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POKYN 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

ze dne 13. září 2018, 

kterým se mění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 5/2018, 

kterým se upravuje letecké záchranářství  

u Hasičského záchranného sboru České republiky   

 

 

Čl. I 

     Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 5/2018, kterým se 

upravuje letecké záchranářství u Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen 

„pokyn“), se mění takto: 

1. V poznámce pod čarou č. 1 a 2 se slovo „sužby“ nahrazuje slovem „služby“. 

2. V článku 1 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Při plánování letových hodin pro výcvik a cvičení vrtulníky LS PČR se postupuje 

v souladu se směrnicí vydanou generálním ředitelstvím ve spolupráci s Policejním prezidiem 

ČR následovně: 

a) HZS krajů předloží odboru IZS a výkonu služby generálního ředitelství do 15. října   

 požadavek letových hodin pro výcvik leteckých záchranářů HZS ČR a pro cvičení  

 jednotek PO, respektive složek IZS, na následující rok; další požadované údaje jsou  

 uvedeny v příloze výše zmíněné směrnice, 

b) odbor IZS a výkonu služby generálního ředitelství vyhodnotí požadavky letových hodin  

 jednotlivých HZS krajů a předloží LS PČR do 30. října celkový požadavek letových  

 hodin na následující rok, 

c)  letové hodiny pro výcvik leteckých záchranářů HZS ČR a pro cvičení jednotek PO,  

 respektive složek IZS, schválené policejním prezidentem, upřesňují předurčené HZS  

 krajů a ostatní HZS krajů u LS PČR jeden kalendářní měsíc před plánovaným termínem.  

 Žádosti zasílají přímo na ředitele LS PČR a na vědomí odboru IZS a výkonu služby  

 generálního ředitelství.“. 

 Dosavadní  odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6. 

3. V čl. 1 odst. 6 písm. b) se tečka na konci věta nahrazuje čárkou a doplňuje se nové 

písmeno c), které zní: 

„c)  HZS Jihomoravského kraje.“. 

4. V čl. 2 odst. 1 tabulce se slova „HZS Jihomoravského kraje – LS PČR“ nahrazují slovy 

„HZS Jihomoravského kraje – LS PČR, AČR“. 

5. V příloze č. 1 pokynu v položce č. 9 se slova „ , nebo sedací postroj“ zrušují. 

6. V příloze č. 3 pokynu Seznamu vyčleněných věcných prostředků požární ochrany pro 

výkon služby leteckých záchranářů HZS ČR na letecké základně se položka  

„12. defibrilátor  – 1 ks“ zrušuje. Dosavadní položky 13 až 21 se označují jako položky  

12 až 20. 
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Čl. II 

      Oznámení náměstka generálního ředitele HZS ČR pro  IZS a operační řízení, uveřejněné ve 

Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR čá. 5/2018 ze dne 7. února 2018, se mění 

následovně: 

      V tabulce se slova „nprap. Pavel Hrdina“ nahrazují slovy „ppor. Bc. Pavel Hrdina“. 

 

Čl. III 

     Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání. 

 

 

Čj. MV-89745-1/PO-IZS-2018 

 

 

 Generální ředitel HZS ČR 

genmjr. Ing. Drahoslav Ryba  

v z. náměstek generálního ředitele HZS ČR 

plk. Ing. Daniel Miklós, MPA v. r. 

Obdrží: 

HZS krajů 

Záchranný útvar HZS ČR                 

SOŠ PO a VOŠ PO 

MV-generální ředitelství HZS ČR 




