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Flashover výcvik HZS ULK 2015 

o V roce 2015 bylo plánováno 5 dvoudenních výcviků v prostoru výcvikového 

pracoviště v ZÚ Zbiroh. 

o Realizovány 4 výcviky v termínech: 

1.    3. – 4. 8.  

2.    7. – 8. 9.  

3.  14. – 15. 10. 

4.  29. – 30. 10.  

o První výcvik v termínu 3. – 4. 6. zrušen z důvodu instalace stabilního čerpadla v 

prostoru výcvikového pracoviště v ZÚ Zbiroh.  

 

 



Flashover výcvik HZS ULK 2015 

o V roce 2015 proškoleno celkem 92 příslušníků HZS ULK. 

o Lektorský sbor ULK má v současnosti 27 lektorů (7 lektorů vedoucích LII a 20  

 lektorů LI). 

o V ÚO Žatec doškolen na pozici LI nstržm. Lukáš Sýkora (náhrada za Bem). 

o V ÚO Žatec nadále chybí ještě jeden lektor LI jako náhrada za npor. Ing. Robina 

Kastnera, který nesplnil požadavky pro výkon této funkce.  

o V ÚO Chomutov dochází k výměně dvou lektorů LI, kteří již nadále nechtějí tuto 

funkci vykonávat. Doškolení náhradních lektorů proběhne v roce 2016. 



Úrazy při výcviku HZS ULK 2015 

o V roce 2015 bylo při výcviku HZS ULK zraněno celkem 5 příslušníků = cca. 5,5% 

cvičících. 

o 1 x podvrtnutí kolene. 

o 1 x cizí těleso v oku + následný zánět. 

o 1 x opaření palce. 

o 2 x popálení, jednou koleno a podruhé popáleniny 2 stupně na několika místech 

levého předloktí. Ošetřeno v nemocnici. Úraz nastal 14. 10. a příslušník je stále v 

pracovní neschopnosti. 

o Všechny úrazy jsou řádně evidovány dle platných předpisů do knihy úrazů  

o Kopie evidovány u hlavního lektora ULK . 

o Oproti roku 2014 výrazně ubylo opařenin na hlavě, v důsledku převystrojení 

příslušníků dvouvrstvými kuklami. 



Pozitiva při výcviku HZS ULK 2015 

o Převystrojení příslušníků dvouvrstvými kuklami (ovšem stále ne všech). 

o Zázemí v ZÚ Zbiroh – dobudována sušárna pro výstroj cvičících. 

o Ubytování, strava – vše v naprostém pořádku. 

o Spolehlivě fungující dílna CHTS s velmi ochotnou obsluhou. 

o Příslušníci si v praxi ověří limity svých OOP. 

o Dodržování ústrojové kázně – již se nevyskytují jedinci s prstýnky, řetízky, náramky 

apod. Cvičící používají pod zásahový oděv funkční prádlo i když mnohdy pouze 

zapůjčené pro výcvik FOK! 

 



Negativa při výcviku HZS ULK 2015 

o Nevhodné rukavice – vybavení příslušníků rukavicemi z nižší modelové řady. Momentálně 
nejrizikovější místo pro možný úraz. Při výcviku došlo k množství drobných opařenin, 
které nebyly dále zaznamenány a které donutily cvičící přerušit výcvik. 

o Stále nemají všichni příslušníci vlastní funkční prádlo. 

o Při reálném požáru hrozí mnohem horší zranění. Při výcviku jsou vždy v dosahu    cca. 3m 
únikové cesty a cvičící při problému okamžitě opouští výcvikový prostor.                        
V reálném situaci nemožné. 

o Příslušníci stále neznají bezpečně ovládání a možnosti kombinovaných proudnic. 
Neznají potřebné tlaky na proudnici pro její správné fungování.  

o Příslušníci mají velké mezery v základních znalostech taktiky a kooperace                     
v požárním družstvu. 

o Někteří příslušníci, kteří již prošli výcvikem, naučené poznatky dále nevyužívají v 
reálných situacích, protože „to přeci platí jen v kontejneru“. 

o Na výcviky již jezdí kurzanti, kteří nejedou dobrovolně a je to znát na jejich přístupu a 
motivaci.  

o Nedostatečná podpora ze strany velitelů družstev a čet některých ÚO, kteří nevyužívají 
svých lektorů k výcvikům a školením na stanicích a zároveň odmítají přijmout nové 
poznatky. 

 

 



Shrnutí a návrhy 

o Během výcviku se daří odstraňovat popsané negativní vlivy a vylepšovat znalosti a 
dovednosti příslušníků. Nicméně je potřebné udržet tento stav i na stanicích a při 
reálných situacích tak, aby OOP a požární příslušenství co nejlépe chránilo 
zasahující.  

o Je potřeba více se v odborné přípravě věnovat práci s proudnicí a této nové taktice 
hašení požárů v uzavřených prostorech a využívat znalosti a dovednosti lektorů na 
stanicích. 

o Dovybavit všechny příslušníky dvouvrstvou kuklou a funkčním prádlem. 

o Zvážit nakupování zásahových rukavic z nižších modelových řad. Jsou dostačující 
pro běžné zásahy ale v krizových situacích jsou společně s kuklou nejvíce 
exponovanou částí OOP, jak ostatně dokazují utrpěné úrazy při výcviku. 

o Zvážit výstavbu vlastního zařízení tzv. pozorovací kontejner pro modul I v rámci 
našeho kraje. Možnost výcviků v reálném prostředí (kouř a teplo). Dají se zde 
simulovat a pozorovat jevy vyskytující se při nelineárním šíření požáru (Rollover, 
Backdraft) a hlavně naučit, jak tyto situace zvládat. 

o Výstavbou vlastního zařízení nebudeme vázáni pouze na pár termínů v ZÚ Zbiroh 
ale můžeme cvičit kdykoliv. Možno zapojit i vybrané sbory JSDH.  

 

 

 

 

 



Co nás „pálí“ 

o Nedostatky ve vystrojování lektorů. Co ÚO, to jiná koncepce. Lektoři jsou vystavení 
mnohem extrémnějším podmínkám při výcviku, než kurzanti a potřebují to nejlepší 
vybavení, tak aby byli dostatečně chráněni. V některých ÚO není problém koupit 
lepší vybavení, jinde ano. Mělo by to být řešeno na krajské úrovni. Zároveň je 
potřeba toto vybavení obnovovat.  

o Některé ÚO mají problém komunikovat se svými lektory, potažmo s hlavním 
lektorem a vyžadují pouze komunikaci přes krajské ředitelství. Řídit a organizovat 
výcviky je plně v kompetenci hlavního lektora a na každý výcvik je potřeba 
zorganizovat 7 ÚO a je proto nezbytné, aby všechny ÚO vycházely maximálně 
vstříc a nekomplikovaly tak hlavnímu lektorovi jeho činnost a dokázali se přes tento 
problém přenést. 

o Chybí jakákoliv koncepce odměňování lektorů za jejich činnost. Výcviky jsou 
plánovány dle požadavků programu EKIS a proto jedou příslušníci vždy buď ze 
směny, anebo z druhého volna tzn. 2 dny výcviku x 8 hodin = jako 16 hodin směna. 
Ve výsledku je lektor 2 dny pryč, v rámci časového fondu nemá nárok na náhradní 
volno a ještě nemá zaplacenou pohotovost. Nejen že není odměněn ale naopak 
ještě přijde o placenou pohotovost. V tomto systému se tedy špatně hledá motivace 
pro další činnost. 



Zásahy 2015 

Plně rozvinutý požár bytové jednotky zlikvidovaný příslušníky po výcviku ve FOK 



Zásahy 2015 

Veškeré následky v sousedící bytové jednotce 



Zásahy 2015 

I toto je možné při požáru bytové jednotky v roce 2015 u HZS ČR 



Zásahy 2015 

Hořela pouze tato postel… 


