Příloha č.2, str. 3
Pokyny pro vedoucí ZBZS k vybavení čet a organizaci udržování odborné
způsobilosti v roce 2014
1. Ke cvičení v dýmnici smí být vyslána na základě písemné žádosti (formulář HBZS Fo
2007001) potvrzené vedoucím ZBZS nebo jeho zástupcem pětičlenná četa. Četa o
menším nebo větším počtu členů smí být vyslána jen po předchozí dohodě
s útvarem výchovy a výcviku HBZS, nebo vzájemné dohodě ZBZS naplánovaných
pro školení a cvičení na stejný den tak, aby nebyl překročen celkový počet cvičících
15.
Četa se dostaví na HBZS nejpozději v 7,15 hod v občanském oblečení a četař se
přihlásí na útvaru výchovy a výcviku HBZS. Každý člen čety musí být vybaven:





čistým sportovním oděvem a čistou obuví, případně čistými montérkami pro
cvičení na ergometrech,
čistým fáracím oděvem a čistou obuví, případně jiným čistým ochranným
oděvem, ochrannou přílbou a rukavicemi pro cvičení ve fáracích okruzích
dýmnice,
hygienickými potřebami (ručník, mýdlo apod.)
kmenovým listem záchranáře (v rozsahu, z kterého lze vyčíst plnění
záchranářských povinností i za minulý rok).

2. Dýchací přístroje včetně příslušenství, hlavová svítidla, nákolenice a minerální vodu
pro účely občerstvení budou poskytnuty HBZS.
Fakturace za poskytnuté služby se řídí příslušnou hospodářskou smlouvou a platným
ceníkem za poskytované služby.
3. Cvičení v dýmnici a školení na učebně probíhají podle osnovy schválené ředitelem
HBZS a trvají přibližně 6 hodin. Při cvičení v dýmnici je dodržován „Provozní řád
dýmnice“ a „Služební řád HBZS“.
4. Dopravu čet na cvičení a po cvičení zajišťuje ZBZS.
5. Obdobím, uvedeným v rozvrhu pro nástupy čet na cvičení v dýmnici, se rozumí
pracovní dny pondělí, úterý, středa a pátek. Ve čtvrtky cvičí v dýmnici pohotovost ze
ZBZS.
Případné nevyhnutelné změny (vynechání, přerušení nebo posun nástupního
termínu) je nutno předem dohodnout s útvarem výchovy a výcviku HBZS.
6. Záchranáři, kteří absolvovali cvičení v dýmnici v rámci výkonu pohotovostní služby,
nemusí v daném čtvrtletí další cvičení absolvovat. Hašení požáru ve cvičné štole ve
VVUÚ v Ostravě Radvanicích se považuje za splnění cvičení v dýmnici.
7. Nedoporučuje se absolvovat cvičení v dýmnici po noční směně.
8. Podmínkou připuštění záchranáře ke cvičení v dýmnici je rovněž znalost funkce
dýchacího přístroje a jeho kontrol před zásahem.
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