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ANOTACE 

 
Bórik, M. Výcvikový polygon – flashover kontejner – Zbiroh. Diplomová práce, Ostrava, 

VŠB – TU Ostrava, 2010, 54 stran. 

 
Diplomová práce se zabývá problematikou organizace výcviku jednotek PO ve 

výcvikovém za�ízení Zbiroh, simulující reálné podmínky p�i požáru. V úvodních 

kapitolách je zmín�na historie flashover kontejner� nejen ve sv�t�, ale také v �eské 

republice. Další �ást práce je v�nována základnímu popisu polygonu ve Zbirohu s orientací 

na plánování, vývoj, výstavbu a zkušební provoz za�ízení. V dalších kapitolách je �ešena 

organizace výcviku, po�et cvi�ících a využitelnost daného za�ízení. Na základ� toho byl 

navržen systém spádových oblastí v rámci Plze�ského kraje. V záv�ru jsou stanoveny 

okruhy odborné p�ípravy s konkretizací požadavk� na teoretické znalosti p�íslušník�. P�i 

provád�ní odborné p�ípravy je možné využít metodické listy, které jsou p�ílohou této 

práce. 

Klí�ová slova: výcvikové za�ízení, vnit�ní prostor, odborná p�íprava 

 
ANNOTATION 
 
Bórik, M.  Training Polygon – Flashover Container – Zbiroh. Graduation theses, Ostrava, 

VSB – TU Ostrava, 2010, 54 pages. 

 

Graduation theses consider a problems of organization fireman training in the training 

facility which simulate real conditions of a fire at Zbiroh. The beginning go into world and 

Czech history of flashover container. The next part of dissertation is appropriate to a basic 

description of polygon in Zbiroh with orientation to planning, progression, development 

and field test of the facility. In the next chapters is solved the organization of the training, 

quantity of performers and useability of the facility. On the basis of that were projected the 

Pilsen district attraction zone system. In conclusion is determine the range of special 

training with instantiation of request to theoretical knowledge of the fireman. In applying 

the special training is possible to use the methodical sheets which are attachment of these 

dissertation. The meaning of dissertation consist in assesment of a basic organization and 

training.  

Key words: training facility, interior, special training 
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1. Úvod 

 

Tématem diplomové práce je ur�it základní výcvikové programy pro provád�ní 

výcvik� jednotek požární ochrany v  za�ízení simulujícím reálné podmínky požáru ve 

vnit�ním prostoru v  polygonu Zbiroh a stanovit koncepci jeho využitelnosti. Jedná se        

o za�ízení, které umožní zkvalitn�ní praktických výcvik� v jednotkách PO. 

Podobná za�ízení, ve kterých hasi�i získávají základní návyky chování p�i skute�ném 

požáru, jsou v dnešní dob� ve sv�t� obvyklá, ale v �eské republice není zatím podobný 

zp�sob provád�ní odborné p�ípravy hasi�� zcela rozší�en. 

 

V sou�asné dob� je schválen investi�ní zám�r na vybudování výcvikového za�ízení 

simulující reálné podmínky p�i požáru – výcvikového polygonu Zbiroh. Dané za�ízení je 

specifické tím, že na rozdíl od podobných za�ízení nacházejících se v �eské republice je 

navrženo na provozování jak na tuhá, tak i na plynná paliva. Vybudování tohoto za�ízení 

dává p�edpoklad dostate�né využitelnosti v podmínkách HZS Pk.  

Za�ízení bude sloužit k nácviku taktických postup� jednotek PO v r�zných typech 

prostor� simulujících reálné podmínky p�i požáru ve vnit�ním prost�edí. 

 

Zpracovávaná tématika je v této diplomové práci rozd�lena do p�ti rozsáhlejších �ástí, 

které jsou dále d�leny do jednotlivých kapitol: 

 

• výcviková za�ízení ve sv�t� a v �eské republice 

• výcvikový polygon Zbiroh 

• odborná p�íprava 

• organiza�ní zajišt�ní výcviku 

• okruhy odborné p�ípravy 

 

V p�íloze diplomové práce jsou metodické listy, podle kterých bude možné jednotlivé 

fáze odborné p�ípravy provád�t. 
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1.1. Požáry vnit�ních prostor 

 

V �eské republice vzniká každým rokem p�es 100 000 mimo�ádných událostí, p�i 

nichž zasahují jednotky požární ochrany. P�ibližn� ve 20% p�ípad� se jedná o požáry. Ze 

statistických údaj� vyplývá, že k nejv�tším ztrátám na lidských životech, zdraví a majetku 

dochází p�i požárech v uzav�ených prostorách. Jedná se p�edevším o požáry obytných 

budov, domácností, kancelá�í, garáží, sklepních prostor, apod., což p�edstavuje asi 

�tvrtinový podíl všech požár�, ke kterým v �eské republice dochází. A�koli se po�et 

požár� v obytných budovách a domácnostech od roku 1996 postupn� snižuje, zp�sobené 

škody na majetku a ztráty na lidských životech naopak vzr�stají.  

Ovliv�ujícím faktorem rostoucího rozsahu škod vznikajících  p�i požárech v interiérech 

obecn� je zvýšená teplota ho�ení. Podle statistických údaj� dosahují v sou�asné dob� 

teploty p�i  požárech ve vnit�ních prostorech prokazateln� vyšších maximálních teplot, než 

srovnatelné požáry vznikající p�ed 20 lety. To je dáno p�edevším používáním v�tšího 

množství plast� a moderními technologiemi a materiály využívanými ve stavebnictví. 
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Graf �. 1 – Celkový po�et požár� a požáry v uzav�ených prostorách 
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Prvo�adým posláním Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky je chránit životy, 

zdraví obyvatel a majetek p�ed požáry. K pln�ní t�chto úkol� je pot�eba kvalitní odborná 

p�íprava a zejména praktický výcvik. 

Jak již bylo shora nazna�eno, nejsložit�jší  zásahy  bývají  spojené  s  požáry  uvnit� 

objekt�. Existuje �ada zp�sob�, jak p�ipravovat hasi�e na takový typ zásah�. Po�ínaje 

získáváním teoretických poznatk�, p�es výcvik na stanicích, organizování taktických nebo 

prov��ovacích cvi�ení, až po výcvik v podmínkách maximáln� se blížícím reálnému 

vnit�nímu požáru. Pro simulaci podmínek požáru ve vnit�ním prostoru a pro nácvik jeho 

zdolávání vznikly bezmála již p�ed t�iceti lety ve skandinávských zemích takzvané 

„flashover trenažéry“. Ty se poté, pro své p�ednosti v oblasti výcviku hasi��, rozší�ily dále 

do celého sv�ta. 

Jedná se v podstat� o lodní p�epravní kontejnery, které jsou uvnit� vhodn� uzp�sobeny. 

M�že se jednat jak o stacionární kontejnery, které jsou pevn� zabudované na míst� nebo    

o náv�sy, které jsou p�emis�ovány podle pot�eby pomocí taha�e. 

 

V  �eské  republice jsou  v  sou�asné  dob�  provozována  t�i  jednoduchá  stabilní 

výcviková za�ízení na pevná paliva. Pro pokrytí výcviku hasi�� v reálném prost�edí 

vnit�ního požáru je však tato kapacita nedostate�ná. V �echách se navíc dosud nevyskytuje 

sofistikované za�ízení, ve kterém jsou spalována paliva plynná a které by m�lo vyšší 

kapacitu  a  umož�ovalo  cvi�it  v  celé  škále  základních  zásahových  situací. Z výše 

uvedeného d�vodu bylo proto rozhodnuto o jeho vybudování na odlou�eném pracovišti 

Základny logistiky Olomouc ve Zbirohu. 
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1.2. Rešerše 

 

3D Fire Fighting – Training, Technigues, and Tactics 

 

Kniha, která pojednává o moderním zp�sobu použití 3D vodního hašení požár� [3]. Jde    

o publikaci �ty� autor�, hasi�� a špi�kových odborník� na svou práci z USA, Austrálie      

a Velké Británie. Každý z autor� v knize zúro�il vlastní zkušenosti a odborné znalosti, 

které na�erpal ve své dlouholeté praxi. Je zde popsána taktika a zp�sob použití 3D vodního 

hašení v interiérech a uzav�ených prostorách. Pozornost je zde v�nována navrhování, 

plánování a výstavb� za�ízení, jakož i plánování a provád�ní odborné p�ípravy. V knize 

jsou popsány požadavky kladené na instruktory, ale i možná rizika, která se mohou 

vyskytnout p�i jednotlivých typech výcviku. 

Kniha za�íná vysv�tlením pojmu rozvoj požáru, jeho dynamiky, pochopením princip� 

ho�ení a sou�asn� dává hasi��m návod, jak se vypo�ádat s bezprost�edním rizikem 

hrozícím p�i požárech. Záv�rem kniha dokládá postup, jak zhodnotit rizika vyplývající 

z jev� jako jsou nap�íklad Backdraft, Flashover a Rollover. S knihou je spojen také          

CD – ROM, na kterém jsou taktické postupy názorn� vyobrazeny.  

 

Zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

 

Základním právním p�edpisem, ve kterém je �ešena problematika provád�ní odborné 

p�ípravy na úseku požární ochrany, je zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis� [17]. HZS dle § 26 odst. 2 písm. d) tohoto zákona odpovídá za 

p�ipravenost a akceschopnost jednotek hasi�ského záchranného sboru kraje a sou�asn� dle 

téhož ustanovení odst. 2 písm. l) v rozsahu stanoveném ministerstvem �ídí a organizuje 

odbornou p�ípravu p�íslušník�, velitel� jednotek hasi�ských záchranných sbor� podnik�, 

velitel� a strojník� jednotek sbor� dobrovolných hasi�� obcí, velitel� a strojník� jednotek 

dobrovolných hasi�� podnik�. Problematika zkvalitn�ní odborné p�ípravy a vytvo�ení 

podmínek pro zvýšení akceschopnosti a bezpe�ného výkonu služby jednotek požární 

ochrany je dále �ešena v ustanovení § 70 a § 72 daného zákona.  
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Vyhláška MV �. 247/2001 Sb., o organizaci a �innosti jednotek požární ochrany 

 

V provád�cím p�edpise zákona �. 133/1985 Sb. byla vydána vyhláška Ministerstva 

vnitra �. 247/2001 Sb., o organizaci a �innosti jednotek požární ochrany [15].  Ustanovení 

§ 32 a § 40 této vyhlášky stanoví zp�sob provád�ní odborné p�ípravy jednotek HSZ           

a ostatních jednotek PO. 

 

Bojový �ád jednotek PO 

 

V roce 2001 vstoupil v platnost pokyn generálního �editele Hasi�ského záchranného 

sboru �R a nám�stka ministra vnitra �. 40/2001, kterým se vydává Bojový �ád jednotek 

požární ochrany [5]. Bojový �ád jednotek požární ochrany obsahuje 9 kapitol metodických 

list�, podle kterých �ídí jednotky PO vlastní �innost. Mimo jiné jsou zde v kapitole „P“ 

popsána pravidla p�i zdolávání požár� : 

 

• p�i silném zakou�ení 

• za použití p�etlakové ventilace 

• ve sklepních prostorech budov 

• v obytných místnostech 

• garáží 

• vícepodlažních a výškových budov 

 

Konspekty odborné p�ípravy 

 

Pro podporu provád�ní odborné p�ípravy jednotek PO vydává MV-G� HZS �R 

Konspekty odborné p�ípravy [8]. Konspekty jsou vydávány a zve�ej�ovány postupn� 

v závislosti na práci komise MV-G� HZS �R pro odbornou p�ípravu, která koordinuje 

jejich zpracovávání. V konspektech jsou obsaženy kapitoly požární taktiky p�i zdolávání 

r�zných druh� mimo�ádných událostí. 
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Koncepce MV – G� HZS �R 

 

Výstavba a provozování flashover kontejner� v �eské republice se �ídí p�edpisem   

MV – G� HZS �R, který byl vydán roku 2006 pod �.j. PO – 72/IZS – 2006. Koncepce 

výstavby a používání trenažér� na pevná paliva simulující reálné podmínky požáru p�i 

odborné p�íprav� hasi�� [7], byla vydána v souvislosti s výstavbou prvního flashover 

trenažéru v �R, který byl vybudován p�i HZS Olomouckého kraje v obci Hamry na 

Prost�jovsku.  

Koncepce �eší zavád�ní t�chto trenažér� do oblasti odborné p�ípravy hasi�� v �R. 

Sou�asn�  uvádí  právní  p�edpisy  související  s  možnostmi  umíst�ní,  výstavbou                      

a provozováním trenažér�, jakož i jejich technické �ešení, obsluhu, bezpe�nost a personální 

zajišt�ní p�i provád�ní výcviku a údržb�. 
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2. Výcviková za�ízení 

 

2.1. Vývoj trenažér� ve sv�t� 

 

V minulosti byl b�žný zp�sob likvidace požáru za použití vody v uzav�ených 

prostorech založen na principu redukce pyrolýzního tepla. To znamená, že voda byla 

aplikována p�ímo na žhnoucí pevné látky nebo do viditelné plamenné �ásti nad ho�ícími 

látkami. Horký kou� - nebo také takzvaná „plynná fáze požáru“ [3] - byla �asto 

zanedbávána a nebyla jí v�nována dostate�ná pozornost. Takový taktický p�ístup daný 

zejména omezeným vybavením technickými prost�edky sebou p�ináší �adu rizik, která se 

v minulosti projevila  �adou  zran�ní a úmrtí zasahujících hasi��. 

Z toho d�vodu bylo nutno vypracovat nové taktické postupy, konstruovat dokonalejší 

požární p�íslušenství a pokusit se aplikovat n�které d�íve získané poznatky, které však 

nebylo možno uvést do praxe s ohledem na absenci vhodných technologií. Již v roce 1940 

vydal Lloyd Layman svoji knihu „Základy požární taktiky“, která je dodnes základem pro 

mnoho dnešních taktických postup�. Po katastrofálním požáru vále�né lod� Normandia 

v roce 1942 provedl Lloyd Layman mnoho výzkum� s využitím vodní mlhy ve stabilních 

hasících za�ízení na lodích. Tato metoda se jevila být velice efektivní p�i potla�ování 

požár� v uzav�ených prostorách. Po skon�ení druhé sv�tové války uplat�uje Lloyd Layman 

jako ná�elník hasi�ského sboru v Parkersburgu nep�ímou metodu útoku na požáry ve 

vnit�ním  prostoru  s  výbornými  výsledky.  V  roce  1950  má  na  konferenci  p�ednášku            

o využití malých kapek vody a v roce 1952 vydává NFPA jeho knihu „Požární zásah         

a hašení vnit�ních požár�“ [9].  

Na taktické postupy Lloyda Laymana navázali po t�iceti letech ve skandinávských 

zemích, kde došlo p�i náhlém rozvoji požáru k n�kolika úmrtím a zran�ním zasahujících 

hasi��. Vyvinuli zde výcviková za�ízení simulující reálné podmínky p�i zásahu ve vnit�ním 

prost�edí, ve kterých se nacvi�uje aplikace rozt�íšt�ného vodního proudu do plynné fáze 

požáru. Tato za�ízení dovolují hasi��m získávat a bezpe�ným zp�sobem si osvojovat 

praktické zkušenosti p�i hašení požár� p�edevším bytových jednotek. V dnešní dob� jsou 

již ve vysp�lých státech b�žným standardem.. 
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2.1.1. Švédsko 

 

V roce 1982 vypukl ve Švédsku požár, p�i kterém zahynuli dva hasi�i. Na tuto 

neš�astnou událost zareagovaly Švédské požární instituce a za�ali �ešit nutnost zkvalitn�ní 

výcviku a p�ipravenosti hasi��. K tomuto zám�ru byly využity poznatky z taktických 

postup� Lloyda Laymana, které byly rozpracovány pro možnosti nových technických 

prost�edk�.  Vznikly zde první výcviková za�ízení simulující reálné podmínky p�i požáru. 

Takzvané flashover kontejnery mají v této zemi bezmála t�icetiletou tradici. Odtud se 

rozší�ily p�es Skandinávii, Velkou Británii a Nizozemí do celého sv�ta.  

Mezi nejkvalitn�jší výcviková za�ízení svého druhu pat�í výcvikové a školící st�edisko 

ve Švédsku – p�vodn� organiza�ní sou�ást Räddinings verket, nyní privatizované, ve 

Skövde. Disponuje mnoha polygony s �adou funkcí. K p�íprav� hasi�� pro zásah p�i 

požárech v uzav�eném prostoru zde slouží n�kolik výcvikových kontejner�. První 

instrukto�i pro výcvik ve flashover kontejnerech pro �eskou republiku prod�lali výcvik 

práv� v tomto školícím centru. 

Nový zp�sob vzd�lávání v oblasti požární ochrany dal vzniknout programu CFBT. Ten 

sdružuje skupiny lidí a organizace vzd�lávající hasi�e po celém sv�t� ve znalostech 

dynamiky požáru, u�í je porozum�t fyzikálním zákonitostem a co možná nejlépe se snaží 

p�ipravovat hasi�e na boj s požáry. Od doby zavedení CFBT ve Švédsku a Velké Británii 

byl zaznamenán pokles zran�ní a ztráty na životech hasi�� zasahujících p�i požárech. 

 

 

2.1.2. Francie 

 

Ve Francii byl p�ístup k programu CFBT do roku 2000 nejednozna�ný. Francouzské 

orgány �inné na úseku požární ochrany s tímto zp�sobem hašení požár� p�íliš nesouhlasili. 

Domnívali se, že by tak hasi�i, kte�í by m�li zasahovat v bezprost�ední blízkosti ohn� 

v uzav�eném prostoru, byli vystaveni zvýšenému riziku. 

V  roce  2001  však  zde  došlo  k  tragické události  v  m�ste�ku  Neuli-sur-Seine  na 

severozápadním  p�edm�stí  Pa�íže,  kde  p�i  požáru  bytového  domu  došlo k  úmrtí  p�ti 

zasahujících hasi��. Tato tragická událost zm�nila pohled francouzských orgán� 

odpov�dných za bezpe�nost hasi�� a nyní již francouzští hasi�i také procházejí výcvikem, 

který navazuje na p�vodní švédský model. 
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2.2. Trenažéry v �R 

V �eské republice jsou do dnešní doby vybudována t�i podobná výcviková za�ízení. 

Tato za�ízení pracují na principu spalování pevného paliva. Ve spalovacím prostoru 

výcvikových za�ízení jsou spalovány d�ev�né palety a d�evot�ískové desky. 

 

2.2.1. Prost�jov 

 

Jako první v �eské republice se za�ali myšlenkou na po�ízení za�ízení simulující reálné 

podmínky p�i zásahu ve vnit�ních prostorech (tzv flashover kontejneru) zabývat v HZS 

Olomouckého kraje. Ve spolupráci s hasi�i z n�meckého Böblingenu a švédského Skövde 

za�ali pracovat na výcvikovém za�ízení, které by bylo schopno simulovat reálné podmínky 

p�i zásahu ve vnit�ním prost�edí a další požárn� dynamické jevy, jakým je nap�íklad 

backdraft. Protože se jednalo o první za�ízení svého druhu v �R bylo nutné zpracovat 

dokumentaci, která by zajiš�ovala nejen zavedení za�ízení do systému výuky hasi��, ale 

také stanovila technické specifikace budovaného za�ízení. Ve spolupráci s MV - G� HZS 

�R, s odborníky pracujícími na úseku požární ochrany a VŠB TUO FBI byla v roce 2006 

vydána „Koncepce výstavby a používání za�ízení na pevná paliva simulující reálné 

podmínky požáru p�i odborné p�íprav� hasi��“ [7]. V roce 2007 byl tedy ve skladovém 

areálu HZS Olomouckého kraje v obci Hamry uveden do provozu první flashover 

kontejner na území �R.  

 

 

 

Obr. 1 – Výcvik instruktor� HZS Pk v Hamrech 
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2.2.2. Havlí�k�v Brod 

 

Dalším pr�kopníkem výstavby a využívání FOK p�i odborné p�íprav� hasi�� v �eské 

republice se stal HZS kraje Vyso�ina. 

V  kv�tnu  roku  2008  bylo  v  areálu  �editelství  územního  odboru  Havlí�k�v  Brod 

oficiáln� p�edstaveno druhé výcvikové za�ízení simulující reálné podmínky požáru v �R. 

V�tšina prací vykonávaných p�i výstavb� a uvád�ní za�ízení do provozu byla provád�na 

svépomocí p�íslušníky územního odboru Havlík�v Brod s minimálními náklady. 

Od ledna roku 2009 byly zahájeny výcviky instruktor� pro HZS kV. Bylo provedeno 

n�kolik výcvik� s cílem nau�it instruktory za�ízení bezpe�n� ovládat. Po absolvování       

10 výcvik� a složení zkoušek dostal každý ú�astník certifikát instruktora FOK. B�hem t�í 

m�síc� bylo takto u HZS kV proškoleno 35 instruktor�. Dne 23.4. 2009 byl zorganizován 

výcvik pro budoucí instruktory a velitele stanic HZS Pk, a tím také byly zahájeny výcviky 

p�íslušník�. Ke konci roku 2009 již prošlo výcvikem na bezmála 400 hasi��. 

 

 

Obr. 2 – Výcvik velitel� jednotek HZS Pk a budoucích instruktor� v Havlí�kov� Brod� 
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2.2.3. Brno 

 

OÚPO Brno je jedním z odborných u�iliš� požární ochrany v �R. Podle § 2 odst. 8 

zákona �. 238/2001 Sb., o Hasi�ském záchranném sboru �R a zm�n� n�kterých zákon� jej 

z�izuje MV –  G� HZS �eské republiky [18]. Je v n�m provád�na p�íprava p�íslušník� ve 

dvou základních typech kurz�. Jedná se kurzy odborné zp�sobilosti a o specializa�ní 

kurzy. Sou�ástí t�chto kurz� je také osvojení praktických návyk�, získaných p�i 

teoretických školeních na u�ebn�. K dokonalému provád�ní praktických cvi�ení je t�eba 

mít nezbytné technické za�ízení. 

OÚPO Brno je vybaveno n�kolika speciálními výcvikovými za�ízeními. Jedná se 

nap�íklad o polygon pro nácvik havárií s výskytem nebezpe�né látky, protiplynový nebo 

oh�ový polygon na plynná paliva. Sou�ástí tohoto polygonu je n�kolik za�ízení 

simulujících r�zné druhy požár�, nap�.:  

 

• tlakových lahví 

• regálového skladu 

• elektrorozvad��e 

• simulace jevu rollover 

 

V za�ízeních spalující plynná paliva však nelze reáln� simulovat projevy požáru jakými 

jsou nap�íklad vznik neutrální roviny, ovliv�ování hustoty kou�e nebo simulování požárn� 

dynamických jev�. Proto bylo rozhodnuto o po�ízení výcvikového trenažéru simulujícího 

reálné podmínky p�i požáru na pevná paliva, tzv. flashover kontejneru. V sou�asné dob� již 

probíhají nejen výcviky nová�k�, ale také specializa�ní kurzy v tomto za�ízení. 
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3. Výcvikové za�ízení Zbiroh 

V areálu Základny logistiky HZS �R Olomouc na pozemku odlou�eného pracovišt� 

Zbiroh má být  v letošním roce vybudováno za�ízení simulující reálné podmínky p�i požáru 

v uzav�ených prostorech. Jedná se o polygon, který umožní zkvalitnit praktický výcvik 

v jednotkách PO.  

V podstat� se bude jednat o dv� samostatná za�ízení, pozorovací a výcvikový trenažér. 

V pozorovacím trenažéru budou spalována tuhá paliva konkrétn� palety a d�evot�ískové 

desky. Bude se jednat o trenažér vycházející z konstrukce obdobných za�ízení v �eské 

republice již postavených. 

V p�ípad� výcvikového polygonu p�jde o jedine�ný konstruk�ní systém p�epravních 

kontejner�, který využívá kombinaci  spalování kapalného propanu a tuhých paliv.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – Výcvikový trenažér 
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3.1. Popis za�ízení 

 

Za�ízení budou zhotovena z použitých p�epravních kontejner�. Jejich dostate�nou 

statickou únosnost budou zajiš�ovat ocelové nosníky r�zných rozm�r� a profil�. 

Kontejnery budou voln� uloženy na št�rkové lože o minimální hloubce 600 mm.   

 
 

3.1.1. Pozorovací trenažér 

 

Pozorovací trenažér bude tvo�it 40 stop dlouhý p�epravní kontejner, který bude 

roz�ezán a upraven požadovaným zp�sobem pro pot�eby provád�ní výcvik�. Z kontejneru 

bude odd�lena 3,5 m dlouhá �ást, která bude p�edstavovat topeništ�. Spalovací prostor 

bude vyzd�n ze šamotových cihel a bude v n�m vytvo�en systém pro uchycení palet. 

V horní �ásti topeništ� se bude nacházet uzavíratelný otvor pro možnost odv�trání. Oproti 

zbývající 9 m dlouhé �ásti pozorovacího prostoru bude celé topeništ� o 800 mm vyvýšeno.  

Rozdíl ve výškové úrovni topeništ� a pozorovacího prostoru zajistí dostate�ný odstup 

frekventant� od vrstvy horkého kou�e a zvýší tím jejich bezpe�nost.  Mezi ob�mi �ástmi 

pozorovacího trenažéru budou instalována vrata, která budou oba prostory odd�lovat. 

Vrata budou p�i výcviku ovládána instruktorem. Pro zvýšení bezpe�nosti instruktora p�i 

otevírání vrat p�i výcviku budou na bocích pozorovací �ásti zhotoveny výklenky, ve 

kterých se bude moci instruktor lépe ukrýt p�ed tepelnými ú�inky. 

 

 

 

Obr. 4 – Pozorovací trenažér 
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V trenažéru se budou spalovat tuhá paliva na bázi d�eva. P�jde p�edevším o d�ev�né 

palety a d�evot�ískové desky. Ve d�ev� mohou být obsaženy kovové nebo jiné anorganické 

neho�lavé prvky, u nichž nehrozí v podmínkách požáru roztržení a rozlet. 

Trenažér bude sloužit k pozorování požárn� dynamických jev�, jakými jsou :  

 

• rozho�ívání 

• kumulace tepla v závislosti na geometrii prostoru 

• rozvoj požáru 

• neutrální (tlaková) rovina 

• ventilace p�i požáru 

• proho�ívání vrstvy kou�e rollover  

• žíhavé plameny (backdraft) 

 

Dále bude v pozorovacím trenažéru možno nacvi�ovat a prakticky vyzkoušet : 

 

• ú�inky p�sobení tepla na organismus 

• ú�inky p�sobení tepla na osobní ochranné pom�cky 

• obsluhování proudnice 

• vstup do místnosti 

• p�sobení a vliv vody na chování požáru 

• ochlazování zplodin ho�ení pomocí vodní mlhy  

• hašení plamen� 

• nevhodná aplikace hasiva  

 

 

3.1.2. Výcvikový trenažer 

 

Výcvikový polygon bude tvo�en ze sedmi dvanáctimetrových lodních p�epravních 

kontejner�, které jsou smontovány do systému o 2 nadzemních podlažích [P�íloha �. 1]. 

V místech vysokého tepelného namáhání bude konstrukce za�ízení chrán�na tepelnou 

izolací z minerální vlny, p�ekrytou ocelovým plechem. Její pohyb, vyvolaný tepelnou 

roztažností oceli bude p�enášen kluzným a kloubovým spojením. 
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Dodate�nou statickou únosnost budou zajiš�ovat ocelové nosníky r�zných profil�        

a rozm�r�. Ke zm�nám vnit�ního uspo�ádání slouží specieln� navržený systém posuvných 

a oto�ných st�n. Pro možnost nácviku hašení vysokotlakým z�ízením CCS Cobra jsou do 

konstrukce za�len�ny prvky, které dovolují vým�nu r�zných druh� stavebních materiál�. 

Ve výcvikovém trenažéru bude spalován kapalný propan spolu s �istou d�evní hmotou. 

Pro regulaci intenzity ho�ák� jsou navrženy t�i vedlejší a jedna hlavní ovládací jednotka. 

Za�ízení bude sloužit k nácviku taktických postup� jednotek PO v r�zných typech 

prostor� simulujících reálné podmínky p�i požáru ve vnit�ním prost�edí. 

Mimo  jiné  v n�m  bude možno  nacvi�ovat  s kompletními  družstvy  nebo s družstvy       

o sníženém po�etním stavu následující �innosti : 

 

• dopravní vedení s rozd�lova�em a úto�né proudy 

• úto�ný vysokotlaký proud (CCS Cobra) 

• dopravní vedení a první úto�ný proud do poschodí 

• dopravní vedení „C“ s rozd�lova�em do poschodí 

• výstup na žeb�ík a vytvo�ení prvního proudu – útok s výškovou technikou  

• první úto�ný proud do podzemí 

• nasazení p�etlakové ventilace 

 

3.2. Plánování a vývoj za�ízení 

 
 

S vlastní realizací výstavby flashover kontejneru v Plze�ském kraji je již uvažováno 

v koncepci MV – G� HZS �R [7]. V tomto dokumentu však byla �ešena pouze tzv. malá 

za�ízení nep�esahující investice ve výši cca 500 000,- K�. 

HZS Pk uvažoval o vybudování takového za�ízení v lokalit� vojenského újezdu Brdy 

poblíž obce Strašice. V rámci jednání ve v�ci financování stavby padl návrh ze strany   

MV – G� HZS �R   postavit   dané   za�ízení   v  areálu   bývalých   kasáren  ve  Zbirohu. 

P�edstavitelé HZS Pk se takové myšlence nebránili. Bylo však poukázáno na skute�nost, že 

vzhledem k vybrané lokalit� by bylo možné uvažovat o sofistikovan�jším za�ízení na 

kombinované spalování d�evní hmoty a plynného paliva. Taková za�ízení jsou ve sv�t� 

obvyklá, ale v �R chybí. MV-G� HZS �R s uvedeným konceptem vyslovilo souhlas         

a v roce 2008 byly zapo�aty práce na projektu.  
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V projek�ní skupin� byl zastoupen architekt, specialista na plynová za�ízení, statik       

a p�íslušník HZS �R. V pr�b�hu roku byla v rámci spole�né práce skupiny vytvo�ena 

studie a orienta�ní rozpo�et. Sou�asn� skupina definovala problematické oblasti, které bylo 

nutné vy�ešit p�ed zpracováním vlastní projektové dokumentace. Protože se v�tšinu 

problém� poda�ilo v teoretické rovin� vy�ešit byl v pr�b�hu prvního pololetí roku 2009 

zpracován projekt. Následn� bylo vydáno stavební povolení a schválen investi�ní zám�r. 

 

P�i projektových pracích bylo shledáno n�kolik klí�ových problém� : 

 

• zabezpe�ení dostate�né intenzivní dodávky paliva – p�vodn� plánované 

spalování plynné fáze bylo nutné zm�nit na spalování kapalného propanu 

• tepelná roztažnost a snížení únosnosti oceli – rozpracování systém� kotvení         

a  op�rných  prvk�,  které  nebrání  konstrukci  v  pohybu  vyvolaném  tepelnou 

roztažností, a to v podob� kloubových spojení a kluzných spoj� 

• eliminování rizika vzniku výbušné sm�si propan vzduch – nutnost rozpracování 

systému deficitního spalování 

• zajišt�ní správného pr�b�hu požadovaných jev� – spalování by nem�lo probíhat 

s p�íliš nízkým deficitem – propálení za�ízení 

• prom�nlivost vnit�ní dispozice – systém posuvných a oto�ných st�n 

• systém p�ívodu vzduchu na schodišt� – polop�í�né v�trání 

• systém ovládání – centrální jednotka + t�i podružné ovládací jednotky 

• setrva�nost dodávky paliva – nelze ovládat mechanicky, – navrženy ventily 

poblíž ho�ák� pohán�né servomotorem 
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3.3. Fáze výstavby 

V �ervenci roku 2009 byl proveden nákup devíti lodních p�epravních kontejner� od 

firmy  MAERSK  v  M�lníku.  Kontejnery  byly  následn�  p�evezeny  a  uloženy  v  areálu 

Základny logistiky ve Zbirohu na míst� budoucího výcvikového polygonu. 

Práce na za�ízení, jako jsou manipulace s kontejnery a jejich uložení, úprava terénu, 

apod., budou provád�ny svépomocí. Odborné práce má  provád�t specializovaná firma. 

V dubnu roku 2010 je plánované ukon�ení výb�rové �ízení na zhotovitele výcvikového 

za�ízení. 

 

 

 

  
Obr. 5 – Dovoz p�epravních kontejner� do areálu Základny logistiky ve Zbirohu 
 
 
 

3.4. Zkušební provoz 

Jelikož do dnešní doby nedošlo k realizaci výstavby za�ízení jsou známy pouze 

p�ibližné hodnoty, které bude za�ízení p�i provozu vykazovat. Spalování kapalného 

propanu je navrženo pouze v teoretické rovin�, a proto bude nutné stanovit parametry 

za�ízení až v rámci zkušebního provozu. V za�ízení bude nutné provést m��ení a na jeho 

základ� provést dolad�ní za�ízení experimentáln�. 
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4. Odborná p�íprava 

 

Krom� odborné p�ípravy pro získání odborné zp�sobilosti formou kurz� ve 

vzd�lávacích za�ízeních požární ochrany (OUPO, SOŠ a VOŠ PO, VŠB – TUO) probíhá 

podle § 36 vyhlášky [15] odborná p�íprava v jednotce PO. Základní zam��ení OP stanoví 

pro kalendá�ní rok MV prost�ednictvím MV – G� HZS �R. Podle tohoto zam��ení je poté 

v jednotce PO sestaven plán odborné p�ípravy. 

HZS kraje odpovídá za akceschopnost a p�ipravenost jednotek HZS kraje a organizuje 

odbornou p�ípravu ostatních jednotek PO v souladu s § 26 a § 72 zákona [17] a § 32 a § 40 

vyhlášky [15]. Podle § 34  - § 36 vyhlášky [15], je pravidelná odborná p�íprava a odborná 

p�íprava k získání odborné zp�sobilosti provád�na v za�ízení  HZS kraje. 

 

4.1. Rozsah a zam��ení OP 

 

4.1.1. Pravidelná odborná p�íprava 

 

Slouží   k  uznání   platnosti   osv�d�ení  instruktor  -  lektor  FOK  nebo  k  zopakování            

a  prohloubení  odborných  znalostí  poslucha��  kurzu  v  za�ízení  simulujícím  reálné 

podmínky  p�i  požáru. 

Rozsah pravidelné odborné p�ípravy je stanoven pro p�íslušníky v konání 37,5 hodiny 

ro�n�. Odborná p�íprava se skládá z teoretické a praktické �ásti. Teoretická �ást má 

probíhat na jednotlivých stanicích HZS Pk v rozsahu 7,5 hodiny ro�n� a bude provád�na 

instruktory ur�enými pro jednotlivé spádové oblasti. Praktická �ást odborné p�ípravy bude 

probíhat ve výcvikovém polygonu Zbiroh v rozsahu jednoho dvoudenního kurzu (2 x 7,5 

hodiny) za 6 m�síc�. 

Rozsah pravidelné odborné p�ípravy je stanoven pro lektory v konání 105 hodin ro�n�. 

Z toho 15 hodin teorie v rámci IMZ, které bude probíhat ve školících za�ízeních MV. Do 

praktické �ásti OP bude lektor�m zahrnuto 60 hodin (1 x za 3 m�síce) výcviku 

frekventant� v polygonu ve Zbirohu a 30 hodin (2 x ro�n�) praktického výcviku 

instruktor�. Teoretická p�íprava instruktor� nemusí nutn� probíhat v polygonu Zbiroh nebo 

na PS HZS Pk.  Mohou být využita jiná obdobná za�ízení. Je vhodné, aby praktický výcvik 

v rozsahu minimáln� 7,5 hodiny probíhal v reálných objektech.  
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Rozsah pravidelné odborné p�ípravy je stanoven pro instruktory v konání 112,5 hodiny 

ro�n�. Z toho 15 hodin teorie a 105 hodin praxe. Teoretická �ást se m�že uskute�nit 

formou IMZ ve školících za�ízeních MV. Do praktické �ásti OP je instruktor�m zapo�ítána 

p�íprava frekventant� v za�ízení Zbiroh v po�tu 90 hodin. Dále se do praktické �ásti OP 

instruktor� zahrnuje jeden ro�ní výcvik (2 x 7,5 hodiny), který nemusí nutn� probíhat 

v za�ízení Zbiroh. Teoretická p�íprava instruktor� m�že probíhat v polygonu Zbiroh nebo 

na PS HZS Pk.  Mohou být využita jiná obdobná za�ízení. Je vhodné, aby praktický výcvik 

v rozsahu minimáln� 15  hodin probíhal v reálných objektech.  

 

4.2. Základní úloha výcviku 

 
Podstatou výcviku v za�ízení simulujícím reálné podmínky p�i požáru je, aby hasi� 

získal základní návyky chování p�i skute�ném požáru. Je pot�eba, aby ovládal práci 

s proudnicí a správnou techniku hašení v podmínkách požáru ve vnit�ním prostoru a dále  

aby dokázal rozpoznávat jevy, které indikují vznik nebezpe�ných situací, jako nap�. 

celkové vzplanutí. Musí znát jak t�mto jev�m p�edcházet nebo je dokázat ovlivnit ve 

smyslu snížení rychlosti jejich pr�b�hu.. Hlavním cílem výcviku je získání pot�ebných 

znalostí a dovedností, nutných pro zvládnutí bezpe�ného a ú�inného zásahu. Praktický 

výcvik ve flashover simulátoru je zam��en na to, aby si hasi� prohloubil a získal : 

 

• p�edstavu, jakou podobu mají v reálném prost�edí fenomény, se kterými se 

seznámil p�i teoretické p�íprav�  

• praktické zkušenosti s požárem ve vnit�ním prostoru a jeho projevy a na jejich 

základ� p�edvídal možná nebezpe�í a  dokázal stanovit míru rizika 

• schopnost rozpoznat, analyzovat a správn� reagovat na dynamické projevy 

požáru  

• znalost ú�inného používání technických a ochranných prost�edk� 

• základní techniky hašení a dovednost efektivn� zmírnit p�sobení ú�ink� požáru 

• správné základní návyky bezpe�ného zp�sobu zdolávání požáru 

• návyky kultury hašení 

 

Základem je pochopení teoretických princip� a ovládnutí praktických dovedností. 
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4.3. Personální zajišt�ní pro stanovený rozsah OP 

 

Výcvik  v  polygonu  pro  hašení  ve  vnit�ním  prostoru  musí  být  zajišt�n  lektory                

a instruktory pro odbornou p�ípravu hasi�� v podmínkách simulujícím reálné podmínky p�i 

požáru. Jejich za�azení do funkce bude vycházet z koncepce MV – G� HZS �R [7] a má 

být ustanoveno v SIA� �editele Pk. 

První lekto�i pro �eskou republiku již byli vyškoleni ve Švédsku. Z d�vodu vysoké 

finan�ní náro�nosti již bude školení dalších lektor� a instruktor� probíhat pouze v �R. 

Od roku 2008 probíhá výcvik lektor� a instruktor� také v Plze�ském kraji. Výb�r 

p�íslušník� do odborné p�ípravy na pozice instruktor a lektor prob�hl na základ� jejich 

projeveného zájmu a dispozic. Jedná se p�edevším o p�íslušníky HZS Pk za�azených na 

funkcích velitel družstva a velitel �ety. 

Jejich první praktické seznámení s podmínkami, které se vyskytují ve výcvikovém 

simulátoru, bylo ve flashover kontejneru v Hamrech na Prost�jovsku. Tam si budoucí 

instrukto�i mohli - ve v�tšin� p�ípad� poprvé - vyzkoušet zp�sob 3D vodního hašení 

v praxi. 

Další výcviky poté probíhaly na Rokycansku v objektech ur�ených k demolici v obci 

Kornatice a P�ív�tice. V P�ív�ticích byl výcvik spojen s t�ídenním taktickým cvi�ením. 

Z d�vodu, že došlo k oddálení výstavby polygonu pro Plze�ský kraj, probíhaly další 

výcviky v opušt�ném objektu bývalých vojenských kasáren ve Strašicích. N�která výcviky 

byly navíc spojeny se zkouškou a testováním nových VPPO. 

Adepti na post instruktora nebo lektora se také spolu s veliteli stanic HZS Pk ú�astnili 

výcviku ve flashover kontejneru v Havlí�kov� Brod�.  

Ke konci roku 2009 již bylo proškoleno 18 instruktor�, kterým nyní chybí pouze 

vykonat záv�re�né p�ezkoušení. 

Pro stanovený rozsah odborné p�ípravy v tomto za�ízení je pot�eba v Plze�ském kraji 

proškolit 24 hasi�� s kvalifikací lektor a 48 hasi�� s kvalifikací instruktor. 
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4.4. Kvalifika�ní p�edpoklady 

 
 

4.4.1. Lektor 

 
Hasi� se specializací lektor je oprávn�n a umí uvád�t trenažér do provozu, vést 

v trenažéru výcvik v rámci b�žné odborné p�ípravy a odborné p�ípravy �len� jednotek 

SDH obcí,  vést  v  trenažéru  výcvik  v rámci  specializa�ních  kurz�  a  navrhovat  nové 

trenažéry.  Ve  spolupráci  s  dalšími  osobami  je  oprávn�n  a  schopen  s  trenažérem 

experimentovat.  Mimo jiné : 

 

• ovládá principy dynamiky požáru a chemie požáru ve vnit�ním prostoru 

• ovládá taktické principy zásahu p�i požáru ve vnit�ním prostoru a p�i požáru 

zkapaln�ných plyn� 

• ovládá principy hydrodynamiky vody, vým�ny plyn� p�i požáru a nasazení 

p�etlakové ventilace 

• ovládá VPPO ve stresující situaci a zná parametry požární techniky 

• zná konstrukci za�ízení simulující reálné podmínky požáru a umí za�ízení 

používat nad rámec specializace instruktor 

• vede odbornou p�ípravu a  zná zásady bezpe�nosti práce, má povinnost ukon�it 

výcvik p�i pochybnostech o bezpe�nosti nebo zp�sobilosti ú�astník� výcviku, 

umí poskytnout první pomoc  

• spolupracuje s veliteli stanic a dalšími ur�enými p�íslušníky p�i zajiš�ování 

výcviku, podílí se na zpracování plán� OP, navrhuje metodiky odborné 

p�ípravy 

• navrhuje p�íslušníky vhodné pro získání specializace instruktor a lektor a podílí 

se na p�ezkoušení jejich odborné zp�sobilosti  

 

 

 

 



 

22 

4.4.2. Instruktor 

 

Výcvik v trenažéru m�že provád�t pouze instruktor s platnou odbornou zp�sobilostí 

a platným certifikátem „Instruktor FOK“. 

Instruktor je oprávn�n a umí vést v trenažéru výcvik v rámci b�žné odborné p�ípravy   

a odborné p�ípravy �len� jednotek SDH obcí. Je schopen teoreticky a prakticky 

p�ipravovat hasi�e pro zásah ve vnit�ním prostoru. 

 

Mimo jiné: 

 

• ovládá techniku práce s proudnicí pro hašení ve vnit�ním prostoru 

• ovládá základní principy dynamiky požáru ve vnit�ním prostoru 

• zná konstrukci trenažéru a umí jej ovládat 

• zná parametry používané požární techniky a požárního p�íslušenství 

• vede odbornou p�ípravu, spolupracuje s veliteli stanic a dalšími ur�enými 

p�íslušníky p�i zajiš�ování výcviku 

• zná zásady bezpe�nosti práce, umí poskytnout první pomoc 

• má povinnost ukon�it výcvik, pokud má pochybnosti o bezpe�nosti nebo 

zp�sobilosti ú�astník� výcviku  

 
 

4.4.3. Frekventant 

 
 

Poslucha� kurzu odborn� zp�sobilý podle § 72, zákona [17] je p�íslušníkem HZS �R, 

�lenem jednotky SDH obce nebo zam�stnancem HZS podniku a je nositelem dýchací 

techniky. Poslucha� musí být zdravotn�, psychicky a fyzicky zp�sobilý a je prokazateln� 

proškolen o zásadách bezpe�nosti p�i výcviku. 
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5. Organiza�ní zajišt�ní výcviku 

 

Výcvik  v  polygonu  pro  hašení  ve  vnit�ním  prostoru  musí  být  zajišt�n  lektory                

a instruktory pro odbornou p�ípravu hasi�� v podmínkách simulujícím reálné podmínky p�i 

požáru, jejichž ustanovení do funkce bude vycházet z koncepce MV – G� HZS �R [7]. 

Dále je pot�eba zvláštním p�edpisem ur�it osoby - techniky, kte�í budou pov��eni pé�í 

o v�cné prost�edky požární ochrany v jednotlivých spádových oblastech. 

 
 

5.1. Spádové oblasti 

 

V HZS Plze�ského kraje slouží 453 p�íslušník� za�azených v jednotkách HZS kraje, 

(údaj platný k 1.1.2010). K jejich proškolení v rámci provád�ní praktické �ásti pravidelné 

OP v navrženém po�tu hodin (2 x 7,5 za 6 m�síc�) je zapot�ebí vytvo�it systém výcviku, 

který by zaru�oval : 

• optimální využití výcvikového za�ízení 

• minimalizovat nároky na p�es�asové hodiny 

• ned�litelnost sm�ny – na úrovni frekventant 

• zastupitelnost jednotlivých instruktor� a lektor� p�i provád�ní OP 

• proškolení hasi�� ve stanoveném rozsahu 

• dodržení minimálních stav� pro zabezpe�ení výjezd� 

• minimalizaci finan�ních nárok� na ochranné prost�edky 

 

K dodržení t�chto podmínek se zdá být výhodné roz�len�ní území a jednotlivých 

stanic HZS Pk do spádových oblastí, které si budou organizování pravidelné OP samy 

zajiš�ovat. Po�et p�íslušník� v každé spádové oblasti musí být úm�rný možnostem 

rozd�lení do jednotlivých skupin pro provád�ní praktického výcviku. Optimální po�et 

p�íslušník� ú�astnících se jednoho dvoudenního výcvikového kurzu v polygonu Zbiroh je 

8 vedoucích výcviku + 24 frekventant�. Je z�ejmé, že vzhledem k po�etním stav�m na 

jednotlivých stanicích HZS Pk nelze ideálního po�tu cvi�ících dosáhnout. Proto je nutné 

roz�lenit jednotlivé stanice HZS Pk takovým zp�sobem, aby se ideálním po�t�m co možná 

nejvíce p�ibližovaly. 
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Jedním z možných zp�sob� �ešení je vytvo�ení �ty� spádových oblastí. V podstat� je 

každá spádová oblast podle bývalého územního uspo�ádání tvo�ena dv�ma okresy - 

s výjimkou spádové oblasti, která odpovídá hranicím okresu Plze�–m�sto (na map� 

vyzna�ena šedou barvou). 

Rozd�lení na SO podle jednotlivých stanic HZS Pk je následující : 

 

• žlutá –  Domažlice, Tachov, Sta�kov, St�íbro   110 p�íslušník� 

• hn�dá – P�eštice, Nepomuk, Klatovy, Horaž	ovice, Sušice 118 p�íslušník� 

• modrá – Rokycany, Radnice, Plasy, Ný�any     95 p�íslušník�  

• šedá – Košutka, St�ed, Slovany     130 p�íslušník� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6 - Mapa spádových oblastí HZS Pk 
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5.2. Po�ty cvi�ících ve vztahu ke kapacitám za�ízení 

 

Podmínkou provád�ní praktického výcviku bude absolvování teoretické �ásti, která 

bude provád�na instruktory nebo lektory na p�íslušných územních odborech ve 

stanovených  termínech  v  rámci  pravidelné  OP.  

 

Sou�asn� m�že na polygonu cvi�it zpravidla 24 hasi��, což je ideální po�et 

k provád�ní výcviku a docílení maximální využitelnosti za�ízení. Polovina frekventant� 

bude provád�t výcvik v pozorovacím a druhá polovina ve výcvikovém kontejneru. P�i 

výcviku je poté možné kombinovat frekventanty do dvou�lenných, t�í�lenných nebo 

�ty��lenných skupin. Rozd�lení do jednotlivých skupin si ur�í vedoucí výcviku p�ed jeho 

zahájením. Kurzy, které nedosáhnou ideálního po�tu mohou být dopln�ny frekventanty, 

kte�í spl�ují podmínky pro výcvik ve flashover kontejneru. 

 

Území HZS Pk je rozd�leno do jednotlivých SO podle p�ibližn� stejného po�tu 

p�íslušník�. V každé spádové oblasti bude výcvik zajiš�ovat 6 p�íslušník� s kvalifikací 

lektor a 12 p�íslušník� s kvalifikací instruktor. Na návrh jednotlivých SO budou lekto�i      

a instrukto�i ur�eni pokynem K� Pk. 

Systémem SO je docíleno možnosti vykonat 12 kurz� ro�n� pro každou spádovou 

oblast. To znamená vykonání �ty� kurz� ro�n� pro každou sm�nu z dané SO. Tím je 

docíleno toho, že každá sm�na má možnost provést dva výcviky b�hem p�l roku, ve 

kterých se musí proškolit všichni její p�íslušníci. 

Za�azení frekventant� do jednotlivých kurz� bude možno provád�t na základ� zajišt�ní 

akceschopnosti sm�ny s ohledem na �erpání �ádné dovolené, zajišt�ní odborných kurz�, 

apod. Podmínkou uskute�n�ní kurzu je dodržení ú�asti p�ibližné poloviny p�íslušník� 

sm�ny. Z praktických d�vod� je vhodné dodržovat sudý po�et p�íslušník� v jednom kurzu. 

Výjimku tvo�í spádová oblast Rokycany – Plze�-sever, která vzhledem k po�tu 

p�íslušník� sestaví pouze t�i výcvikové skupiny po 26 frekventantech. Je d�vodné 

p�edpokládat, že vzhledem k nemocem, kurz�m odborné zp�sobilosti, apod. nebude tohoto 

po�tu dosaženo. P�íslušníci, kte�í se z n�jakého d�vodu nemohou v daném termínu kurzu 

zú�astnit budou za�azeni do kurzu externist�. T�chto volných kurz� bude celkem 6            

a mohou se jich zú�astnit nap�. zájemci z jednotek SDH obcí Pk, nebo HZS jiných kraj� po 

domluv� se SO ROPS. 
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Tabulka 1 – Po�ty p�íslušník�, lektor�, instruktor� a frekventant� v jednotlivých spádových oblastech 

 

 

Spádová 
oblast Stanice HZS Pk Celkem  L I Fr Skupin 

Domažlice 38 

Sta�kov 15 
3 6 44 

Tachov 41 
DoTach 

St�íbro 16 
3 6 48 

A+B+C 

celkem  110 6 12 92 6 x 16 

P�eštice 31 

Nepomuk 15 
3 6 37 

Klatovy 40 

Sušice 16 

PJKt 

Horaž	ovice 16 

3 6 63 

A+B+C 

A+B+C 

celkem  118 6 12 100 
3 x 18 

3 x 16 

Rokycany 39 

Radnice 10 
3 6 40 

Plasy 34 
ROPS 

Ný�any 12 
3 6 37 

A+B+C 

celkem  95 6 12 77 3 x 26 

Košutka 64 

St�ed 32 Plze� 

Slovany 34 

6 12  A+B+C 

celkem  130 6 12 112 
3 x 18 

3 x 20 
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5.3. Systém praktických výcvik� 

 

K proškolení všech hasi�� za�azených v jednotkách HZS Pk v rámci praktické �ásti 

pravidelné odborné p�ípravy v polygonu Zbiroh je pot�eba ur�it systém, podle kterého 

bude  výcvik  provád�n.  P�i  navrhování  systému  je  nutné  brát  v  úvahu  následující 

skute�nosti : 

• zajišt�ní sm�ny – dodržení minimálních stav� 

• spln�ní podmínek provád�ní pravidelné OP p�íslušník� (2 x 15 hodin/rok) 

• minimalizovat službu p�es�as do rozsahu 150 hodin ro�n� v kalendá�ním roce 

• spln�ní podmínek provád�ní pravidelné OP lektor� a instruktor� 

• maximální možné využití kapacity za�ízení 

 

P�i   návrhu   systému   praktických   výcvik�   v  polygonu  Zbiroh  je  vycházeno       

z  následujících  p�edpoklad� : 

• každá sm�na SO má 2 lektory a 4 instruktory (celkov� SO 6L a 12I) 

• kurz vedou 2 lekto�i a 6 frekventant� 

• je zaru�eno jejich st�ídání 

• nep�ekro�ení služby p�es�as v rozsahu do 150 hodin v kalendá�ním roce 

• kurzu se ú�astní maximáln� 24 frekventant� (mimo SO ROPS) 

• frekventant�m je umožn�n výb�r ze dvou termín� b�hem p�l roku k provedení 

výcviku 

• výcvik vždy vede letor nebo instruktor ze sm�ny a SO, která provádí výcvik 
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Pro dodržení všech t�chto pravidel je v následující tabulce navržen systém praktických 

výcvik�. Ten odpovídá proškolení hasi�� – frekventant� HZS Pk jedné sm�ny za jeden rok 

ve stanoveném rozsahu OP. Dále je v tabulce znázorn�no st�ídání lektor� a instruktor�. 

 

ROPS – 1. skupina DOTach – 1. skupina Plze� – 1. skupina PJKt – 1. skupina 

1L 3I 1L 3I 1L 3I 1L 3I 

1L 3I 1L 3I 1L 3I 1L 3I 

Volný  termín DOTach – 2. skupina Plze� – 2. skupina PJKt – 2. skupina 

1L 3I 1L 3I 1L 3I 1L 3I 

I. pololetí 

1L 3I 1L 3I 1L 3I 1L 3I 

ROPS – 1. skupina DOTach – 1. skupina Plze� – 1. skupina PJKt – 1. skupina 

1L 3I 1L 3I 1L 3I 1L 3I 

1L 3I 1L 3I 1L 3I 1L 3I 

Volný  termín DOTach – 2. skupina Plze� – 2. skupina PJKt – 1. skupina 

1L 3I 1L 3I 1L 3I 1L 3I 

II. pololetí 

1L 3I 1L 3I 1L 3I 1L 3I 

 

Tabulka 2 – Systém organizace skupin lektor� a instruktor� pro zabezpe�ení  praktických výcvik� pro 

jednu sm�nu frekventant� v rámci HZS Pk 

 

K proškolení všech frekventant� HZS Pk v rozsahu stanoveném pravidelnou odbornou 

p�ípravou je tedy zapot�ebí uskute�n�ní 42 dvoudenních kurz�. Z d�vodu dodržení rozsahu 

pravidelné OP lektor� a instruktor� je nutné uvažovat i s šesti volnými kurzy za spádovou 

oblast ROPS. 

 

Každý lektor se ro�n� zú�astní : 

• jednoho kurzu se svojí sm�nou ve své spádové oblasti 

• jednoho kurzu se sm�nou, na které slouží, ale mimo SO 

• dvou kurz� mimo sm�nu, na které slouží a mimo SO 

 

Každý instruktor se ro�n� zú�astní : 

• t�í kurz� se svojí sm�nou ve své SO 

• t�í kurz� mimo sm�nu, na které slouží a mimo SO 
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Obr. 7 – P�íklad 1 výcvikového kursu (SO – Rokycany – Plze�-sever,  sm�na „A“) 

3. instrukto�i 
sm�ny „B“ 
DoTach 

3. instrukto�i 
sm�ny „B“ 
DoTach 
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Vedle pravidelné odborné p�ípravy frekventant� probíhá také praktická �ást pravidelné 

OP lektor� a instruktor�. Proto je nutné p�i navrhování vytíženosti za�ízení po�ítat také 

s instruktorskými a lektorskými kurzy. 

Lekto�i musí vykonat praktickou �ást pravidelné odborné p�ípravy v rozsahu 90 hodin 

ro�n�, když 60 hodin praktického výcviku splní absolvováním kurz� pro frekventanty. 

Zbývajících 30 hodin absolvují p�i spole�ném výcviku s instruktory, tzn. dva výcvikové 

kurzy ro�n�. 

Instrukto�i musí v rámci své pravidelné OP vykonat praxi v rozsahu 105 hodin. Po�et 

90 hodin vykonají p�i výcviku frekventant�. Zbývajících 15 hodin prod�lají p�i spole�ném 

kurzu s lektory. M�že se jednat o dva samostatné jednodenní výcviky v rozsahu 7,5 

hodiny. 

Ke spln�ní stanoveného po�tu hodin praktického výcviku lektor� a instruktor� je tedy 

zapot�ebí uskute�nit další 4 kurzy. 

V následující tabulce je znázorn�na jedna z možných variant jejich uskute�n�ní v rámci 

kalendá�ního roku. Tato varianta se zda být nejvhodn�jší z pohledu zajišt�ní chodu 

jednotlivých stanic HZS Plze�ského kraje a také z pohledu zajišt�ní dopravy lektor�          

a instruktor� do kurzu. 

 

praxe lektor� 30 hod/rok 

praxe instruktor� 15 hod/rok 

praxe lektor� 30 hod/rok 

praxe instruktor� 15 hod/rok 

6 Lektor� 6 Lektor� 6 Lektor� 6 Lektor� 

6 Instruktor� 6 Instruktor� 6 Instruktor� 6 Instruktor� 

6 Lektor� 6 Lektor� 6 Lektor� 6 Lektor� 

I. pololetí 

6 Instruktor� 6 Instruktor� 

II. pololetí 

6 Instruktor� 6 Instruktor� 

 

Tabulka 3 – Systém uskute�n�ní pravidelné odborné p�ípravy lektor� a instruktor� 
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5.4. Vytíženost za�ízení 

 

P�i navrhování vytíženosti za�ízení a po�tu hodin jeho provozu ro�n� je t�eba vycházet 

z  po�t�  výcvik�  a  systému  jeho  využívání.  Pro  vyškolení  všech  hasi��  za�azených              

v jednotkách HZS Pk v daném rozsahu je zapot�ebí uskute�n�ní 42 kurz�. Další 4 kurzy 

budou probíhat v rámci pravidelné odborné p�ípravy instruktor� a lektor�. Dále je nutné 

vzít v úvahu dalších 6 kurz� pro externí skupiny. Uskute�n�ní t�chto kurz� je d�ležité pro 

dodržení po�tu hodin pravidelné OP instruktor� a lektor� (SO ROPS má jen 3 skupiny 

frekventant�).  Minimální  celkový  po�et  kurz�,  pot�ebný  k  provedení  praktické  �ásti 

odborné p�ípravy p�íslušník� HZS Pk v za�ízení simulující reálné podmínky p�i požáru 

v uzav�eném prostoru, je 52 kurz�. 

Za�ízení je vhodné provozovat 4 dni v týdnu, vždy ve 2 dvoudenních kurzech tak, aby 

mezi jednotlivými kurzy byla jednodenní p�estávka. Té se dá využít k p�ípadným opravám 

a údržb� za�ízení. Tímto využitím polygonu se vytvá�í systém 2 – 1 – 2 – 2. 

• Po, Út – výcvik 2 x 7,5 hodiny 

• St – volno 

• �t, Pá – výcvik 2 x 7,5 hodiny 

• So, Ne – volno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 – P�íklad systému výcvik� 2 – 1 – 2 – 2 

 

 

Dalším zp�sobem, kterým se dá za�ízení provozovat je systém 2 – 2 – 3: 

• Po, Út – výcvik 2 x 7,5 hodiny 

• St, �t – výcvik 2 x 7,5 hodiny 

• Pá, So, Ne – volno 
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Obr. 9 – P�íklad systému výcvik� 2 – 2 – 3 

 

Dalším zp�sobem, kterým se dá za�ízení provozovat je systém 1 – 2 – 2 – 2. 

• Po – volno 

• Út, St – výcvik 2 x 7,5 hodiny 

• �t, Pá – výcvik 2 x 7,5 hodiny 

• So, Ne – volno 

 

Obr. 9 – P�íklad systému výcvik� 2 – 2 – 3 

 

Využitím libovolného systému je pot�eba minimáln� 26 týdn� k tomu, abychom 

vycvi�ili všechny p�íslušníky zasahující v jednotkách HZS Pk. Vzhledem ke všem shora 

uvedeným podmínkám se jeví výhodným provozování za�ízení od m�síce b�ezna do 

m�síce prosince. Z d�vodu zajišt�ní minimálních po�etních stav� na stanicích HZS Pk     

se nedoporu�uje využívat za�ízení k provád�ní pravidelné odborné p�ípravy p�íslušník� 

v dob� letních prázdnin. Tento fakt ovšem není d�vodem, že v p�ípad� dostate�ného 

zajišt�ní chodu sm�n a dostate�ného po�tu instruktor� a lektor� nemohou výcviky dále 

probíhat. 
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5.5. V�cné prost�edky PO 

 

Pro zabezpe�ení odborné p�ípravy je nutné stanovit minimální požadavky na v�cné 

prost�edky požární ochrany a definovat jejich technické specifikace. Dále musí být 

stanoven po�et vyhrazených VPPO pro výcvik v za�ízení simulující reálné podmínky p�i 

požáru pro jednotlivé spádové oblasti HZS Pk a rovn�ž musí být ur�eny osoby, které 

budou pov��eny pé�í o tyto prost�edky. 

 

5.5.1. Vybavení ú�astník� výcviku 

 

Nutnou podmínkou pro bezpe�né provád�ní výcviku je vybavení všech cvi�ících 

v�cnými prost�edky osobní ochrany. Vybavení ú�astník� výcviku z �ad HZS Pk zajiš�ují 

jednotlivé územní odbory. Minimální vybavení ochrannými prost�edky a prost�edky 

požární ochrany : 

• pracovní stejnokroj PS II 

• rukavice pracovní 

• zásahový od�v 

• p�ilba zásahová 

• kukla zásahová – dvouvrstvá 

• funk�ní prádlo s retardací ho�ení 

• rukavice zásahové s klasifikací dle EN 388/1994  

a EN 40781994 minimáln� 3344  4242       

• zásahová obuv 

• IDP + náhradní tlaková láhev v ochranném obalu 

• klí� na hadice + vazák 

• svítilna 

• RDST  

• opasek s karabinou 

 

Ochranný potah na p�ilbu a ochranný potah na dýchací p�ístroj bude sou�ástí vybavení 

polygonu ve Zbirohu. 
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5.5.2. Požární p�íslušenství 

 

Zajišt�ní   požárního   p�íslušenství   pro  zabezpe�ení   výcviku  je  v  kompetenci 

jednotlivých spádových oblastí, které budou výcvik organizovat. Je nutné mít : 

 

• minimální vybavení ochrannými prost�edky a prost�edky požární ochrany 

• CAS 

• kombinované proudnice 

• hadice „C“ 45 eventueln� „C“ 52 

• hadice „B“ 

• termokamera 

• vodící lano 

• detektor plyn� 

 

Spádová oblast Plze� bude provád�t výcvik také se speciálním vysokotlakým 

za�ízením CCS Cobra.  

 

5.5.3. VPPO a další v�cné prost�edky sou�ástí polygonu 

 

• lékárna  

• ochranný potah na p�ilbu 

• ochranný potah na dýchací p�ístroj 

• lopata 

• sekera 

• stavební kole�ko 

• koš�ata 

• ocelový kontejner na popel 
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6. Okruhy odborné p�ípravy 

K pochopení a zvládnutí výcviku v za�ízení simulující reálné podmínky p�i požáru je 

d�ležité správné provád�ní odborné p�ípravy. Její provád�ní zahrnuje absolvování 

teoretické a  praktické �ásti. K témat�m odborné p�ípravy náleží také školení bezpe�nosti  

a ochrany zdraví p�i práci. 

6.1. BOZP 

 
Vzhledem k tomu, že výcviky v trenažéru jsou provád�ny v podmínkách reálného 

zásahu a za vysokých teplot, je bezpodmíne�n� nutné dodržovat podmínky bezpe�nosti 

práce. P�i výcviku jsou hasi�i ohroženi nebezpe�ím, které vyplývá nejen z Bojového �ádu 

jednotek PO. Jedná se p�edevším o : 

• popálení 

• opa�ení 

• p�eh�átí 

• fyzické vy�erpání 

• pád nebo sesutí 

• ztráta orientace 

• selhání VPPO 

• porucha krevního ob�hu 

• panika 

 

 

Instruktor nebo lektor, který vede cvi�ení, je povinen p�ed zahájením výcviku 

upozornit na možná rizika vyplývající z charakteru daného výcviku v za�ízení. Frekventant 

výcviku je povinen dodržovat pokyny a ú�inn� se chránit p�ed možnými druhy nebezpe�í  

a dodržovat zásady BOZP. V p�ípad� indispozice je povinen tuto nahlásit vedoucímu 

cvi�ení a ukon�it výcvik. 

P�i zahájení jakéhokoli výcviku musí být uvnit� za�ízení zavodn�ný proud a natažen 

druhý zavodn�ný proud jako záložní. P�i výcviku je nutné používat p�edepsanou výzbroj   

a výstroj. Následn� je d�ležité dodržovat návody výrobc� VPPO a jejich technické 

specifikace. 



 

36 

Instrukto�i jsou zodpov�dní za celkovou kontrolu frekventant� p�ed vstupem do 

za�ízení s cílem zhodnotit, zda je frekventant kompletn� a správn� vystrojen a vybaven. 

Nutné je upozornit frekventanty na správné nasazení zejména ochranné kukly, zapnutí 

límce kabátu ochranného od�vu, na teplotní setrva�nost ochranných oblek� a na nejvíce 

exponovaná místa p�i výcviku. Je také d�ležité brát z�etel na postup p�i vysvlékání po 

výstupu ze za�ízení. Dodržování správného použití osobních ochranných prost�edk�           

a dodržování zásad BOZP sledují instrukto�i a lekto�i také v pr�b�hu výcviku. Dále jsou 

povinni dbát na to, aby frekventanti p�i výcviku v za�ízení dodržovali taktické zásady pro 

vstup do uzav�ených prostor a pro pohyb v neznámém zakou�eném prost�edí v souladu      

s metodickými  listy  Bojového  �ádu  jednotek  PO. D�ležitá je také správná obsluha 

proudnice, kdy je pot�eba v p�ípad� nebezpe�í zaujmout obrannou pozici. [20] P�ed  

samotným zahájením výcviku je nutné instruovat frekventanty o možnostech �ešení 

krizových situací. V p�ípad�, že p�i výcviku dojde ke krizové situaci, nap�: prasklá hadice, 

náhlá indispozice, stržená maska, ztráta vzduchu v IDP, uzav�ení IDP, apod., opustí ihned 

postižený hasi� výcvikové za�ízení v doprovodu instruktora nebo lektora. 

Zvláštní d�raz na dodržování zásad BOZP je t�eba klást p�i výcviku spádové oblasti 

Plze� s vysokotlakým za�ízením CCS Cobra. Se za�ízením m�že pracovat pouze vycvi�ená 

obsluha, která musí d�sledn� dodržovat instrukce k obsluze a údržb�, uložené v písemné 

form�, ale i ve form� prezentací na požární stanici Košutka. 

  

P�ed  zahájením  praktického  výcviku  v  trenažéru  je  nutné  provést  prokazatelné 

seznámení se zásadami bezpe�nosti práce, s postupem �innosti na výcvikovém za�ízení      

a jeho bezpe�nou manipulací. Seznámení se zásadami BOZP bude stvrzeno podpisem 

v protokolu [p�íloha �.2]. 

 

 

6.2. Teorie 

Teoretická �ást odborné p�ípravy bude probíhat na jednotlivých stanicích HZS Pk 

v rozsahu 7,5 hodiny ro�n�. Jejím vykonáváním budou pov��eni instrukto�i z jednotlivých 

spádových oblastí nebo územních odbor�. V rámci teorie se zopakují základní principy 

p�erušení ho�ení, budou probrány základy dynamiky ho�ení, objasn�na práce s proudnicí 

apod.  K provád�ní odborné p�ípravy mohou být využity metodické listy, které jsou 

sou�ástí této práce, dále pak konspekty PO, Bojový a cvi�ební �ád jednotek PO. Dále je 
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vhodné využít prezentace týkající se dané problematiky dostupné na internetové adrese o 

výcviku ve flashover kontejneru v Hamrech u Prost�jova [10]. V sou�asnosti chybí ucelená 

monografie  v  �eském  jazyce,  a  proto  je  t�eba  �erpat  zejména  ze  skandinávských, 

 anglických a francouzských zdroj�. 

 
6.2.1. Dynamika požáru ve vnit�ním prostoru 

 

Požáry v uzav�ených prostorech mají sv�j osobitý pr�b�h, který ovliv�uje mnoho 

faktor�. Mezi tyto faktory pat�í rozm�ry a geometrie místnosti, množství a rozložení 

ho�lavých látek, zp�sob a možnosti ventilace a tepelná izolace prostoru. Po iniciaci m�že 

dojít k n�kolika základním scéná��m rozvoje požáru ve vnit�ním prostoru : 

• požár se nerozší�í na další ho�lavý materiál – vyho�í pouze iniciované palivo 

• požár s nedostatkem okysli�ovadla – ho�ení m�že být velmi pomalé nebo p�ejít 

ve žhnutí, postupn� zcela uhasne 

• volný rozvoj požáru – celkové vzplanutí 

• plamenné ho�ení m�že být velmi pomalé, nebo p�ejít ve žhnutí – p�i p�ivedení 

okysli�ovadla dojde k novému rozho�ení paliva a celkovému vzplanutí 

• plamenné ho�ení m�že být velmi pomalé nebo p�ejít ve žhnutí – p�i p�ivedení 

okysli�ovadla dojde ke vzniku spontánní iniciace sm�si produkt� pyrolýzy        

a okysli�ovadla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 – Základní scéná�e rozvoje požáru[2] 
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6.2.2. Trojúhelník ho�ení 

 

Ho�ení je chemická oxida�ní reakce p�i které vzniká sv�tlo, teplo a zplodiny ho�ení. 

Aby k ho�ení došlo je zapot�ebí spln�ní následujících podmínek : 

 

• inicia�ní energie 

• ho�lavý soubor 

• okysli�ovadlo 

 

6.2.3. Iniciace požáru 

 

Ho�lavé materiály, na které p�sobí dostate�né množství energie mohou vzplanout       

(s p�ítomností inicia�ního zdroje – plamene) nebo se mohou vznítit (bez p�ítomnosti 

inicia�ního zdroje – plamene), tzv. inicia�ní energie. Tepelná energie je v soustav� a jejím 

okolí sdílena proud�ním (konvekcí), sáláním (radiací) nebo vedením (kondukcí). Každý 

pevný ho�lavý materiál pot�ebuje ke své iniciaci minimální inicia�ní energii p�sobící po 

ur�itou dobu (induk�ní perioda). Délka induk�ní periody záleží na inicia�ní energii, 

sou�initeli prostupu tepla – na tepelné vodivosti, na hustot� a na tepelné kapacit�. 

V praxi to znamená, že nap�íklad porézní hmota s nižším sou�initelem prostupu tepla 

bude teplo kumulovat, a proto d�íve vzplane nebo se vznítí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 – Proces iniciace [2] 
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6.2.4. Rozho�ívání 

 

Požár má dostatek vzdušného kyslíku, proto jeho další propagace záleží na 

množství paliva. �íkáme, že se jedná o požár �ízený palivem. Rozho�ívání požáru je 

charakterizováno tvorbou horké vrstvy kou�e pod stropem zasažené místnosti. V této 

vrstv� se mohou kumulovat nespálené pyrolýzní produkty. P�i iniciaci nespálených plyn� 

v horní horké vrstv� kou�e dochází k rychlému ší�ení požáru a nár�stu tlaku. 

 

6.2.5. Žhnutí a plamenné ho�ení 

 

Ke žhnutí dochází v p�ípad�, pokud se palivo a oxida�ní �inidlo nenachází ve stejném 

skupenství (nap�. pevný povrch d�ev�né desky a vzdušný kyslík). Pr�b�h ho�ení pevných 

látek :  

• pevná fáze – tepelná degradace – plynná fáze – ho�ení 

• pevná fáze – kapalná fáze – tepelná degradace – plynná fáze – ho�ení 

 

Plynná a kapalná paliva nejsou schopná žhnutí, ale pouze plamenného ho�ení. 

Plamenné ho�ení nastává, pokud je palivo i oxida�ní �inidlo ve stejném skupenství 

(vzdušný kyslík a produkty pyrolýzy d�eva). 

Kinetický plamen je p�ítomen p�i ho�ení sm�si palivo oxidovadlo, která je 

promíchána p�ed iniciací samotného ho�ení. Tato sm�s ho�í velmi rychle, s velkým 

tepelným výkonem a ho�ení je doprovázeno výraznými tlakovými projevy. Rychlost ho�ení 

je ur�ena rychlostí – kinetikou chemické reakce. 

Plamen difúzní vzniká na principu postupné difúze oxidovadla a paliva do reak�ní 

zóny. �ídícím mechanismem je doprava oxidovadla a paliva. D�lí se na laminární              

a turbulentní difúzní plamen. 

 

6.2.6. Ší�ení plamene po povrchu 

 

Ší�ení plamene po povrchu ovliv�ují vlastnosti látky jako sou�initel  prostupu tepla, 

geometrie povrchu ho�lavého materiálu, orientace povrchu ho�lavého materiálu a okolní 

prost�edí. Sou�initel prostupu tepla ovliv�uje ší�ení plamene po povrchu stejn� jako 

iniciaci. Nejv�tší rychlost ší�ení po povrchu dosahuje ho�ení v rohu, kdy se zmenšujícím  
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se úhlem je zaznamenávána v�tší rychlost – nejvýhodn�jší tepelná bilance. P�i této 

konfiguraci paliva p�sobí na zónu p�ípravy nejv�tší množství produkovaného tepla. Sm�r 

povrchu ho�lavé látky je schopen p�sobit na délku plamen� a je d�ležitý pro p�sobení na 

pásmo p�ípravy. Nejsnáze se plamen po povrchu ší�í sm�rem vzh�ru nebo pod stropem,     

a to s ohledem na kumulaci nespálených plyn� a proud�ní v horní �ásti prostoru. Sdílení 

energie s okolním prost�edím m�že ovlivnit množství vývinu ho�lavých plyn� z materiálu 

a p�isp�t tak ke zv�tšení rychlosti ší�ení plamene po povrchu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Obr. 9 – Ší�ení plamene po povrchu materiálu o r�zných hustotách [2] 
 

 

 

 

6.2.7. Vzestupný proud zplodin ho�ení 

 

Produkty pyrolýzy o velké teplot� se mísí nad povrchem materiálu s okysli�ovadlem          

a ho�í. �ást produkt� pyrolýzy nesho�í a díky své malé hustot� (vysoké teplot�) se dostane 

vzestupným proudem do horní vrstvy. Vzestupný proud zplodin ho�ení se tvo�í difusním 

ho�ením nad ho�ícím materiálem a je závislý na rychlosti uvol�ovaného tepla. D�lí se na 

pásma : 

• proud plyn� nad plameny  

• fluktuující plameny 

• trvale p�ítomné plameny  
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Hmotnostní tok v kou�i dále zv�tšuje p�isávaný okolní vzduch, který se nezapojil 

do reakce ho�ení. Krom� vzduchu jsou v  kou�i p�ítomny p�edevším plyny (CO2, CO, H2O, 

CH4 a další), saze (uhlík) a kapalné látky na bázi uhlovodík� (dehet). Saze zp�sobují 

�ernou barvu kou�e a svítivost plamene. 

 

6.2.8. Neutrální rovina 

 

Polohu neutrální roviny ur�ují tlakové pom�ry uvnit� daného prostoru. P�i požáru 

v uzav�eném prostoru dochází s nar�stající teplotou ke zvyšování tlaku a objemu kou�ové 

vrstvy. Vrstva kou�e se hromadí nejprve u stropu a s postupujícím �asem v pr�b�hu požáru  

klesá sm�rem k podlaze. Neutrální rovina je rozmezí mezi kou�ovou vrstvou a relativn� 

�istým prost�edím. Jedná se o hranici, kde dochází k vyrovnávání rozdílných tlak�. V horní 

kou�ové vrstv� panuje p�etlak oproti okolnímu prost�edí, naopak pod hranicí neutrální 

roviny vzniká podtlak, což v praxi znamená, že net�snostmi u podlahy je do prostoru 

nasáván vzduch a naopak v horních vrstvách, kde panuje p�etlak jsou zplodiny ho�ení 

vytla�ovány ven. 

Na výškovou úrove� neutrální roviny a mocnost kou�ové vrstvy mají zásadní vliv 

tlakové pom�ry, výška prostoru, rozmíst�ní a velikost otvor�. Vliv na polohu neutrální 

roviny má i okolní vítr. Na náv�trné stran� se ustálí poloha neutrální roviny víš než na 

stran� záv�trné. 

Tlakové pom�ry mezi vnit�ním prostorem budovy a vn�jší atmosférou jsou rozdílné      

i za normálních podmínek (výška místnosti, vn�jší – vnit�ní teplota, vítr).  

 

6.2.9. Nelineární pr�b�h rozvoje požáru 

 

Mimo nebezpe�í vyplývající z toxicity zplodin ho�ení je nutné brát v úvahu schopnost 

t�chto zplodin se vznítit nebo dokonce explodovat. Tato nebezpe�í hrozí p�edevším p�i 

požárech v uzav�ených prostorech. Mezi hlavní nebezpe�í vyskytující se v r�zných fázích 

požáru pat�í požárn� dynamické jevy jakými jsou nap�.: 

• rollover  

• flashover 

• backdraft 

• fire gas ignitions – spontánní vznícení produkt� pyrolýzy 
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� Rollover 

 

V  po�áte�ní  fázi  požáru  je  oby�ejn�  k  dispozici  dostate�né  množství  kyslíku  ve 

vzduchu. P�i ho�ení dochází k vývinu zejména vodní páry a oxidu uhli�itého. V menší mí�e 

vznikají také oxid uhelnatý a oxid si�i�itý. V místnosti zasažené požárem mírn� vzr�stá 

teplota (cca 50 °C), teplota plamene dosahuje 500 °C. Zah�áté ho�lavé plyny se hromadí 

pod stropem místnosti. Vzhledem k tlakovému gradientu se objevuje proud�ní v celém 

prostoru. Dochází k rozpohybování vrstvy kou�e ve sm�ru tlakového spádu, nap�. ve sm�ru 

otvor�. Ho�lavé pyrolýzní plyny se mísí se vzduchem. Jestliže je v kou�i dosaženo 

koncentra�ních a teplotních mezí ho�lavosti ho�lavých plyn�, dojde k jejich vzplanutí - 

vzniká rollover. Plameny se ší�í v kou�i horizontáln�. Rollover je fáze požáru, která 

p�edchází celkovému vzplanutí. Pr�vodními jevy rolloveru jsou : 

 

• prudký nár�st teploty v místnosti 

• pokles neutrální roviny 

• pod stropem se za�ínají objevovat plameny 

• množství unikajícího kou�e z otvor� se zvyšuje 

• je pozorován vývin produkt� pyrolýzy z p�edm�t� v místnosti namáhaných 

tepelným p�sobením 

• plamen se za�íná ší�it pod stropem 

 

� Flashover 

 

Je to stav p�i požáru, p�i kterém náhle dojde ke vzplanutí všech ho�lavých materiál� 

v celém prostoru najednou. K tomuto jevu dochází vlivem zah�átí všech materiál� pod 

vrstvou kou�e na degrada�ní teplotu materiál�, což znamená, že se ze všech materiál� 

uvol�ují pyrolýzní zplodiny p�ibližn� se stejnou intenzitou. V d�sledku toho je jejich 

koncentrace pod vrstvou kou�e zhruba rovnom�rná.  P�esáhne-li rychlost uvol�ování 

kritickou mez, kdy  koncentrace t�chto plyn� p�ekro�í koncentraci odpovídající zhruba 

koncentraci p�i spodní mezi výbušnosti, dojde ke vznícení p�edeh�átých ho�lavých 

pyrolýních produkt� v celém objemu tém�� najednou. Teplota v prostoru vzroste skokem 

až na  800 °C. Kritické hodnoty teploty a hustoty tepelného toku, p�i kterých nastává 
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flashover, se podle experiment� pohybují mezi 445°C – 771°C pro teplotu horní horké 

vrstvy a 15 až 35 kW.m-2. 

Hlavní nebezpe�í jevu flashover je v tom, že úpln� ruší zásadu „p�i zemi je menší 

teplota“ a zasahující hasi�i se mohou b�hem krátké chvíle ocitnout doslova v mo�i 

plamen�. P�edzv�stí celkového vzplanutí je rollover. 

Prevencí p�ed tímto jevem je dostate�né chlazení ho�ícího prostoru a využití 3D 

vodního hašení. D�ležité je neustálé p�emis�ování sm�ru proudu od stropu na pyrolyzující 

p�edm�ty a zp�t. 

 

� Backdraft 

 

Backdraft nebo-li explosivní ho�ení je jev, ke kterému dochází p�i požárech, kde 

probíhá ho�ení za nedostatku vzduchu. Po první fázi požáru (volného rozvoje) m�že p�i 

ho�ení v uzav�ené místnosti dojít k takovému poklesu koncentrace kyslíku ve vzduchu,    

že již není možné plamenné ho�ení. Ho�ící místnost je zcela zapln�na hustým kou�em        

a zplodinami ho�ení. Tlak v uzav�ené místnosti se prudce zvyšuje. Teplota uvnit� m�že 

dosahovat až 500 °C, vlivem intenzivního tepla dochází k dalšímu uvol�ování ho�lavých 

pyrolýzních plyn� a par z p�edm�t� v zasažené místnosti. Jejich koncentrace se nyní 

pohybuje nad horní hranicí výbušnosti. Dojde-li v takové situaci k otev�ení otvoru ve svislé 

konstrukci a vniknutí �erstvého vzduchu s normální koncentrací kyslíku do místnosti, 

zvyšuje se riziko vzniku backdraftu. Vnikající vzduch se mísí s kou�em a vzniká oblast, 

kde je p�ítomna výbušná plynovzdušná sm�s. 

Varovnými signály upozor�ujícími na nebezpe�í backdraftu jsou malé nebo žádné 

plameny, žlutošedý až �erný kou�, malými net�snostmi unikající oblá�ky kou�e, extrémní 

sálavé teplo, drn�ení okenních tabulí, pískání vzduchu proudícího malými net�snostmi do 

ho�ící místnosti, výrazný proud vzduchu proudícího do místnosti po otev�ení oken nebo 

dve�í. Prevencí backdraftu je odv�trání prostoru ve svislém sm�ru a jeho ochlazení. Pokud 

to není možné, lze se �áste�n� chránit nebo zmenšit silové ú�inky backdraftu vytvo�ením 

v�tracího otvoru na nejvyšším míst� zasaženého prostoru p�i horizontálním odv�trání. 

Zah�áté plyny tak mohou uniknout do okolního prost�edí bez vzniku výbušné oblasti , �ímž 

se sníží nebezpe�í exploze.  
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6.2.10. Použití 3D vodního hašení 

 

Voda je nejrozší�en�jší hasební látkou. Její hasební ú�inek je závislý na vlastnostech 

ho�lavých látek, chemických p�ísadách, intenzit� dodávky a zp�sobu její aplikace 

k ohnisku požáru. D�ležitou roli hraje také m�rný povrch kapek. K docílení maximálního 

chladícího efektu a odb�ru tepla je pot�ebné dopravovat do prostoru ho�ení kapky vody     

o minimální velikosti (ideální velikost je dle skandinávských výzkum� 400 µm)[3]. 

Zp�sob 3D vodního hašení je v podstat� aplikace vody v podob� velmi jemné vodní 

t�íšt� (vodní mlhy) do prostoru. Je zam��en na ochlazení vrstvy horkého kou�e. 3D zp�sob 

hašení dosahuje vyššího hasebního ú�inku než aplikace vody na plochu. Tento zp�sob 

hašení p�ináší zvýšení bezpe�nosti zasahujících hasi��. Významnou roli hraje tato technika 

p�i zmír�ování a �ízení ú�ink� možných nebezpe�í souvisejících s nelineárním rozvojem 

požáru. 

V praxi bylo prokázáno, že využitím techniky 3D vodního hašení dochází k rychlejší 

redukci teploty v prostoru. P�i její správné aplikaci vzniká mén� páry a nedochází 

k porušení tepelné rovnováhy v daném prostoru. K té dochází p�i aplikaci vody na plochu  

a  do  plamenné  �ásti  ho�ení.  Tím  se  snižuje  viditelnost  v  prostoru  a  naopak  zvyšuje 

pravd�podobnost  nebezpe�í  opa�ení  zasahujících  hasi��. 

 

6.2.11. Ovládání proudnice – teorie 

 

Nový zp�sob hašení si žádá nové druhy technických prost�edk�. K dokonalému 

provád�ní techniky 3D vodního hašení nevysta�íme proudnicí „C“ vybavenou uzáv�rem. 

Prostorové hašení je provád�no kvalitní kombinovanou proudnicí. Ta musí umož�ovat 

plynulou a p�esnou regulaci pr�toku a nastavení požadovaného druhu proudu. D�ležitým 

faktorem je její snadná obsluha. Pro správné ovládání proudnice je pot�eba upustit od 

zab�hlých zp�sob� a nejprve v teoretické rovin� pochopit nový zp�sob jejího ovládání. 

Pro ú�ely správného provád�ní prostorového hašení se regula�ním prstencem na t�le 

proudnice nastaví požadovaný pr�tok vody. Proudnice se jednou rukou uchopí za oto�nou 

ovládací  hlavu, která umož�uje nastavení kompaktního nebo sprchového proudu v rozsahu 

0° – 125° dle jednotlivých výrobc� a typ� proudnic. Druhou ruku drží hasi� na ovládací 

páce. Proudnice se p�i daném zp�sobu hašení nedrží za pistolovou rukoje�. 
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Rukou na ovládací páce jsou provád�ny dva úkony. Jejím otá�ením je regulován úhel 

rozst�iku a pohybem vzad a vp�ed její úplné otev�ení a zav�ení. Rukou drženou na ovládací 

hlav� je možné v p�ípad� pot�eby p�ehmátnout na regula�ní prstenec a zm�nit nastavení 

pr�toku [20].    

 

6.2.12. CCS Cobra 

 

Moderním zp�sobem, jakým je možno provád�t zásah v uzav�ených prostorech je 

použití hasícího a �ezacího za�ízení „CCS Cobra“. Jde o za�ízení, které bylo vyvinuté ve 

Švédsku. Výhodou p�i jeho použití je skute�nost, že zasahující hasi�i nemusejí vstupovat 

do nebezpe�ného prostoru. Pomocí vysokého tlaku vody s p�ím�sí speciálního abraziva je 

možné vytvo�it otvor, kterým se rozt�íšt�ná voda aplikuje do prostoru. 

Za�ízení pracuje na principu použití vysokého tlaku vody (30 MPa). Použitím tak 

vysokého tlaku vody v kombinaci se speciáln� vyvinutou tryskou lze docílit minimální 

velikosti vodní kapky. Tím je zaru�eno odpa�ení maximálního množství vody dodané do 

prostoru ho�ení a odebrání maximálního tepla. Vznik velkého množství páry je však také 

spojen s rizikem opa�ení, a proto se nedoporu�uje použití tohoto zp�sobu hašení, 

vyskytují-li se v zasaženém prostoru osoby.   

Z d�vodu, že tímto za�ízením je v rámci HZS Pk vybavena pouze stanice Košutka, 

bude p�i odborné p�íprav� uvedená problematika proškolena obsáhleji, s d�razem na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci. 

 

6.2.13. Taktické situace 

 

Variabilností a dispozi�ním �ešením výcvikového za�ízení je docíleno možnosti 

procvi�ovat v n�m r�zné taktické situace. Ur�ujícími hledisky bude zejména poloha požáru 

v��i cvi�ícím, jeho parametry a geometrie a �len�ní vnit�ního prostoru.  

Naskýtá se zde možnost procvi�ování taktiky zásahu pro daný typ požáru podle 

metodických list� Bojového �ádu jednotek PO. Praktický výcvik v problematice taktických 

situací a 3D vodního hašení je popsán níže.  
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6.3. Praxe 

 
P�i provád�ní praktického výcviku budou uplatn�ny taktické postupy získané p�i 

teoretické �ásti pravidelné odborné p�ípravy. V za�ízení se tak budou ov��ovat schopnosti 

hasi�� k provád�ní zásah� ve vnit�ním prost�edí, jakými mohou být požáry bytových 

jednotek, sklep�, garáží apod. Dále bude možné provád�t praktické zkoušky VPPO. 

Praktický výcvik ukon�í vedoucí cvi�ení po kontrole výcvikového prostoru a jeho 

zabezpe�ení proti op�tovnému vzniku požáru.  

 

6.3.1. Ovládání proudnice – praxe 

 

Ovládání proudnice p�i 3D vodním hašení vyžaduje odlišný postup od b�žného 

zp�sobu hašení. Užívání dosud zab�hlých zp�sob� hašení m�že vést ke v zniku rizikových 

situací a rovn�ž k vysoké spot�eb� vody, která sekundárn� vyvolává další škody na 

majetku. K dokonalému ovládání proudnice hasi�em slouží nácvik p�ed vstupem do 

pozorovacího trenažéru. Správným osvojením jednotlivých úkon� dokáže hasi� p�i zásahu 

v co možná nejkratším �ase využít veškerý potenciál, který mu proudnice umož�uje. 

Frekventanti si prakticky procvi�í : 

 

• uchopení proudnice a její ovládání 

• krátký puls 

• dlouhý puls 

• malování jednotlivých figur 

• zaujmutí obranné pozice 

 

Základní podmínkou provád�ní výcviku je výb�r kvalitní proudnice tak, aby spl�ovala 

následující požadavky : 

 

• možnost regulace pr�toku vody 

• plynulá a p�esná regulace vodního kužele 

• stálost vodního proudu – velikost kapek 

• snadná obsluha 

 



 

47 

Od p�istavené CAS je nataženo dopravní vedení „B“ s rozd�lova�em a dv�ma 

úto�nými proudy „C“ 45 („C“ 52). Frekventanti jsou rozd�leni do dvou skupin a instruktor 

jim názorn� p�edvede správné uchopení proudnice, její nastavení a obsluhu p�i 

jednotlivých zp�sobech hašení. Poté dá instruktor pokyn strojníkovi k zavodn�ní vedení    

a nastavení požadovaného tlaku na �erpadle a výcvik m�že za�ít. Následn� instruktor 

prakticky p�edvede jednotlivé druhy puls� a jejich kombinaci. 

Poté p�istoupí k výcviku jednotliví frekventanti. Výcvik je provád�n ve dvojici           

(�. 1 + �. 2). Hasi�i si poté nacvi�ují jednotlivé zp�soby manipulace s proudnicí až do 

jejího úplného zvládnutí. Cvi�ením je pot�eba docílit toho, aby hasi� p�i obsluze proudnice 

nemusel p�emýšlet nad tím, v jakém stavu a v jaké poloze se práv� tato nachází. Ovládání 

proudnice musí být zcela automatické a p�irozené. 

Druhá fáze výcviku ovládání proudnice bude probíhat po ukon�ení pozorování volného 

rozvoje   požáru   v   pozorovacím   trenažéru.   P�i   horkém   výcviku   práce  s   proudnicí 

v exponované �ásti za�ízení provádí výcvik dva frekventanti s instruktorem �. I. Další dva 

cvi�ící s instruktorem �. II tvo�í jistící skupinu, která obsluhuje záložní proud a sou�asn� 

jsou p�ipraveni na st�ídání.  Ostatní cvi�ící a instruktor �. III jsou v �ásti prostoru, kde již 

nejsou ohroženi teplem. Instruktor �. IV je vn� objektu a zodpovídá za funkci požární 

techniky a dalších agregát�, nap�. ventilátoru, elektrocentrály apod.  

 

6.3.2. Pozorování 

 

Do spalovací �ásti pozorovacího kontejneru se naskládají d�ev�né palety a pop�ípad� 

d�evot�ískové desky takovým zp�sobem, aby nespadávaly a nezasahovaly do prostoru vrat. 

Na každé stran� pozorovací �ásti za�ízení usedne ideální polovina frekventant� a jeden 

instruktor nebo lektor. Prost�ední �ást z�stane volná, aby byl zajišt�n dostate�ný p�ívod 

vzduchu do topeništ�, a také pro možnost st�ídání hasi�� z p�ední �ásti kontejneru nebo pro 

možnost snadného opušt�ní za�ízení v p�ípad� nebezpe�í nebo náhlé indispozice. 

Uvnit� za�ízení jsou nataženy a zavodn�ny dva „C“ proudy. Další dva instrukto�i nebo 

lekto�i budou provád�t obsluhu kontejneru zvenku a budou p�ipraveni vyst�ídat hasi�e 

uvnit� za�ízení. Jsou–li dodrženy stanovené bezpe�nostní podmínky, m�že dojít k iniciaci 

paliva. 

Ohe� se za�íná voln� rozho�ívat a každou vte�inou sílí. Plameny za�ínají stoupat ke 

stropu a plazí se i po st�nách. 
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Vlivem vzr�stající teploty uvnit� za�ízení dochází k tomu, že d�ev�né palety za�ínají 

uvol�ovat velké množství ho�lavých plyn�, které stoupají vzh�ru a tam se mísí s vrstvou 

horkého kou�e. Neutrální rovina se snižuje. Teplota stále stoupá a zhruba po dvou 

minutách se vnit�ní prost�edí náhle m�ní. Ve spodní �ásti vzniká oblast nižšího tlaku. �ást 

dýmu je nasávána zp�t do spalovacího prostoru. Naho�e naopak vzniká oblast vyššího 

tlaku, která vytla�uje sm�s pyrolýzních produkt� a horkého kou�e. Uvnit� kontejneru jsou 

nyní dv� zóny s rozdílnou teplotou. Ve spodní �ásti na úrovni topeništ�, kde je ješt� ur�ité 

množství kyslíku je relativn� snesitelná teplota, dosahující p�ibližn� 100 °C. Naopak p�ímo 

u stropu, nad hlavami frekventant� ve sm�si pyrolýzních produkt�  a hustého horkého 

kou�e dosahuje teplota až 600 °C. Kou� vytvá�í vlastní tepelnou turbolenci a za�íná 

pulzovat. Teplota dále stoupá a každým okamžikem lze o�ekávat známky celkového 

vzplanutí. Ve vrstv� horkého kou�e se za�nou objevovat plameny, což signalizuje brzký 

vznik flashoveru. Teplota ve vrstv� kou�e vzroste na 750 – 800 °C. Vznikají plynové 

kapsy, které za�ínají chemicky reagovat s chladn�jším kyslíkem ve spodní vrstv� tak, že se 

vznítí – „tanec and�l�“. V kou�i je dosaženo koncentra�ních a teplotních mezí ho�ení 

pyrolýzních produkt�. Objeví se v n�m homogenní plamen, který se p�i teplot� dosahující 

900 °C ší�í nad hlavami hasi�� rychlostí až 50 km/h. Vyprodukované teplo je dostate�né   

k zapálení b�žného vybavení místnosti.  

 

6.3.3. Vstup do místnosti 

 

P�i vstupování do místnosti zasažené požárem je nutné dodržovat zásady bezpe�ného 

vstupu. Na zavodn�ném proudu spolupracují dva hasi�i (�. 1 a �. 2). P�ed samotným 

vstupem je pot�eba zkontrolovat teplotu dve�í. To je možno provést p�iložením ruky nebo 

zkropením krátkým pulsem vodní mlhy, �ímž podle jejího odpa�ení zjistíme i polohu 

neutrální roviny. Dále je nutné provést kontrolu, zda neuniká kou� mezi zárubn�mi              

a jinými net�snostmi v obvodovém plášti. Poté je pot�eba krátkými pulsy zkropit prostor 

nade dve�mi. V tom hasi� na pozici �. 2 provede pootev�ení dve�í a �. 1 vst�íkne vodu 

pomocí n�kolika krátkých puls� sm�rem ke stropu nade dve�mi. P�i pootev�ení dve�í je 

pokud možno pot�eba sledovat stav uvnit� prostoru pod neutrální rovinou. Poté jsou dve�e 

op�t uzav�eny. Skupina p�ede dve�mi vy�ká na reakci uvnit� místnosti, která vyvolá  

ochlazení vnit�ního prostoru. Poté se celý postup opakuje. Po dostate�ném ochlazení 

mohou hasi�i provést vstup do zasaženého prostoru. P�itom krátkými pulsy chladí prostor 

nad sebou.  
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Uvnit� objektu dodržují zásady pohybu v neznámém – zakou�eném prostoru : 

 

• pohyb p�i zemi, p�i st�n� 

• ned�litelnost pr�zkumné skupiny 

• systematické prohledávání 

• zajišt�ní únikové cesty 

• efektivní využívání VPPO (termokamera, vodící lano, …) 

 

P�i pohybu uvnit� objektu je pot�eba neustále hlídat teplotu horní vrstvy kou�e. Pomocí 

krátkých puls� provádíme její ochlazování a sledujeme situaci uvnit� kou�ové vrstvy. 

 

6.3.4. Ventilace 

 

Odv�trání  nebo také  ventilace slouží k odstran�ní  zplodin  ho�ení  a  tepla  z  prostoru 

ho�ení a  také ke zvýšení viditelnosti. Ventilace m�že být : 

• p�irozená  

• nucená  

 

P�irozená ventilace m�že být podle zp�sobu proud�ní zplodin ho�ení vertikální nebo 

horizontální. Horizontální p�irozená ventilace je provád�na vytvo�ením otvor� na stejné 

úrovni a využívá proud�ní v�tru. Na náv�trné stran� objektu vzniká p�etlak, který vhání 

�erstvý vzduch dovnit�; naopak sání na záv�trné stran� zp�sobuje podtlak. Ventilace 

vertikální využívá tzv. komínového efektu – výškového rozdílu mezi v�tracími otvory. 

Zplodiny ho�ení potom unikají otvorem vytvo�eným v horní �ásti objektu. 

 

Nucená ventilace využívá k zvýšení proud�ní technické prost�edky. M�že se jednat      

o p�etlakové ventilátory nebo odsava�e kou�e. Ventilaci lze provád�t také pomocí 

proudnice. Daný zp�sob využívá principu strhávání vzduchu vodním kuželem. P�i použití 

daného zp�sobu musíme dbát na : 

• dostate�nou zásobu vody 

• vhodnou velikost vodního kužele 

• pohyb p�i zemi 
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Také použití p�etlakové ventilace má svá pravidla, která je nutné bezpodmíne�n� 

dodržovat :  

• p�ed jejím nasazením nutnost zavodn�ní úto�ného proudu 

• pokrytí vstupních otvor� rovnom�rným kuželem vzduchu 

• zabrán�ní p�enosu požáru 

• eliminace pohybu osob mezi ohniskem a odvád�cím otvorem a v jeho blízkosti 

• nevstupování a neprovád�ní zásahu odvád�cím otvorem 

• nepobývání v proudu vzduchu 

 

6.3.5. Požární útoky dle Cvi�ebního �ádu jednotek PO 

 
P�i nácviku požárních útok� je t�eba postupovat v souladu se Cvi�ebním �ádem 

jednotek PO. P�ed zahájením výcviku seznámí vedoucí instruktor frekventanty 

s výukovým úkolem.  S každým družstvem provád�jícím požární útok bude postupovat 

jeden instruktor. Ten p�i ukon�ení výcviku opouští za�ízení vždy jako poslední. Ostatní 

instrukto�i ovládají za�ízení v �innosti a v p�ípad� nebezpe�í musí být p�ipraveni jeho 

provoz ihned ukon�it. Vn� za�ízení bude p�ipravena v pohotovostní poloze jistící skupina 

se zavodn�ným záložním proudem. P�i výcviku se instrukto�i na jednotlivých pozicích 

st�ídají dle vlastní dohody a možností. 

 
 

6.3.6. Zkoušky VPPO 

 

Výcvikové za�ízení není vhodné pouze k provád�ní výcvik� hasi�� v prostoru 

blížícímu se reálným podmínkám požáru. Za dodržení podmínek bezpe�nosti bude možné 

provád�t zkoušky v�cných prost�edk� požární ochrany. M�že se jednat o spolupráci           

s r�znými firmami p�i vývoji nových výrobk� nebo o ov��ení parametr� prost�edk� 

stávajících. V n�kterých p�ípadech je velice problematické spoléhat na deklarace 

ochranných parametr� ze strany výrobc� nebo prodejc�. Proto je pot�eba jimi udávané 

hodnoty a vlastnosti výrobk� ov��it v podmínkách blízkých skute�nému nasazení p�i 

požáru.  
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7. Záv�r 

 
Hlavním z vytý�ených cíl� diplomové práce bylo stanovit základní koncept odborné 

p�ípravy spolu s vlastním organiza�ním zajišt�ním výcviku v rámci HZS Pk. K jeho 

spln�ní bylo t�eba nejprve objasnit základní problematiku výcvikového za�ízení, 

vznikajícího na odlou�eném pracovišti Základny logistiky Olomouc ve Zbirohu. 

Pro pochopení uvedené problematiky je nutná znalost širšího kontextu realizace 

výcvikových za�ízení a v nich provád�ného praktického výcviku. Diplomová práce proto 

pojednává o vzniku t�chto výcvikových za�ízeních ve sv�t� a o jejich rozší�ení do �eské 

republiky. Sou�asn� je vyzdvižen jejich význam z hlediska prezentace ú�innosti zdolávání 

požár� v uzav�ených prostorech zp�sobem, kdy je hasební látka aplikována do celého 

zasaženého prostoru. Pro získání p�ehledu o dané problematice bylo zapot�ebí v základních 

obrysech popsat výcvikové za�ízení a smysl jeho využití. Za�ízení technicky specifikovat    

a poté stanovit nezbytná opat�ení, která jsou v rámci provád�ní odborné p�ípravy nutná pro 

kvalitní organiza�ní zajišt�ní výcviku a pro jeho bezpe�nost. Odborné kurzy proto mají za 

cíl p�isp�t k osvojení praktických návyk�, získaných p�i teoretické výuce.  

Hlavním smyslem odborné p�ípravy je získání pot�ebných znalostí a dovedností 

pot�ebných p�i zdolávání požáru ve vnit�ním prostoru. D�raz je kladen na situace, kdy 

svou roli sehraje n�který z objektivních faktor�, které zásahovou situaci komplikují a na 

prevenci subjektivního selhání jedince.  

Zásadní úlohu v tomto sm�ru mohou sehrát základní oblasti zam��ení odborné p�ípravy 

a „Metodické listy“ k provád�ní výcviku, uvedené v p�íloze diplomové práce. Metodické 

lity dále rozvíjejí základní témata odborné p�ípravy, uvád�jí personální, materiálové            

a technické požadavky a zásady bezpe�nosti práce.  

Efektivní vedení praktického výcviku vyžaduje p�ipravené specialisty, kte�í ovládají 

požadované znalosti, mají dovednosti a jsou schopni je dále p�edávat. K tomu ú�elu je 

nezbytné p�ipravit skupinu lektor� a instruktor�, zajiš�ujících vlastní výcvik frekventant�. 

Cíle vyty�eného v úvodu diplomové práce, kterým  bylo navržení základního konceptu 

organizace výcviku ve výcvikovém za�ízení simulující podmínky požáru na plynná            

a pevná paliva bylo dosaženo. Sou�asn� byla stanovena nápl� a rozsah odborné p�ípravy,  

podmínky organizace a systém jejího provád�ní dle spádových oblastí HZS Pk a kone�n� 

byl definován soubor pot�ebných v�cných prost�edk� požární ochrany.  

I v tomto p�ípad� platí pro hasi�e dvojnásobn�, že p�ipravenost je základ úsp�chu. 
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Bórik, M. Výcvikový polygon – flashover kontejner – Zbiroh 
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P�íloha �. 1 – Výcvikový trenažér 

Obrázek �. 1 – Vizualizace výcvikového trenažéru 
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II 

P�íloha �. 2 – Seznam proškolení BOZP 

Jmenný seznam ú�astník� kurzu ve výcvikovém polygonu Zbiroh 

 
Ú�astníci výcviku byli, v souladu s Pokynem �editele HZS Plze�ského kraje ze dne 

????????, kterým se stanový zásady vedení odborné p�ípravy hasi�� v podmínkách 
blízkých požáru v uzav�eném prostoru a závazná pravidla pro organizaci praktického 
výcviku v podmínkách blízkých požáru v uzav�eném prostoru v rámci HZS Pk, 
seznámeni s bezpe�ností práce p�i výcviku na výcvikovém za�ízení „Polygon Zbiroh“. 
 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen se zásadami BOZP, s postupem 
�innosti na jmenovaném výcvikovém za�ízení a s jeho bezpe�nou manipulací. Všemu 
jsem porozum�l a nemám žádné dotazy. Dále prohlašuji, že jsem nezatajil žádné 
skute�nosti o svém zdravotním stavu, které by mohly negativn� ovlivnit mou 
zp�sobilost k výcviku.   Výcvik prob�hl dne: ………………………... 

 

 P�íjmení a jméno (tiskacím písmem) Podpis 
Hl. vedoucí   

lektor �.   
1.   

Instruktor �.   
1.   
2.   
3   
4.   
5.   
6.   

frekventant   
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   


