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SBÍRKA  

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ 
 ŘEDITELE HZS STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

 

Ročník: 2013 V Kladně dne 21. února 2013 Částka: 6 

Č. j.: HSKL – 668/2013 – KŘ 

O B S AH :  

Část I. 6. Pokyn ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského 
kraje ze dne 21. února 2013, kterým se stanoví zásady 
používání výcvikového protiplynového polygonu 
v podmínkách Hasičského záchranného sboru Středočeského 
kraje. 
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6. 

Pokyn ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje 
ze dne 21. února 2013, kterým se stanoví zásady používání výcvikového 
protiplynového polygonu v podmínkách Hasičského záchranného sboru 

Středočeského kraje.  

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Tento pokyn vymezuje organizační zajištění při přípravě a výcviku v protiplynovém 
polygonu, který je umístěn na stanici Hasičského záchranného sboru Středočeského 
kraje Příbram (dále jen „stanice HZS Příbram“). 

Čl. 2 
Využití polygonu 

1. Příslušníci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (dále jen „HZS kraje“) 
ke zvýšení fyzické kondice, psychické odolnosti a zlepšení orientace v nepřehledném 
terénu za ztížených podmínek využívají výcviku v protichemickém polygonu na stanici 
HZS Příbram, který simuluje reálné okolnosti zásahu se sníženou viditelností. 

2. Pro potřeby svého výcviku mohou polygonu dále na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
využívat jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků, Hasičské záchranné sbory 
podniků, Armáda České republiky, Policie České republiky, městské či obecní policie 
a další složky (dále jen „jiné složky“), které v rámci integrovaného záchranného systému 
mohou získané znalosti a dovednosti využít při své zásahové činnosti, vždy 
za předpokladu zdravotní, osobnostní a fyzické způsobilosti dle zvláštních právních 
předpisů odpovídající předmětné činnosti. 

Čl. 3 
Odpovědné osoby 

1. Ředitel územního odboru Příbram určuje a odvolává vedoucího polygonu a jeho 
zástupce, kteří zodpovídají za provoz polygonu. Jejich jména a případné změny jsou 
uveřejňovány ve Sbírce organizačních opatření krajského ředitele Hasičského 
záchranného sboru Středočeského kraje.  

2. Ředitel územního odboru Příbram na návrh vedoucího polygonu nebo jeho zástupce 
určuje lektory - obsluhu zařízení polygonu, s potřebnou odbornou způsobilostí. Jména 
a případné změny lektorů - obsluhy zařízení polygonu jsou uveřejňovány ve Sbírce 
organizačních opatření ředitele územního odboru Příbram Hasičského záchranného 
sboru Středočeského kraje.  

3. Základní povinnosti lektorů - obsluhy zařízení polygonu tvoří zejména: 

3.1. zajištění prostorů pro odložení oděvů a věcí a provedení osobní hygieny 
po absolvování zátěže, 

3.2. udržování prostorů výcviku v čistotě, 

3.3. vedení příslušné dokumentace a evidence výcviků, 

3.4. zajištění dostatečného množství ochranných masek, přileb a tlakových lahví 
s provozním tlakem 200 bar a 300 bar včetně jejich plnění pro případné zapůjčení 
jiným složkám,  

3.5. provádění kontrol všech zařízení souvisejících s výcvikem, 

3.6. zpracování záznamu o úrazu do Knihy evidence úrazů. 
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4. Vedoucí polygonu, nebo jeho zástupce, navíc vykonává tyto činnosti: 

4.1. je odpovědný za připravenost polygonu k výcviku 

4.2. sestavuje měsíční rozpis výcviku v protiplynovém polygonu, 

4.3. určuje lektory - obsluhu zařízení polygonu pro jednotlivé výcviky, 

4.4. soustavně rozvíjí možnost využití polygonu, 

4.5. projednává s veliteli stanic HZS kraje a zástupci jiných složek termíny výcviku, 

4.6. vede plán obsazenosti polygonu a rozpis služeb obsluhy, 

4.7. postoupí odpovědné osobě za fakturaci potvrzenou objednávku a kopii záznamu 
o provedeném výcviku, připravuje podklady pro následnou fakturaci, 

4.8. zajišťuje kontroly a revize všech zařízení a vybavení polygonu, 

4.9. zajišťuje aktualizaci dokumentace BOZP a ostatních předpisů souvisejících 
s provozem polygonu, 

4.10.  jeden z nich se vždy účastní plánovaného výcviku příslušníků HZS kraje, 
je vedoucím výcviku. 

Čl. 4 
Výcvik 

1. HZS kraje zajišťuje pro své příslušníky na základě § 37 vyhl. MV ČR č. 247/2001 Sb., 
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, 
a interních aktů řízení (např. řád chemické služby, bojový řád apod.) výcvik 
v protiplynovém polygonu. 

2. Výcviku se účastní jednou ročně příslušníci zařazeni v jednotkách HZS kraje. Výcvik se 
provádí po územních odborech HZS kraje dle ročního rozpisu za dohledu vedoucího 
výcviku a lektora – obsluhy zařízení polygonu. Konkrétní termíny po předchozí dohodě 
s velitelem příslušné stanice určí vedoucí polygonu. Roční rozpis je uveden v příloze č. 1 
tohoto pokynu. 

3. Při výcviku příslušníků HZS kraje je doporučena přítomnost hasiče – technika chemické 
služby z příslušného územního odboru, který bude spolupracovat na koordinaci výcviku 
a dále bude mít za úkol přípravu dýchací techniky. 

4. Výcvik jiných složek probíhá alespoň za přítomnosti určeného lektora - obsluhy zařízení 
polygonu. 

5. Maximální počet je 20 frekventantů na jeden výcvikový den, pokud vedoucí polygonu 
nestanoví jinak. 

6. Vysílající organizace (pokud se nejedná o jiné složky a pokud je vlastní) zabezpečí 
kompletní dýchací přístroje v počtu odpovídajícím min. jedné polovině počtu 
frekventantů a náhradní tlakové lahve, splňující všechny předpisy a normy. Tato 
vysílající organizace zabezpečuje ochranné masky pro všechny frekventanty. 

7. Vysílající organizace určí vedoucího skupiny zodpovědného za absolvování výcviku. 

Čl. 5 
Zásady provedení výcviku 

1. Před zahájením každého výcviku v polygonu vedoucí výcviku nebo lektor - obsluhy 
zařízení polygonu provede instruktáž k provoznímu řádu výcvikového polygonu, BOZP 
výcviku a dále též k aktuálnímu stavu výcvikového prostoru a přilehlých místností, 
včetně upozornění na běžný režim příslušníků na stanici HZS Příbram, seznámení s 
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objektovou bezpečností a jejím režimem, možností ošetření v areálu (ZZS), povinností 
hlásit úrazy (kniha úrazů) apod. 

2. Volný pohyb frekventantů výcviku mimo vyhrazené prostory je zakázán. Frekventantům 
je k dispozici polygon, s přilehlými chodbami v přízemí budovy s využitím sociálních 
a hygienických prostor. 

3. Frekventanti se řídí pokyny vedoucího výcviku nebo lektora - obsluhy zařízení polygonu 
a po školení bezpečnosti práce svým podpisem potvrdí srozumitelnost těchto pokynů, 
kterými se budou při výcviku řídit.  

4. Výcvik se provádí v určeném rozsahu, který je uveden v příloze č. 2 tohoto pokynu. 

5. Vedoucí výcviku nebo lektor – obsluha zařízení polygonu před zahájením výcviku zajistí 
prostřednictvím vedoucího skupiny podpisy všech frekventantů na Záznamu 
o provedeném výcviku, jehož vzory jsou uvedeny v příloze 3a) nebo 3b) tohoto pokynu, 
na jejichž zadní straně bude natištěn text přílohy č. 4 tohoto pokynu. Po absolvování 
výcviku bude vyznačeno, zda frekventant prospěl nebo neprospěl. 

6. Vysílající organizace je odpovědna za to, že frekventanti splňují zdravotní způsobilost 
nositele dýchací techniky. 

Čl. 6 
Náklady spojené s výcvikem 

1. Ve smyslu ustanovení § 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění, 
jiné složky hradí provozovateli polygonu náklady spojené s výcvikem. 

2. Za výcvik jedné osoby v polygonu HZS kraje účtuje jiným složkám náhradu za náklady 
spojené s výcvikem ve výši 310,- Kč na jednoho frekventanta. 

3. Úhrada nákladů spojených s výcvikem se provádí na základě faktury vystavené 
poskytovatelem (HZS kraje) uživateli po předchozím potvrzení písemné objednávky 
uživatelem a jejím předání poskytovateli. Vzor objednávky je uveden v příloze č. 5 tohoto 
pokynu. 

4. Podklady pro fakturaci tj. potvrzenou objednávku a kopii záznamu o provedení výcviku 
předá vedoucí polygonu nebo jeho zástupce osobě odpovědné za fakturaci do 10 dní od 
skončení výcviku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Čl. 7 
Závěrečná ustanovení 

1. Zrušuji Pokyn ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje č. 34 (částka 
15/11) ze dne 2. prosince 2011 kterým se stanoví zásady používání výcvikového 
protiplynového polygonu v podmínkách Hasičského záchranného sboru Středočeského 
kraje  

2. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. března 2013. 
3. Nedílnou a závaznou součástí tohoto pokynu jsou přílohy:  
Příloha č. 1 – „Termíny výcviku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje“, 

Příloha č. 2 – „Zátěže pro jednotlivá cvičební zařízení instalovaná v polygonu“, 

Příloha č. 3a) – „Záznam o provedeném výcviku a souhlas s jeho podmínkami příslušníků 
Hasičského záchranného sboru ČR“, 

Příloha č. 3b) – „Záznam o provedeném výcviku a souhlas s jeho podmínkami“, 

Příloha č. 4 – „Bezpečnost práce a všeobecné podmínky výcviku v protiplynovém polygonu“, 

Příloha č. 5 – „Objednávka výcviku v protiplynovém polygonu Hasičského záchranného 
sboru Středočeského kraje“. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 plk. Ing. Miloslav Svatoš 
 ředitel HZS Středočeského kraje 
 vrchní rada 
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Příloha č. 2 k Pokynu ředitele HZS Stč. kraje č. 6/2013 

 
Zátěže pro jednotlivá cvičební zařízení instalovaná v polygonu: 
 
 
Rozdělení frekventantů dle věku: 
 
A/ věk 18 až 30    
B/ věk 31 až 40    
C/ věk 41 až 50    
D/ věk 51 až 60 a více  
 
1/ Nekonečný pás: 
 
A/ kategrie sklon 10 %  rychlost 7 km/hod dráha 200 m 
B/ kategrie sklon 8 %  rychlost 6 km/hod dráha 150 m 
C/ kategrie sklon 5 %  rychlost 5 km/hod dráha 100 m 
D/ kategrie sklon 3 %  rychlost 3 km/hod dráha 60 m 
 
2/ Nekonečný žebřík: 
 
A/ kategrie 30 m 
B/ kategrie 25 m    
C/ kategrie 20 m 
D/ kategrie 10 m   
 
3/ Kladivo: 
 
A/ kategrie 50 zdvihů 
B/ kategrie 33 zdvihů 
C/ kategrie 25 zdvihů 
D/ kategrie 17 zdvihů 
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Příloha č. 3b) k Pokynu ředitele HZS Stč. kraje č. 6/2013 

Záznam o provedeném výcviku a souhlas s jeho podmínkami – jiné složky 
Organizace Datum Lektor – obsluha zařízení 

 
 

 

Poř.č. Jméno a příjmení Datum narození 
Podpis 

frekventanta 
Prospěl/ 

Neprospěl 

1 *)     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

 *) vedoucí skupiny 
 

Poznámka: 

Níže uvedení a podepsaní frekventanti potvrzují svým podpisem, že splňují podmínky zdravotní způsobilosti 

nositele dýchací techniky, jsou zaškoleni v používání dýchacích přístrojů a výcvik absolvují na vlastní riziko  

a odpovědnost. Rovněž potvrzují svým podpisem, že byli seznámeni v plném rozsahu s Pokynem ředitele 

Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje č. 6 ze dne 21. února 2013, kterým se stanoví zásady 

používání výcvikového protiplynového polygonu v podmínkách Hasičského záchranného sboru Středočeského 

kraje (dále jen „Pokyn“), jakož i se zásadami bezpečné práce při výcviku v protiplynovém polygonu, jsou si 

vědomi rizik spojených s tímto výcvikem, problematice rozuměli a zásadami bezpečnosti práce se budou řídit. 

Svým podpisem se zavazuji k dodržování povinnosti, zásad a pravidel Pokynu, zejména pravidel bezpečnosti 

práce a všeobecnými podmínkami uvedenými na zadní straně tohoto listu. 
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Příloha č. 4 k Pokynu ředitele HZS Stč. kraje č. 6/2013 

Bezpečnost práce a všeobecné podmínky výcviku v protiplynovém polygonu 
 
1. Protiplynový polygon se skládá z posilovny, místnosti pro vedoucího cvičení, přípravné místnosti  

a cvičební komory. Výcvik se provádí za přímého dohledu vedoucího výcviku. K přímému dohledu 
slouží monitorovací zařízení s výstupem na ovládací pult v místnosti pro vedoucího cvičení. 

2. Vstup do polygonu je povolen pouze na pokyn vedoucího výcviku. 
3. Vstup do polygonu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek je přísně zakázán. 
4. Před zahájením výcviku musí být seznámeni frekventanti s úkolem, který musí v průběhu cvičení 

splnit. 
5. Vysílající organizace plně garantuje skutečnost, že se výcviku může zúčastnit pouze 

ten frekventant, který je zdravotně, fyzicky a osobnostně způsobilý dle zvláštních právních předpisů, 
za což nese vysílající organizace plnou odpovědnost. Minimální úroveň zdravotní způsobilosti 
frekventanta musí být na úrovni stanovené vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve 
znění pozdějších předpisů, nebo dle Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní 
způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí nebo podniků; to platí i o frekventanty jiných složek,  
na které výše uvedená právní úprava přímo nedopadá. 

6. U příslušníků HZS ČR se zdravotní způsobilost předem prokazovat nemusí. Za zdravotně způsobilého 
se považuje příslušník s platnou preventivní prohlídkou ve smyslu vyhlášky č. 393/2006 Sb., 
o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Frekventant, který není nebo se necítí být v době výcviku zdravotně, osobnostně nebo fyzicky 
způsobilý je povinen toto oznámit vedoucímu výcviku, a výcviku se nesmí zúčastnit. 

8. V průběhu výcviku vznikají tato rizika: 
a) nebezpečí fyzického vyčerpání, 
b) nebezpečí přehřátí, 
c) nebezpečí udušení, 
d) nebezpečí ztráty orientace nebo panických reakcí (klaustrofobie apod.) 
e) nebezpečí pádu při ztrátě orientace. 

9. Výcvik se provádí minimálně ve dvojicích a úkol je vždy společný. 
10. Při výcviku musí frekventant použít osobní ochranné prostředky určené pro výkon služby (práce) na 

místě zásahu. Vedoucí výcviku je oprávněn stanovit jaké osobní ochranné pomůcky budou  
při výcviku použity.  

11. K výcviku lze použít pouze izolační dýchací přístroj (dále jen „IDP“) s platnou revizí dle příslušných 
norem a předpisů, které prošly uživatelskou kontrolou. 

12. Každý frekventant je povinen před zahájením výcviku provést uživatelskou kontrolu IDP, který použije 
při vlastním výcviku, a nahlásit vedoucímu cvičení tlak v lahvi IDP dle manometru. 

13. Vedoucí výcviku je oprávněn dávat cvičencům pokyny. Ti jsou povinni se těmito pokyny řídit. Pokud 
vedoucí výcviku zjistí, že frekventant svým chováním opakovaně a přes upozornění navyšuje rizika 
výcviku a tím ohrožuje bezpečnost nejenom svojí, ale i dalších cvičenců, je povinen výcvik okamžitě 
přerušit a frekventanta z protiplynového polygonu vykázat. 

14. Pokud frekventant zjistí v průběhu výcviku jakoukoliv závadu na výstroji, výzbroji či polygonu, která 
zvýší riziko při plnění úkolu nebo zjistí, že není schopen dále pokračovat ve výcviku, aniž by tím ohrozil 
své zdraví, je povinen výcvik okamžitě přerušit a dát znamení o předčasném ukončení výcviku – stavu 
nouze vedoucímu výcviku. Vedoucí výcviku provede okamžitě veškeré činnosti stanovené pro případ 
nouze. 

15. Znamení lze dát přerušením činnosti a vztyčenou paží. V místech kde je stísněný prostor je možné dát 
znamení boucháním do konstrukce cvičné komory. 

16. Po skončení výcviku je frekventant povinen nahlásit vedoucímu výcviku zbytkový tlak v lahvi IDP. 
Vedoucí výcviku sdělí frekventantovi jeho průměrnou spotřebu vzduch při výcviku. 

17. O splnění úkolů je frekventant informován vedoucím výcviku. 
18. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje neodpovídá za úraz frekventanta jiné složky, škody 

vzniklé v příčinné souvislosti s výcvikem frekventantovi jiné složky nebo vysílající organizaci,  
ani za jejich odložené a vnesené věci. Frekventant jiné složky výslovně potvrzuje svým podpisem, že 
výcvik absolvuje na vlastní nebezpečí a riziko. 

19. Za škody způsobené HZS Středočeského kraje v souvislosti s výcvikem a jednáním frekventantů plně 
odpovídá vysílající organizační složka. 

20. Frekventant je povinen okamžitě nahlásit každý (i drobný) úraz a poskytnout součinnost odpovědným 
osobám k vypracování úrazového záznamu a další dokumentace. 
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Příloha č. 5 k Pokynu ředitele HZS Stč. kraje č. 6/2013 

 

Objednávka výcviku v protiplynovém polygonu  
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje 

 

Poskytovatel: Uživatel: 

Název: Hasičský záchranný sbor 
Středočeského kraje 

Název: 

Sídlo: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno Sídlo: 

IČ: 70885371 IČ: 

Číslo účtu: 19-8609881/0710  

Termín výcviku: 

Počet frekventantů výcviku: 

 
 

Cena za výcvik: 
 
310,-Kč / os. 

Vysílající organizace bere na vědomí skutečnost, že se výcviku může zúčastnit pouze 
osoba, která je zdravotně a fyzicky způsobilá.  
Za zdravotní způsobilost frekventantů (ve smyslu vyhlášky 393/2006 Sb., o zdravotní 
způsobilosti, v platném znění, nebo ve smyslu nařízení vlády č. 352/2003 Sb.) je 
odpovědná vysílající organizace. 

Výše uvedená organizace objednává výcvik v uvedeném rozsahu a za podmínek uvedených v Pokynu 
ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje č. 6 ze dne 21. února 2013, kterým  
se stanoví zásady používání výcvikového protiplynového polygonu v podmínkách Hasičského 
záchranného sboru Středočeského kraje. Všechna ustanovení citovaného pokynu mají pro tuto 
objednávku charakter smluvních ujednání mezi Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje 
a níže podepsaným uživatelem a stanovují podmínky, práva a povinnosti smluvních stran 
(poskytovatele a objednatele), což objednatel níže stvrzuje svým podpisem. 

 

 

 

V ………………………………… dne .......................... 

 
……………………………..  

razítko a podpis 

 

 

 


