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Začátkem února navštívili výcvikový polygon o. z. HBZS Ostrava jednotky 
dobrovolných hasičů SDH jednotky z Radvanic – JPO II/2, Vratimova – JPO II/1 
a Havířova – JPO III. 
 
V prostorech o. z. HBZS Ostrava se nachází speciální cvičební polygon, kterému se neřekne 
jinak než „dýmnice“. Je to cvičební prostor o rozloze cca 2 000 m3.  V dýmnici je rozmístěno 
ve čtyřech patrech celkem pět okruhů o celkové délce cca 380 m. Jeden z okruhu nese název 
„stoják“, kdy se na dole v takto uložené uhelné sloji dobývalo, a další z okruhu je přizpůsoben 
pro simulaci ztížených mikroklimatických podmínek. Zde můžeme simulovat teplotu až 40 °C 
při 100% vlhkosti, nebo lze ztížit cvičení tím, že snížíme viditelnost v daném prostoru použitím 
nezávadné mlhy. Uspořádání dýmnice je specifické tím, že je možno sledovat báňské 
záchranáře (hasiče) během celého praktického cvičení, popřípadě i s nimi komunikovat. 
Součástí dýmnice je i místnost, kde se nachází cvičební kladiva a nekonečný žebřík. 
 
V sobotu 11. 2. 2023 prošli náročnou trasou polygonu v dýmnici pod vedením velitele družstva 
SDH Radvanice a členem HZS Zábřeh nadstrážmistrem p. Jakubem Lévem uživatelé dýchací 
techniky dobrovolných hasičů z Radvanic, Vratimova a Havířova. Trasu započali prvním 
okruhem ve stojáku, kdy měli vzduchové dýchací přístroje v pohotovostním stavu na zádech. 
Následně takto pokračovali dalšími dvěma okruhy. Při vstupu do posledního okruhu, ve kterém 
byly ztížené mikroklimatické podmínky (teplota 40 °C), viditelnost byla skoro nulová, si již 
členové dobrovolných hasičů přístroje řádně nasadili. 
 
Výcviku v dýmnici se zúčastnilo 27 členů a dle slov vedoucího cvičení p. Léva, byl výcvik 
hodnocen za velmi vydařený. 
                                                                                  
 
Jan Šulej 
specialista VVaT  
o. z. HBZS 
 
Foto: Jakub Lév 
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