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 This Bachelor thesis deals with the process of an emergency survival cell installation 

and commissioning. The theoretical part pursues the description of cell structure, related 
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1 ÚVOD 
 

 Jedním z rozhodujících a stěžejních úkolů při řešení mimořádné události je ochrana 

života a zdraví obyvatelstva.  Součástí hlavních opatření vedoucích k realizaci ochrany 

obyvatelstva při krizových situacích (živelní pohromy, technologické havárie, epidemie, 

bojová činnost, aj.) je pro konkrétní typ události připravený plán nouzového přežití,  

z nějž vychází způsob organizace a zabezpečení nouzového ubytování, nouzového zásobování 

potravinami, pitnou vodou a dalšími nezbytnými předměty a službami k přežití. 

Všechna opatření jsou v souladu s koncepcí o ochraně obyvatelstva do roku 2013 s výhledem 

do roku 2020, z níž vychází ustanovení, které by mělo na úrovni krajů zabezpečit  

15 kontejnerů nouzového přežití, přičemž každý s kapacitou 25 – 50 osob, tj. celkem  

pro 375 – 750 osob potřebujících okamžitou pomoc na celém území ČR. Na centrální úrovni 

jsou pak dle této koncepce vytvářeny materiální základny humanitární pomoci poskytující 

soupravy s celkovou kapacitou 2500 osob a jsou uloženy v objektu skladů územních odborů 

HZS krajů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že pořizování kontejneru na úrovni krajů je v současné době 

v počátcích, chybí metodické návody pro efektivní uvedení kontejneru do provozu. Cílem 

bakalářské práce je přiblížit kontejner nouzového přežití KANP 50, který je ve vlastnictví 

HZS Olomouckého kraje a poskytuje rychlou a účinnou pomoc obyvatelstvu v případě 

mimořádné události na celém území kraje případně i mimo něj. Hlavním záměrem  

však je na základě získaných technických dat vypracovat postup zprovoznění kontejneru. 

Práci lze rozdělit na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na popis 

kontejneru ve vztahu k jeho vnitřní a vnější vybavenosti, technickým parametrům, 

požadavkům na obsluhu a v neposlední řadě také jeho správné údržbě. 

Součástí praktické části práce je poskytnout metodické pokyny pro efektivní a kvalitní 

uvedení kontejneru nouzového přežití do činnosti a pokrýt výše zmíněné nedostatky. 

Konkrétní požadavky na zprovoznění kontejneru v polních podmínkách jsou sepsány 

v jednotlivých chronologicky řazených krocích tak, aby byly srozumitelné, jasné a lehce 

osvojitelné všem osobám pověřeným obsluhou. 
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2 REŠERŠE LITERATURY 
 

Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém (dále jen IZS), určuje složky  IZS, působnost 

složek IZS, působnost a pravomoc státních orgánů a územních samosprávných celků, práva  

a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě na mimořádné události a při jejich 

zdolávání včetně ochrany obyvatelstva před a po dobu vyhlášení krizového stavu. [7] 

Vyhláška č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného 

systému, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška stanovuje zásady koordinace složek IZS, spolupráci operačních středisek základních 

složek IZS, podrobnosti o jejich úkolech, obsah dokumentace IZS a způsob zpracování, 

podrobnosti o stupních poplachů poplachového plánu, zásady havarijního plánu kraje  

a vnějšího havarijního plánu pro zpracování, schvalování a používání, krizová komunikace  

a spojení v IZS. [4] 

Vyhláška č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vyhláška stanovuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany, školení a výcvik jejich 

personálu, způsob podávání informací o možném ohrožení, způsob provedení připravovaných 

opatřeních, komplexní zabezpečení varování a vyrozumění, způsob evakuace  

a její zabezpečení, postup při poskytování úkrytů včetně rozsahu individuální a kolektivní 

ochrany obyvatel. [6] 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

Řeší bezpečnou společnost, připravenost pracovníků veřejné správy včetně právnických, 

fyzických osob a mládeže, organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva, plánování  

a řešení opatření pro mimořádné události, připravenost sil a prostředků, materiální a finanční 

zajištění. [9] 

  



 
 

11 
 

3  ZÁKLADNÍ POJMY 
 

Mimořádná událost – situace nebo událost v prostředí vzniklá v důsledku havárie, živelní 

pohromy, ohrožení kritické infrastruktury, nezákonné činnosti. [4] 

Krizová situace – je mimořádnou událostí a podle zákona o integrovaném záchranném 

systému představuje narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při němž  

je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu. [4] 

IZS – integrovaný záchranný systém -  představuje efektivní systém  vazeb, 

pravidel  spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy 

a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných  

a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události. [4] 

Ochrana obyvatelstva -  je realizována plněním úkolů civilní ochrany. Základními dokumenty 

upravujícími plnění těchto úkolů jsou zákon č. 239/2000 Sb., vyhláška č. 380/2002 Sb.,  

Koncepce ochrany obyvatelstva schválená usnesením vlády a Koncepce ochrany obyvatelstva 

příslušného kraje. [2, 4] 

Nouzové přežití – je charakterizováno jako dočasný způsob přežití obyvatelstva postiženého 

následky mimořádných událostí nebo krizových situací a zahrnuje zejména opatření  

k nouzovému ubytování, zásobování potravinami, pitnou vodou a energiemi a organizování 

humanitární pomoci. [4] 

Kontejner nouzového přežití - je určen k rychlé, účinné a neodkladné pomoci větší skupině 

obyvatelstva při zásahu v případě mimořádné události (např. zásah při velkých dopravních 

silničních, železničních a leteckých nehodách, živelních pohromách, destrukcích budov  

a vyvedení ze zamořeného či jiným způsobem devastovaného prostoru), jejíž vznik  

lze obtížně časově i prostorově předvídat. Lze jej také využít, v souvislosti s mimořádnými 

bezpečnostními opatřeními státu, při složitých, rozsáhlých nebo dlouhodobých zásazích 

složek IZS jako specializované místo pro řízení zásahu, pro odpočinek a občerstvení 

zasahujících příslušníků nebo pro účely výcviku v polních podmínkách pro speciální 

odbornosti (např. pyrotechnici, potápěči, horolezci, kynologové, speleologové, vodní 

záchranáři). 
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4  NOUZOVÉ PŘEŽITÍ OBYVATELSTVA 
 

Krizové situace, mezi které patří zejména živelní pohromy, technologické havárie, 

epidemie, bojová činnost aj. přinášejí s sebou nestandartní mimořádné události, při kterých  

je nutné zajistit ochranu života a zdraví obyvatelstva. 

Zabezpečení opatření nouzového přežití obyvatelstva představuje souhrn činností a postupů 

věcně příslušných orgánů, dalších zainteresovaných subjektů a samotných občanů  

k překonání určité časové období v nestandardních podmínkách. [6]  

Realizace opatření vychází ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému  

a vyhlášky MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS,  

které ukládájí hasičskému záchrannému sboru kraje plnit úkoly kraje pro zabezpečení 

záchranných a likvidačních prací, kde je mimo jiné uvedena povinnost organizovat  

a koordinovat nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, nouzové zásobování 

potravinami, humanitární pomoc a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva.  

[4, 7] 

 

4.1 Opatření nouzového přežití 

 

Opatření nouzového přežití jsou připravována v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 

2013 s výhledem do roku 2020 a stanovují, že plnění opatření nouzového přežití obyvatelstva 

je realizováno zpracováním systému opatření (přijatých a zabezpečených před vznikem 

krizové situace nebo i v jejím průběhu) do havarijního plánu kraje ve formě plánu nouzového 

přežití. [1] 

Mezi opatření nouzového přežití náleží: 

 nouzové ubytování, 

 nouzové zásobování základními potravinami, 

 nouzové zdroje vody, 

 nouzové zásobování pitnou vodou, 

 nouzové základní služby obyvatelstvu, 

 nouzové dodávky energií, 

 organizování humanitární pomoci. 
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Opatření jsou zabezpečována nepřetržitě po dobu, po kterou je situace zasaženého 

obyvatelstva vyžaduje. 

4.2  Prostředky pro zajištění nouzového přežití obyvatelstva 

 

Pro mimořádné události ohrožující či narušující běžný život obyvatelstva a vyžadující 

nouzové přežití obyvatelstva jsou připraveny prostředky zajišťující zabezpečení základních 

životních potřeb. Na centrální úrovni jsou pro tento účel plánovány materiální základny 

humanitární pomoci (dále jen MZHP) s kapacitou pro 2550 osob. Celkem jde o 7 souprav 

MZHP a to 5 souprav MZHP s kapacitou 150 osob ve skladech Základny logistiky Olomouc  

a 2 soupravy MZHP s kapacitou 150 osob ve skladech Záchranného útvaru HZS ČR. 

Na úrovni krajů je plánováno u HZS krajů a ZÚ HZS ČR celkem 15 ks mobilních kontejnerů 

nouzového přežití, každý pro 25 – 50 osob, jejichž celková ubytovací kapacita tedy činí  

375 – 750 osob. V současné době je na území ČR realizováno 11 hasičských kontejnerů 

nouzového přežití. [9] 

V rámci své bakalářské práce se budu dále věnovat kontejneru nouzového přežití KANP 50, 

který je ve vlastnictví HZS OLK. Zaměřím se na podrobný popis kontejneru včetně uvedení 

technických parametrů a jeho vybavení. V další části pak zpracuji požadavky  

a doporučení ke zprovoznění kontejneru nouzového přežití v polních podmínkách. 
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5 ZÁKLADNÍ POPIS KONTEJNERU NOUZOVÉHO 

PŘEŽITÍ 
 

Kontejner nouzového přežití je speciální hasičský kontejner určený pro zajištění 

nouzového přežití při mimořádných událostech, zejména při automobilních, železničních  

a leteckých nehodách, zřícení nebo poškození obytných domů, teroristických útocích, 

masivním přílivu běženců, dlouhodobých zásazích složek IZS, pro odpočinek zasahujících 

příslušníků, nácvicích odborných činností, cvičeních a výcviku příslušníků HZS ČR  

a v neposlední řadě při ukázkách pro veřejnost. (Obr. č. 1) 

Provedení a vybavení kontejneru je uzpůsobeno pro zajištění ochrany 25 – 50 osob  

před nepříznivými klimatickými podmínkami, zajištění základního hygienického zabezpečení 

osob, poskytnutí horkých nápojů, studené či ohřáté stravy, základního zdravotního ošetření  

až pro 5 ležících osob a odpočinek pro další osoby v nepřetržitém provozu po dobu 24 hodin. 

Využití kontejneru lze kombinovat s použitím mobilního dekontaminačního pracoviště.  

Lze jej rozvinout samostatně a nezávisle na okolí nebo napojit na stávající inženýrské sítě 

(elektro, voda a kanalizace), případně využít vhodných stacionárních zařízení k poskytování 

potřebných služeb či zvýšení kapacity péče o postižené obyvatelstvo. 

Všechny kontejnery využívané na území ČR lze vzájemně propojit a tudíž využít  

při mimořádně rozsáhlých kritických situacích. [3] 

 

5.1   Karoserie kontejneru 

 

Základem kontejneru je kontejnerový rám, který je svařen z válcovaných profilů  

„I“ a „U“. Na něm jsou přivařeny výztuhy a držáky z uzavřených profilů a plechů  

pro uchycení nástavby. Nástavba je skříňová, je svařená z ocelových profilů a je oplechovaná 

hliníkovým plechem. V horní části nástavby jsou otvory se závity pro montáž závěsných ok. 

Tato oka slouží pro manipulaci s kontejnerem v průběhu výroby, aby byly dodrženy přesně 

stanovené podmínky. Závěsná oka nebo jejich upevňovací otvory nesmí být v žádném případě 

použity při manipulaci s kontejnerem nebo při jeho provozu. Podlahu tvoří vodovzdorná 

překližka. Pochůzná část je pokryta PVC. Strop, čelní stěna, boční stěny a stěny  

mezi skladovací a kuchyňskou sekcí jsou vyplněny polystyrenem. Horní plošina kontejneru  

je vyrobena z hliníkového plechu a není pochůzná. Vnitřní prostor kontejneru je rozdělen  

na tři pevnými přepážkami oddělené sekce (skladovací, kuchyňskou, hygienickou).  
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Na kuchyňskou sekci při praktickém nasazení navazuje nafukovací stan, který je využitelný 

pro ubytování osob nebo uskladnění materiálu. 

Barevné provedení čelního nosiče a nástavby je červené typu RAL 3000.  

Za upevňovacím třmenem je bílá plocha s reflexní fólií, čímž je řidiči dobře vidítelný 

upevňovací třmen kontejneru. Kostra nástavby je šedá typu RAL 7000 a podélné nosiče jsou 

černé. 

 Po obvodu kontejneru je umístěn vodorovný bílý pruh o výšce 200mm. Na obou podélných 

stranách je kontejner označen nápisem HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR v bílé barvě typu 

RAL 9003 reflexní včetně piktogramů. Rozměrové a hmotnostní parametry jsou uvedeny  

v tabulce č. 1. [3] 

Tabulka č. 1 Technické parametry kontejneru nouzového přežití 

délka kontejneru včetně rámu oka 5940 mm 

šířka 2600 mm 

výška kontejneru  2330 mm 

hmotnost kontejneru 7780 kg 

 

 

                  Obr. č. 1 Kontejner nouzového přežití [1] 
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6 VYBAVENÍ JEDNOTLIVÝCH SEKCÍ KONTEJNERU 
 

Vnitřní prostor kontejneru je rozdělen na tři základní sekce (hygienická, kuchyňská, 

skladovací).  

Jednotlivé sekce jsou od sebe odděleny pevnými přepážkami. 

 

6.1  Hygienická sekce 

 

Hygienická sekce je tvořena dvěma shodnými prostory. Prostory jsou od sebe vzájemně 

odděleny. Nacházejí se v přední části kontejneru, přístupnými z levé a pravé boční strany 

kontejneru jednokřídlovými dveřmi. Dělicí příčkou mezi prostory jsou nádrže na pitnou  

a splaškovou odpadní vodu (každá o objemu 400 l). Nádrže jsou vybaveny signalizací úrovně 

hladin a napojeny na vodovodní a odpadní síť kontejneru s příslušnými čerpadly. 

Vyprázdnění nádrží s odpadní vodou se provádí pomocí čerpadla a přípojné hadice (délka 20 

m) připojené na odpadní armaturu s vyústěním vně kontejneru. Naplnění nádrže na pitnou 

vodu lze uskutečnit z vnější strany kontejneru (např. vodovodního řádu nebo cisterny). 

Každý prostor je osazen umývadlem a ekologickým WC na cca 300 použití. Oba prostory 

jsou vytápěny elektrickými přímotopnými tělesy pro udržení teploty 18°C. Při vstupu  

do prostoru WC se automaticky zapne osvětlení a spustí se ventilátor. (Obr. č. 2) [3] 

 

                    Obr. č. 2 Hygienická sekce  
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6.2  Kuchyňská sekce 

 

Kuchyňská sekce je tvořena samostatným prostorem nacházejícím se uprostřed 

kontejneru s přístupem z levé a pravé boční strany jednokřídlovými prosklenými dveřmi.  

Dveře na pravé straně osazené výdejním okénkem stravy. V prostoru sekce je dále umístěna 

kuchyňská linka se dřezem a rozvod vody. Skříňky v kuchyňské lince slouží k uskladnění 

potravin a kuchyňského nádobí pro jednorázové použití. Sekce slouží k ohřevu stravy  

a přípravě nápojů – k tomuto účelu je nezbytné vybavení v rozsahu uvedeném v tabulce č. 2.  

Vzhledem k velkým teplotním rozdílům, které jsou v České republice během roku   

(-20°C až +40°C), je systém topení a odvětrání dimenzován tak, aby byly pro obsluhu sekce 

zajištěny příznivé pracovní podmínky. (Obr. č. 3) [3] 

 

 

                   Obr. č. 3 Kuchyňská sekce [1] 

 

Tabulka č. 2 Vybavení kuchyňské sekce 

Lednice min. 200 1 1 ks 

Mikrovlnná trouba 17 l 2 ks 

Elektrický přímotop pro udržení teploty na 18°C 1 ks 

Rychlovarná konvice 1,5 l 3 ks 

Elektrický dvouvařič, celkový příkon 2500 W 1 ks 

Zásobník 30 l na ohřev vody 1 ks 

Kuchyňská linka s dřezem 1 ks 
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Čerpadlo na přívod pitné vody pro zajištění konstantního průtoku vody pro el. 

ohřívač o výkonu 1,6 kW 
1 ks 

Čerpadlo na odvod použité vody pro zajištění konstantního průtoku vody o 

výkonu 350 W 
1 ks 

Lékárnička v provedení dle zákona 361/2000Sb. v platném znění 1 ks 

Nádoba na ohřev 5 l v provedení nerez 1 ks 

Nádoba na ohřev 10 l v provedení nerez 1 ks 

Nádoba na ohřev 15 l v provedení nerez 1 ks 

Naběračka monoblok objem 0,150 l v provedení nerez 1 ks 

Naběračka monoblok objem 0,250 l v provedení nerez 1 ks 

Otvírák na konzervy v provedení nerez 3 ks 

Plastové kelímky na jednorázové použití 200 ks 

Plastové příbory pro jednorázové použití 200 ks 

Hluboké talíře pro jednorázové použití 200 ks 

Mělké talíře pro jednorázové požití 200 ks 

Zástěra plátěná 1 ks 

Igelitové pytle pro odpad, uzavíratelné 120 l 100 ks 

 

6.3  Skladovací sekce 

 

Skladovací prostor slouží k uskladnění materiálu uvedeného v tabulce č. 3. Sekce  

je vybavena k zabezpečení přehledného uskladnění materiálu včetně jeho zajištění proti 

pohybu při jízdě a manipulaci s kontejnerem – např. regály, úchyty, pojízdné vozíky jištěné 

brzdou. Ve spodní skladovací části je uložení materiálu řešeno do  pojízdných vozíků  

a nad ní pak skladování materiálu v regálech. (Obr. č. 4) [3] 
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              Obr. č. 4 Skladovací sekce [1] 

 

Tabulka č. 3 Materiál uskladněný ve skladovací sekci 

Elektrocentrála GEKO 13002ED-S/SEBA s příslušenstvím 1 ks 

Kanystry na palivo pro elektrocentrálu 20 l 1 ks 

Nafukovací stan pro 50 osob s příslušenstvím 1 ks 

- osvětlení stanu vnější i vnitřní 1 sada 

- propojovací segment na kontejner 1 ks 

- vytápěcí agregát ke stanu 1 ks 

- kanystr na palivo pro vytápěcí agregát 20 l     1 ks 

- spirálová hadice na přivedení teplého vzduchu do stanu 1 ks 

- termoizolační oddělitelné stěny  1 ks 

- kompresor k nafouknutí stanu  1 ks 

- taška včetně kotvících kolíků        1 ks 

- palice 5 kg s násadou v délce 70 cm 1 ks 

Lůžka skládací polní včetně tašky 5 ks 

Halogenová světla 500 W s kabely 4 ks 

Skládací stativ pro halogenová světla 4 ks 

Skládací stůl s lavicemi Pro 50 osob 

Skládací stojan na igelitové pytle pro odpad 5 ks 

Spací pytel do teploty – 3°C 50 ks 
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Přenosný rozhlasový přijímač 1 ks 

Megafon 1 ks 

Hadice na odčerpávání kalů v délce 20 m 1 ks 

Hadice na napouštění pitné vody v délce 20 m  1 ks 

Hadice na vypouštění splaškové vody o délce 20 m 1 ks 

Páska vytyčovací 500 m 

Prodlužovací a propojovací kabely na napojení jednotlivých spotřebičů dle 

platné ČSN pro užití v PO  
1 sada 

Hasicí přístroj PG 6 2 ks 

Montážní kufr se sadou nářadí 1 ks 

6.4 Podrobná charakteristika vybraných prvků jednotlivých sekcí 

 

Detailní popis základních prvků kontejneru nouzového přežití Olomouckého kraje  

je uveden v následujících bodech: 

 

a) Nafukovací stan ES 48 TL 

 

Stan ES 48 TL slouží pro 50 sedících osob a pro 5 osob ležících na skládacích lůžkách. 

Technické parametry rozloženého a složeného stanu jsou uvedeny v tabulkách  

č. 4 a 5. Stan je vybaven podlahou, termoizolační vložkou K 48T, vnitřním osvětlením 

 ESO 10, část pro ležící osoby je oddělena od ostatního prostoru textilní oddělovací stěnou. 

Součástí stanu je kompresor ESK 200, který slouží k postavení stanu,  nezávislé topení 

Remko ATK 25, které zajišťuje vytopení stanu při venkovní teplotě -5°C na teplotu nejméně 

15°C do 1 hodiny od zprovoznění. Stan je možno napojit na kuchyňskou sekci z levé i pravé 

strany pomocí propojovacího segmentu, který je součástí stanu. Tento segment může sloužit 

zároveň jako vstupní otvor. (Obr. č. 5, 6) [8] 
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                    Obr. č. 5 Postavený stan ES 48 TL [2] 

 

Tabulka č. 4 Rozměry nafouknutého stanu 

 Vnitřní rozměry Vnější rozměry 

délka 8000 mm 8000 mm 

šířka 5540 mm 6000 mm 

výška 2740 mm 3000 mm 

 

 

Obr. č. 6 Stan ES 48 TL ve složeném stavu [1] 

 

 Tabulka č. 5 Rozměry zabaleného stanu 

délka 1500 mm 

šířka 1100 mm 

výška 1100 mm 
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b) Elektrocentrála 

 

 Hlavním zdrojem energie je vyjímatelná elektrocentrála GEKO 13002ED-S/SEBA  

o výkonu 13 kVA. Elektrocentrála je dimenzována tak, aby umožňovala současný provoz 

spotřebičů bez přetížení. Je provozována výhradně mimo kontejner s možností napojení  

do vzdálenosti 20 m a umožňuje připojení 2 ks zásuvek 230V, 1 ks zásuvky 380 V/16A  

a 1 ks zásuvky 380V/32A. (Obr. č. 7) [3] 

 

                           Obr. č. 7 Elektrocentrála Geko [1] 

 

c) Přístřešek ke kontejneru 

 

Součástí vybavení kontejneru je přístřešek napojující se na kontejner. Slouží 

jako rozšíření prostoru pro skladování materiálu, ochrana před nepříznivými vlivy počasí 

(vítr, déšť, apod.) a v neposlední řadě jako zvětšení obytného prostoru při dobrých 

klimatických podmínkách. Přístřešek je konstruován z ocelových trubek s povrchovou 

úpravou komaxit. Opláštění přístřešku je s nepromokavé PES textilie z vnější strany opatřená 

akrylátovou vrstvou, která je odolná UV záření a zvyšuje stálobarevnost materiálu. Dolní část 

(pásování) je zhotovena z šedého PVC materiálu z důvodu lepší odolnosti při styku se zemí. 

[3] 

Rozměry přístřešku jsou 5,5 x 2,5 x 2,25m. 
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d) Nezávislé topení Remko 

 

 Zdrojem tepla pro stan ES 48 TL je teplovzdušný agregát Remko ATK 25. Technické 

parametry jsou uvedeny v tabulce č. 6. Výkon tohoto topidla je natolik dostatečný nato,  

aby při venkovní teplotě -5°C dokázal do jedné hodiny vyhřát stan na teplotu 15°C.  Hlavní 

charakteristikou je přivádění čerstvého a ohřátého vzduchu bez přítomnosti spalin  

do vytápěných prostor. (Obr. č. 8) [11] 

 

                    Obr. č. 8 Nezávislé topení Remko ATK 25 [8] 

 

Tabulka č. 6 Technické parametry nezávislého topení 

Jmenovitý tepelný výkon 25 kW 

Vzduchový výkon 1080 m3/h 

Spotřeba paliva maximální 2,45 l/h 

Obsah nádrže 40 l 

Elektrický příkon 0,43 kW 

Napájení 230 V 

Odtah spalin   150 mm 

Hmotnost 68 kg 

Rozměry délka/šířka/výška 1265 mm/470 mm/685 mm 

 

 

  

http://www.remko.cz/image/cache/data/produkty/Olejove-topne-automaty-ATK-25-226-600x600.jpg
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e) Ekologické WC PROVAPO II s nádrží 

 

Mobilní toalety PROVAPO II  pracují na principu uzavřeného okruhu, ke kterému 

nepotřebují přípojku vody, kanalizace ani elektřiny. Obsah v uzavřené nádrži toalety  

se neustále upravuje dezinfekcí, dezodorací a částečným rozkladem pomocí ekologické 

náplně. Splachuje se stlačením pedálu upravenou vodou, která v mobilní toaletě stále 

cirkuluje. WC má nádrž se sedátkem z hygienicky nezávadného, lehce omyvatelného  

a udržovatelného materiálu. Ekologická toaleta vydrží i případné zmrznutí obsahu. Maximální 

nosnost je 175 kg. Má vlastní splachovací a odčerpávací systém. (Obr. č. 9) [10] 

 

        Obr. č. 9 Ekologické WC Provapo II [10] 

 

f) Nádrž na pitnou vodu 400 litrů 

Nádrž na pitnou vodu má hranolovitý tvar a je svařena z nerezového plechu o síle 

 2 mm. Na horní straně je přišroubováno víko, pod kterým je namontováno přepadové 

potrubí, sloužící k odvzdušnění a zavzdušnění nádrže a pro čerpání vody do a z nádrže. 

Odvádí také vodu pod kontejner, jakmile dojde k přeplnění. Potrubí je opatřeno filtrem 

zabraňujícím vniknutí nečistot do pitné vody. Potrubí vede do nádrže, kde je zakončeno 
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uzavíracím ventilem s plovákem uzavírajícím potrubí při naplnění nádrže. Odvodňovací 

potrubí je vyvedeno pod přípojku potrubí plnění nádrže, kde je zakončeno odvodňovacím 

kohoutem. Pro kontrolu množství naplnění nádrže jsou v nádrži namontována tři čidla 

signalizující stav plnosti ve třech úrovních a to: 

 1  - plná nádrž 

 ¼  - stav signalizující malé množství vody (nutné dotankování) 

 0  - nádrž prázdná 

Ke kostře kontejneru je nádrž upevněna šrouby. [3] 

 

g) Nádrž na splaškovou vodu 400 litrů 

 

Stejně jako nádrž na pitnou vodu je svařena z nerezového plechu o síle 2 mm. Součástí 

nádrže je ponorné čerpadlo TOP VORTEX umístěné ve spodní části a sloužící k vypouštění 

odpadní vody. Na čerpadlo je napojeno potrubí, které vyúsťuje na spodní straně nádrže. 

Množství naplnění nádrže je kontrolováno dvěma čidly signalizující stav plnosti ve dvou 

úrovních a to: 

 ¾  - stav signalizující blížící se plnost nádrže (nutné odčerpání) 

 1 - plná nádrž 

Nádrže je ke kontejneru připevněna šrouby. [3] 
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7 OBSLUHA KONTEJNERU 
 

  K přípravě, naložení a složení, rozvinutí a obsluze kontejneru jsou zapotřebí dvě 

odborně způsobilé osoby:  

strojník – je proškolen pro obsluhu elektrických zařízení podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 4 

v platném znění a dále je odborně způsobilý pro obsluhu požární techniky s natahovacím 

mechanismem na kontejnery a veškerého technického zařízení kontejneru. [5] 

hasič – člen hasičského záchranného sboru proškolený pro obsluhu, používání a údržbu 

kontejneru nouzového přežití. 

– je proškolen pro obsluhu elektrických zařízení podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 3 

v platném znění. [5] 

Pro nasazení kontejneru se jeví jako optimální složení obslužné jednotky v této podobě: 

 velitel jednotky – vede evidenci postižených, organizuje činnost jednotky  

a součinnost), 

 kuchař – připravuje a vydává stravu, 

 skladník – vede evidenci přijatého a vydaného materiálu, 

 zdravotník – organizuje péči o postižené, 

 pomocníci -  jsou jimi 2-4 osoby (počet je závislý na počtu ošetřovaných osob) 

pomáhající s rozložením a provozem komplexu. 
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8 POŽADAVKY NA ZPROVOZNĚNÍ KONTEJNERU 

NOUZOVÉHO PŘEŽITÍ V POLNÍCH PODMÍNKÁCH 
 

Pro bezchybné zprovoznění kontejneru je potřeba znalostí technicko-taktických 

požadavků na jednotlivé kroky vedoucí k uvedení kontejneru do činnosti. 

 

8.1  Převoz požárního kontejneru  

 

Před nakládkou kontejneru je nutné vypustit nádrž na pitnou vodu, nádrž na odpadní 

vodu a vyprázdnit ekologické WC. Na místo určení se kontejner převáží pomocí požárního 

nosiče kontejneru SCANIA P340 6X6, hmotnostní kategorie S pro smíšený provoz 

s natahovacím mechanismem A.T.I.B. 15/50. Řidičem nákladního automobilu je strojník 

způsobilý pro tento převoz. [3] 

 

8.2  Místo nasazení 

 

Před výjezdem je nutné zajistit podmínky v místě nasazení, tj. dostatečně velkou plochu 

(cca 30 x 30m) pro najetí a sklopení KANP 50 a dostatečně nosný a rovný terén s možností 

ukotvení stanu. 

Místo je třeba vybírat i s ohledem na možnou změnu klimatických podmínek, které by mohly 

znemožnit dlouhodobé setrvání stanu na jednom místě – např. místo musí být chráněno  

před stékající vodou, větrnými nárazy apod. (viz níže kapitola 9.3 / 9.3.1). 

Zvolená lokalita musí disponovat možností případného připojení k místní vodovodní, 

elektrické a kanalizační síti. 

 

8.3  Elektrická instalace 

 

Kontejner je vybaven dvěma elektrickými zdroji: 

a) Akumulátorovou baterií  

 

Napětí dodávají dvě baterie 12V/180Ah, které jsou umístěné v uzamykatelné skříni  

na přední stěně kontejneru. Jmenovité napětí kontejneru je 24V s ukostřeným záporným 

pólem. Odrušení je provedeno v základním stupni dle ČSN 34 28 75. 
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Akumulátorové baterie jsou určeny k napájení osvětlení vnitřních prostor kuchyňské  

a skladovací sekce, k napájení osvětlení okolí, ventilátoru umístěného ve střeše kontejneru, 

ovládacího panelu a radiostanice. Bez připojeného dobíjení z vnějšího zdroje je doba použití 

časově omezená. Dobíjení je zajištěno dvěma způsoby: 

1. Napojením kontejneru na konzervační zásuvku 24V  umístěnou vedle zemnícího 

šroubu kontejneru. (Obr. č. 10) 

2. Napojením kontejneru na přívod 230V  za pomocí nabíjecího zařízení FJ45 

umístěného v hlavním rozvaděči. 

 

                           Obr. č. 10 Dobíjecí zásuvka 24V 

b) Elektrocentrálou  

 

Při provozu elektrocentrály je třeba dbát předpisů pro obsluhu a práci  

na elektrozařízeních, dodržovat pokyny pro provoz elektrocentrály od výrobce a dbát předpisů 

– ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem a ČSN 33 2000-4-47 Použití 

ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. [3]  
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8.3.1 Postup zprovoznění elektroinstalace 

 

 Aktivace osvětlení 

Nezávisle na venkovních světelných podmínkách je nejprve zapotřebí zprovoznit vnější 

osvětlení. K tomu se využívá vlastní zdroj, dvě akumulátorové autobaterie 12V/180Ah. 

Zapnutím odpojovače baterií dojde k aktivaci vnějšího osvětlení, osvětlení kuchyňské  

a skladovací sekce, radiostanice, ventilátoru ve střešním prostupu a kompresoru pro výsun 

pneumatického stožáru na nasvětlení blízkého okolí halogenovým osvětlením o výkonu  

2 x 500W.   

 Připojení kontejneru na elektrický zdroj 

Při provozu na externí zdroj je nezbytné provést uzemnění kontejneru pomocí 

zemnícího kolíku a kabelu na uzemňovací šroub, který se nachází na boku hlavního rozvaděče 

vedle STOP tlačítka.  

Elektrickým zdrojem může být: 

a) elektrocentrála GEKO 13002ED-S/SEBA  

-  její umístění musí být v největší vzdálenosti od kontejneru a stanu s ohledem  

na hlučnost a výfukové zplodiny, které elektrocentrála vydává, 

- elektrocentrála musí být uzemněna, aby mohla být následně propojena 

s kontejnerem a nastartována, 

b) externí zdroj z místního objektu ležícího v blízkosti rozloženého komplexu. 

Přívod z externího zdroje je jištěn v hlavním rozvaděči následujícími ochrannými prvky: 

- hlavním jističem s podpěťovou cívkou (zajišťuje ochranu proti přetížení a vypíná  

při přerušení napětí), 

- přepěťovou ochranou (vypíná při napěťových špičkách), 

- proudovým chráničem (zajišťuje ochranu obsluhujících osob před úrazem 

elektrickým proudem). 

Uvedení elektrických spotřebičů do činnosti 

Přepnutím vypínače na hlavním rozvaděči HLAVNÍ STYKAČ do polohy I a zapnutím 

hlavního jističe je kontejner připraven k provozu. (Obr. č. 11) 
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             Obr. č. 11 Hlavní rozvaděč  kontejneru 

Jednotlivé spotřebiče se ovládají za pomocí rozvaděče umístěného v kuchyňské sekci. 

(Obr. č. 12) 

 

   Obr. č. 12 Rozvaděč se stykači spotřebičů 

 

 

8.4  Stavba stanu a přístřešku 

 

Nedílnou součástí kontejneru nouzového přežití jsou stan a přístřešek,  

jejichž prostřednictvím se navyšuje kapacita prostoru a zároveň poskytují ochranu  

před nepříznivými vlivy počasí. 
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8.4.1 Stan 

 

Před vlastním rozložením stanu je třeba dbát těchto pokynů: 

 zamezení přístupu zvířat (zvláště hlodavců) dovnitř nebo do blízkosti stanu,  

neboť by mohla způsobit poškození či nefunkčnost stanu, 

 při používání zdrhovadel je třeba dbát zvýšené opatrnosti, je třeba je udržovat čistá  

a varovat se jejich nepřiměřenému namáhání, 

 vzhledem k možnému zvyšování vlhkosti uvnitř stanu může dojít ke kondenzaci 

vodních par na stěnách, což lze eliminovat lepší ventilací stanu, tj. otevřením dveří  

či oken, 

 ve stanu či v jeho blízkosti je zakázáno používat zařízení spalující plynná, kapalná  

a pevná paliva (kamna, svíčky, grily, topná tělesa aj.), neboť stan je hořlavý. 

Vybalení a rozložení stanu 

Povrch, na kterém bude stan rozložen, musí být zbaven předmětů, které by mohly 

poškodit stan a zároveň musí být tento povrch dostatečně rovný a zpevněný, jinak by nemohla 

být zaručena stabilita stání předmětů. 

Stan musí být dostatečně zajištěn všemi dostupnými prostředky před povětrnostními vlivy. 

Stan se ukotvuje pomocí kolíků kotevními lany, úchyty a oky na stanu, popř. pokud kolíky 

nelze použít, ukotvuje se stan pomocí pytlů s pískem nebo vodou položenými na kotevní laty. 

Kotevní úchyty a lana se vypínají a upevňují stanovými kolíky. 

Po ukotvení stanu se zavěsí termoizolační vložka K48T, vnitřní osvětlení ESO 10  

a nainstaluje se nezávislé topení Remko ATK 25. 

Nafukování stanu 

Při nafukování nosné konstrukce stan postupně získá svůj předem daný tvar, přičemž 

základní plocha stanu se fixuje podlahou stanu. Stěny a střecha se při nafukování rozvinou  

a vypnou. K nafukování stanu slouží kompresor ESK 200 popř. elektrickou pumpou,  

která je součástí zvláštního příslušenství. Doba nafouknutí trvá cca 3 minuty. (Obr. č. 13) 
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    Obr. č. 13 Rozložený stan připravený k nafouknutí kompresorem ESK 200 [1] 

 

Provozní podmínky stanu 

Obvod stanu musí být ukotven k zemi za pomocí stanových kolíků, případně zajištěn 

pytli s pískem, kameny nebo jiným vhodným těžkým materiálem pro jeho zajištění proti 

povětrnostním vlivům. 

Vybavení stanu musí být pokládáno na plastové nebo dřevěné desky bez třísek pro zajištění 

neporušení podlahy. 

Je třeba pravidelně kontrolovat vypnutí lan a provozní tlak stanu. 

V případě, že se vyskytne netěsnost je potřeba natřít podpůrnou konstrukci a ventily 

mýdlovým roztokem, aby se mohla lokalizovat netěsná místa. Po lokalizaci netěsnosti  

je potřeba toto místo ihned opravit. K tomuto účelu je ve skladovacím prostoru umístěna 

souprava na opravu prasklin včetně přesného návodu. [8] 

 Vytápění stanu 

 Pro uvedení topení do provozu je nezbytná znalost návodu k obsluze. Nezávislé topení  

se umísťuje vně stanu a to nejméně ve vzdálenosti 1,5 m od hořlavých předmětů. Napojení  

na stan se provede za pomocí teplovzdušné hadice prostupem ve stanu. Napojení  

na elektrickou energii se provede pomocí prodlužovacího kabelu. 
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Zprovoznění ekologického WC Provapo II 

 Pro uvedení WC do provozuschopného stavu je nutné před prvním použitím nalít 

roztok, který se skládá z 25 litrů vody a 1,5 litrů ekologické náplně. Ekologická náplň  

je součástí kontejneru nouzového přežití. 

 

8.4.2 Přístřešek 

  

Stavba přístřešku: 

Ke stavbě přístřešku je potřeba dvou osob a zabere přibližně 15 min.  

Postup práce: 

- střechu přístřešku vyjmeme z oranžové přepravní tašky a rozložíme do maximální 

šířky a délky, 

- konec kedru nasuneme do začátku obvodové lišty C lišty tak, aby světlý oranžový 

odstín směřoval dovnitř přístřešku a tmavý odstín ven a postupně nasuneme celý kedr, 

- konstrukci skládáme postupně z jedné strany směrem od přístřešku, 

- složíme tyče a zahákneme je do stanových ok na kontejneru,    

- do krajních tyčí nasuneme tyče s čepem, 

- povolíme všechny šrouby a vypneme střechu přístřešku do šířky i do výšky, 

- dotáhneme všechny šrouby, 

- pokud je to možné, ukotvíme přístřešek kolíky do plastových úchytů. [3] 

 

8.5  Zajištění pitné a odpadní vody 

 

Kontejner nouzové přežití disponuje nerezovou nádrží na pitnou vodu o objemu 400 l 

a odpadní nádrží na splaškovou vodu o stejném objemu tj. 400 l. 
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8.5.1 Plnění nádrže na pitnou vodu  

 

Před plněním nádrže se musí uzavřít všechny kohouty, pákové baterie a zkontrolovat 

dotažení spodního dílu sifonu tak, aby nedošlo k zaplavení vnitřních prostor kontejneru. 

Nádrž lze plnit pouze tehdy, je-li kontejner složen na zemi. 

Vlastní plnění lze uskutečnit: 

 

a) z hydrantové sítě:   

 

Použijeme dvacetimetrové hadice osazené spojkami o průměru 25 mm napojené  

na plnicí hrdlo a následně otevřeme přívod vody. Průběh plnění lze sledovat na ovládacím 

panelu vodního hospodářství v kuchyňské sekci. Stav naplnění signalizuje zelená kontrolka. 

Žlutá kontrolka značí pokles hladiny na ¼ (nutnost brzkého doplnění pitné vody) a červená 

kontrolka se rozsvítí při prázdné nádrži a současně se spustí bzučák hlásící zablokování 

čerpadla na pitnou vodu. 

 

b) z cisterny na pitnou vodu: 

 

Pro vlastní naplnění nádrže na pitnou vodu z cisterny je nutné vyvinout patřičný tlak 

pomocí čerpadla na cisterně, případně pomocí externího čerpadla na pitnou vodu.  

Toto čerpadlo ale není ve výbavě kontejneru. Napojení na kontejner se provede totožně jako  

při plnění z hydrantové sítě. (Obr. č. 14) 

 

   Obr. č. 14 ovládací panel vodního hospodářství 
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8.5.2 Vypouštění nádrže na splaškovou vodu 

 

Nádrže na splaškovou vodu lze vypouštět samovolným výtokem nebo vyčerpávat 

pomocí čerpadla umístěného v nádrži na splaškovou vodu. 

Při přečerpávání splaškové vody do nádrže dochází ke zvyšování hladiny v nádrži. Množství 

vody je signalizováno barevnými kontrolkami na ovládacím panelu. Žlutá kontrolka  

se rozsvítí, pokud dojde ke zvýšení hladiny na ¾ (nutnost brzkého vyčerpání). Stav plné 

nádrže oznamuje červená kontrolka. Po ukončení provozu kontejneru propláchneme nádrž 

teplou vodou se saponátem. 

 

8.6  Rozmístění a rozložení vnitřního vybavení kontejneru 

 

Kontejner je řešen s ohledem na co nejúčelnější uspořádání technických prostředků 

zejména podle následujících zásad: 

 těžké a objemné prostředky s příslušenstvím jsou umístěny na vozíky (např. 

elektrocentrála, vytápěcí agregát pro stan apod.), 

 vozíky jsou na podlaze kontejneru a jsou opatřeny na kratší straně u madla otáčecími 

kolečky s možností aretace a brzdou, 

 ostatní technické prostředky jsou uloženy do přepravek, které je možno zasunout  

do regálů z hliníkových profilů, popř. samostatně upevněny. 

 

8.7  Rozmístění a rozložení vnitřního vybavení stanu 

 

 Stan lze rozdělit na dva sektory – část lůžkovou a část pro sedící osoby. 

V lůžkové části je 5 skládacích lůžek pro ležící osoby. V druhé části určené sedícím osobám 

se nachází skládací stoly s lavicemi pro 50 osob. (Obr. č. 15) 

Vše je umístěno na pevné podlaze. 

Z vnitřní části stanu jsou na podpůrné konstrukci umístěny přidržovací pásy a úchyty,  

které slouží k upevnění vybavení podle účelu použití (osvětlení, izolační či chirurgické 

vložky). Jejich zatížení by nikdy nemělo přesáhnout 5 kg. 
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                          Obr. č. 15 skládací stoly a lavice 

 

8.8  Příprava materiálu k použití a výdeji 

 

Materiály, které nejsou přímou součástí vybavení kontejneru nouzového přežití  

lze doplnit ze smluvních zdrojů, přímým nákupem či dodávkou ze státních hmotných rezerv. 

 Tento doplňkový materiál jako např. trvanlivé potraviny, pití, vhodné ruční nářadí  

a jiná doplňková technika je naložena a dovezena jinou dopravní technikou. 

 

8.9  Udržování kontejneru nouzového přežití v nepřetržitém 

provozuschopném stavu 

 

 Kontejner nouzového přežití je schopen nepřetržitého provozu za předpokladu trvalé 

obsluhy, dodávky pohonných hmot, pitné vody a potravin. 

 

Obslužný personál je pravidelně střídán na základě rozhodnutí velitele zásahu. 
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9 ÚDRŽBA KONTEJNERU A JEHO VYBAVENÍ 
 

K zajištění provozuschopnosti kontejneru je potřeba dodržovat pravidelné servisní 

prohlídky a s tím související údržbu komponentů uvedených v tabulce č. 7. 

 

Tabulka č. 7 Časové intervaly údržby 

 Činnost Časový 

interval 

Kontejner Mazání zámků, pantů, plynových vzpěr 1 x 6 měsíců 

Ekologické WC Vyjmutí, opláchnutí vodou se saponátem  Po použití 

Expanzní nádoba 

Aquamat 
Kontrola tlaku bez zavodnění 1 x měsíc 

Elektrocentrála Geko 
Kontrola množství oleje, čistota vzduchového 

filtru a doplnění pohonných hmot 
1 x týdně 

Čerpadla Splaškové čerpadlo propláchnutí, odvodnění Po použití 

Stan a přístřešek 
Omytí vodou a saponátem o malé koncentraci, 

osušení, mazání zipů 
Po použití 

Elektrospotřebiče 
Očištění, kontrola celistvosti 

Revize 

Po použití 

1 x ročně 
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10 NEDOSTATKY PŘI ZPROVOZNĚNÍ, OBSLUZE A 

ÚDRŽBĚ KONTEJNERU NOUZOVÉHO PŘEŽITÍ 
 

V rámci shromažďování materiálů pro tuto bakalářskou práci bylo zjištěno,  

že v jednotlivých krajích, které v současné době KNP vlastní, neprobíhají žádná pravidelná 

školení pracovníků určených k jejich obsluze. 

Materiály charakterizující kontejner, jeho technické parametry a vybavení jsou součástí 

obecného a heslovitého návodu. K jednotlivým komponentům (elektrocentrála, topidlo, 

ekologické WC) naopak existují příliš obšírné návody, ve kterých se lze těžko orientovat. 

Z této skutečnosti tedy vyplývá, že pro efektivní a rychlé uvedení KNP do chodu je zapotřebí 

sjednotit celou dokumentaci a vytvořit metodický list, který by sloužil jako podklad  

pro vedení pravidelných a odborných školení. Nedílnou součástí školení by mělo být poučení  

o bezpečnosti práce při zprovoznění a celkové obsluze kontejneru a v neposlední řadě 

adekvátní proškolení pro práci s elektrickým zařízením. 

Shrnutí základních nedostatků: 

- Absence metodického materiálu.  

- Absence pravidelných odborných školení. 
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11 ZÁVĚR 
 

V České republice existuje několik typů kontejnerů nouzového přežití, přičemž  

pro všechny jsou společná pravidla uvedení do provozu. Navíc v případě potřeby jsou 

technické parametry navrženy tak, aby všechny kontejnery byly schopny se v případě rozsáhlé 

kalamity spojit v jeden komplex, který zabezpečí nouzové přežití většímu počtu obyvatel. 

Z koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 vyplývá ustanovení 

zabezpečit jednotlivé kraje kontejnery nouzového přežití. 

V současné době je na úrovni krajů realizováno celkem jedenáct kontejnerů nouzového 

přežití. HZS Olomouckého kraje vlastní kontejner od roku 2005. Jde o typ kontejneru KANP 

50 jehož hlavní součástí je nafukovací stan ES 48 TL, který byl předmětem zájmu této 

bakalářské práce. 

Na problém mimořádných událostí se nemůžeme nikdy stoprocentně připravit. Avšak  

za pomoci kvalitních metodických materiálů můžeme připravit příslušníky hasičských 

záchranných sborů k poskytnutí co nejlepší péče osobám, které potřebují nouzové ubytování. 

Během práce na základě prostudování všech materiálů bylo zjištěno, že každý komponent 

v KNP má svůj vlastní postup zprovoznění obsažený v návodu k obsluze. Rozborem těchto 

návodů bylo zjištěno, že je značný rozdíl v kvalitě zpracování. Některé návody jsou velmi 

stručné a neposkytují tak dostatečné množství informací a další jsou pak natolik rozsáhlé  

a podrobné, že orientace v nich je nepřehledná a složitá.  

Dále bylo zjištěno, že u HZS OLK neprobíhá v současné době žádná odborná příprava 

příslušníků určených k obsluze KNP. Ti jsou tak odkázáni pouze na návody k obsluze. 

Z tohoto důvodu je třeba zpracovat metodiku pro zprovoznění KNP, která bude všechny tyto 

dokumenty shrnovat v přehledné, stručné a výstižné formě. Tato metodika bude poté sloužit 

k odborné přípravě příslušníků HZS OLK určených k obsluze KNP. 

Cíl bakalářské práce byl splněn a přehled požadavků na zprovoznění kontejneru nouzového 

přežití byl sepsán v chronologicky řazených krocích. Tyto požadavky jednotlivých 

komponentů mohou sloužit jako podklad pro vytvoření metodiky zprovoznění KNP jako 

celku. 
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