
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje  
Konspekt odborné přípravy výcviku v polygonu Zbiroh 

teoretická a praktická část 

Písemná příprava 
 

1 Téma: 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Vydáno dne: 15. 3. 2010 Stran: 2 
Cíl:       Seznámit frekventanty se zásadami BOZP při pohybu  
              a praktickém výcviku v prostorách výcvikového polygonu Zbiroh 
 
Místo: Stanice HZS Plzeňského kraje 
             Areál logistiky HZS ČR Olomouc – polygon Zbiroh 
 
Rozsah: 1 hodina ročně na stanicích HZS Pk v rámci provádění teoretické části pravidelné 
odborné přípravy. A dále před každým výcvikem na polygonu Zbiroh. 
 
Výstroj při pohybu v areálu:  

• rukavice pracovní 
• pracovní stejnokroj PS II 
• zásahová obuv (pracovní obuv) 

 

Vybavení VPPO pro provádění výcviků: 

• kukla zásahová – dvouvrstvá 
• zásahová obuv 
• funkční prádlo s retardací hoření 
• rukavice zásahové s klasifikací dle EN 388/1994 a EN 40781994 3344  4242       
• IDP + náhradní tlaková láhev v ochranném obalu 
• opasek s karabinou 
• ochranný potah na přilbu + ochranný potah na IDP 
• klíč na hadice + vazák 
• svítilna + RDST (dle jednotlivých cvičebních úkolů) 
• kombinované proudnice 
• hadice „C“ 45 eventuelně „C“ 52 
• hadice „B“ 
• termokamera 
• vodící lano 

 

Zdravotní vybavení: 

• lékárna 
• chladící gel na popáleniny 
• obvazy 

 
Zásady BOZP:   
 
    Před zahájením výcviku v trenažéru je nutné provést prokazatelné seznámení se zásadami bezpečnosti 
práce, s postupem činnosti na výcvikovém zařízení a jeho bezpečnou manipulací. Vedoucí cvičení 
seznámí frekventanty se zásadami BOZP a upozorní je na: 
 

• možná rizika vyplývající z charakteru výcviku – popálení, opaření, přehřátí, fyzické vyčerpání, 
pád nebo sesutí, ztráta orientace, selhání VPPO, porucha krevního oběhu, panika 

• správné ustrojení – ochranná kukla, límec ochranného oděvu, palečnice, tepelná setrvačnost 
ochranných obleků s důrazem na nejvíce exponovaná místa, postup při vysvlékání 

• dodržování taktických postupů pro pohyb v zakouřeném prostředí  
• důvody a účinné způsoby vlastní ochrany při pobytu v zařízení 
• možnosti řešení krizových situací, únikové východy 
• správné ustrojení a dodržování zásad BOZP kontrolují vedoucí výcviku také v průběhu jeho 

provádění  
 
    Frekventanti jsou povinni: 

• hlásit každou indispozici lektorovi, nebo instruktorovi 
• dodržovat zákaz požívání alkoholu 
• dodržovat zásady BOZP 

 
    Zvláštní důraz na dodržování zásad BOZP je třeba klást při výcviku se speciálními zařízeními. Se 
speciálními zařízeními může pracovat pouze vycvičená osoba, která musí důsledně dodržovat instrukce 
k obsluze a údržbě zařízení. Např. – výcvik s vysokotlakým zařízením CCS Cobra 
Proškolení BOZP je stvrzeno podpisem. 
 
 
Zdroje: 
 

• www.flashover.cz  
• Bórik, M. Výcvikový polygon – flashover kontejner – Zbiroh. Diplomová práce, 2010 
• Bojový řád jednotek PO 

 
Vedoucí výcviku:  (vedoucí lektor nebo instruktor) 
Vlastní poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje  
Konspekt odborné přípravy výcviku v polygonu Zbiroh 

teoretická část 

Písemná příprava 
 

2 Téma: 
Dynamika požáru ve vnitřním prostoru  

Vydáno dne: 15. 3. 2010 Stran: 2 
Cíl:       Seznámit frekventanty se základními principy dynamiky požáru 
              v uzavřených prostorech 
 
Místo: Požární stanice HZS Plzeňského kraje 
 
Rozsah: 2 hodiny v průběhu jednoho kalendářního roku v rámci teoretické přípravy na 

stanicích HZS Pk. Předchází praktickému výcviku v polygonu Zbiroh. 
 

Charakteristika požárů v uzavřeném prostoru: 

Požáry v uzavřených prostorech mají svůj osobitý průběh. Ovlivňuje mnoho faktorů: 
 

• rozměry a geometrie místnosti 
• množství a rozložení hořlavých látek 
• způsob a možnosti ventilace prostoru 
• tepelná izolace prostoru (možnost předávání tepla) 

 
Základní scénáře požáru: 

  
• vyhoření iniciovaného paliva – požár se dále nešíří 
• nedostatek okysličovadla – žhnutí – požár postupně uhasne 
• volný rozvoj – celkové vzplanutí 
• nedostatek okysličovadla – jeho dodání – nové rozhoření – celkové vzplanutí 
• pomalé plamenné hoření – žhnutí – dodání okysličovadla – spontánní iniciace 

 

Hoření: 

    Chemická oxidační reakce, při které vzniká teplo, světlo a zplodiny hoření. Podmínky 
hoření: 
 

• iniciační energie 
• hořlavý soubor 
• okysličovadlo 

 
 
 
 

 
Iniciační energie:   
 
    Množství energie, která je potřebná ke vzplanutí, nebo vznícení hořlavých materiálů. 
Vysvětlit pojmy vzplanutí a vznícení. Způsoby předávání tepla: 
 

• kondukce 
• konvekce 
• radiace 
 

Rozhořívání: 
 

• požár má dostatek oxidovadla – jeho další rozvoj záleží na množství paliva – požár řízený palivem 
• hromadění horkých nespálených plynů pod stropem – mohou hořet 
• další rozvoj požáru – nárůst výkonu 

 
Nelineární průběh rozvoje: 
 
    Nebezpečí vyplívající ze schopnosti vznícení nebo exploze zplodin hoření. Hlavní nebezpečí – požárně 
dynamické jevy – vysvětlit pojmy: 
 

• flashover 
• rollover 
• backdraft 
• spontánní vznícení produktů pyrolýzy 

 
Zdroje: 
 

• www.flashover.cz  
• Bórik, M. Výcvikový polygon – flashover kontejner – Zbiroh. Diplomová práce, 2010 
• zahraniční literatura – skandinávská, francouzská, anglická (Firefighter´s Handbook, 3D Fire 

Fighting, atd) 
• konspekty odborné přípravy jednotek PO 
• bojový řád jednotek PO 

 
Vedoucí výcviku:  (vedoucí lektor nebo instruktor) 
Vlastní poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje  
Konspekt odborné přípravy výcviku v polygonu Zbiroh 

teoretická část + studený výcvik 

Písemná příprava 
 

3 Téma: 
Ovládání proudnice 

Vydáno dne: 15. 3. 2010 Stran: 2 
Cíl:       Seznámit frekventanty s obsluhou proudnice a jejím ovládáním 
 
Místo: Požární stanice HZS Plzeňského kraje 
             Areál polygonu Zbiroh 
 
Rozsah: 2 hodiny v průběhu jednoho kalendářního roku v rámci teoretické přípravy na 
stanicích HZS Pk.  
    Studený výcvik předcházející praktické části ve výcvikovém zařízení polygonu Zbiroh. 
Provádí se ve skupinách do úplného zvládnutí cvičícími. 
 

Věcné prostředky: 

• kombinovaná proudnice 
• automatická proudnice 
• hadice „C“ 
• (hadice „B“) 
• (rozdělovač) 
• (CAS) 

 
Osnova OP:  

  
• seznámení s proudnicí a jejími ovládacími prvky – tělo proudnice, regulační prstenec, 

otočná ovládací hlava, uzavírací páka, deflagrační vrtulka 
• obeznámení s podstatou 3D hašení 
• správné nastavení proudnice pro účinné prostorové hašení 
• správné uchopení proudnice a její ovládání 
• pulsing, penciling – pulsování, tužkování 
• krátký puls, dlouhý puls, zaujmutí obranné pozice 
• malování jednotlivých figur 
• studený výcvik 

 
 
 
 
 
 
 

 

Držení proudnice: 
• proudnice se při daném způsobu hašení nedrží za pistolovou rukojeť 
• uchopí se jednou rukou za otočnou ovládací  hlavu, která umožňuje nastavení kompaktního nebo 

sprchového proudu 
• druhá ruka se drží na ovládací páce 

 
    Rukou na ovládací páce jsou prováděny dva úkony. Jejím otáčením je regulován úhel rozstřiku a 
pohybem vzad a vpřed její úplné otevření a zavření. Rukou drženou na ovládací hlavě je možné v případě 
potřeby přehmátnout na regulační prstenec a změnit nastavení průtoku. 
 
Krátký puls: 
 

• výstřik provedený rychlým, úplným otevřením a zavřením proudnice 
• omezení vývinu páry 
• trvání cca 0,5 sekundy – tlak min. 0,6 MPa 
• při vstupu do uzavřeného prostoru a při pohybu v něm 

 
Dlouhý puls: 
 

• trvání cca 3 – 5 sekund 
• dodávání hasiva do celého prostoru 
• ochlazení stěn 
• malování 
• utažení kužele 
 

Obranná pozice: 
 

• nejširší možný kužel – vodní štít nad sebou 
• lehnout obličejem k zemi 

 
Zdroje: 
 

• www.flashover.cz  
• Bórik, M., Výcvikový polygon – flashover kontejner – Zbiroh. Diplomová práce, 2010 
• zahraniční literatura – skandinávská, francouzská, anglická (Firefighter´s Handbook, 3D Fire 

Fighting, atd) 
• Žižka, J., Dodávka vody pro účinné 3D hašení, Bakalářská práce, 2010 

Vedoucí výcviku:  (vedoucí lektor nebo instruktor) 
Vlastní poznámky: 
 
 
 
 
 
 



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje  
Konspekt odborné přípravy výcviku v polygonu Zbiroh 

teoretická část 

Písemná příprava 
 

4 Téma: 
3D vodní hašení 

Vydáno dne: 15. 3. 2010 Stran: 2 
Cíl:       Seznámit frekventanty s technikou 3D vodního hašení 
 
Místo: Požární stanice HZS Plzeňského kraje 
 
Rozsah: 2 hodiny v průběhu jednoho kalendářního roku v rámci teoretické přípravy na 

stanicích HZS Pk. Předchází praktickému výcviku v polygonu Zbiroh. 
 

Charakteristika požárů v uzavřeném prostoru: 

    Požáry v uzavřených prostorech mají svůj osobitý průběh. Uvnitř složitá výměna plynů. 
Ovlivňuje mnoho faktorů: 
 

• rozměry a geometrie místnosti 
• množství a rozložení hořlavých látek 
• způsob a možnosti ventilace prostoru 
• tlak vzduchu 
• tepelná izolace prostoru (možnost předávání tepla) 

 
Hoření: 

Chemická oxidační reakce, při které vzniká teplo, světlo a zplodiny hoření. Podmínky hoření: 
 

• iniciační energie 
• hořlavý soubor 
• okysličovadlo 

 
Principy přerušení hoření pomocí vody: 

  
• inertizace – snížení množství oxidačního činidla v prostoru – pára, 3D 
• ochlazování 
• ředění – polární kapaliny 
• (izolace) 

 
 
 
 

 

3D vodní hašení:   
 

• prostorové hašení 
• aplikace vody v podobě velmi jemné vodní tříště 
• ochlazení vrstvy horkého kouře 
• rychlejší redukce teploty v prostoru 
• vyšší hasební účinek než aplikace vody na plochu 
• nedochází k porušení tepelné rovnováhy v daném prostoru 
• při správné aplikaci vzniká méně páry 
• zmírňování a řízení účinků možných nebezpečí souvisejících s nelineárním rozvojem požáru 
• zvýšená bezpečnost zasahujících hasičů 

 
Způsoby 3D hašení: 
 

• krátký puls 
• dlouhý puls 
• malování – jednotlivé figury k obsažení celého prostoru 

o T – plocha < 10 m2 
o O – plocha cca 10 – 20 m2 
o Z – plocha cca 20 – 30 m2 
o ∞ – plocha > 30 m2 

• tužkování – pod neutrální rovinou, aplikace krátkých střiků na ohnisko (téměř kompaktní proud) 
 
     
Zdroje: 

• www.flashover.cz  
• Bórik, M. Výcvikový polygon – flashover kontejner – Zbiroh. Diplomová práce, 2010 
• zahraniční literatura – skandinávská, francouzská, anglická (Firefighter´s Handbook, 3D Fire 

Fighting, atd) 
• Žižka, J., Dodávka vody pro účinné 3D hašení, Bakalářská práce, 2010 
 

Vedoucí výcviku:  (vedoucí lektor nebo instruktor) 
Vlastní poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje  
Konspekt odborné přípravy výcviku v polygonu Zbiroh 

praktická část 

Písemná příprava 
 

5 Téma: 
Pozorování volného rozvoje požáru 

Vydáno dne: 15. 3. 2010 Stran: 2 
Cíl:       Seznámit frekventanty se situací na místě požáru v době jeho  
              volného rozvoje 
 
Místo: Pozorovací trenažér na pevná paliva – polygon Zbiroh 
 

Scénář výcviku: 

• BOZP 
• naložení topeniště 
• ustrojení – kompletní výzbroj 
• zaujmutí pozic 
• iniciace paliva 

 

Vybavení VPPO: 

• rukavice pracovní 
• pracovní stejnokroj PS II 
• zásahový oděv 
• přilba zásahová 
• kukla zásahová – dvouvrstvá 
• funkční prádlo s retardací hoření 
• rukavice zásahové s klasifikací dle EN 388/1994 a EN 40781994 3344  4242       
• zásahová obuv 
• IDP + náhradní tlaková láhev v ochranném obalu 
• klíč na hadice + vazák 
• svítilna + RDST – (není podmínkou) 
• opasek s karabinou 
• ochranný potah na přilbu + ochranný potah na IDP 
• kombinované proudnice 
• hadice „C“ 45 eventuelně „C“ 52 
• hadice „B“ 
• lékárna + chladící gel na popáleniny 
• termokamera 
• vodící lano 

 
 
 

 

Hlavní zásady BOZP:   
 
Před zahájením výcviku v trenažéru je nutné provést prokazatelné seznámení se zásadami bezpečnosti 
práce, s postupem činnosti na výcvikovém zařízení a jeho bezpečnou manipulací. Vedoucí cvičení 
upozorní na: 
 

• způsob a důvod vlastní ochrany při pobytu v zařízení 
• možná rizika vyplývající z charakteru výcviku 
• správné ustrojení – ochranná kukla, límec ochranného oděvu, palečnice, tepelná setrvačnost 

ochranných obleků,.. 
• dodržování taktických postupů pro pohyb v zakouřeném prostředí 
• hlásit každou indispozici lektorovi, nebo instruktorovy 
• zákaz požívání alkoholu 
• možnost řešení krizových situací, únikové východy 

 
Před každým výcvikem musí být prokazatelné seznámení cvičících se zásadami BOZP. 
 
Teorie čerpána: 
 

• www.flashover.cz  
• Bórik, M. Výcvikový polygon – flashover kontejner – Zbiroh. Diplomová práce, 2010 
• zahraniční literatura – skandinávská, francouzská, anglická (Firefighter´s Handbook, 3D Fire 

Fighting, atd) 
• konspekty odborné přípravy jednotek PO 
• bojový řád jednotek PO 

 
 
Vedoucí výcviku:  (vedoucí lektor nebo instruktor) 
Vlastní poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje  
Konspekt odborné přípravy výcviku v polygonu Zbiroh 

praktická část 

Písemná příprava 
 

6 Téma: 
3D vodní hašení v praxi 

Vydáno dne: 15. 3. 2010 Stran: 2 
Cíl:       Procvičit techniku 3D vodního hašení 
 
Místo:  Pozorovací trenažér na pevná paliva – polygon Zbiroh 
 
Rozsah: 3 hodiny v  rámci praktické části pravidelné odborné přípravy. 
 

Způsoby 3D hašení: 
 

• krátký puls 
• dlouhý puls 
• malování 
• tužkování  

 

Vybavení VPPO: 

• rukavice pracovní 
• pracovní stejnokroj PS II 
• zásahový oděv 
• přilba zásahová 
• kukla zásahová – dvouvrstvá 
• funkční prádlo s retardací hoření 
• rukavice zásahové s klasifikací dle EN 388/1994 a EN 40781994 3344  4242       
• zásahová obuv 
• IDP + náhradní tlaková láhev v ochranném obalu 
• klíč na hadice + vazák 
• svítilna + RDST – (není podmínkou) 
• opasek s karabinou 
• ochranný potah na přilbu + ochranný potah na IDP 
• kombinované proudnice 
• hadice „C“ 45  („C“ 52) 
• hadice „B“ 
• CAS 
• lékárna + chladící gel na popáleniny 
• termokamera 
• vodící lano 

 
 

 
Osnova výcviku: 
 
(Výcvik je vhodné spojit s cvičením „pozorováním volného rozvoje požáru“.) 

• seznámení s BOZP 
• rozvinutí vedení 
• studený výcvik (na volné ploše v areálu polygonu) 

o ovládání proudnice 
o krátký puls – úplné otevření a uzavření proudnice, 0,5 sec., min. 0,6 MPa 
o dlouhý puls – uzavírání kužele, jednotlivé figury + uzavírání kužele 
o tužkování 

 
• naložení topeniště  
• ustrojení – kompletní výzbroj 
• zaujmutí pozic 
• iniciace paliva 
• aplikace 3D vodního hašení 
 

Hlavní zásady BOZP:   
 

• správné ustrojení 
• dodržování taktických postupů 
• hlásit každou indispozici lektorovi, nebo instruktorovy 
• zákaz požívání alkoholu 

 
Před každým výcvikem musí být prokazatelné seznámení cvičících se zásadami BOZP. 
 
Teorie čerpána: 

• Bórik, M. Výcvikový polygon – flashover kontejner – Zbiroh. Diplomová práce, 2010 
• zahraniční literatura – skandinávská, francouzská, anglická (Firefighter´s Handbook, 3D Fire 

Fighting, atd) 
• www.flashover.cz  
• Žižka, J., Dodávka vody pro účinné 3D hašení, Bakalářská práce, 2010 
 

Vedoucí výcviku:  (vedoucí lektor nebo instruktor) 
Vlastní poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje  
Konspekt odborné přípravy výcviku v polygonu Zbiroh 

praktická část 

Písemná příprava 
 

7 Téma: 
Vstup do uzavřeného prostoru 

Vydáno dne: 15. 3. 2010 Stran: 2 
Cíl:   Procvičit taktiku vstupu do uzavřeného prostoru zasaženého požárem
 
Místo:  Pozorovací trenažér na pevná paliva – polygon Zbiroh 
              Výcvikový trenažér – polygon Zbiroh 
 
Rozsah: 3 hodiny v  rámci praktické části pravidelné odborné přípravy. 
 

Vybavení VPPO: 

• kompletní ustrojení ochrannými prostředky 
• IDP + náhradní tlaková láhev v ochranném obalu 
• CAS + dopravní a útočné vedení 
• lékárna + chladící gel na popáleniny 

 
 

Hlavní zásady BOZP:   
 

• správné ustrojení 
• dodržování taktických postupů 
• hlásit každou indispozici lektorovi, nebo instruktorovy 
• dodržovat pitný režim 
• zákaz požívání alkoholu 

 
Před každým výcvikem musí být prokazatelné seznámení cvičících se zásadami BOZP. 
 

Osnova výcviku: 
 

• seznámení s BOZP 
• zopakování taktických postupů 
• příprava TP 
• provádění výcviku 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taktika vstupu: 
 

• provádí skupina – 2 hasiči 
• kontrola úniku kouře 
• teplota dveří - kontrola 

o rukou zdola nahoru 
o krátkým pulsem – zjištění polohy neutrální roviny 

• zkropení prostoru nade dveřmi – č.1 
• pootevření dveří – č.2 
• ochlazení prostoru – krátké pulsy ihned za sebou, dlouhý puls cca 3 sec. – č.1 
• sledování stavu uvnitř 
• zavření dveří – č.2 
• opakování postupu do zchlazení prostoru 
• vstup do prostoru, aplikace 3D vody ke stropu nade dveře 
• pohyb v neznámém prostředí – aplikace 3D vodního hašení 
 

Pohyb v neznámém prostoru: 
 

• pohyb při zemi, při stěně 
• nedělitelnost průzkumné skupiny 
• systematické prohledávání 
• ponechávat si únikovou cestu 
• efektivně využívat VPPO (termokamera, vodící lano,…) 

 
Teorie čerpána: 

• Bórik, M. Výcvikový polygon – flashover kontejner – Zbiroh. Diplomová práce, 2010 
• zahraniční literatura – skandinávská, francouzská, anglická (Firefighter´s Handbook, 3D Fire 

Fighting, atd) 
• www.flashover.cz  
• Žižka, J., Dodávka vody pro účinné 3D hašení, Bakalářská práce, 2010 
• Bojový řád jednotek PO 
• Konspekty OP 
 

Vedoucí výcviku:  (vedoucí lektor nebo instruktor) 
Vlastní poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje  

Konspekt odborné přípravy výcviku v polygonu Zbiroh 
praktická část 

Písemná příprava 
 

8 Téma: 
Odvětrání prostoru 

Vydáno dne: 15. 3. 2010 Stran: 2 
Cíl:   Procvičit taktiku odvětrání prostoru 
 
Místo:  Výcvikový trenažér – polygon Zbiroh 
               
Rozsah: 3 hodiny v  rámci praktické části pravidelné odborné přípravy. 
 

Vybavení VPPO: 

• kompletní ustrojení ochrannými prostředky 
• IDP + náhradní tlaková láhev v ochranném obalu 
• CAS + dopravní a útočné vedení 
• přetlakový ventilátor 
• odsavač kouře 
• lékárna + chladící gel na popáleniny 

 
 

Hlavní zásady BOZP:   
 

• správné ustrojení 
• dodržování taktických postupů 
• hlásit každou indispozici lektorovi, nebo instruktorovy 
• dodržovat pitný režim 
• zákaz požívání alkoholu 

 
Před každým výcvikem musí být prokazatelné seznámení cvičících se zásadami BOZP. 
 

Osnova výcviku: 
 

• seznámení s BOZP 
• zopakování taktických postupů 
• příprava TP 
• provádění výcviku 

 
 
 
 
 
 
 

 
Způsoby odvětrání: 
 

• přirozená ventilace 
• nucená ventilace 

o přetlakový ventilátor 
o odsavač kouře 
o pomocí proudnice 

 
Zásady použití přetlakové ventilace: 
 

• před použitím nutnost zavodněného útočného proudu 
• pokrytí vstupních otvorů rovnoměrným kuželem vzduchu 
• zabránění přenosu požáru 
• eliminace pohybu osob mezi ohniskem a odváděcím otvorem 
• nevstupovat a neprovádět zásahu odváděcím otvorem 
• nepobývat v proudu vzduchu 

 
Zásady při použití vodního proudu při odvětrávání: 

 
• dostatečná zásoba vody 
• vhodná velikost vodního kužele 
• pohyb při zemi 
 

 
Teorie čerpána: 

• Bórik, M. Výcvikový polygon – flashover kontejner – Zbiroh. Diplomová práce, 2010 
• zahraniční literatura – skandinávská, francouzská, anglická (Firefighter´s Handbook, 3D Fire 

Fighting, atd) 
• www.flashover.cz  
• Žižka, J., Dodávka vody pro účinné 3D hašení, Bakalářská práce, 2010 
• Bojový řád jednotek PO 
Konspekty OP 

Vedoucí výcviku:  (vedoucí lektor nebo instruktor) 
Vlastní poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje  
Konspekt odborné přípravy výcviku v polygonu Zbiroh 

praktická část 

Písemná příprava 
 

9 Téma: 
Požární útok po schodišti 

Vydáno dne: 15. 3. 2010 Stran: 2 
Cíl:   Procvičit taktiku požárního útoku schodišťovým prostorem 
          (hlavní zaměření je věnováno útoku po chodech dolů) 
 
Místo:  Výcvikový trenažér – polygon Zbiroh 
               
Rozsah: 3 hodiny v  rámci praktické části pravidelné odborné přípravy. 
 

Vybavení VPPO: 

• kompletní ustrojení ochrannými prostředky 
• IDP + náhradní tlaková láhev v ochranném obalu 
• CAS + dopravní a útočné vedení 
• lékárna + chladící gel na popáleniny 

 
 

Hlavní zásady BOZP:   
 

• správné ustrojení 
• dodržování taktických postupů 
• dodržovat pokyny lektorů a instruktorů 
• hlásit každou indispozici lektorovi, nebo instruktorovy 
• dodržovat pitný režim 
• zákaz požívání alkoholu 

 
Před každým výcvikem musí být prokazatelné seznámení cvičících se zásadami BOZP. 
 

Osnova výcviku: 
 

• seznámení s BOZP 
• zopakování taktických postupů 
• příprava TP 
• provádění výcviku 

 
 
 
 
 
 
 

 
Taktika vstupu: 
 

• provádí družstvo, nebo družstvo o sníženém početním stavu 
• č.1 + č.2 na proudnici + instruktor 
• č.3 na schodech, manipulace s hadicí  
• instruktor na schodech 
• kontrola úniku kouře – zchlazení krátkými pulsy 
• postup dolů po schodech – při zemi 
• krytí za vodním kuželem 
• sledování stavu uvnitř 
• vstup do spodního prostoru 
• aplikace 3D vody ke stropu směrem od schodiště 
• pohyb při zemi (pod neutrální rovinou) 
• systematické prohledávání 

 
 
 
    Při cvičení je třeba dbát na správná provádění. Hasič č.3 (na schodech) je při nesprávném provedení 
vystaven vysokým teplotám. 
    Při použití velkého množství vody možnost opaření. 

 
 
Teorie čerpána: 

• Bórik, M. Výcvikový polygon – flashover kontejner – Zbiroh. Diplomová práce, 2010 
• zahraniční literatura – skandinávská, francouzská, anglická (Firefighter´s Handbook, 3D Fire 

Fighting, atd) 
• www.flashover.cz  
• Žižka, J., Dodávka vody pro účinné 3D hašení, Bakalářská práce, 2010 
• Bojový řád jednotek PO 
• Konspekty OP 
 

Vedoucí výcviku:  (vedoucí lektor nebo instruktor) 
Vlastní poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje  

Konspekt odborné přípravy výcviku v polygonu Zbiroh 
praktická část 

Písemná příprava 
 

10 Téma: 
Použití zařízení CCS Cobra 

Vydáno dne: 15. 3. 2010 Stran: 2 
Cíl:   Procvičit taktiku zásahu se speciálním hasícím zařízením CCS Cobra 
 
Místo:  Výcvikový trenažér – polygon Zbiroh 
               
Rozsah: 3 hodiny v  rámci praktické části pravidelné odborné přípravy. 
 

Vybavení VPPO: 

• kompletní ustrojení ochrannými prostředky 
• IDP + náhradní tlaková láhev v ochranném obalu 
• zařízení CCS Cobra  
• CAS + dopravní a útočné vedení 
• lékárna + chladící gel na popáleniny 
• termokamera 

 

Hlavní zásady BOZP:   
 

• zásady BOZP při práci se speciálním zařízením CCS Cobra 
• správné ustrojení 
• hlásit každou indispozici lektorovi, nebo instruktorovy 
• dodržovat pitný režim – zákaz požívání alkoholických nápojů 

 
Před každým výcvikem musí být prokazatelné seznámení cvičících se zásadami BOZP. 
 

Osnova výcviku: 
 

• příprava TP 
• zkouška hašení a řezání 
• zopakování taktických postupů 
• provádění výcviku 

 

Použití zařízení: 
 

• hašení požárů –  využití vysokého tlaku vody + speciální tryska 
• řezání konstrukcí 
• ochlazování a efektivní snížení teploty ve vnitřním prostoru 
• možno použít při přečerpávání NL – (s přídavným zařízením) 

 

 
Provádění výcviku: 
 

• provádí družstvo 1+3 
• instruktoři obsluha výcvikového zařízení 

 
   Praktický výcvik se zařízením CCS Cobra je prováděn v části konstrukce výcvikového trenažéru, ve 
které je možné provádět výměnu stavebních prvků. 
 
Teorie čerpána: 
 

• výuková prezentace CCS Cobra 
• návod k obsluze a údržbě zařízení CCS Cobra 
• Bórik, M. Výcvikový polygon – flashover kontejner – Zbiroh. Diplomová práce, 2010 
• zahraniční literatura – skandinávská, francouzská, anglická (Firefighter´s Handbook, 3D Fire 

Fighting, atd) 
 
 
Vedoucí výcviku:  (vedoucí lektor nebo instruktor) 
Vlastní poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


