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Motto : „Felix, qui potuit rerum cognoscere causas – Šťastný, kdo mohl poznat příčiny věcí“ 
 

 

 

Popis zařízení  
 

  Cvičný trenažér na pevná paliva, simulující reálné podmínky požárů, tzv. Flashover kontejner je určen: 
 

• k výcviku a ověřování schopnosti hasiče efektivně a bezpečně pracovat v předem definovaných 
     podmínkách, 
 

• k praktickému ověření závěrů teoretického zkoumání dynamických požárních jevů, 
 

• k ověřování technický nebo taktických parametrů věcných prostředků požární ochrany a taktických  
     postupů. 

 
 
Praktický výcvik 
 

Praktický výcvik v trenažéru je zaměřen na to, aby hasič: 
 

• získal praktické zkušenosti s projevy požáru, 
 

• získal praktické zkušenosti se situací, kdy dojde při požáru v uzavřeném prostoru k celkovému 
    vzplanutí nebo ke vzniku žíhavých plamenů a ovládl základy chování v takové situaci, 
 

• získal praktické zkušenosti s pozorováním příznaků požáru uvnitř objektu a uměl na základě 
       svých pozorování předvídat možná nebezpečí a míru rizika, 
 

• uměl účinně používat technické a ochranné prostředky, 
 

• znal základní techniky hašení a uměl efektivním způsobem zmírnit působení účinků požáru 
       a zdolávat požár. 
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VÝCVIK 
 
 
 

 
Kdy:  Dle rozpisu výcviků pro příslušné období, připojen v příloze 
 

Kde: Areál HZS Olk., sklad Hamry, Hamry 107 
 

V kolik:  Začátek výcviku je standardně nastaven na 8:30 
 

Předpokládané ukončení výcviku: Přibližně kolem 14:00 
 

Maximální počet účastníků: 12 
 

Průběh výcviku: 
 

1.1. Teoretický úvod (seznámení s Flashover kontejnerem, Flashover, Backdraft, taktika, 3D hašení), 
1.2. Vstup do kontejneru (pozorování jevů provázejících hoření), 
1.3. Nácvik techniky hašení (3D hašení, krátký puls, dlouhý puls) 
1.4. Vstup do kontejneru (technika hašení, taktika vstupu) 

 

Pravidla pro umožnění výcviku: 
 

1.5. Výcviku v kontejneru se mohou účastnit pouze příslušníci a členové jednotek s odbornou 
způsobilostí dle §72, zákona č 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 
pro výkon funkce hasič.   

1.6. Cvičící musí mít absolvovánu vstupní přípravu příslušníků, popřípadě nástupní odborný výcvik. 
Členové JSDH musí mít absolvovánu základní odbornou přípravu v trvání 40 hodin a 
absolvovaný kurz nositelů dýchací techniky.  

1.7. Každý cvičící musí být během při výcviku v pozorovací části zařízení vybaven ochranným 
pomůckami: zásahový oděv pro hasiče, ochranná přilba, ochranná kukla, zásahové rukavice, 
zásahová obuv a vzduchový dýchací přístroj (dle možností náhradní TL). 

1.8. Dle možností zajistit CAS (dohoda s garantem výcviku). 
1.9. Nutnost zajištění dřeva (palet), 1 vstup do kontejneru představuje 12 palet, standardně se 

realizují 2 vstupy (dohoda s garantem výcviku). 
 

Co lze nebo nelze využít před, při nebo po výcviku: 
 

    - Součástí cvičného trenažéru je sociální zařízení – WC a sprcha (ručník a mýdlo vlastní) 
    - Během výcviku si stravování zajišťují účastníci sami, v okolí není možnost nákupu potravin 
 (přestávka na jídlo bude dle domluvy, doplňovaní tekutin bude průběžně a je možno využít 
              nespálené dřevo k opékání) 
 

Na co nezapomenout: 
 

     - náhradní oblečení (triko, spodní prádlo) 
     - alespoň 3 l nápojů  
     - svačinu 
 

Kontakt na garanta cvičného trenažéru 
 

por. Ing. Petr Ošlejšek – garant flashover kontejneru 
tel: 950 770 308 ; mob: 725 540 108 ; email: p.oslejsek@hzsol.cz 
 

 


