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INSARA
G

International Search and Rescue Advisory Group 

(Mezinárodní poradní skupina pro vyhledávací a záchra nné práce)

� stanovuje standardy pro mezinárodní USAR odřady a metodologii 
koordinace činnosti během odezvy na zemětřesení = INSARAG 
Guidelines

� Schváleny Rezolucí Valného Shromáždění OSN 57/150

� Vznik 1991

3 druhy USAR od řadů:

� Light

� Medium 

� Heavy
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INSARAG External (Re)Classification „IEC(R)“:

� klasifikační proces, jehož cílem je snaha mezinárodního
společenství omezit tzv. "katastrofickou turistiku" (tzn. zabránit
nepřipraveným a nedostatečně vybaveným záchranným týmům
zasahovat v postižených oblastech)

� jednou z povinností USAR týmu žádajícího o (re)klasifikaci je zorganizovat
(re)klasifikační cvičení, v rámci kterého budou ověřovány schopnosti
daného týmu v jednotlivých fázích podle standardů uvedených v INSARAG
Guidelines.

� INSARAG Check list 152 položek
� Zelená - splňuje

� Žlutá – splňuje s výhradami

� Červená - nesplňuje
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USAR odřady HZS ČR
Praha Ostrava

Opěrné body HZS ČR pro záchranu 
osob ze zřícených budov

ÚKOLY USAR odřadu:

Nasazení v rámci ČR - zejména při zřícení budov, pomoc organizovaná 
MV-generálním ředitelstvím HZS ČR nad rámec požárních poplachových 
plánů krajů

Nasazení při mezinárodní záchranné operaci - vyhledávací a záchranné 
práce v obydlených oblastech, zejména po zemětřeseních, pomoc na 
území států Evropy, dle požadavků v dalších zemích



Složení USAR odřadu
� Příslušníci HZS ČR
� Další specialisté (členové složek IZS,

osoby poskytující osobní a věcnou
pomoc) – zejména kynologové a lékaři

� 68 osob
� 10 kynologů
� 2 lékaři
� 1 statik



Složení USAR odřadu



IER CZERT Heavy USAR 
2015

Termín: 17. – 19. 6. 2015
Místo konání: 
� Praha – MV-GŘ HZS ČR, HZS hl. města Prahy,
� Ostrava – HZS Moravskoslezského kraje
� Brno – ŠVZ HZS ČR (bod setkání, letiště)
� Plasy – Základna týmu
� Kaznějov - místa cvičení

Klasifikovaná úroveň: Heavy
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Námět cvičení

� Ničivé zemětřesení o síle 7,9 Richterovy škály  v zemi 
Kaznějovsko 16. června 2015 ve 23:00 hod 

� Nejvíce postižen region Plasko
� Zřícení budov, mnoho mrtvých a zraněných osob
� Kaznějovsko požádalo o mezinárodní pomoc v ranních 

hodinách 17. června 2015
� 17. června 8:30 rozhodnutí o vyslání pomoci = 

AKTIVACE Heavy USAR odřadu ČR



Úkoly IER cvičení
� Aktivace a mobilizace USAR CZ
� Transport do postižené země včetně přeshraničních procedur
� Založení a provoz recepčního centra RDC
� Založení a provoz OSOCC a základny BoO
� Spolupráce s místními orgány LEMA
� Vyhodnocení informací a informační management
� Spolupráce se zahraničními týmy v rámci OSOCC
� Vyhledávání osob (detekce NL, K9, technické vyhledávávní)
� Záchrana osob (průstup konstrukcemi, dělení materiálu, zvedání

a přenos břemen, stabilizace, práce ve výšce a nad volnou
hloubkou)

� Přednemocniční neodkladná péče
� Doplňující činnosti (čerpání vody, činnost v zamořeném prostředí)
� Demobilizační procedury









Lékaři v USAR odřadu

� Dříve především pro členy odřadu
� Lékařská dokumentace, opiáty
� Příprava pro MZO stejná jako u zbytku 

týmu
� Měnící se role léka řů
� Větší důraz na zapojení při první pomoci 

zachráněných osob
� Neustálá přítomnost na místě nasazení



Lékaři v USAR odřadu

� Více než 20 položek check-listu INSARAG
� První pomoc vyhledávácím psům
� Léčba těžších úrazů, monitoring životních 

funkcí
� První pomoc v místě záchranných prací
� Amputace v polních podmínkách
� Vedení dokumentace obětí
� Spolupráce při předání zraněných místním 

zdravotnickým zařízením





Organizace cvičení

� Tým HUSAR 68 osob
� Klasifikátoři 8 osob (OSN, Austrálie, Něm, Fin, Isl. Čína, Bg, Hu)
� Mentoři 2 Polsko
� Pozorovatelé 9 osob (SAUD, SK, Bělorusko, JAR, Rusko)
� Ostatní týmy Arménie (5 osob)
� V.I.P. pozorovatelé THW 3 osoby

� Řídící štáb cvičení 6 osob
� Organizace cvičení 40 osob





DĚKUJI ZA POZORNOST

Kontakt:
kpt. Ing. Martin Pávek
Oddělení IZS, MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 642
E-mail: Martin.Pavek@grh.izscr.cz


