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Ve Velkém Poříčí byla dokončena rekonstrukce

Učiliště požární ochrany (UPO) ve Velkém Poříčí u Náchoda dostalo v roce
2002 od generálního ředitelství hasičského sboru pověření, aby jako jediné v ČR odborně připravovalo hasiče-lezce pro práci ve výšce a nad volnou
hloubkou. Do té doby hasiči-lezci k výcvikovým účelům využívali převážně budovy, které dosloužily svému původnímu účelu a byly na hraně své životnosti.
S tím však souviselo mnoho nevýhod
a rizik, získávání povolení k výcviku
atd. Hasiči-lezci se proto zhruba před
sedmi lety vydali do Francie do městečka Crolles u Grenoblu, kde si firma Petzl (přední výrobce vybavení pro
lezce) vystavěla vzdělávací a výcvikové zařízení. To je však primárně určeno
pro školení záchranářů-lezců zasahujících zejména v přilehlých Alpách a jejich podhůří a má tudíž odlišný charakter. Zde se tedy naši hasiči inspirovali,
bylo však zapotřebí navrhnout budovu
a její jednotlivé součásti pro specifické

a modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska hasičů, v rámci které vyrostlo nové
výcvikové zařízení. Jedná se o unikátní realizaci
nejen v České Republice, ale i v evropském měřítku. Ve vzájemně propojených prostorách dvou
hal probíhá výcvik a školení nejen profesionálních
hasičů, ale nově se zde budou moci zdokonalovat
také dobrovolní hasiči a zástupci dalších složek
IZS. Nejvýraznějším prvkem celé stavby je venkovní monolitická železobetonová lezecká stěna,
která tvoří průčelí objektu. ❚ In Velké Poříčí, the
reconstruction and modernization of the existing
firefighters' education and training center was
completed, within which a new training facility was
built. It is a unique implementation not only in the
Czech Republic, but also on a European scale. The
interconnected areas of two halls provide space
for training not only for professional firefighters, but
also for volunteer firefighters and representatives
of other IRS units. The most significant element
of the whole building is the outdoor monolithic
reinforced concrete climbing wall, which forms the
front of the building.
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účely všech tuzemských složek HZS,
IZS a hasičů-lezců.
K následné tvorbě zadání byli přizváni architekti a projektanti ATELIERU
TSUNAMI jako konzultanti po stránce
architektonické a stavebně technické.
I oni se vydali do francouzského zařízení pro načerpání zkušeností. Na základě těchto nenahraditelných poznatků
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