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ANOTACE  

POPP, L.: Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele. VŠB – TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství,  2008. 

 45 stran, 3 přílohy. 

 

 

Tato práce bude zaměřena na navrhnutí nestandardního polygonu pro Ústřední hasičskou 

školu v Jánských Koupelích. Bude popisovat vybavenost jednotek sboru dobrovolných 

hasičů, jak věcnými, tak technickými prostředky, dále srovnává stávající polygony v zahraničí 

a v české republice a v poslední části této práce popíše návrh na vytvoření polygonu. Po 

napsání této práce se bude podílet s architekty na realizaci tohoto polygonu. 

 

Klíčová slova: polygon, kouř, oheň, trenažér, hasiči 

 

Popp, L. A polygon at the Jánské koupele Training Center. VSB –TU of Ostrava, Faculty of 

precautionary engineering, 2008. 

           45 pages, 3 enclousures. 

 

This essay will be geared towards designing a non-standard polygon for central fireman 

school in Janske Lazne. It is going to describe facilities of volunteer firemen units, examining 

both their material and technical equipment and resources. Furthermore, it is going to 

compare current polygons abroad and in the czech republic and in the last section it will 

attempt to describe a polygon creation project. After the completion of this essay the author is 

going to cooperate with architects on implementation of this project. 
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1 Úvod 
Cílem této práce „ Polygon ve výcvikovém středisku Jánské koupele“ má za úkol 

pokusit se pomoci zdokonalit přípravu hasičů na zásahy v nebezpečném zakouřeném prostředí 

pomocí nestandardního trenažéru nebo jinak nazývaného polygon, kde hlavní nebezpečí 

představuje ztráta orientace.  

Příprava a práce hasičů v zakouřeném prostředí je jedna z důležitých a nepostradatelných 

věcí, které by měli hasiči výborně ovládat. V dnešní době jsou požáry bytů, rodinných domů, 

sklepních prostor či jiných uzavřených prostor doprovázeny silným zakouřením a 

nebezpečnými zplodinami hoření, jelikož většina zařízení a nábytku se v dnešní době vyrábí 

z umělých látek. Při silném zakouření je velké nebezpečí ztráty orientace a nedostatku 

kyslíku, což může vést až k následné smrti.Toto nebezpečí nehrozí však jen zasahujícím 

hasičům, ale i zachraňovaným či evakuovaným lidem ze zasaženého objektu. 

              V dnešní době probíhá příprava hasičů dvěma způsoby. První část je teoretická, která 

je vedena podle bojového řádu a druhá část je praktická, kdy hasiči většinou absolvují výcvik 

ve standardním zakouřeném polygonu. Tyto trenažéry jsou většinou kvalitní, ale 

nenapodobují reálné podmínky u zásahu se silným zakouřením. 

             Natrénovat si reálný zásah v zakouřeném prostředí je pro hasiče životně důležité a 

může to i zasahujícímu hasiči zachránit život.  

Předem bude zapotřebí statisticky vyhodnotit zásahovou činnost, kde se zaměřím na 

zjištění nejčastějších druhů zásahu jednotek sboru dobrovolných hasičů a dále na činnost, 

kterou u těchto zásahu hasiči vykonávají.   

Následovat budou kapitoly, kde uvedu jednotlivé vybavení jednotek sboru 

dobrovolných hasičů jak technickými prostředky tak i osobní výstroji tak i výzbroji, kde na 

základě vytvořeného dotazníku získám informace, které pak budou následně zpracovány a 

vyhodnoceny. 

V další části práce se budu zabývat popisem výcvikových středisek v zahraničí a 

v České republice a následným porovnáním příprav hasičů na zásahovou činnost. Posléze 

provedu návrh k vytvoření nestandardního polygonu současně s popisem činnosti při 

provádění výcviku na tomto zařízení. 
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2 REŠERŽE LITERÁRNÍCH ZDROJ Ů 

 
 
BALOG, K., KVARČÁK, M., Dynamika požáru. 1. vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, sv. 

22, 1999. 96 s. ISBN 80-86111-44-X 

 

 Publikace řeší složitou problematiku dynamiky požáru. Charakterizuje požár, zabývá 

se jeho vznikem, rozvojem a plným rozvinutím, také přerušením a dalšími jevy, které 

provázejí požáry na otevřeném prostranství i v uzavřených prostorech. Ukazuje způsob 

využití výsledků požárních testů při hodnocení požárního nebezpečí. 

 

ŠENOVSKÝ, M., Základy požární taktiky. 3 vyd. Ostrava: SPBI Spektrum, 2001. 85 s.ISBN 

80-86111-73-3 

 

Autoři se v této publikaci zabývají taktikou zásahu, výpočty sil a prostředků pro 

kvalitní a účinný zásah na určitý druh události a dále dokládají některé takticko technické data 

požárních prostředků a požární techniky. Uvádí i různé druhy příkladů pro výpočty sil a 

prostředků potřebných pro složitější zásah. 

 

GREMWOOD, P.  <http://www.firetactics.com 

 Server se zabývá hlavně požární taktikou, ale patří rovněž k jednomu s nejvíce zdroji a 

informací o nelineárních dějích při požárech, které se týkají jejich výzkumu, ale i praktických 

zkušeností s nimi. Obsahuje taky odkazy na další stránky zabývající se touto problematikou. 

Jsou zde rovněž informace týkající se nejnovějších technických prostředků, které hasiči 

používají. 

 

SLÁMA,M., Budování výcvikových polygonů. Závěrečná práce rekvalifikačního studia. 

 Ostrava: VŠB – TU, Hornicko – geologická fakulta, 1997. 20s 

 

 Práce je zaměřena na budování výcvikových polygonů. Jsou zde popsány některé  

typy výcvikových zařízení, které se používají u nás a v zahraničí a rovněž některé druhy 

zahraničních fyzických testů, jejichž vykonáním nově přijímaný příslušník HZS prokazuje 

svoji fyzickou zdatnost. 
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3 Statistika 
Abych získal informace o práci a  různých druhů činnosti jednotek sborů 

dobrovolných hasičů (JSDH), zpracoval jsem statistiku za období v letech 2003-2007. Čerpal 

jsem ze zdrojů Statistických ročenek 2007 a 2006 a materiálů, které mi zaslal pan Ing. 

Vonásek. 

3.1 Zásahy jednotek požární ochrany 

Tabulka č.1 ukazuje,že v dnešní době je druhou nejvytěžovanější jednotkou JSDH, která 

ve většině případů tvoří zálohu a asistenci pro jednotky Hasičského záchranného sboru ČR 

(HZS ČR). Z celého počtu zásahů jednotek požární ochrany (JPO) tvořily zásahy jednotek 

HZS ČR 67,9 %, JSDH obcí 24,8 %, profesionální jednotky hasičských záchranných sborů 

podniků (HZSP) 6,7 %, jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků (JSDHP) a jiné 

jednotky požární ochrany se podílely 0,6 %. 

  

  2006 2007 Index v %  
2007/2006 

Podíl na celkovém 
počtu zásah ů, v % 

Počet zásahů jednotek požární ochrany 
(včetně vícenásobných) 

129 743 140 535 108   

- z toho jednotek HZS ČR 89 211 95 477 107 67,9 

     jednotek SDH obcí 29 360 34 812 119 24,8 

     jednotek HZS podniků 10 132 9 367 92 6,7 

   ostatních jednotek požární ochrany 1 020 879 86 0,6 

                                Tabulka č.1 Počet zásahů jednotlivých druhů jednotek požární ochrany  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Graf č.1 Podíl druhů jednotek PO na zásahové činnosti za rok 2002 a 2003 
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Tabulka č.2 ukazuje, že jednotky požární ochrany zasahovaly v roce 2007 celkem u 

115 999 mimořádných událostí, což je o 7 202 událostí více než 2006. Zatím se tedy jedná o 

největší počet mimořádných událostí v historii. Největší měrou se o tento počet mimořádných 

událostí podílely rozmary přírody jako jsou například sucha či vichřice.  

 
 

 
Druh události  

2005 2006 2007 Index v 
% 

07/06 

Podíl na celkovém  
počtu událostí, v 

% 

Požáry s účastí jednotky požární 
ochrany 

19 484 19 665 21 858 111 18,8 

Dopravní nehody 20 681 18 976 21 297 112 18,4 

Živelní pohromy 2 729 5 414 10 046 186 8,7 

Úniky nebezpečných látek 
z toho "ropných produktů" 

5 630 
4 616 

5 809 
4 644 

6 373 
5 177 

110 
111 

5,5 

Technické havárie 40 413 49 785 48 090 97 41,5 

Radiační havárie a nehody 2 4 0 0 0 

Ostatní mimořádné události 48 735 180 24 0,2 

Plané poplachy 7 846 8 409 8 155 97 7 

UDÁLOSTI CELKEM  96 833 108 797 115 999 107 100 % 

                       Tabulka č.2 Počet mimořádných událostí se zásahem jednotek požární ochrany 

3.2 Statistika požárů 

Podle tabulky č.3, která ukazuje počty požáru se zásahem jednotek PO v letech 1993-2007, 

tak  v porovnání s rokem 2006 

vzniklo o 10,5 % požárů více, 

kde se zároveň zvýšila i vznikla 

škoda při požárech. Z toho 

vzniklo 305 požáru se škodou 

vetší než 1 mil. Kč. Usmrceno 

bylo v roce 2007 celkem 130 

osob což je asi o 9,7 % méně 

než v roce 2006 a zraněno 1 023 

osob což v porovnání s rokem 

2006 je o 11,3 % více. 

 

 

                   Tabulka č. 3 Přehled požáru v letech 1993 až 2007 
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Jednotky požární ochrany v roce 2007 likvidovaly celkem 21 858 požárů, což je nárůst 

proti roku 2006 o 11 % (o 2 193 požárů). Je to zároveň vůbec nejvyšší počet od extrémního 

roku 2003. Požáry tvořily 18,8 % ze všech událostí se zásahy hasičů [1]. 

V roce 2007 vzniklo v ČR celkem 22 419 požárů - s účastí i bez účasti jednotek požární 

ochrany, což je o 9 % (1879 požárů) více než v předešlém roce 2006. Vloni tak v ČR došlo k 

největšímu počtu požárů od extrémního roku 2003. Důvodem bylo především počasí v dubnu 

a květnu s dlouhotrvajícím obdobím sucha, které se projevovalo na počtu požárů volných 

skládek, odpadů, ale i lesních porostů a požárů v přírodním prostředí vůbec. Bezkonkurenčně 

nejhorší měsíc byl z tohoto pohledu duben, kdy museli hasiči každý den likvidovat v průměru 

124 požárů, což je více než dvojnásobek celoročního průměru. V žádném jiném měsíci od 

roku 2003 k tak vysokému počtu požárů nedošlo. Vůbec nejčastěji hořelo v pondělí 30. 

dubna, kdy měl HZS ČR hlášeno 210 požárů[1]. 

Přehled počtu požáru i bez zásahu jednotek PO nám dokazuje tabulka č.4. 

 

Základní informace  2005 2006 2007 Index v %  
2007/2006 

Počet požárů 20 183 20 262 22 419 111 

Přímé škody, v mil.Kč 1 634,4 1 934,0 2 129,6 110 

Počet usmrcených osob 139 144 125 87 

Počet zraněných osob 914 919 976 106 

Uchráněné hodnoty při požárech, v mil. Kč 7 110,1 9 182,5 8 861 97 

                       Tabulka č.4 Požáry (se zásahem i bez zásahu jednotek požární ochrany) 

 

 

Jednou z nejčastějších příčin požáru, jenž nám ukazuje tabulka č. 5 a graf č. 2, byla již 

tradičně nedbalost dospělých lidí 12,9 %,hlavně se jedná o nedbalost při kouření nebo 

manipulaci s otevřeným ohněm. Další příčiny vzniku požáru jsou technické závady, hlavně 

topidel a komínů (14,9 %). 

 Zajímavostí je výrazný nárůst počtu požárů způsobených blesky. Díky suchu a vysokému 

počtu požáru v přírodním prostředí se také výrazně zvýšil počet požárů dále nedošetřovaných 

- o 22 %[1].  
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Příčina/rok  2005 2006 2007 Index % 
07/06 

Podíl p říčiny na celkovém 
počtu v roce 2007, v %  

Úmyslné zapálení 1 311 1 455 1 433 98 6,4 

Hra dětí s ohněm 301 272 280 103 1,2 

Nedbalost dospělých 2 369 2 759 2 896 105 12,9 

Závady komínů 314 327 263 80 1,2 

Závady topidel 188 181 163 90 0,7 

Technické závady (mimo 
komínů a topidel) 

3 012 3 037 2 908 96 13 

Samovznícení 166 187 183 98 0,8 

Výbuchy 9 11 15 136 0,07 

Blesky 66 64 95 148 0,4 

Dopravní nehody 215 175 203 116 0,9 

Dále nedošetřované požáry 10 262 10 269 12 497 122 55,7 

Ostatní příčiny 81 81 68 84 0,3 

Neobjasněno, v šetření 1 889 1 444 1 415 98 6,3 

CELKEM  20 183 20 262 22 419 111  

               Tabulka č. 5 Počet požárů podle nejčastějších příčin vzniku požáru 

 

Graf č. 2 Příčiny a činnost při vzniku požáru v letech 2002 – 2006 (počet požáru) 

3.3 Statistika z pohledu JSDH  

Graf č. 3 ukazuje počty zásahu JSDH , na kterých se podílí za období let 2002 – 2006. 

Z grafu vyplývá, že bilance požáru a technických zásahu je poměrně vyrovnaná. Technické 

zásahy u JSDH nabírají vysoké početnosti z důvodu častých zásahu na likvidaci obtížného 

hmyzu, časté asistence u dopravních nehod či u přírodních katastrof (vichřice, povodně). Jak 

je ale patrné z tabulky č.6, tak JSDH obcí nezasahují pouze u požáru a technických zásahu, 

ale například u úniku nebezpečných látek, u dopravních nehod či jiné pomoci.  
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                                        Graf č.3 Počet zásahu JSDH obcí 

Tabulka č. 6 Zásahy HZS a JSDH obcí 
 

3.4 Statistika celkové činnosti jednotek PO  

Statistické tabulky uvedené v příloze č.2, budou jasně vypovídat o jednotlivých 

událostech s činnosti jednotek požární ochrany rozdělených podle typu jednotky. Z těchto 

tabulek se výčtem události zaměřím na činnost SDH obcí, ze kterých vyplývá, že  jejich 

největší činnost je zaměřena na průzkum, druhá nejčastější činnost těchto jednotek byla hašení 

pomocí proudu typu C a pak následují další činnosti jako je vyproštění osob z havarovaných 

vozidel, práce na vodě a další. Z tohoto pohledu výsledku statistiky by jednotky JSDH měly 

být nejvíce připravované na průzkum a práci v zakouřeném prostředí a na zdolávání požáru.  
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3.5 Zhodnocení statistiky 

Ze statistiky plyne, že JSDH se nejvíce podíl na likvidaci a lokalizaci požáru a na 

provádění průzkumu u zásahu. Z tohoto hlediska by se příprava JSDH měla odvíjet právě 

tímto směrem zaměřeným na prohledávání místa zásahu a vyhledávání osob v zakouřeném 

prostředí. Na jejich činnosti a provedení daného úkolu leckdy závisí nejen životy 

zachraňovaných ale mnohdy i životy sebe samých či jejich kolegu z HZS ČR. 

Z tohoto důvodu se i nadále budu zabývat v této práci navržením cvičného polygonu 

pro JSDH v areálu Ústřední hasičské školy v Jánských koupelích, který by byl schopný plně 

simulovat reálné podmínky u zásahu při požáru bytu, rodinného domu či jiného uzavřeného 

prostoru, aby se hasiči mohli plnohodnotně na tento druh zásahu připravit. 
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4 Činnost JSDH při požáru 

4.1 Požár 

Požárem se rozumí každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění 

osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí 

hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí 

bezprostředně ohroženy.[2] 

Jako požár se berou i případy, kdy došlo k výbuchu hořlavých par, plynů a prachů bez 

následného hoření a také se neřeší zda a kým byl požár likvidován, jestli došlo k jeho 

samouhašení, či zda byl daný požár dostatečně nahlášen příslušnému HZS kraje. 

Podle pokynů, kterým se stanoví pravidla statistického sledování daných událostí, se 

za požár nepovažují tyto případy: 

• výbuchy výbušnin, pokud nedojde k hoření materiálu a konstrukcí po výbuchu, 

• hoření vinutí elektrických točivých strojů elektrickou iniciací, pokud nedojde k rozšíření 

hoření mimo prostor vinutí, 

• žhnutí elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci, 

• vznícení, ke kterým dochází při výrobě, pokud v technologickém postupu nelze vznik 

těchto případů vyloučit a jejich likvidace je technicky zajištěna za předpokladu, 

že nedojde k rozšíření hoření mimo předpokládanou část  technologie, nebo pokud jsou 

specifikovány výhradně jako provozní nehody, za předpokladu, že nesplňují některý 

ze znaků definice požáru. 

Zásah jednotek PO se v těchto případech nezařadí jako požár, ale zejména jako 

technická nebo technologická pomoc. [ 3 ] 

Co se týče činnosti JSDH při požáru, 

tak ta se v dnešní době hlavně odvíjí 

od vybavenosti jak osobní výstroji 

tak i výzbroji jako je například 

dýchací technika, ochranné obleky a 

jiné, což jsem zjistil z provedeného 

výzkumu vybavenosti JSDH pomocí 

dotazníku, který jsem rozeslal 30-ti 

sborům, a kterých se mi celkově 

vrátilo v počtu 21 kusů.                                                    

Obr. č.1  Likvidace požáru [5] 
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Z těchto dotazníků vyplývá, že některé sbory jsou již dnes vybaveny podobně jako 

jednotky HZS, v některých případech  i lépe, ale stále se najdou i JSDH, které toho kvalitní 

vybavení postrádají a tudíž nejsou vhodně vybaveny pro likvidaci požáru či provedení 

průzkumu zasaženého místa. Tato vybavenost se v dnešní době odvíjí hlavně od finanční 

podpory zřizovatele a zároveň má na to také velký vliv zařazení jednotky do kategorie, kdy 

jednotky s územní působností jsou sice finančně podporovány z krajských úřadu, ale tyto 

částky jsou oproti finanční podpoře zřizovatele velice zanedbatelné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 2 Hašení lesního požáru [4] 

4.2 Činnost JSDH při požáru 

Při požáru uzavřených prostorech dochází k silnému zakouření, které značně stěžuje 

zásah a ohrožuje životy, jak zasahujících hasičů, tak i evakuovaných osob, hlavně pokud se  

právě jedná o záchranu, snižuje viditelnost a tím i možnost ztráty orientace. Dále brání zjištění 

místa hoření a přístupu k němu, čímž dochází ke snížení účinnosti hašení a tím i zvyšuje 
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spotřebu hasební látky a větší spotřebu dýchací techniky.Silné zakouření je doprovázeno 

velmi vysokou teplotou. 

Pro provedení bezpečného a účelného zásahu je tudíž potřeba, aby zasahující hasiči 

byli vybaveni vhodným zásahovým oblekem chránící hasiče před působením sálavého tepla. 

Dále je důležitá vhodná ochranná přilba, rukavice či ochranná kukla, ale mezi nejdůležitější 

patří hlavně dýchací přístroj.  

Jednotky, které vlastní výše popsanou výbavu, jsou schopné provádět při požáru práce 

shodné s činnosti jednotek HZS a současně sdílet nebezpečí s tímto zásahem spojené. Od toho 

by se také měla odvíjet i  odborná příprava jednotek na tento druh zásahu, neboť ta má 

zásadní vliv pro vykonávání potřebné činnosti u požáru. 

Pokud je jednotka vybavena odpovídajícím vybavením, je možno ji použít především 

pro zásobování vodou, ale je možno jí také použít pro provedení průzkumu a následné 

lokalizaci a likvidaci požáru, zejména u požáru v uzavřených prostorách. Pokud však jednotka 

není vybavena ochrannými prostředky je její použití omezeno pouze na dodávku vody.                               

Celkově se dá tvrdit, že JSDH plní u zásahu velice důležitou roli, hlavně jedná-li se o požár 

většího rozsahu a je-li zapotřebí více sil a prostředků, které nejsou jednotky HZS schopny 

poskytnout. Neméně významnou a důležitou podstatou je i pořadí příjezdu jednotek hasičů, 

neboť v mnohých případech na místo události dorazí jako první JSDH a okamžitě provádějí 

prvotní zásah. Je tedy jasné, že připravenost členů JSDH nesmí pokulhávat za znalostmi a 

připraveností  příslušníků HZS. 

Je celá škála činnosti, které JSDH u zásahu provádějí jako je hašení, odvětrání zakouřených 

prostor, průzkum, evakuace osob, rozebírání konstrukcí či velmi důležitou úlohou JSDH je 

dodávka vody nejen při velkých požárech lesů, kde jsou schopny poskytnout dostatečné 

množství sil a také techniku, která je schopna se dostat blíže k místu požáru a tudíž lépe 

zvládnout situaci, ale jsou schopné tvořit i dostačující a odbornou pomoc HZS ČR při 

lokalizaci a likvidaci požáru rodinných domů či jiných menších uzavřených prostor. 
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5 Vybavení jednotek JSDH technikou v MSK 
 
Na celém území ČR nejsou statisticky vedené počty a typy vybavení JSDH a ani to není 

statisticky sledováno, proto jsem využil informace, které jsem získal u pana ing. Tomáše 

Melčáka, který pracuje u HZS MSK na úseku IZS a tudíž má i informace o JSDH v MSK. 

Jako druhý zdroj informací o vybavenosti JSDH technikou a prostředky jsem ve své práci 

vytvořil jednoduchý dotazník pro JSDH, ze kterého jsem provedl vyhodnocení. 

V dnešní době se obce na vlastní náklady snaží nakupovat nejmodernější vybavení pro 

jednotku na jakýkoliv druh zásahu, ale nejčastější události, u kterých JSDH zasahují jsou 

požáry a průzkumy, jak jsem již dříve zjistil ze statistických údajů. 

Mezi vybavení potřebné pro provedení zásahu u požáru a průzkumu místa požáru, 

patří hlavně ochranný zásahový oděv, ochranná přilba, zásahové rukavice, zásahová obuv a 

jedním z nejdůležitějších patří vzduchový dýchací přístroj. V neposlední řadě jde také o 

cisternovou automobilovou stříkačku (CAS) a nebo o dopravní automobil (DA). 

5.1 Mobilní technika 

JSDH v moravskoslezském kraji dnes má ve svém užíváni mnoho typu a druhů 

mobilní techniky jak nám dokazuje tabulka č.7 .Co se týče mobilní techniky zaměřené na 

cisternové vozy, tak typem CAS 32 z pozice velikosti čerpadla se hlavně jedná o vozidla na 

podvozku Tatra 148 a Tatra T 815, z pohledu CAS 24 se nejčastěji jedná o typy od podvozku 

typu Š706 RTHP přes L101 až po nejnovější podvozky typu Tatra T 815 4 x 4, Renault 

Midlum či vozidla na podvozku MAN a jiné druhy značek jak dokazuje tabulka č.8  o 

pořízení nových CAS u JSDH v Moravskoslezském kraji. 

 

 jednotek CAS DA AS AP AŽ NA OA RZA TA VEA 
JPO II 48 88 54 1 1 2 3 6 2 4 2 
JPO III 75 84 65 1 0 0 5 9 0 1 0 
JPO V 247 60 176 2 0 0 36 29 0 0 0 

Tabulka č.7 : Přehled techniky JSDH obcí v Moravskoslezském kraji [6] 

Mezi typické DA se řadí nejen mezi JSDH vozidlo na podvozku Avia A30 a 

v pozdější době Avia A31, které se v dnešní době sbory snaží nahradit dodávkovými vozy na 

podvozcích typu Mercedes-Benz či Ford a jiné zahraniční značky. Některé JSDH disponují i 

vozy typu RZA na různých podvozcích zahraničních značek, jako jsou například vozy značky 

Ford, Wolksvagen, Iveco  a jiné. 
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Obce Moravskoslezského kraje, které po řídily novou CAS v 
rámci obnovy mobilní PT 

poř.čís. ÚO obec (jednotka) kat. JPO  podvozek dodavatel  rok po řízení 
CAS 

1 NJ Příbor II AVIA THT 2002 
2 NJ Studénka II/2 AVIA THT 2002 
3 BR Vrbno p.Prad. II/2 TATRA THT 2004 
4 NJ Bílovec II TATRA THT 2004 
5 FM Třinec-Guty II TATRA THT 2004 
6 OP Bolatice II RENAULT   2005 
7 OP Píšť III RENAULT   2005 
8 OP Budišov n.Bud. II MAN   2005 
9 KA Orlová III IVECO   2005 
10 BR Krnov II TATRA THT 2006 
11 FM Stará Ves n.O. III RENAULT   2006 
12 FM Kunčice p.O. III MAN SPS 2006 
13 FM Ostravice II TATRA THT 2006 
14 FM Dobrá III RENAULT   2006 
15 KA Horní Suchá III RENAULT   2006 
16 NJ Kopřivnice II TATRA TATRA 2006 
17 OP Opava-Kylešovice II MAN   2006 
18 OP Šilheřovice III RENAULT   2006 
19 FM Čeladná III TATRA THT 2006 
20 OP Hlučín II MAN SPS 2006 

21 FM Paskov II 
RENAULT 

RS 
TRUCK 2007 

22 FM Mosty u Jablunk. II TATRA THT 2007 
23 FM Frýdek Místek III TATRA THT 2007 

24 FM Dol.Domaslavice III 
MB ATEGO 11 

t THT 2007 
25 FM Raškovice III TATRA THT 2007 
26 FM Kozlovice III MAN  SPS 2007 
27 FM Nýdek III TATRA THT 2007 
28 NJ Odry II TATRA THT 2007 
29 NJ Frenštát p.Rad. II TATRA THT 2007 
30 OV Klimkovice III MAN SPS 2007 
31 NJ Mořkov III TATRA THT 2007 

32 NJ Trojanovice 
III 

MB ATEGO 14 
t RLS 2007 

33 OP Kravaře II TATRA THT 2007 
34 OP Hradec n.Mor. II MAN SPS 2007 

35 OP Markvartovice III 
MB ATEGO 11 

t THT 2007 
36 OV Radvanice II/2 TATRA THT 2007 
37 NJ Hodslavice III TATRA THT 2007 

38 KA 
Bohumín, st. 
Bohumín 

III 
RENAULT RLS 2007 

             Tabulka č.8 Pořízeni nových CAS u JSDH v Moravskoslezském kraji [6] 



 14 

5.2 Ochranné obleky 

Co se týče ochranných obleků, tak JSDH už ve většině případu mají ve svém majetku 

ochranné obleky od firmy Deva Frýdek-Místek, která je nejen tuzemským ale i zahraničním 

dodavatelem ochranných obleků používaných nejen u hasičů. Ale i dnes se ještě vyskytují 

jednotky, kterým ve výbavě chybí zásahové obleky, jenž by odpovídaly potřebám pro zásah 

v zakouřených prostorech a při požáru, z čehož plyne, že nejsou schopné poskytnout 

potřebnou podporu ostatních jednotek u zásahu. 

Mezi nejpoužívanější zásahový oblek patří Fireman III, který je nejlevnější a 

nejvyužívanější u JSDH.  

Materiálové složení: 

- NOMEX® Tough - 195 g/m2  

- PU membrána H 825, 120 g/m2  

- Aramid regenerát, podšívka NOMEX®/VS FR - 250 g/m2  

 

Specifikace : 

- nejlevnější zásahový oblek doporučován pro dobrovolné sbory  

- použité - vložka v kabátě i kalhotách napevno  

- zesílená kolena  

- mimořádně nízká hmotnost obleku 

Je to dvojdílný, vícevrstvý, zásahový oblek pro hasiče, podle EN 469:2005, s vložkou 

napevno. [12] 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Obr. č.3 Zásahový oděv Fireman III [12]   
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Druhým používaným typem zásahového obleku je typ Fireman-Tiger, který je ve větší 

míře používán příslušníky HZS ČR, ale i některé JSDH. Jeho výhodu je to, že se redukovala 

jeho hmotnost a objem, došlo k získáni minimální absorpce vlhkosti, oblek má výbornou 

prodyšnost a vysokou pohyblivost a je opatřen kovovým bezpečnostním uzávěrem se 

sníženou hořlavostí. Jedinou jeho nevýhodou jsou větší finanční pořizovací náklady. 

 

Materiálové složení: 

 Vnější vrstva: NOMEX® Tough DIAMOND - 200 g/m2 - úprava SOFIGUARD  

 Vlhkostní bariéra: GORE-TEX® Fireblocker N - 140 g/m2  

 Tepelná bariéra: NOMEX® Comfort / Aramid Grid - 200 g/m2 - úprava SOFIDRY [13]  

 

  

 

Obr. Č.4 Složení vrstev obleku Fireman-Tiger [13] 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

                                                 Obr. Č. 5 Zásahový oblek Fireman-Tiger [13] 
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5.3 Ochranné přilby 

Mezi nejpoužívanější ochranné přilby patří značky GALLET a SCHUBERTH. Podle 

provedeného průzkumu jsou jednotky vybaveny typem  MSA – GALLET F1, která je 

vyvinuta a zaměřena tak, aby chránila hasiče jak proti ohni, šoku, průrazu cizím předmětem, 

agresivními kapalinami tak i chemickými částicemi, které ohrožují zasahující hasiče. Přilba je 

dále vybavena integrovaným držákem na svítilnu a typ MSA – GALLET F1 SF je vybaven 

integrovanými držáky na obou stranách. Dále tříbodový podbradník přispívá k vysokému 

komfortu a stabilitě přilby na hlavě, což je u zásahu velice důležité a součásti je i pokovená 

vnější strana zátylníku, který zabraňuje proniknutí odpadávajících části za zádovou stranu 

oděvu. Vyrábí se v různém barevném provedení, jako je například bílá, žlutá, červená, 

fotoluminiscenční a jiné. Helmu je dále možno doplnit o reflexní pásky na zadní straně přilby 

a komunikační vestavěný náhlavový systém. Jednou z mála důležitých ochranných 

komponentů je pozlacený celoobličejový štít a vestavěné ochranné brýle potřebné u 

technických zásahu jako je vyproštění osob za použití vyprošťovacího zařízení či použití 

motorové pily a dalších technických prostředků. Váha přilby je 1 450 g a její pořizovací 

náklady jsou dosti vysoké, což pro některé JSDH znamená velký problém. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

              Obr. č. 6. MSA – GALLET F1 SF [13]   

 

 

Jako druhý nejpoužívanější typ ochranné přilby je SHUBERTH F 210, který se vyznačuje 

konstrukcí nezakrývající uši, což zlepšuje komunikaci a schopnost lepší reakce na okolní 

teplotu,  ale tím ohrožuje i sluchový orgán zasahujícího hasiče. Přilba je vyrobena 

z mimořádně odolného materiálu Duroplast (fenoltextil) a opatřena reflexní páskou po celém 

obvodu přilby. Čelní štít lze plně sklopit i při nasazení ochranné masky, čímž zajišťuje 
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dvojnásobnou ochranu obličejové části. Zapínáni je provedeno pomocí kovové spony a 

podbradník je vyroben z jemné kůže s kovovou pojistkou proti tlakové vlně.  

Váha přilby je 1200 g. Barevné provedení je podobné s přilbou od firmy GALLET a 

také se dá doplnit o integrovaný držák svítilny. Přilba není vybavena vestavěnými brýlemi pro 

ochranu očí při použití vyprošťovacího zařízení či rozbrušovací nebo motorové pily. Místo 

vestavěných brýlí se dá použít celo obličejový štít. Pořizovací náklady jsou oproti přilbě 

GALLET dosti menší, což znamená, že je rozšířenější u JSDH. 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

Obr. č. 7 SCHUBERTH F 210 [13]   

Na trh také přichází nejnovější typ ochranné přilby  VFR 2000 s moderním designem a 

vysokou odolností. Je vyrobena z kompositu zesíleného tkaninou KEVLAR  ,díky kterému je 

odolnější proti vysokým teplotám. Přilba je vybavena novým a rychlým připojením ochranné 

masky a také novým systémem upínání podbradníku. Pro pohodlí při zásahu je vnitřní 

výstelka značky COOLMAX a má anatomicky tvarovaný celo obličejový pozlacený štít. Jako 

všechny předchozí typy má i tato přilba pokovenou vnější stranu zátylníku.Váha přilby je 

1280 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

Obr. č. 8 VFR 2000  [13] 
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5.4 Dýchací technika 

Pořízení dýchací techniky (DT) dnes vyžaduje na JSDH nebo na zřizovateli jednotky 

(většinou se jedná o obec) větší finanční nároky jak na nákup tak i na zajištění 

provozuschopnosti. Co se týče finanční stránky provozu, ta se nedá přesně vyjádřit, ale 

v rámci používáni během několika let se jedná o tisícové částky. Při pořízení DT je také nutno 

se domluvit s příslušným HZS, jaké služby (kontroly, plnění tlakových láhví atd.) je ochotno 

sboru zdarma poskytnout. Nejčastější typy, které se používají JSDH jsou SATURN S 7 a S 5 

a dýchací přístroj PA–90 PLUS. 

Dýchací přístroj SATURN S5, S7 

Jde o isolační vzduchový dýchací přístroj s otevřeným okruhem který poskytuje úplnou 

nezávislost na okolním prostředí to znamená, že umožňuje pohyb v prostorech s nízkým 

obsahem kyslíku i v prostoru, kde je značná koncentrace nedýchatelných škodlivin. 

Přístroj se skládá z tlakové lahve, nosiče tlakové láhve, plicní automatiky, horního závěsu 

(kostka), vrapové hadice, ochranné masky (CM-4, CM-5) a krytu dýchacího přístroje. [14]       

Základní technická data : 

• plnící tlak vzduchu - 20 Mpa  

• vodní obsah láhve - 5 nebo 7 litrů  

• zásoba stlačeného vzduchu - 1.000-1.400 l  

• max. doba ochrany uživatele 30 l/min - 33-46 min  

• varovný signál při poklesu tlaku - 4+1 MPa  

• pohotovostní hmotnost - 12-14,5 kg  [14]       

 

 

 

 

 

 

Obr. č.9  Dýchací přístroj Saturn S7 [16] 
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Dýchací přístroj PA-90 PLUS 

PA 90 Plus s dvoustupňovou dechovou ochranou se stlačeným vzduchem. Jedná se o 

nezávislý ochranný dýchací přístroj s automatickým přívodem vzduchu, který je určen pro boj 

s ohněm, pro poskytování pomoci pracovní, záchranářské a jiné použití v nedýchatelném 

ovzduší. Je to dýchací přístroj s dvoustupňovou regulací tlaku, s otevřeným dýchacím 

okruhem, přetlakového systému. Doba použití přístroje závisí na kapacitě (objemu) zvolené 

tlakové lahve a na dýchání uživatele. [15] 

Technické údaje: 

Provozní tlak 30 MPa  

Minimální průtok vzduchu 300 l/min.  

Redukční ventil pístový  

Hmotnost (bez tlakové lahve) 3 kg  

Množství vzduchu v tlakové lahvi 1800 litrů [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.10  Dýchací přístroj PA-90 PLUS [15] 
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6 Polygony v zahraničí a v ČR 
V této části diplomové práce se pokusím porovnat typy a výcviky na polygonech 

v zahraničí a v české republice pomocí informací, které jsem získal od zástupců holandské 

firmy FALCK jenž se zabývá výcvikem na různých typech polygonů.  

Výcviková střediska se využívají hlavně na přípravu hasičů k zásahové činnosti. 

Jednotlivé druhy a k tomu zařízené výcvikové moduly poskytují výcvik hasičů z různých 

oblastí, států,  ale zabezpečují i výcvik pro jiné osoby (krizové managmenty, posádky 

vrtulníků, posádky letadel, vrtných věží, záchranných jednotek a pod.) z řad policie, 

zdravotníků-záchranářů, civilní ochrany atd.  

6.1 Výcvikové středisko Falck Nutec v Dordrechte - Holandsko 

Rozeberu jedno z výcvikových středisko v Holandsku, konkrétně v městě Dordrecht. Jedná se 

o nové výcvikové středisko vybudované zejména pro státní hasiče, dobrovolné hasiče z obcí 

a měst a části závodních hasičů z Holandska (60% kapacita). Slouží však i pro komerční 

výcviky pro ostatní hasiče z jiných zemí – objemem asi 40 %-ní využité kapacity.  

 

Obr. č.11  Celkový pohled na výcvikové středisko Dordtrechte v Holandsku [21]       
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Pro informace, co se týká pojmu dobrovolní hasiči, tak tento pojem sice vystihuje podstatu, 

ale v každém státě v Evropy, se tento pojem jinak vnímá a jinak realizuje. V Holandsku např. 

pojem dobrovolný hasič znamená podobně jako u nás, občan, který tuto službu vykonává na 

bázi dobrovolnosti, ne jako svoje zaměstnání, ale na druhé straně se značnými benefity – od 

daňových úlev, úhrady nákladů s poskytnutou službou a pod. – což u nás je zatím jen sen 

a přání většiny dobrovolných hasičů. Z 26 tisíc hasičů je cca 20 % státních – profesionálních 

a 80 % je dobrovolných. Hasičské stanice na obcích a v přilehlých částech větších měst 

(kromě profesionálních hasičských stanic) jsou tzv. „bezobslužné“ t.j. jsou k dispozici 

dobrovolným hasičům, kteří jsou v daný den v pohotovosti. Držení pohotovosti potvrzují 

denně SMS na nejbližší hasičskou stanici profesionálních hasičů, kteří je zařazují do výjezdu 

podle potřeby. Samozřejmě, že mají také stanovené časové normy výjezdu s požární 

technikou.  

Co se týče výcvikového střediska, tak v něm je možné současně zabezpečovat výcvik 

hasičských jednotek od 6 do 100 hasičů najednou. Všechny výcvikové moduly jsou 

programovatelné a řízené na dálku. V současnosti existuje možnost naprogramovat až 300 

různých reálných scénářů výcviku.  

O každém výcvikovém modulu by se dalo toho hodně napsat, ale jen v krátkosti. Obytné 

stavby jsou postavené tak, aby : 

� zabezpečovaly výcvik hasičů na hašení požáru v různých interiérech. Místnosti jsou 

modelované od imitací prostorů  s vybavením jako jsou sklady různých materiálů, 

obytných místností, kuchyně, kotelny, garáže, nemocniční prostory, vězeňské cely, 

společenské prostory, hotelové pokoje, hospodské prostory, odpočinkové prostory, 

balkóny, schodiště atd. Prostě všechno na co by si hasiči jen vzpomněli, 

� zabezpečovaly výcvik hasičů na záchranu osob, sebezáchranu a záchranu majetku 

z výšek, z problematických prostorů – balkóny, okna, vnější únikové schodiště, 

střechy, uměle vytvořených otvorů a pod., 

� bylo možné nacvičovat taktiku hašení požárů a evakuaci osob v případech 

přeskakování ohně z budovy na budovu, vytváření  „komínů“ na schodištích, taktika 

hašení požárů v zadýmených hotelových prostorách, hašení kostelů a s tím spojené 

rizika ze stavby, taktika hašení požárů v podzemních garážích – hoření veškerých 

motorových vozidel s možností prohoření do vyššího poschodí a pod.. 



 22 

 Průmyslové moduly jsou postavené tak, aby : 

� bylo možné zabezpečit výcvik hasičů při hoření ropných produktů, výrobních 

technologií, plynu (potrubí, podzemní únik...), skladovacích nádrží ropných produktů, 

� bylo možné zabezpečit výcvik hasičů při automobilových haváriích, haváriích cisteren 

(úniky nebezpečných látek...), kolize automobilů s vlakovou soupravou, tramvají 

a jiných dopravních prostředků.  

�  v neposlední řadě bylo možné nacvičovat technické zásahy při vysvobozovaní osob z 

různých havarovaných vozidel, vlakových souprav, autobusů, tramvají a pod. 

 

Obr. č.12 Výcvikové modely pro požár v uzavřených prostorech či dopravní nehody [21] 

Samozřejmostí jsou plochy na nácvik práce s nebezpečnými látkami (čpavek, sirovodík...) 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.13 Výcvikový modul pro zásah na ploše s nebezpečnými látkami [21] 
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6.2 Výcvikové středisko Falck RISC v Rotterdamu - Holandsko 

Předmětné výcvikové středisko je také nově postavené středisko. Svoji historii píše sice už 

více jak deset let, ale v současnosti bylo přestěhované o několik kilometrů dále od původního 

místa. 

Slouží hlavně pro výcvik hasičů z průmyslových podniků, zejména z petrochemického 

a rafinérského průmyslu a pro hasiče a zaměstnance vrtných věží na mořích a posádky 

námořních lodí. Taktéž do uvedeného střediska chodí státní a obecní hasiči, protože na rozdíl 

od výše uvedeného střediska, zde se hasí požáry založené nejen na bázi plynu, ale 

i z organických materiálů (dřevo, ropné produkty a pod.). Mají pro uvedené spalování 

výjimku poskytnutou státem. 

Toto výcvikové středisko je charakteristické a ojedinělé v Evropě jednak svojí rozlohou, 

možnostmi získávání praktických návyků při realistických způsobech výcviku hašení požárů 

a kromě jiného má svoji speciální hasičskou jednotku, která na požádání je schopná do 24 

hodin zasahovat kdekoliv ve světě, ale zejména v Evropě při průmyslových haváriích. Má 

k dispozici na příslušných letištích svoje vybavení a pronajatým letadlem se s technikou 

dostaví k místům incidentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.14 Celkový pohled na výcvikové středisko v Rotterdamu – Holandsko [21] 
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Jednotlivé moduly jsou zaměřené na výcvik a taktiku hašení různých požárů s různými 

produkty. V současnosti se vybavuje a staví se nové obytné bloky, které budou tak jako 

v prvním případě vhodné pro výcvik obecních a státních hasičů. 

Ve výcvikovém středisku se používají jednotlivé moduly pro výcvik a práci : 

�  s nebezpečnými látkami 

�  offshore moduly 

�  flashover v různých prostorech atd. 

6.3 Výcvikové středisko Falck NUTEC v Esbjergu – Dánsko 

Toto výcvikové středisko je zaměřené na téměř všechny druhy výcviku, ale specializují se na 

výcvik hasičů a posádky vrtných věží, oblast HAZMAT (doprava a práce s nebezpečnými 

látkami, výcvik hasičů z petrochemického a rafinérského průmyslu, automobilového 

průmyslu, krizového managmentu podniků a institucí při vzniku mimořádných událostí, 

skupinové výcviky hasičských jednotek a pod.). 

Obr. č.15 Výcvikové středisko v Esbjergu – Dánsko [21] 

Mimo svého areálu, má k dispozici i plynový polygon (vlastníkem jsou dánské plynárny), kde 

zabezpečuje výcvik hasičů při vysokotlakém výronu plynu, únik plynu pod zemí (zjišťování, 

taktika hašení a pod.). Je to nejrealističtější výcvik, jaký kdy byl vytvořen. Všechno je na 

ostro, to znamená se všemi zvukovými a tepelnými efekty, samozřejmě za dodržování 

přísných bezpečnostních opatření. 

V tomto výcvikovém středisku už měli výcvik i hasiči ze Slovenska - Slovnaftu, a.s., 

U.S.Steel s.r.o., z České republiky Unipetrol a.s., Chemopetrol, a.s.,  a některé další podniky. 

V letošním roce bude probíhat další kurz pro U.S.Steel (SR) a Unipetrol a.s. (ČR) ve 

výcvikovém středisku Falck Nutec v Rotterdamu. Výše popsané kurzy a nebo i jiné, obvykle 

5-ti týdenní kurz stojí orientačně kolem 80 000 kč (bez dopravy, stravy a ubytování). 
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6.4 Výcvikové středisko ve Skövde - Švédsko 

 
 Škola je svou rozlohou 

(150 ha) druhou největší školou 

v Evropě. Ve škole pracuje 45 

lektorů,a dalších 55 zaměstnanců 

zajišťuje chod školy. Denní 

kapacita školy je něco kolem 300 

kadetů a ročně může školou a jejím 

školením projít až na 3000 hasičů a 

osob zabývajících se požární 

ochrannou. 

Obr. č.16 Výcvikové středisko Skövde - Švédsko  [22]         Výuka kurzu probíhá ve švédském, 

anglickém a ruském jazyce a roční rozpočet školy se pohybuje něco kolem 10 milionu euro 

ročně. Polovinu z této částky platí stát a zbylá polovina je financována z vlastních zdrojů 

školy, jejíž hlavním příjmem jsou zejména kurzy pořádané pro zahraniční hasiče. Cena 

týdenního kurzu pro jednoho hasiče činí 1700 euro. 

Vedení školy, logistika a ubytovací prostory školy jsou umístěny  na okraji města 

Skövde, zatímco celý areál je umístěn 5 km za městem asi 8 minut jízdy z místa ubytovacích 

prostor. 

Díky umístění výcvikového střediska mimo město je zajištěna bezproblémová 

výcviková činnost hasičů a to i v případě úniku zplodin hoření nebo jiných látek, jako je 

například amoniak, za hranici výcvikového střediska. Samozřejmě, že i přes velikou rozlohu 

výcvikového areálu se nedá vždy zajistit únik obtěžujících látek do okolí areálu. 

Ve výcvikovém středisku nesmí samozřejmě chybět i prostory pro převlékání, 

hygienická zařízení a stravovací prostory což je výhodou toho, že během výcviku se hasiči 

nemusí přesouvat z místa výcviku a výcvikového střediska. Kurzy jsou zaměřeny převážně na 

zdolávání požáru. Největší podíl na imitaci požárů mají ocelové kontejnery, které se k tomuto 

účelu používají, ale zároveň  mají ve výcvikovém středisku i k dispozici vícepodlažní 

železobetonové objekty, jako je například lodní trenažér. V neposlední řadě je zde možné 

trénovat i zásahy na požáry plynových zařízení, požáry dopravních prostředků, venkovních 

prostorů atd. a k tomuto účelu slouží skutečné objekty v reálném prostředí. 
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Kurz je většinou členěn do tří části: 

� zdolávání požárů v uzavřeném prostoru 

� zdolávání požárů plynových zařízení 

� likvidace úniku amoniaku do volného prostředí 

Důležitou součásti výcviku na sucho je nácvik ovládáni a práce s proudnicí 

v uzavřeném prostoru a nedílnou součásti výcviku je i orientace a zásady pohybu 

v nebezpečném prostředí jako jsou například uzavřené prostory s vysokou teplotou, prostory 

s hořícím plynovým zařízením apod. 

Hlavní část výcviku se zaměřuje na nejdůležitější činnost při požáru, a to je orientace a 

pohyb v prostředí s vysokou teplotou až kolem 500 °C, vysokým zakouřením a toxicitou. 

K tomuto účelu používají jako zdroje plamenného hoření palivové dříví, propan-butan a nebo 

kombinaci obou zdrojů. 

V první fázi mají frekventanti možnost sledovat chování ohně a to od vzniku po rozvoj 

požáru a sledují postupnou pyrolýzu hořlavých materiálů  v prostoru, chování plamene 

ovlivňovaného přísunem určitého množství kyslíku a také samozřejmě chování neutrální 

roviny. 

Při přechodu z druhé do třetí fáze volného rozvoje požáru má každý frekventant 

možnost si vyzkoušet účinnost správného použití proudnice. V tomto okamžiku první část 

výcviku takzvaná hra s ohněm konči a následuj část druhá. 

V druhé části přichází na 

scénu konfrontace všech 

frekventantů s reálným nebezpečím 

v ohňových kontejnerech  různých 

rozměrů a typu s odlišnými druhy 

vyhořívání v uzavřeném prostoru. 

V této fázi výcviku už i občas 

dochází vlivem nedůslednosti a 

neopatrnosti i k menším popálením, 

ale vzhledem k maximální  

            Obr. č.17 Praktický výcvik [22]                              bezpečnostním opatřením se celý 

výcvik obejde bez vážnějšího zranění. 

Co se týče výcviku zdolávání požáru plynových zařízení, tak ten probíhá podle 

podobného scénáře – seznámení s technickými  prostředky, nácvik manipulace s proudnicí a 

její použití pro rychlé vytvoření vodní clony a v neposlední řadě i nácvik rychlého, ale 
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koordinovaného ústupu v případě neúspěšného zásahu. Frekventanti jsou rozděleni do 

čtyřčlenných skupin a jejich úkolem je se za pomocí vodní clony dostat co nejblíže 

k unikajícímu hořícímu potrubnímu systému, uzavřít jednotlivé ventily a tím přerušit přísun 

hořlavé látky. 

V neposlední řadě je určitě velkým přínosem  a profesionálním obohacením pro 

každého hasiče i nácvik se skutečným plynem. Pro tyto účely se ve škole používá zkapalněný 

amoniak na němž je možné demonstrovat obecné nebezpečí zkapalněných plynů, jeho toxické 

účinky a samozřejmě i nebezpečí tvorby výbušné koncentrace. 

Samotný výcvik spočívá ve zdánlivě snadném dotažení netěsnící příruby, ze které pod 

tlakem uniká amoniak. Ve skutečnosti se však jedná o opravdový zásah s přímým kontaktem 

a vysoce nebezpečnou látkou pod reálným tlakem. 

V průběhu celého kurzu jsou frekventanti vystaveni vnímaní jednotlivých odborných 

částí. Ihned po teoretické části mají možnost si vše ověřit v části praktické, což výuku dělá 

velice zajímavou a naučnou. Taktéž při praktické části získávají důvěru v ochranné a věcné 

prostředky PO, ale i zároveň  poznávají jejich omezení což je do praxe velice účinné a 

vhodné. 

Vědomí frekventanta, že po teoretické části bude ihned následovat praktická část a 

následná konfrontace s reálnými podmínkami, činí tuto  výuku živou a určitě i dosti 

zajímavou pro frekventanty. 

6.5 Polygony v ČR - Hamry 

V celé ČR se vyskytují pouze dva známe typy polygonu. Jeden z typu a zároveň i 

jediný svého druhu je právě umístěn v objektu Hamry, kde HZS Olomouckého kraje 

organizuje i další odbornou přípravu pro JPO ve své působnosti. 

Problematikou výcviku hasičů v 

podmínkách požáru v uzavřených 

prostorech se příslušníci HZS OLK ÚO 

Prostějov začali intenzivně zabývat v 

roce 2003. Zjišťovali nejen způsoby 

samotného výcviku, ale i možnosti 

jednotlivých výcvikových zařízení. 

Nejvíce mě zaujala zařízení využívající       

Obr. č.18  Flashover kontejnerr [20]                                    pro simulaci požáru   spalování  dřeva, 
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kterým lze velice dobře demonstrovat volný rozvoj požáru v uzavřeném prostoru a jevy, ke 

kterým dochází v pásmu zakouření. První praktické zkušenosti hasiči získali v roce 2004 v 

německém Böblingenu, kde se přímo účastnili výcviku. Výcvik zde byl organizován 

soukromou firmou složenou převážně z dobrovolných hasičů. 

Po zkušenostech z tohoto výcviku se hasiči HZS OLK snažili, aby takové zařízení 

vzniklo i v České republice. Začala cesta, která trvala téměř dva a půl roku. Ve spolupráci s 

MV–GŘ HZS ČR se podíleli na zpracování dokumentů, které řeší zavedení tohoto zařízení do 

systému vzdělávání hasičů v ČR. Vzhledem k tomu, že výcvik probíhá opravdu v „horkých 

podmínkách“ bylo nutné zajistit především bezpečnost cvičících. Dalším problémem byl 

samotný technický návrh zařízení a splnění požadavků z pohledu naší legislativy. Na cestě 

vedoucí k realizaci zařízení se jednalo nejen s odborníky z oblasti požární ochrany, ale i se 

stavebními úřady, orgány životního prostředí, hygieny a dalšími. Celý proces přípravy byl 

ukončen počátkem roku 2006, kdy GŘ HZS ČR vydalo dokument „Koncepce výstavby a 

používání zařízení na pevná paliva simulující reálné podmínky požáru při odborné přípravě 

hasičů“. Původní návrh výcvikového zařízení vycházel z německého modelu a na základě 

zkušeností z výcviku ve Švédsku byl upraven. Byla snaha, aby zařízení umožnilo co nejširší 

spektrum výcviku. Je tedy možné konstatovat, že kontejner, umístěný v Hamrech na 

Prostějovsku, je svým způsobem originální i v rámci Evropy. Kromě simulace rozvoje požáru 

a flashoveru umožňuje demonstrovat i jevy podobné backdraftu. V zahraničí jsou pro 

jednotlivé simulace používána samostatná zařízení. Již od počátku byla snaha celý výcvik 

směřovat k tomu, aby účastník získal dva základní návyky: [23]         

� rozpoznání jevů předcházejících vznícení produktů pyrolýzy  

� správnou techniku hašení. 

Hlavním cílem 

výcviku není nic jiného 

než poznání ohně a 

vedení účinného zásahu.  

Vlastní zařízení se 

skládá ze dvou lodních 

kontejnerů, upravených 

na spalovací a 

výcvikový prostor.  

       Obr. č 19 Flashover kontejner  [20]                                               Součástí zařízení je i 

systém odvětrávacích klapek, kouřových zástěn a únikových dveří. Spalovací prostor je 
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upraven tak, aby odolával účinkům tepla. Vzhledem k tomu, že v zařízení je možné cvičit i 

hašení, musí konstrukce odolávat i náhlým změnám teploty. Spalovací prostor je předělen 

dveřmi, které se zavírají či otvírají dle charakteru výcviku. V případě simulace volného 

rozvoje jsou dveře uzavřeny a spalování probíhá pouze v polovině spalovacího kontejneru. V 

případě simulace backdraftu jsou dveře ve spalovacím prostoru otevřeny a spalování probíhá 

v celém objemu spalovacího kontejneru. [23]         

Samotná simulace 

vzplanutí produktů pyrolýzy 

probíhá manipulací s dveřmi 

mezi spalovacím a 

výcvikovým prostorem a 

odvětrávacími klapkami. 

Hasiči při výcviku sedí 

podél stěny v pozorovacím 

prostoru. Z důvodu 

eliminace tepelných účinků 

                 Obr. č.20  Flashover kontejner [20]                         a lepší názornosti se postupně 

střídají. Při výcviku jsou v zařízení přítomni tři instruktoři. Instruktoři obsluhují dělící dveře, 

bezpečnostní proud a odvětrávací klapky. Během celého výcviku musí být k dispozici CAS s 

dostatečnou zásobou vody. Jako palivo se používají dřevěné palety. Podmínkou pro úspěšnou 

simulaci jevů je suché dřevo. Na jeden zátop je třeba cca 13 kusů palet.  

V lednu roku 2007 se započalo s testovací fází. Na samotném testování se podíleli 

příslušníci z ÚO Prostějov a ÚO Olomouc, ze kterých se postupně stávají první instruktoři v 

ČR. V rámci testovací fáze proběhlo i měření ve spolupráci s VŠB Ostrava, Fakultou 

bezpečnostního inženýrství. [23]         

Samotný výcvik v zařízení se skládá ze dvou částí, první teoretické a druhé praktické. 

V rámci teoretické části jsou popsány jevy, které vznikají při požárech v uzavřeném prostoru, 

a techniky hašení. Osvojení techniky hašení je jedním ze základních cílů výcviku. Další část 

se odehrává v kontejneru. Při prvním vstupu je nejprve simulován volný rozvoj požáru a 

hoření v kouřové vrstvě. Další část je zaměřena přímo na techniku hašení a taktiku zásahu. 

Výcvik je určen maximálně pro 15 hasičů.Před samotným vstupem hasičů do kontejneru je 

kladen velký důraz na bezpečnost a správné nasazení ochranných pomůcek. Během výcviku v 

kontejneru je snaha dosáhnout toho, aby hasiči měli dostatek času pro pozorování nejen 
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požáru samotného, ale i účinků působení tepla na organismus a setrvačného efektu osobních 

ochranných pomůcek. [23]         

6.6 Polygon Valašské Klobouky 

 Druhý a v česku nejpoužívanější typ polygonu je polygon na systému klecí. Jeden 

z mnoha, který byl nedávno nově postaven, je ve Valašských Kloboukách. 

Jedná se o komplexní technologický systém pro výcvik hasičů v dýchací technice a 

ochranných oblecích. Prostory výcvikového polygonu sestávají z místností přípravny, 

tělocvičny, tepelné zóny, plynového polygonu a řídícího centra. V přípravně se cvičící 

oblečou do výstroje a nasadí dýchací přístroje. V tělocvičně se cvičící na čtyřech posilovacích 

strojích zahřejí na vyšší tepovou frekvenci. Poté procházejí přes tepelnou zónu, kde tepelné 

zářiče vyhřejí prostor na 70 – 80 stupňů C.  

Následně prolézají systémem překážek a klecí simulujících zásahový prostor přes plynotěsnou 

klapku do části plynového polygonu, který simuluje zásah v zakouřených místnostech. Prostor 

je zakouřen umělou (divadelní) mlhou pro snížení viditelnosti. Rozmístění překážek ve 

cvičební místnosti je možno přestavovat a měnit.  

                  Polygon je také vybaven ozvučovacím zařízením s možností reprodukce široké škály 

zvukových kulis. Celý průběh výcviku je monitorován otočnými infrakamerami (i v 

zakouřeném prostoru) a pozice je kontrolována pomocí nášlapných desek se senzory, a taktéž 

je hlídána tepová frekvence cvičících. Údaje jsou přenášeny na obrazovky do řídícího centra, 

kde pověřený pracovník nepřetržitě sleduje průběh výcviku. 

Celý trenažér se snaží co nejvíce přiblížit prostředí skutečných zásahů např. při požáru 

v domě. Hasič v plném zásahovém oblečení a s dýchacím přístrojem je ve fyzické zátěži, 

částečně ovlivněn vyčerpáním, ztíženou orientací v neznámém prostředí, působí na něj rušivé 

zvuky a musí překonávat překážky. Instruktoři mohou přednastavit dráhu a mohou zadávat 

různé úkoly k plnění - záchrana osoby, orientace na čas, prostředí nulové viditelnosti apod. 

Trenažér může sloužit také pro potřeby a výcvik policistů z pořádkových nebo 

specializovaných útvarů, stejně jako i dalším partnerům ze složek IZS. [24] 

V tělocvičně, která by se měla absolvovat před vstupem do polygonu, aby se tělo zahřálo a 

dostalo se na vyšší tepovou frekvenci, jsou připraveny různé druhy nářadí a stroje jako je 

například: 

� nekonečný žebřík - žebřík s PC rozhraním pro výcvik stoupání po žebříku na 

nekonečném řetězu s příčkami, pohyb příček vahou cvičícího, se 

stejnosměrným brzdným motorem, bezdotykové měření vystoupaných metrů 
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� zátěžový chodník - ergonometrický chodník pro zátěžové cvičení nositelů 

dýchací techniky s možností změny sklonu pásu a rychlosti posuvu, 

programovatelný  

� cvičební kladivo - cvičící kladivo na lanové kladce, s odečtem zátěže, 

signalizací správného provedení a počítadlem cviků  

� ergometr "cvičební kolo" - přístroj na testování snášení zátěže uživatelů 

dýchacích přístrojů, systém čipových karet, on-line přenosy do centrální 

jednotky.[24] 

 

Obr. č.21 Pohled na kontrolní monitor ve velínu [24]                  Obr. č.22 Systém klecí tvořící polygon [24] 

 

Z celkového pohledu na výcvikové střediska v zahraničí a v České republice je jasně 

vidět, že praktická příprava hasičů na práci při požáru je na jiné a nesrovnatelné úrovni. 

V dnešní době se sice některé sbory a stanice snaží vytvořit svůj vlastní provizorní polygon, 

který by se co nejvíce přiblížil reálným podmínkám zásahu při požáru a tím co nejlépe 

připravil své členy na tento druh zásahu, ale zatím si myslím, že se to nikomu nepovedlo 

v takové dostačující míře, jako je tomu v zahraničí. Proto si dovolím tvrdit, že připravenost 

hasičů v České republice je nedostačující. 
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7 Hasičská škola Jánské koupele 
 

Hasičská škola Jánské koupele se nachází asi 20 km jihozápadně od města Opava. 

Zajišťuje odbornou přípravu členů Jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) v 

kurzech pro velitele , strojníky, techniky, nositele dýchací techniky a obsluhu motorových pil. 

Nabízí i kurzy z oblasti preventivně výchovné činnosti a pro vedoucí mládeže. Odborná 

školení z oblasti požární ochrany zabezpečujeme i pro podniky a organizace. Objekt školy a 

jeho okolí umožňuje i rekreační a sportovní aktivity. K dispozici má škola potřebné technické 

vybavení, odborné lektory, ubytování a stravování. [17]       

Škola také disponuje požární technikou a věcnými 

prostředky požární ochrany v takové kvalitě a 

množství, které odpovídá osnovám kurzů ve škole 

zabezpečovaných. Za základ vybavení lze považovat 

motorové stříkačky v různém provedení, včetně 

plovoucího čerpadla. Z požárních automobilů je v  

garážích školy CAS 25 Škoda 706 RTHP a DA 12         

Obr.č.23 Jánské koupele [18]             AVIE A31. 

Díky velmi dobré spolupráci s ředitelstvím územního odboru HZS Opava je však pro výcvik k 

dispozici i nejmodernější požární technika a například školení strojníků částečně probíhá na 

HZS Opava s využitím jejich techniky. [19]       

7.1 Situování školy 

Objekt školy se nachází v oblasti přírodního parku Moravice, leží na břehu pstruhové 

řeky Moravice ve vyhledávané rekreační oblasti Jánské Koupele, okr. Opava. Údolí řeky 

Moravice je zajímavým romantickým přírodním tvarem a je považováno za jedno z 

nekrásnějších údolí v České republice. K pozitivním faktorům patří i vysoká lesnatost a 

omezené ekonomické využívaní krajiny.     

 V lokalitě roste celá řada vzácných a chráněných rostlin. Zdejší klima je srovnáváno s 

Karlovou Studánkou. Nedaleko školy jsou minerální prameny. Kružberská přehrada je 

vzdálena asi 6 km a nad ní bylo uvedeno do provozu vodní dílo Slezská Harta. Jánské 

Koupele leží také na vyznačené cykloturistické trase a asi 5 km od školy jsou cvičné 

horolezecké skály. Vhodnost naší lokality pro rekreační účely plně potvrzuje i její zhodnocení 

referátem životního prostřední Okresního úřadu v Opavě z hlediska čistoty ovzduší, čistoty 

vod a estetiky životního prostředí. [18].  
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7.2 Poslání a činnost školy 

Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele je organizační jednotkou Sdružení 

hasičů Čech , Moravy a Slezska (SH ČMS) s vlastní právní subjektivitou a naše činnost je 

zaměřena na následující základní oblasti. 

Rozhodujícím úkolem je podílet se na odborné přípravě členů JSDHO. Pro ně 

zabezpečujeme kurzy velitelů, strojníků, techniků, nositelů dýchací techniky a obsluhy 

motorových pil. Tuto odbornou přípravu provádí škola na základě pověření MV ČR - GŘ 

HZS a dle jeho pokynů. Aktuální nabídka školení viz "kurzy". Výuka je zabezpečována 

vlastními odborníky a také externími lektory z řad HZS. Absolventi kurzů získávají 

"osvědčení o odborné způsobilosti", které je nezbytné pro výkon funkce v JSDHO. Finanční 

zabezpečení těchto akcí je kryto na základě grantů MV ČR a příspěvkem vysílajících obcí a 

měst. Škola také nabízí i školení z oblasti požární prevence a školení pro vedoucí mládeže. 

Výše uvedené odborné školení a případně i další odborné školení z oblasti požární ochrany 

nabízí i komerčně a to zejména podnikům a organizacím s vlastní jednotkou Sboru 

dobrovolných hasičů. Na základě dohody je škola tato školení schopná provést přímo v 

podniku (organizaci) [18].   

7.3   Rekreace, tábory 

Vzhledem k tomu, že škola se nachází v rekreační oblasti s příznivými klimatickými a 

přírodními podmínkami nabízí část naší kapacity i k rekreačním a ozdravným pobytům. 

Zaměřuje se především na dětskou klientelu a nabízíme zimní i letní dětské tábory, školy v 

přírodě, ozdravné pobyty, 

soustředění sportovních škol apod. 

Další oblastí, kterou škola 

zabezpečuje, jsou akce pro členy SH 

ČMS, většinou jim účtované jen v 

režijních hodnotách. Důležité jsou 

zejména akce pro hasičskou mládež 

a to zimní a letní tábory mladých 

hasičů a také letní škola instruktorů                 

 ( pro mládež 15 - 18 roků). 

Připravuje také školení vedoucích         Obr č.24 Areál hasičské školy Jánské koupele [19]        

mládeže. Do této oblasti činnosti patří ale i oblíbené rekreace zasloužilých hasičů, porady a 

školení funkcionářů naší organizace a také rekreační a školící akce pro hasiče. Částečně tuto 
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školu využívají i profesionální hasiči, zejména ze severní Moravy, kteří zde také organizují 

některá svá školení a porady. Tato škola byla již také dvakrát místem kde se konalo 

mistrovství republiky profesionálních hasičů v orientačním běhu. [18] 

 

7.4 Návrh nestandardního polygonu a jeho použití 

Ústřední hasičská škola v Jánských koupelích je dostatečně vybavena pro výcvik a 

přípravu hasičů na zásahovou činnost. Jediná věc, která škole schází je výcvikový polygon, 

který by byl schopen připravit zasahující hasiče na činnost v zakouřeném prostředí. Tento 

polygon nebylo možné realizovat z důsledku nedostatku financí, ale v dnešní době má škola 

možnost tyto peníze obstarat a tudíž se rozhodli, že by ve škole rádi uvítali nestandardní 

výcvikový polygon. 

Pro jeho realizaci mají také připravený objekt, ve kterém je možno realizovat vznik 

polygonu a v případě nevyhovujícího stavu objektu pro vznik polygonu disponuje škola 

velkým stavebním pozemkem, na kterém by bylo možno vybudovat zcela nový polygon.  

Budova, která by měla sloužit pro přestavbu na nový polygon, slouží dnes jako 

skladiště materiálu potřebného pro chod školy a zároveň v jedné části této budovy je 

přestavěna místnost, kde se mladým hasičům provádí ukázka, jak se chová kouř při požáru 

v uzavřené místnosti a jak se chová neutrální rovina a co to vlastně je. 

Celková budova má půdorysný rozměr 7700 x 23 300 mm. Uvnitř budovy se nachází 

celkem 9 místnosti použitelných pro vybudování polygonu a také jeden veliký půdní prostor 

přes celou půdorysnou plochu, který je taktéž použitelný pro potřeby a vznik polygonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Obr. č.25 Stávající objekt pro realizaci polygonu 
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Díky stávající možnosti vytvořit polygon v již výše zmiňovaném objektu, je nyní 

otázkou, jaký polygon vytvořit, aby byl variabilní a cesty, kterými by se dal polygon projít, 

nebyly monotóní. Je samozřejmé, že budova bude muset projít i většími stavebními úpravami 

z důvodu stáří budovy, ale ohledně polygonu se nabízí se tedy dvě možnosti. První možností 

je nechat stávající vnitřní zástavbu tak, jak je již zkonstruována a doplnit ji maximálně o větší 

počet dveřních otvorů z důvodů vytvoření více variant průchodnosti a možnosti změny trasy 

při průchodu polygonem. Pokud by tato varianta přestavby nastala, jednalo by se tedy o malé 

stavební úpravy, ale polygon by nebyl zcela variabilní a po několika cvičných průchodech by 

se stal asi již nezajímavý. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

          Obr. č. 26 Stávající objekt pro realizaci                                        Obr. č. 27 Stávající objekt pro realizaci 

Jako druhá varianta se tedy jeví možnost vybourání vnitřního zdiva a nahrazení tohoto 

zdiva pouhými nosnými sloupy nesouměrně vestavěnými, na které by bylo možno 

připevňovat mobilní stěny vytvořené buď z drátu, jako jsou v dnešních stávajících 

polygonech, nebo z plných dřevěných desek. Přichycení těchto mobilních stěn na stávající 

sloupy by mohlo byt provedeno pomocí  šroubů či jiného přichycovacího systému. Tento druh 

vestavění má výhodu toho, že polygon bude variabilní a tudíž se jeho cesty průchodu dají 

neustále obměňovat a tím se pro hasiče stává zajímavý. Jeho trasa se nedá zapamatovat a 

tudíž hasiči musí spoléhat na své orientační schopnosti a také si tyto schopnosti nacvičovat či 

prohlubovat. Toto by měla být prvotní podstata nového polygonu, neboť s vlastní zkušenosti 

vím, že jakmile si hasič projde jednu stejnou trasu podruhé, tak v tom okamžiku to pro něj 

není výcvik, ale jen rutina, kterou musí splnit a nesoustředí se tedy na to, aby se naučil 

pracovat a orientovat v zakouřeném prostředí. Podstatou výcviku není pouze projít 

polygonem tam a zpět, ale hlavní podstatou je, jak už tu bylo několikrát zmíněno, naučit se 

pracovat a hlavně orientovat v zakouřeném prostředí s působením stresu. Další věc, která by 

měla být součásti polygonu, aby se výcvik na tomto polygonu co nejvíce podobal reálnému 

zásahu, je vybavení místností podobně jako v rodinných domech.  
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To znamená, že před započetím výcviku, by se do sestavených místností nachystal i 

různý nábytek, jako jsou třeba křesla, sedačky, stoly a jiné součásti výbavy domů. Měla by 

být i možnost nachystat věci, které lidé většinou skladují ve sklepech a nebo i možnost nechat 

v místnostech silný nepořádek, který bude hasičům stěžovat práci a výcvik. Hlavním 

důvodem tohoto polygonu je, aby se výcvik co nejvíce podobal reálnému prostředí a zároveň i 

reálnému zásahu. 

Další otázkou pří tvorbě nového polygonu je to, zda použít zadýmení polygonu při 

výcviku a nebo nezadýmit a použít zatemněné zorníky celoobličejových masek a pokud bude 

rozhodnuto pro použití zadýmení, tak jaké? Co se týče otázky zadýmení, tak podle mého 

názoru by měl výcvik probíhat bez zadýmení, ale se zatemněnými celoobličejovými maskami. 

Důvod tohoto rozhodnutí je takový, že se jedná o levnější variantu výcviku, kde není potřeba 

zařízení pro zakouření místnosti a za druhé je výcvik se zatemněnou maskou lépe připraví 

hasiče na boj s kouřem a zakouřeným prostředím. I když třeba u požáru bytů či rodinných 

domů je viditelnost někdy dostačující, tak právě naopak při požáru sklepních prostorů, 

podzemních garáží, tunelů či kabelových kanálů, dochází k silnému zakouření, kdy viditelnost 

v tomto prostředí je velice malá ne-li dokonce nulová!! Proto by hasiči měli být připravováni 

na zásah v těžších podmínkách. Jak se říká „ Těžko na cvičišti, lehko na bojišti‘‘ co se týče 

použití „divadelního‘‘plynu, tak nejsem proti jeho použití, ale myslím si, že určitě lepší pro 

napodobení reálného zásahu při požáru v uzavřené místnosti budou vhodnější zatemněné 

zorníky celoobličejových masek. 

Celý výcvik by neměl být zaměřen jen na praktický výcvik v polygonu. Celý kurz by 

měl probíhat stejně jako například ve Švédsku. Prvotní příprava by měla proběhnout na 

učebně v rozsahu minimálně dvou hodin, kde by hasiči měli během teoretické výuky se 

dovědět něco o druhu požáru, teorii hašení, správnosti použití ochranných prostředků, teorii 

postupu u zásahu v zakouřeném prostředí a také by měli probrat teorii ohledně zásad použití 

dýchací techniky a něco málo i o technikách hašení a použití různých druhů vodního proudu. 

Po teoretické výuce na učebně bude následovat druhá část přípravy na polygon tak, že 

by měla následovat takzvaná výuka „ na sucho‘‘, kde by si hasiči vyzkoušeli právě nabyté 

zkušenosti ohledně používání druhů vodních hasebního proudu a provádění kontroly dýchací 

techniky s jejím následným použitím.  

Ve třetí a zároveň poslední fázi výuky bude následovat výcvik na samotném polygonu. 

Z důvodu navození reálné atmosféry u zásahu budou hasiči před vstupem do polygonu 

vykonávat fyzickou zátěž v podání různých cviků, neboť i tato zátěž je přítomna na začátku 

zásahu v zakouřeném prostředí. Je totiž všeobecně známo, že s rostoucím vysílením klesá i 
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schopnost orientace a soustředění na vykonávanou činnost a zároveň také je zvyšován stres 

působící na člověka. Ke zvýšení fyzické námahy budou použité různé cviky jako například: 

� Schody – vedle budovy pro polygon se nacházejí schody asi o délce 10 metrů, 

což bude plnohodnotně simulovat výstup a sestup mezi podlaží v domech, 

které musí hasiči absolvovat při postupu k místu požáru. 

� Motání a rozvíjení hadic -  tento cvik bude plnohodnotně simulovat natažení 

dopravního vedení na místo požáru, při kterém je také prováděna fyzická zátěž, 

přičemž v areálu Jánských Koupelí je výhoda toho, že terén v okolí polygonu 

je do kopce, což bude stěžovat natažení hadicového vedení a tím se i zvýší 

fyzická zátěž. 

� Hamer box – tento cvik spočívá v úderech kladivem ve vyhrazeném prostoru a 

tento druh cviku se bude snažit napodobit námahu, které je hasič vystaven 

v okamžiku, kdy na místo zásahu musí dopravit různé technické prostředky pro 

provedení efektivního zásahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Obr. č.28 Roztahování hadic[27] 

 

 

 

                                              Obr. č. 29Motání hadic [25]                                                          

  

 

         

 

                  

 

 

Obr. č.30 Hamer box[26]            
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Fyzickou zátěž je také možné doplnit o další druhy  cviku neboť to bude také záležet 

na fyzické zdatnosti každého jednotlivce, neboť při tomto fyzickém cvičení by měl každý 

hasič provést všechny cviky a teprve pak se  vydat do polygonu. Nutno taky podotknout, že 

všechny prováděné cviky by měly být provedeny s nasazeným dýchacím přístrojem. 

Po provedení předepsaných cviků by následoval vstup do polygonu, kde budou na 

hasiče čekat nové, neznámé cesty, jenž by bylo možné kdykoliv přestavět, a kterou by měli 

absolvovat a přitom plnit i různé úkoly, jako jsou například nalezení a vytažení osoby, která 

při vzniku požáru zůstala uvnitř budovy, nalezení a vytažení nebezpečné propan-butanové 

láhve či postup v neznámém prostředí pomocí vodícího provazu, a nebo při postupu natáhnout 

zároveň dopravní vedení, které může zároveň hasičům pomoci při návratu v případě, že by 

hrozilo ohrožení nebo by hasičům začal docházet vzduch v dýchacím přístroji.  
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8 Závěr 
 

Tato práce byla zaměřena na navrhnutí nestandardního polygonu pro přípravu hasičů 

na zásah v zakouřeném prostředí, který by měl sloužit ve  výcvikovém středisku Jánské 

koupele. 

 

Tomuto cíli předcházelo statistické vyhodnocení zásahové činnosti se zaměřením na 

výčet nejčastějších zásahu JSDH a na jejich činnost, kterou vykonávají. Ze statistiky 

vyplynulo, že JSDH nejčastěji zasahují u požárů a vykonávají průzkum místa zásahu. Tato 

činnost u JSDH už přetrvává dlouhou dobu  a s podobnou činností můžeme počítat i 

v následujících letech. 

 

V další kapitole jsem popisoval jednotlivé vybavení, které hasiči při požárů používají 

a to jak technické prostředky tak i osobní výzbroj a výstroj. Také jsem zde podrobněji 

popisoval činnost JSDH u požárů a doplnil informace o technické data některých používaných 

ochranných výstrojních součástek. 

 

V další části práce jsem popisoval získané informace o výcvikových střediscích 

v zahraničí a průběhu výcviku v těchto střediscích. Poté jsem pokračoval popisem 

výcvikových středisek v České republice a následně jsem je porovnal. Jednoznačně zde byly 

vidět veliké rozdíly v obsahu i možnostech výcviku jak teoretického tak hlavně praktického. 

V cizích zemích jako je Švédsko, Dánsko či Holandsko je kladen veliký důraz na to, aby při 

výcviku ihned po teoretické výuce přišla na řadu praktická příprava a tudíž i okamžité 

vyzkoušení si načerpaných  teoretických informací. Výhodou těchto výcvikových středisek je 

obrovská rozloha pozemku, na kterém se rozkládají různé druhy trenažérů, které právě slouží 

k této výuce. 

 

V poslední části své práce jsem se zabýval navrhnutím nestandardního polygonu, který 

by se měl pokusit vylepšit připravenost hasičů na zásah v zakouřeném prostředí a zároveň se 

nestal jednoduchou a monotónní záležitostí pro cvičící hasiče. Návrh byl proveden 

v teoretické rovině, neboť by se tímto návrhem měl už dále zabývat architekt, se kterým bude 

společně proveden kompletní a přesně navrhnutý projekt.Svým návrhem jsem splnil cíle dané 

práce a výsledek je uveden v poslední kapitole s názvem  Návrh nestandardního polygonu a 

jeho použití. 
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10 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČR                                          Česká republika 

HZS ČR   Hasičský záchranný sbor České republiky 

HZS OLK                              Hasičský záchranný sbor olomouckého kraje 

HZS MSK                              Hasičský záchranný sbor moravskoslezského kraje 

JSDH                                      Jednotka sborů dobrovolných hasičů  

MV ČR                                   Ministerstvo vnitra 

MV ČR - GŘ HZS                  Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru 

SH ČMS                                 Sdružení hasičů Čech, Moravy a s Slezska 
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 1 

Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

Příloha č. 1  DOTAZNÍKY PRO JSDH 
 

DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI S NAZVEM 
POLYGON VE VÝCVIKOVÉM ST ŘEDISKU JÁNSKÉ KOUPELE 

 
 

1) Mezi jaký druh JPO jste zařazeni? 
 
JPO II/1 
 
 
 
2) Jakou osobní výstroj a výzbroj Váš sbor vlastní pro požár a zásah v zakouřeném 
prostředí? 
 
Boty Fire Flasch Haix a Zeman, komplety Fireman III a Fireman Tiger, Gallet F1 SA, Nomex 
rukavice, nomex kukla 
 
DT: 4 ks DP Dräger PSS90 ; 2 ks Saturn S5 ; + 1x stejný počet náhradních lahví 
 
 
 
 
3) Jakou mobilní techniku Váš sbor vlastní či má zapůjčen? K jakému typu všech 
události je tato technika vybavena? 
 
CAS 24 M1Z 4000/400 na podvozku MAN, r.v. 2003 
DA 8 L1Z  FORD Transit  ; r.v. 2006 
 
Vozidla jsou vybavena na všechny typy událostí. Výjimkou jsou OOP na chemické havárie a 
hydraulické vyprošťovací zařízení na DN. 
 
 
 
4) Jste se svou výbavou a technikou spokojeni?  
 
S vybavením jednotky jsem spokojen na 90 %,  postrádáme zejména kvalitnější vybavení na 
DN. 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku a navráceni zpět.  
Lukáš Popp, student VŠB-TUO FBI, lukas.popp@seznam.cz 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

 
DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI S NAZVEM 

POLYGON VE VÝCVIKOVÉM ST ŘEDISKU JÁNSKÉ KOUPELE 
 
 
 
 

1) Mezi jaký druh JPO jste zařazeni? 
 
JPO II/1 
 
 
 
 
2) Jakou osobní výstroj a výzbroj Váš sbor vlastní pro požár a zásah v zakouřeném 
prostředí? 
 
Boty Fire Flasch Haix a Zeman, komplety Fireman III a Fireman Tiger, Gallet F1 SA, Nomex 
rukavice, nomex kukla 
 
DT: 4 ks DP Dräger PSS90 ; 2 ks Saturn S5 ; + 1x stejný počet náhradních lahví 
 
 
 
 
3) Jakou mobilní techniku Váš sbor vlastní či má zapůjčen? K jakému typu všech 
události je tato technika vybavena? 
 
CAS 24 M1Z 4000/400 na podvozku MAN, r.v. 2003 
DA 8 L1Z  FORD Transit  ; r.v. 2006 
 
Vozidla jsou vybavena na všechny typy událostí. Výjimkou jsou OOP na chemické havárie a 
hydraulické vyprošťovací zařízení na DN. 
 
 
 
4) Jste se svou výbavou a technikou spokojeni?  
 
S vybavením jednotky jsem spokojen na 90 %,  postrádáme zejména kvalitnější vybavení na 
DN. 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku a navráceni zpět.  
Lukáš Popp, student VŠB-TUO FBI, lukas.popp@seznam.cz 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

 
DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI S NAZVEM 

POLYGON VE VÝCVIKOVÉM ST ŘEDISKU JÁNSKÉ KOUPELE 
 
 
 
 

1) Mezi jaký druh JPO jste zařazeni? 
 
JPO 3 
 
 
 
 
2) Jakou osobní výstroj a výzbroj Váš sbor vlastní pro požár a zásah v zakouřeném 
prostředí? 
 
Dýchací přístroje Saturn S7, Přetlakový ventilátor 
 
 
 
 
3) Jakou mobilní techniku Váš sbor vlastní či má zapůjčen? K jakému typu všech 
události je tato technika vybavena? 
 
Tatra Terno CAS 20 v základním provedení 
požáry, větrné smrště, čerpání vody 
 
 
 
 
 
 
 
4) Jste se svou výbavou a technikou spokojeni?  
 
Ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku a navráceni zpět. Lukáš Popp, student VŠB-TUO FBI, 
lukas.popp@seznam.cz 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

 
DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI S NAZVEM 

POLYGON VE VÝCVIKOVÉM ST ŘEDISKU JÁNSKÉ KOUPELE 
 
 
 
 

1) Mezi jaký druh JPO jste zařazeni?  
 
JPO 2 
 
 
 
 
 
 
 
2) Jakou osobní výstroj a výzbroj Váš sbor vlastní pro požár a zásah v zakouřeném 
prostředí? 
 
Fireman III, Haix FireFlash,  Schuberth F 200, VDP Saturn S7, Masky Auer, CM5, CM4, 
přetlakový vent. PAPIN 350 
 
 
 
 
3) Jakou mobilní techniku Váš sbor vlastní či má zapůjčen? K jakému typu všech 
události je tato technika vybavena? 
 
CAS 24 T 815 Terrno1 4x4 – požáry, technické zásahy, úniky nebezpečných látek, 
předlékařská 1.pomoc 
CAS 32 T 148 6x6 – požáry 
DA 12 A 30 – požáry (je-li dostupný cizí zdroj  vody), drobné technické zásahy 
 
 
 
 
 
4) Jste se svou výbavou a technikou spokojeni?  
 
Částečně 
 
 
 
 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku a navráceni zpět.  
Lukáš Popp, student VŠB-TUO FBI, lukas.popp@seznam.cz 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

 
DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI S NAZVEM 

POLYGON VE VÝCVIKOVÉM ST ŘEDISKU JÁNSKÉ KOUPELE 
 
 
 
 

1) Mezi jaký druh JPO jste zařazeni? 
 
JPO 5 
 
 
 
 
2) Jakou osobní výstroj a výzbroj Váš sbor vlastní pro požár a zásah v zakouřeném 
prostředí? 
 
 Pro zásah v zakouřeném prostředí žádnou. 
 
 
 
 
3) Jakou mobilní techniku Váš sbor vlastní či má zapůjčen? K jakému typu všech 
události je tato technika vybavena? 
 
Avia DVS 12 a 30 ,       PPs 8 , PS 8 ,     Elektrocentrála, Motorová pila 
 
Určení zejména k zdolávání požáru v dosahu vodního zdroje. 
 
 
 
4) Jste se svou výbavou a technikou spokojeni?  
 
 
Spokojeni nejsme pro stáří veškeré techniky a její opotřebení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku a navráceni zpět.  
Lukáš Popp, student VŠB-TUO FBI, lukas.popp@seznam.cz 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

 
DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI S NAZVEM 

POLYGON VE VÝCVIKOVÉM ST ŘEDISKU JÁNSKÉ KOUPELE 
 
 
 
 

1) Mezi jaký druh JPO jste zařazeni? 
 
JPO II 
 
 
 
 
2) Jakou osobní výstroj a výzbroj Váš sbor vlastní pro požár a zásah v zakouřeném 
prostředí? 
Obleky Fireman, vzduchové dýchací přístroje Saturn 11x + 2 záložní láhve, dýchací přístroje 
Dräger 4x  + 4 záložní láhve. 1 x odsávač kouře, 1x přetlakový ventilátor Hurikáne. 
 
 
 
3) Jakou mobilní techniku Váš sbor vlastní či má zapůjčen? K jakému typu všech 
události je tato technika vybavena? 
CAS 8, CAS 16, CAS 32, DVS 12 a A 30 N valník. Likvidace požáru, zásahu v zamořeném 
prostředí 3x obleky OPCH 90, cansorb pro únik ropných látek. Vybavení pro otevření 
uzavřených prostorů.  
 
4) Jste se svou výbavou a technikou spokojeni?  
Výbava a technika odpovídá zásahům. Schází nám ještě hydraulické vyprošťovací zařízení 
pro DN.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku a navráceni zpět.  
Lukáš Popp, student VŠB-TUO FBI, lukas.popp@seznam.cz 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

 
DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI S NAZVEM 

POLYGON VE VÝCVIKOVÉM ST ŘEDISKU JÁNSKÉ KOUPELE 
 
 
 
 

1) Mezi jaký druh JPO jste zařazeni? 
 
 
SDH kat V 
 
 
 
2) Jakou osobní výstroj a výzbroj Váš sbor vlastní pro požár a zásah v zakouřeném 
prostředí? 
 
Nemáme dýchací techniku 
 
 
 
 
3) Jakou mobilní techniku Váš sbor vlastní či má zapůjčen? K jakému typu všech 
události je tato technika vybavena? 
 
Avia 30 DVS 12 
 
Jen požáry, čerpáni vody (plovoucí čerpadlo) 
 
 
 
4) Jste se svou výbavou a technikou spokojeni?  
 
 
Ne 
 
 
 
 
 
Přeji ať se vám daří. S pozdravem P. Klečka 
 
 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku a navráceni zpět.  
Lukáš Popp, student VŠB-TUO FBI, lukas.popp@seznam.cz 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

 
DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI S NAZVEM 

POLYGON VE VÝCVIKOVÉM ST ŘEDISKU JÁNSKÉ KOUPELE 
 
 
 
 

1) Mezi jaký druh JPO jste zařazeni? 
 
JSDH Petřvald 
JPO III/2 
 
 
 
2) Jakou osobní výstroj a výzbroj Váš sbor vlastní pro požár a zásah v zakouřeném 
prostředí? 
Saturn S 70 
 
 
 
 
 
3) Jakou mobilní techniku Váš sbor vlastní či má zapůjčen? K jakému typu všech 
události je tato technika vybavena? 
CAS 32 T 148, DVS 12 Fiat Ducato Maxi 
Všechny kromě DN a NL 
 
 
 
 
 
4) Jste se svou výbavou a technikou spokojeni?  
 
Ne ! Kdo by byl? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku a navráceni zpět.  
Lukáš Popp, student VŠB-TUO FBI, lukas.popp@seznam.cz 



 

 9 

Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

 
DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI S NAZVEM 

POLYGON VE VÝCVIKOVÉM ST ŘEDISKU JÁNSKÉ KOUPELE 
 
 
 
 

1) Mezi jaký druh JPO jste zařazeni? 
 
 JPO III. - SDH Záhoří 
 
 
 
2) Jakou osobní výstroj a výzbroj Váš sbor vlastní pro požár a zásah v zakouřeném 
prostředí? 
 
 Zatím žádnou nevlastníme. 
 
 
 
3) Jakou mobilní techniku Váš sbor vlastní či má zapůjčen? K jakému typu všech 
události je tato technika vybavena? 
 Avia A21 valník s plachtou + PS12 + PS16 
 CAS25 Š706 RTHP  – standardní vybavení tohoto vozu 
    + motorová pila 
    + plovoucí čerpadlo 
    + elektrocentrála 380V 
    + Al nastavovací žebřík 

- převážně jsme využíváni na doplňování vody pro HZS a lesní požáry 
 

4) Jste se svou výbavou a technikou spokojeni?  
 
 Zcela spokojeni ještě nejsme. Potřebujeme ještě doplnit osobní výstroj zásahové 

jednotky => obuv, zásahové obleky a rukavice 
 Po dokončení modernizace CAS bude s technikou spokojenost. 

Díky každoroční dotaci  JčK se daří pomalu techniku obnovovat a doplňovat tak 
abychom splňovali příslušné zákony.  

  
 
 
Ing. David Malát - SDH Záhoří 
 
 
 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku a navráceni zpět.  
Lukáš Popp, student VŠB-TUO FBI, lukas.popp@seznam.cz 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

 
DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI S NAZVEM 

POLYGON VE VÝCVIKOVÉM ST ŘEDISKU JÁNSKÉ KOUPELE 
 
 
 
 

1) Mezi jaký druh JPO jste zařazeni? 
 
JPO 5 
 
 
 
 
2) Jakou osobní výstroj a výzbroj Váš sbor vlastní pro požár a zásah v zakouřeném 
prostředí? 
 
žádnou 
 
 
 
 
3) Jakou mobilní techniku Váš sbor vlastní či má zapůjčen? K jakému typu všech 
události je tato technika vybavena? 
 
Motorová pila 
Ponorné čerpadlo 
 
 
 
 
4) Jste se svou výbavou a technikou spokojeni?  
 
ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku a navráceni zpět.  
Lukáš Popp, student VŠB-TUO FBI, lukas.popp@seznam.cz 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

 
DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI S NAZVEM 

POLYGON VE VÝCVIKOVÉM ST ŘEDISKU JÁNSKÉ KOUPELE 
 
 
 
 

1) Mezi jaký druh JPO jste zařazeni? 
JPO II/1 
 
2) Jakou osobní výstroj a výzbroj Váš sbor vlastní pro požár a zásah v zakouřeném 
prostředí? 
Zásahový oblek Fireman III (3-vrstvé i 1-vrstvé) 
Zásahová přilba Gallet F1SA 
Pracovní rukavice 
Dýchací přístroj Dräger PA90 Basic, Saturn S7 
Svítilna Survivor 
 
3) Jakou mobilní techniku Váš sbor vlastní či má zapůjčen? K jakému typu všech 
události je tato technika vybavena? 
Všechna vozidla jsou majetkem Městského úřadu Bílovec 
CAS24 Tatra 815 TERRNo1 – požáry, technické pomoci, živelní pohromy, dopravní nehody, 
drobné úniky ropných produktů 
CAS24 Škoda 706 RTHP – požáry, technické pomoci, živelní pohromy 
DA8 Avia 31 – požáry 
 
4) Jste se svou výbavou a technikou spokojeni?  
CAS24 T815 - jsme plně spokojeni 
CAS24 Š706 - chtělo by to GO, případně výměnu vozidla 
DA8 A31 - po GO nástavby jsme spokojeni, do budoucna bychom chtěli vyměnit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku a navráceni zpět.  
Lukáš Popp, student VŠB-TUO FBI, lukas.popp@seznam.cz 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

 
DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI S NAZVEM 

POLYGON VE VÝCVIKOVÉM ST ŘEDISKU JÁNSKÉ KOUPELE 
 
 
 
 

1) Mezi jaký druh JPO jste zařazeni? 
 
 
JPO 5  
 
 
 
2) Jakou osobní výstroj a výzbroj Váš sbor vlastní pro požár a zásah v zakouřeném 
prostředí? 
 
 
Žádnou  
 
 
 
3) Jakou mobilní techniku Váš sbor vlastní či má zapůjčen? K jakému typu všech 
události je tato technika vybavena? 
 
 
 
T805, PPS 12 
 
 
 
4) Jste se svou výbavou a technikou spokojeni?  
 
Ne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku a navráceni zpět.  
Lukáš Popp, student VŠB-TUO FBI, lukas.popp@seznam.cz 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

 
DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI S NAZVEM 

POLYGON VE VÝCVIKOVÉM ST ŘEDISKU JÁNSKÉ KOUPELE 
 
 
 
 

1) Mezi jaký druh JPO jste zařazeni? 
JPO III 
 
 
 
 
 
2) Jakou osobní výstroj a výzbroj Váš sbor vlastní pro požár a zásah v zakouřeném 
prostředí? 
Zásahový oblek Firemann III, přilby Schubert, svítilny, zásahové boty SaM, VDP Saturn S5, 
zásahové rukavice 
 
 
 
 
 
3) Jakou mobilní techniku Váš sbor vlastní či má zapůjčen? K jakému typu všech 
události je tato technika vybavena? 
Liaz 101 CAS K24, přívěsný vozík na PS 12. 
Vybavení odpovídá zásahům na požáry, technickou pomoc (čerpání H2O a řezání stromů) 
 
 
 
 
 
 
 
4) Jste se svou výbavou a technikou spokojeni?  
 
V porovnání s ostatními JPO III jsme docela spokojeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku a navráceni zpět.  
Lukáš Popp, student VŠB-TUO FBI, lukas.popp@seznam.cz 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

 
DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI S NAZVEM 

POLYGON VE VÝCVIKOVÉM ST ŘEDISKU JÁNSKÉ KOUPELE 
 
 
 
 

1) Mezi jaký druh JPO jste zařazeni? 
 
 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Studénky - JPO II/2 
 
 
 
2) Jakou osobní výstroj a výzbroj Váš sbor vlastní pro požár a zásah v zakouřeném 
prostředí? 
 
IDP, ochranné zásahové obleky (Fireman III a IV), svítilny, přetlakový ventilátor 
 
 
 
 
3) Jakou mobilní techniku Váš sbor vlastní či má zapůjčen? K jakému typu všech 
události je tato technika vybavena? 
 
Požáry a jiné zásahy menšího rozsahu: 

- 1x CAS 32 T 148 
- 1x CAS 25 Karosa RTHP (Š 706) 
- 1x CAS 8 Daewoo-Avia 
- 1x DA A 30 (2x PPS 12) 

 
Technické zásahy: 

- TA 2CH Avie A 31 T 
 
Doprava členů JSDH: 

- DA A 30 (1x PPS 12) 
 
4) Jste se svou výbavou a technikou spokojeni?  
 
Až na stáří techniky, s kterým souvisí její spolehlivost a v neposlední řadě i využitelnost, je to 
ucházející. 
 
 
 
 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku a navráceni zpět.  
Lukáš Popp, student VŠB-TUO FBI, lukas.popp@seznam.cz 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

 
DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI S NAZVEM 

POLYGON VE VÝCVIKOVÉM ST ŘEDISKU JÁNSKÉ KOUPELE 
 
 
 
 

1) Mezi jaký druh JPO jste zařazeni? 
JPO III 
 
 
 
 
 
2) Jakou osobní výstroj a výzbroj Váš sbor vlastní pro požár a zásah v zakouřeném 
prostředí? 
Zásahový oblek Firemann III, přilby Schubert, svítilny, zásahové boty SaM, VDP Saturn S5, 
zásahové rukavice 
 
 
 
 
 
3) Jakou mobilní techniku Váš sbor vlastní či má zapůjčen? K jakému typu všech 
události je tato technika vybavena? 
Liaz 101 CAS K24, přívěsný vozík na PS 12. 
Vybavení odpovídá zásahům na požáry, technickou pomoc (čerpání H2O a řezání stromů) 
 
 
 
 
 
 
 
4) Jste se svou výbavou a technikou spokojeni?  
 
V porovnání s ostatními JPO III jsme docela spokojeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku a navráceni zpět.  
Lukáš Popp, student VŠB-TUO FBI, lukas.popp@seznam.cz 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

 
DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI S NAZVEM 

POLYGON VE VÝCVIKOVÉM ST ŘEDISKU JÁNSKÉ KOUPELE 
 
 
 
 

1) Mezi jaký druh JPO jste zařazeni? 
 
JPO 3 
 
 
 
 
2) Jakou osobní výstroj a výzbroj Váš sbor vlastní pro požár a zásah v zakouřeném 
prostředí? 
 
 
SATURN S7 
 
 
 
3) Jakou mobilní techniku Váš sbor vlastní či má zapůjčen? K jakému typu všech 
události je tato technika vybavena? 
 
 
CAS 24 Mercedes atego 
 DV 12 Avia A31 
 
 
 
4) Jste se svou výbavou a technikou spokojeni?  
 
Mimo DV ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku a navráceni zpět.  
Lukáš Popp, student VŠB-TUO FBI, lukas.popp@seznam.cz 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

 
DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI S NAZVEM 

POLYGON VE VÝCVIKOVÉM ST ŘEDISKU JÁNSKÉ KOUPELE 
 

1) Mezi jaký druh JPO jste zařazeni?     JPO III 
 
2) Jakou osobní výstroj a výzbroj Váš sbor vlastní pro požár a zásah v zakouřeném 
prostředí? 
           Oděv - Fireman F IV - 13 ks 
                Fireman Energetik - 20 ks 
    Přilba - Schuberth F 210 - 13 ks 
                  Gallet - 2 ks  
    Obuv - HAIX - 10 ks  
                 Vesuv - 5 ks 
    Dýchací přístroje - Saturn S5 (2 ks), Saturn S7 (4 ks), Saturn S2 (1 ks) 
    Požárnický pás AP 1 - 2 ks 
    Svítilny - Survivor 2 ks 
                    Hansmann 4 ks 
 
3) Jakou mobilní techniku Váš sbor vlastní či má zapůjčen? K jakému typu všech 
události je tato technika vybavena? 
    CAS 32 T 148 - rok výroby: 1978  
                                 - požáry 
                                 - TZ - mytí vozovky, tlakování kanalizace, dovoz vody 
                                         - čerpání vody - plovoucí čerpadlo Kawasaki 
    CAS 24 Š706 RTHP - rok výroby: 1970  
                               - požáry 
                               - DN (ruční a pneumatické vyprošťovací zařízení) 
                               - TZ - práce ve výškách (lezecké vybavení)  
                                       - odstranění překážek z komunikace - motorová pila 
                                       - osvětlování - elektrocentrála, stativ 
                                       - čerpání vody - ponorné čerpadlo AS 33 A  
                                                               - ponorné čerpadlo 220 V 
   DA 12 A30 - rok výroby: 1977 
                              - požáry 
                              - TZ - odchyt obtížného hmyzu 
                                      - čerpání vody PS 12 
 
4) Jste se svou výbavou a technikou spokojeni?  
    Technika (CAS, DA) - Zastaralost, žádné náhradní díly, poruchovost 
    Výbava - Osobní ochranné prostředky - spokojenost 
                    Dýchací přístroje - staré, chtěla by výměna za přetlakové 
                    Radiostanice (Motorola GP 340), svítilny - spokojenost 
 
Za SDH Žirovnice okres Pelhřimov velitel sboru Kadlec Radek 
                                                                               tel: 606 11 22 48 
                                                                               e-mail: radek.kadlec@hasici-vysocina.cz 
V případě dalších informací rád pomohu. 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

 
DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI S NAZVEM 

POLYGON VE VÝCVIKOVÉM ST ŘEDISKU JÁNSKÉ KOUPELE 
 
 
 
 

1) Mezi jaký druh JPO jste zařazeni? 
JPO2 
 
 
 
 
 
2) Jakou osobní výstroj a výzbroj Váš sbor vlastní pro požár a zásah v zakouřeném 
prostředí? 
Přilby-Schubert,Gallet 
Zásahové obleky-Fireman 
Boty-Zeman,Haix 
Rukavice-Holík 
Kukly-Nomex 
Dýchací přístroje-Auer BD96,Saturn S7 
3) Jakou mobilní techniku Váš sbor vlastní či má zapůjčen? K jakému typu všech 
události je tato technika vybavena? 
Cas25 Ross-vybaveno pro výjezd na požár,dopravní nehody a technické pomoci 
Tatra 148-vybaveno pro výjezd na požár 
Ford Transit-pro přepravu jednotky a PS12 
 
 
 
 
4) Jste se svou výbavou a technikou spokojeni?  
 
S technikou a výbavou jsme celkem spokojeni.Dle možností se snažíme každý rok o další 
dovybavení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku a navráceni zpět.  
Lukáš Popp, student VŠB-TUO FBI, lukas.popp@seznam.cz 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

 
POLYGON VE VÝCVIKOVÉM ST ŘEDISKU JÁNSKÉ KOUPELE 

 
 
 
 

1) Mezi jaký druh JPO jste zařazeni? 
 
 
JPO III, jednotka s územní působností  - JSDH Starý Jičín 
 
 
 
2) Jakou osobní výstroj a výzbroj Váš sbor vlastní pro požár a zásah v zakouřeném 
prostředí? 
 
DT S 7, masky CM 4,obleky FIREMAN III., z. obuv HAIX, RANGER, helmy Gallet, 
evakuační DP S2, osobní svítilny, kapesní RDST. 
 
 
 
 
3) Jakou mobilní techniku Váš sbor vlastní či má zapůjčen? K jakému typu všech 
události je tato technika vybavena? 
 
CAS K 25 L 101 -  Všechny typy událostí, mimo zásahu na DN s vyproštěním osob, únik 
nebezpečné chemické látky, lezecký zásah. 
  
DA 8 AVIA – standardní vybavení  
 
 
 
 
4) Jste se svou výbavou a technikou spokojeni?  
 
Výbava odpovídá předurčenosti jednotky. Byla pořízena v uplynulých třech letech ( plovoucí 
čerpadlo, motopila, osvětlovací agregát včetně výsuvného pneumatického stožáru, odsávač 
kouře, motorový vysavač, vakuová matrace, sorbční hady, sorbent atd. 
Výbava je ne dobré úrovni. Chybějící výbava ( lezecký materiál, nové masky, kukly) budou 
pořízeny v letošním roce. 
 
Stáří MPT CAS 25 L 101 18 let, DA 8 AVIA 29 let. Vozidla bude v nejbližších pěti – sedmi 
letech třeba obměnit a v tomhle smyslu se vede se zřizovatelem jednání. 
 
S pozdrave Radim Sudolský, velitel JSDH Starý Jičín   
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

 
DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI S NAZVEM 

POLYGON VE VÝCVIKOVÉM ST ŘEDISKU JÁNSKÉ KOUPELE 
 
 
 
 

1) Mezi jaký druh JPO jste zařazeni? 
 
Naše jednotka je dle plošného rozmístění JPO v kraji Vysočina zařazena do kategorii JPO II, 
ale ve skutečnosti funguje v režimu kategorie JPO III. 
 
2) Jakou osobní výstroj a výzbroj Váš sbor vlastní pro požár a zásah v zakouřeném 
prostředí? 
 
Zásahový oděv FIREMAN III, přilby Gallet a Schuberth F 200, obuv Zeman a Sam, 
nomexové kukly, dýchací přístroje Saturn S5, svítilny EURAS, radiostanice Motorola 
 
Plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, osvětlovací stožár, 2 motorové pily, kalové čerpadlo 
 
3) Jakou mobilní techniku Váš sbor vlastní či má zapůjčen? K jakému typu všech 
události je tato technika vybavena? 
 
CAS 32/6000/600-S3R na podvozku Tatra 148 
DA 8-L1Z na podvozku Avie A 31 
PMS 8/1200 
 
Jsme schopni zasahovat u požárů, spadlých stromů, čerpání vody, úniků PHM na vozovku 
apod. Nejsme vybaveni prostředky pro zásah u dopravních nehod. 
 
4) Jste se svou výbavou a technikou spokojeni?  
 
Vzhledem k tomu, že má náš městys asi 900 obyvatel, jsme rádi, že disponujeme alespoň 
takovým vybavením, které vlastníme. Samozřejmě neustále se snažíme svoje vybavení 
zlepšovat a dokupovat. Snažíme se také o pořízení modernější CAS na podvozku 4x4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku a navráceni zpět.  
Lukáš Popp, student VŠB-TUO FBI, lukas.popp@seznam.cz 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

 
DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI S NAZVEM 

POLYGON VE VÝCVIKOVÉM ST ŘEDISKU JÁNSKÉ KOUPELE 
 
 
 
 

1) Mezi jaký druh JPO jste zařazeni? 
     JPO  5 
 
 
 
 
 
2) Jakou osobní výstroj a výzbroj Váš sbor vlastní pro požár a zásah v zakouřeném 
prostředí? 
     ŽÁDNOU 
 
 
 
 
 
3) Jakou mobilní techniku Váš sbor vlastní či má zapůjčen? K jakému typu všech 
události je tato technika vybavena? 
     SKŘÍŇOVÁ  AVIA  31 
 
 
 
 
 
 
4) Jste se svou výbavou a technikou spokojeni?  
     DOSTAČUJÍCÍ 
 
Zpracoval: Jednatel SDH LUBINA I.  -   Kuchař  Svatopluk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku a navráceni zpět.  
Lukáš Popp, student VŠB-TUO FBI, lukas.popp@seznam.cz
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

Příloha č. 2  Statistický přehled jednotlivých činností jednotek PO 

Přehled jednotlivých činnosti jednotek PO za rok 2003 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 
 

Přehled jednotlivých činnosti jednotek PO za rok 2004 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 
 

 
Přehled jednotlivých činnosti jednotek PO za rok 2005 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 
 

 
Přehled jednotlivých činnosti jednotek PO za rok 2006 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 
 
 

 Přehled jednotlivých činnosti jednotek PO za rok 2007 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 

Příloha č. 3  Fotografie zásahových vozidel 
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Lukáš Popp                                                   Polygon ve výcvikovém středisku Jánské Koupele 
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