
 

 

 

 

 

ŠKOLENÍ A VÝCVIK JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY  SDH OBCÍ V 

SOUČINNOSTI S PROVOZEM VRTULNÍKOVÉ TECHNIKY 

a dalších smluvních partnerů 

 

 V březnu 2014 podepsala letecká společnost DSA a.s. dohodu s Generálním ředitelstvím 

hasičského záchranného sboru ČR o spolupráci v rámci integrovaného záchranného systému. Na 

základě této dohody budou využívány vrtulníky letecké společnosti DSA a.s. v případě potřeby na 

řešení mimořádných událostí.  Jedná se zejména jedny z nejvýkonnějších vrtulníků střední kategorie, 

jednomotorový Eurocopter AS 350 B3e a dvoumotorový vrtulník Eurocopter AS 355 N.  

 

Tyto typy vrtulníků jsou především určeny k evakuaci osob v počtu 1 pilot a 5 pasažérů, k 

mapování a koordinování zásahu, dopravě materiálu v podvěsu o celkové maximální hmotnosti 

břemene do 1.300  kilogramů. 

 

V průběhu roku 2013 provedla společnost DSA a.s. se svým smluvním partnerem společností 

InfoControl s.r.o. a její Skupinou speciálních výškových prací, společně se Zdravotnickou 

záchrannou službou Libereckého kraje a s členy JPO SDH Liberec Růžodol I. řadu nácviků v 

transportu osob, zdravotnického, hasičského, technického materiálu (humanitární pomoci a 

potravin).  

 

Vzhledem k tomu, že v krizových situacích, jako jsou povodně, hromadná neštěstí, piloti 

vrtulníků létají a přistávají na improvizovaných heliportech na vlastní riziko, chceme snížit rizika, 

spojená s tímto stavem a eliminovat možné nehody, popřípadě jiné, nepředvídané situace. Jako velmi 

dobré se jeví řešení výcviku dobrovolných hasičů z místních částí měst a obcí, s dokonalou znalostí 

místních podmínek, které ve své praxi zažili. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školení je právě proto zaměřeno na znalost v místních podmínkách, 

cílem je vytipovat improvizované heliporty, zabránit vstupu osob, 

informovat o místní meterologické situaci, znát povely a signály k navedení 

pilota na přistání. Dále následný pohyb okolo vrtulníku , znát bezpečné zóny pro pohyb osob a 

materiálu okolo vrtulníku, komunikovat s pilotem, předat pasažéry k evakuaci, převzít 

transportovaný materiál. 

 

  Dne 24. dubna 2014  ve Školním a výcvikovém zařízení HZS Brno provede letecká 

společnost DSA a.s. ve spolupráci se Skupinou speciálních výškových prací InfoControl letové 

ukázky s podvěsem břemen pro velitele HZS ČR. 

 

 Školení budou probíhat v prostorách společnosti DSA a.s. na letišti v Hradci Králové s 

použitím vrtulníků této letecké společnosti, v rozsahu dvou dnů, šestnácti výukových hodin. 

Praktická část bude zaměřena na činnost u vrtulníku v letovém režimu. 

 

 Výcvik bude ukončen závěrečným testem, a praktickou zkouškou v letovém režimu 

vrtulníku.  Po splnění těchto podmínek bude vydáno osvědčení a provedení tohoto školení. 

  

 Cena školení pro jednoho člena JPO SDHO činí 5.100,- Kč. včetně DPH. V ceně je zahrnuto 

ubytování v prostorách letiště Hradec Králové, náklady na letové hodiny vrtulníku v době výcviku, 

činnost odborných lektorů. 

 

 Do výcviku mohou být zařazeni pouze členové JPO SDHO po absolvování základní odborné    

přípravy. 

  

  

Ústroj a vybavení : 

 

Teoretická část : 

 PS II , přezuvky,  

 

Praktická část : 

 Zásahový oblek (kabát, kalhoty) , kukla, přilba se štítem nebo přilba a brýle, rukavice, 

zásahová obuv a reflexní vesta. 

 

 

 

 



Závazné přihlášky : 

 

 Úhrada školení pouze bankovním převodem na účet společnosti InfoControl ,  

číslu účtu : 2846569339 / 0800. Přijetím částky na účet budete zařazeni do výcviku. 

Dále uveďte prosím příjmení, jméno, SDH – obec a fakturační údaje, kam bude po převodu na účet 

společnosti InfoControl zaslána elektronicky faktura za výcvik. Dále uveďte e-mailovou adresu, kam 

má být faktura zaslána. 

 

Pokud bude velký počet zájemců, na stránkách InfoControl budeme avizovat, aby se výcvik neplatil, 

uvedeme termín, kdy bude opět možno závazné přihlášky přijímat. 

  

 

Termíny výcviků najdete na oficielních stránkách společnosti InfoControl : www.infocontrol.cz 

 

 

Bližší informace a závazné přihlášky : Lia Procházková, koordinátor výcviků 

        telefon : 607 808 252 

        e-mail  : lia@infocontrol.cz 

 

Dotazy odborného charakteru :  Martin Stolín , instruktor, lektor 

         telefon : 603 183 354  

         e-mait : martin@infocontrol.cz 

 

         Martin Beneš , instruktor, lektor 

         telefon :  723 723 183  

         e-mail :  beny@infocontrol.cz 

 

 

 

        www.infocontrol.cz   

        www.dsa.cz  

 

 

 

 

Skupina speciálních výškových prací InfoControl s.r.o. :  Martin Stolín , koordinátor SSVP,  

                 instruktor, lektor. 

  

                Martin Beneš , instruktor, lektor. 

 

 

Za společnost DSA a.s. :  Daniel Tuček , místopředseda představenstva  
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