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1. Úvod 

Výcvik hasi!" v trenažéru na pevná paliva simulující reálné podmínky požáru (dále 
jen „trenažér“),  v tzv. „flash over“ kontejneru, má tém$# t#icetiletou tradici. Z místa svého 
vzniku ve Skandinávii se tento zp"sob odborné p#ípravy rozší#il do celého sv$ta. P"vodní 
charakter trenažéru jako prost#edku výcviku se postupn$ m$nil a v sou!asnosti slouží tento 
trenažér také jako prost#edí pro simulaci a zkoumání dynamických požárních jev". Velkou 
popularitu si trenažéry získaly zejména pro svou schopnost vytvo#it podmínky blížící            
se skute!nému prost#edí p"sobení požáru, vysokou mobilitu a variabilitu, jednoduchou 
obsluhu, nízkou cenu a bezpe!nost.  

V Evropských státech je trenažér b$žným standardem. N$které !lenské státy EU,   
nap#. Francie, p#istoupily k plošnému zavád$ní takových trenažér" zejména po té,                   
co p#i zdolávání požáru n$kolik hasi!" zahynulo v souvislosti s neo!ekávaným rozvojem 
požáru.  

V  eské republice dosud takový trenažér není, a!koliv by to mohl být jeden 
z prost#edk", jak udržet vysokou úrove% vycvi!enosti hasi!" i v situaci, kdy podíl požár"     
na celkovém ro!ním po!tu mimo#ádných událostí stále klesá. Sou!asn$ v naších podmínkách 
schází v$decké pracovišt$ pro výzkum, na kterém by se daly provád$t nízkonákladové 
experimenty p#i spalování st#edních objem" ho#lavého materiálu a kde by bylo možné 
verifikovat dynamické požární jevy, které se v zásahové praxi vyskytují jen z#ídka. 
V neposlední #ad$ pot#ebu takového trenažéru signalizuje i pom$rn$ nedávná tragická událost 
p#i zdolávání požáru v Brn$. 

Tento materiál navrhuje rámcovou koncepci zavedení trenažér" pro odbornou p#ípravu 
profesionálních i dobrovolných hasi!" u HZS kraj". Sou!asn$  navrhuje technické provedení 
prvního  trenažéru p#i HZS Olomouckého kraje. Trenažér p#i HZS Olomouckého kraje bude 
pilotním projektem, na kterém budou ov$#eny konstruk!ní a výcvikové postupy pro zavád$ní 
dalších takových trenažér". Zdá se vhodné, aby druhý budovaný trenažér byl realizován 
v  echách do 6 m$síc" od dokon!ení prvního trenažéru.  

Pro efektivní provád$ní odborné p#ípravy je t#eba zpracovat p#íslušný konspekt 
odborné p#ípravy a p#íslušné interní p#edpisy HZS  R upravující výcvik v trenažéru, zejména 
pokyn generálního #editele Hasi!ského záchranného sboru  eské republiky a nám$stka 
ministra vnitra upravující rozsah, osnovy a zp"sob provád$ní základní a pravidelné odborné 
p#ípravy hasi!" a specializa!ních kurz" v trenažéru, p#ípadn$ metodický list Cvi!ebního  
#ádu.  
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2. N$které dot!ené právní p edpisy a vnit ní p edpisy HZS "R 

2.1 Zákony a vyhlášky 

Vody vzniklé p#i odborné p#íprav$ je nutno klasifikovat jako vody odpadní. Jejich 
likvidace musí být v souladu se zákonem !. 254/2001 Sb., o vodách a o zm$n$ n$kterých 
zákon#, ve zn$ní pozd$jších p edpis#. 

Trenažér nelze zat#ídit dle zákona !. 86/2002 Sb., o ochran$ ovzduší                        
a o zm$n$ n$kterých dalších zákon#, ve zn$ní pozd$jších p edpis#. Proto m"že p#íslušná 
obec  stanovit podmínky, za kterých tuto !innost povolí. V její pravomoci je také rozhodnout 
o nápravných opat#eních a uložit sankce za nedodržení stanovených podmínek p#i jejich 
porušení. 

P#i provozování trenažéru vzniká dle, zákona !. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm$n$ 
n$kterých dalších zákon#, ve zn$ní pozd$jších p edpis#, odpad kat. !. 10 01 03. 
S takovým odpadem je t#eba nakládat v souladu s p#íslušnými právními p#edpisy. 

Dle zákona !. 50/1976 Sb, o územním plánování a stavebním  ádu (stavební 
zákon), ve zn$ní pozd$jších p edpis#, m"že být  trenažér  klasifikován jako krátkodobé 
p#enosné za#ízení, u kterého se stavební povolení ani ohlášení se nevyžaduje, nebo jako 
drobná stavba, u které se vyžaduje pouze ohlášení.   

HZS kraje odpovídá za  akceschopnosti a p#ipravenosti jednotek HZS kraje                 
a organizuje odbornou p#ípravu ostatních jednotek PO v souladu s §26 odst. 2 písm. d) a l)      
a §72 zákona !. 133/1985 Sb.,  o požární ochran$, ve zn$ní pozd$jších p edpis#, a § 32 -    
§ 40 vyhlášky !. 247/2001 Sb., o organizaci a !innosti jednotek požární ochrany, ve zn$ní 
vyhlášky !. 226/2005 Sb. K zajišt$ní úkol" souvisejících s p#ipraveností jednotek PO              
a odbornou zp"sobilostí hasi!" je ve smyslu výše uvedených ustanovení právních p#edpis"      
a tzv. norem znalostí d"vodné,  aby HZS kraj" vytvá#ely podmínky pro praktický výcvik        
v trenažéru. Odborná  p#íprava k získání odborné zp"sobilosti podle § 34 – 35 vyhlášky           
a pravidelná odborná p#íprava p#íslušník" HZS kraje podle  § 36 vyhlášky je v souladu          
se zákonem provád$na v za#ízeních HZS kraje.  

Ve vzd$lávacích za#ízení z#ízených Generálního #editelství HZS  R je provád$na 
v souladu s výše uvedenými právními p#edpisy  základní odborná p#íprava k získání odborné 
zp"sobilosti, n$která instruk!n$ metodická zam$stnání a specializa!ní kurzy. V tomto smyslu 
úkoly vzd$lávacích za#ízení z#ízených Generálním #editelstvím HZS  R spo!ívají                   
i v organizaci praktického výcviku v trenažéru. 
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2.2 Interní p edpisy 
 

Podle pokynu generálního #editele Hasi!ského záchranného sboru  R a nám$stka 
ministra vnitra !. 6/2005 k odborné zp#sobilosti p íslušník# Hasi!ského záchranného 
sboru "eské republiky, p#ípravou k prodloužení platnosti osv$d!ení o odborné zp"sobilosti 
p#íslušník" služebn$ za#azených ve funkci hasi! a k prodloužení  platnosti osv$d!ení              
o odborné zp"sobilosti ostatních p#íslušník", kterým není stanoven k prodloužení odborné 
zp"sobilosti  p#íslušný kurz se rozumí pravidelná odborná p#íprava podle vyhlášky                  
!. 247/2001 Sb., o organizaci a !innosti jednotek požární ochrany. 

Dle  pokynu generálního #editele Hasi!ského záchranného sboru  R a nám$stka 
ministra vnitra !. 17/2003, kterým se stanovují normy znalostí hasi!#, ve zn$ní pozd$jších 
p#edpis",  hasi! zná Cvi!ební #ád jednotek PO a umí provést jemu ur!ené !innosti, mimo jiné 
pronikání do objektu, pohyb v neznámém prost#edí, jišt$ní, vytvo#ení úto!ného vedení, 
aplikace hasební látky, používání izola!ního dýchacího p#ístroje apod.  Na teze odborné 
p#ípravy uvedené  v p#íloze výše zmi%ovaného p#edpisu, se odkazují témata odborné p#ípravy  
stanovená MV-G& HZS  R v pokynech k  základnímu zam$#ení pravidelné odborné p#ípravy 
v jednotkách PO. V souladu s uvedeným p#edpisem: 

 ! hasi! umí, ovládá, dovede, pokud p#edvede skute!né !innosti jednotlivce nebo 
družstva, podle schválených postup"; výraz je užíván u !inností,                 
které je možné p#i prokazování dovedností p#edvést,   

 ! hasi! je schopen, pokud prokáže znalosti s uvedením zásad a postup"             
p#i praktické !innosti; !innost m"že být dopln$na vysv$tlením, ilustrací       
nebo jejich kombinací; výraz je užíván u !inností, které nelze pro pot#eby 
prokázání dovednosti objektivn$ simulovat (nap#. rozebírání konstrukcí). 

Dle pokynu generálního #editele Hasi!ského záchranného sboru  R a nám$stka 
ministra vnitra !. 36/2003 k provád$ní odborné p ípravy a odborné zp#sobilosti !len# 
jednotek SDH obcí a jednotek SDH podnik#, ve zn$ní pozd$jších p#edpis", základní 
odborná p#íprava strojník", velitel" družstev, velitel" dobrovolných jednotek PO a odborná 
p#íprava technik" a nositel" dýchací techniky se provádí v odborných kurzech vzd$lávacích 
za#ízení Ministerstva vnitra, u HZS kraj" nebo vzd$lávacích za#ízeních ur!ených 
Ministerstvem vnitra v rozsahu a podle osnov vydaných Ministerstvem vnitra. 

2.3 Chyb$jící interní p edpisy a další dokumenty 

V sou!asné dob$ je t#eba zpracovat:  

 ! pokyn generálního #editele Hasi!ského záchranného sboru  eské republiky      
a nám$stka ministra vnitra upravující výstavbu trenažér" a rozsah, osnovy           
a zp"sob provád$ní základní a pravidelné odborné p#ípravy hasi!"                     
a speciálních kurz" v trenažéru,  

 ! p#íslušný metodický list Pokynu generálního #editele Hasi!ského záchranného 
sboru  R a nám$stka ministra vnitra !. 50/2004, kterým se m$ní Sbírka pokyn" 
vrchního požárního rady  R !. 20/1996, Cvi!ební #ád jednotek požární 
ochrany - technický výcvik, ve zn$ní Sbírky pokyn" vrchního požárního rady 
 R !. 10/1997,  

 ! p#íslušný konspekt odborné p#ípravy v$novaný problematice výstavby 
trenažéru  a výcviku v n$m.   
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3 Analýza sou!asného stavu 

3.1 Sou!asná situace 

V sou!asné dob$ není v  eské republice žádný trenažér. V situaci, kdy po!et požáru     
i jejich podíl na celkovém po!tu mimo#ádných událostí klesá, dochází k tomu, že zejména     
na velkých stanicích si hasi!i nemohou vytvo#it pat#i!né návyky a získat p#íslušné dovednosti 
v rámci b$žné zásahové !innosti. Jsou odkázáni na odbornou p#ípravu. Vzhledem k tomu,     
že !innosti p#i požáru nelze dostate!n$ objektivn$ simulovat, lze stupe% osvojení znalostí       
a dovedností charakterizovat spíše jako je schopen, než umí, ovládá nebo dovede. 
V jednotkách SDH obcí je situace obdobná, jen !etnost výjezd" je zde ješt$ nižší. 
S uvedeného vyplývá, že schopnost hasi!" efektivn$ a bezpe!né zdolávat požár by mohla 
v dohledné dob$ poklesnout, pokud nebude jejich odborná p#íprava dopln$na o snadno 
dostupný trenažér, v n$mž lze vytvo#it podmínky velmi podobné podmínkám p#i reálném 
zásahu.  

 

 

 

 

 

 

 

V vzd$lávacím za#ízení Generálního #editelství HZS  R, odborném  u!ilišti požární 
ochrany (dále jen „OUPO“) Brno, je provozován trenažér na plynná paliva simulující reálné 
podmínky požáru. Se spalováním plynu je však spojena #ada omezení. N$které jevy nelze 
simulovat, protože ve spalinách nejsou p#ítomny saze, nelze proto demonstrovat ší#ení kou#e, 
vznik neutrální roviny a ovliv%ování hloubky vrstvy kou#e. V jiných p#ípadech nelze n$které 
!innosti provád$t, protože výbuchové parametry explozivního ho#ení nebo výbuchu sm$si 
plynu se vzduchem jsou p#íliš vysoké, a proto demonstrace n$kterých jev" nep#ichází 
v úvahu. V neposlední #ad$ je takový trenažér v cen$ 1 – 2 mil. K!  pro využití u každého 
HZS kraje p#íliš drahý. 

Navíc v lokalit$, ve které jsou OUPO Brno a OUPO Frýdek – Místek umíst$na, není 
provozování výcvikového trenažéru v souladu s p#edpisy upravujícími výstavbu a ochranu 
životního prost#edí, vod a ovzduší. Proto je zde možné z#izovat  pouze výcvikové trenažéry        
na plynná paliva. 
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3.2 Realizované kroky 

V uplynulém období byly pro uvedení trenažéru do provozu u!in$ny následující 
kroky: 

 ! byla ur!ena lokalita pro umíst$ní trenažéru simulující reálné podmínky požáru; 
trenažér je možné umístit v jižní !ásti areálu skladového za#ízení                  
HZS Olomouckého kraje v obci Hamry, 

 ! prob$hla jednání se starostou obce, se stavebním ú#adem a odborem životního 
prost#edí a byly dohodnuty podmínky, za jakých m"že být trenažér 
provozováno, 

 ! byla zakoupena a p#eložena n$mecká norma upravující technické podmínky  
realizace a provozu trenažéru, 

 ! na základ$ osobních kontakt" byla soust#ed$na obsáhlá literatura 
k problematice výstavby a provozování trenažéru, 

 ! byla vypo!ítány náklady  v!etn$ orienta!ního rozd$lení náklad" na jednotlivé 
položky,  

 ! byla oslovena VŠB – TU  Ostrava, Fakulta bezpe!nostního inženýrství              
a  požádána o spolupráci, 

 ! bylo oslovena švédská Swedish Rescue Service Agency College ve Skövde      
a požádána o spolupráci.  

 ! byla oslovena za#ízení MV OU PO Brno a OU PO Frýdek-Místek, a dotázána, 
zda by m$la zájem provád$t v budoucnosti odbornou p#ípravu na trenažéru; 
odpov$' byla kladná. 

 

4. Technické provedení trenažéru 

Kone!ná podoba trenažéru a technické #ešení jednotlivých konstruk!ních prvk" bude 
uvedeno v provád$cí technické dokumentaci. 

4.1 Ur!ení za ízení 

Trenažér je soubor prvk" sestavených do systému, který dovoluje simulovat reálné 
podmínky, které lze p#i požáru v uzav#eném prostoru reáln$ p#edpokládat. Energeticky zdroj 
pracuje na principu spalování tuhých paliv, p#esn$ji d#eva. V obecném smyslu se jedná           
o zkušebn$ výcvikový systém, který je ur!en: 

 ! k výcviku a ov$#ování schopnosti hasi!e efektivn$ a bezpe!n$ pracovat 
v p#edem definovaných podmínkách,  

 ! k praktickému ov$#ení záv$r" teoretického zkoumání dynamických požárních 
jev", 

 ! k ov$#ování technický nebo taktických parametr" v$cných prost#edk" požární 
ochrany a taktických postup". 
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Trenažér m"že být provozován v režimu „tréning“ nebo v režimu „výzkum“. V režimu 
„tréning“ je možné simulovat charakteristické podmínky p#i požárech byt" a p#i požárech      
ve sklepních prostorech. Trenažér je p#itom ur!en k provád$ní praktické p#ípravy hasi!" bez 
rozdílu, v jakému druhu jednotky PO vykonávají službu. Praktický výcvik v trenažéru            
je zam$#en na to, aby hasi!: 

 ! získat praktické zkušenosti s projevy požáru, 

 ! získal praktické zkušenosti se situací, kdy dojde p#i požáru v uzav#eném 
prostoru k celkovému vzplanutí nebo ke vzniku žíhavých plamen" a ovládl 
základy chování v takové situaci, 

 ! získat praktické zkušenosti s pozorováním p#íznak" požáru uvnit# objektu        
a um$l na základ$ svých pozorování p#edvídat možná nebezpe!í a míru rizika, 

 ! um$l ú!inn$ používat technické a ochranné prost#edky, 

 ! znal základní techniky hašení a um$l efektivním zp"sobem zmírnit p"sobení 
ú!ink" požáru a zdolávat požár. 

V režimu výzkum je možné zkoumat a analyzovat ú!inky požáru a jejich parametry,    
p#i požárech byt" a p#i požárech ve sklepních prostorech. Trenažér je v režimu výzkum ur!en: 

 ! k verifikaci teoretických záv$ru zkoumání a ov$#ení hypotéz v oblasti 
dynamiky požáru, sdílení tepla a požární taktiky, 

 ! k ov$#ování technických nebo taktických parametr" v$cných prost#edk" 
požární ochrany a taktických postup", zejména proudnic a nových hasicích 
technologií. 

 ! k dopln$ní výuky vysokoškolského studia v p#edm$tech dynamika požáru, 
sdílení tepla a požární taktiky. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Za#ízení pracující v režimu výzkum Za#ízení pracující v režimu trenink 
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4.2 Postup realizace trenažéru 

P#edpokládaný termín uvedení prvního trenažéru do provozu p#i HZS Olomouckého 
kraje je listopad -  prosinec 2006. Postup p#i realizaci trenažéru je rozd$len do p$ti fází, 
kterými jsou: 

 ! p ípravná fáze, ve které bude zpracována technická dokumentace trenažéru       
a výcvikové a bezpe!nostní standardy, 

 ! fáze výstavby, ve které bude proveden nákup sou!ástí trenažéru a trenažéru  
bude postaven, 

 ! kalibra!ní fáze, ve které bude trenažér odzkoušen a zm$#eny sledované 
fyzikální veli!iny; pokud se to ukáže jako nutné, budou provedeny pot#ebné 
zm$ny a trenažér znovu prom$#en; bude vycvi!ena skupina technik", 

 ! fáze výcviku instruktor#, ve které budou ov$#eny výcvikové a bezpe!nostní 
standardy a, pokud se to ukáže jako nutné, budou v nich provedeny pot#ebné 
zm$ny; bude vycvi!ena skupina lektor" a skupina instruktor", 

 ! fáze provozu,  ve které bude trenažér provozován. 

4.2.1 P ípravná fáze 

V této fázi, která dosud trvá, spolupracují HZS Olomouckého kraje a MV – G& HZS 
 R. P#i n$kterých díl!ích !innostech je plánována spolupráce s VŠB-TU Ostrava, zejména p#i 
provád$ní výpo!t" a vytvá#ení model" !innosti trenažéru. Pro získání praktických zkušeností 
s výstavbou a provozem trenažéru je t#eba vykonat služební cestu – pracovní stáž ve Skövde, 
kde sídlí Swedish Rescue Service Agency College a na universit$ v Lundu.   

V p#ípravné fázi se zpracovává následující dokumentace: 

 ! koncepce  využití trenažéru, 

 ! provád$cí technická dokumentace trenažéru  - textová a grafická !ást, 

 ! investi!ní zám$r, 

 ! výcvikový program a návrh organizace výcviku, 

 ! bezpe!ný pracovní postup pro práci v trenažéru, 

 ! kvalifika!ní p#edpoklady pro výstavbu a provoz trenažéru a pro vedení výcviku 
v trenažéru, 

 ! pokyn generálního #editele a nám$stka ministra vnitra.  

4.2.2 Fáze výstavby

Vzhledem k charakteru trenažéru se bude jednat o dlouhodobý hmotný majetek. 
Trenažér bude po#ízen v souladu se zákonem !. 218/2000 Sb., o rozpo!tových pravidlech,    
ve zn$ní pozd$jších p#edpis", se zákonem !. 586/1992 Sb. o daních z p#íjmu, ve zn$ní 
pozd$jších p#edpis", a v souladu s dalšími právními p#edpisy. 

Vzhledem k výši po#izovacích náklad" na výstavbu se nejedná o ve#ejnou zakázku 
podle zákona !. 40/2004 Sb., o ve#ejných zakázkách, ale o malou zakázku. P#i po#ízení 
majetku bude postupováno dle na#ízení Ministerstva vnitra !. 24/2005 a pokynu generálního 
#editele HZS  R a nám$stka ministra vnitra !.41/2005. 
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Ve fázi výstavby dojde k nákupu stavebního materiálu a jednotlivých konstruk!ních 
prvk", nebo budou tyto konstruk!ní prvky vyrobeny. Jde zejména:  

 ! o dva ocelové p#epravní kontejnery t#ídy ISO 1A,  

 ! ocelové profily HEB, L, I a U r"zných rozm$r",  

 ! pásovou ocel, 

 ! ocelové trubky,  

 ! pórobetonové tvárnice r"zných rozm$r",   

 ! desky nebo lamely z minerálních vláken, 

 ! dlažba,   

 ! trapézový plech,  

 ! okna a dve#e, v!etn$ kování, 

 ! zárubn$,   

 ! táhla, 

 ! izola!ní p$na, 

 ! stavební materiál, nap#. cement, kary sí(, písek apod. 

 Nejprve bude vyroben zjednodušený funk!ní model trenažéru v m$#ítku 1:10. Tento 
model bude pozd$ji využit jako praktická pom"cka p#i vlastní odborné p#íprav$. V tomto 
období bude provedeno sestavení trenažéru, které bude z !ásti  provedeno svépomocí. N$které 
!innosti budou provedeny v rámci odborné p#ípravy a n$které odborné práce budou zajišt$ny 
smluvn$ a provedeny dodavatelsky. P#edb$žn$ byly vy!ísleny náklady na výstavbu jednoho 
trenažéru  550 000,- K!.  

Podrobnosti k provedení trenažéru v souladu s platnou legislativou budou uvedeny 
v technické dokumentaci. Životnost konstrukcí se liší  podle posuzovaného konstruk!ního 
prvku a !etnosti užívání trenažéru. V sou!asnosti je odhadována na 1 rok až 10 let podle 
posuzovaného konstruk!ního prvku. P#esn$ji lze životnost stanovit až po kalibraci trenažéru.  

4.2.3 Kalibra!ní fáze

V této  fázi dojde k prom$#ení parametr" trenažéru. Bude m$#eno HRR energetického 
zdroje, teplotní pole v prostoru a v konstrukcích, energetická bilance, hustota tepelného toku, 
složení zplodin, parametry explozivního ho#ení apod.  Bude také provedena zkouška správné 
funkce jednotlivých funk!ních prvk". Pokud budou n$které parametry trenažéru mimo  
interval dovolených hodnot, budou provedeny p#íslušné úpravy. Funk!ní prvky, které 
zkouškou neprojdou, budou opraveny nebo vym$n$ny. Kalibra!ní fáze bude provedena         
ve spolupráci s Technickým ústavem požární ochrany a s VŠB – TU Ostrava. V pr"b$hu 
kalibra!ní fáze prob$hne odborná p#íprava technik" trenažéru. 

Náklady spojené s kalibrací trenažéru byly p#edb$žn$ stanoveny na 50 000,- K!. 
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4.2.4 Fáze výcviku instruktor# 

Ve fázi výcviku instruktor" prob$hne odborná p#íprava instruktor" a lektor".  

4.2.5 Fáze provozu  

Fáze povozu za!íná okamžikem, kdy jsou vycvi!eni technici, instrukto#i  a lekto#i        
a trenažér je pln$ funk!ní a bezpe!ný. 

4.3 Technický popis trenažéru 

4.3.1 Umíst$ní trenažéru

Trenažér bude umíst$n tak, aby byla zajišt$na jeho plná funk!nost a bezpe!nost. Bude 
voln$ uložen na podkladu s dostate!nou únosností a zajišt$n proti posunutí. Ve sm$ru požárn$ 
otev#ených ploch bude zajišt$n dostate!ný odstup od okolo stojících objekt". 

 ! pro pv = 20 kg.m-2, p#i l = 18 m a h = 2,5 m p#i ploše požárn$ otev#ených ploch 
So = 3,95 m2 p#í podílu požárn$ otev#ených ploch k celkové ploše konstrukce    
p = 10% je za dostate!ný odstup považována vzdálenost d = 2,5 m.  

 ! pro pv = 20 kg.m-2, p#i l = 2,5 m a h = 2,5 m p#i ploše požárn$ otev#ených ploch 
So = 5,76 m2 p#í podílu požárn$ otev#ených ploch k celkové ploše konstrukce     
p = 95% je za dostate!ný odstup považována vzdálenost d = 3,5 m. 

 ! pro simulaci explozivního ho#ení d  = 20 m ve sm$ru výronu pyrolýzních plyn" 
a d = 20 m ve sm$ru kolmém na výfukovou plochu.  

Výše uvedené limity nejsou fixní a mohou být v souvislosti s novými poznatky 
získaným b$hem kalibra!ní fáze m$n$ny, pokud budou d"vody tohoto kroku prokazatelné. 

Cvi!ící osoby i osoby provád$jící experiment nastupují k výcviku nebo k provád$ní 
experiment" v trenažéru vždy ze vzdálenosti l " d. P#i provád$ní experiment" p#i kterých         
se p#edpokládá explozivní ho#ení, se nesmí osoby vyskytovat v prostoru ší#ení výbušných 
zplodin ho#ení a v prostoru, který p#iléhá k výfukové st$n$. 

4.3.2 Energetický zdroj

Energetický zdrojem bude !istá d#evní hmota, ve které mohou být p#ítomny kovové 
nebo jiné anorganické neho#lavé prvky, u nichž v podmínkách požáru nehrozí roztržení          
a rozlet. Maximální HRR energetického zdroje v topeništi bude 300 kW. P#i obložení 
výcvikového prostoru ho#lavými materiály je stanoven maximální HRR 500 kW. Tyto limity 
nejsou fixní a mohou být v souvislosti s novými poznatky získaným b$hem kalibra!ní fáze 
m$n$ny. 
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4.3.3 Funk!ní a dispozi!ní !len$ní

Celý trenažér tvo#í: 

 ! topeništ$, 

 ! výcvikový prostor, 

 ! st#íška pro brán$ní pov$trnostním vliv"m, 

 ! soustava vyrozum$ní, 

 ! soustava pro osazení m$#icích prvk", 

 ! soustava havarijního odv$trání. 
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4.3.4 Svislé a vodorovné konstrukce

Konstrukce trenažéru je koncipována tak, aby odolala zvýšeným teplotám a tlak"m. 
Dále bude trenažér izolován, aby bylo možné #ídit podmínky odv$traní. Budou také spln$ny 
bezpe!nostní požadavky, zejména požadavek na bezpe!ný únik, odv$trání a požadavek         
na odleh!ení výbuchového tlaku. 

Tepelným namáháním oceli klesá její pevnost. Díky vysoké hodnot$ koeficientu 
p#estupu tepla dochází k místn$ i !asov$ prom$nlivému sdílení tepla trenažéru s okolím.     
Proto je zvolena neho#lavá sendvi!ová konstrukce ztužená rámem z ocelových profil", 
ut$sn$ná montážní p$nou. Tento sendvi! je v míst$ vym$nitelných konstruk!ních prvk"         
a výfukové st$ny zeslaben. Obecné požadavky na konstrukci jsou  

 ! odolnost konstruk!ních prvk" v"!i teplotám 1000 °C R1000°C =  60 minut; 
žádoucí je, aby byly minimalizovány nevratné materiálové zm$ny vzniklé  
p"sobením tepla, 

 ! odolnost konstruk!ních prvk" v"!i nár"stu tlaku #po % 0,1 kPa p#i rychlosti 
nár"stu tlaku $ = 0,2 kPa.s-1, 

 ! schopnost odleh!it výbuchový tlak p#i hodnotách  nár"stu tlaku ve vnit#ním 
prostoru  #po > 0,1 kPa, 

 ! dostate!ná t$snost zajiš(ující, že vým$na plyn" probíhá pouze dovolenými 
cestami, 

 ! dostate!ný po!et únikových cest; pro bezpe!ný únik jsou požadovány dv$  
únikové cesty; maximální délka únikové cesty ze cvi!ebního prostoru l  = 6 m, 

 ! možnost instalovat v trenažéru p#íslušné m$#ící prvky, 

 ! možnost odv$trat rychle prostor topeništ$ i cvi!ební prostor, 

 ! p#ítomnost takových vym$nitelných prvk" dovolujících pozorovat dynamické 
požární d$je. 

4.3.4.1 Obvodové konstrukce 

Základem plášt$ trenažéru jsou dva upravené ocelové kontejnery ISO #ady 1 A 
používané pro námo#ní, silni!ní a železni!ní p#epravu. Rozm$ry kontejner" jsou  2500 x 2500 
x 12000 mm – výcvikový prostor a 2500 x 2500 x 2500 mm nebo 2500 x 2500 x 6000 mm 
–  topeništ$. St$ny a strop tvo#í p#í!n$ profilovaný ocelový plech. Jednotlivé kontejnery        
jsou spojeny. Po úpravách je rozm$r topeništ$ 2500 x 2500 x 2200 mm nebo 2500 x 2500              
x 3700 mm. Topeništ$ m"že být usazeno na rámu z ocelových profil" na úrovni + 500 mm 
nebo m"že být celý trenažér vynesen na t$chto profilech tak, aby byl zajišt$n jeho podélný 
sklon. 

Plášt je zesílen rámem z ocelových profil" r"zného typu viz kapitola „Nosné 
konstrukce“ a tepeln$ izolován.  
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Dostate!nou tepelnou izolaci st$n v topeništi zajiš(uje sendvi!ová konstrukce – 
trapézový plech, minerální vlna, pórobetonová tvárnice, vlastní pláš( trenažéru. Vyzdívka       
je vyzd$na pórobetonovými bloky na tenkovrstvou zdící sm$s. Stabilita vyzdívky je zajišt$na 
pomocnými kotevními prvky. Kotevní prvky procházejí p#es vyzdívku a slouží k uchycení 
trapézového plechu. Kotevní prvek je tvo#en kulatinou o pr"m$ru 10 mm,  prochází všemi 
vrstvami tepelné izolace. Ve vn$jší obvodové st$n$ je uchycen matkami na podložkách,        
ve vnit#ní st$n$ je uchycen pomocí nava#ené pásoviny. Mezi vyzdívkou a trapézovým krycím 
plechem je vložena vymezovací podložka, která vymezuje prostor pro rohož z minerálních 
vláken.  

Výše uvedená konstrukce je v místech uzáv$r" otvor", vym$nitelných konstrukcí         
a výfukové st$ny zeslabena – trapézový plech, minerální vlna, vlastní pláš( trenažéru. Vzniklé 
net$snosti v plášti jsou izolovány montážní p$nou.  

Dostate!nou tepelnou izolaci stropu v topeništi zajiš(uje sendvi!ová konstrukce – 
trapézový plech, minerální vlna, cementovláknité  desky,  vlastní pláš( trenažéru. Obložení      
je uchyceno kotevními prvky. Kotevní prvky procházejí obložením a slouží k uchycení 
trapézového plechu. Kotevní prvek je tvo#en kulatinou o pr"m$ru 10 mm,  prochází všemi 
vrstvami tepelné izolace. Ve vn$jší obvodové st$n$ je uchycen matkami na podložkách,       
ve vnit#ní st$n$ je uchycen pomocí nava#ené pásoviny. Mezi cementovláknitými deskami 
a trapézovým krycím plechem je vložena vymezovací podložka, která vymezuje prostor       
pro rohož z minerálních vláken Vzniklé net$snosti v plášti jsou izolovány montážní p$nou. 

Dostate!nou tepelnou izolaci ve výcvikovém prostoru zajiš(uje sendvi!ová konstrukce 
– trapézový plech, minerální vlna, vlastní pláš( trenažéru. Vzniklé net$snosti v plášti            
jsou izolovány montážní p$nou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

V obvodových konstrukcích jsou z#ízeny kotevní prvky a vymezen prostor               
pro instalaci lišt pro upevn$ní m$#ících prvk", ho#lavých materiál" zást$ny pro backdraft 
apod. 
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4.3.4.2 Nosné konstrukce 

Kontejner je p"vodn$ samonosný. Po zásazích do jeho konstrukce dojde k vytvo#ení 
nerovnom$rného zatížení a vzniku ohybových moment". Tepelné zatížení zp"sobí v míst$ 
zmín$ných nerovnom$rných zatížení a ohybových moment" deformace, které by mohly        
ve svých d"sledcích vést k zhroucení konstrukce. Proto bude zbudována ztužující konstrukce 
z ocelových profil" HEB 120, L 50, U 120 spojených sváry nebo šroubovými spoji. Ocelové 
profily jsou obloženy minerální vlnou, aby bylo minimalizováno jejich tepelné namáhání.  

Ztužující konstrukce také tvo#í dve#ní zárubn$ a vynášejí pásovinu, která slouží 
k uchycení kotevního prvku. 
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4.3.4.3 Podlaha  

Nášlapná vrstva podlahy ve spalovací !ásti je tvo#ena plynosilikátovými tvarovkami 
tlouš(ky 10 cm uloženými na sucho.   

Nášlapná vrstva podlahy ve výcvikovém prostoru je tvo#ena betonovou dlažbou           
o tlouš(ce 50 mm. Dlažba je uložena na sucho na p"vodní podlahu kontejneru. Spáry jsou 
zasypány pískem. Ve vzdálenosti  2000 mm od d$lící p#epážky mezi výcvikovým                   
a spalovacím prostorem je dlažba položena  na 50 mm silné  vyspádované betonové desce 
s armovací sítí. Spád desky je 0,5 %. Odvod p#ebyte!né vody z výcvikové !ásti je pomocí 
otvor" o pr"m$r" 1 cm v p"vodní podlaze kontejneru.  

4.3.5 Uzáv$ry otvor# a odv$trání

V topeništi jsou z#ízeny t#i  dve#ní otvory. Jeden spojuje topeništ$ s výcvikovým 
prostorem v podélné ose trenažéru. Druhý slouží jako vymetací otvor, nebo jako pr"hled        
do trenažéru a je umíst$n symetricky na p#í!nou osu topeništ$. T#etí otvor je p"vodní          
a je osazen p"vodními ocelovými vraty.  

V topeništi je z#ízen odv$trací otvor 600 x 2000 mm, který slouží k odv$trání 
topeništ$. Otvor je uzav#en klapkou, kterou tvo#í  ocelového plech 1 mm silný, ocelový pant, 
deska z minerální vlny 40 mm a táhlo. Klapka je ovládána táhlem z vn$jšku trenažéru. 
Ovládání je #ešeno pákou se zajiš(ovacím !epem.  

Spojovací dve#e mezi topeništ$m a výcvikovým prostorem slouží k regulaci proud$ní 
zah#átých zplodin ho#ení. Ší#ka dve#í je 900 mm, dve#e jsou tepeln$ izolovány. Otevírají        
se sm$rem do výcvikového prostoru. Úhel otev#ení dve#í je omezen tak, aby nedošlo 
k poran$ní obsluhy p#i náhlém otev#ení dve#í. Dve#ní kování umož%uje zajišt$ní dve#í 
v uzav#ené poloze.  

Dve#e vybíracího otvoru se otevírají sm$rem ven a v uzav#ené poloze jsou aretovány 
západkou. Prostor p#ede dve#mi je upraven pro bezpe!né ukládání žhavého popela. 

Otvor do topeništ$ a vymetací otvor jsou osazeny dv$ma typizovanými ocelovými 
dve#mi 1970/900 mm z válcovaných profil" s plechovou výplní v zárubních z válcovaných 
profil" L50 a U 120.  

Vymetací otvor je pro práci s trenažérem ve režimu výzkum osazen dvoudílnými 
ocelovými dve#mi zasklenými požárním sklem. Sklen$ná výpl% je zalištována lištou z lehkých 
kovových slitin.  

Cvi!ební prostor je vybaven !ty#mi dve#ními otvory a jedním okenním otvorem. Okno 
o rozm$rech 700 x 700 mm má výpl% z požárního skla a je otevíratelné z obou stran. Okno   
je chrán$no plechovou okenicí. Dve#ní otvory jsou osazeny typizovanými dve#mi sendvi!ové 
konstrukce 900/1970 mm. Zárubn$ jsou vyrobeny z ocelových profil" U120 a L50. V dolní 
!ásti únikových dve#í je otvor pro vedení hadic. 

Ve výcvikovém prostoru je z#ízen odv$trací otvor 600 x 600 mm, který slouží 
k odv$trání topeništ$. Otvor je uzav#en klapkou, kterou tvo#í  ocelový plech 1 mm silný, 
ocelový pant, deska z minerální vlny 40 mm a táhlo. Klapka je ovládána táhlem ze vnit#          
i z vn$jšku trenažéru. Ovládání je #ešeno pákou se zajiš(ovacím !epem. 
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V p#ípad$ havárie trenažéru je možné aktivovat havarijní v$trání, kdy dojde 
k sou!asnému otev#ení obou klapek. Pohyb každé klapky je zajiš(ován lanovým p#evodem     
a závažím o hmotnosti 60 kg umíst$ným v ochranném koši na vn$jší stran$ kontejneru. Pohyb 
obou závaží je na sob$ nezávislý. Otev#ení klapek se provádí vytažením areta!ního !epu 
závaží. Areta!ní !ep odjiš(uje sou!asn$ ob$ závaží. Vysunutí areta!ního !epu je možné 
z vnit#ní i vn$jší strany trenažéru.  

Ovládací prvky uzáv$r" otvor" a klapek jsou uzp"sobeny pro manipulaci 
v zásahových ochranných pom"ckách. 

4.3.6 Speciální za ízení 

Ve výcvikovém prostoru je u stropu umíst$na kou ová zást$na, jejíž výška ur!uje 
výšku kou#ové vrstvy. Kou#ová zást$na je tvo#ena plechem zav$šeným u stropu kontejneru, 
ší#ka kou#ové zást$ny je 0,7 m. 

Zást$na pro backdraft  o celkovém rozm$ru 2500 x 2500 mm % 30 mm je tvo#ena 
t#emi samostatnými díly ocelového plechu usazeného v rámu s válcovaných profil". Není 
pevnou sou!ástí trenažéru, ale instaluje se v p#ípad$ pot#eby do p#edem p#ipravených úchyt" 
v prostoru topeništ$. Dva díly o rozm$rech 850 x 2500 mm zást$ny jsou instalovány pevn$. 
Prost#ední díl o rozm$rech 800 x 2500 mm je uložen v pantech umož%ujcích jeho vyklopení 
ve sm$ru pohybu zplodin ho#ení. Ovládání prost#edního dílu je #ešeno pérovým zámkem        
a lanem, tak aby bylo možno díl otev#ít z bezpe!né vzdálenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výfuková st$na  o rozm$rech minimáln$ 2500 x 2500 mm je #ešena jako výklopná.   
Je  instalována v topeništi - tvo#í !ást jedné st$ny topeništ$. Pojistný prvek tvo#í západka        
a péro, které uvolní západku, pokud nár"st tlaku v trenažéru p#ekro!í hodnotu 0,1 kPa.    

4.3.7 Únikové cesty

Výcvikový prostor bude obsazen maximáln$ 7 osobami. Z výcvikového prostoru 
vedou !ty#i  nechrán$né únikové cesty na volné prostranství. Jedna úniková cesta vede      
p#es dvouk#ídlé dve#e kontejneru. Ší#ka této únikové cesty je 2500 mm. Další t#i  únikové 
cesty vedou dve#mi v bo!ní st$n$ výcvikového prostoru. Ší#ka t$chto únikových cest              
je 900 mm.  
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Po!et únikových cest je možné snížit, pokud je  nejv$tší  p#ekonávaná vzdálenost 
uvnit# výcvikového prostoru  5 m a celková délka únikové cesty nep#esáhne 8 m.  Všechny 
únikové cesty vedou na volné prostranství. Dve#e na únikových cestách se otevírají ve sm$ru 
úniku a lze je otev#ít z obou stran.   

4.4 Ov$ ení funk!nosti  a bezpe!nosti trenažéru 

Zkoušky a kalibraci trenažéru je t#eba provést ze dvou d"vod". Prvním je jednozna!n$ 
bezpe!nost a druhým správná funk!nost trenažéru. Zkoušky budou provád$ny v rozsahu        
14 zkušebních dní, kdy na jeden den p#ipadají minimáln$ 2 testy. Zkoušky jsou zam$#eny 
zejména na: 

 ! opot#ebení konstrukcí a jejich deformaci, 

 ! funk!nost bezpe!nostních prvk" po jejich vystavení zát$ži, 

 ! funk!nost speciálních za#ízení, 

 ! popis teplotního pole a zjišt$ní HRR referen!ního energetického zdroje 
p"sobícího na volném prostranství, 

 ! popis teplotního pole v trenažéru v závislosti na HRR  energetického zdroje, 

 ! popis teplotního pole v konstrukcích v závislosti na HRR  energetického 
zdroje, 

 ! popis funkcí teplot v trenažéru v závislosti na !ase p#i konstantním HRR, 

 ! popis tlakového pole v trenažéru v závislosti na HRR energetického zdroje, 

 ! popis funkce tlaku v závislosti na !ase, 

 ! popis chování neutrální roviny v trenažéru, 

 ! analýzu složení zplodin,  

 ! ur!ení podíl" tepla   

- ší#ícího se proud$ním, 

- ší#ícího se sáláním, 

- odvedeného do konstrukcí, 

- odvedeného do ocelového plášt$. 
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4.5 Úpravy  trenažéru na základ$ provedených zkoušek 
Na základ$ provedených zkoušek budou provedena p#íslušná opat#ení. 
 
 

5. Personální zajišt$ní 

Níže uvedené názvy specializací nejsou názvy funkcí ve smyslu Na#ízení vlády          
!. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifika!ní p#edpoklady a kterým se m$ní 
na#ízení vlády o platových pom$rech zam$stnanc" ve ve#ejných službách a správ$.  

5.1 Technik 

Technik je p#íslušník HZS  R, který je oprávn$n a umí uvád$t trenažér do provozu, 
p#íp. provád$t jeho drobné opravy. Technik odpovídá za správnou a bezpe!nou funkci 
trenažéru. Oprávn$ní získá p#íslušník p#ed komisí na základ$ zkoušky. Zkoušku tvo#í 
teoretická !ást a praktická !ást. V teoretické !ásti zkoušený odpovídá na otázky týkající             
se konstrukce trenažéru a dynamických d$j" v n$m probíhajících. P#i praktické !ásti musí 
uvést trenažér do provozu a provád$t další !innosti nutné k bezpe!né a správné funkci 
trenažéru. Okruh nutných znalostí bude tvo#it samostatný dokument. 

5.2 Instruktor 

Instruktor je p#íslušník HZS  R, který je oprávn$n a umí vést v trenažéru výcvik 
v rámci b$žné odborné p#ípravy a odborné p#ípravy !len" jednotek SDH obcí. Oprávn$ní 
získá p#íslušník p#ed komisí na základ$ zkoušky.  

Zkoušku tvo#í teoretická !ást a praktická !ást. V teoretické !ásti zkoušený odpovídá   
na otázky týkající se konstrukce trenažéru, techniky hašení, bezpe!ného vedení výcviku, 
taktiky zásah" a dynamických d$j" v trenažéru probíhajících. P#i praktické !ásti musí 
prokázat znalost základních technik hašení a základních taktických postup" a tyto p#edvést. 
Okruh nutných znalostí bude tvo#it samostatný dokument.  

5.3 Lektor 

Lektor je p#íslušník HZS  R, který je oprávn$n  a umí uvád$t trenažér do provozu, 
provád$t jeho drobné opravy,  vést v trenažéru výcvik v rámci b$žné odborné p#ípravy               
a odborné p#ípravy !len" jednotek SDH obcí, vést v trenažéru výcvik v rámci specializa!ních 
kurz"       a navrhovat nové trenažéry. Ve spolupráci s dalšími osobami je oprávn$n a schopen 
provád$t v trenažéru v$decké experimenty. Oprávn$ní získá p#íslušník p#ed komisí na základ$ 
zkoušky.  

Zkoušku tvo#í teoretická !ást a praktická !ást. V teoretické !ásti zkoušený odpovídá     
na otázky týkající se konstrukce trenažéru, základních výpo!t", sdílení tepla, chování 
materiálu techniky hašení, bezpe!ného vedení výcviku, taktiky zásah" a dynamických d$j" 
v trenažéru probíhajících. P#i praktické !ásti musí prokázat znalost technik hašení a taktických 
postup", technologických postup" pro simulování konkrétních jev" a tyto p#edvést. Okruh 
nutných znalostí bude tvo#it samostatný dokument. 
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5.4 Komise 

Komise je orgán, který schvaluje návrhy nových trenažér", vydává souhlas k jejich 
používání po provedení kalibra!ních zkoušek. Dále je komise zkušebním orgánem,            
p#ed kterým p#íslušník usilující o oprávn$ní technika, instruktora nebo lektora, složí zkoušku. 
Komise je minimáln$ t#í!lenná a je složena z lektor", p#íp. dalších osob ur!ených                 
generálním #editelem HZS  R a nám$stkem ministra vnitra. Zp"sob ustanovení komise a její 
!innost bude upravena interním p#edpisem. 

5.5 Požadavky pro získání specializace technik, instruktor, lektor  

P#ed za#azením do výcviku pro získání p#íslušné specializace technik, instruktor, 
lektor musí uchaze! úsp$šn$ absolvovat p#íslušný specializa!ní kurz. Pro specializaci technik 
a instruktor není požadována praxe. Pro specializaci lektor je požadována minimální praxe    
50 hodin ve výcvikovém trenažéru. Dále musí uchaze! ovládat znalosti a dovednosti 
v rozsahu požadavku na získání p#íslušné specializace.  Rozsah, osnovy a zp"sob provád$ní 
základní a pravidelné odborné p#ípravy hasi!" a specializa!ních kurz" v trenažéru bude  #ešit 
pokyn generálního #editele Hasi!ského záchranného sboru  eské republiky a nám$stka 
ministra vnitra.  

Pro udržení specializace technik nebo instruktor je požadována ro!ní praxe v rozsahu  
50 hodin v trenažéru. Pro udržení specializace lektor je požadována ro!ní praxe 100 hodin      
v trenažéru. 

5.6 Požadavky na ú!astníky  a organizátory odborné p ípravy 

Základní odborná p#íprava hasi!e probíhá v rozsahu 24 hodin. Základní odborná 
p#íprava velitele a strojníka jednotky SDH obce probíhá v rozsahu 8 hodin. Do odborné 
p#ípravy je možné za#adit i další !leny p#íslušné jednotky SDH obce. Odborná p#íprava 
instruktora a technika probíhá v rozsahu 50 hodin. Odborná p#íprava lektora probíhá 
v rozsahu 100 hodin. 

Výcviku v kontejneru se mohou ú!astnit pouze hasi!i s odbornou zp"sobilostí dle   
§72, zákona !. 133/1985 Sb., o požární ochran$, ve zn$ní pozd$jších p#edpis", nebo ú!astníci 
základní odborné p#ípravy v za#ízeních Ministerstva vnitra. 

P#íslušníci musí spl%ovat požadavky pro výkon funkce hasi! dle vyhlášky                   
!. 324/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní zp"sobilost p#íslušník" 
Hasi!ského záchranného sboru  eské republiky, druhy služeb zvláš( obtížných a zdraví 
škodlivých a postup p#i ud$lování ozdravného pobytu, ve zn$ní pozd$jších p#edpis". 

V p#ípad$, že se výcviku v kontejneru ú!astní !lenové jednotek SDH obcí musí mít 
absolvovanou základní odbornou p#ípravu !lena jednotky SDH obce a platné osv$d!ení                  
o absolvování kurzu nositel" dýchací techniky.  lenové jednotek SDH obcí a zam$stnanci 
HZS podniku musí spl%ovat podmínky zdravotní zp"sobilosti pro výkon funkce hasi!          
dle na#ízení vlády !. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní zp"sobilosti zam$stnanc" jednotek 
hasi!ských záchranných sbor" podnik" a !len" jednotek sbor" dobrovolných hasi!" obcí nebo 
podnik". 

Maximální délka nep#etržitého pobytu v  trenažéru nesmí p#esáhnout 30 minut. 
Výcviku se nesmí ú!astnit osoby, jejichž momentální stav nedovoluje provád$t výcvik. 
Výcvik musí být okamžit$ ukon!en, jakmile jsou u ú!astník" výcviku pozorovány p#íznaky 
zhoršeného zdravotního stavu. 
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Organizátor  p#ed zahájením výcviku zajiš(uje tekutiny pro jejich dostate!ný p#íjem       
a personáln$ i materiáln$ p#edléka#skou pomoc po celou dobu trvání výcviku.  Výcvik m"že 
být zahájen až po vytvo#ení jistících skupin. 

5.7 Požadavky na vybavení 

Všichni ú!astníci výcviku musí být vybaveni ochrannými pom"ckami: 

 ! zásahový od$v,    

 ! zásahová obuv, 

 ! p#ilba, 

 ! zásahové rukavice, 

 ! ochranná kukla,  

 ! dýchací p#ístroj,  

 ! osobní svítilna. 

Všechny použité ochranné prost#edky musí spl%ovat podmínky pro použití                  
u jednotek PO. 

  

6. Koncepce zavedení odborné p ípravy v trenažéru p i HZS kraj# 

V první fázi bude vybudován a uveden do provozu trenažér  p#i HZS Olomouckého 
kraje a následn$ podobný trenažér p#i  n$kterém HZS  kraje v  echách. Konkrétní HZS kraje 
bude up#esn$n na základ$ p#ípadného zájmu. P#edb$žn$ se zdá nejvhodn$jší HZS Plze%ského 
kraje, protože v kraji jsou lokality s nízkou hustotou osídlení a sou!asn$ je možné,                
aby v trenažéru provád$li výcvik i p#íslušníci HZS Karlovarského kraje a !lenové jednotek 
SDH obcí Karlovarského kraje.  Pro tuto fázi jsou p#edb$žn$ stanoveny náklady                     
1 200 000,- K!  a termín ukon!ení léto 2007.  

Ve druhé fázi budou zbudovány trenažéry i v dalších krajích. V n$kterých p#ípadech 
bude HZS kaje využívat trenažéry z#ízené p#i jiném HZS kraje. Za#ízení ministerstva vnitra 
mohou využívat trenažér místn$ p#íslušného HZS kraje. Pro tuto fázi jsou p#edb$žn$ 
stanoveny náklady 4 200 000,- K! a termín jaro 2009. 

 P#edpokládá se z#ízení trenažér" p#i následujících HZS kraj" – v závorce je uveden 
HZS kraje nebo za#ízení MV, které trenažér také využívají: 

 ! HZS Plze%ského kraje (HZS Karlovarského kraje), 

 ! HZS Jiho!eského kraje (OUPO Borovany), 

 ! HZS St#edo!eského kraje (HZS hl. m. Prahy), 

 ! HZS Ústeckého kraje (HZS Libereckého kraje, OUPO Chomutov), 

 ! HZS Královéhradeckého kraje (HZS Pardubického kraje), 

 ! HZS Moravskoslezského kraje (VŠB – TU Ostrava, OUPO Frýdek – Místek), 

 ! HZS Olomouckého kraje (VŠB – TU Ostrava – referen!ní pracovišt$, OUPO 
Frýdek – Místek), 

 ! HZS Jihomorvského kraje (OUPO  Brno, HZS Zlínského kraje), 
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 ! HZS kraje Vyso!ina. 

Pokud nebude výše uvedený systém funk!ní, mohou být ve t#etí fázi z#ízeny trenažéry                   
i p#i ostatních HZS kraj". Pro tuto fázi jsou p#edb$žn$ stanoveny náklady 3 000 000,- K!         
a termín do konce roku 2010. Pro t#etí fázi, která nemusí být nutn$ dokon!ena,                      
se p#edpokládá z#ízení trenažér" p#i: 

 ! HZS Karlovarského kraje, 

 ! HZS hl. m. Prahy, 

 ! HZS Libereckého kraje, 

 ! HZS Pardubického kraje, 

 ! HZS Zlínského kraje. 

Celkové p#edpokládané náklady pro z#ízení trenažér" p#i všech HZS kraj" jsou                        
8 400 000,- K!. 

 

7.  Záv$r 

 Jak již bylo #e!eno, trenažéry jsou standardem ve v$tšin$ zemí EU. Je populární pro 
svou bezpe!nost, reálnost nácviku, variabilitu, snadnou údržbu a nízké náklady. Lze               
se domnívat, že je v zájmu HZS  R usilovat o plošné rozší#ení t$chto trenažér"                        
do jednotlivých HZS kraj"   a do za#ízení Ministerstva vnitra. 
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