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P O K Y N 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 
ze dne 3. července 2020, 

 kterým se zřizuje jednotka opěrného bodu Morava pro provádění trhacích prací, 

a stanovují pravidla výkonu služby této jednotky 

 

 

      K zabezpečení provádění trhacích prací v rámci Hasičského záchranného sboru České 

republiky (dále jen „HZS ČR“) v souladu se schválenou koncepcí 1) se stanoví: 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení  

(1) Pro provádění trhacích prací v rámci HZS ČR se zřizuje jednotka opěrného bodu Morava 

pro provádění trhacích prací (dále jen „jednotka opěrného bodu Morava“) s působností pro 

celé území České republiky jako jednotka MV-generálního ředitelství HZS ČR. 

(2) Síly a prostředky jednotky opěrného bodu Morava zajišťují a vyčleňují hasičské 

záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR a MV-generální ředitelství HZS ČR (dále 

jen „generální ředitelství“). 

(3) Vybavení jednotky opěrného bodu Morava je uvedeno v příloze tohoto pokynu. 

(4) Jednotlivé funkce v systému trhacích prací v rámci HZS ČR jsou definovány ve 

zvláštním předpisu 2).   

Čl. 2 

Jmenování a odvolání členů jednotky opěrného bodu Morava 

(1) Jednotku opěrného bodu Morava tvoří vedoucí trhacích prací HZS ČR (dále jen „VTP“) 

a členové. Generální ředitel HZS ČR jmenuje VTP a ostatní členy jednotky opěrného bodu 

Morava na návrh náměstka generálního ředitele HZS ČR pro integrovaný záchranný systém 

(dále jen „IZS“) a operační řízení. 

(2) Návrh na jmenování VTP a ostatních členů jednotky opěrného bodu Morava připravuje 

ředitel odboru IZS a výkonu služby generálního ředitelství po předchozím souhlasu 

příslušného ředitele hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“) nebo velitele 

Záchranného útvaru HZS ČR. 

(3) Členem jednotky opěrného bodu Morava může být jmenován pouze ten, kdo splňuje 

odbornou způsobilost střelmistra nebo technického vedoucího odstřelů (dále jen „TVO“). 

(4) Při odvolání členů jednotky opěrného bodu Morava se postupuje obdobně podle odstavce 

1 a 2. 

(5) Jmenování a odvolání členů jednotky opěrného bodu Morava zasílá generální ředitelství 

písemnou formou na příslušný HZS kraje nebo Záchranný útvar HZS ČR a současně 

zveřejňuje ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR. 

 

 

                                                 
1)  Koncepce provádění trhacích prací příslušníky HZS ČR (čj. MV-73249-1/PO-2009 ze dne 6. dubna 2009). 
2) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 28/2020, kterým se upravují postupy při provádění trhacích prací  

    a podmínky skladování, evidence a přepravy výbušnin v rámci Hasičského  záchranného sboru České 

republiky. 
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Čl. 3 

Vztah podřízenosti při provádění trhacích prací 

      Vztah podřízenosti při provádění trhacích prací: 

a) VTP je v organizačním řízení podřízen řediteli odboru IZS a výkonu služby generálního 

ředitelství, je velitelem jednotky opěrného bodu Morava, 

b) vedoucí skupiny trhacích prací (dále jen „VS TP“) je v operačním řízení podřízen VTP, 

oba pak jsou podřízeni veliteli zásahu, 

c) příslušník HZS ČR jmenovaný do jednotky opěrného bodu Morava je v operačním řízení 

a při odborné přípravě v rámci jednotky opěrného bodu Morava podřízen příslušnému VS 

TP; v dalším organizačním řízení je podřízen příslušnému služebnímu funkcionáři  

v místě výkonu služby, 

d) střelmistr nebo TVO provádějící trhací práce samostatně si po dohodě s velitelem zásahu 

určuje potřebný počet pomocníků střelmistra a dalších osob, které mu jsou po dobu 

provádění trhacích prací přímo podřízeni; pokud tyto osoby v místě zásahu neprovádí 

trhací práce, jsou podřízeny veliteli zásahu,  

e) fyzická osoba s oprávněním střelmistra s odborností střelmistra pro stavební práce  

a destrukce nebo TVO s odborností TVO pro destrukce nebo pro stavební práce vyzvaná  

k poskytnutí osobní pomoci velitelem zásahu nebo velitelem jednotky požární ochrany 

(dle jen „jednotka PO“) je na místě zásahu podřízena VS TP; pokud skupina trhacích 

prací nezasahuje, je tato fyzická osoba podřízena veliteli zásahu nebo veliteli jednotky 

PO, 

f) nakládat s výbušninami mohou pouze způsobilé osoby v rozsahu získané odborné 

způsobilosti. VTP může vyhradit rozsah nakládání s výbušninami, u něhož musí být 

přítomna oprávněná osoba 3). Způsobilá osoba 4) není při nakládání s výbušninami 

podřízena příslušnému služebnímu funkcionáři; kontrolovat způsobilou osobu 4) při 

nakládání s výbušninami může pouze oprávněná osoba 3). 

 

Čl. 4 

Nasazení skupiny trhacích prací 

      Nasazení skupiny trhacích prací se řídí následujícími pravidly: 

a) mimo nařízenou pohotovost za akceschopnost jednotky opěrného bodu Morava zodpovídá 

VTP při zajištění dostupnosti minimálně 2 střelmistrů, resp. 2 TVO; pro tento účel vydává 

VTP měsíční plán zajištění trhacích prací svým rozkazem, 

b) měsíční plán zajištění trhacích prací zasílá VTP na operační a informační středisko (dále 

jen „OPIS“) generálního ředitelství, hasičské záchranné sbory dotčených krajů  

a Záchranný útvar HZS ČR nejméně 5 dní před koncem předcházejícího kalendářního 

měsíce, 

c) o povolání skupiny trhacích prací žádá velitel zásahu prostřednictvím příslušného 

krajského operačního a informačního střediska (dále jen „KOPIS“); KOPIS informuje 

OPIS generálního ředitelství, které vyrozumívá VTP nebo jím určeného zástupce dle 

měsíčního plánu zajištění trhacích prací, 

d) v případě zvýšeného rizika vzniku mimořádných událostí s předpokladem využití trhacích 

prací je řídící důstojník generálního ředitelství oprávněn cestou OPIS generálního 

                                                 
3)  Čl. 2 písm. g) Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 28/2020. 
4)  Čl. 2 písm. i) Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 28/2020. 
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ředitelství ve spolupráci s VTP nařídit pohotovost členům jednotky opěrného bodu 

Morava v nezbytně nutném rozsahu, 

e) skupina trhacích prací vyjíždí na místo mimořádné události na základě rozhodnutí řídícího 

důstojníka generálního ředitelství po projednání s VTP, a to v nejkratším možném čase  

s ohledem na dobu nutnou k odběru výbušniny, 

f) střelmistr nebo TVO, který řídí provádění trhacích prací, může po dohodě s velitelem 

zásahu vyžadovat povolání dalších sil a prostředků k provádění trhacích prací 

prostřednictvím příslušného KOPIS, 

g) v případě nasazení dvou a více skupin trhacích prací řídí provádění trhacích prací VTP 

nebo jím pověřený zástupce dle měsíčního plánu zajištění trhacích prací. 

 

Čl. 5 

Pravidelná odborná příprava jednotky opěrného bodu Morava 

(1) VTP odpovídá řediteli odboru IZS a výkonu služby generálního ředitelství za odbornou 

připravenost členů jednotky opěrného bodu Morava a způsobilých osob. 

(2) Pravidelnou odbornou přípravu členů jednotky opěrného bodu Morava a způsobilých 

osob organizují VTP nebo VS TP na základě plánu pravidelné odborné přípravy, který 

zpracovává VTP. Za tím účelem jsou oprávněni požadovat prostřednictvím generálního 

ředitelství vyslání členů jednotky opěrného bodu Morava a způsobilých osob 4) (pomocník 

střelmistra) a poskytnutí organizační, technické a materiální pomoci. 

(3) Pravidelná odborná příprava probíhá v rozsahu: 

a) minimálně 4 x 8 hodin za rok – organizuje VS TP nebo VTP,  

b) 2 x nedělitelných 24 hodin za rok praktického výcviku organizovaného jako společná 

odborná příprava jednotky opěrného bodu Morava – organizuje VTP.  

 

Čl. 6 

Vedení dokumentace jednotky opěrného bodu Morava 

(1) VTP vede dokumentaci související s činností jednotky opěrného bodu Morava v rozsahu: 

a) protokol o provedení pravidelné odborné přípravy, 

b) evidence věcných prostředků, 

c) evidence odebraných výbušnin (pokud osobně převzal výbušniny ze skladu výbušnin). 

 

(2) VS TP vede dokumentaci související s činností skupiny trhacích prací v rozsahu: 

a) technologický postup trhacích prací nebo typové technologické postupy, 

b) technický projekt odstřelů, 

c) evidence odebraných výbušnin (pokud osobně převzal výbušniny ze skladu výbušnin). 

(3)   Každý střelmistr a TVO musí mít při provádění trhacích prací u sebe: 

a) průkaz střelmistra, 

b) výpis ze zdravotní dokumentace v rozsahu potřeb úrazové traumatologie, 

c) osobní doklady prokazující jeho totožnost, 

d) evidenci odebraných výbušnin (pokud osobně převzal výbušniny ze skladu výbušnin). 

(4)    Odbor IZS a výkonu služby generálního ředitelství vede dokumentaci související s činností 

jednotky opěrného bodu Morava v rozsahu: 

a) návrhy na jmenování/odvolání příslušníků HZS ČR do/z jednotky opěrného bodu Morava,  

b) jmenování/odvolání příslušníků HZS ČR do/z jednotky opěrného bodu Morava, 
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c) podpisové vzory VTP a oprávněných osob určených VTP k převzetí výbušnin ze skladu 

výbušnin generálního ředitelství; tyto podpisové vzory poskytuje řediteli Skladovacího  

a opravárenského zařízení HZS ČR pro potřebu  kontroly výdeje ze skladu výbušnin. 

 

Čl. 7 

Účinnost  

      Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání. 

 

Čj. MV-161591-15/PO-OVL-2020 

 

 

Generální ředitel HZS ČR 

genpor. Ing. Drahoslav Ryba v. r. 

 

Obdrží: 

HZS krajů 

Záchranný útvar HZS ČR 

SOŠ PO a VOŠ PO 

MV-generální ředitelství HZS ČR 
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                                                           P ř í l o h a   

k Pokynu GŘ HZS ČR č. 29/2020 

 

a)   Základní vybavení jednotky opěrného bodu Morava pro provádění trhacích prací 

Název materiálu m.j. 
Počet 

celkem 

bedna na trhaviny ks 2 

box na nářadí ks 3 

dalekohled ks 1 

dvojlinka na cívce /300 m / ks 3 

izolační páska ks 10 

chrániče sluchu  ks 8 

kleště kombinované ks 3 

kleště na odstraňování  izolace ks 3 

kleště pákové ks 1 

kleště s dlouhými čelistmi ks 1 

kleště štípací ks 1 

lopatka polní skládací ks 2 

megafon ks 1 

metr svinovací /5 m / ks 3 

motouz m 300 

multifunkční nůž ks 8 

ohmmetr /avomet / ks 2 

ochranné brýle ks 4 

páčidlo ruční ks 1 

pásmo /50 m / ks 1 

podložka dřevěná ks 1 

puška na lana ks 1 

roznětnice elektrická ks 3 

roznětnice pro neelektrický roznět ks 1 

rychlospojka bal 2 

sekera malá /Fiskars do 600 g/ ks 1 

sekera velká /Fiskars  1400 g/ ks 1 

signální prostředek (pistole, trumpetka, …) ks 2 

stopky ks 1 

vak na přenášení materiálu /35 l/ ks 2 

vázací drát na cívce m 200 

vytyčovací páska /Hasiči-vstup zakázán/ 500 m 2 

vrtací kladivo ks 2 

technická páska strukturovaná - do prašného prostředí 500 m 1 

píšťalka ks 8 

elektrocentrála 2 kW ks 1 

elektrická vrtačka ks 1 

souprava vrtáků a sekáčků do ledu ks 1 

motorový zemní vrták ks 1 

kompresor + vrtací souprava ks 1 

značkovací sprej ks 3 

pistole na montážní pěnu + pěna ks 1+5 
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b) Příslušník HZS ČR, který je určen k provádění odstřelu v rámci trhacích prací  

a záchranným pracím s využitím jeřábu vrtulníku nebo lanové techniky, musí mít  

v případě nasazení ve vybavení: 

• ochranný oděv s dostatečnou ochrannou proti povětrnostním vlivům, 

• záchrannou plovací vestu, 

• záchranný plovák (pokud se předpokládá práce ve vodě), 

• pracovní obuv se zpevněným kotníkem a neklouzavou podrážkou, 

• ochrannou přilbu, 

• ochranné rukavice prstové, 

• zachycovací postroj, 

• karabiny – min. 5 kusů,  

• slaňovací prostředek, 

• zajišťovací smyčky – min. 2 kusy, 

• nůž s pevnou čepelí, 

• chemická světla červené a zelené barvy – 2 ks + 2 ks, 

• čelovou svítilnu. 

c) Skupina trhacích prací musí být dále vybavena minimálně: 

• transportním boxem – 1 ks, 

• záchrannou smyčkou dle ČSN EN 1498 – 2 ks, 

• nízko průtažnými lany s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891 – 1 ks 100 m  

a 1 ks 30 m, 

• lanovou kotevní smyčkou – 4 ks, 

• nýty, plakety a kladkami v počtu á 4 ks, 

• vozidlem pro dopravu osob a materiálu. 

 

 

 

 




