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ANOTACE 

 

ŠEDĚNKA, M. Příprava hasičů na zásah v reálných podmínkách. Diplomová práce. Ostrava:      

VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2010, 57 stran 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku přípravy hasičů na zásah v reálných 

podmínkách. Konkrétně je řešena příprava na protipožární zásah. Autor uvádí výhody 

přípravy v reálných podmínkách a řeší, kde tuto přípravu provádět. Ideálním místem pro 

přípravu v reálných podmínkách je oblast Dolních Vítkovic v Ostravě. Cílem je navrhnout 

systém přípravy hasičů na protipožární zásah s využitím objektů v prostoru Dolní Vítkovice. 

V rámci diplomové práce byly připraveny a realizovány dvě protipožární cvičení v reálných 

podmínkách.  

 

Klí čová slova: protipožární zásah, protipožární cvičení, oblast Dolních Vítkovic 

 

 

 

ANNOTATION 

 

ŠEDĚNKA, M. Preparation of firefighters for an intervention in real conditions. Diploma 

work. Ostrava: VSB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2010, 57 pages 

 

This diploma work  sights on preparation of firefighters for an intervention in real conditions 

problems. In the concrete is solving preparation on fire-stopping intervention. Author shows 

advantages of preparation in real conditions and he solve, where these preparation are doing. 

Ideal places for preparation in real conditions is area of  Dolni Vitkovice in Ostrava. The 

purpose is proposing system preparation fireman on fire-stopping intervention with utilize 

objects in area of Dolni Vitkovice. In frames diploma work was prepare and realized two fire-

drill in real conditions. 

 

Keywords: fire-stopping intervention, fire-drill, area of Dolni Vitkovice  
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1. Úvod 

Význam odborné přípravy pro jednotky PO je naprosto zřejmý. Z důvodu nepostradatelnosti 

je zakotven v příslušných předpisech, následné provádění, zejména praktická forma vyžaduje 

značnou zkušenost a klade důraz na profesní odbornost instruktorů – velitelů. 

Ve své diplomové práci se budu zabývat přípravou hasičů na zásah v reálných podmínkách. 

Chtěl bych ukázat, že čím více se odborná příprava podobá skutečnému zásahu, tím je pro 

hasiče „čitelnější“, použitelnější a komplexně je připraví na daný druh mimořádné události. 

Diplomová práce je konkrétně zaměřená zejména k přípravě hasičů na protipožární zásah, 

zejména pro boj s požárem byli hasiči historicky ustanoveni jako první oficiální bezpečnostní 

složka. Oheň je jeden z nejnebezpečnějších živlů a příprava na boj s ním by se rozhodně 

neměla podceňovat, naopak musí být vedena s maximální profesní rutinou a zkušeností 

v optimálních výcvikových podmínkách. 

Hasiči u skutečného protipožárního zásahu vykonávají řadu specifických, mnohdy vysoce 

náročných a rizikových činností, musí být špičkově připraveni a vycvičeni. Provedu rozbor 

výcvikových zařízení na protipožární výcvik používaných HZS ČR a i jinde ve světě a 

srovnám je se skutečným protipožárním zásahem. Oproti běžným výcvikovým zařízením 

existuje zajímavá alternativa a tou je provádění protipožární výcvik v opuštěných budovách, 

v kterých je cíleně pro potřebu tréninku založen kontrolovaný požár. Takový výcvik se potom 

maximálně blíží skutečnosti. Z ekonomického hlediska se jedná o způsob vysoce úsporný, 

protože finanční náklady na vybudování cvičiště jsou nulové. Je zde ovšem i několik úskalí, 

jako je poměrně nesnadné nalezení vhodného výcvikového objektu, dohoda s vlastníkem, 

zajištění bezpečnosti a ochrana životního prostředí. 

Zmíněné typy výcviků začali praktikovat hasiči v Ostravě, zde bylo nalezeno a získáno 

několik ideálních prostor, v poslední řadě jde o bývalou průmyslovou oblast Dolních Vítkovic 

s řadou opuštěných objektů. Popíši tuto oblast a uvedu její využití pro přípravu hasičů. 

Zpracuji také metodiku pro zajištění bezpečnosti cvičících hasičů a o dodržování ochrany 

životního prostředí. 

Mým cílem práce je navrhnout systém přípravy hasičů na protipožární zásah s využitím 

objektů v prostoru Dolní Vítkovice. Na základě statistického hodnocení stanovím zaměření 

výcviku. Vyberu vhodný objekt z tohoto prostoru, v kterém se uskuteční protipožární výcvik, 

který se bude maximálně podobat skutečnému zásahu. Identický výcvik bude proveden se 

dvěma skupinami hasičů. Obě skupiny budou složeny z nováčků, kteří cvičili na výcvikových 
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zařízeních HZS ČR a mají jen minimální zkušenosti se skutečným požárem, ale jedna skupina 

již prováděla protipožární výcviky v tomto prostoru. Podle výsledků výcviku bude možné 

určit, jak by se jednotlivé skupiny chovaly při skutečném protipožárním zásahu a podle toho 

můžeme říct, jestli je výcvik v reálných podmínkách pro hasiče výhodný.  
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2. Rešerše 

Informace a podklady k této diplomové práci jsem získal především praxí na hasičské stanici 

HS1 v Ostravě Zábřehu, kde jsem se zúčastnil řady cvičení a poznal jsem, jak by mělo 

optimálně koncipované cvičení vypadat, jak vést praktické postupy, aby si hasič z výcviku 

odnesl co nejvíce použitelných poznatků a cenných zkušeností, které využije při skutečném 

zásahu. Zásadním zdrojem informací z dané oblasti jsou výcviky směny B HS 1 pod vedením 

Mgr. Vladimíra Vysockého, které jsem vícekrát aktivně absolvoval. 

 

MV GŘ HZS ČR. Bojový řád jednotek požární ochrany. Praha 2004. 

Z této publikace jsem čerpal především informace ohledně nebezpečí, která se mohou 

vyskytovat při protipožárním zásahu. V jakých situacích se dané nebezpečí vyskytuje a jakým 

způsobem se před ním hasiči mohou chránit. Dále postup činnosti a úkoly, které hasiči 

vykonávají při hašení bytových požárů.  

 

Kvar čák, M.: Základy požární ochrany. Edice SPBI Spektrum 44, Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství 2005, ISBN 80-86634-65-5 

Z této knihy jsem získal základní informace ohledně rozvoje a chování požáru. A také 

informace, které byly důležité hlavně při přípravě cvičení, jako je proudění plynů a teplota při 

požáru.  

 

MV GŘ HZS ČR. Koncepce výstavby a použití trenažérů na pevná paliva simulující 

reálné podmínky požáru při přípravě hasičů. Praha. 6. února 2006, 24 stran 

Z této koncepce jsem získal mnoho informací týkajících se trenažéru na pevná paliva 

simulující reálné podmínky požáru. Je zde také řešena problematika ochrany životního 

prostředí při provádění protipožárního výcviku s přítomností požáru. 
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3. Argumentace praktických výcviků 

Proč vlastně provádět praktická cvičení? Nestačilo by si v učebně projít Bojový řád jednotek 

požární ochrany a technické prostředky si prohlédnout v garáži? Předpokladem ke komplexně 

zvládnuté problematice je bezpochyby teoretická výuka, na kterou bezprostředně navazuje 

praktická verze téže oblasti, to je základní výukové schéma. Z vlastní zkušenosti mohu 

potvrdit, že nejlépe se hasič na zásah připraví, pokud absolvuje cvičení, které je cíleně 

zaměřeno na definovaný konkrétní druh zásahu, například vyhledání a záchrana osob, 

likvidace požáru v interiéru, dopravní nehoda s únikem NL, apod.  Maximální intenzitu vjemů 

a poznatků si hasič odnese z cvičení, které se blízce podobá realitě. Pokud se hasič nováček 

bez přípravy účastní těžšího zásahu, většinou si nepamatuje postupy a činnosti, které se učil 

v teorii, zejména z důvodu akutního stresu na místě akce, je tedy pro velitele i jednotku jako 

záchranář nepoužitelný. Navíc je zejména při požáru budovy vystaven velkému riziku, 

chybným jednáním ohrozí nejen sebe, ale i ostatní zasahující hasiče, následně devastuje 

početním úbytkem jednotku, která se namísto záchrany původních civilních obětí obrací do 

vlastních řad. Proto je bezpodmínečné, aby se preventivně, cíleně a rutinně připravil na 

konkrétní zásah už v průběhu praktické přípravy.  

 

Legislativa 

Povinnost provádět cvičení je jednotkám požární ochrany udělena legislativou. HZS kraje 

odpovídá za akceschopnost a připravenost jednotek HZS kraje a organizuje odbornou 

přípravu ostatních jednotek PO v souladu s § 26 odst. 2 písm. d) a l)  a § 72 zákona 

č.133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a § 32 - § 40 vyhlášky 

247/2001 Sb. O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 

Sb. K zajištění úkolů souvisejících s připraveností jednotek PO a odbornou způsobilostí 

hasičů je ve smyslu výše uvedených ustanovení právních předpisů důvodné, aby HZS krajů 

vytvářely podmínky pro praktický výcvik v polygonu či trenažéru [14].  

 

 

Procvičení postupů a činností 

Cvičení se ale netýká pouze nováčků. K některým mimořádným událostem dochází tak 

minimálně, že i délesloužící hasiči se s nimi setkávají jen velmi zřídka. Zjednodušeně by se 

dalo říci, že čím méně hasiči vyjíždí k určitým druhům mimořádných událostí, tím více 

prostoru by mělo být věnováno právě výcvikům. Protože ve chvíli, kdy méně frekventovaná 
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mimořádná událost nastane, většina hasičů se s její likvidací setkává poprvé a je nutná 

improvizace, která není nikdy tak efektivní a bezpečná jako již vyzkoušené a zažité postupy. 

 

Snížení stresu při zásahu 

Samotný protipožární i jinak typový zásah potom není pro hasiče zdaleka tak stresující, pokud 

se již s podobnou mimořádnou událostí setkali. Zkušenost napoví, jakými postupy a jakými 

technickými prostředky danou mimořádnou událost zvládnout. Je-li frekvence „ostrých“ akcí 

v určitém časovém období markantně snížena, jedinou možností, jak udržet formu rutinních 

postupů, je zařazení praktických výcviků korespondujících co do náplně i projevu mimořádné 

události těsně s reálným zásahem. 

 

Zvýšení bezpečnosti 

Díky výcviku se zcela pochopitelně rovněž snižuje ohrožení zasahujících hasičů. Kvalitně 

připravený výcvik je cíleně zaměřen směrem k rizikům, která budou ve skutečnosti zřetelně 

ohrožovat zasahující jednotky. Hasiči „na vlastní kůži“ poznají úroveň potencionálního 

nebezpečí, získají rutinní poznatky o chování v mimořádných situacích, dozví se, jak správně 

pracovat s technickými prostředky a ověří si postupy řešení rizika v reálné stresové situaci.  

Velitelé – instruktoři se ovšem musí rekrutovat z řad nejzkušenějších hasičů z dlouholetými 

praktickými zkušenostmi, navíc musí přirozené nebo získané schopnosti a nabyté vědomosti 

efektivně a smysluplně předat. Příkladem je průzkumu zakouřeného neznámého objektu se 

složitým půdorysem, kde hrozí reálné nebezpečí ztráty orientace. Přímá vazba ohrožující život 

záchranáře je vyčerpání zásoby vzduchu z dýchacího přístroje z důvodu dezorientace při 

chaotickém postupu budovou. Jde o jednu ze základních činností záchranářů, kterou nutně 

musí mít propracovanou a několikanásobně prožitou před skutečnou vysoce rizikovou akcí. 

Nejčastěji se dané schéma procvičuje v předem prověřených členitých prostorech se 

zatemněným zorníkem masky dýchacího přístroje. Velitelé mohou cvičícím hasičům připravit 

různé nečekané situace, jako například rozdělení skupiny, zablokovat cestu k východu a další 

neočekávané momenty. Čím častěji mají hasiči možnost trénovat exponované modelové 

situace, tím klidněji přistupují i k řešení podobných nezvyklých situací, dovedou se rychleji 

orientovat, získají představu o hrozícím nebezpečí, naučí se mu efektivně a bez paniky čelit, 

smrtelně nebezpečné rizikové situace dostávají transparentnější podobu a tím se původně 

nezvládnutelný požární zásah stává bezpečnější a řešitelný. 
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Vyzkoušení nových postupů a metod 

Další přínos výcviků spočívá rovněž ve vyzkoušení nových postupů a metod. Vývoj jde stále 

kupředu a práce hasičů není výjimkou. Praktická cvičení musejí být v souladu s progresivními 

poznatky z oblasti taktiky i nově zaváděné techniky, jinak se jejich  efektivita podstatně 

snižuje.  

 

Zhodnocení 

Ideálně vedený výcvik by se měl vždy sestávat z předběžné teoretické přípravy, praktického 

provedení samotného výcviku a následného rozboru včetně zhodnocení. Logickým vyústěním 

je pak samozřejmě aplikace získaných znalostí a schopností do hasičské praxe. Z tohoto 

poznatku zcela logicky vyplývá, že za ideální stav nelze v žádném případě považovat pouze 

teoretické vzdělávání nepodpořené následnou praxí.  
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4. Zaměření výcviku na protipožární zásah 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku a metodiku přípravy protipožárního zásahu.  

Zejména z několika následných důvodů: 

Požár je mimořádná událost, pro jejíž likvidaci byli hasiči původně zřízeni. Není možno 

v určité fázi vývoje nebo časovém období deklarovat maximální efektivitu a dokonalou 

připravenost požárních jednotek. Stále se nalézají nové metody a postupy zdolávání požáru a i 

vývoj technických prostředků jde kupředu. Toto všechno by se mělo promítat do hasičské 

praxe a zkoušet a systematicky ověřovat na připravovaných cvičeních.   

Oheň ve svém nekontrolovaném stadiu je velice nebezpečný živel a proto by se příprava na 

boj s ním rozhodně neměla podceňovat. Požár je smrtelně ohrožující prostředí, fyziologicky 

obecně neslučitelné s požadavky pro funkci lidského organismu. Při požáru hrozí i velmi 

dobře připravenému hasiči nesporná nebezpečí, na která musí být dobře připraven, například 

popálení, opaření, intoxikace organizmu zplodinami hoření, nebezpečí zřícení konstrukcí, 

ztráta orientace, nebezpečí výbuchu a mnoho dalších. Pokud se například v hořícím objektu 

nacházejí lidé, musí jednat velice rychle, ale zároveň nesmí přestat dbát na svou vlastní 

bezpečnost. Při záchraně osob má konkrétně hasič nejvyšší zodpovědnost za jejich 

bezpečnost.  Hasič také používá řadu technických prostředků, s kterými musí umět perfektně 

pracovat, samozřejmě  i za objektivně zhoršených podmínek, tzn. snížené viditelnosti, těsných 

prostorách, zvýšené teplotě a vlhkosti, nadměrného hluku, prašného prostředí, nedostatečného 

času, atd. 

Všechny tyto činnosti provádí s dýchací technikou, což zvyšuje celkovou zátěž kladenou na 

organismus.  Z těchto důvodů je protipožární zásah pro hasiče velice stresující, zvláště pro 

nováčka, který se s požárem setkává poprvé. Pod tlakem uvedených skutečností vznikají časté 

a mnohdy fatální chyby. Proto je dále uvedena problematika přípravy na protipožární zásah.   
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5. Zaměření protipožárního výcviku na základě statistického 

vyhodnocení 

Hasiči by měli cvičit a být co nejlépe připraveni na takový druh požárů, který se v jejich 

hasebním obvodu nejvíce vyskytuje. Například pro hasiče, kteří mají ve svém hasebním 

obvodu pouze rodinné domky, je zbytečné aby detailně cvičili zásah do 5. poschodí 

 panelového domu a zase naopak. Proto je vhodné, aby cvičení bylo specificky navrženo pro 

danou stanici s konkrétním hasebním obvodem. 

Diplomová práce je konkrétně zaměřena a postavena na projektu praxe vycházejícího z 

hasebního obvodu stanice HS1 v Ostravě - Zábřehu. Na této stanici je na cvičení kladen 

prioritní důraz. Je to dáno také tím, že na tuto stanici jsou zařazováni nováčci, aby zde prošli 

pokračováním oficiálních základních výcviků, tj. nadstavbou praktické odborné přípravy. 

Slouží zde také poměrně velké množství studentů z VŠB z fakulty bezpečnostního 

inženýrství, kteří zde vykonávají praxi v návaznosti na smluvní vztah HZS MSK a VŠB TU 

Ostrava. 

 

5.1.  Statistické vyhodnocení 

Na základě statistických údajů jsem určil, na jaký typ budov zasažených požárem by se měl 

výcvik zaměřit. Statistické údaje jsou zpracovány pro území Statutárního města Ostravy. Je to 

hustě zalidněné území s množstvím sídlišť s vícepatrovými panelovými domy.  

Statistické údaje uvádím za období čtyř let a to od roku 2006 do roku 2009. V tab. 1 je 

uvedeno množství všech událostí v jednotlivých letech ve Statutárním městě Ostrava a pro 

porovnání množství požárů celkem a množství požárů, u kterých zasahovala jednotka z HS 1. 

Na území Statutárního města Ostravy je ročně průměrně 731 požárů, je to velké množství, 

které si rozhodně žádá pozornost ve formě odborné přípravy. 

Z tab. 2 vyplývá, že požáry jsou závažné i z hlediska úmrtí a zranění osob. Ve čtyřletém 

průměru si požáry vyžádaly 6 lidských životů a 23 zranění, z toho utrpěli zranění i 3 

příslušníci HZS. Při požárech vznikají také značné škody na majetku, průměrně to bylo 

32359400 Kč.  

Včasným a dobře provedeným zásahem však byly mnohé osoby zachráněny a to v průměru 

17. Mimo možné nebezpečí bylo při požárech průměrně evakuováno 734 osob. A uchráněné 
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hodnoty při požárech průměrně činí 105970300 Kč. Z těchto údajů vyplývá, že včas a dobře 

provedený zásah může značně snížit následky požáru.   

  

Tab. 1 – Porovnání statisticky sledovaných údajů v letech 2006-2009 ve Statutárním městě 

             Ostrava, [6] 

 2006 2007 2008 2009 Čtyřletý průměr 

Událostí celkem 7594 7931 7233 6709 7367 

Počet požárů 674 814 745 689 731 

Počet požárů (HS1) 275 307 286 249 279 

 

 

 

Tab. 2 – Údaje o požárnosti v letech 2006-2009 ve Statutárním městě Ostrava, [6] 

 2006 2007 2008 2009 Čtyřletý průměr 

Počet požárů 674 814 745 689 731 

Přímá škoda (tis. Kč) 39099,7 36415 26525 27397 32359,4 

Uchráněné hodnoty (tis.Kč) 124464 138512 79623 81282 105970,3 

Počet usmrcených 5 3 6 8 6 

Počet zraněných 21 25 19 24 23 

- z toho příslušníků HZS 5 1 0 3 3 

Počet evakuovaných 121 66 1845* 902* 734 

Počet zachráněných 13 10 17 28 17 

 

* Počty evakuovaných osob v letech 2008 a 2009 jsou výrazně vyšší než v letech 

předchozích, je to dáno tím, že došlo k požáru v budovách, v kterých se vyskytuje značné 

množství osob. Dne 23. 9. 2008 bylo evakuováno 1500 osob při požáru v trafostanici 

ekonomické fakulty VŠB. A dne 25. 9. 2009 bylo evakuováno 800 osob z Shopping parku 

Ostrava z důvodu požáru v kabelovém kanále.  
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Tab. 3 – Zásahy podle typu budov zasažených požárem v letech 2006-2009 ve Statutárním  

              městě Ostrava 

 2006 2007 2008 2009 Čtyřletý průměr 

Bytový fond domovní 146 177 162 130 154 

Rodinné domy 23 18 24 23 22 

Ostatní budovy pro bydlení 2 2 1 3 2 

Budovy administrativní 4 3 1 4 3 

Budovy pro ubytování a rekreaci 5 6 1 4 4 

 

Dále jsem se snažil ze statistických údajů určit, v jakém typu budov na území Statutárního 

města Ostravy zasahují hasiči při protipožárním zásahu nejčastěji.  

V tab.3 je uvedeno v jakém typu budovy k požáru došlo. Z této tabulky vyplývá, že nejvíce 

protipožárních zásahů je vedeno v bytovém fondu domovním, což jsou vícepatrové panelové 

domy, vícepatrové cihlové domy, převážně starší zástavba v centru města a tzv. bytovky. 

Průměrně za čtyři roky to je 154 zásahů v těchto objektech. Proto by cvičení mělo probíhat 

v budovách, které jsou vícepatrové a svým vnitřním uspořádáním se podobají těmto stavbám 

pro bydlení.  
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6. Porovnání průběhu reálného zásahu s podmínkami přípravy 

hasičů na zásah 

V této kapitole popíšu metodiku protipožárního zásahu, technické prostředky, které hasiči 

používají, činnosti, které hasiči provádějí a jakým nebezpečím čelí při protipožárním zásahu. 

Uvedu také typický požár vícepatrového obytného domu a vyhodnotím provedení zásahu. 

V další části uvedu výcviková zařízení, u nás i ve světě a provedu jejich vyhodnocení, jakým 

způsobem hasiče připraví na skutečný protipožární zásah.  

 

6.1.  Protipožární zásah 

Ze statistických údajů vyplývá, že na území Statutárního města Ostravy nejčastěji dochází 

k požárům bytu ve vícepatrových obytných domech. Uvedu metodiku protipožárního zásahu, 

která se používá na území Statutárního města Ostravy pro tento druh požárů. Nebezpečí, 

s kterým se zasahující hasiči při požáru mohou setkat. A dále jsem vybral skutečný požár 

v panelovém domě a popíšu průběh protipožárního zásahu. Tohoto zásahu jsem se také 

zúčastnil, proto můžu čerpat z vlastních zkušeností. 

 

6.1.1. Metodika protipožárního zásahu   

 

Na území Statutárního města Ostravy jsou k požáru bytu vysílány vždy minimálně dva CAS 

automobily, (I.vůz – CAS 27 Dennis Rapier a II. výjezd – CAS 27 Dennis Sabre), 

protiplynový automobil a další technika dle potřeby a situace na místě zásahu, jako například 

automobilový žebřík AŽ 30, AŽ 52, CAS 32 T 815 a další. 

 

Vybavení hasičů technickými prostředky 

Uvádím metodiku, která se praktikuje na stanici HS 1 v Ostravě - Zábřehu, na jiných stanicích 

se může lišit. Hasič má oblečen zásahový oblek, kuklu, přilbu a zásahové rukavice. Při jízdě 

k požáru nasazuje dýchací přístroj, na krk si zavěšují masku k dýchacímu přístroji a dovybaví 

se kapesní radiostanicí a přenosnou svítilnou. Každý z hasičů při požáru plní specifický úkol, 

který přísluší jeho pořadovému číslu na voze. Po příjezdu, každý hasič bere z auta jemu 

určené technické prostředky.  
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Osádka I. vozu  

Velitel čety: řídí zásah 

Řidič: zůstává u vozidla 

Hasič č. 1: 2 hadice průměru 42 mm na popruhu, turbo proudnici, explozimetr, evakuační  

                  masky pro vyvádění ohrožených obyvatel (tzv. parat masky) 

Hasič č. 2: kufřík s nářadím k otvírání dveří, kufřík s hydraulickým otvíračem dveří LUCAS,  

                  parat masky 

Hasič č. 3: rozdělovač, 1 koš s hadicemi C, vazáky 

Hasič č. 4: 2 koše s hadicemi C, vazáky  

Osádka II. výjezd 

Velitel družstva: termokamera 

Řidič: zůstává u vozidla 

Hasič č. 1: 2 hadice průměru 42 mm na popruhu, turbo proudnici, parat masky 

Hasič č. 2: kufřík s nářadím k otvírání dveří, kufřík s hydraulickým otvíračem dveří LUCAS,  

                  parat masky 

 

Uvedené technické prostředky jsou nezbytně nutné v první fázi zásahu, v další fázi hasiči 

používají technické prostředky, pro které se vracejí zpět k vozidlům, např. přetlakový 

ventilátor.  

 

Činnost hasičů na místě zásahu 

Osádka I. vozu  

Velitel čety: řídí zásah 

Řidič: obsluha čerpadla, rozvinutí první hadice, uzavření místa zásahu, příprava věcí z vozidla 

Hasič č. 1: průzkum, záchrana osob, rozvinutí útočného vedení, vnikání do uzavřených  

                  prostor, hasební zásah, odvětrání místa zásahu  

Hasič č. 2: průzkum, záchrana osob, rozvinutí útočného vedení, vnikání do uzavřených  

                  prostor, hasební zásah, odvětrání místa zásahu  

Hasič č. 3: rozvinutí dopravního vedení, obsluha rozdělovače, odvětrání schodišťového 

                  prostoru, průzkum zakouřených prostor 

Hasič č. 4: rozvinutí dopravního vedení, odvětrání schodišťového prostoru, průzkum  

                  zakouřených prostor 

Osádka II. výjezd 

Velitel družstva: spolupracuje s VZ, řídí činnost od rozdělovače směrem k jádru požáru 
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Řidič: obsluha čerpadla, uzavření místa zásahu, příprava věcí z vozidla 

Hasič č. 1: záchrana osob, nasazení druhého útočného proudu, odvětrání, nasazení přetlakové  

                  ventilace, průzkum zakouřených prostor 

Hasič č. 2: záchrana osob, nasazení druhého útočného proudu, odvětrání, nasazení přetlakové  

                  ventilace, průzkum zakouřených prostor 

 

6.1.2. Charakteristika bytového požáru 

 

Bytové požáry jsou charakteristické omezením velikosti požáru zpravidla na jeden požární 

úsek, to znamená na jednu bytovou jednotku. Intenzita hoření bývá vysoká, je to dáno 

množstvím plastů, bytového textilu, nábytku a hořlavých obkladů. Požární zatížení bytu je 40 

kg/m², [11]. Při požáru bytu dosahuje teplota 700 až 1000 ºC ,[7] a uvolňuje se značné 

množství toxických produktů hoření. Je zde velké riziko ohrožení osob uvnitř objektu, a proto 

je nutná jejich okamžitá záchrana. Osobám hrozí nebezpečí intoxikace, popálení, opaření a 

zavalení konstrukcemi. Požár se také může šířit skrytými cestami, např. kolem rozvodů 

ústředního topení, instalační šachtou nebo po hořlavém plášti budovy.  

 

6.1.3. Úkoly a postup činností hasičů při bytovém požáru 

 

Při hašení bytových požárů je třeba:  

a) průzkumem zjistit  

• přítomnost ohrožených osob a zvířat,  

• možné úkryty, zejména dětí,  

• nebezpečné materiály a tlakové lahve,  

• cesty šíření požáru,  

• stav stavebních konstrukcí,  

• možné zásahové cesty,  

b) provést evakuaci a záchranu všech ohrožených osob, zvířat a cenného materiálu, u 

dlouho trvajícího požáru zvážit nutnost evakuace materiálu v podlaží nad požárem 

popř. v jiných přilehlých prostorech,  

c) sledovat stav konstrukcí v místě požáru, možné cesty šíření požáru, věnovat zvláštní 

pozornost instalačním a výtahovým šachtám včetně vzduchotechniky,  

d) zajistit vypnutí elektrického proudu v bytě, případně i v jeho bezprostředním okolí,  
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e) podle potřeby a vývoje situace zajistit uzavření přívodu plynu,  

f) v podlaží nad požárem popř. v jiných přilehlých prostorech provádět průběžně průzkum 

a mít připravené proudy k místům možného rozšiřování požáru,  

g) provést opatření na odvedení tepla a kouře (přirozená nebo nucená ventilace),  

h) dle rozsahu požáru určit prostory, kde hrozí nebezpečí intoxikace zplodinami hoření a 

provést opatření pro ochranu nebo evakuaci osob,  

i) při hašení požáru používat vhodné hasební látky, nebo přísady ke zvýšení hasebních 

účinků vody, používat množství dodávaného hasiva s ohledem na efektivnost hašení 

požáru (vysokotlaká vodní mlha, proudnice s roztříštěným vodním proudem), provést 

opatření k ochraně majetku před vodou použitou k hašení,  

j) informovat obyvatele domu o situaci, usměrňovat jejich chování a předejít tak možné 

panice nebo jejich ohrožení, [13]. 

 

6.1.4. Nebezpečí hrozící hasičům při bytovém požáru 

 

Zasahujícím hasičům hrozí při bytových požárech celá řada nebezpečí.  

• Nebezpečí intoxikace organismu hrozí, pokud si nenasadí včas masku dýchacího 

přístroje nebo jim dojde vzduch v lahvi, popřípadě při poruše dýchacího přístroje nebo 

při stržení masky. 

• Nebezpečí popálení může nastat při kontaktu s horkými povrchy a konstrukcemi, 

popřípadě při nečekaných dynamických jevech při požáru, jako je backdraft, smoke 

explosion nebo flashover. 

• Nebezpečí opaření vzniká nejčastěji horkou párou, která se tvoří při hašení. 

• Nebezpečí přehřátí hrozí v místech, kde je značné sálavé teplo. 

• Nebezpečí fyzického vyčerpání závisí na fyzické kondici hasiče a na činnosti, kterou u 

zásahu vykonává. 

• Nebezpečí ztráty orientace hrozí v silně zakouřených a členitých prostorech. 

• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem může nastat v případě nevypnutí přívodu 

elektrického proudu do bytu. 

• Nebezpečí výbuchu může vzniknout v případě úniku plynu, při vytvoření výbušné 

koncentrace, v případě výbušných látek, nebo tlakových lahví nacházejících se v bytě.  

• Nebezpečí zřícení konstrukcí hrozí při jejich statickém porušení vlivem požáru, 

popřípadě jejich narušení proudem vody. 
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• Nebezpečí ohrožení zvířaty vzniká při chovu nebezpečných zvířat v bytě. 

 

Z tohoto výčtu nebezpečí je vidět, že hasič musí být při protipožárním zásahu velice 

obezřetný a v co největší míře se vyvarovat chyb. 

 

6.1.5. Skutečný požár bytu 

  

Dne 12. 7. 2007, v 11:53 byla jednotka ze stanice HS 1 v Ostravě - Zábřehu povolána 

k požáru bytu v 6. poschodí panelového domu, (viz Obr. 1). Na místo vyjel I. vůz - CAS 27 

Dennis Rapier, II výjezd - CAS 27 Dennis Sabre, protiplynový automobil PPLA, 

automobilový žebřík AZ 30, CAS 32 T 815, velitelský automobil. 

Jednotka likvidovala požár bytu pomocí 1 proudu C za současné záchrany dvou bezprostředně 

ohrožených osob. Nezávisle probíhal průzkum budovy ve všech podlažích nad požárem 

s cílem vyhledat a evakuovat osoby. Zároveň byl odvětráván prostor schodiště a chodeb 

přetlakovou ventilací. Po ukončení záchranných prací, bylo provedeno odčerpání hasební 

vody z bytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Požár obytné budovy 
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Bilance ze zásahu 

Zásah dopadl úspěšně. Dvě osoby byly zachráněny a celkem 15 osob bylo evakuováno. Požár 

se nerozšířil do dalších bytů a byl zlikvidován v poměrně krátkém čase. Díky profesionálnímu 

zásahu bylo zabráněno následným škodám. 

Při zásahu se projevily i dílčí chyby. Mezi základní nedostatky patřilo radiové spojení, kdy 

průzkumné skupiny hasičů prohledávající okolní byty mezi sebou málo komunikovaly a 

v důsledku toho se prováděl průzkum prostor, které už byly prohledány a vyhledávání osob se 

tím prodloužilo. Dále byla příliš brzy nasazena přetlaková ventilace. Hasiči, kteří ji donesli 

k bytu, neinformovali hasiče, kteří ještě dohašovali zbytky požáru a přetlakovou ventilaci 

spustili, tím jim výrazně ztížili práci a požár se mohl následně rozšířit. Tato chyba však byla 

hned odstraněna vypnutím přetlakové ventilace a vyčkáním dokud nebude požár zcela 

dohašen. Při budování dopravního vedení nastala drobná časová prodleva v důsledku 

zaseknutí hadice pod dveřmi.  

 

6.1.6. Zhodnocení 

 

Jak je zřejmé z předcházejících kapitol, hasiči při zdolávání bytového požáru vykonávají 

celou řadu činností. Musí umět perfektně ovládat technické prostředky, znát taktiku zdolávání 

požáru a dbát na širokou škálu nebezpečí, které při požáru hrozí. V neposlední řadě je také 

bytový požár značně fyzicky vyčerpávající, protože technické prostředky vynášené do vyšších 

pater budovy znamenají nemalou vertikálně přemisťovanou hmotnost. Zachraňované osoby je 

nutno neprodleně vyvádět i snášet z pater dolů se zvýšenou opatrností. Požár klade na 

zasahující hasiče vysoké nároky, jak po stránce odborné připravenosti, tak po stránce fyzické 

zdatnosti a psychické odolnosti. 

Na bilanci ze skutečného zásahu je patrné, že zásah byl odveden dobře, ale drobné chyby se 

přece jenom vyskytly. Chyby vznikají díky nezkušenosti a stresu. Nedostatky se mohou 

efektivně odstranit právě na cvičeních, kdy si hasiči perfektně osvojí činnosti, které při požáru 

vykonávají a protože si následně svou činností budou jistí, výrazně potlačí stres, který na 

zasahující při každé neočekávané rizikové situaci působí.  

Kvalitně sestavené cvičení musí hasiče na zásah připravit komplexně, jak po odborné stránce, 

tak i po stránce fyzické, hasič si při opakovaně prováděné cvičné likvidaci mimořádné 

události uvědomuje, jaká rizika jej očekávají, jakou zátěž zřejmě podstoupí, jak si má počínat 

v exponovaných okamžicích, jak rozvrhnout síly při déletrvající namáhavé činnosti, jak se 
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zachovat ve zdánlivě bezvýchodné situaci, jak čelit okolním stresujícím vlivům a jak účinně 

pomoci ostatním.  

 

6.2.  Druhy výcvikových zařízení pro přípravu hasičů na protipožární zásah 

Příprava hasičů probíhá na nejrůznějších výcvikových zařízeních, kde se prakticky připravují 

na všemožné situace, které je při zásahu mohou potkat. Já jsem se zaměřil na taková zařízení, 

která připravují hasiče na protipožární zásah. Tato výcviková zařízení, která jsou používána u 

nás i ve světě lze rozdělit na tři základní modely podle země původu a to na model německý, 

finský a anglický.  

 

6.2.1.  Německý model 

 

Německý model je výcvikové zařízení, které slouží k vyškolení hasičů v používání dýchací 

techniky. Dává návyky k manipulaci s ní a připravuje hasiče na zátěžové situace při reálném 

zásahu. Německému modelu se obecně říká klecový polygon, protože se jedná o systém 

ocelových klecí. Každá klec je samostatná buňka, nejčastěji o rozměrech 1x1m. Tyto klece 

jsou vzájemně propojeny a uspořádány tak, že tvoří jakési bludiště. Nejčastěji jsou tyto klece 

uspořádány ve dvou až třech patrech nad sebou a umístěny ve dvou nebo více řadách vedle 

sebe (viz Obr. 2). V klecích jsou umístěny nejrůznější překážky, např. natáhnutá lana, klec 

rozdělená deskou, průlez skrz rouru a mnoho dalších. Přechody do jednotlivých pater bývají 

řešeny nakloněnými rovinami nebo průlezy s poklopy. Tyto překážky mají za úkol ztížit 

prolézání a zvýšit tím náročnost prováděného výcviku. Aby se výcvik co nejvíce blížil 

reálným podmínkám při požáru, je prováděn ve tmě nebo pomocí zařízení na výrobu umělého 

nezávadného kouře se celý prostor zakouří. Polygon bývá vybaven ještě dalšími zařízeními 

sloužícími k navození pocitů, které hasiči prožívají u reálného požáru. Bývá to infračervený 

zářič, zvukové zařízení a zařízení vytvářející světelné efekty. Infračervený zářič vyzařuje 

teplo a navozuje pocit blízkosti ohně. Zvukové zařízení simuluje zvuky vznikající při požáru, 

jako je praskání ohně, hroucení konstrukcí, volání o pomoc. Zařízení vytvářející světelné 

efekty dotváří atmosféru a pomáhá při orientaci v polygonu. Všechny tyto zařízení slouží 

ke zvýšení náročnosti a větší realističnosti cvičení.  
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Obr. 2 – Klecový polygon, [19] 

 

Systém klecí je velice variabilní a umožňuje sestavení nejrůznější kombinace překážkové 

dráhy, tak aby byla vhodná jak pro nováčky, tak i pro zkušené hasiče. Zároveň je klecový 

polygon velice bezpečný. Vedle místnosti s klecovým polygonem je místnost (tzv. velín) 

vybavená buď  řídícím pultem, nebo modernější počítačem. Na obrázku 3 je vidět řídící pult 

v Odborném učilišti požární ochrany ve Frýdku – Místku. Ve velínu sedí osoba, která řídí 

samotné cvičení a je vycvičená k obsluze a ovládání polygonu. Také má možnost sledovat 

cvičící osoby pomocí infrakamery nebo termokamery. Záběry kamer pokrývají celý 

výcvikový prostor, takže osoba sedící ve velínu má neustálý přehled o pohybu a činnosti 

cvičících osob. V případě možného problému, jako například zdravotní indispozice nebo úraz, 

může okamžitě ukončit cvičení, rozsvítit nebo odvětrat výcvikovou místnost a zasáhnout. 

Polygon je zkonstruován tak, aby bylo možné vysadit boční strany jednotlivých buněk a 

dostat se tak k osobě uvnitř polygonu.   
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Obr. 3 – Řídící pult polygonu z OUPO Frýdek – Místek 

 

Před vstupem do samotného klecového polygonu procházejí cvičící hasiči ještě prostorem pro 

simulaci fyzické zátěže - tělocvičnou. Hasič zde vstupuje již se zapnutým dýchacím 

přístrojem. V tomto prostoru se zjišťuje tělesná zdatnost hasičů za předem stanovených 

podmínek. Zatížení hasiče je prováděno na třech až čtyřech přístrojích, tzv. ergonometrických 

zátěžových strojích, kterými jsou rotoped, běžící pás, úderový přístroj a nekonečný žebřík, 

(viz Obr. 4). Cvičící hasič odcvičí na každém z přístrojů předem danou dobu nebo počet 

cviků. Během výcviku se sledují pulzní hodnoty cvičících hasičů, které mohou být dálkově 

přenášeny do počítače v řídící místnosti. Po odcvičení hasič vstupuje do samotného klecového 

polygonu.  

 

 

 Obr. 4 – Ergonometrické zátěžové stroje, [20] 
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Klecový polygon je u HZS ČR používán nejvíce. Všichni hasiči jim poprvé projdou v rámci 

Nástupního odborného výcviku. V něm se učí používat dýchací techniku a učí se s ní 

pohybovat ve stísněných prostorech. Také jsou v tomto polygonu vystaveni fyzické a 

psychické zátěži, což je připravuje na budoucí povolání. Dále na těchto polygonech provádí 

výcvik jak jednotky HZS, tak i jednotky Sboru Dobrovolných hasičů.  

 

Klecových polygonů je na území ČR celá řada, nejbližší je na stanici HS 2 v Ostravě 

Fifejdách nebo v Odborném učilišti požární ochrany ve Frýdku – Místku. 

 

Výhodou tohoto typu polygonu je bezpečnost, ekologický přístup k okolí, nevznikají žádné 

produkty hoření, relativně nenáročnost na prostor, neomezenost legislativou a nízké provozní 

náklady. 

 

Zhodnocení německého modelu   

V tomto zhodnocení se pokusím porovnat německý model výcvikového zařízení 

s podmínkami, které hasiče čekají při skutečném zásahu. V čem toto zařízení připravuje 

hasiče na realitu a co mu naopak chybí.  

 

Výhody 

Toto zařízení je výborné pro naučení a procvičení práce s dýchací technikou ve stísněných 

podmínkách. Hasič si vyzkouší protahování se s dýchací technikou přes nejrůznější překážky 

a po tomto výcviku dokáže určit, kde a jakým způsobem proleze. V polygonu jsou i místa, 

kde je hasič nucen dýchací přístroj sejmout se zad a táhnout ho za sebou popřípadě tlačit před 

sebou. Toto všechno mu dává návyky, jak v realitě pracovat s dýchací technikou a i po slepu 

ji umět sejmou se zad a zase ji nasadit. 

Hasič je také vystaven poměrně velké fyzické zátěži, která je ještě zvýšena dýcháním 

z dýchacího přístroje. Hasič si vyzkouší, jak snáší fyzickou zátěž při dýchání z dýchacího 

přístroje a zároveň, jak se chovat, aby mu dodávaný vzduch pokryl jeho potřebu.  

Klecový polygon je také výborný na orientaci v neznámém prostředí. Mnohdy je schválně 

postaven tak, že pokud v něm hasič ztratí orientaci, chodí do kruhu. Každé takové cvičení 

zlepšuje schopnost orientovat se po slepu ve stísněných prostorech. 

Hasiči si v klecovém polygonu také trénují radiokomunikaci, která je ztížena díky masce 

dýchacího přístroje i zvukovými efekty napodobujícími reálný zásah.   
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Nevýhody 

Hasiči v tomto druhu výcvikového zařízení nepřijdou do kontaktu s ohněm, nevidí, jak se 

oheň při požáru chová, jaké vznikají jevy při požáru. 

Díky absenci ohně, nemohou hasiči trénovat techniky hašení.  

V klecovém polygonu je používán umělý, studený kouř, ten nevytváří neutrální rovinu. Pro 

hasiče je velmi důležité, aby neutrální rovinu znali a dokázali se pohybovat pod ní. 

Hasiči se zde také nenaučí pracovat s technickými prostředky, které se používají při boji 

s požárem. 

  

6.2.2.  Finský model 

 

Výcvik probíhá v tzv. ,, flashover‘‘ kontejneru, (viz Obr. 5). Tento trenažér na tuhá paliva 

simuluje reálné podmínky požáru. První trenažér tohoto typu byl zkonstruován v osmdesátých 

letech ve Skandinávii. Z místa svého vzniku se tento způsob odborné přípravy rozšířil do 

celého světa. Původní charakter trenažéru jako prostředku výcviku se postupně měnil a v 

současnosti slouží tento trenažér také jako prostředí pro simulaci a zkoumání dynamických 

požárních jevů, tzv. nelineární průběh rozvoje požáru. Velkou popularitu si trenažéry získaly 

zejména pro svou schopnost vytvořit podmínky blížící se skutečnému prostředí působení 

požáru, vysokou mobilitu a variabilitu, jednoduchou obsluhu, nízkou cenu a bezpečnost. [14]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 – Flashover kontejner, [17] 
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Nelineární průběh rozvoje požáru 

Jsou to jevy, které se nevyskytují příliš často, ale jsou velice nebezpečné. Označení nelineární 

průběh rozvoje požáru znamená, že po jejich vzniku dochází k prudkým a zásadním změnám 

v průběhu požáru. Jedná se o tyto tři děje: [7] 

• Flashover 

• Smoke explosion 

• Backdraft 

Flashover lze přeložit jako přeskok nebo celkové zapálení. Flashover vzniká v uzavřené 

místnosti. Vlivem požáru se uvolňuje značné množství tepla a hořlavé látky se postupně 

zahřívají k zápalným teplotám až do té doby, dokud nenastane celkové zapálení látek v celém 

objemu místnosti. 

Smoke explosion a backdraft jsou velmi podobné děje, vznikají, pokud požár v uzavřené 

místnosti spotřebuje většinu kyslíku. Z důvodu nedostatku kyslíku se hoření postupně 

utlumuje. V kouři se nacházejí hořlavé plyny a páry, které po tepelném rozkladu hořlavých 

látek a po odpaření nevytvářejí hořlavé směsi. Hoření probíhá nedokonale za vývinu dalších 

hořlavých plynů. V tomto prostoru je také tlak kouře daleko vyšší než v okolních prostorech, 

je to dáno tím, že horké plyny zvětšily svůj objem. Při porušení těsnosti místnosti, například 

otevřením dveří dojde k prudké výměně plynů mezi prostorem s požárem a okolím. Kyslík se 

dostane do místnosti s vysokou koncentrací hořlavých plynů a velkým množstvím 

nakumulovaného tepla. Dojde k prudkému hoření, smoke explosion. Při jevu backdraft dojde 

k úniku oblaku hořících plynů přes otevřený otvor do okolí. Vzhledem k rychlosti reakce 

hoření může mít backdraft i výrazné tlakové účinky. Dojde také k výraznému nárůstu teploty. 

[7] 

 

Popis zařízení 

Vlastní zařízení se skládá ze dvou lodních kontejnerů, upravených na spalovací a výcvikový 

prostor. Součástí zařízení je i systém odvětrávacích klapek, kouřových zástěn a únikových 

dveří. Spalovací prostor je upraven tak, aby odolával účinkům tepla. Vzhledem k tomu, že v 

zařízení je možné cvičit i hašení, musí konstrukce odolávat i náhlým změnám teploty. 

Spalovací prostor je předělen dveřmi, které se zavírají či otvírají dle charakteru výcviku. V 

případě simulace volného rozvoje jsou dveře uzavřeny a spalování probíhá pouze v polovině 

spalovacího kontejneru. V případě simulace backdraftu jsou dveře ve spalovacím prostoru 

otevřeny a spalování probíhá v celém objemu spalovacího kontejneru. [16] 
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Samotná simulace vzplanutí produktů pyrolýzy probíhá manipulací s dveřmi mezi spalovacím 

a výcvikovým prostorem a odvětrávacími klapkami. Hasiči při výcviku leží na zemi v 

pozorovacím prostoru, (viz Obr. 6). Z důvodu eliminace tepelných účinků a lepší názornosti 

se postupně střídají. Při výcviku jsou v zařízení přítomni tři instruktoři. Instruktoři obsluhují 

dělící dveře, bezpečnostní proud a odvětrávací klapky. Během celého výcviku musí být k 

dispozici CAS s dostatečnou zásobou vody. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 – Hasiči při výcviku ve flashover kontejneru, [17] 

 

Jako palivo se používají dřevěné palety. Podmínkou pro úspěšnou simulaci jevů je suché 

dřevo. Na jeden zátop je třeba cca 13 kusů palet. [16] 

 

Hasič při výcviku na tomto trenažéru získá dva základní návyky: rozpoznání jevů flashover a 

backdraft  a správnou techniku jejich hašení. Hasič se při tomto cvičení naučí rozpoznat 

příznaky, které vedou k těmto jevům. Dále si vyzkouší tyto jevy na vlastní kůži a v neposlední 

řadě si osvojí správnou techniku hašení. 

 

V Evropských státech je trenažér běžným standardem. Některé členské státy EU, např. 

Francie, přistoupily k plošnému zavádění takových trenažérů. V České republice je tento 

trenažér v provozu od roku 2007. Zařízení je umístěno v objektu Hamry, patřící HZS 

Olomouckého kraje, ÚO Prostějov. Zřizovací cena tohoto zařízení je zhruba půl milionu 

korun.   
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Zhodnocení finského modelu  
 

Výhody 

Cvičící hasiči jsou v těsné blízkosti ohně a vyzkoušejí si působení tepelných účinků na svůj 

organismus i na výstroj. 

Naučí se rozpoznávat dynamické požární jevy, kdy vznikají a jaké projevy jim předcházejí. 

Hasiči si také osvojí správnou techniku hašení těchto jevů. 

Zjistí také, jak důležité je se při požáru držet pod neutrální rovinou. Pohybovat se, co nejníže 

u země. 

 
Nevýhody 

Hasič se v tomto cvičném zařízení naučí, jak správně hasit požár, ale neprocvičí si ostatní 

činnosti, které jsou u protipožárního zásahu také důležité, jako je budování hadicového 

vedení, průzkum a záchrana osob. 

 
 
6.2.3.  Anglický model 

 

Anglický model výcvikového zařízení je charakterizován vícepodlažní budovou standardních 

rozměrů, členěnou do několika místností, v nichž je možné simulovat požár pomocí maket 

nábytku a běžného zařízení bytu, (viz Obr. 7). [10] 

Hasiči zde mohou cvičit vyhledávání a záchranu osob v prostorách, které jsou shodné 

s běžným bytem i včetně nábytku a vybavení. Dále je možno v těchto prostorách zakládat 

požáry, které jsou naprosto stejné jako požáry v reálném bytě, protože se zapaluje vybavení 

místnosti. Hasiči se učí jak postupovat při samotném zásahu a jak nejefektivněji likvidovat 

požár. Toto výcvikové zařízení je vybudováno tak, aby si hasiči mohli vyzkoušet co nejvíce 

způsobů likvidace požárů. To znamená, že zde jsou využity všemožné stavební prvky, které 

se v běžné zástavbě vyskytují, například vnitřní schodiště, vnější schodiště, pavlače, střešní 

nadstavba, suterénní prostory, balkóny a další. A ve všech těchto prostorách je možné 

simulovat požár. Dokonce je zde možné cvičit i hašení z automobilových plošin, nebo 

žebříků. Vše se děje pod kontrolou zkušeného instruktora, který vede výcvik.  

Tento druh výcvikového zařízení je podle mě naprosto ideální, samotné cvičení se maximálně 

podobá reálnému zásahu. Prostory jsou shodné s prostory běžné zástavby a požár má shodné 

parametry jako požár, který mohou hasiči očekávat v reálné obytné budově. Jelikož je celá 

budova postavena tak, aby odolala požáru, nehrozí zřícení konstrukcí a výcvik je z tohoto 
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hlediska bezpečný. Nevýhodou tohoto cvičného zařízení je jeho cena, ta se pohybuje řádově 

v miliónech až desítkách miliónů korun, podle velikosti stavby. Z tohoto důvodu také žádné 

podobné výcvikové zařízení v České republice není vybudováno. 

   

 

Obr. 7 - Výcvikový polygon anglického typu, [10] 

 

 

Zhodnocení anglického modelu  
 

Výhody 

Tento druh výcvikového zařízení je naprosto ideální, jak pro výcvik nováčků, kteří se zde učí 

vnikání do budovy, průzkum objektu nebo hašení malých požárů, tak pro pokročilé hasiče, 

kdy v tomto zařízení lze nasimulovat i rozsáhlé požáry s mnoha komplikacemi. Hasiči na 

tomto zařízení mohou cvičit nejrůznější scénáře požáru a důkladně se procvičí v mnoha 

dovednostech, které je v reálu mohou potkat. 

 

Nevýhody 

U tohoto typu výcvikového zařízení jsem nenašel žádnou nevýhodu pro cvičící hasiče. 

Problém je u tohoto zařízení cena. 
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6.2.4.  Další druhy výcvikových zařízení používaných v ČR 

 

Je celá řada dalších požárních trenažérů, které nespadají mezi tři základní druhy. Například na 

Odborném učilišti požární ochrany v Brně je provozován trenažér na plynná paliva, simulující 

reálný požár. Trenažér na plynná paliva má výhodu, že je oproti trenažéru na tuhá paliva 

ekologický. Nevzniká popel ani saze. Nevztahuje se na jeho provoz tolik legislativních 

omezení. Z realistického hlediska je však nevyhovující, právě díky absenci kouře. Netvoří se 

zde neutrální rovina. Další nevýhodou je cena, která se pohybuje mezi 1 až 2 miliony korun. 

 

Existují také trenažéry, které připravují hasiče na specifický druh požáru a postup při jeho 

likvidaci. Jsou to například trenažéry: 

• Simulace hoření a hašení skladu hořlavých kapalin. 

• Simulace hoření a hašení plynu z poškozeného potrubí. 

• Simulace vzniku požáru v rozvodové skříni elektrického proudu. 

• Simulace hoření a hašení tlakových láhví. 

 

Další nepočetná skupina trenažérů jsou takové, které si hasiči vybudují svépomocí. Trenažéry 

jsou většinou zaměřené na pohyb s dýchací technikou ve ztížených podmínkách, orientaci 

v neznámém prostředí a vyhledávání osob. Tyto trenažéry se svou filozofií podobají 

trenažérům německého typu, ale jsou budovány svépomocí v suterénních nebo v jiných 

volných prostorech přímo v hasičské stanici nebo v její blízkosti. Takto cvičí jak 

profesionální, tak i dobrovolné jednotky. Tímto směrem se také vydali například hasiči 

z Bruntálu, kteří vybudovali polygon v nevyužitém půdním prostoru. Jejich trenažér je 

rozdělen celkem do 16 sekcí a v každé z nich hasič překonává překážky, s nimiž se setkává 

při skutečném požáru, jako je například pohyb v neznámé obytné místnosti s vyhledáváním 

osoby, vnikání do objektu dveřmi, nebo oknem, (viz. Obr. 8), simulace pohybu po necelistvé 

podlaze, nouzové slanění po hadici a mnoho dalších. Při realizaci tohoto trenažéru byly 

vybírány a budovány takové překážky, které se budou co nejvíce podobat situacím při 

reálném zásahu. Dokonce zde je možné i zakouření prostoru, pomocí zařízení na tvorbu 

umělého kouře. Zvukové efekty, jako je praskání ohně, volání o pomoc a hroucení konstrukcí 

jsou vytvářeny běžným audio zařízením. Finanční náklady na stavbu tohoto zařízení se 

pohybují v řádu tisíců korun. Je zde ovšem absence reálného ohně a jeho likvidace.          
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Obr. 8 – Jedna ze sekcí bruntálského polygonu, [18] 

 

6.3.  Ideální příprava hasičů na protipožární zásah  

Z rozboru cvičných zařízení vyplývá, že nejideálnější je tzv. anglický model. Pokud se toto 

cvičení srovná se skutečným protipožárním zásahem, tak zde jsou pouze dva podstatné 

rozdíly a to ty, že při tomto cvičení se z plamenů nevynášejí lidé, ale figuríny a cvičení je na 

rozdíl od zásahu bezpečné, protože se provádí v budovách postavených za tímto účelem a pod 

dozorem zkušených instruktorů. Tento druh cvičení připraví hasiče na protipožární zásah 

zdaleka nejlépe. Bohužel se žádné cvičné zařízení tohoto druhu v ČR nenachází.  

Proto se někteří velitelé rozhodli zajistit si vlastní prostor pro provádění co nejrealističtějších 

cvičení. Pro tento účel je výhodné využít budovy určené k demolici. Toto řešení má spoustu 

výhod, ale i pár úskalí. Obrovská výhoda je ekonomická stránka. Náklady na vybudování 

cvičného zařízení jsou nulové. Cvičný požár má shodné parametry jako požár reálný a tudíž 

především nováčci poznají, jak se při požáru chovat. Hasiči si procvičí veškerou činnost, 

kterou vykonávají i u skutečného protipožárního zásahu. Tento druh cvičení ovšem vyžaduje 

vyšší nároky na bezpečnost cvičících hasičů. Musí být také zajištěna bezpečnost okolnímu 

obyvatelstvu a nesmí být ohroženy objekty v okolí. S majitelem objektu musí být uzavřena 

dohoda o provádění cvičení. A jsou zde i legislativní podmínky, které musí být dodrženy.    

Touto cestou se například rozhodli jít hasiči v Bruntále, kteří pro svá cvičení využívali 

opuštěný panelový dům na okraji města nebo hasiči z Ostravy, kteří využívají k výcvikům 

budovy v prostoru Dolních Vítkovic. Problematiku cvičení v prostoru Dolních Vítkovic 

rozeberu v dalších kapitolách.   
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7. Charakteristika prostoru Dolní Vítkovice z hlediska využití pro 

přípravu hasičů na zásah 

V této kapitole se budu zabývat problematikou získání oblasti Dolních Vítkovic pro odbornou 

přípravu členů HZS MSK a dalších složek Integrovaného záchranného systému, (dále IZS). 

Popíši prostor Dolních Vítkovic a budu se také zabývat možnostmi odborné přípravy v areálu 

a v objektech tohoto prostoru.  

 

7.1.  Získání oblasti Dolních Vítkovic pro odbornou přípravu hasičů. 

Prostor Dolních Vítkovic patří firmě Vítkovice a.s. Tento prostor však firma přestala využívat 

a další využití opuštěných budov se nenašlo. Protože HZS MSK již dříve jiné opuštěné 

objekty k provádění výcviků využíval, byla firma Vítkovice a.s. oslovena, jestli objekty v této 

oblasti nechce poskytnout pro odbornou přípravu členů HZS MSK a ostatních složek IZS. 

Zástupci firmy Vítkovice a.s. s tímto návrhem souhlasili a byla sepsána dohoda o využívání 

oblasti Dolních Vítkovic pro odbornou přípravu složek IZS. Kompletní dohoda mezi HZS 

MSK a Vítkovicemi a.s. je jako příloha, (viz Příloha 1). Oblast Dolních Vítkovic se k odborné 

přípravě složek IZS využívá od roku 2006.   

 

7.1.1. Vybrané části z dohody mezi HZS MSK a Vítkovicemi a.s. 

 

• Účelem této dohody o spolupráci v oblasti integrovaného záchranného systému je 

poskytnutí oblasti Dolních Vítkovic k výcviku záchranných prací jednotkami požární 

ochrany a složek IZS.  

• Vítkovice a.s. poskytnou bezúplatně k využití HZS MSK prostory a areál v 

oblasti Dolních Vítkovic pro výcvik záchranných prací, které jsou v majetku Vítkovic. 

• HZS MSK se zavazuje využívat areál Dolních Vítkovic výlučně k výcviku 

záchranných prací jednotkami požární ochrany a složek IZS, a dále respektovat zákaz 

vstupu a pohybu jiných než oprávněných osob v prostorech a areálu oblasti Dolních 

Vítkovic. 

• Minimálně 24 hodin před zahájením výcviku potvrdí kompetentní osobou HZS MSK 

požadavek na konání výcviku nebo cvičení u pověřené osoby Vítkovic a minimálně 24 

hodin před zahájením výcviku dodá požadované podklady pro umožnění vstupu (SPZ 
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požární techniky, předpokládaný počet hasičů účastnících se výcviku, případně členů 

ostatních složek IZS). 

• Za škody na zdraví a majetku složek IZS způsobené během cvičení a výcviků v areálu 

oblasti Dolních Vítkovic vinou nevhodného stavu areálu, budov, komunikací, 

technologií aj., nenesou odpovědnost Vítkovice. 

 

7.2.  Oblast Dolních Vítkovic 

Oblast Dolních Vítkovic se nachází v Ostravě Vítkovicích, (viz Obr. 9). Je to bývalá 

průmyslová oblast o rozloze několika desítek hektarů, na které se nachází množství 

opuštěných průmyslových objektů. Nacházejí se zde jak technologické budovy, výrobní haly, 

sklady, dopravníkové mosty, velíny, tak kancelářské budovy, (viz Obr. 10). Z budov jsou 

odvezeny technologie a vybavení a některé jsou již částečně strženy, (viz Obr. 11).  Právě 

kancelářské budovy svou konstrukcí a rozvržením místností jsou vhodné pro cvičení, která 

simulují požáry v obytných vícepatrových budovách. 

 

 

Obr. 9 – Letecký pohled na Oblast Dolních Vítkovic 
 

Oblast 
Dolních 
Vítkovic 
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  Obr. 10 – Průmyslové objekty                               Obr. 11 – Částečně stržená budova 
 
 

7.2.1. Výhody oblasti Dolních Vítkovic 

 

Oblast se nachází jen pár kilometrů od hasičské stanice v Ostravě - Zábřehu, cesta trvá zhruba 

15 minut. Časová prodleva vzniklá přesunem na místo cvičení je proto minimální. Celá oblast 

je oplocená a hlídaná bezpečnostní službou, to představuje obrovskou výhodu, protože by se 

nemělo stát, že v objektu, v kterém je prováděno cvičení, hasiči narazí například na 

bezdomovce nebo zloděje kovů. Hasiči také nemusí uzavírat oblast z důvodů zamezení vstupu 

nepovolaných osob. Oblast je také velice rozsáhlá a tudíž cvičení neobtěžuje okolní 

obyvatelstvo. Do obydlených oblastí se nedostanou ani zplodiny hoření ani hluk vznikající při 

cvičení. Nachází se zde velké množství nejrůznějších objektů a tudíž paleta scénářů pro 

cvičení je opravdu široká.  

 

7.3.  Možnosti odborné přípravy v prostoru Dolních Vítkovic 

Možnosti této oblasti z hlediska využití pro cvičení jsou opravdu široké. Bývalé průmyslové 

objekty jsou velmi členité. Jsou vhodné jak pro technická cvičení, například pažení prostor, 

(viz Obr. 13), průzkum a rozebírání zřícených objektů, vytváření únikových otvorů, (viz Obr. 

12), vyhledávání osob v členitém terénu, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, tak i 

k výcvikům zaměřených na protipožární zásah nejrůznějšími technickými prostředky, (viz 

Obr. 14, 15). Právě možnost provádět protipožární výcviky dělá z tohoto prostoru naprosto 

univerzální cvičiště, kde záleží pouze na fantazii velitelů, na co bude cvičení zaměřeno.   
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     Obr. 12 – Vytváření únikových otvorů                               Obr. 13 – Pažení prostoru 
 

 

 

 

        Obr. 14 – Výcvik na hašení práškem                     Obr.15 – Výcvik na hašení pěnou 
 
 
 
7.3.1.  Vhodné objekty pro simulaci požáru obytné vícepatrové budovy 

 

Pro provádění cvičení, které by se co nejvíce podobalo požáru ve vícepatrové obytné budově, 

jsou v lokalitě Dolních Vítkovic vhodné hned dvě budovy. Obě budovy jsou vyznačeny na 

leteckých snímcích oblasti, (viz Obr. 16, 17). První, větší budova má rozměry 90 x 20 metrů, 

je dvoupatrová a podsklepená, (viz Obr. 18). Druhá, menší budova má rozměry 40 x 20 metrů 

je jednopatrová a rovněž podsklepená, (viz Obr. 19). Obě budovy mají nosnou 

železobetonovou konstrukci, vnější plášť i příčky jsou zděné, stropy jsou z železobetonových 

panelů, střecha je rovná také z železobetonových panelů, krytá plechem. Veškeré stavební 

prvky na budovách jsou druhu DP1 – nehořlavé. Požáry se mohou simulovat jak v suterénu, 

tak v patrech budovy.  
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Obr. 16 – Letecký pohled na větší kancelářskou budovu 
 
 
 
 

 

Obr. 17 – Letecký pohled na menší kancelářskou budovu 
 
 
 
 
 

 

 

Dvoupatrová kancelářská budova  

 

Jednopatrová budova  
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Obr. 18 – Větší kancelářská budova                            Obr. 19 – Menší kancelářská budova 
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8. Zpracování metodiky na přípravu hasičů v podmínkách 

cvičiště 

V této kapitole se zaměřím především na zajištění bezpečnosti při výcviku v prostoru Dolní 

Vítkovice. Uvedu také problematiku cvičných požárů z hlediska legislativy. Jaký druh 

materiálu zapalovat. A jaké druhy protipožárního výcviku se v tomto prostoru mohou 

provádět.  

 

8.1.  Zajištění bezpečnosti při výcviku 

Při provádění výcviků se musí dodržovat především předpisy k zajištění bezpečnosti práce při 

provádění záchranných prací jednotkami požární ochrany a složkami IZS. Metodika 

bezpečnosti práce je popsána v Bojovém řádu jednotek požární ochrany a v Cvičebním řádu 

jednotek požární ochrany.  

Před každým výcvikem by hasiči měli být upozorněni veliteli na možná nebezpečí a po celou 

dobu výcviku hasiči musí být vybavení ochrannými pracovními pomůckami. V této lokalitě je 

především nezbytné mít nasazenou přilbu a to z toho důvodu, že se budovy rozpadají a hrozí 

odpadávání omítek a části střech. Jak již bylo uvedeno výše, za škody na zdraví a majetku 

složek IZS způsobené během cvičení a výcviků v areálu oblasti Dolních Vítkovic vinou 

nevhodného stavu areálu, budov, komunikací, technologií aj., nenesou odpovědnost 

Vítkovice.  

Hasiči se v tomto areálu musí chovat obezřetně a před prováděním cvičení v určitém objektu, 

se musí provést jeho důkladný průzkum, aby nehrozilo například zřícení konstrukcí nebo 

spadnutí cvičícího hasiče z výšky nebo do hloubky. 

V případě možného zranění je na I. voze a II. výjezdu zdravotnický kufřík.  

 

8.2.  Problematika provádění protipožárních výcviků 

Ve své práci jsem se zaměřil hlavně na protipožární výcviky. Zakládání požáru sebou ale 

přináší řadu úskalí. Oheň je živel a při výcviku s ním musí být kladen velký důraz na 

bezpečnost a také jsou dotčeny právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí.  

 

 



 

 35

8.2.1. Bezpečnost při provádění protipožárních výcviků 

 

Požár založený při výcviku má stejné vlastnosti, jako požár při skutečném zásahu, proto by se 

rozhodně neměl podceňovat. Hasiči musí být kompletně vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami a dávat pozor na celou řadu nebezpečí spojených s požárem a s jeho likvidací. 

Tato nebezpečí jsem již uvedl, (viz  kapitola 6.1.4. Nebezpečí hrozící hasičům při bytovém 

požáru). 

Musí být také dobře prohlédnuta budova, aby nehrozilo zřícení konstrukcí v důsledku 

tepelného namáhání, nebo šíření požáru skrytými cestami.  

 

8.2.2. Jaký druh materiálu zapalovat 

 

Aby znečištění životního prostředí v důsledku protipožárního výcviku bylo co nejmenší, 

zapaluje se neošetřené dřevo. Tento materiál si na místo dopravují sami hasiči. Nejčastěji se 

používají poškozené palety a různé dřevěné bedýnky získané z obchodních řetězců.  

 
 
8.2.3. Dotčené právní předpisy při realizaci protipožárního výcviků 

 
Při cvičeních, kdy se zakládá požár je dotčeno i několik právních předpisů, týkajících se 

ochrany životního prostředí. 

 
• Při provozování cvičení, kdy se zapaluje neošetřené dřevo, vzniká dle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, odpad kategorie č. 10 01 03 (popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného 

dřeva) 

 

• Vody vzniklé při odborné přípravě je nutno klasifikovat jako vody odpadní. Jejich 

likvidace musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

• Provozování cvičení nelze zařadit dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Proto může příslušná 

obec stanovit podmínky, za kterých tuto činnost povolí. V její pravomoci je také 
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rozhodnout o nápravných opatřeních a uložit sankce za nedodržení stanovených 

podmínek při jejich porušení. 

 

Řešení právních předpisů v oblasti Dolních Vítkovic 

 

Celá oblast je zastavěná průmyslovými budovami a těžký průmysl zde byl provozován mnoho 

let, z těchto důvodů je půda již kontaminována a například k zemědělským účelům se nebude 

již nikdy používat. Celá oblast před dalším využitím, projde rekultivací. Proto popel vzniklý 

při cvičeních se nechává na místě.  

Odpadní vody vzniklé při hašení zůstávají na místě nebo odtékají do kanalizace. Celá oblast je 

vybavená kanalizací. Stav a funkčnost kanalizace ale není znám.  

V rámci ochrany ovzduší je zapalováno přírodní, neošetřené dřevo. Zplodiny vzniklé při 

hoření dřeva jsou oproti jiným materiálům relativně ekologické. A protože je oblast 

dostatečně rozsáhlá, neobtěžují tyto zplodiny okolní obyvatelstvo. 

 
 

8.3.  Metodika zdolávání požáru 

Díky množství různých budov je oblast Dolních Vítkovic přímo ideální pro protipožární 

výcvik. Mohou se zde zkoušet nové postupy při hašení, optimalizovat samotné hašení a to vše 

v nejrůznějších prostorech. Z tohoto hlediska je tento prostor skutečně univerzální.  

 

8.3.1. Příklady možných protipožárních výcviků 

 
• Požár vícepatrové obytné budovy. Na tento druh výcviku jsem se také zaměřil a to 

z důvodu, že to je nejčastější protipožární zásahu na určitý druh budovy pro území 

Statutárního města Ostravy. 

• Požár kancelářské budovy. 

• Sklepní požár. Kancelářské budovy nacházející se v této oblasti jsou podsklepené. 

Suterénní prostory jsou velmi rozsáhlé a výborně se dají využít i k vyhledávání osob a 

orientaci v neznámém prostoru. 

• Požáry průmyslových budov, kde je možné cvičit protipožární zásah na nejrůznější 

specifické místnosti, jako je velín, rozvodna elektřiny, dopravníkový most, výrobní 
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hala, sklad. V těchto místnostech je částečně zachováno i vybavení, o to je 

realističnost výcviku vyšší. 

• Požár kabelového kanálu. 

• Do prostoru Dolních Vítkovic je také možné dopravit například unimobuňku, která 

může představovat požár chaty nebo malého dřevěného objektu. 

• Je také možné dovést hořlavou kapalinu a cvičit postupy na zdolání tohoto druhu 

požáru. 

 

8.3.2. Výcvik zaměřený na poznání a hašení nelineárního průběhu rozvoje požáru  

 
V této oblasti jsou i prostory, především v suterénu budov, kde je možnost simulovat 

nelineární rozvoj průběhu požáru. Tyto jevy se v praxi nevyskytují až tak často, ale o to jsou 

nebezpečnější, hlavně backdraf. Hasiči by tyto jevy měli poznat zejména v praxi po předešlé 

instruktáži, měli by vědět, kdy vznikají a co jim předchází a také jak proti nim zasahovat. 

V kapitole 6.2.2. jsem tyto jevy popsal a uvedl výcvikové zařízení pro jejich simulaci, tzv. 

flashover kontejner. V menším měřítku se tyto děje dají nasimulovat i v jiných vhodných 

objektech a v oblasti Dolních Vítkovic jsou takové prostory. Při výcviku těchto dějů je ovšem 

kladen velký důraz na zajištění bezpečnosti.   
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9. Příprava, realizace a vyhodnocení cvičení hasičů v prostoru 

Dolní Vítkovice   

V této části se budu zabývat protipožárním cvičením, přípravou na něj, samotnou realizací a 

vyhodnocením cvičení. Cvičení jsem pojal takovým způsobem, aby odpovídalo co nejvíce 

skutečnému zásahu a bylo z něj patrné, jak se budou hasiči chovat při skutečném 

protipožárním zásahu.   

 

9.1.  Protipožární výcvik 

Při přípravě výcviku jsem vycházel ze statistických údajů, v jakém druhu budov ve 

Statutárním městě Ostrava, hasiči nejčastěji zasahují při protipožárním zásahu. Je to 

vícepatrová obytná budova. Jak jsem již uvedl v předcházejících kapitolách, vhodné budovy 

pro tento druh protipožárního zásahu, se v oblasti Dolních Vítkovic nacházejí dvě. Pro cvičení 

byla vybrána druhá, menší budova, (viz Obr. 20) a to z toho důvodu, že větší budova už má 

v důsledku častých cvičení rozbitá okna a místnosti objektu by se dostatečně nezakouřily a 

také proto, že v menší budově ještě výcviky nebyly prováděny, tudíž hasiči tuto budovu 

neznají a cvičení bude více realistické, protože u skutečného zásahu také předem neví, kde 

budou zasahovat. Hasiči budou muset provádět průzkum v neznámých prostorách. Toto je 

také jeden z významných stresových faktorů u zásahu, hasič prostory neměl šanci předem 

prozkoumat a neví, co jej na místě čeká.   

Dále chci na příkladu daného typu cvičení ozřejmit, že uvedený trénink má pro hasiče zásadní 

význam. Proto stejné cvičení absolvovaly dvě vybrané skupiny hasičů. Skupina 

profesionálních hasičů z HS1 v Ostravě - Zábřehu a jednotka dobrovolných hasičů JPO 2 z  

Hlučína. Obě skupiny mají zkušenosti s klecovým polygonem. Do první skupiny 

profesionálních hasičů byli vybráni nováčci, kteří slouží u HZS krátce a nemají ještě 

zkušenosti se skutečným protipožárním zásahem v obytné budově, ovšem již každý z nich 

minimálně jednou absolvoval tento druh cvičení. Zkušenosti mají pouze ze cvičení, nikoliv ze 

skutečných protipožárních zásahů. Druhá skupina, dobrovolní hasiči, jsou převážně také noví 

členové této jednotky a nikdo z nich nemá zkušenosti s tímto druhem cvičení. Někteří členové 

jednotky mají drobné zkušenosti ze skutečného protipožárního zásahu. Velitelem u této 

jednotky je hasič z HS1, který její členy učí metodiku protipožárního zásahu, která se používá 
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na HS1. Obě skupiny tudíž mají probranou velice podobnou teoretickou přípravu. Technické 

vybavení na protipožární zásah je srovnatelné.  

Po vykonaném cvičení obou skupin se srovná, jestli je efektivita nasazení a úspěšnost 

obdobná, jestli vykazuje diference a proč. Jak protipožární zásah zvládne skupina 

profesionálních hasičů, kteří mají zkušenosti s podobným cvičením a jak skupina 

dobrovolných hasičů, kteří tento druh cvičení zatím neabsolvovali. Výsledek tohoto cvičení 

bude odpovídat tomu, jak by se obě skupiny chovaly při skutečném protipožárním zásahu 

obytné budovy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 – Budova vybraná pro výcvik 

 

 

9.1.1. Příprava výcviku 

 

Jak jsem již uvedl, pro výcvik byla vybrána menší, jednopatrová budova. Bylo určeno, že 

zásah bude veden do prvního pata a to z toho důvodu aby hasiči museli vést dopravní vedení 

po schodech do patra. V prvním patře je celkem 8 místností, chodba a schodiště. Půdorys 

prvního patra budovy je vyznačen na obrázku, (viz Obr. 21).    
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Obr. 21 – Půdorys 1. patra budovy 

 

Ohnisko požáru bylo zvoleno v místnosti číslo 5 a částečně i na chodbě, (viz Obr. 21). 

V místnosti se nacházelo ještě několik kusů dřevěného nábytku. Pro vytvoření samotného 

požáru se použilo celkem 8 europalet a zhruba 30 kg desek a dřevěných úlomků. V budově se 

také nachází poměrně velké množství papíru, tento papír byl vkládán mezi dřevo, aby došlo 

k lepšímu rozhoření. Předpokládalo se, že při požáru se na chodbě vytvoří neutrální rovina, 

tato domněnka byla správná, (viz Obr. 22).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 – Požár a tvorba neutrální roviny na chodbě 
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Teplota požáru v obytných budovách dosahuje 700 až 1000 ºC , [7]. Po rozhoření byl požár 

měřen termokamerou a teplota dosahovala k 800 ºC, (viz Obr. 23). Parametry požáru při 

cvičení byly srovnatelné se skutečným požárem. Hasiči byli vystaveni stejnému tepelnému 

záření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 – Teplota požáru měřená termokamerou 

 

Do budovy byla také umístěna figurína, která představovala osobu v bezvědomí, kterou hasiči 

musí co nejdříve nalézt a vynést z objektu. Tato figurína má velikost člověka a váhu 80 kg, 

tudíž hasiči při její záchraně budou muset vynaložit stejné úsilí, jako při záchraně muže 

průměrné hmotnosti, (viz Obr. 24). Figurína byla umístěna do místnosti číslo 4, (viz Obr. 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 – Figurína v místnosti č. 4 
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Aby se cvičícím hasičům ještě o něco ztížily podmínky průzkumu, byly v místnosti č. 3 a 7 

asi 3 minuty před zahájením cvičení odpáleny dýmovnice. A to z toho důvodu, že při 

spalování pouze dřeva a papíru vzniká méně kouře, než při klasickém požáru bytu, protože 

v bytě se nachází i velké množství textilií a plastů a hlavně při hoření plastů vzniká velké 

množství hustého kouře, (viz Obr. 25).     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 – Kouř z dýmovnice v místnosti č. 3 

 

Bezpečnost na místě byla zajištěna veliteli a zkušenými hasiči, kteří dohlíželi na celý průběh 

cvičení. Pro případ zranění byl přítomen i hasič – paramedik, který měl k dispozici 

zdravotnický kufřík z hasičského vozu. Před samotným cvičením velitel hasiče upozornil na 

možná nebezpečí a vysvětlil jim, předpokládaný průběh cvičení.  

 

9.1.2. Realizace cvičení 

 

Cvičení proběhlo dvakrát a to dne 14. 11. 2009 s jednotkou Sboru dobrovolných hasičů 

z Hlučína a dne 1. 12. 2009 s jednotkou profesionálních hasičů s HS1 z Ostravy - Zábřehu. 

Obě cvičení byla realizována naprosto stejně. Cvičení se zúčastnilo vždy jedno zásahové 

cisternové vozidlo s posádkou 1+5, to znamená 1 velitel, 1 strojník a 4 hasiči. 

Hasiči předem nevěděli, co je na místě zásahu čeká, objekt nikdy předtím neviděli a než se 

samotné cvičení nachystalo, čekali ve vozidle mimo dosah viditelnosti objektu. Ve vozidle 

s nimi byl i velitel cvičení a ten je během čekání upozornil na možná nebezpečí a vysvětlil 
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jim, co od nich očekává. Když bylo cvičení nachystané a požár se dostatečně rozhořel, dostali 

hasiči ve vozidle pomocí vozidlové vysílačky rozkaz k výjezdu a základní informace o situaci 

na místě zásahu: hoří jednopatrová budova, požár je v prvním patře a někde v prvním patře se 

pravděpodobně nachází osoba.  

 

Činnosti hasičů během cvičení  

Hasiči byli oblečeni do zásahových obleků a měli nasazenou kuklu, přilbu a zásahové 

rukavice, během jízdy autem si nasadili dýchací přístroje a po příjezdu k hořící budově se 

dovybavili ostatními technickými prostředky dle metodiky zásahu na požár. 

Strojník se přesunul k čerpadlu a rozhodil první hadici. Hasič číslo 3 a 4 začali budovat 

dopravní vedení po schodišti do prvního patra, (viz Obr. 26).        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 – Budování dopravního vedení 

 

Hasič č. 3 napojil rozdělovač a požádal strojníka o vodu. Mezi tím hasič č. 1 a 2 napojili na 

rozdělovač útočné vedení a zahájili průzkum bojem, (viz Obr. 27).        
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Obr. 27 – Útočné vedení 

 

Hasič č. 3 a 4 vytvořili průzkumnou skupinu a zahájili prohledávání zakouřených prostor 

s cílem najít pohřešovanou osobu, (viz Obr. 28). Po nalezení figuríny, která představovala 

pohřešovanou osobu v bezvědomí, jí co nejrychleji transportovali ven z budovy, (viz Obr. 

29).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 – Průzkum zakouřených místností 
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Obr. 29 – Záchrana “osoby v bezvědomí“ 

 

Po záchraně osoby a po uhašení požáru, byly vytvořeny otvory pro únik kouře a byla zahájena 

přetlaková ventilace jednotlivých místností, (viz Obr. 30).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 – Vynášení přetlakového ventilátoru 

 

Po dokončení cvičení proběhlo zhodnocení cvičení, které provedl velitel cvičení, (viz Obr. 

31). Každý z hasičů popsal prováděnou činnost, a bylo určeno, co bylo provedeno správně, co 

by mohlo být provedeno jinak a kde vznikly chyby. Na základě tohoto hodnocení si hasiči 

uvědomili chyby a na chyby vzniklé při cvičení se zaměří další odborná příprava.  
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Obr. 31 –  Zhodnocení cvičení 

 

 

1. cvičení – SDH Hlučín 

Cvičení proběhlo 14. 11. 2009  

Hasiči se zúčastnili cvičení s vozidlem CAS 24 MAN 4x4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 –  SDH Hlučín s CAS 24 MAN 4x4 
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Časový průběh cvičení: 

0:00 [min:s] – zahájení cvičení 

3:10 – natažení dopravního vedení, zavodnění po rozdělovač 

3:50 – zavodnění útočného proudu 

4:00 – zahájení hašení požáru na chodbě  

5:30 – hašení požáru v místnosti č. 5  

12:10 – nalezena osoba v místnosti č. 4 

13:40 – vynesení osoby ven 

14:00 – likvidace požáru v místnosti č. 5 

14:30 – zahájení vytváření otvorů pro odvod plynů přetlakovou ventilací 

16:00 – vytvoření otvorů pro odvod plynů 

17:40 – nasazení přetlakové ventilace na chodbě 

20:20 – nasazení přetlakové ventilace v místnosti č. 3 

22:30 – hasiči číslo 3 začíná pískat varovný signál na dýchacím přístroji a odchází ven 

22:50 – nasazení přetlakové ventilace v místnosti č. 4 

25:00 – nasazení přetlakové ventilace v místnosti č. 5 

25:40 – hasiči číslo 2 začíná pískat varovný signál na dýchacím přístroji a odchází ven 

26:50 – nasazení přetlakové ventilace v místnosti č. 6, 7, a 8 

31:30 – ukončení přetlakové ventilace 

32:30 – ukončení cvičení 

 

2. cvičení – HS1 Ostrava Zábřeh 

Cvičení proběhlo 1. 12. 2009  

Hasiči se zúčastnili cvičení s II. výjezd CAS 27 Rapier  a CAS 32 T 815  

 

Časový průběh cvičení: 

0:00 [min:s] – zahájení cvičení 

2:00 – natažení dopravního vedení, zavodnění po rozdělovač 

2:40 – zavodnění útočného proudu 

5:30 – zahájení hašení požáru na chodbě  

6:30 – hašení požáru v místnosti č. 5  

6:50 – nalezena osoba v místnosti č. 4 

7:40 – vynesení osoby ven 

13:00 – likvidace požáru v místnosti č. 5 
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13:30 – zahájení vytváření otvorů pro odvod plynů přetlakovou ventilací 

15:00 – vytvoření otvorů pro odvod plynů 

16:30 – nasazení přetlakové ventilace na chodbě 

19:00 – nasazení přetlakové ventilace v místnosti č. 2 

20:30 – postupné nasazení přetlakové ventilace v ostatních místnostech 

24:00 – hasiči číslo 4 začíná pískat varovný signál na dýchacím přístroji a odchází ven 

30:00 – ukončení přetlakové ventilace 

31:00 – ukončení cvičení 

 

9.1.3. Vyhodnocení cvičení 

 

Při zběžném hodnocení by se dalo konstatovat, že obě cvičení dopadla úspěšně, osoba byla 

nalezena a požár byl uhašen i celkový čas cvičení byl podobný. Ale pokud se podíváme 

pozorně na časový průběh cvičení, zjistíme, že během prvního cvičení byla osoba nalezena 

v čase 12:10 a venku z objektu byla v čase 13:40, oproti tomu při druhém cvičení byla osoba 

nalezena v čase 6:50 a venku z objektu byla v čase 7:40 od zahájení cvičení. Jde o zásadní a 

pro záchranu života směrodatný časový rozdíl 6 minut! Z toxického prostředí na čistý vzduch 

a do péče lékařů se osoba v druhém případě dostala podstatně dříve. Tento čas je velice 

důležitý, protože o životě osob v zakouřeném prostředí rozhoduje právě rychlost jejich 

záchrany. Záchrana osob je při protipožárním zásahu stěžejní faktor. 

Toto byl zásadní rozdíl mezi oběma skupinami. Profesionální hasiči této časové úspory 

dosáhli tím, že první dvojice nebyla fixována na likvidaci ohniska požáru, protože usoudili, že 

se požár nemá kam rozšířit a provedli rychlý průzkum místností na levé straně, až poté začali 

s likvidací. Druhá dvojice započala průzkum na pravé straně a k místnosti číslo 4, kde byla 

umístěna figurína, se dostali daleko dříve než skupina dobrovolných hasičů, kdy jejich 

průzkumná dvojce střídavě prohledávala místnosti na levé a na pravé straně a k místnosti č. 4, 

kde byla umístěna figurína, se dostali s uváděným zpožděním.  

Zmíněné zkušenosti hasič získává opakovanou praxí. Není vždy potřebné „bezhlavě“ hasit, 

ale oheň, který se nemá kam rozšířit a nikoho bezprostředně neohrožuje, paradoxně využít 

k osvětlení prostoru a jako první činnost provádí průzkum a vyhledávání osob.“Čisté“ 

plamenné hoření není zdaleka tak nebezpečné jako toxické a výbušné zplodiny. 
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9.1.4. Názory na cvičení zúčastněných hasičů 

 
Po skončení cvičení proběhla závěrečná debata formou hodnocení, v které zúčastnění hasiči 

popisovali své dojmy a poznatky ze cvičení. Pro většinu hasičů celé cvičení představovalo 

velice silný zážitek po stránce emotivní i profesní.  

Pro zúčastněné hasiče byl připraven soubor otázek, na které členové obou skupin, dobrovolné 

i profesionální odpovídali. Vybrali vždy pouze jednu z možností, s kterou se nejvíce 

ztotožňovali.  

 

1. Mělo toto cvičení přínos pro tvou hasičskou praxi? 

a) Ano  

b) Ne  

c) Částečně ano 

2. Měl jsi pocity u cvičení stejné jako při skutečném zásahu? 

a) Ano, měl 

b) Ne, neměl 

c) Pocity byly hodně podobné 

3. Cítil jsi „adrenalin“ během cvičení?  

a) Ano, hodně 

b) Ano, ale jenom trochu 

c) Ne 

4. Cítil ses bezpečně během cvičení? 

a) Ano 

b) Moc ne, ale věřil jsem zabezpečení cvičení 

c) Vůbec jsem se necítil bezpečně 

5. Naučil ses během tohoto cvičení něco nového? 

a) Ano, hodně 

b) Ano, trochu  

c) Ne 

6. Chtěl by ses zúčastnit podobného cvičení i v budoucnu? 

a) Ano, určitě  

b) Ne 

c) Asi ano 
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Odpovědi hasičů na jednotlivé otázky jsem znázornil graficky, (viz Obr. 33). Díky odpovědím 

na tyto otázky si můžeme udělat představu o reakcích zúčastněných hasičů na tento druh 

cvičení. Celkem 7 hasičů z 8 si myslí, že toto cvičení mělo přínos pro jejich hasičskou praxi a 

stejný počet hasičů by se podobného cvičení chtělo určitě zúčastnit i v budoucnu.      

 

Názory na cvi čení zúčastn ěných hasi čů

0 1 2 3 4 5 6 7 8

6 c)
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1 c)
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Počet odpov ědí

 

Obr. 33 –  Graficky znázorněné odpovědi na otázky 

 

9.2.  Poznatky z realizovaných cvičení 

Na realizovaných cvičeních se ukázalo, jak by se jednotka dobrovolných a jednotka 

profesionálních hasičů chovala při skutečném zásahu. A jak je vidět z výsledků cvičení, 

hasiči, kteří již podobná cvičení absolvovali, se chovali daleko jistěji, nedělali tolik chyb a 



 

 51

jejich činnost při protipožárním zásahu byla daleko efektivnější. Z těchto výsledků plyne, že 

tento druh cvičení je pro hasiče prospěšný a výrazně zvyšuje jejich připravenost. I samotné 

reakce zúčastněných hasičů naznačují, že cítí v těchto cvičeních přínos pro svou praxi a chtějí 

se podobných realistických cvičení zúčastňovat i v budoucnu. 
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10. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval přípravou hasičů na zásah v reálných podmínkách. 

Zejména jsem se zaměřil na protipožární přípravu aplikovanou pro území Statutárního města 

Ostravy. Cílem bylo navrhnout systém přípravy hasičů na protipožární zásah s využitím 

objektu v prostoru Dolní Vítkovice. Na základě provedených výcviků v rámci této práce jsem 

chtěl dokázat, že protipožární výcvik s co nejrealističtějšími podmínkami je pro hasiče 

výhodný a komplexně je připraví na skutečný protipožární zásah. 

 

Na základě statistického sledování počtu požárů a druhu budov, ve kterých vypukl požár, 

jsem určil, u jakého druhu budovy zasažených požárem hasiči nejčastěji zasahují na území 

Statutárního města Ostrava. Je to bytový fond domovní, což jsou panelové domy, činžovní 

domy a historická obytná zástavba. Statistické sledování jsem prováděl v časovém období 

čtyř let a to 2006 – 2009. Za toto období je ročně průměrně zaznamenáno 154 požárů těchto 

budov. Proto jsem se zaměřil na protipožární přípravu pro tento typ budov.  

Uvedl jsem metodiku zdolávání požáru v těchto budovách a na příkladu skutečného požáru 

panelového domu jsem vyhodnotil, jakou činnost hasiči vykonávají a jakým nebezpečím 

během zásahu musí čelit. Skutečný zásah jsem porovnal s výcvikovými zařízeními 

používaných u HZS ČR a i jinde ve světě. Žádné s výcvikových zařízení nepřipraví hasiče na 

protipožární zásah komplexně, kromě anglického modelu výcvikového zařízení, ale bohužel 

tento typ výcvikového zařízení se v ČR nenachází. Proto jsem chtěl ukázat alternativu oproti 

výcvikovým zařízením používaných HZS ČR a tou je protipožární výcvik v opuštěných 

objektech. Tento druh výcviku má jednu obrovskou výhodu a tou je ekonomická stránka. 

Náklady na vybudování výcvikového zařízení jsou nulové 

V Ostravě se nachází ideální prostor pro provádění protipožárních výcviků a tím je bývalá 

průmyslová oblast Dolních Vítkovic. Tento prostor jsem popsal z hlediska využití pro 

praktický výcvik. Možnosti tohoto prostoru mají značné spektrum, od vyhledávání osob, 

technických výcviků, jako je pažení prostoru a rozebírání konstrukcí, lezecké přípravy až po 

„ostrý“ protipožární výcvik s likvidací reálného rozvinutého požáru. Uvedl jsem metodiku pro 

provádění protipožárního výcviku v tomto prostoru z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany 

životního prostředí. Zabýval jsem se také dohodou mezi HZS ČR a majitelem objektu o 

provádění výcviku v jeho objektu. 

Abych dokázal, že realistické protipožární výcviky jsou pro hasiče efektivní, připravil jsem, 

realizoval a vyhodnotil dvě cvičení v prostoru Dolních Vítkovic. Výcvik proběhl dvakrát, 
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vždy s jinou skupinou hasičů. Tito hasiči byli nováčci, kteří mají minimální zkušenost se 

skutečným protipožárním zásahem. První skupina byli dobrovolní hasiči z Hlučína, kteří mají 

zkušenosti s cvičením v klecovém polygonu, druhá skupina byli profesionální hasiči 

z Ostravy - Zábřehu, kteří mají také zkušenosti s klecovým polygonem a zúčastnili se i 

podobného výcviku v tomto prostoru. Byla vybrána budova, která je svým uspořádáním 

podobná obytné budově a v ní byl založen požár a byla do ní umístěna figurína, která 

představovala pohřešovaného člověka v bezvědomí. Hasiči, kteří se zúčastnili výcviku v této 

budově, v ní nikdy předtím nebyli. Výcvik provádělo družstvo 1+5 a jejich úkolem bylo 

zachránit osobu a uhasit požár. Družstvo, které již podobné výcviky absolvovalo, si počínalo 

daleko jistěji a pohřešovanou osobu vynesli z objektu o 6 minut dříve, než družstvo, které 

cvičilo pouze na jiných výcvikových zařízeních. Z výsledku výcviku lze poměrně zřetelně 

usoudit, jak by si obě družstva počínala při skutečném protipožárním zásahu.   

 

Snažil jsem se dokázat a názorně předvést, že výcviky prováděné v co nejrealističtějších 

podmínkách jsou pro hasiče přínosné, což se prokázalo u realizovaných výcviků a podle 

reakcí samotných hasičů, kteří se zúčastnili těchto výcviku, vyplývá, že se jim daný model 

výcviku zamlouval, vidí v něm přínos pro svou praxi a chtěli by se ho zúčastnit i v budoucnu.  

V širší souvislosti se vynořuje související problém v případě aplikace uvedeného projektu na 

ostatní sbory v ČR. Hasiči z Ostravy mají výhodu, že se na území města nachází ideální 

prostor pro provádění těchto typů praktických výcviků, což není možno konstatovat i 

v ostatních lokalitách Následně i využití zmíněných objektů Vítkovic v budoucnu bude 

problematické jednak z důvodu postupné devastace a záměru vlastníka rekonstruovat a využít 

současný polygon jiným způsobem. HZS bude nucen hledat jiný vhodný objekt. Jak bylo 

uvedeno, prostory musí splňovat řadu kritérií, aby v něm protipožární výcviky bylo možné 

provádět. Bylo by vhodné do budoucna uvažovat o vybudování výcvikových zařízení 

anglického typu, které hasiče připraví komplexně na protipožární zásah a zároveň zde bude 

zajištěna relativně vysoká bezpečnost zasahujících, objekt bude navržen přímo pro 

protipožární výcvik a hasiči budou pracovat pod dohledem vyškolených instruktorů. 
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Příloha 1 
 

Dohoda o spolupráci 

v oblasti integrovaného záchranného systému 

 

 

Smluvní strany, kterými jsou 

 

1. ČR-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 

700 44, Ostrava-Zábřeh, zastoupen krajským ředitelem HZS Moravskoslezského kraje 

plk. Ing. Zdeňkem NYTROU (dále jen „HZS MSK“) na straně jedné 

 

2. VÍTKOVICE, a.s, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302, 

zastoupená ředitelem SNS 900-Servis na straně druhé (dále jen „VTK“ ) 

 

se dohodly na následujícím: 

 

 

Článek 1 

 

Účel 
 

Účelem této dohody o spolupráci v oblasti integrovaného záchranného systému (dále jen 

„dohody“) je poskytnutí areálu Dolní oblasti VTK (dále jen „Dolní oblast“) k výcviku 

záchranných prací jednotkami požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému 

(dále jen „IZS“). 
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Článek 2 

 

Předmět smlouvy 
    

1. VTK poskytne bezúplatně k využití HZS MSK prostory a areál Dolní oblasti pro 

výcvik záchranných prací, které jsou v majetku Vítkovic. 

 

2. HZS MSK se zavazuje: 

 

a) využívat areál Dolní oblasti výlučně k výše uvedenému účelu dohody, tj. k 

výcviku záchranných prací jednotkami požární ochrany a složek IZS, a dále 

respektovat zákaz vstupu a pohybu jiných než oprávněných osob v prostorech 

a areálu Dolní oblasti, 

b) neomezovat další využití prostor a areálu Dolní oblasti zaměstnanci VTK nebo 

dalších firem v areálu, 

c) dodržovat při výcviku platné právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce při 

provádění záchranných prací jednotkami požární ochrany a složkami IZS 

(Bojový řád jednotek požární ochrany, Cvičební řád jednotek požární ochrany, 

metodiku „Práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární 

ochrany“ aj.), HZS MSK plně odpovídá za případné porušení těchto povinností 

a sjednává nápravu, 

d) minimálně 24 hodin před zahájením výcviku potvrdit kompetentní osobou 

HZS MSK požadavek na konání výcviku nebo cvičení u pověřené osoby VTK, 

e) minimálně 24 hodin před zahájením výcviku dodat požadované podklady pro 

umožnění vstupu (SPZ požární techniky, předpokládaný počet hasičů 

účastnících se výcviku nebo cvičení, případně členů ostatních složek IZS), 

f) v dostatečném časovém předstihu zajistit nepřítomnost dalších osob 

v prostorách výcviku nebo cvičení, 

g) HZS MSK je povinen zajistit dodržování veškerých předpisů na úseku 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na úseku protipožární ochrany, 

hygienické předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí a veřejného 

zdraví, platné v  areálu Dolní oblasti, a to jak obecně závazných předpisů, tak 

interních předpisů platných ve společnosti VÍTKOVICE, a.s., jakož i zvláštní 

podmínky a požadavky na provádění činností v areálu Dolní oblasti.  
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S povinností dodržovat tyto předpisy bude zástupce HZS MSK prokazatelně 

seznámen zástupcem útv.900.4 VÍTKOVICE, a.s. před prvním vstupem do 

areálu Dolní oblasti. 

 

 

 

Článek 3 

 

Další závazky HZS MSK 
 

HZS MSK se dále zavazuje: 

 

a) stanovit kompetentní osoby pro organizaci výcviků a cvičení a aktualizovat dodané 

kontaktní informace, 

b) provádět kontrolu prováděných výcviků a cvičení s důrazem na dodržování 

bezpečnostních zásad, 

c) vést evidenci realizovaných výcviků a cvičení v prostorách areálu Dolní oblasti VTK. 

 

 

Článek 4 

 

Další závazky VTK 

 

VTK se dále zavazuje: 

 

a) vnitřními pokyny zajistit realizaci dohody, 

b) stanovit kontaktní osoby pro sjednávání výcviků a cvičení, tento seznam v případě 

potřeby aktualizovat, 

c) sjednotit přístup organizačních součástí Vítkovic a.s. při realizaci výcviků, 

d) VTK se zavazuje umožnit přístup HZS MSK do areálu Dolní oblasti v souladu se 

Směrnicí S-127 – volný vstup a vjezd osob vybraných skupin určených HZS MSK, 

e) VTK je oprávněna kdykoliv provést kontrolu evidence realizovaných výcviků a 

cvičení. 
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Článek  5 

 

Finanční ustanovení 

 

1) Za škody na zdraví a majetku složek IZS způsobené během cvičení a výcviků 

v areálu Dolní oblasti vinou nevhodného stavu areálu, budov, komunikací, 

technologií aj., nenese odpovědnost VTK. 

2) HZS MSK prohlašuje, že bere na vědomí  upozornění  na to, že VTK nezajišťuje 

pojištění věci, které nejsou v jejím vlastnictví a neodpovídá za jejich případné 

poškození či ztrátu. 

3) HZS MSK je odpovědna za případnou škodu, způsobenou při cvičení a výcviku VTK 

nebo třetím osobám působícím v areálu Dolní oblasti. 

 

 

Článek 6 

 

Řešení sporů 

 

Případné spory vzniklé při plnění této dohody řeší ředitel HZS MSK a ředitel SNS 900-Servis 

nebo osoby jimi zmocněné. 

 

 

Článek 7 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a může být měněna nebo doplňována na 

základě vzájemného souhlasu smluvních stran písemnými očíslovanými dodatky, které 

se stanou nedílnou součástí této dohody. 

2) Platnost této dohody může být písemně ukončena oběma stranami kdykoliv po dohodě 

smluvních stran. 
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3) Každá smluvní strana může tuto smlouvu druhé smluvní straně písemně vypovědět 

a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvého dne 

měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.   

4) K datu skončení platnosti této dohody je HZS MSK povinen odstranit z areálu Dolní 

oblasti veškerá zařízení, výcvikové pomůcky apod. 

5) Až do skutečného data ukončení platnosti této smlouvy budou smluvní strany 

pokračovat v plnění této smlouvy. 

6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden výtisk. 

 

 

Článek 8 

 

Platnost a účinnost smlouvy 

 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem ……………….. 2006. 

 

     V Ostravě dne …………………2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      plk. Ing. Zdeněk Nytra                                             

          krajský ředitel                                                                      ředitel SNS 900-Servis                                           


