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se o mobilních polygonech používaných ve světě. Hlavním cílem mé práce bylo navržení 

dvou mobilních polygonů pro výcvik jednotek PO. Tento stanovený cíl jsem v práci splnil. 
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1. Úvod 
Na území české republiky dojde ročně přibližně ke statisíci mimořádných událostí, 

které si vyžadují zásah jednotek požární ochrany. Ať už se jedná o požáry, dopravní 

havárie, průmyslové havárie nebo jen technické pomoci, jsou členové těchto jednotek 

velmi dobře připravováni. Jejich výcvik, který by je měl připravit na nečekané okolnosti 

vzniklé při zásahu u mimořádné události je prováděn ve výcvikových zařízeních na 

polygonech simulujících reálné podmínky zásahu. Tato zařízení jsou dlouhodobě 

prověřena jak při výcviku jednotek požární ochrany v zahraničí, tak i  u některých typů 

polygonů, výcvikem jednotek  u nás. Na druhou stranu jsou u nás některé polygony, 

používané v Evropě již delší dobu, poměrně mladou záležitostí. Výcvik jednotek požární 

ochrany v západních státech Evropy je na mnohem vyšší úrovni než u nás. Soudit se tak dá 

z velkých výcvikových středisek provozovaných v některých státech.  

Moje diplomová  práce s názvem „Systémy a metody výcviku  jednotek IZS – 

návrh mobilních polygonů pro výcvik jednotek požární ochrany“ se zabývá metodami 

výcviku jednotek požární ochrany v České republice. Pokusím se zde nastínit problematiku 

výcviku a na stacionárních polygonech simulujících reálné podmínky zásahu. Prací se 

statistickými ročenkami proberu množství mimořádných událostí vzniklých za období 

posledních pěti let  tedy od roku 2005 až do roku 2009. Ze zjištěných hodnot vyberu a 

zpracuji tabulky a grafy znázorňující při kolika mimořádných událostech bylo použito 

izolačního vzduchového přístroje. V neposlední řadě se také zaměřím na jednotlivé podíly 

jednotek požární ochrany na zásazích u mimořádné události. 

V další části se zaměřím a zpřehledním počty nejpoužívanějších polygonů pro 

výcvik jednotek požární ochrany v reálných podmínkách zásahu a jejich rozmístění na 

území České republiky.  

Novodobým trendem v evropských státech je používání mobilních výcvikových 

polygonů pro výcvik jednotek požární ochrany. Hlavním cílem práce je zaměření se na tyto 

polygony. Pokusím se zhodnotit výhody a nevýhody těchto polygonů a navrhnu dva druhy 

mobilních polygonů, vhodných pro výcvik jednotek požární ochrany v České republice. 

Návrh těchto polygonů bude obsahovat jak by měl tento polygon vypadat, jeho 

provedení, vybavení a zázemí. Návrh nebude obsahovat konstrukční řešení jednotlivých 

částí, tuto problematiku bych přenechal, v případě zájmu, vhodnému konstruktérovi 

v oboru strojírenství. V práci se také pokusím navrhnout cvičební náplň na těchto 

polygonech a další podmínky výcviku. 
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V závěru práce se na základě statistických dat o množství jednotek požární ochrany 

a množství stacionárních výcvikových polygonů pokusím navrhnout využitelnost 

mobilních polygonů pro výcvik jednotek požární ochrany v České republice. 

 

2. Legislativa 
Hasičský záchranný sbor kraje odpovídá za akceschopnost a připravenost jednotek 

Hasičské záchranného sboru kraje a organizuje odbornou přípravu ostatních jednotek 

požární ochrany v souladu s § 26 ods.2 písmene d) a l) a § 72 zákona č 133/1985 Sb. O 

požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a § 32 - § 40 vyhlášky č 247/ 2001 Sb. O 

organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/ 2005 Sb. 

K zajištění úkolů souvisejících s připraveností jednotek požární ochrany a odbornou 

způsobilostí hasičů ve smyslu výše uvedených ustanovení právních předpisů a tzv. norem 

znalostí je důležité, aby HZS krajů vytvářely podmínky pro praktický výcvik v polygonu či 

trenažéru [1]. 

 Odborná příprava k získání odborné způsobilosti podle § 34 vyhlášky a pravidelná 

odborná příprava příslušníků Hasičského záchranného sboru kraje podle § 36 vyhlášky je 

v souladu se zákonem prováděna v zařízeních Hasičského záchranného sboru kraje [1]. 

 

3. Statistiky 
V této části diplomové práce jsou sepsána a zpřehledněna statistická data  týkající 

se počtů jednotlivých druhů mimořádných událostí se zásahy jednotek požární ochrany na 

území České republiky za období let 2005 – 2009. Veškeré zde zapsané hodnoty čerpám ze 

statistických ročenek vydaných Ministerstvem Vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR  

z let 2005 – 2009. Dále je zde nastíněna situace o počtu jednotlivých jednotek požární 

ochrany, od jednotek Hasičského záchranného sboru, přes jednoty sborů dobrovolných 

hasičů, až po jednotky Hasičského záchranného sboru podniků.  

Pro další práci je ze statistik vybrána mimořádná událost požár, kdy jsou do tabulky 

sepsány počty požáru v letech 2005 – 2009.  

Práce se zabývá výcvikem jednotek požární ochrany na  mobilních výcvikových 

polygonech, kde se simulují reálné podmínky zásahu. Při tomto výcviku se používá 

izolační vzduchový dýchací přístroj. Počty zásahů u požáru za období 2005 – 2009 kdy byl 

použit izolační vzduchový dýchací přístroj jsou uvedeny v jedné ze statistických částí 
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diplomové práce. V posledním oddíle statistické části se zabývám podílem jednotlivých 

druhů jednotek požární ochrany na celkovém počtu zásahů za dané období 2005 až 2009. 

 

3.1. Mimořádné události se zásahy jednotek PO 
Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací[3]. 

Záchranné práce je činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení 

rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, 

majetku nebo životního prostředí a vedoucí k přerušení jejich příčin[3]. 

Likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí.Zásah - činnost jednotky PO nebo složky IZS u události[3].  

Požár – požární zásah na každé nežádoucí hoření při kterém došlo k usmrcení či zranění 

osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje 

i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo 

životní prostředí bezprostředně ohroženy [3]. 

Dopravní nehoda – zásah jednotky požární ochrany u mimořádné události v dopravě. 

Kolize dopravních prostředků, která vyžaduje provedení záchranných 

vyprošťovacích  prací nebo likvidaci následků dopravní nehody [3]. 

Živelná pohroma – zásah jednotky požární ochrany z důvodů mimořádné události 

následkem škodlivě působících sil a jevů vyvolaných plošně přírodními vlivy, které 

ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí, při níž jednotky požární 

ochrany provádějí záchranné a likvidační práce [3]. 

Únik nebezpečné chemické látky – zásah jednotky požární ochrany u mimořádné události 

spojené s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných 

produktů (během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek [3]. 

Unik ropného produktu – zásah jednotky požární ochrany u mimořádné události 

s unikem výhradně ropných produktů[3]. 

Technické havárie – zásah jednotky požární ochrany k odstranění nebezpečí nebo 

nebezpečných stavů velkého rozsahu či značných následků na zdraví osob zvířat či 

majetku [3]. 
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Technická pomoc – zásah jednotky požární ochrany k odstranění nebezpečí nebo 

nebezpečných stavů menšího rozsahu mimo technologickou pomoc a dopravní 

nehodu [3]. 

Technologická pomoc – zásah jednotky požární ochrany  vedoucí k odstranění nebezpečí 

nebo nebezpečných stavů v technologickém provozu podniků [3]. 

Ostatní pomoc – zásah jednotky požární ochrany, který nelze definovat jako technickou 

havárii, technickou nebo technologickou pomoc např. odvoz nebo převoz pacienta 

či lékaře, monitoring vodních toků, kontrola sjízdnosti komunikace apod. [3]. 

Radiační havárie a nehoda – zásahy jednotek požární ochrany u mimořádné události 

spojené s nepřístupným uvolněním radioaktivních látek či ionizujícího záření [3]. 

Ostatní mimořádné události – zásah jednotek požární ochrany u jiné mimořádné události 

např. epidemie nebo nákaza, zajištění podezřelých zásilek, a také všechny zásahy a 

události, které nelze klasifikovat předchozími druhy zásahu jednotek požární 

ochrany [3]. 

Planý poplach – zásah jednotky požární ochrany vyvolaný z důvodu ohlášení požáru nebo 

jiné mimořádné události jednotce požární ochrany, která se nepotvrdila[3]. 

 

Druh události Rok 
2005 

Rok 
2006 

Rok 
2007 

Rok 
2008 

Rok 
2009 

Požáry 19 484 19 665 21 835 20 406 19 681 
Dopravní nehody 20 681 18 976 21 270 20 063 19 004 

Živelné pohromy 2 729 5 414 10 044 5 599 5 240 

Únik nebez. chem. látky celkem 5 630 5 809 6 377 6 242 5 916 

                -Z toho ropné produkty 4 616 4 644 5 235 5 218 4 991 

Technické havárie celkem 40 413 49 785 48 010 42 104 47 412 

               -Z toho technické havárie 37 844 29 10 21 

               -Technické pomoci 34 799 45 675 44 765 38 916 44 187 

               -Technologické pomoci 1 150 957 1 042 770 761 

               -Ostatní pomoci 4 427 2 327 2 174 2 408 2 443 

Radiační havárie 2 4 0 0 0 

Ostatní mimořádné události 48 735 166 17 10 
Plané poplachy 7 846 8 409 8 148 8 194 8 251 

Celkem  96 833  108 797 115 850 102 625  105 514 
Tabulka 1 Počet jednotlivých událostí se zásahy jednotek PO 



5  

3.2. Počty mimořádných událostí se zásahy jednotek požární ochrany za 

období 2005 – 2009. 
V roce 2009 oproti roku 2008 je celkový počet událostí jejichž následky 

likvidovaly jednotky požární ochrany vyšší o 3 %. K poklesu došlo u všech druhů událostí, 

výjimkou jsou technické havárie, kde je nárůst o 13% a u planých poplachů 1%[3]. Přesná 

čísla za období let 2005 až 2009 jsou v tabulce 1.  Informace jsou čerpány z literatury [3]. 

V roce 2008 oproti roku 2007 je celkový počet událostí, jejichž následky 

likvidovaly jednotky požární ochrany, nižší o 11%. K poklesu došlo u všech druhů 

událostí, výjimkou jsou ostatní technické pomoci a plané poplachy, kde je zaznamenán 

nepatrný vzestup. Úniky ropných produktů jsou na stejné úrovni [4]. 

V roce 2007 došlo oproti roku 2006 k výraznému nárůstu živelných pohrom 

spojených zejména s orkánem Kyrill, požárů spojených s požáry porostů v přírodě 

v jarních měsících v obdobích sucha, dopravních nehod a úniku nebezpečných chemických  

látek[5].  

V roce 2006 oproti roku 2005 došlo k výraznému nárůstu ostatních  mimořádných 

událostí, který byl způsoben případy spojenými s ptačí chřipkou a vlivem povětrnostních 

podmínek, také k nárůstu živelných pohrom. Vzrostl také počet technických pomocí. 

Pokles počtu dopravních nehod byl zaznamenán v devíti měsících 2006 přičemž výrazný 

pokles byl v červenci, kdy začal platit nový zákon o silničním provozu. U všech ostatních 

mimořádných událostí jsou evidovány jen zanedbatelné výkyvy jejich počtu[6]. 

 

Celkový počet mimořádných událostí za obodobí 
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Graf 1 Celkový počet mimořádných událostí ze období 2005 - 2009 
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3.3. Podíl požárů na celkovém množství mimořádných událostí se zásahy 

jednotek PO za období 2005 – 2009  
Pro svou práci se zaměřím pouze na mimořádnou událost požár jejíž podíl na 

celkovém počtu  mimořádných událostí se zásahy jednotek požární ochrany je za období 

2005 – 2009 cca 19%  (rok 2005 – 20,12%, rok 2006 – 18,07%, rok 2007 – 18,85%, rok 

2008 – 19,88%, rok 2009 – 18,65%). V grafu 2 je znázorněn pokles a nárůst počtu  požárů 

za období 2005 – 2009. Hodnoty použité na sestavení grafu jsou čerpány z literatury [3]. 
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Graf 2 Počet požárů za období 2005 – 2009 

 
 
3.4. Počet zásahů se vzduchovými dýchacími přístroji  
 Jednotky PO při své činnosti používají mimo jiné ochranné prostředky i vzduchové 

dýchací přístroje. Jejich použití bývá  převážně u zásahů při požáru, technické pomoci a 

nezřídka i u planých poplachů.  

V tabulce 2 jsou počty zásahů s použitím vzduchových dýchacích přístrojů za 

období let 2005 až 2009. Informace zobrazené v tabulce 3 jsou čerpány z literatury [3]. 
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  2005 2006 2007 2008 2009 
požáry 4467 4403 4537 4692 5225 

technické zásahy 497 646 460 435 425 
plané poplachy 134 210 170 107 91 

celkem 5098 5259 5167 5234 5741 
 

Tabulka 2 Počet zásahů s použitím vzduchových dýchacích přístrojů 

 
Z výše uvedené tabulky je za období 2005 až 2009 zřejmý celkový  nárůst zásahů 

s použitím vzduchových dýchacích přístrojů. V grafu 3 je znázorněn nárůst počtu požárů, u 

kterých byl použit vzduchový dýchací přístroj a jejich podíl na celkovém počtu zásahů 

s použitím zmíněných dýchacích přístrojů. 

Nárůst počtu zásahů u požárů s použitím vyzduchových 
dýchacích přístrojů a jejich podíl na celkovém počtu 

zásahů s použitím vzduchových dýchacích prístrojů za 
období 
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Graf 3 Nárůst počtu zásahů s použitím vzduchových dýchacích přístrojů za období  

2005 až 2009 

 

3.5. Počet jednotek požární ochrany na území České republiky 
Jednotkou požární ochrany se rozumí organizovaný systém tvořený odborně 

vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky 

požární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.)[8]. 
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Dle zřizovatele jednotky PO a vztahu osob, vykonávajících činnost v těchto 

jednotkách, ke zřizovateli jednotky PO se jednotky PO [8] dělí na: 

 Jednotky hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje), které jsou součástí 

hasičských záchranných sborů krajů a jsou zřizovány státem.  

V těchto jednotkách vykonávají činnost příslušníci hasičského záchranného sboru 

kraje jako své povolání ve služebním poměru[8]. 

 Jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (SDH obce), které zřizuje obec, resp. 

město. Činnost v těchto jednotkách vykonávají členové jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obce na základě dobrovolnosti, příp. někteří členové mohou 

vykonávat činnost v pracovním poměru k obci nebo hasičskému záchrannému 

sboru kraje[8]. 

 Jednotky hasičského záchranného sboru podniku (HZS podniku), zřizované 

právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují 

činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Činnost v těchto 

jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících 

fyzických osob jako své povolání v pracovním poměru[8]. 

 Jednotky sborů dobrovolných hasičů podniku (SDH podniku), zřizované 

právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují 

činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Činnost v těchto 

jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících 

fyzických osob na základě dobrovolnosti[8]. 

 

Na každý druh jednotky PO jsou stanoveny odlišné nároky z hlediska jejich 

operační hodnoty, dané dobou výjezdu od nahlášení mimořádné události a maximální 

dobou dojezdu na místo zásahu a odlišné nároky na osoby, vykonávající činnost v těchto 

jednotkách, z hlediska odborné, fyzické, zdravotní a psychické způsobilosti [8]. 

Celkové počty jednotek PO, jejich druh a počty v jednotlivých krajích jsou 

znázorněny v tabulce 3. Nejsou zde zahrnuty jednotky PO sboru dobrovolných hasičů 

podniků s nimiž v další části diplomové práce nepočítám. Informace použité v tabulce jsou 

získané z interních materiálů vedoucího oddělení jednotek PO Ministerstvo vnitra – 

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 
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1 Praha 10 0 17 10 37 
2 Středočeský kraj 32 16 215 15 278 
3 Jihočeský kraj 20 0 115 6 141 
4 Plzeňský kraj 16 9 100 2 127 
5 Karlovarský kraj 8 12 32 3 55 
6 Ústecký kraj 21 14 102 18 155 
7 Liberecký kraj 9 11 80 1 101 
8 Královehradecký kraj 13 23 91 3 130 
9 Pardubický kraj 15 21 86 5 127 
10 Vysočina 21 10 122 3 165 
11 Jihomoravský kraj 26 9 163 6 204 
12 Olomoucký kraj 13 26 72 5 116 
13 Moravskoslezský kraj 22 41 84 11 158 
14 Zlínský kraj 13 16 55 6 90 

celkem 239 208 1334 94 1884 
 

Tabulka 3 Počty jednotek PO na území ČR 

 
 
3.6. Podíl jednotlivých druhů jednotek požární ochrany na celkovém 

počtu zásahů 
Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit vznik požáru či jiné mimořádné události 

kdekoliv na území České republiky, je zapotřebí vytvořit určitý systém jednotek požární 

ochrany, který plošně v celé ČR zabezpečí účinnou pomoc do určitého časového limitu s 

určitým množství sil a prostředků[8]. To má za následek, že u mimořádné události 

nezasahují pouze jednotky Hasičského záchranného sboru, ale i ostatní jednotky požární 

ochrany.  

Každá jednotka má na celkovém počtu zásahu svůj podíl při likvidaci mimořádných 

událostí, nebo jejich následků. Podíl jednotlivých druhů jednotek na celkovém počtu 

mimořádných událostí je znázorněn  v tabulce 4. Hodnoty uvedené v tabulce 4 jsou 

čerpány z literatury [3,4,5,6,7]. 
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Podíl JPO 2005 2006 2007 2008 2009 Průměr 

HZS 71,9 68,8 67,9 67,8 63,8 68,04 
JSDH Obce 18,8 22,6 24,8 24,9 29,1 24,04 

HZS Podniku 6,7 7,8 6,7 6,8 6,7 6,94 
JSDH Podniku 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,62 

 
Tabulka 4 Podíl jednotlivých druhů jednotek PO na celkovém počtu zásahů v % za období  

2005 až 2009 

 
  Po vyhodnocení hodnot v tabulce 4 je zřetelné, že největší podíl v průměru za 

období 2005 až 2009 mají jednotky Hasičského záchranného sboru a to 68% na celkovém 

počtu zásahů. Na druhém místě jsou jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí s podílem 

24%. Pro svou práci jsem zahrnul i podíl jednotek Hasičského záchranného sboru podniků, 

jejichž podíl je 6,94%. Po zjištění podílu jednotek Sboru dobrovolných hasičů podniků, 

který činí zanedbatelné procento nebudu v další části práce již s těmito jednotkami počítat. 

Podíl jednotlivých druhů jednotek PO na celkovém počtu 
zásahů za období 2005 až 2009
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Graf 4 Podíl jednotlivých druhů jednotek PO na celkovém počtu zásahů za období 2005 až 

2009 
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4. Výcvik jednotek požární ochrany v zahraničí 
Výcviková střediska se využívají hlavně na přípravu hasičů k zásahové činnosti. 

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

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

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

zdravotníků-záchranářů, civilní ochrany atd. [2]. 

 

4.1. Holandsko  
Jedná se o nové výcvikové středisko Falck Nutec (viz obrázek 1) v Dordrechte 

vybudované zejména pro státní hasiče, dobrovolné hasiče z obcí a měst a části závodních 

hasičů z Holandska (60% kapacity). Slouží však i pro komerční výcviky pro ostatní hasiče 

z jiných zemí ( 40% kapacity) [2]. 

 
Obrázek 1 Pohled na výcvikové středisko Falck Nutec 

Obrázek přejat z literatury [2] 
 

Ve výcvikovém středisku je možné současně zabezpečovat výcvik hasičských 

jednotek od 6 do sta hasičů najednou[2]. Všechny výcvikové moduly (viz obrázek 2) jsou 

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

různých reálných scénářů [2]. 
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Obrázek 2 Příklad výcvikových modelů 

Obrázek přejat z literatury [2]. 

Výcvikové středisko Falck Risc (viz obrázek 3) v Holandském Rotterdamu slouží 

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

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

námořních lodí[2]. Ve středisku se hasí požáry nejen na bázi plynu ale i z organických 

materiálů[2]. 

Toto výcvikové středisko je charakteristické a ojedinělé v Evropě jednak svojí 

rozlohou a možnostmi získávání praktických návyků při realistických způsobech výcviku 

hašení požáru[2]. 

 
Obrázek 3 Výcvikové středisko v Holandském Rotterdamu 

Obrázek přejat z literatury [2]. 
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4.2. Dánsko  
Výcvikové středisko Falck Nutec (viz obrázek 4) nacházející se ve Esbjergru je 

zaměřené na téměř všechny druhy výcviku, ale specializuje se na výcvik hasičů a posádky 

vrtných věží [2]. 

 
Obrázek 4 Celkový pohled na Dánské výcvikové středisko 

Obrázek přejat z literatury [2]. 

Mimo svého areálu, má k dispozici i plynový polygon kde zabezpečuje výcvik 

hasičů při vysokotlakém výronu plynu a uniku plynu pod zemí [2]. Je to nejrealističtější 

výcvik jaký kdy byl vytvořen [2].  

Ve středisku již měli výcvik i hasiči ze Slovenska – Slovnaftu a.s., U.S. Steel s.r.o, 

z České republiky – Unipetrol a.s., Chemopetrol a.s. a některé další podniky[2]. 

 

4.3. Švédsko 
Švédské výcvikové středisko (viz obrázek 5) ve městě Skövde je svou rozlohou 

druhá největší školou v Evropě[2]. 

Díky umístění výcvikového střediska mimo město je zajištěna bezproblémová 

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

například amoniak , za hranici výcvikového střediska [2].  
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Obrázek 5 Švédské výcvikové středisko 

Obrázek přejat z literatury [2] 

 
5. Výcvik jednotek požární ochrany v České republice 

V zájmu ochrany zdraví příslušníků Hasičského záchranného sboru České 

republiky a úspěšného zvládnutí záchranářských prací je nutné, kromě odpovídajících 

fyzických a psychických dispozic, zajistit, aby se výcvikové podmínky co nejvíce 

podobaly reálným podmínkám zásahu [2]. 

Na území České republiky se výcvik jednotek požární ochrany provádí několika 

způsoby. Převážně se jedná o výcvik na polygonech německého typu tzv. klecový polygon. 

Novodobým trendem je zavádět i výcvik na polygonu finského tipu tzv. flashover   

kontejneru. Tyto polygony používané pro výcvik jsou polygony stacionární. 

 

5.1. Polygon německého typu 
 V případě německého modelu protiplynového polygonu (viz obrázek 6) se jedná o 

systém ocelových klecí, ve kterém má základní buňka rozměr 1x1m. nejčastěji jsou tyto 

klece uspořádány ve třech patrech nad sebou a umístěny ve dvou nebo více řadách vedle 

sebe. Samozřejmostí je jejich vzájemné propojení[1].  

Tento systém je velice variabilní a umožňuje sestavení nejrůznějších kombinací 

překážkové dráhy, která je vhodná jak pro nováčky, tak i pro pokročilé hasiče[1]. 

Výhodou je poměrně malá finanční náročnost, zejména v případě svépomocně 

budovaných simulátorů a rovněž prostorová nenáročnost [1]. 

Koncepce a vybavení zařízení umožňují rozsáhlou simulaci reálných podmínek 

nasazení, v nichž může být osoba používající dýchací přístroj vystavena náročnému 

fyzickému i psychickému zatížení ( viz. Obrázek 7)[1]. 
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Obrázek 6 Polygon německého typu 

Obrázek přejat z literatury [1]  

 

 
Obrázek 7 Výcvik hasičů na klecovém polygonu 

 Obrázek přejat z [1] 
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5.2. Polygon finského typu  
 Výcvik hasičů v trenažéru na tuhá paliva tzv. flashover kontejneru, který reálné 

simuluje podmínky  požáru má téměř třicetiletou tradici. Z místa svého vzniku ve 

Skandinávii se tento způsob odborné přípravy rozšířil do celého světa. Původní charakter 

trenažéru se postupně měnil a v současnosti slouží tento trenažér jako prostředí pro 

simulaci a zkoumání dynamických projevů požáru. Velkou popularitu si trenažér získal pro 

svou schopnost vytvořit podmínky blížící se skutečnému prostředí působení požáru, 

vysokou mobilitu a variabilitu, jednoduchou obsluhu, nízkou cenu a bezpečnost [1]. 

 První trenažér (viz. Obrázek 7)  na území České republiky byl postaven u 

Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Uzemní odbor Prostějov počátkem 

roku 2007. 

 

Obrázek 8 Flashover kontejner při HZS Olomouckého kraje 

Obrázek přejat z [1] 

 

 V evropských státech je trenažér běžným standardem. Některé členské státy 

Evropské unie, například Francie, přistoupily na plošné zavádění těchto trenažérů zejména 

poté co při zdolávaní požáru několik hasičů zahynulo v důsledku neočekávaného rozvoje 

požáru[1]. 

 Trenažér je provozován v režimu ‚,trénink‘‘ nebo v režimu ‚,výzkum‘‘. V prvním 

režimu je možné simulovat charakteristické podmínky při požárech bytů a při požárech ve 

sklepních prostorech (viz obrázek 9). Trenažér je přitom určen k provádění praktické 
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přípravy hasičů bez rozdílu, nezáleží na tom v jakém druhu jednotky požární ochrany 

vykonávají svou službu[1]. 

 
Obrázek 9 Zařízení v režimu trénink 

Obrázek přejat z [1] 

 
V režimu druhém, tedy ,,výzkum ‘‘ , je možné zkoumat a analyzovat účinky požáru 

a jejich parametry ( viz obrázek 10) při požárech bytů a při požárech ve sklepních 

prostorech[]. 

 
Obrázek 10 Zařízení v režimu výzkum 

Obrázek přejat z [1] 
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6. Početní stav a rozmístění klecových polygonů na území ČR 
V tomto oddíle mé diplomové práce se pokusím nastínit kolik klecových polygonů 

je v České republice postaveno, ve kterých městech (viz. Obrázek 11) a u jakého druhu 

jednotek požární ochrany se tyto polygony  nachází. Veškeré informace, které jsem 

zpracoval jsou  získané z interních materiálů   MV- generální ředitelství HZS ČR.  

V tabulce 5 jsou pro lepší orientaci znázorněny počty a rozmístění klecových 

polygonů na území České republiky a zda patří pod jednotky Hasičského záchranného 

sboru České republiky, Hasičského záchranného sborů podniku nebo pod Hlavní báňskou 

záchrannou stanicí. 

 

Kraj 
Celkový 

počet 
polygonu 

 u HZS  u HZS 
podniku u HBZS Místo umístění 

1 
Praha 3 0 2 1 Letiště Praha, Metro Praha, 

HBZS-Praha 

2 
Středočeský kraj 3 1 2 0 Příbram, Spolana Neratovice, 

Kaučuk Kralupy 

3 
Jihočeský kraj 1 1 0 0 České Budějovice 

4 Plzeňský kraj 1 1 0 0 Plzeň 

5 Karlovarský kraj 0 0 0 0 - 

6 
Ústecký kraj 3 1 1 1 Teplice, SPOLCHEMIE 

Litvínov, HBZS - Most 

7 Liberecký kraj 1 1 0 0 Jablonec nad Nisou 

8 Královehradecký kraj 1 1 0 0 Trutnov 

9 Pardubický kraj 0 0 0 0 - 

10 Vysočina 0 0 0 0 - 

11 Jihomoravský kraj 1 1 0 0 OUPO - Brno 

12 Olomoucký kraj 1 1 0 0 Prostějov 

13 
Moravskoslezský kraj 3 2 0 1 Ostrava Fifejdy,OUPO - 

Frýdek Místek, HZBS Ostrava 

14 Zlínský kraj 1 1 0 0 Valašské Klobouky 

 
Tabulka 5 Počty a rozmístění klecových polygonů na území ČR 
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 V České republice se nachází devatenáct polygonů klecového typu používaných pro 

výcvik příslušníku Hasičského záchranného Sboru české republiky, členů jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů i zaměstnanců Hasičského záchranného sboru podniku. Nejvíce 

polygonů německého typu je pod záštitou Hasičského záchranného sboru a to jedenáct 

z celkového počtu devatenácti polygonů.  U Hasičských záchranných sborů podniku se 

nachází  pět klecových polygonů a to hlavně u podniků, u kterých se zpracovávají 

chemické látky, příkladem SPOLCHEMIE Litvínov a u jednotky HZS podniku Letiště 

Praha. Poslední tři polygony patří Báňské záchranné službě a nachází se na třech Hlavních 

báňských záchranných stanicích v Praze, Mostě a Ostravě. 

 
Obrázek 11 Rozmístění klecových polygonů v České republice 

 
7. Početní stav a rozmístění flashover kontejnerů na území ČR  

Polygony finského typu tzv. flashover kontejnery jsou u nás v republice poměrně 

mladá záležitost o čemž svědčí, že první takový polygon byl na našem území postaven 

teprve před třemi lety. Dnes se u nás nachází pouze tři takovéto polygony a to u HZS 

Olomouckého kraje při ÚO Prostějov Hamry, který byl první v republice. Dále pak u HZS 

kraje Vysočina při ÚO Havlíčkův Brod a při Odborném učilišti požární ochrany Brno. Do 

budoucna však počítáme s polygony ve Vysokém Mýtě a ve Zbirohu kde jsou momentálně 

tyto polygony ve výstavbě. Veškeré informace zmíněné v kapitole 7 jsou čerpány 

z interních materiálů MV – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky. 
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 Rozložení polygonů na území České republiky jsem znázornil na mapce (viz 

obrázek 12) kde polygony které jsou již v provozu jsou znázorněny černě a polygony které 

jsou ve výstavbě jsou znázorněny šedě a uvedeny v kulatých závorkách. 

 
Obrázek 12 Rozložení flashover kontejnerů na území ČR 

 

8. Prostory simulující reálné podmínky zásahu 
Další možností, využívanou pro výcvik jednotek požární ochrany, je využití 

prostorů, kde se dají simulovat reálné podmínky při zásahu. Jedná se o jinak nevyužívané 

budovy, sklepní prostory, stará skladiště haly atd.. Zde se nacvičují bojová rozvinutí 

družstev 3+1 nebo 5+1. Je zde možné i simulovat a nacvičit součinnost a koordinaci více 

jednotek na místě zásahu u požáru budovy. Členitost budov  umožňuje zdokonalení členů 

jednotek požární ochrany v orientaci při prováděném průzkumu[1]. 

Více patrové budovy umožňují vedení útočného proudu do patra. Založením požáru 

v určité části budovy se jednotky cvičí v lokalizaci a následné likvidaci požáru[1]. 

 

8.1. Polygon anglického typu 
Polygon anglického typu ( viz. Obrázek 13 ) je charakterizován vícepodlažní 

budovou standardních rozměrů, členěnou do několika místností. V těchto místnostech je 

možné pomocí maket nábytku a běžného zařízení bytu simulovat požár[1]. Polygon 
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anglického typu se v české republice nevyskytuje, je spíše součástí již zmíněných 

zahraničních výcvikových středisek. 

 
Obrázek 13 Polygon anglického typu 

Obrázek přejat z [1] 

 

9. Polygony pro výcvik v reálných podmínkách zásahu s nebezpečnou 

látkou 
Jednotky požární ochrany se ve svém profesi a při své práci nesetkávají pouze 

s mimořádnou událostí požár, ale i s haváriemi při přepravě, skladování a výrobě 

nebezpečných látek. I když se touto problematikou nebudu dále v diplomové práci zabývat, 

je dobré se okrajově zmínit i o těchto polygonech pro výcvik jednotek požární ochrany 

s výskytem nebezpečné látky. 

 

 9.1. Výcvik zásahu havárie s nebezpečnou látkou 
Tento trenažér (viz. Obrázek 13) je v podstatě potrubní systém simulující 

průmyslovou technologii. Je složen s horní a dolní podesty spojenými schodištěm, ze 

cvičné nádrže na únik kapalin a z nádrže simulující únik plynů a následné hoření. Trenažér 

je doplněn osvětlením a výstražným světlem. Pro zvýšení realistické představy zásahu 

může být cvičení doprovázeno dýmotvornými a zvukovými efekty[1]. 
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Obrázek 14 Trenažér na výcvik s nebezpečnou látkou 

Obrázek přejat z [1] 

10. Další trenažéry používané k výcviku jednotek požární ochrany 
V Odborném učilišti požární ochrany v Brně je pro výcvik používáno i jiných 

polygonů podobných těm které jsou nainstalovány v polygonech anglického typu. Jedná se 

převážně o polygony[1]: 

 Pro simulaci hoření a hašení skladu hořlavých kapalin. 

 Simulaci hoření a hašení požáru na velkých svislých plochách. 

 Simulace hoření a hašení plynu unikajícího s poškozeného potrubí. 

 Simulace požáru rozvodné elektrické skříně. 

 Simulace hoření a hašení tlakové láhve 

 Simulace hašení a práce ve stísněných podminkách. 

 Simulace dopravní havárie pomocí zařízení pro deformaci karosérie 

automobilů. 

 
11. Mobilní polygony pro výcvik jednotek požární ochrany 

V zahraničí  se v poslední době rozmáhá trend využívat pro výcvik svých jednotek 

požární ochrany mobilních výcvikových polygonů. Tyto polygony si pomalu upevňují 

svou pozici při jejich využívání k výcviku jednotek požární ochrany. Je mnoho firem, které 

polygony mobilního typu vyrábí, ať už na podvozcích sériově vyráběných  nákladních 
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tahačů nebo jako polygony umístěné do lodních kontejnerů přepravovaných na dané místo 

nákladními automobily.  

Ve své práci se pro ilustraci zmíním o třech značkách polygonů, které se ve světě 

používají pro výcvik jednotek požární ochrany. 

 

11.1. Mobilní polygon FIRE TRAINER ML 1000 
Jedná se o vlajkovou loď firmy Kidde Fire Trainers. Je to špičkový mobilní 

polygon zhotovený na zakázku (viz obrázek 14). Tento cca 15 metrů dlouhý polygon 

umožňuje simulaci mnoha jevů vznikajících při požáru a spoustu dalších výcvikových 

scénářů [ stranky kiddeft.com]. 

 
Obrázek 15 Fire Trainer ML 1000 

Obrázek přejat z [10] 

 Polygon umožňuje členům jednotek požární ochrany seznámit se s problematikou 

bezpečného hašení požáru v uzavřených objektech (viz obrázek 15), rozpoznávání  

blížících se nepříznivých dějů, vznikajících při požáru a to vše v bezpečném prostředí, 

hlídaném zkušenými instruktory[ stranky kiddeft.com]. 
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Obrázek 16 Výcvik v trenažéru Fire Trainer ML – 1000 

Obrázek přejat z [10] 

Díky dokonalému spalování propanu nedochází k vývinu kouře v takové míře jako 

při spalování tuhých paliv, čímž je trenažér nejen ekologický, ale i ohleduplný ke svému 

okolí. 

Základní veze mobilního polygonu obsahuje[10]: 

 Dva počítačem řízené propan-butanové hořáky umožňující 5 různých 

řízených simulací. 

 Simulaci jevu flashover a jevu rollover. 

 Variabilní dvouposchoďový pokoj. 

 Uzavřené vnitřní schodiště  s dveřmi (viz. Obrázek 16). 

 Přestavovatelné zdi umožňující pokaždé simulaci vytvořit jinak dispozičně 

řešený prostor. 

 Možnost naklonění střešní konstrukce (viz. Obrázek 17). 

 Generátor kouře. 

 Konstrukce vytvořené z nerezové oceli 

 Tepelně izolované stěny. 

 Sklad na propan butan. 

 Generátor o výkonu 12 kW. 
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Obrázek 17 vnitřní uzavíratelné schodiště 

Obrázek přejat z [10] 

 

 
Obrázek 18 Možnost naklonění střechy u trenažéru ML-1000 

Obrázek přejat z [10] 
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K polygonu si lze zvolit [10]: 

 Výsuvnou místnost pro zvětšení dispozičního řešení polygonu. 

 Plně integrované ozvučení pro realističtější výcvik. 

 Vnější hadicové vedení FIRETRAINER O – 100 . 

 Vnější schodiště na střechu. 

 Místo a prostředky pro ošetření případných popálenin. 

 

Na tomto mobilním polygonu probíhá výcvik převážně v třídenních kurze pod 

vedení dvou zkušených instruktorů. Na jeden kurz je možné přihlásit dvanáct členů 

jednotek požární ochrany. 

 

11.2. Mobilní požární polygon MLFTU 53 
Tento mobilní polygon (viz. Obrázek 18) je vyroben na zakázku Firmou Dräger a 

umožňuje mnoho reálných simulací požáru, jevů vzniklých při požáru a taktiky hašení 

takto vzniklých jevů. 

 

 
Obrázek 19 mobilní polygon MLFTU 53 

Obrázek přejat z [11] 
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 Polygon se upravuje dle přání zákazníka. Veškeré systémy jsou plánovány tak, aby 

se počítalo s výcvikem jednotlivce. V neposlední řadě jsou brány v úvahu veškeré  platné 

standardy a kvalita zpracování a hlavně bezpečnost. Zákazník si sám vybírá jaký typický 

požár si vybere.     

Převážně se jedná o požáry [11]: 

 Kuchyně 

 Požár postele nebo pohovky (viz. Obrázek 19) 

 Rollover 

 Wall over 

 

Mobilní polygon má ve svém vybavení zásobu tlakových lahví na plyn což mu 

umožňuje provádět delší výcvik. Je také vybaven generátorem, který mu umožňuje aby byl 

ovládán bez jakéhokoliv vnějšího napájení. Mezi výhody tohoto přívěsu patří i možnost 

kombinace se stacionárními polygony [11]. 

Polygon je naprosto bezpečný, jelikož je neustále hlídaný systémem kontroly 

teploty. Pokud dojde ke nečekanému zvýšení teploty dojde k okamžitému odpojení přívodu 

plynu do hořáků a ihned se zapojí systém odvětrávání [11]. 

Mobilní jednotky od firmy Dräger jsou dostupné v několika formách rozvržení. 

Integrují do sebe prvky požárního systému simulace pro trénink v souladu s NFPA 1403 

(National Fire Protection Association). Typická konfigurace zahrnuje simulaci jednoho 

nebo dvou požárů, kontrolní stanici a nezbytné technické zázemí pro soběstačnou činnost 

celého systému [11]. 
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Obrázek 20 Simulator požáru pohovky. 

Obrázek přejat z [ 11 ] 

 

 Polygon může být vybaven i stěhovatelným stěnovým systémem umožňující 

vytvoření jiného kompozičního řešení nebo dokonce se i počítá s vytvořením elementů 

bludiště [11]. 

 Přístupná střecha polygonu může být využívána jako prodloužené cvičiště. Střechu 

lze pomocí hydraulických válců naklonit ( viz. Obrázek 20), což nám dává další možnost 

scénáře výcviku. Láhve na plyn používaný k provozu hořáků jsou skladovány v ochranné 

místnosti , která odolává podmínkám výcviku. Tato místnost není součástí výcvikového 

prostoru a tudíž nám prostor nezmenšuje [11] 
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Obrázek 21 Nakloněná střecha polygonu MLFTU 53 

Obrázek přejat z [11]. 

 

11.3. Polygony vytvořené v lodních kontejnerech 
  Firma Fire Training Structures se zabývá výrobou stacionárních a mobilních 

výcvikových polygonů za použití lodních kontejnerů ( viz. Obrázek 21). Lodní kontejnery 

mají při stavbě polygonu výhodu v tom, že se dají sestavovat jako stavebnice do mnoha 

různých modulů a tím vytvářet mnoho scénářů výcviku jednotek požární ochrany. 

 
Obrázek 22 Mobilní polygon z lodního kontejneru 

Obrázek přejat z[ 12 ] 

 Polygony vytvořené v lodních kontejnerech dokáží plnit požadavky na výcvik jako 

všechny předešlé polygony, avšak mají oproti nim výhodu v možnosti vzájemného 

propojování dvou a více polygonů (viz. Obrázek 22), což nám umožňuje měnit i podmínky 
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pro výcvik a tím zlepšit připravenost členů jednotek požární ochrany. Po ukončení výcviku 

se pak dají jednotlivé polygony opět použít jednotlivě. 

 
Obrázek 23 Vzájemné propojení dvou mobilních polygonů 

Obrázek přejat z [12] 

 

12. Výhody a nevýhody mobilních polygonů 
Abych v této kapitole mé diplomové práce o výhodách a nevýhodách mobilních 

polygonů došel k určitému závěru, rozhodl jsem se porovnávat mobilní polygony se 

stacionárními polygony. Výhodami mobilních polygonů jsou: 

 Jejich mobilita a možnost objíždět s výcvikovým programem jednotky 

požární ochrany. 

 Více možných scénářů výcviku v rámci jednoho polygonu. 

 U některých druhů mobilních polygonů možnost vzájemného propojení 

dvou i více těchto polygonů. 

 Vlastní zdroje energie což umožňuje provádět výcvik bez jakéhokoliv 

vnějšího zásahu (omezeno pouze množstvím pohonných hmot pro 

agregáty). 

 Dokonalé spalování propan butanu a tedy ekologický provoz. 

 Nízko nákladový provoz. 

 Možnost použití i jako stacionární polygon. 

Zaměřím li se na porovnání mobilních polygonů se stacionárními docházím jen na 

jednu nevýhodu a to: 
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 Absence jakéhokoli zázemí pro členy jednotek požární ochrany při 

provádění delších kurzu ( bude li polygon objíždět jednotlivé jednotky 

požární ochrany musí se pokaždé domluvit pro posluchače kurzů zázemí). 

 

13. Návrh protiplynového mobilního polygonu  
V této části diplomové práce mě čeká navrhnout mobilní protiplynový polygon pro 

výcvik jednotek požární ochrany. Můj návrh bude pouze teoretický. Konstrukční části 

projektu bych nechal na strojním inženýrovi. 

Polygon, který navrhuji by měl být polygonem pro výcvik nositelů dýchací 

techniky a měl by se podobat polygonu německého typu.  

 

13.1. Venkovní plášť polygonu 
 Pro svůj návrh jsem se nechal inspirovat polygonem umístěným v lodním 

kontejneru.  

Polygon umístím do dvou lodních kontejnerů označených dle norem ISO jako 

kontejner ISO 1AA (viz. Obrázek 24 ).   Kontejner je jedním z nejpoužívanějších 

kontejnerů pro silniční, železniční a námořní dopravu.   

Tento kontejner má [13]:  

 Vnější rozměry v mm  (D x Š x V): 

o 12192 x 2438 x 2591 

 Vnitřní rozměry v mm (D x Š x V): 

o 11998 x 2330 x 2350 

 Nosnost kontejneru v kg: 

o 26000 

 Vlastní hmotnost kontejneru v kg: 

o cca 3500 – 4000  

Vhodnějším kontejnerem by byl kontejner označený 53 stop o rozměrech v 

milimetrech (D x Š x V) 16154 x 2591 x 2896. Bohužel tento kontejner se používá pouze 

pro severoamerickou vnitrostátní dopravu a nenakládají se na lodě, čímž je velmi těžké 

tento kontejner získat v naší zemi.  
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Nosný rám kontejnerů je tvořen uzavřenou ocelovou konstrukcí. Ve všech osmi 

rozích jsou kontejnery vybaveny ocelolitinovými „rohovými prvky“ umožňující 

manipulaci těchto přepravních jednotek[13]. 

 
Obrázek 24 Přepravní kontejner označený dle norem ISO 1AA 

Obrázek přejat z [13]. 

 

 

 Každý kontejner je opatřen jedněmi čelními dvoukřídlými dveřmi, jenž umožňují 

vstup do prostoru kontejneru při plném využití užitných rozměrů šířky a výšky kontejneru. 

 Tyto dveře se dají využít při montáži konstrukčních částí uvnitř polygonu. Pro 

vstup do polygonu bych však navrhoval v jedné z bočních stěn vytvořit vstupní otvor 

osazený klasickými dveřmi. Pro přístup do polygonu bude použito odnímatelné ocelové 

schodiště, které se při přesunu polygonu bude odjímat a přepravovat v pracovním 

prostoru[13]. 

 

13.2. Dispoziční řešení polygonu 
Každý protiplynový polygon se skládá z pracovní části ( viz. Obrázek 25 ) a z části 

cvičební, kde se provádí samotný výcvik (viz. Obrázek 6 ). Pro svůj navrhovaný polygon 

umístím každý z těchto prostorů do jednoho výše popsaného lodního kontejneru. Tyto 

kontejnery se budou přepravovat pomocí nákladních automobilů a po příjezdu na místo 

výcviku se postaví a propojí způsobem, který popíši v další části diplomové práce. 
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Obrázek 25 Pracovní prostor stacionárního polygonu 

Obrázek přejat z literatury[1] 

13.3. Pracovní prostor 
Pracovní prostor polygonu navrhuji umístit do jednoho z lodních kontejnerů. 

Vnitřní rozměry lodního kontejneru jsou pro lepší orientaci sepsány v tabulce 7. Pomocí 

dvoukřídlých dveří, kterými je kontejner vybaven, se pracovní prostor vybaví potřebnými 

komponenty, které jsou důležité pro provoz polygonu. Jednotlivé části vybavení jsou 

popsané v dalších kapitolách diplomové práce.  

 

 Délka D [m] Šířka Š [m] Výška V [m] Plocha [m2] 

Pracovní prostor 11.99 2,33 2,35 27,93 

Tabulka 7 Rozměry pracovního prostoru 

 

13.4.  Vybavení pracovní prostoru 
Pracovní prostor polygonu slouží k simulaci fyzické zátěže, kterou cvičící zažívá 

při výkonu svého povolání v souvislosti s použitím izolačního vzduchového přístroje. 

Vybavení pracovního prostoru se může u jednotlivých polygonů lišit. V dalších částech své 

diplomové práce navrhnu vybavení pracovního prostoru pro mobilní protiplynový polygon. 

S ohledem na omezený prostor bude součástí pracovního prostoru i pult pro 

obsluhu a monitorování výcviku.  
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Nekonečný žebřík 
 Jedná se o zařízení pro simulaci výstupu do vyšších podlaží budov pomocí žebříku. 

Žebřík má své PC rozhraní. Skládá s z nekonečného řetězu s příčkami, které jsou uváděny 

do pohybu vahou cvičícího a jsou brzděny stejnosměrným motorem. Meření vystoupaných 

metrů je prováděno bezdotykově ( viz. Obrázek 27 ). 

 
Obrázek 26 Nekonečný žebřík 

Obrázek přejat z [14] 

 Pro svůj polygon volím nekonečný žebřík DISCOVERY jehož pořizovací cena se 

pohybuje v hodnotě cca 290 000 Kč.  

 Základními parametry žebříku jsou: 

 rozměry v m ( V x Š ) – 2,35 x 0,45  

 rychlost – 0 až 40 m/s 

 stálý náklon – 7 ° 

 hmotnost – 300 kg 

 maximální zátěž – 140 kg 
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Zátěžový chodník  

 Jedná se o běhací pás neboli ergonometrický chodník pro zátěžové cvičení nositelů 

dýchací techniky s možností změny sklonu pásu a rychlosti posuvu, programovatelný na 

obslužném panelu rychlost pásu 0-13 km/hod., elektrické nastavení sklonu pásu 3-12 %. 

Mým návrhem je dát do polygonu běhací pás inSPORTline Jocker (viz. Obrázek 

27)  jehož pořizovací cena se pohybuje maximálně do 15 tisíc korun a splňuje požadavky 

které se kladou na běhací pás používaný při výcviku v polygonech. 

 

 
Obrázek 27 běžecký pás 

Obrázek přejat z [http://www.shop-fitness.cz/] 

 

Základními parametry běžeckého pásu který navrhuji do svého polygonu jsou tyto 

hodnoty: 

 rychlost: 0,8 – 10 km/h 

 rozměr běhací plochy v m ( D x Š ) : 1,10 × 0,35  

 zdvih – 3 polohy 

 rozměry po složení běhacího pásu v m ( D x V x Š ): 1,45 x 0,60 x 1,42  

 hmotnost běhacího pásu: 46 kg¨ 

 nosnost: 80 kg 

 výkon motoru: 1,25HP (1,5HP maximum) 
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Cvičební kladivo 
 Závaží na lanové kladce s odečítáním hodnot zátěže a signalizací správného 

provedení cviku. Obsahuje i počítadlo cviků.  

 

Pult obsluhy polygonu 
 Pro kontrolování správnosti výcviku na polygonu musí pracovní prostor obsahovat 

i ovládací a kontrolní prvky (viz. Obrázek 28). Tyto prvky jsou soustředěny do pultu,  

který má obsluha k dispozici při řízení výcviku. Pult by měl obsahovat tyto části: 

 Záznamové zařízení pro uchovávání dat získaných při výcviku. V našem případě by 

se jednalo o počítač s příslušným operačním systémem a potřebnými aplikacemi 

k záznamu a vyhodnocení dat. 

 Prvky ovládání: 

o Nekonečného žebříku. 

o Zakouření cvičebního prostoru. 

o Doprovodné audio části. 

o Odvětrávání kouře. 

o Tepelných těles. 

 Zobrazovací zařízení napojené kamery uvnitř cvičebního prostoru. 

 Zařízení pro možnou komunikaci s cvičícími nacházejícími se ve cvičebním 

prostoru. 

 
Obrázek 28 Novější druh ovládacího pultu použitého u stacionárního polygonu 

Obrázek přejat z [1] 
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 Pro optimální prostor na manipulaci a obsluhu počítače volím rozměr stolu 0,7 x 

1,5 x 0,9 m. 

Plnění tlakových lahví 
Další součásti mobilního polygonu, které navrhuji je i zařízení pro plnění 

prázdných vzduchových  tlakových lahví (viz. Obrázek 29) použitých při výcviku. Tento 

návrh odůvodním tím, pokud budou provádět výcvik členové jednotky dobrovolných 

hasičů nemají pak ve většině případů možnost si láhve naplnit na své stanici.  

 
Obrázek 29 Ilustrační foto plnícího kompresoru 

Obrázek přejat  [ www.richard-schifauer.trade.cz ] 

 
Do svého polygonu volím vzduchový kompresor k plnění tlakových lahví 

dýchacích přístrojů  jehož základní parametry jsou[projekty.airport-ostrava.sweb.cz]: 

 Plnící výkon – minimálně 540 l/min 

 Maximální plnící tlak – 330 bar 

 Plnící výstupy – 4 x 300 barů ( + hadice s ventilem na plnění 1x 200 barů) 

 Rozměry v m ( D x Š x V ) – 0,8 x 1,5 x 1,5  

 

13.5. Návrh vhodného rozmístění komponentů pracovního prostorů 
 Pro maximální využití prostoru, který mám k dispozici pro pracovní část polygonu, 

jsem se rozhodl pro následující rozmístění zařízení použitých k výcviku nositelů dýchací 

techniky v navrhovaném polygonu. Pro lepší orientaci jsem vytvořil jednoduchý 

schématický nákres (viz. Obrázek 30). 
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Obrázek 30 Schéma vhodného rozmístění přístrojů v pracovní části polygonu 

 

Vysvětlivky:  

1. skříň elektrických rozvodů 

2. kompresor pro plnění vzduchových tlakových lahví 

3. nekonečný žebřík 

4. běžecký pás 

5. cvičební kladivo 

6. stůl s ovládacími prvky 

 

13.6. Energie pro chod polygonu  
Samozřejmostí je, že polygon musí být připojen na zdroj elektrické energie nebo  

mít vlastní zdroj nezávislý na vnějším připojení k elektrické síti . Energie je  potřebná  pro 

vlastní chod všech komponentů používaných pro výcvik, osvětlení atd. Jelikož nejsem 

elektrikář nebudu se elektrickými rozvody zabývat do detailů. Prostor pro elektrické 

rozvody je znázorněn pod číslem jedna na obrázku 31. Vlastním zdrojem energie bych 

zvolil elektrický agregát,  ať už s vlastním benzínovým pohonem nebo agregát napojený na 

motor automobilu, který bude mít za sebou polygon připojen. 

 

13.7. Vybavení cvičebního prostoru 
 Jak jsem se již zmínil, bude mobilní polygon,  který navrhuji, inspirovaný 

stacionárními  klecovými polygony německého typu. Hlavním vybavením cvičebního 

prostoru bude cvičební dráha. Osvědčená metoda používání klecových buněk o základním 
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rozměru 1 x 1 x 1 m je vhodným prostředkem pro vytvoření cvičební dráhy v tak malém 

prostoru, jako je cvičební prostor mého navrhovaného polygonu. 

 Cvičební dráhu umístím do druhého lodního kontejneru. Z důvodů dobré 

manipulace s klecemi při sestavování dráhy volím rozmístění klecí podél dvou kratších a 

jedné dlouhé stěny kontejneru. Důvodem tohoto rozvržení je i bezpečnost. V případě 

jakékoliv potřeby vstupu či evakuace cvičících je nutné mít dostatek prostoru pro 

manipulaci či záchranu. Tato situace může být například zkolabování cvičícího nebo jiné 

nepříjemné zranění, žádající si okamžitou evakuaci. Pro tento účel navrhuji klece opatřit  

spojovacími prvky, umožňující rychlé rozebrání dané buňky. Dispoziční řešení je 

schematicky znázorněno v další části diplomové práce (viz. Obrázek 31). 

 

 
Obrázek 31 Navržené schéma cvičební části protiplynového polygonu 

 

Klece umístěné ve dvou řadách nad sebou nám dávají možnost prodloužení celé 

dráhy. Pomocí dveří kontejneru je možné klece kdykoliv vyjmout a měnit rozvržení dráhy.  

Možnost rozebírání dodává polygonu výhodu v mnoha možných variantách 

sestavení dráhy. To dodává výcviku větší věrohodnost, jelikož to zabraňuje možnosti 

zapamatovat si opakovaným procházením její trasu . 

Jednotlivé buňky dráhy budou vybaveny překážkami různého druhu, příkladem 

může být zavěšená pneumatika či napnutá lana nebo úzký průlez mezi dřevenými 

zábranami atd.  

Dráhu je však potřeba ukončit smyčkou, která cvičícího bude vracet na její  

začátek. Projitím dráhy tam i zpět se výcvik ukončí. Navrhuji opatřit dráhu i slepou 

uličkou.  
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Pokud bychom navrhli dráhu po obvodu celého kontejneru, zbyl by nám mezi 

klecemi pouze 0,4 m široký prostor pro manipulaci, což je podle mého názoru 

nedostačující pro připadnou bezpečnou záchranu cvičících v případě nutnosti. 

 

Monitorovací zařízení 
Pro bezpečný průběh výcviku je nutné vědět, co se děje ve cvičebním prostoru. Pro 

případ nutného zásahu instruktora navrhuji vybavit cvičební prostor termo – kamerami  a 

kamerami schopnými  snímat obraz i za zhoršených světelných podmínek pro snímání 

pohybu cvičících na cvičební dráze polygonu. Pro zjištění přesné polohy navrhuji vybavit 

buňky senzory zaznamenávající průchod cvičícího. Další možností vyhodnocení výcviku 

by se pak stal graf rychlosti pohybu na dráze. Tento graf by se vyhodnocoval ze 

zaznamenaných údajů pomocí zmíněných čidel. 

 
Obrázek 32 Kamera s nočním přísvitem CNB-BE4815PVR 

Obrázek přejat z  [ http://www.recal.eu/web/bezpecnostni/ ] 

 

Zařízení pro vytvoření kouře 
Aby výcvik byl co nejrealističtější a nositelé dýchací techniky si osvojili chování 

v zakouřeném prostředí, je vhodné doplnit výcvik o kouřové efekty. K tomuto účelu se 

používá zařízení na tvorbu kouře. Pro svůj polygon navrhuji použití jakéhokoliv  

výrobníku kouře,  používaného v disko klubech (viz. Obrázek 33 ). Tento kouř je pro 

lidský organizmus neškodný a pro životní prostředí netoxický. Jeho  pořizovací náklady  
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nejsou vysoké. Podle průzkumu co jsem provedl na internetu se dá nejlevnější pořídit 

v řádu jedné desítky tisíc.  

 
Obrázek 33 Příklad výrobníku kouře 

Obrázek přejat z [ www.osvetlovac.cz  ] 

Pro reálnější výcvik kdy je možné simulovat zakouření vznikající při požárech 

v podzemních prostorách jako jsou garáže, sklepy a jiné prostory kdy je viditelnost velmi 

malá a kouř vzniklý při výrobě pomocí zařízení na tvorbu kouře nedokáže vytvořit takové 

podmínky navrhuji doplnit vybavení polygonu o masky k dýchacím přístrojům, které 

budou mít zatemněný zorník. Takto vytvořené podmínky se již velice blíží podmínkám při 

zásahu do podzemních prostor, kde se viditelnost v zakouřeném prostředí  rovná téměř 

nule. Na tento nápad mě přivedl výcvik prováděný na kurzu nástupního odborného 

výcviku,  který jsem absolvoval v rámci školy v zařízení Ústřední hasičské školy Jánské 

koupele. 
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Tepelné zářiče 
Pro realističtější výcvik je vhodné pro simulaci sálavého tepla vzniklého při požáru 

zvýšit ve cvičební prostoru teplotu pomocí vhodných tepelných prvků. Já pro svůj polygon 

navrhuji použití keramických infračervených zářičů ( viz. Obrázek 33). 

Tepelné zářiče mohou být zaměřeny jen na určitou část dráhy což simuluje místo 

požáru nebo místo nejintenzivnějšího hoření. 

 

 
Obrázek 34 keramický zářič 

Obrázek přejat z [ www.vnd.cz ] 
 

 

Audio vybavení  
Součástí  simulace bude i zvukový záznam požáru, pouštěný v průběhu výcviku. 

Proto součástí výcvikového prostoru musí byt i audio soustava skládající se z přehrávače 

médii na nichž bude zvuk zaznamenán a reproduktorů. Součástí audio soustavy by měl být 

i vhodný komunikační kanál umožňující komunikaci mezi instruktorem a cvičícím. 

 

Odvětrávání kouře z cvičebního prostorů  
Po ukončení výcviku je potřebné vyvětrat kouř, který jsme použili při simulacích 

k realističtějšímu prožitku při výcviku a snížit nahromaděné teplo. K tomuto účelu by se 

dalo použít vhodných prostředků pro odvod tepla a kouře. Mým návrhem je vytvořit na 

střešní části výcvikového prostoru elektronicky ovládanou klapku jenž po jejím otevření 

umožní odvod kouře i tepla vzniklého ze zářičů používaných při výcviku. 
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13.8. Propojení obou částí polygonu 
Vhodným ustavením (viz. Obrázek 35) dosáhneme propojení pracovní části 

polygonu s částí cvičební. Mezi jednotlivými kontejnery navrhuji vytvořit pomocí výsuvné 

nebo sklopné plošiny prostor pro bezpečné přejití z jedné části polygonu do druhé.  

Propojení vybavení cvičného prostoru s řídícím panelem, který je umístěn 

v pracovním prostoru, navrhuji vhodnými prostředky k tomuto účelu sloužícími. Těmito 

prostředky myslím vhodné datové či přenosové kabely. 

Pro vstup do pracovní části polygonu navrhuji použít odnímatelného schodiště, 

které se při přepravě bude uskladňovat v pracovním prostoru.  

Pro bezpečný výcvik je vhodné polygon umístit na rovné a dostatečně pevné ploše 

o rozměrech minimálně 30 x 30 m. Tato plocha je dostačující pro manévrování nákladních 

automobilů, které budou jednotlivé části navrženého polygonu přepravovat. 

 
Obrázek 35 Schématické znázornění  vzájemného ustavení obou částí polygonu 

 

Po ustavení pracovního prostoru polygonu dojde k odpojení nákladního 

automobilu. Následně dojde k ustavení cvičební části polygonu a vzájemného propojení 

obou částí. 
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14. Návrh ohňového polygonu 
Druhým mobilním polygonem, který budu navrhovat v rámci své diplomové práce, 

je polygon pro výcvik v reálných podmínkách zásahu při mimořádné události požár. Na 

území naší republiky se nachází tři stacionární polygony na tuhá paliva tzv. flashover 

kontejnery a další dva jsou ve výstavbě. Ve své diplomové práci se pokusím navrhnout jak 

by mohl vypadat mobilní ohňový polygon. 

Polygon umístím do přepravního kontejneru označeného dle norem ISO jako 

kontejner 1AA. Více informací o tomto kontejneru je již zmíněno v předchozí kapitole o 

protiplynovém mobilním polygonu.  

 

14.1. Dispoziční rozvržení  
Polygon se bude skládat z několika části. Hlavni  části, ve které bude probíhat 

samotné hoření, dále s prostoru pro samotný výcvik a prostoru pro řízení výcviku 

skladování a udržbu izolačních dýchacích přístrojů. Jednotlivé části budou odděleny 

přepážkou zhotovenou z konstrukčních prvků odolných teplotám 1000° C po dobu 

minimálně 60 minut a nárůstu tlaku maximálně 1 kPa. Tyto hodnoty se při výcviku mohou 

vyskytovat a proto je nutné s nimi počítat při návrhu. Konstrukce mobilního polygonu 

musí být konstruována tak, aby také odolaly těmto daným hodnotám. 

 Pro lepší orientaci jsem vytvořil schematický nákres rozdělení dispozičního řešení 

mobilního ohňového polygonu (viz. Obrázek 36). 

 
Obrázek 36 schématické znázornění rozvržení ohňového polygonu 
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Velikosti jednotlivých částí tak jak je navrhuji jsou sepsány v tabulce 7. Rozměry 

řídícího stanoviště a spalovacího prostoru volím pro pozdější konstrukční řešení raději na 

zaokrouhlené metry. Tloušťku  dělících konstrukcí volím 100 mm. Zbytek vnitřní délky 

kontejneru pak nechám na výcvikový prostor. Výška kontejneru bude snížena na dva 

metry, jelikož navrhuji umístit na celou plochu  podlahy kontejneru nádrž o výšce 350 mm. 

Do této nádrže by se hromadila odpadní voda použitá při výcviku. Objem této nádrže by 

pak činil 9,7 m3 což je dle mého názoru pro výcvik dostačující. 

 

Prostor Délka [m] Šířka [m] Výška[m] Plocha [m2] 

Výcvikový prostor 4,8 2,33 2,00 11,18 

Spalovací prostor 3,00 2,33 2,00 6,99 

Řídící stanoviště 4,00 2,33 2,00 9,32 

 
Tabulka 6 rozměry jednotlivých částí ohňového polygonu 

 

Řídící stanoviště  
 Řídí stanoviště tohoto polygonu bude umístěno v přední části kontejneru a od 

topeniště bude izolováno přepážkou v hodného konstrukčního materiálu. Použitím 

izolačních materiálů snížíme prostup tepla z topeniště do řídícího prostoru. 

Řídící stanoviště by mělo obsahovat: 

 Ovládací zařízení 

 Prostor pro uskladnění propan – butanových lahví 

 Prostor pro uskladnění, plnění a údržbu izolačních dýchacích přístrojů 

 Prostor pro veškerou elektrickou instalaci nutnou k provozu polygonu 

 

Ovládací zařízení – slouží k ovládání přívodu  spalovaného média, v našem případě 

propan butanu do hořáku umístěných ve spalovacím prostoru. Rozvodem média do 

určitých hořáků lze simulovat různé děje vznikající při požáru. 

Prostor pro uskladnění propan butanových lahví – slouží k uskladnění lahví s médiem, 

které používáme na spalování při prováděném výcviku 

Prostor pro dýchací přístroje – k výcviku na tomto druhu polygonu se používá 

přetlakových dýchacích přístrojů. Mým návrhem je, aby součástí vybavení 
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polygonu bylo i pět přetlakových dýchacích přístrojů. U jednotek dobrovolných 

hasičů se vyskytuje převážně rovnotlaký dýchací přístroj SATURN, a proto jsem 

navrhnul toto doporučení. S tímto doporučením je potřebné mít k těmto přístrojům 

vytvořené zázemí pro plnění skladování a údržbu.  

Prostor pro elektrickou instalaci – polygon musí být nezávislý na připojení k vnějšímu 

elektrickému zdroji. Tuto potřebu zajistíme vlastním agregátem, který nám 

poslouží jako zdroj elektrické energie. Tento agregát může být s vlastním pohonem 

nebo připojen na pohon automobilu, který bude s polygonem jezdit. 

Pro vstup do výcvikového prostoru navrhuji použití odnímatelného schodiště, které 

se při přepravě ukotví k jedné stěně výcvikového prostorů. 

 

Spalovací prostor 
Spalovací prostor ohňového polygonu musí být od ostatních prostorů izolován, aby 

se omezilo množství tepla, které z tohoto prostoru přestoupí do řídícího. Tuto podmínku 

splníme použitím vhodného druhu izolačního materiálu. Tento materiál použijeme jako 

výplň dělících přepážek a výplň stěn polygonu. Pro zlepšení izolačních vlastností volím 

použití sendvičové konstrukce, která bude tvořit vnější plášť kontejneru, minerální vata, 

vnitřní plášť kontejneru a vyzdívka z šamotových cihel. Takto je potřeba odizolovat 

všechny stěny podlahu i strop topeniště. Pro zpevnění vyzdívky s šamotových cihel 

navrhuji použít ocelové prvky k tomuto účelu určené. 

Do vybavení topeniště volím osm propan butanových hořáku, které budou ovládané 

z řídícího stanoviště. Optimální rozmístění hořáku je dle mého názoru po dvou do všech 

stěn a podlahy topeniště. Různým ovládáním přívodu spalovaného médi do hořáků bude 

možné simulovat několik scénářů požáru v uzavřeném prostoru jako je flashover nebo 

backdraft. Do spalovacího prostoru povedou pouze jedny ocelové dveře umístěné 

v přepážce od výcvikového prostoru. 

Pro možnosti výcviku navrhuji, aby bylo možné ve spalovacím prostoru spalovat i 

tuhá paliva v podobě dřevených euro palet. V tomto případě však bude nutné popel,  který 

zbude po ukončení výcviku uklidit ručně nebo spalovací prostor opatřit otvorem pro 

vymetání popelu. V tomto případě výcviku je však nutné polygon umístit mimo obydlenou 

oblast, aby nedocházelo k obtěžování okolí zplodinami hoření. K hašení těchto požáru je 

potřeba zajistit vodu. To buď z podzemního nebo nadzemního hydrantu. Spíše však 
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z vozidla CAS, které  bude při výcviku použito jak z důvodů většího tlaků použité vody tak 

i z důvodů bezpečnosti. 

Voda, která se po ukončení výcviku nahromadí v nádrži pod podlahou trenažéru se 

vede dle zákona 185/2001 Sb. O odpadech ve znění pozdějších předpisů jako voda odpadní 

a tak se sní také poté musí zacházet. 

Výcvikový prostor 
Ve výcvikovém prostoru navrhuji pouze použití izolačního materiálu z minerální 

vaty mezi vnitřní a vnější stěnu kontejneru. Pro vstup do výcvikového prostoru navrhuji 

použít schodiště, které by se při přepravě ukotvilo k jedné stěně uvnitř výcvikového 

prostoru. 

Ustavení mobilního polygonu 
Mobilní polygon je vhodné ustavit na dostatečně velkou zpevněnou plochu, kde je 

možné bezpečně manévrovat s nákladním automobilem. Vycházím-li z hodnot 

odstupových vzdáleností, které se používají u stacionárních flashover kontejnerů 

uváděných v literatuře [15], navrhuji pro  zvýšení bezpečnosti při pohybu kolem 

ustaveného mobilního polygonu vzdálenost 4 m. Do tohoto prostoru je možné vstoupit 

pouze při výcviku za doprovodu instruktorů.  

 

15. Cvičební náplň navrženého protiplynového mobilního polygonu 
Součástí mé diplomové práce je i navrhnout podmínky výcviku na mobilním 

polygonu, který jsem navrhl v předcházejícím oddílu této práce. Řádem chemické služby je 

doporučeno, že každý příslušník Hasičského záchranného sboru, který je uživatelem 

dýchací techniky, by se měl  zúčastnit výcviku na protiplynovém polygonu minimálně 

jednou za rok a v rámci zásahu nebo odborné přípravy jednou za tří měsíce použít izolační 

dýchací přístroj. Dále pak člen jednotky Sboru dobrovolných hasičů, který je uživatelem 

dýchací techniky, je povinen se zúčastnit výcviku na protiplynovém polygonu minimálně 

jednou za rok a v rámci odborné přípravy nebo zásahu jednou za tři měsíce použít izolační 

dýchací přístroj . 

Výcvik na protiplynovém polygonu musí příslušníka či člena připravit jak 

teoreticky tak prakticky na použití izolačního dýchacího přístroje. Cvičební náplň se 

přizpůsobí tomuto faktu. Pro lepší orientaci budu ve své práci příslušníky a členy jednotek 

požární ochrany označovat jako posluchače. Mým návrhem je tento následující postup 

výcviku. Před samotným vstupem do polygonu projdou posluchači teoretickou přípravou. 
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Tato příprava bude obsahovat veškeré potřebné informace nutné ke správnému a 

bezpečnému užívání izolačních dýchacích přístrojů. Pro profesionálnější přístup 

posluchačů navrhuji, aby na závěr  teoretické části byl proveden kontrolní test znalostí, 

který by se sestavil z informací podaných posluchačům. Po vyhodnocení testu a získání 

předem stanoveného počtu bodů by bylo posluchači umožněno provést samotný výcvik na 

polygonu.  

Praktická část se stává z dvou dílčích činností. První je simulace fyzické zátěže při 

používání dýchací přístrojů. Skupina tří posluchačů si nasadí dýchací přístroje a vchází do 

pracovního prostorů polygonu, kde každý jednotlivec zaujme pozici na jednom cvičebním 

stroji. Posluchači si vymění pozice v okamžiku, kdy posluchač na nekonečném žebříku 

vyjde předem stanovený počet metrů. Po vystřídání posluchačů na všech třech strojích  

jsou instruktorem vpuštěni do cvičební části polygonu. V tento okamžik se začne stopovat 

čas. Po projití celé opičí dráhy se posluchači vrátí do pracovního prostoru, kde proběhne 

vyhodnocení výcviku. Zaznamenává se jméno posluchače, jeho čas na zdolání opičí dráhy 

a množství zbylého vzduchu. Po splnění obou částí dojde k vyhodnocení  výcviku u 

každého posluchače. Pro bezpečný průběh výcviku je nutné mít k dispozici minimálně dva 

zkušené instruktory dohlížející na celkový průběh výcviku. 

 

16. Cvičební náplň navrhnutého ohňového polygonu 
V této kapitole se pokusím nastínit návrh cvičební náplně na mobilním ohňovém 

polygonu. Ohňový polygon slouží hlavně k seznamování hasičů s jevy vznikajícími při 

požárech v uzavřených prostorech. Výcvik, který by se měl na tomto polygonu provádět 

bude veden zkušenými instruktory. Návrh následujícího postupu výcviku vychází z potřeb 

získání praktické zkušenosti s projevy požáru a pozorováním jejich příznaku a na základě 

těchto zkušeností s pozorováním projevů dokázal předvídat vznik nebezpečí. Pří výcviku 

by se měl také posluchač obeznámit s  používáním technických prostředků potřebných při 

hašení požáru.  

Náplň výcviku by se dle mého názoru měla skládat ze dvou částí. První teoretická 

část by sloužila k vysvětlení pojmů jako je např. flashover nebo backdraft jejich vznik a 

celkové projevy těchto jevů. Po ukončení teoretické přednášky by se prověřily vědomosti 

posluchačů formou testu sestaveného z přednesených informací. Po vyhodnocení testu by 

se posluchači odebrali k samotnému výcviku na polygonu.  



49  

Při výcviku na polygonu by se skupinka tří posluchačů ustrojených do ochranných 

obleků s dýchacími přístroji pod vedením instruktora přesunula do výcvikového prostoru 

polygonu. Druhý instruktor sedící v řídícím stanovišti by zahájil sérii simulací pomocí 

ovládacího panelu přiváděním média do propan – butanových hořáku.  

Podle situace a umístění polygonu je možné po ukončení simulací provést 

předvedení zásahu na skutečný oheň. Ten je možné ve spalovacím prostoru vytvořit 

pomocí tuhých paliv. Nejvhodnější se pro tento účel hodí EURO palety. Po ukončení 

výcviku dojde k jeho zhodnoceni a následné diskuze a odpovědi na dotazy posluchačů. Pro 

bezpečný průběh výcviku je vhodné použití tří školených instruktorů. 

 

17. Využitelnost mobilního protiplynového polygonu pro výcvik JPO 
V České republice je 1884 jednotek požární ochrany v kategorii JPO I až JPOIV. 

Jak jsem se již zmínil je pro příslušníky a  členy jednotek požární ochrany stanoveno 

řádem požární ochrany, kolikrát ročně by měli projít výcvikem na protiplynovém polygonu 

ne v prostorách simulující reálné podmínky zásahu. Jelikož v České republice je polygon 

finského typu zatím novinkou, nepohlíží řád chemické služby na doporučení projití 

výcvikem na tomto druhu výcvikového polygonu. Mým doporučením je, aby výcvikem na 

flashover kontejneru prošel každý příslušník a člen jednotky požární ochrany zařazený do 

výjezdu. Dobrým důvodem je lepší připravenost hasičů na nebezpečí vznikající při 

požárech v uzavřených prostorech.  

 V České republice je 19 stacionárních protiplynových polygonů. Při množství 1884 

jednotek požární ochrany to vychází na 99 jednotek požární ochrany na jeden protiplynový 

polygon. Z těchto hodnot je jasně vidět, že  pokud by se každá jednotka zúčastnila jednou 

ročně výcviku na tomto polygonu nebudou tyto polygony plně využity. Při správném 

vyhotovení rozvrhu výcviku na polygonech by nemělo dojít ke komplikacím vlivem 

velkého návalu většího počtu jednotek.  

Pokud bychom mobilním polygonem objížděli každou jednotku požární ochrany, 

nedokázali bychom za jeden rok stihnou provést výcvik všem jednotkám. V takovém 

případě je možné provádět výcvik více jednotkám najednou a to dle mých odhadů 

minimálně 5 jednotkám. Zde počítám z prováděním výcviku celoročně, tedy i o víkendech 

a ve státních svátcích. Řešením by bylo použití více mobilních polygonů. Toto řešení by 

pomohlo k tomu, aby výcvik byl prováděn pouze v pracovní dny. Avšak řešení je na 

druhou stranu neekonomické vzhledem k vyšším pořizovacím nákladům. 
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Vhodným kompromisem je pořízení jednoho mobilního polygonu, který by sloužil 

k přípravě jednotek požární ochrany v krajích, kde se nenachází stacionární protiplynový 

polygon. Jedná se o kraje Vysočina Karlovarský kraj a Pardubický kraj. Mým návrhem je 

pořízení jednoho mobilního polygonu jako doplnění stacionárních polygonů pro výcvik 

jednotek v krajích,  kde se nenachází stacionární polygon. 

 

18. Využitelnost mobilního ohňového polygonu pro výcvik JPO 
Při počtu jednotek požární ochrany v české republice a počtu flashover kontejnerů 

na našem území je jasné, že tento druh polygonu je u nás poměrně nová záležitost. Dojde li 

k dostavbě polygonů ve Vysokém Mýte a ve Zbirohu bude se u nás nacházet 5 ohňových 

polygonů. Při daném počtu jednotek to vychází 376 jednotek na jeden polygon. Pokud by 

došlo k zavedení povinnosti absolvování členů jednotek požární ochrany výcvik na tomto 

druhu polygonu jednou ročně, tak jak jsem navrhnul v předcházející části diplomové práce, 

došlo by k nemožnosti tuto podmínku plnit. Navíc rozmístění polygonů na území je pro 

některé jednotky převážně ze severozápadní části České republiky hůře přístupný díky 

značné vzdálenosti. Pořízením jednoho mobilního ohňového polygonu by se počet 

jednotek na jeden ohňový polygon snížil na 314. Pořízením dvou mobilních ohňových 

polygonů by se počet snížil na pouhých 269 jednotek. 

Značnou výhodou by byla i možnost objíždět jednotky požární ochrany v rámci 

odborné přípravy. 

Mým návrhem je pořízení dvou mobilních ohňových polygonů pro výcvik jednotek 

požární ochrany v České republice. 

Možným argumentem pro nepořizování mobilních polygonů je jejich absence 

zázemí pro provádění teoretických příprav hasičů a následných navrhovaných testů 

znalostí. Problém by se dal vyřešit předem naplánovaným rozvrhem cesty ve kterém by 

bylo zaznamenáno kde a jaké je zabezpečené zázemí. Za zázemí se může považovat školící 

místnost na stanici příslušné jednotky obecní místnost, kulturní dům, nebo jakékoli volné 

prostory, ve kterých se nachází stoly židle a jde elektřina po případě teče voda. Tyto 

prostory by si zajistila jednotka sama a na příslušné oddělení nahlásí potřebné informace. 
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19. Závěr  
Diplomová práce má název systémy a metody výcviku jednotek IZS – návrh 

mobilních polygonů pro výcvik jednotek PO. Práci jsem charakterizoval několika body, 

kterých jsem se v průběhu získávání informací a následného vyhodnocování držel.  

V první části diplomové práce jsem se zmínil o legislativě, která se týká výcviku 

jednotek PO. Následně jsem na základě  práce se statistickými ročenkami, vydanými MV – 

GŘ HZS České republiky, vyhodnotil množství mimořádných událostí, které se staly ve 

zkoumaném období  let 2005 až  2009 a u nichž byla vyžádána pomoc jednotek PO. Při 

práci se statistickými ročenkami jsem vybral z mimořádných událostí událost požár. 

Sestavil jsem tabulku a graf nárůstu a poklesu této vybrané události za stanovené období. 

Protože se ve své práci zabývám  výcvikem jednotek PO,  při němž se používá izolační 

dýchací přístroj, zaměřil jsem se na počet událostí, při nichž byl tento přístroj použit.  

Veškerá statistická data jsem sestavil do tabulek  a pro lepší orientaci jsem je opatřil 

přehlednými grafy. 

V další části práce jsem se zaměřil na druhy a počty jednotek požární ochrany. Ze 

získaných interních materiálů MV – GŘ HZS České republiky jsem zjistil celkový počet 

jednotek požární ochrany na území České republiky. Dále také počty jednotlivých druhů 

jednotek. V neposední řadě jsem v tabulce rozepsal počty jednotlivých jednotek požární 

ochrany ve všech krajích naší republiky. 

Podíl každého druhu jednotky na celkovém počtu mimořádných událostí za 

zkoumané období jsem seřadil a vyhodnotil do tabulky. Ze statistických dat mi vyplynuly 

hodnoty použité v dalších částech diplomové práce. 

Součástí práce je i zmínka o výcvikových střediscích využívaných zejména pro 

výcvik jednotek PO v zahraničí. Krátké zastavení nad tímto tématem mě zavedlo do 

výcvikového střediska v Dánsku, Švédsku a Holandsku. 

Jednou s charakteristik práce je zjištění současného stavu výcviku jednotek požární 

ochrany v reálných podmínkách zásahu. V této části jsem napsal o nejpoužívanějších 

výcvikových polygonech na našem území, kterými jsou polygony německého typu tzv. 

klecové a o rozšiřujícím se trendu používání polygonů finského typu tzv. flashover 

kontejnerů. Pro doplnění jsem se zmínil i o používání polygonu pro výcvik v reálných 

podmínkách zásahu s nebezpečnou látkou.  
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Současný stav používaných flashover kontejnerů a klecových polygonů jsem 

pomocí  interních materiálů, získaných z MV – GŘ HZS České Republiky, vyhodnotil a 

sestavil tabulku počtu, umístění a mapku rozmístění na našem území. 

Hlavním cílem mé práce bylo navrhnout dva mobilní polygony, vhodné pro 

používání při výcviku našich jednotek PO. Po vyhodnocení mobilních polygonů 

používaných ve světě, zjištění jejich výhod a nevýhod, jsem se rozhodl pro navrhnutí 

mobilního protiplynového polygonu a ohňového polygonu. Tento úkol jsem v rámci 

diplomové práce řešil teoreticky. Technické záležitosti bych přenechal konstruktérovi, 

který by se jich v případě výstavby polygonů zhostil. 

Ve své práci jsem v poslední části zmínil i výukový program na jednotlivých  

navržených mobilních polygonech a jejich využitelnost pro výcvik jednotek požární 

ochrany v České Republice.  

I když naši zemi postihla ekonomická krize a z určitého úhlu pohledu by se mohlo 

zdát, že pořizování nových mobilních polygonů je zbytečné vyhazování peněz, přesto se 

mobilní polygony  ve světě stávají moderními způsoby výuky hasičů a jejich přípravy na 

budoucí povolání a na nebezpečí s ním spojené. Do budoucna by se mělo z pořizováním 

těchto výcvikových zařízení počítat i v naší zemi. 

Pokud bych měl svou diplomovou práci  zhodnotit,  téma, které jsem si vybral, bylo 

zajímavé a velice obsáhlé. Cíl a charakteristiky práce, které jsem si stanovil na začátku, 

jsem splnil. 
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