
Polygon dechové ochrany
Trenažér pro výcvik nositelů dýchacích přístrojů

Jediné zařízení, které splňuje požadavky na bezpečnost a přitom realisticky imituje
podmínky nasazení dýchacích přístrojů

Postaveno firmou, která v tomto oboru znamená pojem, postaveno firmou Dräger.

Dovolujeme si  Vás pozvat  na polygon dechové ochrany umístěný v prostorách
požární stanice Hasičského záchranného sboru Kaučuk a.s.. Jedná se o zařízení
sloužící  k nácviku  použití  dýchacích  přístrojů,  ochranných  obleků,  masek  a
dalších prostředků používaných v požární ochraně.
 
Proč právě náš polygon:
Za prvé: Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru předepisuje pro nositele dýchací
techniky každé tři měsíce odbornou přípravu v rozsahu, kterou právě náš polygon představuje.
V případě úrazu máte jistotu, že v tomto směru nedošlo k pochybení.
Za druhé: Splňuje ty nejpřísnější požadavky na bezpečnost, mimo jiné i světový unikát - trojí
hlídání  cvičence  termo,  infra  kamerou  a  nášlapy.  Přitom  světoví  standart  je  pouze  dvojí
hlídání.  A i proto je tento polygon zařazen mezi  výcviková zařízení Ministerstva vnitra a
odpovídá i požadavkům EU.
Za třetí:: Jedině na našem polygonu jste schopni vystavit člověka takovým podmínkám jako
při zásahu a mít ho přitom stále pod kontrolou a eliminovat případné jedince se zkratovým
chováním.
Za  čtvrté: Je  v republice  mnoho  polygonů,  ale  jen  některé  jsou  zařazeny mezi  výcvikové
zařízení Ministerstva vnitra a náš je právě jeden z nich. K tomu abychom se mohli stát členy
tohoto „spolku“ polygonů musíme splňovat celou řadu bezpečnostních předpisů, požadavků



na zázemí a především kvalitu nabízených služeb danou konstrukcí samotného polygonu a
požadavky kladenými na lektory výcviku po stránce odborné i profesionální.
Nabízené služby:
 Teoretická  příprava  a  praktické  použití  dýchacích  přístrojů  všech  typů a  značek,  nácvik
použití ochranných obleků chemických i žárových, nácvik neodkladné resuscitace, zapůjčení
dýchacích  přístrojů   a  řadu  dalších  služeb  dle  domluvy.  Praktickým použitím  se  rozumí
absolvování polygonu.
Kde nás najdete:
Polygon je umístěn v budově Hasičského záchranného sboru Kaučuk a.s. V Kralupech nad
Vltavou.
Ceník služeb: 
Absolvování polygonu je 300,- Kč za osobu, zapůjčení dýchacího přístroje Saturn 210,- Kč za
kus, Dräger, Racal a Auer 500,- Kč za kus, zapůjčení tlakové nádoby je 60,- Kč za kus, cena
dalších služeb je 1000,- Kč za hodinu a je na další dohodě. Všechny uvedené ceny jsou včetně
DPH (nejsem plátce DPH).
Pro absolvování výcviku požadujeme: 
Jmenný  seznam  účastníku  pro  urychlení  povolení  vstupu  do  areálu  továrny a  prohlášení
zaměstnavatele, že všichni účastníci školení mají platnou lékařskou prohlídku ne starší jeden
rok a která je opravňuje k nošení dýchací techniky.
Fakturu prosím vystavte na :
Kamil Mayrhofer, Nad Rybníkem 100, 273 43 Buštěhrad, IČO 710 25 278. Další kontakty:
telefonní spojení 606 745 927, E-mail adresa mayrhoferk@centrum.cz

V případě zájmů o výcvik mě prosím kontaktujte a dohodneme pro Vás nejlépe vyhovující
termín. 
V případě jakýchkoli  dotazů Vám je rád zodpovím na výše uvedených kontaktech.

Pro Vaší lepší představu o našem polygonu přikládám pár fotografii:

Samotná dráha polygonu tvořená drátěnými
klecemi a v ní umístěné další překážky.

Spodní patro polygonu – tvořené stejně jako vrchní
část drátěnými klecemi



Termo, infra kamera a mlžící zařízení

Velín (srdce) polygonu

Zátěžová část – přístroje sloužící k vytavení
cvičence definované zátěži

Prostor pro odpočinek

Sociální zázemí – sprchy a šatna

Prostor pro nácvik kompletace dýchací techniky



Současně se snažíme vybudovat na
polygonu malé museum hasičské

techniky v oblasti dechové ochrany

Domovenky útvarů které polygon navštívily jako
cvičenci nebo hosté

Protižárový oblek Escalor

Kyslíkový dýchací přístroj CH 146


