
 

 

 

 

 

   

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A 
 

Nový systém „rescue pointů“ ve vojenských újezdech  
zrychlí řešení mimořádných situací  

 
Praha, 28. listopadu 2014 - Vojenské lesy a statky ve spolupráci s armádou spustí od nového roku ve 
vojenských újezdech a dalších spravovaných územích nový systém kontaktních bodů, takzvaných 
„rescue pointů.“ Ten by měl sloužit vojskům, která zde cvičí, zaměstnancům VLS ČR s.p., pracovníkům 
dodavatelských firem, ale i návštěvníkům lesa. Systém výrazně urychlí akce záchranných složek 
v lokalitách a měl by přispět k lepší ochraně zdraví i majetku v lokalitách ve správě VLS. 
 
Neznámý a nepřehledný lesní terén, často špatné pokrytí mobilním signálem a velká vzdálenost od obydlených 
lokalit. To jsou negativními faktory, které komplikují práci lékařské záchranné služby, hasičů a dalších záchranných 
složek na územích stávajících i již zrušených vojenských újezdů. Od nového roku by se však situace měla zásadně 
změnit, protože Vojenské lesy a statky na těchto územích spustí informační systém, který značně usnadní všem, 
kdo budou dotčení případnou mimořádnou událostí, její řešení. 
 
„Ve spolupráci se záchrannými složkami jsme připravili na všech územích nový informační systém. Jde vlastně o 
označení bodů v terénu, takzvaných rescue pointů, ve vojenských újezdech a na dalších územích. Ty budou označe-
ny tabulkou s informacemi o daném místu a jeho přesnou lokací a umožní všem zainteresovaným stranám přehled-
ně a především rychle řešit mimořádné události s ohledem na rychlou lokalizaci místa“ vysvětlil ředitel VLS Josef 
Vojáček. 
 
Systém prakticky bude fungovat tak, že na strategicky důležitých místech (lesní cesty, křižovatky lesních cest) bu-
dou umístěny informační tabulky s označením čísla bodu, GPS souřadnicemi a místním názvem. Současně tyto 
body jsou vyznačeny na mapách jednotlivých újezdů a dalších území. Tyto mapy naleznou zájemci na webových 
stránkách www.vls.cz.  
 
Zavedení systému na územích ve správě VLS přivítal i ředitel odboru integrovaného záchranného systému z gene-
rálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR plk. Zdeněk Hanuška. „Stejný systém provozují některé národ-
ní parky i správci dalších území. Naším cílem je zavést jednotnou síť rescue pointů ve všech lokalitách ve volné pří-
rodě v celé republice. Proto vítáme spolupráci s Vojenskými lesy a statky, která vede k zlepšení a zrychlení řešení 
mimořádných událostí, kdy je ohrožen život, zdraví či majetek,“ řekl plukovník Hanuška.   
 
„Primárně bude informační systém v počátečních fázích sloužit k orientaci příslušníkům záchranných složek a jejich 
spolupráci s armádou či se složkami, které území spravují, při řešení mimořádných událostí. Využít jej ale mohou i 
návštěvníci z řad široké veřejnosti. Pokud při řešení mimořádné situace sdělí operátorovi záchranné složky číslo 
orientačního bodu, může to výrazně urychlit poskytnutí pomoci. A čas je v těchto případech důležitý. Prozatím mo-
hou využít našich elektronických map, či přímo vlastní orientace na místě. V budoucnosti počítáme se zanesením 
těchto bodů IZS do geografického informačního systému Hasičského záchranného sboru ČR, do turistických map 
území přístupných veřejnosti, či elektronických mapových aplikací,“ dodal ředitel Vojáček.    
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