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Průzkum

Pohyb v neznámém terénu



Průzkum
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 Průzkum je činnost, kterou se zjišťují

poznatky o situaci potřebné pro 

rozhodování o způsobu vedení zásahu.

 Provádí se po celou dobu zásahu:

 Při jízdě na místo zásahu,

 Na místě zásahu,

 Při odjezdu z místa zásahu…

 Vysoce riziková činnost – pozor na bezpečnost (možnost 
odříznutí únikových cest).



Cíle průzkumu
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 Ohrožení osob, zvířat, majetku

 Rozsah požáru

 Způsob a směry šíření

 Druh hořících materiálů

 Rozsah účinků mimořádné události

 Přítomnost nebezpečných látek a předmětů, které 

mohou nepříznivě ovlivnit zásah

 Tlakové láhve, kanystry, nebezpečné látky

 Terénní a jiné podmínky významné pro použití 

požární techniky a věcných prostředků.



Průzkum
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 Není vyloučen ani způsob provádění průzkumu tzv. 

bojem, tedy za součastného hašení

 Průzkum provádí:

 Velitel zásahu + min. jeden hasič

 Průzkumná skupina (min. 2 hasiči) – určen velitel 

skupiny

 Celá jednotka

 Hasič zjištěné poznatky hlásí svému VJ, VZ, VÚ, VS a 

udržuje po dobu průzkumu s ním spojení



Průzkum:
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 Zjistit informace o objektu a místě zásahu zejména z:
 Dokumentace zdolávání požárů

 Vnitřních havarijních plánů

 Další dokumentace (např.: evakuační plán objektu)

 Od majitele

 Od svědků

 Stanovit systém průzkumu (pravá, levá strana)
 Včetně spolupráce průzkumných skupin

 Využít prostředky pro usnadnění průzkumu (např.: 
termokamera, bezkontaktní teploměr, detekce nebezpečných 
látek) 



Souhrn bezpečnostních zásad
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 Použití ochranného oděvu a dýchací techniky

 Práce ve dvou a vícečlenných skupinách

 Pokusit se nalézt více cest vedoucích z budovy ještě před 

vniknutím dovnitř vč. možných ústupových cest pro 

průzkumnou skupinu

 Systematické prohledání objektu (např.: každé místnosti)

 Prohledat jednotlivé kusy nábytku, 

případně převrátit, odtáhnout.



Souhrn bezpečnostních zásad
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 Prohledat všechny šatny, WC, sprchovací kouty

 Občas přerušit činnost a naslouchat, neozve - li se zvuk, 

vedoucí k objevení postižených - pláč, volání o pomoc

 Po prohledání místnosti zanechat zřetelné, předem 

domluvené znamení o provedeném průzkumu -

zaklíněná židle mezi zárubně např., dále je možno přímo 

dveře označit visačkou, páskou apod. hrozí-li nebezpečí 

rozšíření požáru, dveře nutno uzavřít



Souhrn bezpečnostních zásad
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 Při průzkumu v prostoru s nedostatečnou viditelností 

postupovat obezřetně, tzn. používat ruce - hmat a 

pohybovat se po kolenou 

„Když nevidíte na své nohy, neudržíte se na nich!“ 



Konec
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