektory kovu atd. 

Každá potápěčská skupina má k dispozici automobil uzpůsobený k přepravě výstroje, 

nafukovacího člunu s motorem, pevným člunem na přívěsném zařízení a prostředky 

pro činnost v kontaminovaném prostředí. (ABT, 2008) 

6.6.3 Plavidla 

Pro efektivní a rychlé nasazení potápěčů do akce ze břehu na inkriminovaný prostor 

na vodní hladině je nutné disponovat záchrannými čluny ať už pevnými nebo 

nafukovacími. Čluny zajišťují dopravu potápěčů na místo určení a dopravu 

zachráněných osob zpět na břeh. (ABT, 2008) 

Policie ČR disponuje velkým počtem plavidel, ale využitelná plavidla pro 

potápěčskou činnost se dají rozdělit do tří kategorií: 

 běžné motorové čluny 

Jejich velkým kladem je rychlost, velká nosnost a stabilita. Naproti tomu nevýhodou 

a to diametrální, je možnost operace na vodní ploše, kde je zrovna spuštěn. (ABT, 

2008) 
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 pracovní prámy 

Výhodou je velká rychlost, stabilita, snadný přístup do vody i z vody díky sklopné 

přídi. Nevýhodou je složité spouštění na vodu a náročnost na přepravu. V případě 

špatného počasí nejsou kryté. (ABT, 2008) 

 Nafukovací motorové čluny 

Obrovskou výhodou je velice jednoduchá přeprava a skladnost. Také spouštění na 

vodu je jednoduché a rychlé. S malým ponorem jsou využitelné na mělkých vodách. 

Jejich rychlost je také ucházející. Hlavní nevýhodou je malá nosnost a malý prostor. 

(ABT, 2008) 



54 

 

7 Potápěčské jednotky u ostatních složek IZS 

Potápěči Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR jsou sice v rámci 

základních složek IZS jediní a nejhlavnější, to ovšem neznamená, že potápěčskými 

jednotkami nedisponují také ostatní složky IZS. Tyto jednotky fungují samostatně 

nebo zahajují svoji činnost na vyžádání některé ze základních složek IZS. Konkrétně 

se jedná o potápěčské skupiny Armády ČR a Vodní záchranné služby ČČK a zřídka 

u Městské policie. 

7.1 Potápěči Vodní záchranné služby ČČK 

Každá Vodní záchranná služba ČČK základ na svých útvarech potápěčské skupiny 

podle potřeby této činnosti v daném kraji. Většinou skupiny vznikají z důvodu, že 

buď HZS ČR a Policie ČR v daném kraji nedisponuje potápěčskou skupinou.  

Členové potápěčských družstev u VZS ČČK jsou držiteli běžných potápěčských 

kvalifikací. Musejí ovšem samozřejmě plně zvládat činnosti typu, potápění v silném 

proudu, v znečištěné vodě, či ponory ve vodách bez možnosti přímého výstupu na 

hladinu. Dále také musejí ovládat plavidla, lanové techniky a v neposlední řadě také  

první pomoc. (Potápěči VZS, [b.r]) 

Potápěčská družstva jsou v permanenci k nasazení ať už na vyžádání Policie ČR 

nebo Hasičského záchranného sboru, při vyhledávání a dohledávání utopených 

předmětů a utonulých osob. Zároveň se podílejí se na zajišťování akcí na i pod vodní 

hladinou a vykonávají i potápěčské práce. 

VZS ČČK se také podílí na spolukonání mnohých kurzů a výcviků, ať už pro své 

jednotky nebo jednotky ostatních složek. 

Vhodnými příklady rozmístění potápěčských skupin VZS ČČK jsou města Liberec, 

Plzeň nebo Český Krumlov. V těchto krajských městech nedisponují potápěčskými 

skupinami ani jedna ze základních složek IZS. (Potápěči VZS, [b.r]) 
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7.2 Potápěči u Armády ČR 

Ačkoli je Česká republika vnitrozemský stát bez přístupu k moři, musí její armáda 

disponovat bojovými potápěči (tzv. žabími muži) z důvodu nutné potřeby operovat 

na území přímořských států v rámci NATO. 

Výcvik potápěčů Armády ČR se značně liší od výcviku potápěčů armád 

v přímořských zemích. U nás se nejedná doslova o bojové potápěče, ale spíše             

o potápěče průzkumníky. (Zpravodajství, 2013) 

Jednotka speciálně vycvičených podvodních specialistů se nachází v řadách elitní 

601. skupiny, která se nachází u speciálních sil v Prostějově (dříve působili i v elitní 

jednotce Vojenské policie SOG, kterou ministerstvo obrany za kontroverzních 

okolností před časem zrušilo). Potápěči jako další specialisté, např. odstřelovači, 

pyrotechnici atd., jsou doplňovánidle potřeby do bojových skupin jako její 

plnohodnotná součást. Kromě svých speciálních povinností musejí plnit i své 

základní povinnosti řadového vojáka. (Speciální výcvik, [2015]) 
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8 Základní metody hledání pod vodou 

Základní metody vyhledávání pod vodní hladinou, jak u potápěčů Hasičského 

záchranného sboru ČR a i u  potápěčů Policie ČR se nikterak neliší. Metody pátrání  

a  jejich definice se v mnoha publikacích ve všech bodech shodují. U potápěčských 

signálů žádné odlišnosti také nejsou. Vyhledávání stop je specifické pouze pro 

Policii ČR. 

Základní metody hledání pod vodou 

1. Kruhové hledání 

Kruhové proto, že potápěč se pohybuje v soustředěných kružnicích kolem určeného 

styčného bodu, kterým může být nejčastěji kotva nebo závaží, na němž je upevněno 

vodící lano. Hledání v této metodě je prováděno zrakem a hmatem. Kruhové hledání 

se používá k prohledávání malých ploch. (SIAŘ GŘ HZS ČR Pokyn č. 16/2013) 

 

Obr. 8 Metoda kruhového pátrání (SIAŘ GŘ HZS ČR Pokyn č. 16/2013) 

 

Obr. 9 Metoda kruhového pátrání (Pácl, 2007) 
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2. Hledání síťovou metodou 

Tato metoda je určena pro pátrání v mírně tekoucích až stojatých vodách, mírně 

členitém terénu. V místě pátrání je připevněna ke dnu síť, jejíž rohy jsou označeny 

bójemi, které vymezují místo pátrání a usnadňují orientaci viz. obr. č. 10. Velikost 

čtvercových polí je určena viditelností v prostředí, členitostí dna a velikostí 

hledaného předmětu. Při této metodě pátrání musí potápěč postupovat systematicky 

od jednoho pole k druhému, třetímu atd. Tato metoda se hodí k vyhledávání menších 

předmětů a pátrá se zrakem nebo hmatem. (ZPPP č. 83, 1999) 

 

Obr. 10 Metoda síťového pátrání (Pácl, 2007) 

 

3. Hledání podél břehu 

Název této metody může na první pohled být matoucí. Nejedná se o hledání jen 

podél břehu, ale potápěč provádějící ponor je lanem ve spojení s návodčím, který je 

na břehu. Potápěč musí při této metodě brát zřetel na to  aby lano, které ho navádí, 

bylo stále napnuté. Po proplavání určené vzdálenosti návodčí lano zkrátí, nebo 

prodlouží a potápěč daný úsek proplouvá znovu viz. obr. č. 11. Je možnost také 
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provádět pátrací ponor z levé strany na pravou ve směru ke břehu viz. obr. č. 12. 

(SIAŘ GŘ HZS ČR Pokyn č. 16/2013) 

 

Obr. 11 Metoda pátrání ze břehu (SIAŘ GŘ HZS ČR Pokyn č. 16/2013) 

 

 

Obr. 12 Metoda pátrání ze břehu (Pácl, 2007) 

 

4. Hledání v kruhové výseči 

Je velice podobné metodě pátrání v kružnicích. Také je vhodná pro pátrání 

v mělkých vodách  do vzdálenosti 25 m od styčného bodu. Styčný bod může být i na 

břehu v podobě návodčího. V této metodě opět návodčí udržuje lano napnuté , poté 
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jej zkracuje nebo prodlužuje podle toho, zdali potápěč už proplaval daný úsek viz. 

obr. č. 13. Vzdálenost 25 m od styčného bodu proto, že v delších vzdálenostech už 

potápěč strácí cit pro napnutí lana. (ZPPP č. 83, 1999) 

 

Obr. 13 Metoda pátrání v kruhové výseči (Pácl, 2007) 

 

 

Obr. 14 Metoda pátrání v kruhové výseči (Pácl, 2007) 
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5. Pátrání po překládaném laně 

K této metodě není zapotřebí návodčího. Potápěč si u dna sám natáhne vodící lano, 

které je na obou koncích upevněno závažím. Délka lana by neměla být delší než 10-

15 metrů. Po natažení potápěč plave podél vodícího lana na konec, kde závaží 

s uvázaným lanem přesune o vzdálenost jeho maximálního dosahu nebo do 

vzdálenosti viditelnosti a plave opět podle vodícího lana zpět k druhému závaží, kde 

provede stejný proces. Tento způsob umožňuje propátrávat dno velice podrobně, 

proto je metoda vhodná pro vyhledávání drobných věcí. Z logického hlediska se tato 

metoda nehodí do vod s členitým terénem nebo s překážkami. (SIAŘ GŘ HZS ČR 

Pokyn č. 16/2013) 

 

Obr. 15 Metoda pátrání po překládaném laně (Pácl, 2007) 
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6. Prošlapávání 

Je to jediná pátrací metoda pod vodní hladinou, která nevyžaduje použiti dýchacích 

přístrojů. Tento styl je použitelný ve chvíli, kdy hladina sahá maximálně do výšky 

prsou potápěčů a pokud je potápěčů na tuto činnost větší množství. Tato metoda je 

vhodná pro pátrání po adekvátně velkých předmětech vzhledem ke stylu provádění 

metody. (Pácl, 2007) 

 

7. Hledání v proudící vodě 

Nejsložitější metoda pátrání díky proudící vodě. Potápěč by měl křižovat proud tak, 

aby nemusel vynakládat příliš velké energické úsilí pří plavání proti proudu. Ideální 

představou provedení této formy je několik potápěčů vzdálených od sebe do hranice 

viditelnosti. Opět se natáhne vodící lano, v tomto případě napříč tokem. Vodící lano 

nemusí být vždy možné natáhnout. Potápěči provádějí pátrání podél lan se kterými 

pomocníci na břehu postupují směrem proti proudu, aby se nezakalila voda. (ZPPP č. 

83, 1999) 

 

Obr. 16 Metoda pátrání v proudící vodě (SIAŘ GŘ HZS ČR Pokyn č. 16/2013)  
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Obr. 17 Metoda pátrání v proudící vodě (Pácl, 2007) 

 

8.1 Potápěčské signály 

Komunikace pod vodou je velice důležitá, mnohdy i životně důležitá. Potápěči 

komunikují mezi sebou, ale i mezi dalšími osobami signalizací lanem nebo posunky. 

Tyto dvě varianty se samozřejmě používají, pokud nemají potápěči k dispozici 

ultrazvukové nebo linkové spojení. (SIAŘ GŘ HZS ČR Pokyn č. 16/2013) 

Signalizace lanem 

Tato varianta neslouží ke komunikaci mezi potápěči pod hladinou, ale většinou mezi 

potápěčem a návodčím. Potápěč a návodčí si před ponorem zvolí minimální počet 

znaků, tak aby stačily pro činnost vykonávanou pod hladinou a nezatěžovali jak 

potápěče, tak návodčího. (SIAŘ GŘ HZS ČR Pokyn č. 16/2013) 

Smluvené signály mezi návodčím a potápěčem mohou mít různý význam. Většinou 

jsou signály ve formě smluveného počtu krátkých trhnutí směrem k potápěči nebo 

naopak. Ten, kdo signály zachytí, je nejprve zopakuje na důkaz pochopení signálu     

a až poté začne činnost vykonávat. (SIAŘ GŘ HZS ČR Pokyn č. 16/2013) 
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Signalizace posunky 

Varianta posunky se používá pod vodní hladinou, ale i na souši. Umožňuje 

jednoduché základní dorozumívaní. Posunky bývají srozumitelné a jednoznačné. 

Jako u signalizace lanem musí každý signál být pro pochopení příjemcem 

zopakován. (SIAŘ GŘ HZS ČR Pokyn č. 16/2013)  

 

 

         nahoru              dolu          nerozumím         rozumím      nemám vzduch 

Obr. 18 Příklady typových signálů pro dorozumívání pod vodou (Teorie potápění, 

[b.r.]) 
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9 Porovnání činnosti potápěčských jednotek u složek 

Integrovaného záchranného systému na základě 

vypracované práce 

Potápění u složek Policie ČR a HZS ČR se velice prolíná, neboť hasičští potápěči ve 

svém výcviku vycházeli z poznatků a praxe policejních potápěčů, kteří svoji činnost 

započali dříve. Základem pro výcvik prvních potápěčů těchto složek byl tedy od 

instruktorů Svazarmu. 

S přelomem tisíciletí se ovšem potápění začalo odděleně specifikovat a měnit 

k potřebám daných složek. Se vznikem Integrovaného záchranného systému se při 

zásazích tyto dvě složky začaly prolínat a doplňovat. Velkým příkladem součinnosti 

a také zatím největší prověrkou pro potápěče byly povodně v roce 2002.  

Dalo by se říci, že právě povodně v roce 2002 byly rukavicí hozenou do ringu na poli 

této problematiky. Následkem bylo množství legislativních norem, které stanovily 

strukturu a organizaci potápěčské činnosti u obou složek. 

Od let 2000-2010 už uplynula nějaká doba a rozhodně lépe s ní  naložili potápěčské 

jednotky HZS ČR. Nedisponují sice takovým počtem potápěčů v měřítku 

celorepublikovém jako potápěči Policie ČR, ale jejich plošné rozmístění je mnohem 

propracovanější. Za příklad se dá uvést umístění největší koncentrace potápěčů 

OSPČV Policie ČR, která je v Brně a Frýdku-Místku a má celorepublikovou 

působnost. Umístění těchto jednotek způsobuje větší dojezdovou dobu do míst 

postižených mimořádnou událostí, než mají potápěči HZS ČR, kteří mají největší 

koncentrací svých jednotek v Praze, Českých Budějovicích , Hlučíně, Hradci 

Králové atd. Toto rozložení pokrývající téměř celé území ČR je prakticky lepší. 

Technické zabezpečení je u obou složek IZS výrazně limitováno finančním 

rozpočtem, ale v tomto směru mají nepatrně návrh potápěčské jednotky Policie ČR, 

které mohou podle smluvních podmítek využívat také techniku Armády ČR. 

Potápěči Policie ČR také disponují větším počtem plavidel vhodných pro 

potápěčskou činnost a to z důvodu dozoru a kontroly stavu a dopravy na vodních 

plochách na území ČR. Tyto plavidla jsou ovšem limitována zásadním faktorem, 
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kterým je převoz. Ve většině případů se jedná o střední plavidla s pevným trupem, 

která jsou na převoz složitější a časově náročnější. Potápěči HZS ČR disponují 

velkým počtem nafukovacích plavidel, která jsou vhodná pro převoz a skladnost. 

V současné době už styčná místa potápěčských skupin bývají vybavena mobilními 

barokomorami se zázemím. Tyto mobilní barokomory se převážně využívají při 

cvičeních, neboť činnost v hloubkách, kde hrozí barotraumata na území ČR, jsou 

nepravděpodobná. 

I přes nedostatky, které každá složka má, je jejich činnost velice efektivní. 

Součinnost v rámci Integrovaného záchranného systému umožňuje tyto nedostatky 

kompenzovat možnou spoluprací mezi oběma složkami. 
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10 Závěr 

Ačkoli potápěčská činnost, jak u Hasičského záchranného sboru České republiky, tak 

i u Policie České republiky nemá dlouhou historii, tak i přes tuto skutečnost je 

potápění jedna z neodmyslitelných a důležitých činností, které tyto složky 

vykonávají. Tato činnost je nezbytná při záchranných a likvidačních pracích během 

mimořádných událostí. Systematická příprava potápěčů u obou složek slouží nejen 

pro vlastní výkon své činnosti, ale právě i k plnění úkolů při mimořádných 

událostech a krizových situacích. I když jsou úkoly obou složek odlišné, ať už 

zaměřením a cílením úkolů, organizační strukturou nebo legislativním vymezením, 

základ, kterým je samotné potápění, se nemění. V současnosti po mnohých 

novelizacích je výcvik a systém přípravy potápěčů na velice dobré úrovni. Technické 

a materiální zabezpečení potápěčských skupin je na velmi dobré úrovni, ale finanční 

náklady této činnosti zamezují, aby se úroveň posunula ještě výš, např. zajištění 

barokomor pro všechny potápěčské skupiny u obou složek na území ČR, také 

zvýšení počtu styčných bodů pro činnost potápěčských skupin atd. Do budoucna se 

požadavky na potápěče u těchto složek budou zvyšovat, tudíž i počet potápěčů se 

bude muset zvyšovat a kvalita technického zabezpečení stále zlepšovat. 

Česká republika, jak již minulostudává, bývá často zasažena velkými povodněmi, při 

kterých potápěčské skupiny mohou získat nové zkušenosti a prodat své kvality 

naplno. Je dobré vědět, že v tuto chvíli jsme na mimořádné události spojené 

s potápěčskou činností, plně připraveni. Struktura potápěčské činnosti u složek IZS je 

na jedné z nejvyšších úrovní v Evropě, ačkoli nejsme přímořský stát. 

Tato práce podávásouhrnný a strukturovaný přehled o potápěčské činnosti u složek 

IZS (Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR) od jejího vzniku, až po 

současnost. Okrajově jsou také nastíněny potápěčské skupiny u ostatních složek IZS 

pro upřesnění potápěčské činnosti u všech složek IZS.Práce informuje o 

nejaktuálnějších legislativních normách týkajících se této problematiky, obsahu 

potápěčské činnosti u daných složek a jejich ukázkové příklady, dále informuje o 

struktuře řízení potápěčské činnosti a přibližuje výcvik jednotek s popisem 

kvalifikačního rozdělení. 
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