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ANOTACE 

 

Novák, V. Odborná příprava jednotek PO ve výcvikovém zařízení Zbiroh: Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012, 50 s. 

 

 Bakalářská práce se zabývá možnostmi odborné přípravy jednotek PO ve výcvikovém 

zařízení Zbiroh. Ve stěžejní části je řešena problematika týkající se minimálních časových 

dotací potřebných pro absolvování praktické části odborné přípravy, dále stanovení četnosti 

absolvování odborné přípravy a návrh možností využití popisovaného zařízení.  

Úvod práce je zaměřen na popis areálu jako celku a poté jednotlivých výcvikových 

trenažérů. Za účelem přiblížení dané problematiky jsou následující kapitoly věnovány  

provádění odborné přípravy a pochopení účelu výcvikového zařízení.  

Na základě zjištěných údajů byly navrženy četnosti absolvování odborné přípravy       

a kapacitní prostory výcvikového zařízení.  

 

Klíčová slova: výcvikové zařízení, odborná příprava, trenažér, praktický výcvik 

 

 

ANNOTATION 
 
Novák, V. Special Training of Fire Brigades at the Zbiroh Training Centre: Bachelor theses. 

Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2012, 50 p. 

 

The bachelor theses deals with possibilities of training of the fire brigades at the 

training centre in Zbiroh. In substantial part of this theses there are resolved issues which 

relates to minimum time subsidy needed for completing the practical part of training. Another 

part solves determination of frequency completion of training and proposal of posibility of 

using of described training centre. 

 Introduction is aimed at the description of the area as a complex and then at the 

individual training simulators. In other approach the issue is the following chapters devoted to 

the implementation of training and understanding of the purpose of training and facilities.  

Based on the identified data were proposed frequency of training and capacitive spaces 

of the training centre in Zbiroh. 

 

Keywords: training equipment, traininq, trainer, practical training 



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

 
CAS  Cisternová automobilová stříkačka 

CCS  Cold Cut System (vysokotlaké řezací - hasicí zařízení) 

ČÚBP  Český úřad bezpečnosti práce 

EU  Evropská unie 

FBI  Fakulta bezpečnostního inženýrství  

FOK  Flashover kontejner 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

HZS Pk Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 

CH  Chemická služba 

JPO  Jednotky požární ochrany 

L I, II  Lektor I, Lektor II 

LPG  Zkapalněný ropný plyn (Liquefied Petroleum Gas) 

MV – GŘ Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství 

NFPA  National Fire protection Association (Národní sdružení protipožární ochrany) 

OM  Ochranná maska 

PO  Požární ochrana  

PS  Požární stanice 

PT  Požární technika 

RDST  Radiostanice  

S  Strojní služba 

SDH  Sbor dobrovolných hasičů 

SIAŘ  Sbírka interních aktů řízení 

SP  Spojová služba 

ŠVZ  Školní a výcvikové zařízení 

T  Technická služba 

TP  Technické prostředky 

VDP  Vzduchový dýchací přístroj 

VPPO  Věcné prostředky požární ochrany 

VŠB – TU  Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

VZ  Výcvikové zařízení 
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1 Úvod 

 

Tématem bakalářské práce je posouzení možností odborné přípravy jednotek požární 

ochrany ve výcvikovém zařízení Zbiroh s ohledem na efektivní výcvik hasičů a optimální 

využití výcvikového zařízení určeného k simulaci reálných podmínek požáru. Důležitými 

faktory jsou časové prostory přiřazené jednotlivým výcvikovým krokům a následně četnost 

absolvování odborné přípravy ve vztahu ke kapacitním možnostem zařízení. 

V průběhu tvorby bakalářské práce došlo k vypracování pracovní verze dokumentu, 

jenž řeší provádění odborné přípravy v zařízeních simulujících reálné podmínky požáru 

používaných u HZS ČR [7]. Tento předpis upravuje mimo jiné i plán výcviku prováděného ve 

výcvikovém zařízení Zbiroh a Brno, četnost absolvování odborné přípravy a předpokládanou 

prostupnost pro jednotlivé HZS krajů, ŠVZ, SDH obcí a HZS podniků pro rok 2012.   

Zpracovaná bakalářská práce obsahuje návrh možných kapacit výcvikového zařízení  

a četnosti absolvování odborné přípravy. Záměrem práce není poukazovat na nevhodnost již 

navrženého avšak doposud nevyzkoušeného systému, ale pouze nastínit návrh možné 

alternativy provádění praktické části odborné přípravy ve výcvikovém zařízení Zbiroh. 

 

Důvodem výstavby výcvikových zařízení je fakt, že dochází k situaci, kdy si z důvodu 

nedostatku běžné zásahové činnosti nemohou hasiči vybudovat odpovídající návyky a získat 

příslušné dovednosti. Jsou tedy odkázáni na odpovídající odbornou přípravu [6]. Přítomnost 

výcvikových zařízení pro získávání základních návyků chování při skutečném požáru je 

důležitým přínosem ke zkvalitnění praktického výcviku v jednotkách PO. Zvláště v případě 

výcvikového zařízení Zbiroh, které jako jediné na území ČR využívá kombinaci spalování 

tuhých paliv a kapalného propanu.  

Obdobné trenažéry jsou v některých Evropských zemích samozřejmostí. Některé 

členské státy Evropské unie přistoupily k plošnému zavádění obdobných trenažérů zejména 

z důvodu úmrtí několika hasičů v souvislosti s neočekávaným rozvojem požáru [6]. 

V České republice na potřebu rozšíření takovýchto výcvikových trenažérů poukazuje   

i tragický požár v Brně, při němž přišli o život dva zasahující hasiči. 
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2 Rešerše 

 

Zdrojem podkladů využitých pro řešení dané problematiky je odborná česká  

i zahraniční literatura. Přehled hlavních zdrojů literatury využitých k řešení bakalářské práce 

je uveden níže.  

 

KOLEKTIV AUTORŮ. Koncepce výstavby a používání trenažérů na pevná paliva simulující 

reálné podmínky požáru při odborné přípravě hasičů. Návrh technického řešení trenažéru při 

HZS Olomouckého kraje. Ministerstvo vnitra Generální ředitelství HZS ČR, Praha 2006. 24 s. 

 

Výstavba a používání trenažérů na pevná paliva simulující reálné podmínky požáru při 

odborné přípravě hasičů se řídí předpisem MV – GŘ HZS ČR, který byl vydán roku 2006 pod 

č. j. PO – 72/IZS – 2006. Tato koncepce byla vydána v souvislosti s výstavbou prvního 

trenažéru při HZS Olomouckého kraje v obci Hamry na Prostějovsku. Materiál navrhuje 

rámcovou koncepci zavedení trenažérů pro odbornou přípravu profesionálních i dobrovolných 

hasičů u HZS krajů [6]. 

 

GRIMWOOD, P., HARTIN, E., MCDONAUGHT, J., RAFAEL, S. 3D Firefighting Training, 

Techniques and Tactics. Fire protection Publications, Oklahome State university, USA 2005. 

ISBN 0 – 87939 – 258 – 4, 435 s. 

 

 Kniha uvádí zkušenosti čtyř specialistů na požární taktiku z USA, Austrálie a Velké 

Británie. Každý z autorů přináší odborné zkušenosti a znalosti, které načerpal při své 

dlouholeté praxi.  

 Úvod knihy je zaměřen na extrémní chování požáru, principy hoření a vysvětlení 

dynamiky probíhajících dějů. Následující části jsou věnovány účinnému užití 3D vodní mlhy 

a správné ventilaci. Druhá polovina knihy je zaměřena na vývoj, plánování a výstavbu 

výcvikových trenažérů. V neposlední řadě jsou řešeny bezpečnostní podmínky odborné 

přípravy.  

 

 

 



3 

 

KOLEKTIV AUTORŮ. Firefighters Handbook. Essentials of Firefighting and Emergency 

Response. Second Editional. Thomson Delmar learning, New York 2002. ISBN 1 – 4018 – 

3575 – 9, 980 s. 

 

Kniha shromažďuje všechny důležité informace vztahující se k práci dnešního hasiče. 

Jde o příručku, jež uvádí základní poznatky z dynamiky požáru, soustřeďuje se na věcné 

prostředky požární ochrany, záchranné postupy a popisuje moderní taktické zásahové postupy 

dle NFPA. V neposlední řadě se zaměřuje na prevenci a vzdělávání v oblasti požární ochrany.  

 

BÓRIK, M. Výcvikový polygon Flashover kontejner – Zbiroh, Diplomová práce, VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2010. 54 s. 

 

 Práce se zabývá problematikou organizace výcviku jednotek PO ve výcvikovém 

zařízení Zbiroh, simulující reálné podmínky při požáru [1]. 

 

KOLEKTIV AUTORŮ. Bojový řád jednotek požární ochrany. Ministerstvo vnitra Generální 

ředitelství HZS ČR, Praha 2002. 

  

 Ucelený informační materiál, jenž je rozdělen do 9 kapitol a popisuje základní taktické 

postupy jednotek PO. Jedná se o pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru 

ČR a náměstka ministra vnitra. 

 

KOLEKTIV AUTORŮ. Statistické ročenky Hasičského záchranného sboru ČR. Ministerstvo 

vnitra Generální ředitelství HZS ČR, Praha 1998 – 2010. 

 

Jedná se o každoročně vydávaný výpis informací týkajících se mimořádných událostí 

a jejich vzájemný podíl na celkovém počtu provedených zásahů, jenž je uváděn v různých 

časových rozmezích.  

 

KOLEKTIV AUTORŮ. Sbírka interních aktů řízení GŘ HZS ČR, Pracovní verze ke dni 30. 

11. 2011, GŘ HZS ČR. Praha 2011. 

 

 Pokyn stanovuje požadavky na vedení odborné přípravy v zařízeních simulující reálné 

podmínky požáru používaných u HZS ČR. 
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3 Statistické vyhodnocení četnosti požárů ve vnitřním prostoru  

 

Ročně dojde v České republice k cca 21 000 požárů, denně v průměru k 58. Z toho 

v přibližně jedné třetině případů se jedná o požáry bytů, obytných budov, sklepních prostor, 

kanceláří, garáží a dalších uzavřených objektů. V obecné rovině lze hovořit o požárech ve 

vnitřním prostoru, při nichž dochází k nejvyšším ztrátám na lidských životech, zdraví  

a majetku. Významnou negativní roli hraje současný trend výstavby docílit co nejmenších 

tepelných ztrát budov. Dále používání stále většího množství plastů a dalších syntetických 

materiálů využívaných v moderním stavebnictví. Tyto trendy se podílí na zásahových 

podmínkách při požáru ve vnitřním prostoru, které jsou charakteristické vysokou teplotou, 

silným zakouřením a omezenou výměnou plynů.    

Výše uvedeným podmínkám potenciálního zásahu musí odpovídat i výcvik 

současného hasiče. Z údajů uvedených v grafech 1, 2, 3 je patrný nezanedbatelný podíl 

požárů, jež vznikají v uzavřených prostorech. Z tohoto důvodu je žádoucí provádění 

adekvátní odborné přípravy. Vhodným prostředkem získávání znalostí a dovedností týkajících 

se zdolávání požárů ve vnitřním prostoru jsou dnes již rozšířené ,,flash over“ kontejnery a jiná 

obdobná zařízení přibližující reálné podmínky požáru. Počty požárů vzniklých na území 

České republiky v letech 1998 – 2010 uvádí Tab. 1 a Graf 1. 

                                             

                                           Tab. 1 Celkový počet požárů u HZS ČR 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letech 

Požáry celkem 

HZS ČR 

Požáry vnitřních 

prostor - HZS ČR 

1998 24 041 6 491 

1999 20 857 6 465 

2000 20 919 6 275 

2001 17 285 6 473 

2002 19 132 6 646 

2003 28 937 6 975 

2004 21 191 6 344 

2005 20 183 6 304 

2006 20 262 6 326 

2007 22 349 6 127 

2008 20 946 6 059 

2009 20 177 6 073 

2010 17 973 6 111 
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Graf 1 Celkový počet požárů u HZS ČR 

 

Průměrný počet požárů vzniklých v jednotlivých krajích v období 2000 - 2010 ukazuje 

Graf 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Graf  2 Požáry v krajích ČR 

 

Požáry představují přibližně 1/5 případů z celkového počtu mimořádných událostí. Ze 

statistických ročenek vydaných v letech 1998 – 2010 vyplývá, že v Plzeňském kraji dochází 

v průměru k 1 244 požárům ročně. Z toho se v cca 370 případech jedná o požáry vnitřních 

prostor [9].  

 

Počty požárů vzniklých na území HZS Plzeňského kraje v letech 1998 – 2010 uvádí Tab. 2  

a Graf 3. 
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Graf  3  Celkový počet požárů u HZS Pk 

 

 Údaje uvedené v tabulkách a Grafech 1, 2 a 3 vyplývají ze statistických ročenek 

Hasičského záchranného sboru ČR a z elektronického atlasu požární ochrany ČR dostupného 

na webových stránkách VŠB [9] [5]. 

 

 

 

 

V letech 

Požáry celkem 

HZS Pk 

Požáry vnitřních 

prostor HZS Pk 

1998 1 904 514 

1999 1 188 368 

2000 1 037 311 

2001 948 351 

2002 1 024 358 

2003 1 739 417 

2004 1 236 371 

2005 1 162 360 

2006 1 192 369 

2007 1 408 380 

2008 1 252 350 

2009 1 075 323 

2010 1 013 344 
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Údaje použité v grafech sumarizují požáry, vzniklé v níže uvedeném typu objektu [9]: 

 

- budovy a občanské výstavby včetně budov pro dopravu a spoje 

- bytový domovní fond 

- rodinné domky a ostatní budovy pro bydlení 

- budovy a haly pro výrobu a služby 

- energetické výrobní haly 

- budovy a objekty pro garážování 

- budovy pro skladování (bez zemědělských) 

- budovy pro skladování zemědělských produktů 

- budovy pro rostlinnou a živočišnou výrobu 

- objekty v zemědělství 

- objekty mimo budovy (bez zemědělských) 

- objekty ve výstavbě a rekonstrukci 

- provizoria a účelové objekty u budov 
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4 Obdobná výcviková střediska v zahraničí 

 

 Jedná se o systémy, jenž hasičům dovolují nácvik hasebních technik a taktických 

postupů v zařízeních simulujících reálné podmínky požáru. Tyto systémy jsou podstatným 

prvkem odborné přípravy hasičů ve vyspělých zemích. Zde jsou výcvikové trenažéry již 

běžnou součástí výcvikové činnosti, vedoucí k získávání a zdokonalování praktických 

zkušeností s hašením požárů ve vnitřním a vnějším prostoru. Níže jsou zmíněna vybraná 

výcviková střediska.  

  

Definice výcvikových trenažérů 

 

 Prostor určený pro simulaci požáru je mechanismus vybudovaný za účelem vzdělávání 

hasičů. Cílem vzdělávání je porozumění chování požáru v podmínkách realistického výcviku 

s užitím moderních hasebních metod a taktických postupů, umožňujících efektivně                 

a bezpečně likvidovat požáry v různých podmínkách [2].  

4. 1 Historie  

 

 Prvopočátek výcvikových trenažérů je datován k roku 1942, kdy došlo v Normandii ke 

zničujícímu požáru válečné lodi. V této době byl ze strany pobřežní hlídky povolán znalec 

Lloyd Layman, jenž následně provedl řadu výzkumů s využitím vodní mlhy ve stabilních 

hasicích zařízeních za účelem eliminace obdobných katastrofálních požárů. Vzhledem k velmi 

dobrým výsledkům byla tato metoda po skončení druhé světové války vyzkoušena i jako 

nepřímá metoda útoku na požáry v uzavřených prostorech. Opět s výbornými výsledky. Po 

úspěšné konferenci roku 1950 s názvem ,,Malé kapky vody“ vydává Lloyd Layman v roce 

1952 publikaci ,,Taktika a hašení vnitřních požárů“. O rok později pak aktualizovanou verzi 

,,Taktiky hašení“[14]. 

Tento způsob aplikace vodní mlhy byl o třicet let později rozšířen ve Skandinávských 

zemích. Ze strany požárních inženýrů byla vyprojektována zařízení, umožňující nácvik hašení 

s využitím roztříštěného vodního proudu. Hlavním důvodem výstavby výcvikových trenažérů 

byla řada zranění a úmrtí zasahujících hasičů, souvisejících s neočekávaným rozvojem 

požáru. Zkušební techniky hašení se rozšířily nejen ve Skandinávských zemích jako je 

Norsko, Finsko a Dánsko, ale i do dalších částí Evropy jako jsou např. Holandsko  
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a Španělsko. Mezi prvními, kdo vyzkoušel tento nový způsob výcviku, byli hasiči z Velké 

Británie [2]. Nyní dochází k budování výcvikových zařízení po celém světě. 

4. 2 Švédsko 

 

V součastné době je za nejkvalitnější výcvikové zařízení považováno školicí  

a výcvikové středisko ve Švédsku. Původně organizační součást Rädinings verket, nyní 

privatizované středisko ve Skövde [1]. Jedná se o reprezentativní zařízení vystavěné na cca 

120 hektarech, jenž slouží ke školení záchranářů, hasičů, hasičských důstojníků  

a mezinárodních organizací. Výcvikový areál disponuje velkým množstvím vzdělávacích 

zařízení, jenž umožňují výcvik více jak 100 osob najednou. Pro výcvik hasičů je zde 

vystavěno několik výcvikových polygonů, které umožňují nácvik hasebních technik, a to jak 

v uzavřeném prostoru, tak na venkovním prostranství [10]. 

4. 3 Francie 

 

 Francouzské orgány činné na úseku požární ochrany příliš nesouhlasily se způsobem 

zdolávání požárů z jejich bezprostřední blízkosti. Domnívaly se, že by byli zasahující hasiči 

vystaveni příliš vysokému riziku v souvislosti s hasebním zásahem v uzavřeném prostoru  

a tudíž v bezprostřední blízkosti ohně. Poté co při požáru bytového domu v roce 2001     

tragicky zahynulo 5 zasahujících hasičů, došlo ze strany orgánů odpovědných za bezpečnost 

hasičů ke změně přístupu k dané problematice. Tato událost byla impulsem k výstavbě 

obdobných výcvikových zařízení a provádění výcviku, jenž navazuje na původní švédský 

model [1]. 

 

4. 4 Holandsko – Dordrechte 

 

 Školicí a výcvikové středisko Falc Nutec je vybudované zejména pro výcvik státních 

hasičů, dále dobrovolných hasičů obcí a měst a pro hasiče podnikové. Středisko také slouží 

pro komerční výcvik hasičů z jiných států. [15] 

 Zařízení mimo jiné disponuje polygony, jež simulují různé typy prostorů – staveb 

(obytné místnosti, sklady, hotely, garáže, nemocniční prostory, vězeňské cely, společenské 

prostory, restaurační zařízení, schodiště atd.) [15]. 
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4. 5 Holandsko – Rotterdam 

 

 Středisko sloužící zejména pro výcvik hasičů průmyslových podniků, a to především 

petrochemických a rafinérských. Dále pro hasiče a zaměstnance vrtných věží a pro posádky 

námořních lodí. Jedná se o velmi rozlehlý výcvikový areál umožňující získávání praktických 

zkušeností při reálném provedení výcviku. Středisko disponuje vlastní hasičskou jednotkou, 

jež je v případě potřeby schopna do 24 hodin zasahovat, kdekoliv bude potřeba. Zejména však 

v Evropě při průmyslových haváriích [15].  
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5  Výcvikové zařízení Zbiroh 

 

Výcvikové zařízení simulující reálné podmínky při požáru je vybudováno v areálu 

základny logistiky HZS ČR Olomouc na pozemku odloučeného pracoviště Zbiroh. Zařízení, 

které slouží jako výcvikový polygon, určený ke zkvalitnění praktických výcviků v jednotkách 

PO, je vystavěno na oplocené ploše o rozloze zhruba 5 000 m
2 
(Obr. 1). 

 Výcvikový areál ve Zbirohu je zkušebně výcvikový systém složený z osmi trenažérů, 

sloužících k ověřování schopností hasiče efektivně a bezpečně pracovat v předem 

definovaných podmínkách, dále k praktickému ověření závěrů teoretického zkoumání 

dynamiky požárních jevů a k ověření taktických postupů [6]. Jde tedy o speciální zařízení 

umožňující navodit jevy, se kterými se mohou setkávat hasiči při řešení mimořádných 

událostí v souvislosti s hašením požárů v uzavřených prostorech, při hašení požárů na volném 

prostranství, resp. na technologiích a při řešení situací s únikem nebezpečných hořlavých 

látek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                 Obr. 1 Dislokace výcvikového areálu (Zdroj: Google maps) 
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Výcvik je zaměřen na to, aby hasič získal praktické zkušenosti [6] 

- s projevy požáru 

- se situací, kdy dochází v uzavřeném prostoru k celkovému vzplanutí nebo ke vzniku 

žíhavých plamenů a ovládl základy chování v takové situaci 

- s pozorováním příznaků požáru uvnitř objektu a uměl účinně používat technické          

a ochranné prostředky 

- uměl na základě svých pozorování předvídat možná nebezpečí a míru rizika 

- znal základní techniky hašení a uměl efektivním způsobem zmírnit působení účinků 

požáru a zdolávat požár 

 

     Ve výcvikovém zařízení je také možné zkoumat a analyzovat účinky požáru a jejich 

parametry. Výcvikové trenažéry slouží k ověření teoretických závěrů zkoumání a ověření 

hypotéz v oblasti dynamiky požáru, sdílení tepla a volby požární taktiky. Dále k ověření 

technických a taktických parametrů věcných prostředků PO a taktických postupů [6]. 

 

5. 1 Vývoj zařízení 

 

Výstavba flashover kontejneru v Plzeňském kraji byla předmětem úvah již v koncepci 

MV – GŘ HZS ČR. Řešena byla pouze realizace výstavby zařízeních s investičním záměrem 

nepřesahujícím částku cca 550 000,- Kč  [1] [6]. 

V prvních úvahách HZS Pk bylo vybudování výcvikového zařízení v lokalitě bývalého 

vojenského újezdu Brdy v blízkosti obce Strašnice. Změnu přinesl návrh ze strany MV - GŘ 

HZS ČR, kde v rámci jednání ve věci financování padl návrh, umístit dané výcvikové zařízení 

v areálu bývalých kasáren v obci Zbiroh. Tento záměr byl ze strany představitelů HZS Pk 

přijat s návrhem výstavby sofistikovanějšího výcvikového zařízení na kombinované spalování 

tuhého a plynného paliva, které na území České republiky chybělo. Přitom výstavba 

obdobných výcvikových polygonů je standardem ve většině zemí EU [1]. Tyto polygony  se 

vyznačují svou bezpečností a reálností výcviku. V neposlední řadě snadnou údržbou               

a nízkými náklady, jež jsou potřebné na provoz těchto variabilních zařízení. Souhlas ze strany 

MV – GŘ HZS ČR v roce 2008 byl impulsem k započetí prací na projektu.  

Projekt byl veden  ze strany architekta, specialisty na plynová zařízení, statika             

a příslušníka HZS ČR. V rámci společných prací projekční skupiny byla v průběhu roku 

vytvořena studie a orientační rozpočet. Skupina součastně definovala problematické oblasti 
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výstavby, které bylo nutné vyřešit před zpracováním vlastní projektové dokumentace. Jelikož 

se většinu problémů podařilo v teoretické rovině vyřešit, byl v průběhu roku 2009 zpracován 

projekt, který sloužil jako podklad ke schválení investičního záměru a k vydání stavebního 

povolení [1] [23]. 

 

5. 2 Fáze výstavby 

 

- červenec 2009 nákup devíti lodních přepravních kontejnerů a jejich následné uložení  

v areálu  základny logistiky ve Zbirohu 

- duben 2010 ukončení výběrového řízení na zhotovitele zařízení 

- červenec 2010 zahájení prací (manipulace s kontejnery, jejich uložení a úprava terénu 

byly prováděny v rámci HZS, odborné práce zajistila specializovaná firma) 

- září 2010 zahájena výstavba cvičné garáže 

- listopad 2010 ukončení první fáze výstavby – výcvikový a pozorovací trenažér, garáž  

- listopad 2010 výstavba cvičného zásobníku, produktovodu, základové desky pod 

cvičné silo a bezpečnostní jímky pod železniční cisternu 

- prosinec 2010 ukončení druhé fáze výstavby (zásobník, produktovod, základová deska 

pod cvičné silo a bezpečnostní jímka) 

- leden 2011 zahájení zkušebního provozu zařízení 

- červenec 2011 zahájen výcvik 1. řady lektorů FOK 

- říjen 2011 ukončení výcviku 1. řady lektorů FOK 

 

5. 3 Popis a určení jednotlivých trenažérů  

 

Výcvikové zařízení tvoří celkem osm trenažérů rozdělených do dvou skupin. 

 

1) Hašení ve vnitřním prostoru: 

-     pozorovací trenažér, 

- výcvikový trenažér, 

- cvičná podzemní garáž, 
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2) Hašení ve vnějším prostoru: 

- cvičný zásobník plynu, 

- cvičný produktovod,  

- zásobník na sypký hořlavý materiál, 

- vodíkové hospodářství, 

- cvičná železniční cisterna, 

 

Dále je v areálu umístěn zásobník plynu a dva 12metrové kontejnery určené k vytvoření 

potřebného zázemí pro lektory a frekventanty. Dispoziční řešení výcvikového prostoru je znázorněno 

na Obr. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Dispoziční řešení výcvikového prostoru 

 

Legenda:  

1 – zásobník plynu     7 – cvičné silo  

2 – rozvaděč elektrické energie   8 – cvičná železniční cisterna 

3 – výcvikový trenažér    9 – vodíkové hospodářství 

4 – cvičná podzemní garáž    10 – pozorovací trenažér 

5 – cvičný zásobník plynu    11 – zázemí výcvikového areálu 1 

6 – cvičný produktovou    12 – zázemí výcvikového areálu 2 
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5. 3. 1 Zásobník plynu 
 

Plyn je odebírán z nadzemního zásobníku o objemu 17 000 l. Zásobník je postaven na 

stejné parcele jako výcvikové trenažéry a slouží k napájení jejich hořáků. Vzdálenost 

zásobníku od nejbližšího trenažéru je cca 20 m.  

5. 3. 2  Pozorovací trenažér – flashover kontejner na tuhá paliva 

 

Soubor prvků sestavených do systému, který dovoluje simulovat reálné podmínky požáru 

v uzavřených prostorech je zobrazen na Obr. 3. Tvoří jej 12 metrů dlouhý přepravní 

kontejner, který je upraven požadovaným způsobem pro potřeby provádění výcviků. 

Topeniště představuje 3,5 metrů dlouhá část, která je oddělena od kontejneru. Tento prostor je 

vyzděn šamotovými cihlami a vybaven nosiči pro uchycení tuhých paliv. Topeniště je oproti 

zbývající 8,5 metrové části pozorovacího prostoru vyvýšeno o 0,8 metru. Tento rozdíl ve 

výškové úrovni pozorovacího prostoru a topeniště zajistí dostatečný odstup cvičících od 

vrstvy horkého kouře. V horní části topeniště je umístěn uzavíratelný prostor sloužící 

k odvětrávání. Topeniště je od pozorovací části odděleno vraty, která jsou v průběhu výcviku 

ovládána lektorem. Bezpečnost lektora před tepelnými účinky je zajištěna výklenky, jež jsou 

zhotoveny po obou bocích pozorovací části. Cvičební prostor je vybaven čtyřmi dveřními 

otvory a jedním odvětracím otvorem. Ve výcvikovém prostoru je u stropu zřízena kouřová 

zástěna, jejíž výška určuje výšku kouřové vrstvy. Energetický zdroj v tomto případě funguje 

na principu spalování tuhých paliv – především dřevěné palety a dřevotřískové desky. Mohou 

zde být obsaženy kovové nebo jiné anorganické nehořlavé prvky, u nichž nehrozí 

v podmínkách požáru roztržení a rozlet [1]. 

Výcvik probíhající v pozorovacím kontejneru je znázorněn na Obr. 10 a 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Pozorovací trenažér (Ing. Arch. Aleš Tomášek, Ing. Jan Hora) 
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Flashover kontejner na tuhá paliva slouží ke sledování požárně dynamických jevů, kterými 

jsou: 

- rozhořívání 

- kumulace tepla v závislosti na geometrii prostoru  

- rozvoj požáru 

- neutrální (tlaková) rovina  

- ventilace při požáru 

- prohořívání vrstvy kouře – rollover 

- žíhavé plameny – backdraft  

- celkové vzplanutí – flashover   

5. 3. 3  Výcvikový trenažér – flashover kontejner na plynná paliva 

 

Soubor prvků sestavených do systému, určený k vytvoření reálných podmínek požáru 

v uzavřených prostorech je zobrazen na Obr. 4. Jedná se o výcvikový polygon tvořený ze 

sedmi dvanáctimetrových lodních přepravních kontejnerů, jež jsou sestaveny do dvou 

nadzemních podlaží vzájemně propojených vnitřním schodištěm. Druhý vstup vedoucí do 

nadzemního patra je umožněn užitím dvou schodišť umístěných vně polygonu. Zařízení 

reprezentuje základní dispozice a geometrie prostorů, s nimiž mohou hasiči přijít do styku při 

vlastní zásahové praxi. 

Ve výcvikovém trenažéru je spalován kapalný propan spolu s tuhými palivy, které se 

umisťují obdobně jako u pozorovacího trenažéru do připravených nosičů tuhých paliv. 

Systém výcvikového trenažéru je rozdělen na tři části dle umístění hořáků. Pro regulaci 

intenzity hořáků jsou navrženy tři vedlejší a jedna hlavní ovládací jednotka. V místech 

vysokého tepelného namáhání je konstrukce chráněna tepelnou izolací z minerální vlny, která 

je překryta ocelovým plechem. Dostatečnou statickou únosnost zajišťují ocelové nosníky       

o různých profilech a rozměrech. Vnitřní uspořádání polygonu a proudění plynů je možné 

modifikovat pomocí speciálně navrženého systému instalované otočné stěny [1].  

Zařízení sloužící k nácviku práce s proudnicí, k nácviku spolupráce hasičů v družstvu 

a k nácviku taktických postupů jednotek PO v různých typech prostorů simulujících reálné 

podmínky při požáru [4]. Trenažér je možno využít k výcviku frekventantů v 8 základních 

scénářích požárního útoku. Pohled na trenažér a probíhající výcvik je znázorněn na Obr. 6, 7, 

8, 9. 
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Obr. 4 Výcvikový trenažér – vizualizace (Ing. Arch. Aleš Tomášek, Ing. Jan Hora) 

 

5. 3. 4 Cvičná podzemní garáž 

 

Jedná se o cvičnou podzemní garáž umožňující navodit reálné podmínky požáru 

v uzavřeném prostoru. Pro simulaci plamenů jsou zde instalovány dva trubkové hořáky, 

navržené na spalování LPG. Stavební konstrukce je vybudována ze železobetonu, který je 

uvnitř obložen izolací a plechem. Hlavní vstup do garáže je z venkovního prostranství - po 

šikmé železobetonové ploše a otevírání vrat je pojízdné do stran. Další vstup po schodišti je 

v zadní části polygonu. Panel na regulaci intenzity hořáků je umístěn nad šikmou plochou 

vedoucí ke vstupu do garáže. Velikost trenažéru odpovídá stání pro dva osobní automobily  

a přibližně 9 m
2
 skladových a úložných prostor. Pro reálnost výcviku lze v garáži umístit dva 

osobní automobily a další vybavení, kterým je například pracovní stůl, cvičné tlakové lahve, 

vrtná souprava aj. Takto vybavený prostor poté simuluje prostředí garáže spojené s dílnou. 

Reálné objekty jsou zde umístěny tak, aby ovlivňovaly jednak proudění plynů v prostoru  

a součastně aby musel cvičící uvažovat s překážkami, jež ovlivňují způsob distribuce vody 

[12]. 

Cvičná podzemní garáž slouží pro nácvik taktických postupů jednotek PO při 

provádění hasebních prací. Vybavení garáže zhoršuje prostupnost prostoru a klade vyšší 

nároky na správnou volbu taktiky zásahu.  
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5. 3. 5  Zásobník plynu 

 

Výcvikový trenažér určený k simulaci požáru  na poškozeném zásobníku plynu. Na 

zařízení je instalován jeden dlouho-plamenný hořák na spalování LPG, hořící vertikálně 

vzhůru a dva hořáky rovněž na kapalný propan, z nichž je jeden dlouho-plamenný hořící 

horizontálně a druhý trubkový, simulující trhlinu v nádrži. Panel na ovládání hořáků je 

umístěn nad šikmou plochou, vedoucí ke vstupu do garáže. Zásobník je na spodní části 

vybaven odvětrávacími otvory, které při ohřátí eliminují zvýšení tlaku vzduchu. Objem 

cvičného zásobníku je 4, 6 m
3
[12]. 

Trenažér používaný k nácviku taktického postupu jednotek PO při hašení poškozeného 

zásobníku plynu.  

5. 3. 6  Produktovod 

 

Trenažér sloužící k simulaci požáru poškozeného potrubí pro rozvod hořlavého plynu. 

Jedná se o technologii prezentující obdobná zařízení využívaná v dnešním průmyslu.  

Cvičné potrubí s cvičnými armaturami je instalováno za cvičným zásobníkem.  

Hořáky pro simulaci plamenů při úniku plynu z plynovodu jsou umístěny okolo cvičných 

armatur. Instalováno je celkem 5 kusů dlouho-plamenných hořáků na spalování LPG. Tři 

kusy hořáků, z nichž dva hoří vertikálním plamenem vzhůru na horní cvičné potrubí a jeden 

horizontálním, jsou zabudovány v úrovni spodního cvičného potrubí. Další dva dlouho-

plamenné hořáky, z nichž jeden hoří vertikálně vzhůru a druhý horizontálně, jsou zabudovány 

v úrovni horního cvičného potrubí, uloženého na potrubním mostě. Ovládání hořáků je 

zajištěno ze stejné jednotky jako v případě cvičného zásobníku nebo garáže. Na spodních 

částech plynovodu jsou instalovány odvětrávací otvory, sloužící k zamezení zvýšení tlaku 

vzduchu při ohřátí [12]. 

Zařízení slouží pro nácvik taktického postupu jednotek PO při hašení poškozeného 

potrubí pro rozvod plynu.  

5. 3. 7  Cvičné silo 

 

Výcvikový trenažér sloužící k nácviku hasebního zásahu při požáru zásobníku na 

sypký hořlavý materiál. Na instalovaném otočném roštu uvnitř sila jsou při provádění výcviku 
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nasypány dřevěné piliny. K zapálení pilin slouží tři injektorové hořáky a pro zapálení zbylých 

mokrých pilin jsou instalovány další tři. Hořáky jsou navrženy na spalování plynného propanu 

s přisátým spalovacím vzduchem. Obsluha hořáků se provádí z plošiny namontované po 

obvodě sila. V horní části je instalován odvod spalin s klapkou vyváženou protizávažím, 

kterým je možné nastavit přetlak v silu. Pod odtahem spalin je instalována explozní 

membrána, která zabrání destrukci sila při výbuchu pilin. Ve směru od vstupu do výcvikového 

areálu je na silu namontován výměnný zkušební plech, sloužící pro nácvik hasebního zásahu. 

Průměr cvičného sila je 4,6 m a výška 7, 4 m. Jedná se o vnější rozměry celé konstrukce 

trenažéru [12]. 

Zařízení určené pro nácvik hašení požárů sypkých hořlavých materiálů, vzniklých 

v uzavřeném prostoru s využitím vysokotlakého hasicího zařízení CCS Cobra. 

5. 3. 8  Vodíkové hospodářství 

 

Výcvikový trenažér, jenž dovoluje simulovat reálné podmínky požáru vodíku. Pro 

simulaci plamenů je instalováno celkem 14 malých vodíkových hořáčků, které jsou napájeny 

ze sady tlakových lahví. Úložiště tlakových lahví je vzdáleno od rozvodů propanu a od 

cvičného vodíkového hospodářství minimálně 8 metrů. Výcvikový trenažér má čtvercový 

půdorysu se stranou délky 5 m výšku 3,6 m. Jedná se o vnější rozměry celé konstrukce 

vodíkového hospodářství [12]. 

 V případě tohoto trenažéru není prováděno přímé hašení plamene, ale nácvik pohybu 

mezi plameny s velmi nízkou emisí světla a tepla. Jde víceméně o simulaci všech požárů 

s nepřítomností svítivého plamene, tj. hoření, kterými jsou mimo již zmiňovaný vodík 

například požáry alkoholů. 

5. 3. 9  Cvičná železniční cisterna  

 

Jedná se o zařízení umožňující nácvik hašení s přítomností nebezpečných hořlavých 

látek. Trenažér tvoří železniční cisterna o objemu 63 m
3
 umístěná v zadní části výcvikového 

areálu. Únik odtékajících kapalin je zajištěn záchytnou jímkou, v níž je cisterna umístěna.  

Slouží k nácviku účinného používání technických a ochranných prostředků a dále 

k nácviku taktických postupů jednotek PO při řešení událostí s únikem nebezpečných 

hořlavých látek. 

 

Panoramatický pohled na výcvikové zařízení je znázorněn na Obr. 5. 
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                                                        Obr. 5 Panoramatický pohled [24] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
     Obr. 6 Výcvikový trenažér – pohled [25]         Obr. 7 Výcvikový trenažér – výcvik [25] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

             

            Obr. 8 Pohled hořák č. 3  [24]          Obr. 9 Výcvik hořák č. 3 [25] 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
                    

            Obr. 10 Pozorovací trenažér [24]                                                                                                                                         

 

                                                                                                       Obr. 11 Pozorovací trenažér [25] 
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6 Logistické zázemí  

 

Logistické zabezpečení výcvikového zařízení Zbiroh se zabývá především plánováním 

a koordinací logistické podpory, zejména ve funkcích zásobování, služeb, dopravy, údržby      

a oprav. Podporou a zabezpečením se rozumí činnosti prvků nebo jejich součástí, které 

pomáhají plnit hlavní úkol a doplňují nebo vytváří podmínky pro plnění jiným prvkům [16]. 

Koncepce komplexní logistické podpory VZ Zbiroh je až do současnosti ve stádiu příprav. 

V součastné době je VZ Zbiroh logisticky vedeno ze strany základny logistiky HZS ČR 

Olomouc. Úkoly na úseku logistiky by v budoucnu měly zabezpečovat Záchranný útvar 

Hlučín (služby) společně se Základnou logistiky HZS Olomouc (palivo, opravy, údržba) 

Absence odpovídajícího zázemí výcvikového zařízení ve víceúčelovém areálu ZÚ 

Zbiroh je citelná. V součastné době je vybudována dílna chemické služby a je plánováno 

vybudování zázemí pro technickou a strojní službu. Cvičící jsou nyní odkázáni na dovoz, 

údržbu a veškerý servis TP na příslušných PS. Neustálý přesun TP je značně náročný  

a narušuje komplexní podporu zázemí. Za účelem dosažení odpovídajícího komplexního 

logistického zázemí je vhodné zabezpečit vybudování prostor pro technickou a strojní službu, 

které budou vyhrazeny výhradně pro potřeby výcviku. Pro požadované služby je nutné přesně 

stanovit jejich využití v rámci navrhovaných výcviků.  

 

Možnosti ZÚ Zbiroh poskytování prostor pro zabezpečení kurzů 

- ubytovací kapacity 67 osob 

 učebny: 

- 1 x 20 osob 

- 2 x 30 osob 

- 1 x 36 osob 

možnost zajištění stravy přímo v areálu ZÚ – cca 400 m od výcvikového zařízení 

6. 1 Přehled logisticky významných potřeb, potřebných pro výcvik 

 

 PALIVO (propan, vodík, palety, dřevěné desky, piliny) 

Plyn - zabezpečení dostatečného množství paliva pro účely výcviku – 17 m
3 

zásobník. 

Plnění a údržba zásobníku plynu jsou zabezpečovány ze strany plynárenského podniku 

a jeho odborných pracovníků při dodržování platných předpisů. 
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Vodík – doposud není přesně stanoveno potřebné množství  

Palety, dřevěné desky – orientační spotřeba se pohybuje kolem 15 palet na jeden 

výcvik v pozorovacím kontejneru, součastný zdroj palet je firma Borgers – skladové 

hospodářství, Rokycany 

 

 HASIVO (voda) 

Voda – zabezpečení dostatečného množství vody pro účely výcviku – odběr z vodního 

zdroje víceúčelového areálu ZÚ Zbiroh, z veřejné vodovodní sítě  (hydrant umístěný  

u vjezdu do areálu), popř. z jiných vybraných vodních zdrojů. Orientační spotřeba 

hasiva na jeden výcvikový den se pohybuje kolem 12 m
3
. 

 

 ELEKTRICKÁ ENERGIE  

elektrická energie důležitá pro zabezpečení provozuschopnosti ovládacích elementů 

zařízení – napájení je zajištěno kabelem CYKY 5Jx16 vedoucím z rozvaděče 

umístěného v areálu ZÚ Zbiroh do rozvaděče výcvikového zařízení, jenž je umístěn  

u vjezdových vrat výcvikového areálu. 

 

 SLUŽBY (strojní, chemická, technická) 

Úkolem těchto služeb je zabezpečit přípravu a průběh výcviku dle předem 

stanovených níže uvedených požadavků, jež vyplývají z jejich zaměření. 

Strojní služba – zabezpečení příslušných prostředků strojní služby pro účely výcviku – 

požární technika – CAS.  

Chemická služba – zabezpečení dostatečného množství vzduchových dýchacích 

přístrojů, ochranných masek a popř. detekčních přístrojů pro účely výcviku. Po 

ukončení výcviku zabezpečení údržby a doplnění VDP a OM. V součastné době jsou 

cvičící odkázáni na vlastní servis na příslušných PS. Každý cvičící by měl být 

vybaven kompletním IDP a  1 náhradní tlakovou lahví. 

Technická služba – Zabezpečení vybavení věcnými prostředky požární ochrany pro 

účely výcviku a následná údržba po ukončení výcviku. 

Seznam kompletního požárního příslušenství společného pro účastníky odborné 

přípravy je uveden ve Sbírce interních aktů řízení GŘ HZS ČR - pracovní verze ke dni 

30. 11. 2011 [7]. 

Spojová služba – pro účely výcviku je vhodné zabezpečit odpovídající počet 

analogových RDST. Do budoucna je plánováno vybavit VZ analogovými 
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radiostanicemi Motorola řady GP, jež budou sloužit pouze pro účely výcviku. 

V součastné době jsou lektoři vybaveni radiostanicemi z vlastních požárních stanic.  

 

 ÚDRŽBA (opravy, běžná údržba, revize) 

Důležitým aspektem ovlivňujícím správný chod zařízení je provádění předepsaných 

kontrol, revizí a v neposlední řadě důsledné údržby celého systému. Kontroly, údržbu 

a čištění zařízení a jeho příslušenství může provádět pouze osoba k této činnosti 

zaškolená, pověřená a s příslušnou certifikací. Zjištěné závady mající přímý vliv na 

bezpečný provoz zařízení se okamžitě zapisují do provozního deníku a ohlašují 

nadřízenému vedoucímu, který stanový další postup vedoucí k odvrácení 

potencionálního nebezpečí [12]. 

Prováděné kontroly mají především preventivní charakter, a proto je nutné 

dodržovat jejich četnost, aby se včas zabránilo případným následným škodám nebo 

zraněním.  

Revize – je nutné provádět provozní revize dle zásad § 4 a § 7 vyhl. 85/1978 

Sb. a kontroly dle zásad stanovených v § 3 vyhl. 85/1978 Sb. [18]. 

 

Rozsah a lhůty provádění kontrol jsou uvedeny v bezpečnostní dokumentaci zařízení [12].  

 

Firmy provádějící kvalifikované práce, jakými jsou především svářečské a plynařské 

úpravy zařízení o rozsahu nepřesahujícím částku cca 8 000,- měsíčně, jsou vybírány na 

základě výběrového řízení. Velké zakázky, jakými jsou např. výměna plechů či podstatnější 

zásahy do konstrukce zařízení, jsou řešeny až v případě jejich výskytu. 

 

Vždy je efektivnější, je – li výcvik prováděn ve výcvikovém zařízení s komplexní 

podporou zázemí. Pokud tomu tak není, je nutné další logistické plánování.  

Prostory, jimiž disponuje areál ZÚ Zbiroh, jsou vhodné pro vybudování komplexního 

zázemí odborné přípravy příslušníků jednotek PO. 
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7 Odborná příprava 

 

HZS kraje odpovídá v souladu s ustanovením § 26 odst. 2 písm. d) a l) a § 72 zákona 

č. 133/1985 Sb., [21] o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 32 a § 40 vyhlášky 

č. 247/2001 Sb., [20] o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky  

č. 226/2005 Sb., [19] za akceschopnost a připravenost jednotek PO a za organizaci odborné 

přípravy ostatních jednotek PO. Dle výše uvedených ustanovení právních předpisů je 

pravidelná odborná příprava jednotek PO prováděná v zařízeních HZS kraje. 

Požáry uvnitř objektů jsou považovány za nejsložitější zásahy. Z tohoto důvodu by 

měly být kladeny vysoké požadavky na provádění odborné přípravy v jednotkách PO 

v zařízeních dovolujících simulovat reálné podmínky požáru. Tento způsob přípravy hasičů je 

v součastné době dosti podceňován, a to především z důvodu nedostatku obdobných 

výcvikových zařízeních na území ČR. Důležitým aspektem odborné přípravy je kombinace 

teoretické části a praktického výcviku. V podmínkách výcvikového zařízení Zbiroh je důraz 

položen na praktický výcvik. Teoretická část má být z valné většiny prováděna v rámci 

výcvikového roku v jednotkách PO nebo ve zvláštních případech na určených zařízeních MV. 

Výcvikové zařízení Zbiroh je přednostně určeno pro výcvik příslušníků JPO I. 

 

7. 1 Dělení odborné přípravy 

 

Teoretická část 

Praktický výcvik  

7. 1. 1 Teoretická část 

 

Rozsah teoretické části je stanoven o rozsahu cca ¼ praktické části. Vedením odborné 

přípravy mají být pověřeni lektoři FOK.  

 V této části si posluchač prohlubují znalosti týkající se především zásad zdolávání 

požáru ve vnitřním a vnějším prostoru, techniky hašení a správné použití proudnice. 

Pozornost je zaměřena také na základy dynamiky požáru a zásady bezpečnosti práce. Nabyté 

znalosti poté frekventanti aplikují v praxi. 
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 Ucelený informační materiál v českém jazyce doposud chybí. Je však nutné jej pro 

potřeby výcviku vypracovat. Ve výsledku by se mělo jednat o sumarizaci veškeré monografie, 

jež by byla zaměřena na provádění odborné přípravy ve VZ Zbiroh. Na Obr. 12 je navržena 

možná základní osnova uceleného informačního materiálu. Současně se jedná o výčet 

základních okruhů teoretické a praktické části OP [23]. 

 

 

 

 

Obr. 12 Návrh osnovy uceleného informačního materiálu 

 

Dalším účinným přínosem pro výuku mohou být praktické zkušenosti nabyté u zásahů. 

Vhodným výukovým prostředkem je forma prezentací a videí. 

7. 1. 2 Praktický výcvik 

 

A. výcvikový krok zaměřený na získání rutiny v ovládání proudnice a pohybu v 

prostoru v definovaných situacích 

B. výcvikový krok zaměřený na řešení taktického problému, tj. provedení 

požárního útoku 

 

V úrovni A je cílem, aby u cvičících vznikl  dynamický stereotyp, jenž je nutnou, 

nikoli však postačující podmínkou pro bezpečnou a účinnou práci s útočným proudem. 

TEORETICKÁ ČÁST 

PRAKTICKÁ ČÁST 

- ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ A SLUŽEBNÍ PŘEDPISY 

- KONSTRUKCE A FUNKCE ZAŘÍZENÍ PRO    
  SIMULOVÁNÍ REÁLNÝCH PODMÍNEK POŽÁRU 

- POŽÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A POŽÁRNÍ TECHNIKA  
  VYUŽÍVANÁ PRO POTŘEBY VÝCVIKU 

- PROUDNICE – DŮKLADNĚJŠÍ ROZBOR A MOŽNOSTI    
  JEJÍHO VYUŽITÍ 

- OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A JEJICH FUNKCE 

- ORGANIZACE ODBORNÉ PŘÍPRAVY 

- HYDRODYNAMIKA 

- VÝMĚNA PLYNŮ 

- DYNAMIKA POŽÁRU 

- POŽÁRNÍ ÚTOK A OBRANA 

- VENTILACE 

- STUDENÝ VÝCVIK – PRÁCE S     
  PROUDNICÍ 

- POZOROVÁNÍ 

- VÝMĚNA PLYNŮ 

- DYNAMIKA POŽÁRU 

- POŽÁRNÍ ÚTOK A POŽÁRNÍ OBRANA 

- DETEKCE, VENTILACE 

- MONITOROVÁNÍ PODMÍNEK POŽÁRU 

- ZDRAVOTNÍ PŘÍPRAVA 

- ZÁSADY BOZP 
- SUBJEKTIVNÍ PROŽÍVÁNÍ PŮSOBENÍ    
  TEPLA 

- DETEKCE, VENTILACE 
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Ovládání proudnice musí být zcela automatické, aby zasahující hasič mohl svou pozornost 

soustředit na vyhodnocení zásahové situace a následně se mohl rozhodnout, zda má ještě 

prostor pro intervenci, tj. disponuje potenciálem zásahovou situaci ovlivnit ve svůj prospěch 

nebo jestli jsou zásahové podmínky natolik závažné, že je nutné zaujmout požární obranu, 

příp. provést stažení pod ochranou vodního proudu.  

V úrovni B je cílem nácvik správných taktických postupů v různých typech prostorů. 

Činnost hasičů vedoucí k likvidaci požáru je založena na kooperaci a s předem danými 

pravidly. Pro účinné a bezpečné hašení je nutné, aby každý ze zasahujících hasičů vykonával 

charakteristickou činnost danou jednak předem danými pravidly, ale současně také 

momentální zásahovou situací. Problémem pravidelné odborné přípravy v podobě, v jaké je 

převážně vedena v jednotkách PO, se zdá být přehnaný důraz na znalost a detailní dodržování 

předem daných teoretických pravidel. To vše na úkor rozvoje komplexu schopností  

a dovedností nutných k rozlišení a vyhodnocení důležitých skutečností v situaci zásahu a na 

jejich základě k rozhodnutí o provedení konkrétní činnosti z několika možných, v kontextu 

činností ostatních hasičů ve družstvu nebo ve družstvu o sníženém početním stavu. Na druhou 

stranu nelze vyloučit, že v některých případech může být odborná příprava v jednotkách PO 

prováděna formálně. Fakticky však hasiči spoléhají na momentální inspiraci a u zásahu 

víceméně improvizují. Možnými důvody mohou být snadná kontrola a ekonomická 

nenáročnost odborné přípravy vedené formou drilu. Praktický výcvik zaměřený na podporu 

samostatného rozhodování vyžaduje sofistikované podmínky a vysokou odbornou erudici 

školitelů. Do detailu nacvičené zásahové postupy bez pochopení principu havarijního děje 

jsou v zásahové praxi efektivní pouze při zdolávání velmi malé části možných mimořádných 

událostí. Lze patrně odůvodněně předpokládat, že hasič schopný rozlišit a pochopit 

v nahodilosti zásahové situace podstatné, zvolit z mnoha možností vhodný způsob pro vlastní 

akci a tu následně rychle a přesně provést v kontextu činností ostatních členů družstva, bude 

schopen účinně působit v daleko širším spektru možných událostí a  bude lépe připraven 

reagovat v případě nenadálého negativního zvratu v průběhu zásahu. S ohledem na  výše 

uvedené je patrně vhodné posunout charakter pravidelné odborné přípravy ve prospěch 

samostatného rozhodování hasičů a současně umožnit zautomatizování dílčích činností při 

ovládání VPPO a PT v proměnlivých - ztížených podmínkách, s ohledem na široké možnosti 

využití, které moderní VPPO mají. Tímto výše uvedeným způsobem musí být koncipován 

praktický výcvik ve VZ Zbiroh [23]. 
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Praktický  výcvik  bude  probíhat  v  areálu  VZ  Zbiroh pod vedením lektorů a  bude 

jej  možné absolvovat až po vykonání teoretické části, jež bude prováděna především v rámci 

výcvikového roku  na hasičských stanicích. Pro praktický výcvik jsou znalosti získané 

v teoretické části nezbytné, protože bez pochopení základních principů dynamiky požáru, 

hydromechaniky a konstrukce VPPO a vztahů mezi nimi není frekventant schopen z řady 

možností vybrat optimální postup. Lze tedy říci, aby hasič věděl „jak“, musí nejprve vědět 

„proč“. 

7. 2 Personální zajištění 

 

Ve výcvikovém zařízení zajišťují odbornou přípravu hasičů osoby, jež jsou schopny 

efektivního vedení výcviku. Jsou jimi lektoři pro hašení ve vnitřním prostoru, jejichž zařazení 

vychází z koncepce MV – GŘ HZS ČR [6].  

Zvolení příslušníků pro vedení odborné přípravy je prováděno na základě 

psychických, fyzických a odborných předpokladů a na základě projeveného zájmu. U HZS Pk 

se jedná především o příslušníky zařazené na funkcích hasič technik, velitel družstva a velitel 

čety. 

První lektoři pro Českou republiku se za účelem získání praktických zkušeností 

s výstavbou a provozem trenažéru zúčastnili pracovní stáže ve Skvöde, kde sídlí Swedish 

Rescue Service Agency College. Z důvodu vysoké finanční náročnosti těchto stáží probíhají 

další školení a výcviky na území ČR. Výcvik lektorů  probíhá od roku 2008 také v Plzeňském 

kraji [23]. 

VZ Zbiroh bylo kolaudováno v květnu 2011. Jiné obdobné zařízení simulující reálné 

podmínky požáru se do této doby v Plzeňském kraji nenacházelo. První praktické výcviky 

byly tedy absolvovány mimo území Pk.  

 První seznámení s podmínkami, které se vyskytují ve výcvikovém simulátoru, bylo ve 

flashover kontejneru v Hamrech na Prostějovsku, kde si mohli budoucí lektoři vyzkoušet 

způsob 3D vodního hašení. Následující výcviky probíhaly v objektech určených k demolici na 

Rokycansku v obcích Kornatice a Přívětice. Posléze v opuštěném objektu bývalých 

vojenských kasáren ve Strašnicích. Adepti na post lektora FOK se také spolu s veliteli stanic 

HZS PK účastnili výcviku ve Flashover kontejneru v Havlíčkově Brodě [23] [1]. Podrobný 

rozpis personálního zajištění výcvikové činnosti a kvalifikační specializace příslušníků HZS 

ČR pro vedení výcvikové činnosti ve výcvikových zařízeních je uveden v pracovní verzi 

pokynu GŘ HZS ČR ze dne 30. listopadu 2011 [7]. 



28 

 

7. 3 Minimální časové dotace pro jednotlivá výcviková kola 

 

Tato část práce je zaměřena na stanovení minimálních časových dotací, jež jsou 

potřebné ke zvládnutí jednotlivých kroků výcvikových kol. Níže uvedené hodnoty byly 

naměřeny v průběhu výcviku první řady LEKTORŮ FOK. Za účelem získání objektivnějších 

výsledků byla měření provedena opakovaně a užitím statistického ukazatele mediánu byly 

stanoveny průměrné časové potřeby pro absolvování výcvikových kroků ve VZ Zbiroh. 

Podrobný rozpis časových dotací jednotlivých kroků výcvikových kol je uveden v příloze A 

bakalářské práce. Hodnoty uvedené níže v Tab. 3 a v Grafu 4 byly naměřeny při výcviku 

12členné skupiny frekventantů. Jedná se tedy o čas potřebný pro absolvování vždy jednoho 

výcvikového kola v daném výcvikovém zařízení při uvažovaném počtu 12 cvičících.  

 

Tab. 3 Časové dotace výcvikových kol 

Pozice v grafu Výcvikové kolo [min] 

1 Studený výcvik 50 

2 Pozorovací kontejner 65 

3 Výcvikový trenažér 1 35 

4 Výcvikový trenažér 2 35 

5 Výcvikový trenažér 2a 35 

6 Výcvikový trenažér 2b 35 

7 Výcvikový trenažér 3 35 

8 Výcvikový trenažér 3a 40 

9 Výcvikový trenažér - detekce a ventilace 35 

10 Výcvikový trenažér - požární útoky / taktika 40 

11 Garáž taktika - vstup 35 

12 Garáž taktika - průchod 40 

13 Zásobník 35 

14 Produktovod 35 

Celkem  ∑ = 550 

 

 

Tab. 4 uvádí přehled časových dotací potřebných k zajištění výcviku.  

 

Tab. 4 Časové dotace potřebné k zajištění výcviku 

DOPLŇUJÍCÍ ČASOVÉ DOTACE cca [min.] 

Příprava trenažéru na tuhá paliva 15 

Spuštění topného systému a hořáků určených pro výcvik 10 

Ustavení techniky + příprava TP 15 

Doplnění CAS ( 8 m
3 
)
 *

 30 
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 *  v případě doplnění z vodního zdroje víceúčelového areálu Zbiroh 

** zahrnuje i čas potřebný na přesun do místa stravování 

 

7. 4 Četnost absolvování odborné přípravy 

 
Průběh odborné přípravy je veden ve třech úrovních 

 

- základní (vstupní) odborná příprava příslušníků určených pro funkci lektor I a lektor II 

- pravidelná odborná příprava lektorů I a lektorů II  

- odborná příprava ostatních příslušníků - frekventantů 

 

Základní OP hasičů se specializací lektor II pro hašení ve vnitřním prostoru je 

organizována jako kurz o rozsahu 60 hodin. Z toho 45 hodin praktické části, 7,5 hodin teorie   

a 7 hodin přezkoušení. Pro hasiče se specializací lektor I OP je stanoven rozsah 85 hodin. 

Z toho 63 hodin praktické části, 15 hodin teorie a 7 hodin přezkoušení. 

Pravidelná OP lektorů II je  60 hod./rok praktického výcviku a 7,5 hod./rok teorie.     

U lektorů I je pravidelná OP v rozsahu 70 hod./rok praktického výcviku a 15 hod./rok teorie. 

Je třeba uvést, že do pravidelné odborné přípravy lektorů I a lektorů II lze započítat 50 % 

času, kdy odbornou přípravu vedou pro někoho jiného. Například když vede lektor kurzy 

v rozsahu 40 hodin, 35 hodin se mu počítá a musí absolvovat 35 hodin OP pro lektory.   

Rozsah základní a pravidelné OP lektora I nebo lektora II vychází z osnov vydaných 

v pracovní verzi pokynu ředitele HZS Pk ze dne 31. března 2010 [8]. 

 
Četnost absolvování pravidelné odborné přípravy příslušníků – frekventantů                

a kapacitní možnosti VZ Zbiroh se odvíjí od časových dotací potřebných pro zvládnutí 

efektivního výcviku. Pojmem efektivní výcvik je zde rozuměno absolvování určitého počtu 

výcvikových hodin za rok za účelem dosažení odpovídajících návyků a zvládnutí adekvátních 

dovedností. 

Strava 
**

 60 

Úklid TP a výcvikového areálu 15 

Celkem ∑ = 145 
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Jako hlavní část praktického výcviku je vhodné brát v úvahu především trenažéry: 

pozorovací, výcvikový, garáž a cvičný zásobník s produktovodem. Zbývající tři trenažéry 

slouží jako nadstavba standardní odborné přípravy ve VZ Zbiroh.  

 
Z měřených časových dotací všech výcvikových kol vyplývá minimální doba potřebná 

pro absolvování uvedených výcviků na cca 550 minut. Za účelem prohloubení dovedností je 

vhodné absolvovat výcvikové postupy na zvolených trenažérech opakovaně, a to v časovém 

odstupu min. 1 a maximálně 2 dny.  

Mimo jiné je nutné počítat také  s časem potřebným na přípravu zařízení, na doplnění 

hasební látky, na stravu a s časem potřebným pro úklid zařízení.   

7. 4. 1 Kapacitní možnosti zařízení  a četnost absolvování OP frekventanty 

 

Pro objektivnější přehled kapacitních možností VZ Zbiroh jsou níže uvedeny možné 

četnosti  absolvování odborné přípravy. Východiska, jenž jsou uvedena v následující 

podkapitole, byla navrhována na základě opory vyplývající z praktických zkušeností 

získaných v průběhu základního vývoje a zkušebního provozu výcvikového zařízení  

a v neposlední řadě z odborných konzultací s mjr. Ing. Janem Horou, jež absolvoval odborné 

stáže v zahraničních výcvikových střediscích a byl hlavním koordinátorem výstavby 

popisovaného zařízení. 

 

VARIANTA „A“: 16 / 2 x 8 

VARIANTA „B“: 32 / 4 x 8 

7. 4. 1. 1 VARIANTA ,,A“ 

 

 Jako možnou četnost absolvování praktického výcviku na úrovni příslušník za účelem 

maximální využitelnosti zařízení je dle výše uvedeného možné uvažovat rozsah 2 x 8 hodin za 

rok. S ohledem na následující východiska jsou navrženy přibližné kapacitní možnosti 

výcvikového zařízení.   

 

 rozbor je zaměřen na praktickou část odborné přípravy 

 zařízení umožňuje praktický výcvik 2 skupin frekventantů 

- vzhledem k omezenému prostoru, bezpečnostním podmínkám, přehlednosti,      
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personální a organizační vytíženosti zařízení jsou objektivně navrhovány dvě 

skupiny 

 počet frekventantů v jedné skupině je nejvýše 12 

     -     sudý počet cvičících je pro účely výcviku výhodnější 

 jeden výcvikový den odpovídá 8 hodinám 

 je vhodné absolvovat výcvik jako dvoudenní kurz po 1 x 16 hod. / rok 

 je uvažován nepřetržitý celoroční provoz, což odpovídá 52 týdnům / rok 

 z toho  - 6 týdnů pro vytvoření náhradních termínů 

- 4 týdny pro externí skupiny (HZS krajů, HZS podniků, ŠVZ, SDH obcí)  

- 4 týdny pro výcvik lektorů (dodržení pravidelné OP) 

- 15 týdnů rezerva v případě nepříznivých klimatických podmínek + údržba  

   a  opravy zařízení 

 praktický výcvik je vhodné provozovat 4 dny v týdnu, zbývající den připadá na údržbu 

zařízení 

 praktický výcvik je zabezpečován min. 8 příslušníky s příslušnými kompetencemi pro 

dvě skupiny frekventantů 

 pro zachování zastupitelnosti je za základní jednotku považována skupina 10 lektorů, 

popř. jejich kombinace; (1 skupina – 5 lektorů) minimálně 8  je přímo cvičících,  

2 slouží jako záloha 

 odborná příprava probíhá na úrovni příslušník/lektor I/lektor II 

 základní jednotkou pro stanovení rozsahu odborné přípravy je modul 16/44/64 

v hodinách za rok (příslušník/lektor I/lektor II) 

 

Z výše uvedeného poté vyplývají maximální kapacitní možnosti zařízení následovně:  

1 rok = 23 výcvikových týdnů → 46 kurzů x 24 frekventantů = 1 104 frekventantů 

 

Při uvážení náročnosti výcviku ve VZ Zbiroh je uvedená četnost absolvování 

praktické části nedostačující k vyvolání rutinních návyků u cvičících.  

Zvolením dvojnásobné časové dotace, tedy 4 x 8 hodin výcviku za rok, je docíleno 

širšího časového prostoru pro zvládnutí odpovídajícího výcviku, při němž si cvičící 

důkladněji prohloubí návyky a příslušné dovednosti. Jednalo by se tedy o dva dvoudenní 

kurzy s časovým odstupem max. ½ roku. 
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7. 4. 1. 2 VARIANTA ,,B“ 

 

Za přijatelnou četnost absolvování praktického výcviku na úrovni příslušník se jeví 

jako důvodné uvažovat rozsah 4 x 8 hodin praxe za rok. S ohledem na níže uvedená 

východiska jsou navrženy přibližné kapacitní možnosti výcvikového zařízení. 

 

 rozbor je zaměřen na praktickou část odborné přípravy 

 zařízení umožňuje praktický výcvik 2 skupin frekventantů 

- vzhledem k omezenému prostoru, bezpečnostním podmínkám, přehlednosti,      

personální a organizační vytíženosti zařízení jsou objektivně navrhovány dvě 

skupiny 

 počet frekventantů v jedné skupině je nejvýše 12 

     -     sudý počet cvičících je pro účely výcviku výhodnější 

 jeden výcvikový den odpovídá 8 hodinám 

 je vhodné absolvovat výcvik v ½ ročních intervalech, tj.  2 x dvoudenní kurz po 16 

hod. / rok 

 je uvažován nepřetržitý celoroční provoz, což odpovídá 52 týdnům / rok 

 z toho  - 6 týdny pro vytvoření náhradních termínů 

- 4 týdny pro externí skupiny (HZS jiných krajů, HZS podniků, SDH obcí)  

- 4 týdny pro výcvik lektorů (dodržení pravidelné OP) 

- 15 týdnů rezerva v případě nepříznivých klimatických podmínek + údržba  

   a  opravy zařízení 

 praktický výcvik je vhodné provozovat 4 dny v týdnu, zbývající den připadá na údržbu 

zařízení 

 praktický výcvik je zabezpečován min. 8 příslušníky s příslušnými kompetencemi pro 

dvě skupiny frekventantů 

 pro zachování zastupitelnosti je za základní jednotku považována skupina 10 lektorů, 

popř. jejich kombinace; (1 skupina – 5 lektorů) minimálně 8  je přímo cvičících,  

2 slouží jako záloha 

 odborná příprava probíhá na úrovni příslušník/lektor I/lektor II 

 základní jednotkou pro stanovení rozsahu odborné přípravy je modul 32/60/70 

v hodinách za rok (příslušník/lektor I/lektor II)  
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Z výše uvedeného poté vyplývají maximální kapacitní možnosti zařízení následovně: 

1 rok = 23 výcvikových týdnů → 23 kurzů x 24 frekventantů = 552 frekventantů 

 

       Na základě praktických zkušeností získaných v rámci vstupní OP lektorů HZS 

Plzeňského kraje je varianta ,,B“ a tedy rozsah 32 hodin/rok praktického výcviku v zařízení 

simulující reálné podmínky požáru úměrný k získání odpovídajících výsledků. 

7. 5 Vyčíslení odborné přípravy 

 

 

 V rámci navrženého systému absolvování odborné přípravy a z údajů uvedených 

v předchozí části kapitoly jsou patrné nedostatečné kapacitní prostory VZ Zbiroh za účelem 

vykonávání efektivní odborné přípravy všech příslušníků zařazených v jednotkách PO v ČR. 

Pro objektivnější vyjádření je v Tab. 5 uvedeno obecné vyčíslení absolvování odborné 

přípravy, které vychází se systému, jenž je zaveden u HZS Pk. 

 

Tab. 5 Procentuelní vyčíslení absolvování OP 

 

VZ Zbiroh je dle podkapitoly 6. 4 schopno zabezpečit odbornou přípravu pro 

maximálně 1 104 a minimálně 552 frekventantů s ohledem na efektivitu výcviku, a to 

z celkového počtu 2 476 frekventantů. Z tohoto důvodu je vhodné zabezpečit jiná 

odpovídající výcviková zařízení pro zbývající počet frekventantů, tj. pro minimálně 1 372  

a maximálně 1 924 frekventantů. Bez ohledu na kapacitní možnosti je jako další vhodné 

výcvikové zařízení navrhováno ŠVZ – středisko Brno.  

 

Na základě početních stavů příslušníků v jednotkách PO, dále při uvážení 

procentuelního vyčíslení odborné přípravy a s ohledem na volbu efektivního výcviku je 

navrženo zabezpečit odbornou přípravu ve výcvikovém zařízení Zbiroh pro maximální počet 

frekventantů 552.  

Celkový počet příslušníků v jednotkách PO v ČR  

(údaj platný k 1. 1 .2012) 

 100 % 6 190 

1. Úroveň expertní – LEKTOŘI   12 %    743 

2. Úroveň obecná - FREKVENTANTI 40 % 2 476 

3. Úroveň nultá – OSTATNÍ  48 % 2 971 
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7. 6 Organizace výcviku 

 

Zásadním faktorem správného provedení výcviku je jeho důsledná koordinace, jejíž 

základním prvkem je předem stanovený rozvrh určující průběh výcviku / kurzu jednotlivých 

skupin.  

Je důležité vytvořit rozvrh, jenž v případě maximalizace počtu ,,vycvičených“ 

frekventantů a tudíž minimalizace časového prostoru na provedení výcviku zajistí 

odpovídající rozsah praktické části OP. V případě varianty ,,A“ jde tedy o maximální možné 

naplnění minimálního časového prostoru co nejefektivnější volbou výcvikových kroků 

s ohledem na možnosti cvičících.   

 V případě varianty ,,B“ se jedná o možnou opakovatelnost varianty ,,A“ v maximálně 

půlročních intervalech. Z podstaty varianty ,,B“ vyplývají širší časové prostory provedení 

výcviku za účelem získávání odpovídajících rutinních návyků, avšak na úkor počtu 

frekventantů, kde dochází k omezení kapacitních prostor zařízení v rámci ročního provozu. 

V následující části je navržen harmonogram výcvikového dne a možná varianta rozvrhu 

dvoudenního kurzu. Přibližný harmonogram výcviku uvádí Tab. 6. 

 

Tab. 6 Harmonogram výcviku 

 

 

 

8 
00 

– 11 
30 

1) ustavení techniky, příprava TP potřebných pro výcvik 

2) kontrola stavu všech částí výcvikových trenažérů, na kterých bude výcvik 

  probíhat 

3) bezpečnostní pohovor, popis zařízení a vysvětlení problematiky 

4) uvedení zařízení do provozu – dle metodiky výcviku, spuštění hořáků,  

  popř. naložení pozorovacího kontejneru pevnými palivy 

5) výcvik na určených trenažérech 

6) vypnutí zařízení a zabezpečení areálu VZ 

 

11 
30 

– 12 
30

 

7) strava 

8) v případě potřeby doplnění CAS 

 

 

 

12 
30 

– 16 
00 

 

9) kontrola stavu všech částí výcvikových trenažérů, na kterých bude výcvik    

  probíhat 

10) uvedení zařízení do provozu – dle metodiky výcviku, spuštění hořáků,   

  popř. naložení pozorovacího kontejneru pevnými palivy 

11) výcvik na určených trenažérech 
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Rozvrh pro variantu A ( 2 x 8 hodin praktického výcviku ) 

Počet skupin: 2  

 

Varianta, jež řeší možný návrh rozvrhu pro výcvik 2 skupin frekventantů o rozsahu 

jednoho dvoudenního kurzu. Uvedený rozvrh je sestaven za uvážení následujících kritérií:   

- jeden výcvikový den odpovídá 8 hodinám 

- je dodržen harmonogram výcvikového dne 

- uvedené časové dotace vychází na základě změřených údajů 

- posloupnost výcvikových kroků je sestavena s uvažováním nedostatečné praktické 

zkušenosti cvičících a se zaměřením na postupné zdokonalování odpovídajících 

návyků 

- výcvikové kroky  jsou sestaveny dle funkčního a dispozičního členění trenažérů 

s ohledem na bezpečný průběh OP  

- jsou zohledněny časové dotace potřebné pro zabezpečení výcviku 

 

Tab. 7 Harmonogram výcvikového dne 1 

 

 

 

 

12 
30 

– 16 
00 

12) ukončení výcviku, vypnutí zařízení 

13) závěrečný pohovor, vyhodnocení 

14) úklid techniky a VPPO 

                                                          PRVNÍ VÝCVIKOVÝ DEN 

ROZVRH I. SKUPINA [min] ROZVRH II. SKUPINA [min] 

8 
00 

Příprava výcviku  30 8 
00 

Příprava výcviku 30 

8 
30 

Studený výcvik 50 8 
30 

Studený výcvik  50 

9 
20 

Pozorovací kontejner 65 9 
20 

Výcvikový trenažér 3 35 

10 
25 

Výcvikový trenažér 3 35 9 
55 

Výcvikový trenažér 1 35 

11 
00 

Výcvikový trenažér 1 35 10 
30 

Výcvikový t. taktika 1 40 

11 
35 

Oběd, doplnění CAS 60 11 
10

 Studený výcvik 20 

12 
35 

Výcvikový trenažér 3a 40 11 
30 

Oběd, doplnění CAS 60 

13 
15 

Výcvikový trenažér 2 35 12 
30 

Pozorovací kontejner 65 

13 
50 

Výcvikový t. taktika 1 40 13 
35 

Výcvikový trenažér 3a 40 

14 
30

 Výcvikový t. taktika 2 40 14 
15

 Garáž vstup 40 

15 
10

 Garáž vstup 35 14 
55

 Výcvikový t. taktika 2 40 

15 
45 

Úklid, vyhodnocení 15 15 
40 

Úklid, vyhodnocení 20 

16 
00 

KONEC výcviku ∑ = 480 16 
00  

KONEC výcviku ∑  = 480 
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Tab. 8 Harmonogram výcvikového dne 2 

 

 

pozn. V případě varianty ,,B“ se jedná o možnou opakovatelnost varianty ,,A“. Tzn. o 

možnou opakovatelnost rozvrhu navrženého pro variantu ,,A“ v maximálně půlročních 

intervalech.  

 

7. 7 Systémový harmonogram 

  

Systémový harmonogram VZ Zbiroh je založen na vzájemné provázanosti třech 

základních prvků OP, jež jsou znázorněny níže na Obr. 13. Uvedené prvky OP je nutné 

detailněji rozpracovat do podrobného časového rozpisu jednotlivých fází výcviku. Jejich 

vzájemnou závislost lze následně uvažovat ve dvou rovinách. A to v rovině krátkodobé  

(tj. denní plán) a v rovině dlouhodobého výhledu (tj. roční plán). Navržení harmonogramu 

komplexní a vzájemně provázané činnosti těchto prvků je nad rámec bakalářské práce. 

V příloze C uvádím základní závislost zmíněných prvků OP. 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Základní prvky OP 

                                                        DRUHÝ VÝCVIKOVÝ DEN 

ROZVRH I. SKUPINA [min] ROZVRH II. SKUPINA [min] 

8 
00 

Příprava výcviku  30 8 
00 

Příprava výcviku 30 

8 
30 

Studený výcvik 50 8 
30 

Studený výcvik  50 

9 
20 

Výcvikový trenažér 3a 40 9 
20 

Výcvikový trenažér 2a 35 

10 
00 

Výcvikový trenažér 2b 35 9 
55 

Cvičný zásobník 35 

10 
35 

Cvičný zásobník 35 10 
30 

Produktovod 35 

11 
10 

Produktovod 35 11 
05 

Výcvikový trenažér 3a 40 

11 
45 

Oběd, doplnění CAS 60 11 
45 

Oběd, doplnění CAS 60 

12 
45 

Garáž–taktika/vstup 35 12 
45 

Požární útok - taktika 40 

13 
20 

Požární útok - taktika 40 13 
25 

Garáž–taktika/vstup 35 

14 
00

 Garáž–taktika/průchod 40 14 
00

 Detekce/ventilace 35 

14 
40 

Detekce/ventilace 35 14 
35 

Garáž–taktika/průchod 40 

15 
15

 Úklid, ukončení výcviku 45 15 
15

 Úklid, ukončení výcviku 45 

16 
00 

KONEC kurzu ∑=480 15 
00 

KONEC kurzu ∑=480 
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8  Posouzení bezpečnostních podmínek odborné přípravy 

 

Bezpečnostní podmínky ve VZ Zbiroh jsou důležitým aspektem ovlivňujícím správný 

a bezpečný průběh OP v trenažérech simulujících reálné podmínky požáru, které jsou 

vyznačovány především přítomností: 

 

- konvektivního tepla, které je přítomné v kouři 

- sálavého tepla z energetického zdroje, nebo od plamene ve vrstvě kouře  

- omezenou nebo nulovou viditelností 

- prostředím zakouřeným toxickými zplodinami požáru 

 

Je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při výcviku 

převažují nebezpečí uváděná v příloze  pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka 

ministra vnitra, č. 40/2001 ze dne 29. října 2001, kterým se vydává Bojový řád jednotek 

požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů [3]. Nebezpečí spojená se zdoláváním požárů 

v uzavřených prostorech řeší především metodické listy: 

 

N 3 – nebezpečí intoxikace 

N 5 – nebezpečí opaření  

N 6 – nebezpečí pádu 

N 9 – nebezpečí popálení 

N 11 – nebezpečí přehřátí 

N 18 – nebezpečí zřícení konstrukcí 

N 19 – nebezpečí ztráty orientace  

 

Dále jsou hasiči  vystaveni nebezpečím, která bojový řád nepostihuje: 

 

- ztráta funkcí ochranných prostředků 

- poškození VPPO 

- panika 

- dehydratace 

- poruchy krevního oběhu 
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Veškerá činnost ve VZ musí být vedena pod odborným dohledem oprávněných osob - 

lektorů, jež jsou odpovědní za bezpečný průběh praktických výcviků. 

Před zahájením každého výcviku je frekventant prostřednictvím bezpečnostního 

pohovoru seznámen s možnými riziky, které mohou nastat. Praktický výcvik se provádí dle 

metodiky výcviku a s ohledem na bezpečnost osob pohybujících se ve výcvikovém prostoru. 

Osoby, jejichž zdravotní stav nedovoluje provádět OP, musí tuto skutečnost nahlásit 

lektorům. Výcvik musí být ukončen, jsou-li u cvičících zpozorovány známky zhoršeného 

zdravotního stavu. 

 

Cvičící musí být před zahájením výcviku prokazatelně seznámeni: 

- se zásadami bezpečnosti práce 

- s výcvikovým úkolem 

- s možnými riziky, které mohou v průběhu výcviku nastat 

 

Lektoři organizují a kontrolují pohyb cvičících s ohledem na teplotní úrovně 

v prostoru, polohu neutrální roviny, chování vrstvy kouře a předpokládanou hustotu tepelného 

toku uvnitř výcvikového trenažéru [8]. Prostory pro pohyb cvičících a požární techniky jsou 

vymezeny hlavním lektorem. Za nepříznivých klimatických podmínek (bouřka, silný vítr 

apod.) nelze provádět praktický výcvik bezpečně.  

8. 1 Osobní ochranné prostředky 

 

Podstatným prvkem vedoucím ke snížení vzniku potenciálního nebezpečí v průběhu 

výcviku je správné a důsledné užívání osobních ochranných prostředků.  

 

 zásahový oblek 

 zásahová přilba 

 zásahová obuv 

 zásahové rukavice 

 zásahová kukla 

 IDP 

 ochranná maska 

 RDST  
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V 1. polovině listopadu 2011 proběhla ve VZ Zbiroh měření za účelem stanovení 

zásad bezpečného pohybu v trenažérech s ohledem na ochranu zdraví a na prevenci škod 

VPPO. Mj. byly zkoušeny i ochranné zásahové obleky a jejich schopnost poskytovat ochranu 

před daným nebezpečím a okolními vlivy. Podrobnější popis těchto zkoušek bude uveden 

v diplomové práci, jež je uvedena v seznamu použité literatury [22]. 

8. 2 Odpovědnost lektorů za bezpečný průběh výcviku 

 

 V průběhu výcvikové činnosti je ze strany lektorů nutné neustálé monitorování všech 

cvičících a správné funkčnosti celého zařízení. V případě vzniku nebezpečné situace jejich 

urgentní zásah a eliminace možných následků. Následující část práce uvádí úlohy lektorů při 

provádění jednotlivých výcvikových kroků. 

 

8. 2. 1 Výcvik v pozorovacím trenažéru 

 

V případě pozorovacího trenažéru je žádoucí přítomnost minimálně čtyř lektorů na 

jednu skupinu frekventantů, tj. cca 12 cvičících. Dělení činností vedoucích k provedení 

výcviku je poté možné uvažovat v následující rovině (viz. Tab. 9).  

 

Tab. 9 Činnost lektorů při výcviku v pozorovacím kontejneru 

 

Specializovaná osoba Uvedení zařízení do 

provozu 

Výcvik* Ukončení výcviku 

 

 

 

LEKTOR č. 1 

Bezpečnostní 

instruktáž a popis 

výcvikového kroku; 

po přípravě topeniště 

společně s č. 2, 3 

zapálení 

Pozice uvnitř 

trenažéru; 

manipulace 

s proudnicí; společně 

s č. 2, 3 vytváření 

požárně 

dynamických jevů 

 

 

 

Vyhodnocení 

 

 

 

LEKTOR č. 2 

 

Vyzbrojení části ** 

skupiny VPPO a její 

koordinace při tvorbě 

útočného a záložního 

proudu 

Pozice uvnitř 

trenažéru, 

manipulace s vraty 

topeniště; společně 

s č. 1, 3 vytváření 

požárně 

dynamických jevů; 

sledování skupiny 

 

Ventilace a kontrola 

prostor zařízení – 

výskyt osob; 

v případě nutnosti 

dohašení zbylých 

tuhých paliv 

 

 

LEKTOR č. 3 

Vyzbrojení části ** 

skupiny VPPO a její 

koordinace při 

Pozice uvnitř 

trenažéru, ventilace; 

společně s č. 1, 2 

Monitorování 

v nástupním prostoru 

(skupina, zařízení); 
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LEKTOR č. 3 

nakládání pevného 

paliva 

vytváření požárně 

dynamických jevů; 

sledování skupiny 

týlový prostor - 

doplnění tekutin, 

kontrola VPPO, aj. 

 

 

 

LEKTOR č. 4 

 

Kontrola úplnosti a 

celistvosti zařízení; 

koordinace 

uzavření/otevření 

otvorů 

 

Monitorování 

skupiny a zařízení 

v nástupním prostoru  

 

Kontrola zařízení po 

ukončení výcviku 

 

 

* Vzhledem k náročnosti jednotlivých kroků dochází v průběhu výcviku ke střídání lektorů  

   na daných pozicích 

** Za účelem zrychlení přípravných prací je vhodné skupinu rozdělit na dvě menší 

 

8. 2. 2  Výcvik ve výcvikovém trenažéru a garáži 

 

V případě základního i taktického výcviku je žádoucí přítomnost minimálně pěti 

lektorů na jednu skupinu frekventantů, tj. cca 12 cvičících. Dělení činností vedoucích 

k provedení výcviku je poté možné uvažovat v následující rovině (viz. Tab. 10).  

 

Tab. 10 Činnost lektorů při výcviku ve výcvikovém trenažéru a garáži 

Specializovaná osoba Uvedení zařízení do 

provozu 

Výcvik* Ukončení výcviku 

 

 

 

LEKTOR č. 1 

Bezpečnostní 

instruktáž a popis 

výcvikového kroku; 

koordinace přípravy 

útočného a záložního 

proudu s č. 2 

Pozice uvnitř 

zařízení společně 

s útočnou dvojicí 

(popř. družstvem); 

signál pro zahájení 

útoku a komunikace 

s č. 2, 3 

 

 

 

Vyhodnocení 

 

 

LEKTOR č. 2 

 

Koordinace přípravy 

útočného a záložního 

proudu s č.1 

Pozice uvnitř 

zařízení společně 

s útočnou dvojicí 

(popř. družstvem) 

komunikace s č. 1, 4; 

ventilace 

 

Ventilace a kontrola 

prostor zařízení – 

výskyt osob 

 

 

 

LEKTOR č. 3 

Společně s č. 4 

zapnutí a zkušební 

provoz hořáků - po 

vytvoření útočného   

a záložního proudu   

 

Vyzbrojení                

a kontrola VPPO; 

příprava útočných 

dvojic (popř. 

družstev) 

 

 

Kontrola a údržba 

VPPO 
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* Vzhledem k náročnosti jednotlivých kroků dochází v průběhu výměny frekventantů ke     

   střídání lektorů na jednotlivých pozicích. Není však nutná výměna vždy po střídání jedné     

   dvojice či družstvu frekventantů. Záleží na vzájemné domluvě mezi lektory.  

 

8. 2. 3 Výcvik na venkovním prostranství (produktovod + cvičný zásobník)  

 

V případě hasební činnosti prováděné na venkovních technologiích je žádoucí 

přítomnost minimálně čtyř lektorů na jednu skupinu frekventantů, tj. cca 12 cvičících. Dělení 

činností vedoucích k provedení výcviku je poté možné uvažovat v následující rovině (viz. 

Tab. 11).  

 

Tab. 11 Činnost lektorů při výcviku na venkovním prostranství 

 

 

 

LEKTOR č. 4 

Společně s č. 3 

zapnutí a zkušební 

provoz hořáků - po 

vytvoření útočného   

a záložního proudu   

Monitorování 

v nástupním prostoru 

(skupina, zařízení); 

komunikace s č. 2, 3, 

4; týlový prostor -  

doplňování tekutin 

aj. 

 

Monitorování 

v nástupním prostoru 

(skupina, zařízení); 

týlový prostor - 

doplnění tekutin aj. 

 

 

LEKTOR č. 5 

Kontrola úplnosti a 

celistvosti zařízení, 

uzavření/otevření 

otvorů; 

ovládání hořáků po 

konzultaci s č. 2, 3, 4 

 

Ovládání zařízení po 

domluvě s č. 1; 

monitorování 

průběhu výcviku 

 

 

Vypnutí hořáků; 

kontrola úplnosti a 

celistvosti zařízení 

 

Specializovaná osoba Uvedení zařízení do 

provozu 

Výcvik* Ukončení výcviku 

 

LEKTOR č. 1 

Bezpečnostní 

instruktáž a popis 

výcvikového kroku  

Provádění útoku se 

skupinou; 

komunikace s č. 2, 3 

 

Vyhodnocení 

 

 

LEKTOR č. 2 

Vyzbrojení skupiny 

VPPO; koordinace 

skupiny při vytváření 

útočného a záložního 

proudu   

 

Provádění útoku se 

skupinou; 

komunikace s č. 1, 3 

 

 

Kontrola a údržba 

VPPO 

 

 

 

LEKTOR č. 3 

Zapnutí a zkušební 

provoz hořáků 

společně s  č. 4 - po 

vytvoření útočného a 

záložního proudu   

 

 

Příprava útočných 

dvojic (popř. 

družstev) 

 

Monitorování 

skupiny v nástupním 

prostoru; doplnění 

tekutin aj. 

 

LEKTOR č. 4 

Kontrola úplnosti a 

celistvosti zařízení; 

 

Ovládání zařízení po 

 

Vypnutí hořáků; 
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* Vzhledem k náročnosti jednotlivých kroků, dochází v průběhu výcviku ke střídání lektorů  

   na daných pozicích 

8. 3 Komunikace 

 

 V rámci správné koordinace výcviku je důležitá bezchybná komunikace mezi 

odborným personálem, která je zajištěna předem dohodnutými a pevně definovanými signály.  

Níže je uveden možný způsob komunikace, jenž eliminuje vznik potencionálních rizik 

v průběhu výcviku.  

Vzhledem k rozlehlosti areálu se volba komunikace užitím kapesní radiostanice jeví 

jako důvodná. Signály probíhající v radiové síti zajistí uvědomělost všech odpovědných osob 

o právě probíhajícím výcviku. Mezi pozitiva této volby patří urychlení kroků, vedoucích 

k provedení výcviku. Např. v případě, kdy nemá obsluha ovládacího panelu vizuální kontakt 

se cvičící skupinou.  

Negativní stránku tvoří občasná nesrozumitelnost v důsledku velké hlučnosti (čerpadlo 

CAS, technologie plynového zařízení, aj.), dále pak vysoká tepelná zátěž působící na 

radiostanice. Za účelem srozumitelnějšího vyjádření, a to především v případě velké 

hlučnosti, jež výcvik doprovází, je vhodné tuto komunikaci doplnit gesty.  

Komunikace je prováděna srozumitelně s využitím jednoznačných heslovitých výrazů. 

Níže jsou uvedeny možné signály. 

 

Signály spadající do přípravné fáze výcviku:  

 Vyrozumění o kontrole úplnosti a celistvosti trenažéru – KONTROLA PROVEDENA 

 Vyrozumění hlavního lektora o kontrole výskytu osob v trenažéru – ČISTÝ 

 Vyrozumění hlavního lektora o otevření/uzavření příslušných otvorů – OTVORY 

UZAVŘENY / OTEVŘENY 

 Vyrozumění hlavního lektora o uvedení plynového zařízení do provozu – 

TECHNOLOGIE SPUŠTĚNA 

 Vyrozumění hlavního lektora o začínající zkoušce hořáků – POZOR, ZKOUŠKA 

HOŘÁKU č. x 

 

LEKTOR č. 4 

zapnutí a zkušební 

provoz hořáků 

společně s č. 3 

domluvě s č. 1; 

monitorování 

průběhu výcviku 

kontrola zařízení po 

výcviku 
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 Vyrozumění hlavního lektora o ukončení zkoušky hořáků – ZKOUŠKA HOŘÁKU    

č. x  V POŘÁDKU 

 Vyrozumění hlavního lektora o možnosti zahájení výcviku – TRENAŽÉR 

PŘIPRAVEN 

 Vyrozumění hlavního lektora o připravenosti VPPO –PROSTŘEDKY PŘIPRAVENY 

 

Signály spadající do výcvikové fáze: 

 Vyrozumění hlavního lektora a připravenosti útočných dvojic, popř. družstev – 

DVOJICE/DRUŽSTVO PŘIPRAVENO 

 Vyrozumění obsluhy ovládacího panelu hořáků o spuštění plynu – PLYN x (číslo 

hořáku, jenž je využíván k výcviku) 

 Vyrozumění obsluhy ovládacího panelu hořáků o ukončení dodávky plynu – PLYN x 

STOP – STOP 

 Vyrozumění o nutnosti ventilace prostoru trenažéru - VENTILACE 

 

Signály spadající do ukončovací fáze výcviku 

 Vyrozumění hlavního lektora o ukončení výcviku – VÝCVIK UKONČEN 

 Vyrozumění hlavního lektora o vypnutí hořáků – HOŘÁK č. x VYPNUT 

 Vyrozumění hlavního lektora o kontrole výskytu osob v trenažéru – TRENAŽÉR 

ČISTÝ 

 

Signály, jež jsou označovány jako VAROVNÉ 

 Vznik nebezpečí jakéhokoli druhu (např. závada na technologii, závada na útočném 

proudu, nedostatek vody v CAS, aj.)  POZOR – POZOR – POZOR, VŠICHNI VEN 

 

8. 4 Technologie a obsluha trenažérů  

 

Topný systém je opatřen bezpečnostním vybavením, sloužícím jak na ochranu 

obsluhy, tak na ochranu jednotlivých částí zařízení při běžném provozu. 

Protože se jedná o atypické zařízení sloužící k nácviku taktických postupů při 

zdolávání požáru, musí obsluha stále sledovat frekventanty a dle jejich schopností volit 

intenzitu plamenů. Intenzitu plamenů  lze volit pomocí uzamykatelného přepínače výkonu     

a dobou hoření hlavních hořáků. I při zvolení nejnižšího výkonu spuštěného déle než  
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15 s může nastat pro cvičící osoby nebezpečná situace, kdy dochází ke vzniku plamenů, které 

jsou pro cvičícího těžko zvládnutelné. Zároveň musí obsluha počítat s výskytem 

intenzivnějších sekundárních výbuchů, ke kterým dochází vlivem výskytu zbytkového plynu. 

Je nutné sledovat plameny zapalovacích a stabilizačních hořáků, jejichž hlavní hořák je 

v provozu. Sledovat pohyb osob po trenažéru a před novým zapálením zkontrolovat vnitřní 

ovzduší s ohledem na meze výbušnosti. V případě ohrožení osob uvnitř trenažéru otevřít ruční 

odvětrávací otvory, jimiž jsou konstrukce kontejnerů vybaveny. Skupina lektorů vedoucí 

výcvik na daném zařízení provede vždy před zahájením důkladnou kontrolu trenažéru [12]. 

V případě vodíkového hospodářství jsou plameny velmi špatně viditelné, což je dáno 

nízkou emisí světelného záření plamene vodíku. Z tohoto důvodu může pro cvičící osobu                 

nastat nebezpečná situace, na kterou musí reagovat lektor uzavřením příslušných ručních 

uzávěrů. Obsluha musí sledovat indikační drátek zapalovacích hořáků, a pokud některý 

zhasne, musí dojít k jeho uzavření nebo opětovnému zapálení. Pozornost musí být věnována 

výbušné atmosféře v okolí hořáku.  

 

Způsobilost k ovládání vyhrazených plynových zařízení 

 

Při provozu vnitřních plynových spotřebičů je nutné respektovat ustanovení vyhlášky 

ČÚBP. Proškolení obsluhy plynového odběrního zařízení, výkon nad 50 kW je provedeno dle 

§ 5 odst. 2 vyhlášky ČÚBP č. 21/1979 Sb.[17]. 

8. 5 Bezpečnostní dokumentace 

 

Dodržením základních požadavků bezpečnosti práce, pravidel a zásad bezpečného 

výcviku uvedených v bezpečnostní dokumentaci a v neposlední řadě dodržením postupů, jež 

jsou v souladu s bojovým řádem, eliminujeme možná rizika na minimum. Níže je uveden 

výčet bezpečnostní dokumentace. 

 

- Provozní řád [11] 

- Návod k obsluze a údržbě zařízení [12] 

- Analýza  rizik [13] 

- Výcvikové karty [23] – příloha B 
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9 Závěr 

 
 

Výcvikové zařízení Zbiroh je v České republice novým prvkem ve vzdělávání 

příslušníků jednotek PO. Z důvodu zavádění tohoto nového modelu výcviku je zde stále 

spousta nejasností ohledně budoucího vývoje a provozu zařízení. Za účelem odpovídajícího 

vzdělávání příslušníků a udržení vysoké úrovně ,,vycvičenosti“ je třeba tyto nejasnosti vyřešit 

a stanovit přesná pravidla pro provádění odborné přípravy v zařízeních tohoto typu.  

 

Jelikož nebyly v začátku tvorby bakalářské práce stanoveny minimální časové 

prostory potřebné k vykonání jednotlivých výcvikových kol, četnost absolvování odborné 

přípravy a kapacitní prostory výcvikového zařízení Zbiroh, byly tyto neznámé zvoleny za cíle 

bakalářské práce. Další části přibližují problematiku provádění odborné přípravy a pochopení 

účelu VZ Zbiroh. Zde bylo zapotřebí popsat základní informace ohledně uvedeného zařízení 

počínaje obecným popisem areálu, zohledněním logistického zázemí až po posouzení 

bezpečnostních podmínek výcviku. V neposlední řadě bylo poukázáno na prvopočátek těchto 

výcvikových polygonů, jež jsou vybudovány v zahraničí.  

Práce byla směřována ke stanovení výše uvedených cílů na základě co 

nejefektivnějšího způsobu provedení výcviku a zároveň s požadavkem na co nejvyšší 

kapacitní prostory zařízení v rámci ročního provozu. Jak již bylo v úvodu zmíněno, došlo 

v průběhu tvorby k vypracování pracovní verze dokumentu ze strany GŘ HZS ČR, jenž řeší 

provádění OP v zařízeních simulujících reálné podmínky požáru [7]. Pracovní verze 

uvedeného dokumentu doporučuje odbornou přípravu frekventantů absolvovat v cyklu 1 x za 

5 let, což je dle mého názoru neefektivní volba provádění praktického výcviku s ohledem na 

získávání rutinních návyků v souvislosti se zdoláváním požárů v uzavřených prostorech.               

Chceme-li, aby byl hasič adekvátně vycvičen a připraven aplikovat znalosti nabyté 

z praktických výcviků při reálných zásazích, musíme mu věnovat maximální možný časový 

prostor pro získání rutinních návyků, a to v pravidelných časových intervalech.  

Na základě zjištěných údajů a osobních zkušeností, získaných v průběhu vstupní 

odborné přípravy lektorů HZS Plzeňského kraje, byly stanoveny níže uvedené závěry. 

Rozsah praktické části odborné přípravy ve VZ Zbiroh je navržen na 2 x za rok dva 

dny výcviku po 8 hodinách. To zajistí maximální roční průchodnost zařízení pro  

552 frekventantů. Dále je navrženo zabezpečit další vhodné výcvikové zařízení z důvodu 

omezených kapacitních prostorů v rámci navrhovaného způsobu provádění odborné přípravy.  
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„Hasič není z jiného těsta. 

Co ho dělá jiným je síla, 

která ho na základě výcviku 

a spolupráce s druhými přinutí 

vydržet situace, 

kdy jiný člověk už nemůže…“ 

(J.S.)  
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Příloha A Bakalářská práce      Vojtěch Novák 

Strana č. 1  Minimální časové dotace 

 

Minimální časové dotace 

Výcvikové stanoviště cca [min] cca [min] 

Studený výcvik 

Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky  

Popis proudnice a TTD 

Postavení na proudu a zkoušení funkce  

Krátký puls 

Dlouhý puls 

Prostorová figura 

Vyhodnocení 

 

5 

6 

8 

8 

8 

10 

5 

 

 

 

 

50 

Pozorovací kontejner 

Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky 

Kontrola a vstup do prostoru 

Iniciace 

Pozorování dynamiky požáru 

Žíhavé plameny 

Technika hašení 

Ventilace 

Vyhodnocení 

Údržba OP 

 

10 

5 

5 

10 

5 

5 

10 

5 

10 

 

 

 

 

 

65 

Výcvikový trenažér 1 - (hašení při rozšíření požáru v lineárním 

prostoru) 

Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky 

Vystrojení a kontrola OP 

Techniky hašení 

Vyhodnocení 

Údržba OP 

 

 

5 

5 

15 

5 

5 

 

 

 

35 

Výcvikový trenažér 2 - (hašení při rozšíření požáru v lineárním 

prostoru (prováděno ve směru od hořáku č. 3) 

Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky 

Vystrojení a kontrola OP 

Techniky hašení 

Vyhodnocení 

 

 

5 

5 

15 

5 

 

 

 

35 



Příloha A Bakalářská práce      Vojtěch Novák 

Strana č. 2  Minimální časové dotace 

 

Údržba OP 5 

Výcvikový trenažér 2a – (hašení při rozšíření požáru v lineárním 

prostoru (prováděno přímo proti hořáku č. 2) 

Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky 

Vystrojení a kontrola OP 

Techniky hašení 

Vyhodnocení 

Údržba OP 

 

 

5 

5 

15 

5 

5 

 

 

 

35 

Výcvikový trenažér 2b – (hašení při rozšíření požáru v lineárním 

prostoru na více místech (hořáky č. 2 a č. 3) 

Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky 

Vystrojení a kontrola OP 

Techniky hašení 

Vyhodnocení 

Údržba OP 

 

 

5 

5 

15 

5 

5 

 

 

 

 

35 

Výcvikový trenažér 3 – (hašení při rozšíření požáru v lineárním 

prostoru) 

Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky 

Vystrojení a kontrola OP 

Techniky hašení 

Vyhodnocení 

Údržba OP 

 

 

5 

5 

15 

5 

5 

 

 

 

35 

Výcvikový trenažér 3a – (hašení požáru v lomeném a špatně 

větraném prostoru)  

Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky 

Vystrojení a kontrola OP 

Techniky hašení 

Vyhodnocení 

Údržba OP 

 

 

5 

5 

20 

5 

5 

 

 

 

40 

Výcvikový trenažér - detekce a ventilace: (sledování koncentrací 

výbušných plynů vznikajících v průběhu požáru, snižování teploty-

větrání) 

Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 



Příloha A Bakalářská práce      Vojtěch Novák 

Strana č. 3  Minimální časové dotace 

 

Detekce a ventilace 

Proti - výbuchová opatření 

Vyhodnocení 

Údržba OP 

15 

5 

5 

5 

 

35 

Výcvikový trenažér – požární útoky / taktika 

Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky                                                                    

Vystrojení a kontrola OP 

Požární útok  

Vyhodnocení 

Údržba OP 

 

 

        5 

5 

20 

5 

5 

 

 

 

 

40 

Garáž taktika – vstup 

Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky 

Vystrojení a kontrola OP 

Požární útok, techniky hašení 

Vyhodnocení 

Údržba OP 

 

5 

5 

15 

5 

5 

 

 

 

 

35 

Garáž taktika - průchod 

Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky 

Vystrojení a kontrola OP 

Požární útok, techniky hašení 

Vyhodnocení 

Údržba OP  

 

5 

5 

20 

5 

5 

 

 

 

40 

Zásobník 

Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky 

Vystrojení a kontrola OP 

Požární útok 

Vyhodnocení 

Údržba OP 

 

5 

5 

15 

5 

5 

 

 

 

35 

Produktovod 

Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky 

Vystrojení a kontrola OP 

Požární útok 

Vyhodnocení 

 

5 

5 

15 

5 

 

 

 

35 
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Strana č. 4  Minimální časové dotace 

 

Údržba OP 5 

Cvičné silo – nestanoveno x X 

Cvičná železniční cisterna – nestanoveno x X 

Vodíkové hospodářství – nestanoveno x X 

Celkový čas  ∑ = 550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha B                                                                                              Bakalářská práce Vojtěch Novák 

Strana č. 1                       Výcvikové karty

      

1. Plán výcviku pro studený výcvik 
Doba výcviku: cca 50 minut 
 

Počet lektorů : 4 
 

Počet cvičících : 12 frekventantů 

 
 

Věcné prostředky a požární technika 2 x hadice C 52/C45 
2 x proudnice kombinovaná 
1 x hadice B75 
1 x rozdělovač pákový 
1 x přetlakový ventil 

Zdravotní materiál Lékárna kategorie II 

 CAS 20 (čerpadlo pracuje v hodnotách 1 MPa)  defibrilátor 
   Pulsní oxymetr 
   Popáleninová sada 
   Křísící přístroj O2 

    

Ochranné prostředky a vybavení Zásahový oděv 
Zásahová přilba 
Zásahové rukavice 
Zásahová kukla 

Různé 
 

Ochranné nápoje 

   Náhradní stejnokroj a prádlo 
   Prostředky osobní hygieny 
   Mobilní telefon 
    
    

 

Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky:       5 min 

Popis proudnice a TTD:         6 min 

Postavení na proudu a zkoušení funkce       8 min 

Krátký puls:          8 min 

Dlouhý puls:          8 min 

Prostorová figura:                                                              10 min 

Vyhodnocení:           5 min 
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2. Plán výcviku pro pozorovací kontejner 
Doba výcviku: cca 65 minut 
 

Počet lektorů : 4 
 

Počet cvičících : 12 frekventantů 

 

Věcné prostředky a požární technika 2 x hadice C 52/C45 
2 x proudnice kombinovaná 
1 x hadice B75 
1 x rozdělovač pákový 
1 x přetlakový ventil 

Zdravotní materiál Lékárna kategorie II 

 CAS 20 (čerpadlo pracuje v hodnotách 1 MPa)  defibrilátor 
 Detektor plynů  Pulsní oxymetr 
 Termokamera/bezkontaktní teploměr  Popáleninová sada 
   Křísící přístroj O2 

    

Ochranné prostředky a vybavení Zásahový oděv 
Zásahová přilba 
Zásahové rukavice 
Zásahová kukla 

Různé 
 

Ochranné nápoje 
 

 Vzduchový dýchací přístroj  Náhradní stejnokroj a prádlo 
 2 tlakové láhve  Prostředky osobní hygieny 
 Kapesní RDST   Mobilní telefon 
 Svítilna   
 Ochranné potahy na přilbu a VDP   

 
Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky:     10 min 

Kontrola a vstup do prostoru:                       5 min 

Iniciace:                   5 min 

Pozorování dynamiky požáru:             10 min 

Žíhavé plameny:                5 min 

Technika hašení:                           5 min 

Ventilace:            10 min 

Vyhodnocení:                 5 min 

Údržba OP:         10 min 
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3. Plán výcviku pro výcvikový trenažér 1, 2, 2a, 2b, 3 
Doba výcviku:   35 minut 
 

Počet lektorů : 4 Počet cvičících : 12 frekventantů 

 
 

Věcné prostředky a požární technika 2 x hadice C 52/C45 
2 x proudnice kombinovaná 
1 x hadice B75 
1 x rozdělovač pákový 
1 x přetlakový ventil 

Zdravotní materiál Lékárna kategorie II 

 CAS 32 (čerpadlo pracuje v hodnotách 1 MPa)  defibrilátor 
 Detektor plynů  Pulsní oxymetr 
 Termokamera/bezkontaktní teploměr  Popáleninová sada 
   Křísící přístroj O2 

    

Ochranné prostředky a vybavení Zásahový oděv 
Zásahová přilba 
Zásahové rukavice 
Zásahová kukla 

Různé 
 

Ochranné nápoje 

 Vzduchový dýchací přístroj  Náhradní stejnokroj a prádlo 
 2 tlakové láhve  Prostředky osobní hygieny 
 Kapesní RDST   Mobilní telefon 
 Svítilna   
 Ochranné potahy na přilbu a VDP   

 
Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky:     5 min 

Vystrojení a kontrola OP:       5 min 

Techniky hašení:                                      15 min      

Vyhodnocení:         5 min 

Údržba OP:                    10 min      

 

 

 

 

 



Příloha B                                                                                              Bakalářská práce Vojtěch Novák 

Strana č. 4                       Výcvikové karty

      

4. Plán výcviku pro výcvikový trenažér 3a 
Doba výcviku:   40 minut 
 

Počet lektorů : 4 Počet cvičících : 12 frekventantů 

 
 

Věcné prostředky a požární technika 2 x hadice C 52/C45 
2 x proudnice kombinovaná 
1 x hadice B75 
1 x rozdělovač pákový 
1 x přetlakový ventil 

Zdravotní materiál Lékárna kategorie II 

 CAS 32 (čerpadlo pracuje v hodnotách 1 MPa)  defibrilátor 
 Detektor plynů  Pulsní oxymetr 
 Termokamera/bezkontaktní teploměr  Popáleninová sada 
   Křísící přístroj O2 

    

Ochranné prostředky a vybavení Zásahový oděv 
Zásahová přilba 
Zásahové rukavice 
Zásahová kukla 

Různé 
 

Ochranné nápoje 

 Vzduchový dýchací přístroj  Náhradní stejnokroj a prádlo 
 2 tlakové láhve  Prostředky osobní hygieny 
 Kapesní RDST   Mobilní telefon 
 Svítilna   
 Ochranné potahy na přilbu a VDP   

 
Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky:     5 min    

Vystrojení a kontrola OP:       5 min      

Techniky hašení:                   20 min   

Vyhodnocení:         5 min 

Údržba OP:         5 min  
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5. Plán výcviku pro výcvikový trenažér – detekce a ventilace 
Doba výcviku:   35 minut 
 

Počet lektorů : 4 Počet cvičících : 12 frekventantů 

 
 

Věcné prostředky a požární technika 2 x hadice C 52/C45 
2 x proudnice kombinovaná 
1 x hadice B75 
1 x rozdělovač pákový 
1 x přetlakový ventil 

Zdravotní materiál Lékárna kategorie II 

 CAS 32 (čerpadlo pracuje v hodnotách 1 MPa)  defibrilátor 
 Detektor plynů  Pulsní oxymetr 
 Termokamera / bezkontaktní teploměr  Popáleninová sada 
 ventilátor  Křísící přístroj O2 

    

Ochranné prostředky a vybavení Zásahový oděv 
Zásahová přilba 
Zásahové rukavice 
Zásahová kukla 

Různé 
 

Ochranné nápoje 

 Vzduchový dýchací přístroj  Náhradní stejnokroj a prádlo 
 2 tlakové láhve  Prostředky osobní hygieny 
 Kapesní RDST   Mobilní telefon 
 Svítilna   
 Ochranné potahy na přilbu a VDP   

 
Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky:     5 min 

Detekce a ventilace:                           15 min 

Proti-výbuchová opatření:        5 min 

Vyhodnocení:          5 min 

Údržba OP:         5 min   
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6. Plán výcviku pro výcvikový trenažér taktika 
Doba výcviku:   40 minut 
 

Počet lektorů : 4 Počet cvičících : 12 frekventantů 

 
 

Věcné prostředky a požární technika 6 x hadice C 52/C45 
2 x proudnice kombinovaná 
1 x hadice B75 
1 x rozdělovač pákový 
1 x přetlakový ventil 

Zdravotní materiál Lékárna kategorie II 

 CAS 32 (čerpadlo pracuje v hodnotách 1 MPa)  defibrilátor 
 Detektor plynů  Pulsní oxymetr 
 Termokamera/bezkontaktní teploměr  Popáleninová sada 
 Nastavovací žebřík   
 ventilátor  Křísící přístroj O2 

    

Ochranné prostředky a vybavení Zásahový oděv 
Zásahová přilba 
Zásahové rukavice 
Zásahová kukla 

Různé 
 

Ochranné nápoje 

 Vzduchový dýchací přístroj  Náhradní stejnokroj a prádlo 
 2 tlakové láhve  Prostředky osobní hygieny 
 Kapesní RDST   Mobilní telefon 
 Svítilna   
 Vazák na hadice   
 Ochranné potahy na přilbu a VDP   

 

Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky:      5 min  

Vystrojení a kontrola OP:        5 min      

Požární útok:                            20 min 

Vyhodnocení:          5 min    

Údržba OP:         5 min   
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7. Plán výcviku pro výcvikový trenažér garáž – vstup do prostoru 
Doba výcviku:   35 minut 
 

Počet lektorů : 4 Počet cvičících : 12 frekventantů 

 
 

Věcné prostředky a požární technika 2 x hadice C 52/C45 
2 x proudnice kombinovaná 
1 x hadice B75 
1 x rozdělovač pákový 
1 x přetlakový ventil 

Zdravotní materiál Lékárna kategorie II 

 CAS 32 (čerpadlo pracuje v hodnotách 1 MPa)  defibrilátor 
 Detektor plynů  Pulsní oxymetr 
 Termokamera/bezkontaktní teploměr  Popáleninová sada 
   Křísící přístroj O2 

    

Ochranné prostředky a vybavení Zásahový oděv 
Zásahová přilba 
Zásahové rukavice 
Zásahová kukla 

Různé 
 

Ochranné nápoje 

 Vzduchový dýchací přístroj  Náhradní stejnokroj a prádlo 
 2 tlakové láhve  Prostředky osobní hygieny 
 Kapesní RDST   Mobilní telefon 
 Svítilna   
 Ochranné potahy na přilbu a VDP   

 
Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky:      5 min 

Vystrojení a kontrola OP:         5 min 

Požární útok, techniky hašení:                                     15 min    

Vyhodnocení:         5 min 

Údržba OP:             5 min 
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8. Plán výcviku pro garáž - průchod 
Doba výcviku:   40 minut 
 

Počet lektorů : 4 Počet cvičících : 12 frekventantů 

 
 

Věcné prostředky a požární technika 6 x hadice C 52/C45 
2 x proudnice kombinovaná 
1 x hadice B75 
1 x rozdělovač pákový 
1 x přetlakový ventil 

Zdravotní materiál Lékárna kategorie II 

 CAS 32 (čerpadlo pracuje v hodnotách 1 MPa)  defibrilátor 
 Detektor plynů  Pulsní oxymetr 
 Termokamera/bezkontaktní teploměr  Popáleninová sada 
 ventilátor  Křísící přístroj O2 
    

    

Ochranné prostředky a vybavení Zásahový oděv 
Zásahová přilba 
Zásahové rukavice 
Zásahová kukla 

Různé 
 

Ochranné nápoje 

 Vzduchový dýchací přístroj  Náhradní stejnokroj a prádlo 
 2 tlakové láhve  Prostředky osobní hygieny 
 Kapesní RDST   mobilní telefon 
 Svítilna   
 Vazák na hadice   
 Ochranné potahy na přilbu a VDP   

 
Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky:     5 min 

Vystrojení a kontrola OP:        5 min      

Požární útok, techniky hašení:                                    20 min  

Vyhodnocení:         5 min 

Údržba OP:         5 min   
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9. Plán výcviku pro cvičný zásobník, produktovod 
Doba výcviku:   35 minut 
 

Počet lektorů: 4 Počet cvičících : 12 frekventantů 

 
 

Věcné prostředky a požární technika 6 x hadice C 52/C45 
2 x proudnice kombinovaná 
1 x hadice B75 
1 x rozdělovač pákový 
1 x přetlakový ventil 

Zdravotní materiál Lékárna kategorie II 

 CAS 32 (čerpadlo pracuje v hodnotách 1 MPa)  defibrilátor 
 Detektor plynů  Pulsní oxymetr 
 Termokamera/bezkontaktní teploměr  Popáleninová sada 
 Nastavovací žebřík   
 ventilátor  Křísící přístroj O2 

    

Ochranné prostředky a vybavení Zásahový oděv 
Zásahová přilba 
Zásahové rukavice 
Zásahová kukla 

Různé 
 

Ochranné nápoje 

 Vzduchový dýchací přístroj  Náhradní stejnokroj a prádlo 
 2 tlakové láhve  Prostředky osobní hygieny 
 Kapesní RDST   Mobilní telefon 
 Svítilna   
 Vazák na hadice   
 Ochranné potahy na přilbu a VDP   

 
Bezpečnostní pohovor a vysvětlení problematiky:     5 min       

Vystrojení a kontrola OP:        5 min 

Požární útok:                             15 min 

Vyhodnocení:          5 min 

Údržba OP:         5 min 
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