
ŠŠKOLÍCÍ CENTRUM SHZKOLÍCÍ CENTRUM SHZ
U Výkupního střediska

Praha 5 - Řeporyje



ŠŠKOLÍCÍ CENTRUM SHZ KOLÍCÍ CENTRUM SHZ je určeno pro 
výuku, zdokonalování a udržování znalostí       
i dovedností pracovníků provádějících 
montáž a údržbu zařízení (včetně ústředen 
EPS), stejně tak jako pro pracovníky 
obsluhy těchto všech zařízení. 

V rámci praktických ukázek je možné 
seznámit se s mokrou a suchou 
ventilovou stanicí, záplavovou stanicí, 
předstihovou stanicí a systémem 
vodních clon. Všechny jmenované 
systémy se nejvíce využívají v 
rozsáhlých výrobních halách a 
obchodních a logistických centrech. 
Dále jsou zde prezentována plynová 
hasicí zařízení – DUSÍK, INERGEN, 
NOVEC a FM 200, která  se využívají 
zejména k ochraně prostor, kde by 
použití jiného hasicího média  (například 
vody) bylo životu nebezpečné, nebo 
mohlo způsobit nedozírné následky a 
škody na majetku. Plynová hasicí 
zařízení využívají zejména rozvodny 
NN, VN, trafostanice, místnosti 
počítačových sítí, knihovny, archivy atd.

Mimo uvedeného, SKANSKA CZ a.s. 
svého školícího centra využívá i pro 
příslušníky hasičských záchranných sborů, 
kteří se každodenně setkávají s různými 
druhy hasicích  zařízení. Další cílovou 
skupinou jsou pracovníci české asociace 
pojišťoven “ČAP“  provádějící odhad rizik 
pro stanovení výše pojistného. Setkáváme 
se tu zde i s ojedinělou  možností 
předvedení funkčního hasicí zařízení 
investorům, rozhodujícím se vložit finance 
do instalace hasicího zařízení.
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Do budoucna školícího centra je plánovaná pravomoc vydávat 
celostátně uznávané certifikáty na dodávky a montáž hasicích 
zařízení (SK) a prodlužovat jejich platnosti v souladu s platnou 
právní legislativou. 

U školícího centra byla instalována funkční zmenšená zásobní nádrž. 

Okolí školícího centra je uzpůsobeno       
pro parkování zákazníků školícího centra. 

Školící centrum je postaveno ze sestavy mobilních 
kontejnerů přičemž: 8 buněk  tvoří celek ve kterém 
je umístěna přednášková místnost s kapacitou 21 
posluchačů a 5 přednášejících, místností pro 
praktickou přípravu, ve které je instalována většina 
technologie hasicích zařízení. V těchto buňkách je 
také umístěno sociální zařízení a místnůstka 
s kuchyňským koutem. Další buňka o rozměrech  
3 000 x 2 500 mm je uzpůsobena na provádění 
praktických ukázek funkce hasicích zařízení. 
(zkušební komora). 
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