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Základní pojmy a seznam použitých zkratek 

Mimořádná událost – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí 

a vyžaduje provedení záchranných a likvidačních prací [9]. 

Záchranné operace – činnosti k odvrácení nebo omezení rizik vzniklých mimořádnou 

událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí a 

vedoucí k porušení jejich příčin [10]. 

Záchranné složky – jsou ostatní složky integrovaného záchranného systému. Ostatní 

záchranné složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc 

na vyžádání [10]. 

Hasičský záchranný sbor – základní složka IZS, jehož základním posláním je 

chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při 

mimořádných událostí [9]. 

Vyprošťování osob - je činnost spočívající v uvolnění tlaku na břemeno, pod kterým 

je osoba zaklíněna a následné vytažení osoby. 

Stabilizace - technika, která je zaměřená na zajištění staticky nestabilního břemene a 

zajištění bezpečného prostoru v jeho okolí. 

Dopravní nehoda – zásah JPO u mimořádné události v dopravě – kolize dopravních 

prostředků, která vyžaduje provedení záchranných vyprošťovacích prací nebo likvidaci 

následků dopravní nehody [11].  

Technická havárie – zásah JPO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů 

velkého rozsahu nebo značných následků na zdraví osob, zvířat nebo majetku (mimo živelní 

pohromu), např. destrukce objektu [11]. 

Technologická pomoc – zásah JPO vedoucí k odstranění nebezpečí nebo 

nebezpečných stavů v technologickém provozu podniků [11]. 

Živelní pohroma, vliv počasí – zásah JPO z důvodu mimořádné události následkem 

škodlivě působících sil a jevů vyvolaných plošně nebo lokálně přírodními vlivy, které 

ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí – povodně, záplavy, deště, sníh, 

námraza, větrné smrště, sesuvy půdy, zemětřesení apod., při nichž JPO provádějí záchranné a 

likvidační práce [11]. 

 

 

 



 

 

ČR – Česká republika 

IZS - Integrovaný záchranný systém 

USAR - Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí 

HZS - Hasičský záchranný sbor 

JPO – Jednotka požární ochrany 

PS – Požární stanice 

CPS – Centrální požární stanice 

MU - Mimořádná událost 

ČSN - Česká státní norma 

RZA – rychlý zásahový automobil 

TA – Technický automobil 

SSÚ – Statistické sledování událostí
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Úvod 
 

V této práci se chci zabývat tím, co následuje, když jsou oběti vystaveny mimořádné 

události, která vznikla působením neočekávaných vnějších přírodních sil, při dopravní 

nehodě, technické nebo technologické havárii a jiných dalších jevů antropogenního druhu. 

Tyto oběti se můžou nacházet ve staticky narušené budově, mohou být zaklíněny pod těžkým 

břemenem, zasypány, či jinak vystaveny nestabilnímu prostředí s rizikem ztráty života. 

Nastává otázka, jak reagovat při takové mimořádné události a jak účinně pomoci těmto 

osobám.  

 Jak ale zachránit tyto osoby, když je okolí nestabilní a minutu od minuty proměnné? 

Záchranné operace z titulu kolapsu jsou nebezpečné, rychle se vyvíjející a je třeba vynaložit 

velké úsilí k nalezení a vytažení uvězněných nebo pohřbených osob. Čím a jak tedy 

stabilizovat, aby byla situace bezpečná pro zachraňující složky a nezhoršila stav uvězněných 

osob? Tuto otázku jsem si položil i já a proto je mým cílem v této práci zhodnotit stávající 

stav stabilizačních prostředků při nasazení u mimořádných událostí v České republice a 

vytvořit návrh jednotné koncepce vybavenosti stabilizačními prostředky pro HZS ČR.  

Úvodní část práce se věnuje rešerši publikací, které se této problematice věnují. Existuje 

spousta uživatelských příruček od světových specialistů na stabilizaci, kteří se záchranným 

operacím věnují celý život. Jedním takovým specialistou na stabilizaci je i Mr. Francesco 

Rossetti z firmy PARATECH, který mi byl velice nápomocen a poskytl mi spoustu informací. 

Jeho náplň života je cestovat po celém světě a cvičit záchranné jednotky stabilizaci staticky 

narušených budov, výkopů a těžkých břemen. V další části práce je poté vysvětleno, co 

znamená pojem stabilizace a kde se nacházejí potencionální rizika. Po této části se práce 

věnuje popisu jednotlivých stabilizačních tyčí, jsou popsány jednotlivé nebezpečné situace, 

působení sil, způsoby a metody jejich řešení.  

Dále práce hodnotí stávající stav stabilizačních prostředků u jednotlivých krajů, jejich 

vybavenost, možnost přepravy na místo události a další plány do budoucna. Ve statistickém 

sledování událostí je následně ukázáno, že počty výjezdů k nestabilním situacím jsou 

nezanedbatelné a jsou zde i popsány největší výjezdy v roce 2013.  

V závěru uvádím návrh jednotné koncepce nasazení stabilizačních prostředků v rámci 

ČR, vybavenost krajů a návrh stabilizačních sad. Okrajově se závěr práce zaměřuje na 

stabilizační prostředky v některých evropských státech. 
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Rešerše 

Michael Barker z americké bezpečnostní služby Holice Stone vytvořil dokument Field 

Guide for Building Stabilization and Shoring Techniques
[1]

, který popisuje postupy a 

možnosti stabilizace budov a sutin pomocí různých technik. Stejně tak i jeho kolega 

z nizozemské firmy HOLMATRO Brendon Morris se zabývá stabilizací u různých 

mimořádných událostí a tuto problematiku sepsal do publikace HOLMATRO’S EMERGENCY 

SHORING & LIFTING TECHNIQUES
[2]

. Tato kniha obsahuje informace o záchranných 

nástrojích a záchranných technikách, které mohou být použity v různých krizových situacích. 

Pan Richardson z USA z Delmaru se konkrétněji zabývá pouze výkopy a tyto metody a 

postupy shrnul v knize Technical Rescue: Trench Levels I and II
[6]

.  

Samozřejmě tato celosvětová rizika vyžadující prostředky a techniky stabilizace, 

neřeší pouze jednotlivci, ale zabývají se jimi i různé společnosti. Jedna z nich je americká 

společnost FEMA zabývající se zkouškami stabilizačních prostředků, vytvořila ve spolupráci 

s americkou armádou příručku Shoring operations guide
[3]

 pro záchranné složky a USAR 

týmy. Tato příručka popisuje možnosti pažení dřevem a jeho postup při sestavování a 

instalaci. V neposlední řadě se stabilizací a jejími technikami zabývá celosvětová organizace 

INSARAG, která společně s experty na stabilizaci a veliteli USAR týmů, vytvořila v oce 2012 

INSARAG Guidlines
[4]

, neboli metodiku řešící postupné sjednocování a vybavení 

vyhledávacích a záchranných týmů po celém světě. 

V České republice tuto problematiku řeší okrajově Metodika sutinového vyhledávání 

s využitím záchranářských psů, kterou vytvořil kolektiv autorů odborné kynologické komise 

Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS ČR z roku 2005 Tato publikace řeší typy 

trosek, sutin a poškozených prostor. Neřeší, jakým způsobem a jakými prostředky stabilizovat 

situaci. 

Dále bojový řád, metodický list číslo 1/T – Vyprošťování osob ze závalů a sutin a 

metodický list číslo 2/T – záchrana osob ze zřícených budov. Tyto metodické listy se zabývají 

na čtyřech stranách pouze úkoly, postupy činností a očekávanými zvláštnostmi. Vůbec zde ale 

nejsou metody a prostředky, kterými lze stabilizovat. 

V poslední řadě Pokyn Generálního ředitele a náměstka ministra vnitra ze dne 25. 7. 

2006
[12]

 stanovuje opěrné body Hasičského sboru České republiky a typy předurčenosti 

jednotek požární ochrany pro záchranné práce. 
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1 Stabilizace  

1.1 Stabilizace – obecně 

Nouzová stabilizace používaná  při vyhledávacích a záchranných událostech je 

definována jako dočasná stabilizace či podepření staticky narušených konstrukčních prvků 

nebo systémů, které jsou v pohybu nebo blízko sekundárnímu kolapsu.  Stabilizace se používá 

v případě potřeby na části objektu, konstrukční prvky, nebo pouze na části staticky narušené, 

nestabilní konstrukce. Cílem stabilizace je zajistit bezpečnější a efektivnější pracovní místo 

záchranným jednotkám při provádění pátracích a záchranných operací. Jestliže existuje 

nebezpečí, které není možné zmírnit jinými možnostmi (tj, odstranění trosek, posílení či 

oprava konstrukcí, minimální nasazení jednotek), pak právě stabilizace je řešení k omezení 

rizika proti sekundárnímu posunu staticky narušeného břemene, k ochraně obětí a záchranářů 

[1].  

 

1.2 Stabilizace – struktura 

Základní dělení stabilizace pro jednotky požární ochrany je: 

  

a) Podle zatížení: 

 Horizontální 

 Vertikální 

 

b) Podle prostředků 

 Dřevem 

 Mechanická 

 Hydraulická 

 Pneumatická 
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1.3 Filozofie stabilizace 

Už od pradávna lidé, když stavěli budovy, kopali základy, hloubili studny a jakkoliv se 

podíleli na stavebních věcech, o kterých věděli, že by mohly ohrozit jejich životy, se určitým 

způsobem jistili proti kolapsu. Nejpoužívanějším jištěním v té době byly dřevěné trámy, 

kolíky a desky. V dnešní době se na staveništích můžeme setkat s prefabrikovanými díly na 

stabilizaci mostů, konstrukcí, výkopů, základů atd. Používají se např. v zednictví pažící 

techniky, které nám udržují stropní konstrukci ve stabilním stavu do té doby, dokud nebude 

materiál zatvrdlý. To vše má společné jedno a to pocit bezpečí. Všechny tyto způsoby se 

používají k odvrácení samotného rizika zhroucení, zasypání či zavalení. V případě, že dojde 

už k samotnému kolapsu, je nutné mít k dispozici prostředky, které nám zajistí vysokou 

únosnost, spolehlivost, lze s nimi snadno manipulovat, jsou lehké a rychle instalovatelné na 

místo použití. Takové prostředky jsou vhodné právě pro záchranné složky, které se s těmito 

události setkávají, s prostředky pravidelně cvičí, ovládají techniky záchrany osob u 

nestabilních situací a mají jediný cíl. Co nejrychleji zachránit životy lidí a zvířat. 

Systém stabilizace lze využít u: 

a) výkopů, dolů, jeskyní a současné vyproštění osob a zvířat,  

b) staticky narušených budov či konstrukce vlivem zemětřesení, výbuchu, požáru, 

povodní atd., 

c) havarovaných vozidel, těžkých stavebních strojů, vlaků atd., 

d) kombinace předešlých typů. 

1.3.1 Průzkum zasaženého místa 

Hlavním cílem průzkumu je zjistit charakter a stav zasaženého místa, předpokládaný 

počet postižených osob a pravděpodobnost dalšího zhoršení situace. Dle charakteru a rozsahu 

závalu velitel zásahu rozhoduje o vyžádání dalších síl a prostředků a povolává další složky 

IZS. Pokud se jedná o zřícené budovy či sutiny, jednotky musí zjistit konstrukční systém a 

stav nosných prvků. Při dělení se vychází z dispozičního členění objektu, popřípadě dalších 

orientačních bodů. Zavalené prostory je možné rozdělit do kvadrantů a jednotlivých 

výškových úrovní, pokud je budova vícepatrová (Obrázek 1). 



5 

 

 

Obrázek 1 - Rozdělení do kvadrantů a výškových úrovní [1]. 

 

Je nutné zřídit štáb velitele zásahu, kde je nutné přizvat odborníka z oblasti stavební 

statiky, popřípadě osobu znalou provozu, ve kterém došlo k sesuvu.  Dalším krokem je 

ustanovit tzv. „SAFETY COMMANDER“ - bezpečnostního velitele, který pouze hlídá 

bezpečnost zasahujících hasičů. Dále na místo zásahu povolat speciální složky, zejména 

lezecké skupiny a předurčené složky IZS pro vyprošťování ze závalů (kynologové, 

speleologická záchranná služba, báňská záchranná služba).  

Dalším krokem je prozkoumat infrastrukturu, a to cesty inženýrských sítí (elektřina, 

rozvody vody, plynu apod.), které je nutné vždy uzavřít a lze poté měřit přítomnost výbušné 

koncentrace nebo výskytu škodlivých látek a k tomu příslušná protipožární opatření. 

 

1.3.2 Pažení 

Záchranné nouzové pažení je základem stabilizace. Správně pracuje tak, že podpírá 

postižené, tj. nestabilní místo, tím přijímá a shromažďuje jeho zatížení. Toto zatížení vysílá 

(distribuuje) na konstrukční prvky ve zbývající části budovy, do podložky nebo ploch, které 

jsou staticky stabilní a schopné zvládnout další zatížení (Obrázek 2). Hlavním principem je 

v tomto případě rychlost a snadné nasazení v místě záchrany. K pažení patří také vyhledávání 

a odstraňování jednotlivých předmětů (vyčnívajících konstrukcí, skel, cihel, panelů, atd.), 

které by svým případným uvolněním mohly ohrozit bezpečnost zasahujících záchranářů [7]. 
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Obrázek 2 - Ukázka principu pažení [7]. 

 

Efektivní pažení je závislé na: 

 Nastavitelnosti – volitelná délka, dlouhé rozepření, počet prodloužení. 

 Snadné spojování – rychlé a spolehlivé spojovaní koncovek, základen, prodlužovacích 

tyčí. 

 Příčné vzepření (zavětrování) – možnost zajistit tyče proti bočnímu pohybu.  

 Rozepření pomocí média – připojení hadic na tyče a rozepření z bezpečného prostoru, 

vyvinutí tlakové síly na nestabilní prvky. 

 Upozornění na přetížení – zamezení destrukce pažícího systému. 

 Snadná a rychlá instalace na místo stabilizování. 
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1.4 Potencionální rizika – působení sil na konstrukce, sutiny a výkopy 

V technické praxi se setkáváme s následujícími zatěžovacími vlivy. Souhrnně se jedná o 

zatížení. Zatížení je tedy jakýkoli jev, který vyvolává změnu stavu napjatosti konstrukce.  

Silové účinky a vynucená zatížení se pak podle charakteru dále rozlišují.  

Rozdělení zatížení: 

 Silové – vnější síly a momenty. 

 Deformační – oteplení, sedání, poddolování. 

 

 Statické - velikost, směr a umístění sil se v čase nemění, např. zatížení obytných 

budov. 

 Dynamické - vyvoláno rychlou změnou velikosti, polohy nebo směru sil, vede 

k rozkmitání konstrukce, např. zatížení mostů jedoucími vozidly. 

 

 Deterministické – vlastnosti jednoznačně vymezeny normou, např. měrné síly staviv. 

 Stochastické – velikost zatížení není předepsána jednou hodnotou, ale 

pravděpodobnostní funkcí. 

 

Rozdělení zatížení podle proměnnosti v čase: 

Stálá zatížení: 

 Vlastní tíha nosné konstrukce a trvalých částí objektu (např. od podlahy a stropní 

konstrukce) 

 Trvale působící tlaky hornin, sypkých hmot a kapalin 

Proměnná (nahodilá) zatížení: 

 Užitná – tíha osob a zařízení, skladovaných materiálů, pohybujících se vozidel. 

 Klimatická – meteorologické jevy (sníh, vítr, námraza, změna teploty) 

 Deformační (nepřímé) – objemové změny konstrukce, deformace podzákladí. 

 Montážní – v průběhu výstavby 

 Mimořádná – účinky zemětřesení, výbuchy, nárazy vozidel, přítomnost infrastruktury 

(voda, plyn, elektřina) 

Hodnoty zatížení z hlediska spolehlivosti 

Úplný popis zatížení je dán čtyřmi základními vlastnostmi: výskytem, intenzitou 

(velikostí), dobou trvání a opakováním zatížení. Tyto vlastnosti jsou náhodné veličiny, které 

lze popsat pravděpodobnostními metodami – zatížení má tedy stochastický charakter [16]. 
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2 Druhy stabilizačních tyčí 
 

Tato kapitola se bude nejvíce věnovat stabilizaci manuálními, pneumatickými a 

hydraulickými tyčemi používanými při pažení výkopů, pažení konstrukcí a stabilizaci těžkých 

břemen. Dále systémem pro pažení obvodových zdí a konstrukcí EGS, DOKA, PARATECH.  

Poslední část se zabývá nejlevnějším a nejdostupnějším řešením – dřevem. Dřevo je 

bezpodmínečně součástí každého typu pažení. Buď jako hlavní nositel zatížení, nebo je 

používané pro příjem, výdej zatížení, zavětrování a zaklínování.  

U každé stabilizace je popsán princip, z čeho se skládá, jak pracuje, kde se nejčastěji 

používá, hlavní prvky, příslušenství a výhody či nevýhody. 

  

2.1 Stabilizační tyče 

 K dispozici máme tři různé druhy operačních systémů stabilizačních tyčí. Jedná se o 

hydraulické, pneumatické a manuální. Dále máme dva různé druhy zajišťovacího systému a to 

s pojistnou maticí a auto-zajištění.  

Druhy stabilizačních tyčí: 

 Manuální 

 Bez pojistné matice 

 S pojistnou maticí 

 Pneumatické 

 Automatické zamykání 

 S pojistnou maticí 

 Hydraulické 

 Automatické zamykání 

 S pojistnou maticí 

 

Na všechny typy tyčí lze použít prodloužení, koncovky či základny. Celé systémy tyčí 

podle druhu jsou univerzálně kompatibilní. To znamená, že můžeme použít libovolný počet 

bezpečných kombinací k zajištění konkrétní situace. K zajištění nákladních vozidel, 

stavebních konstrukcí či sutin, se používají tyče s vyšší pevností v tlaku. Je tím zajištěna větší 

spolehlivost a bezpečnost. Pro efektivní zásah je velice důležitá znalost názvosloví 

jednotlivých prvků (viz. Obrázek 4). Použití standardizované terminologie vede 
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k úspěšnějším a rychlejší zásahům.  Stejně tak snižuje riziko nedorozumění, které může vést 

k nebezpečným situacím.  

 

 

Obrázek 3 - Názvosloví prvků stabilizační tyče [2]. 

2.1.1 Bezpečnostní faktor 

Bezpečnostní faktor je při stabilizaci velice důležitý údaj. Únosnost tyčí se pohybuje 

v závislosti na délce tyče a bezpečnostním faktoru (viz. Obrázek 5). Bezpečnostním faktorem 

se rozumí závislost únosnosti na prodloužení. Čím delší je prodloužení tyče, tím nižší 

bezpečnostní faktor a nižší únosnost má. Například tyč délky 2,44 m má únosnost 11 t při 

bezpečnostním faktoru 2:1. Při bezp. faktoru 3:1 má stejná tyč únosnost 7, 27 tun a 4:1 pak 5, 

45 tuny. Maximální únosnost tyče je tedy logicky při bezpečnostním faktoru 1:1. Tedy se 

maximální únosnost dělí prvním číslem v poměru. Na každé pažící tyči najdeme takový údaj 

zapsaný v tabulce, anebo pomocí grafu. Bezpečnostní faktor nás chrání před špatným 

odhadem hmotnosti břemena a následnou destrukcí pažícího systému.  

 

Obrázek 4 - Bezpečnostní faktor stabilizační tyče. 
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2.1.2 Manuální tyče 

Jedná se o nejjednodušší typy tyčí, i když mají stejné jmenovité  

síly jako všechny ostatní typy. Rozdíl mezi tímto typem tyčí a ostatními je takový, že jsou 

roztahovány a zatahovány ručně. Výhodou je, že není potřeba stlačený vzduch nebo 

hydraulický tlak pro rozevření těchto tyčí. To však také znamená, že tyto tyče nelze 

prodloužit z bezpečného místa. Z tohoto důvodu také tento typ tyčí není dodáván 

v automatickém zajišťování. Použití manuálních tyčí je většinou omezeno na jednoduché 

pažící situace, kdy není kladen důraz na bezpečnost. Statické narušení nebo samotná stabilita 

břemene není nijak rozsáhlá a nehrozí tedy další nebezpečí pro okolí (viz. Obrázek 6) [2].  

 

Obrázek 5 - Mechanická tyč HOLMATRO a Doka [21, 20] 

 

2.1.3 Pažení systémem DOKA 

Profesionální společnost zabývající se bednícími, pažícími a bezpečnostními systémy 

při výstavbě je DOKA. Jedná se tedy o průmyslové bednění, které používají firmy při 

zabezpečení staveb, infrastruktury, výkopů a atd. DOKA nabízí: 

 Stropní podpěry, 

 Bednící desky, 

 Bednící nosníky, 

 Podpěrné rámy. 

 Opěrné bloky. 

Každý z těchto prvků má své specifické použití. Prvky mají vysokou únosnost, rychlé a 

jednoduché sestavení a jeho využitelnost u HZS by byla možná za předpokladu, že by tento 

systém měl své vlastní kontejnery, jelikož prvků v celém systému je hodně. Musíme si 

uvědomit, že však nejde o nouzové pažení, ale o dlouhodobé průmyslové pažící systémy. Lze 
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tento systém využít dohodou o plánované pomoci na vyžádání např. při dlouhodobém zásahu. 

Pro naše potřeby popisuji pouze opěrné, které lze využít při stabilizaci stěn.  

Opěrné bloky: 

Opěrné bloky umožňují bezpečné odvedení sil od stěny. Při sestavení systému lze 

dosáhnout výšky až 12,8 metrů. DOKA nabízí tři varianty:  

 Opěrný úhelník – pro výšky bednění do 1,20 m 

 Opěrný blok Variabel -  pro výšky bednění do 4,05m 

 Opěrný blok Variabel -  pro výšky bednění do 8,10m 

Při použití větších výšek musíme tyto kozy montovat s nástavbovými rámy. 

K rozložení váhy se používají bednící desky. Celý systém je účinný, ale náročnější pro 

sestavení i přepravu na místo události (Obrázek 6) [20]. 

 

Obrázek 6 - Ukázka systému pažení DOKA [20]. 

2.1.4 Pažení systémem EGS 

V překladu záchranný lešenářský systém, který je hojně používaný v sousedním státě 

Německu a je od firmy THW předurčen na vzepření staticky narušených budov a výhradně na 

narušené obvodové zdi. Tato lešení jsou konstrukčně jednoduchá a variabilní. Lze je postavit 

v různých podmínkách, v komplikovaných terénech, ve složitých výškových a půdorysných 

prostorách. Jejich nosnost můžeme měnit zahuštěním stojek, případně jejich zdvojením a 

příslušným zvýšením počtu ostatních částí konstrukce. Díky možnosti rozložení na základní 

konstrukční prvky zabírají minimální prostor při skladování a zároveň jsou ze stejných příčin 

nižší i požadavky na přepravní kapacitu. Jejich nevýhodou je větší náročnost při instalaci a 

demontáži. Bezpečnost těchto konstrukcí vyžaduje velkou zkušenost při jejich navrhování i 

montáži. 

Za sestavení EGS jsou odpovědné záchranné skupiny. Je pravidlem, že místní jednotky 

mají pouze jednu konstrukční sadu. Mohou však požádat o další součásti kdykoliv je to nutné 

u většího zásahu. Díky standardizovaným částem se několik EGS systémů může navzájem 
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doplňovat (Obrázek 7). Proto i složité operace s vysokým množstvím materiálu, nezpůsobují 

žádné překážky. Doba montáže EGS se pohybuje v rozmezí několika desítek minut pro lehké 

lešení a několik hodin u lávek a věží.  

Lešení se vyrábějí ze žárově zinkované oceli, takže jsou spolehlivá po celou dobu své 

životnosti. DN40, upínacích hákových spojek, vřetenových patek, podélníků, příčníků, 

trubkových nástavců a výztuží (ocelové lano se šroubením) [22].  

 

 

Obrázek 7 - Vzpírání systémem EGS [22]. 

 

2.1.5 Hydraulické tyče 

Hydraulické podpěry jsou nejuniverzálnější ze všech typů tyčí. Důvodem je 

kombinace použití pažení se schopností provádět i zvedací operace. Tyto tyče jsou o něco 

těžší než pneumatické a manuální, ale mají různé výhody z hlediska možnosti aplikace. U 

těchto tyčí definujeme i zvedací kapacitu. To znamená, že mohou být použity i pro zvedání 

těžkých vozidel, břemen, betonu nebo jiných konstrukcí. Při správném výcviku se tyče 

s pojistnou maticí mohou bezpečně použít i na pažení dveří, či oken. V této situaci je důležité, 

aby záchranáři pochopili, že nadměrné zvedání může vést i k destabilizaci budovy. 

Jak už název napovídá, hnací médium pro tyto tyče je hydraulický olej, který je do tyčí 

tlačen ručním pákovým čerpadlem. Olej poté v tyčích zůstává až do navrácení přetlakem z 

tyčí zpět do čerpadla. Obrovskou nevýhodou těchto tyčí je krátké rozšíření rozpěry. Rozšíření 

se pohybuje od 10 do 25cm. Výrobce HOLMATRO bohužel neuvádí únosnost těchto tyčí ani 

bezpečnostní faktor [2]. 
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 Hydraulická tyč s automatickým zajištěním 

Tyto tyče umožňují provádět dálkové pažení. To znamená, že se záchranář nemusí 

pohybovat v nebezpečném prostředí. Přesto však není vhodné tyto tyče použít na pažení 

budov, kdy při nevhodné zvedací síle může dojít k porušení budovy. Jsou však velice užitečné 

při současném zvedání a stabilizaci těžkých břemen. Doporučuje se používat další tyč nebo 

dřevo jako zálohu (Obrázek 8) [2].  

 

Obrázek 8 - Hydraulická tyč HOLMATRO s automatickým zajištěním [21]. 

 

 

 Hydraulická tyč s pojistnou maticí 

Jedná se o univerzální tyč, která může být použita na pažení výkopů, sutin, vozidel či 

budov. Tyto tyče mohou být použity současně s typem automatického zamykání při zvedání. 

Hydraulické tyče jsou však o něco těžší než pneumatické. Pojistná matice se po vysunutí 

rozpěry musí zajistit šroubením. Zapojení hydraulického systému začíná od ruční pákové 

pumpy. Na pumpu se připojuje hydraulická hadice. Hadice se napojuje přímo na tyč pomocí 

rychlospojek se zajištěním. Pumpováním oleje do tyče dochází k jejímu zvedání. Výhoda  

ručních hydraulických pump je ta, že zvedání je tiché, úměrné rychlé situaci a snadno 

ovladatelné. Zvedací kapacita této tyče je 10 tun při bezpečnostním faktoru 2:1(Obrázek 9) 

[24]. 

 

Obrázek 9 - Hydraulická tyč PARATECH s pojistnou maticí. 
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2.1.6 Pneumatické tyče 

Tyto tyče jsou vyrobeny ze slitiny hliníku a používají se v nebezpečném prostředí, kde 

je omezen pohyb osob. Tyče se z bezpečné zóny pomocí lan nebo tyčí připraví na určené 

místo a stlačeným vzduchem z tlakové lahve se poté prodlouží a zajistí. Prodloužení rozpěry 

je stejné jako délka samotné tyče. Tyče se hlavně používají na pažení výkopů, stabilizaci 

sutin, konstrukcí budov, otvorů budov a jsou jako doprovodná stabilizace při zvedání 

pneumatickými vaky. Jsou lehčí než hydraulické a prodlužují se pomocí vzduchu z tlakové 

lahve tlakem minimálně 5 barů – pro PARATECH systém. Lze k nim kombinovat 

prodlužovací tyče, hlavy a základny stejně jako u hydraulických. Pneumatické tyče mají i 

stejný dvojí typ zajišťovacího mechanismu. Pro stabilizaci na delší vzdálenost a vyšších 

hmotností se používá „longshore“ systém.  Tyto tyče mají dvojnásobnou únosnost i délku a 

nemusíme je tedy nastavovat. Únosnost pneumatických tyčí je 10 tun pro šedou sadu a 20 tun 

pro zlatou sadu tyčí při bezpečnostním faktoru 2:1 [24].  

 

 Pneumatická tyč s pojistnou maticí 

Tyto tyče se po vysunutí musí manuálně zajistit šroubovací maticí a po odpojení 

vzduchové hadice zůstává ve stejné poloze (Obrázek 10). Instalaci na místo lze provést na 

dálku pomocí klíče. Při deinstalaci tyče je postup takový, že musíme tyč natlakovat vyšším 

tlakem, aby se rozpěra alespoň o 1cm vysunula, a poté matici manuálně odjistíme [24]. 

 

 

Obrázek 10 - Pneumatická tyč PARATECH s pojistnou maticí [24]. 

 

 Pneumatická tyč s automatickým zajištěním 

Jedná se o velmi univerzální tyče, které mohou být použity na pažení vozidel, těžkých 

břemen, výkopů, sutin a konstrukcí narušených budov (Obrázek 11). Tyč se automaticky 

uzamkne ve vysunuté poloze. Systém se automaticky zajišťuje po vysunutí 1cm závitu. Tyto 

tyče se velmi často používají u doprovodného systému. Doprovodný systém u zvedacích 

záchranných operací pracuje na principu jištění břemena nebo sutin, při jeho současném 

zvedání. Pneumatické tyče s automatickým zamykáním se prodlužují v závislosti na 

zvyšování výšky zvedání vaku či hydraulické tyče. Tento systém je rychlejší a bezpečnější 

než při podkládání dřevem [24]. 
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Obrázek 11 - Pneumatická tyč PARATECH s automatickým zajištěním [24]. 

 

2.1.7 Prodlužovací tyče 

 Pro systém pažení se k prodloužení používají různě dlouhé typy prodlužovacích tyčí 

(Obrázek 12). Každá tyč může být použita s kteroukoliv tyčí či hlavicí. Každá tyč je označena 

pro snadnou identifikaci její délky. Jakmile jsou tyče a tyče spojeny, celková síla systému je 

závislá na celkové délce. Doporučuje se používat max. 2 prodloužení [24]. 

 

 

Obrázek 12- Prodlužovací tyč PARATECH [24]. 

 

2.1.8 Koncovky a základny 

Existují různé typy koncovek, které mohou být použity k vytvoření pažícího systému. 

Cizojazyčná literatura tyto koncovky nazývá „head“ a „base“. V překladu to můžeme chápat 

jako hlava a základna. Pro naše potřeby zavádím souhrnný název – koncovka a pro základny 

– základna. Různé koncovky mohou být použity v závislosti na podmínkách a typu systému, 

který chceme vytvořit. V příloze 1 v tabulce 1 je uveden rozpis některých typů koncovek. 

  Namísto koncovek lze pro lepší styčnou plochu a vhodnější rozložení tlakové síly 

použít základny. Základny se nejvíce využívají při pažení obvodových stěn u narušených 

budov a u sutin. V příloze č. 1 v tabulce 1 je na ukázku několik typů základen. 

Schéma základního pneumatického zapojení  

Jedná se o základní zapojení systému na tlakovou láhev plněnou vzduchem o objemu 

6 – 6,9 litrů pod tlakem 20 – 30 Mpa (Obrázek 13). Redukční ventil nám redukuje tlak v lahvi 

na nastavitelnou hodnotu. Na redukční ventil navazuje tlaková hadice opatřená rychlospojkou 

pro snadné spojování. Další částí je plnící armatura s barometrem, která nám rozděluje 

médium do dílčích dvou, tří, čtyř, barevně rozdílných tlakových hadic. Barevné rozlišení 

tlakových hadic je dobré pro lepší orientaci při plnění tyčí a pro snadnější dorozumívání mezi 

záchranáři. Vždy jeden záchranář obsluhuje plnící armaturu a tlakovou láhev zároveň. Další 
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záchranáři pracující v zóně ohrožení obsluhují tyče a připojují tlakové hadice. Po rozšíření 

tyče dojde k zajištění matic, a pokud není plnící armatura zapnuta, lze odpojit tlakovou hadici 

od tyče a připojit ji na jinou. Toto je nesporná výhoda pneumatického systému. Plnící tlak tyčí 

je minimálně 5 barů. Při zpětném rozebírání tyčí, musíme opět připojit hadice, zvýšit nepatrně 

plnící tlak, aby se tyč o malou část rozepřela, odjistit pojistnou matici a díky pomalému 

odpouštění vzduchu z tyče pomocí plnící armatury nám dojde k zasunutí rozpěry zpět do těla 

tyče.  

 

Obrázek 13- Schéma základního zapojení pneumatického systému [24]. 

2.2 Dřevo 

Dřevo je běžně používáno jako samotný pažící materiál pro většinu událostí, kde je 

použita stabilizace. Je v kombinaci s tyčemi používáno i v horní nebo spodní části havarijního 

pažení, který je pro sestavení nejrychlejší a z hlediska únosnosti nejbezpečnější. Dřevo je 

výborný prostředek pro rozložení váhy na plochu a zatížení přenáší pomocí stabilizační tyče 

na stabilní části. Pro práci se dřevem budeme určitě potřebovat i určité množství nářadí, 

spojovacího materiálu, nástrojů a agregátů. Počínaje kladivy, palicemi, kleštěmi, hřebíky, 

vruty, šrouby. Z nástrojů, plynová hřebíkovačka, přímočaré pily, kotoučové pily a dále 

motorové pily a elektrocentrály. 

 

Obrázek 14 - Stabilizace okenního otvoru dřevem [1]. 
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Je také možnost pažení samostatně dřevěnými hranoly (Obrázek 14). Tento způsob je 

nejdostupnější, nejlevnější a lze s ním nejvíce improvizovat. Kromě toho je dobré pro jeho 

zvukové a vizuální upozornění na zvýšenou zátěž. Nevýhodou však je potřeba většího počtu 

záchranářů, více času pro sestavení a důkladnější znalost a zkušenost při stabilizaci dřevem. 

Navíc je třeba rozdělit záchranáře na dvě skupiny a to na skupinu přípravy a pažící skupinu. 

Skupina přípravy nařezává dřevo na potřebné délky, popř. sestavuje díly na základní části. 

Pažící skupina pak provádí samotné pažení a stabilizaci místa nehody. Pažení dřevem se tedy 

může dělit na systém hráně, pažení výkopů a na stabilizaci staticky narušených budov. 

Pro práci se dřevem je vhodné znát názvosloví jednotlivých druhů prvků, jejich 

předepsané rozměry, tloušťky, únosnosti a jejich použití.  

Všechny dřevěné prvky jsou ze smrkového dřeva. Je relativně levné, dobře se 

opracovává, je měkké a přitom dostatečně pružné a houževnaté. 

2.2.1 Jednotlivé dřevěné prvky  

Trámy  

Trámy jsou prvky, které mají převládající rozměry: délka, minimální šířka, výška činí 

50mm a musí mít rovnoběžné protilehlé plochy. Průřezový tvar je většinou čtverec nebo 

obdélník, nejčastěji rozměry 100 x 100mm až 140 x 140mm a délky od 2 – 6m. Vyznačují se 

vysokou únosností v tlaku a používají se jako nosný prvek pažení a do výkopů na rozložení 

tlaku od tyčí do strongbacks (Příloha 3). Únosnost se pohybuje od 0,5 – 2tun v ose trámu. 

Trámy se dělí na hranoly, jejichž průřez je větší než 100cm
2
, a hranolky, které mají průřez 

25–100cm
2 

(Obrázek 15) [13]. 

 

Obrázek 15 - Dřevěné trámy [25]. 

Desky 

Deska je prvek, který má minimální šířku 150mm a tloušťku 25 – 30mm. Délka je poté 

různorodá. Maximálně však 4m pro snadnější přepravu. Desky se používají např. na zajištění 

vzpěr, spojování hranolů a jako ochrana proti padajícím částem konstrukcí (Obrázek 16) [13]. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C5%AF%C5%99ez&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ctverec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obd%C3%A9ln%C3%ADk
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Obrázek 16 - Ukázka desky [25]. 

Prkna 

Prkno je prvek, který má šířku rovnou alespoň dvojnásobku své tloušťky a více, 

tloušťku maximálně do 38mm, maximální šířku do 150mm a tloušťku 25 – 30mm. Délka je 

různorodá. Nejčastěji opět 4m. Používají se na zavětrování vzpěr a spojovaní hranolů 

(Obrázek 17) [13]. 

 

Obrázek 17 - Ukázka prken [25]. 

Fošna 

Fošna je prvek, který má minimální šířku od 150mm a tloušťku od 30mm. Délka je 

různorodá. Nejčastěji opět 4m. Používají se na zavětrování, spojování hranolů. Do výkopů 

k rozložení tlaku od tyče do stěny výkopu při hloubkovém pažení (Obrázek 18) [13]. 

 

Obrázek 18 - Ukázka fošny [25]. 

Speciální mezikusy do výkopů 

Speciálními muzikusy do výkopů rozumíme dřevěné hranoly s rozměry na obrázku 19. 

Jedná se o dva mezikusy, rohový a drážkový, kdy oba mají seříznuté konce do úhlu 45° a 

drážkový má uprostřed vyfrézovanou drážku pro přidělání k fošně strongbacku. Takto se 

používají při pažení L – výkopu.  
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Obrázek 19 - Speciální rohový mezikus k pažení L výkopu a drážkový k přidělání na 

strongback [19]. 

 

Vodě odolná překližka 

Je vícevrstvá překližovaná deska na bázi dřeva pro venkovní použití, jako nosný prvek 

bez povrchové úpravy odolává přímé povětrnosti a působení tekoucí vody (Obrázek 20). 

Používá se na podmáčený terén na pohyb osob a při spojování hranolů ve vlhkém prostředí. Je 

mnohem pevnější než OSB deska [25].  

 

 

Obrázek 20 – Vodě odolná překližka [25]. 

OSB deska  

OSB deska (anglicky Oriented Strand Board) je druh desky vytvořené spojením-

slepením velkých (2-7cm) dřevních třísek za pomocí lisování (Obrázek 21). OSB desky se 

vyrábí s broušeným nebo nebroušeným povrchem. Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v 

jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k dosažení těch 

nejlepších mechanicko-fyzikálních parametrů desek. Desky neobsahují přirozené vady 

rostlého dřeva (suky, praskliny apod.) Desky se vyrábějí nejčastěji v rozměrech 1250 x 

2500mm a tloušťkách 8 – 25mm. Pro použití u HZS se používá tloušťka nejčastěji 18 a 

25mm. OSB desky mají výborné použití k výkopům, jako stabilní nástupní plocha ke hraně 

výkopu a dále při kombinaci s letícími vzpěrami, jako ochrana před padajícími prvky 

konstrukcí[25]. 
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Obrázek 21 - OSB deska použitá na hraně výkopu pro rozložení váhy. 

Plát  

Pro tzv. „plátování“ se používají pláty. Připravené kusy mají čtvercový nebo 

obdélníkový prvek, který používáme ke spojování dřevěných vzpěr. Mohu být vyřezány 

z desek, OSB desek (Obrázek 22), prken i fošen podle bezpečnosti [13]. Pláty mají minimálně 

rozměry 30 x 30 x 1,5 cm pro T vzpěru nebo rozměry půl plátů 15 x 30 x 2cm. Pro dvojitou T 

vzpěru mají rozměry 30 x 60 x 2cm. 

 

Obrázek 22 - OSB plátovací deska. 

Klíny 

Klíny jsou nepostradatelnou součástí každé výdřevy (Obrázek 23). Je to fixační prvek, 

který se používá k odstranění nepřesností při stabilizaci dřevem. Klín nám při zarážení vyvíjí 

tlakovou sílu na další konstrukční prvky. U T vzpěry se dva klíny spojí na sebe, vloží se pod 

nosný trám a zajistí hřebíky proti vyklouznutí. Standardní klín má rozměry 5 x 10 x 30cm 

nebo 10 x 10 x 45cm. Na výrobu se používají tvrdé dřeviny jako buk, dub, javor, jasan, z 

měkkých dřevin potom smrk, borovice, modřín. [13].  

 

Obrázek 23 - Ukázka dřevěných klínů [25]. 
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Ukázka poškozené podlahy a stabilizace trojnou vzpěrou s popsanými jednotlivými 

prvky dřeva (Obrázek 24). 

 
Obrázek 24 - Popis použitých prvků dřeva u trojné T vzpěry [3]. 

2.2.2 Tesařské spoje  

Rozeznáváme tři základní druhy tesařských vazeb: jsou to vazby podélné, vazby 

příčné a vazby zesilující. 

Podélné vazby 

Spoj na sraz je nejjednodušší a provádí se tam, kde je trám podepřený bud' po celé délce 

nebo alespoň zčásti. Vždy však vyžaduje podporu. Srazy mohou být tupé, šikmé, klínočelné, s 

čepem nebo rybinovité. Proti postrannímu vybočení lze trámy zabezpečit příložkami 

dřevěnými nebo ocelovými, jednostrannými nebo oboustrannými, nasazenými nebo 

zapuštěnými, s ozuby, s hmoždinkami apod.  
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Plátování.  

Tam, kde sraz není podepřen nebo je podepřen málo, používáme plátování, které má 

mnoho různých variant. Může být rovné nebo šikmé, rovnočelné, šikmočelné nebo klínočelné, 

klesající, stoupající, s ozubem, klíny atd. (Obrázek 25) [14].  

 

Obrázek 25 - Plátování dřevěných trámů [14].  

Svorkování 

Svorkování, neboli svlakování je další metoda prodloužení trámů. Její výhoda je, že je 

snadno a rychle použitelná a nemusíme žádným způsobem zasahovat do trámu. Další 

výhodou je, že díky svorce můžeme opakovaně měnit délku nastavovaných trámů. Vždy se 

musí používat svorky dvě a maximální délka trámů by neměla přesáhnout 360 cm. Svorka 

funguje, pouze pokud je tlak do osy trámů, ne kolmo (Obrázek 25). 

 

Obrázek 26 - Svorkování trámů svorkami [3]. 

 Svislé nastavování trámů (sloupů) 

Nazýváme štěpováním. Čela nastavených sloupů bývají tlačena, takže spoj může být 

jednodušší. Nebezpečí nastává u vyšších tenčích prutů, které mohou být namáhány na pevnost 

vzpěrou. V takovém případě je nutno spoj velmi pečlivě upravit. 

Příčné vazby 

Patří sem čepování, přeplátování, kampování, osedlání a zadrápnutí. Končí-li jeden 

trám na druhém trámu, spojuje se zpravidla čepem. Čepování bylo nejběžnější tesařskou 

příčnou vazbou. Záleží přitom na úhlu, v němž se trámy spojují: rozeznáváme tak čepování 
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pravoúhlé a čepování šikmé (Obrázek 27). Čep je výstupek na čele trámu, který se vsazuje do 

prohlubně (dlabu) v druhém trámu. Čep bývá široký na třetinu šířky trámu, dlouhý asi jako 

čtvrtina až polovina výšky trámu. Dlab se provádí asi o 10 mm hlubší než je délka čepu a 

nesmí být nikdy vypracován napříč přes vlákna [14].  

 

Obrázek 27 - Svislé nastavování trámů [14]. 

Tam, kde se oba vodorovné trámy křižují nebo jeden končí na druhém, používáme 

přeplátování. Vrchní trám je vždy nesen trámem spodním, a proto je možné nesený trám více 

oslabit než trám spodní - nosný. Přeplátování spočívá v tom, že v místě spojení provedeme v 

obou trámech výřez a trámy do sebe vsuneme ve výřezech v jedné rovině. Rozeznáváme 

přeplátování úplné a částečné. Úplné přeplátování je takové, jestliže výřezy v obou trámech 

dosahují poloviny výšky každého trámu, takže vrchní i spodní líce obou trámů jsou v rovině. 

Částečné přeplátování se provádí tak, že se z každého trámu vybere výřez menší než polovina 

výšky trámu (obyčejně čtvrtina výšky). Líce obou trámů jsou proti sobě výškově posunuty 

(Obrázek 28) [14].  

 

Obrázek 28 - Přeplátování úplné a částečné [14]. 
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Spojování hřebíky 

Hřebík je nejpoužívanější spojový prostředek a je vhodný ke spojování dřevěných 

prvků u vertikálního pažení. Existují pravidla pro spojování prvků (Obrázek 29). Základem je 

pravidlo 5 - ti, které se používá nejčastěji, a tímto způsobem musím být minimálně prvky 

spojeny. Dále máme pravidlo, tří, čtyř a šesti. Hřebíky můžeme zatloukat nebo nastřelovat. 

 

Obrázek 29 - Typy spojování hřebíky [7]. 

Na ukázku na obrázku 30 spojení hřebíkovým pravidlem T vzpěry, dvojité T – vzpěry 

a 4 T – vzpěry. 

 

Obrázek 30 – Pravidla spojování vzpěr hřebíky [7]. 
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„Systém hráně“ 

Skládáním hranolů do hranic lze sestavit jednoduchý, efektivní a vysoce únosný pažící 

systém, který se používá pro stabilizaci těžkých břemen (Obrázek 31). Systém je stabilní do 

výšky  1m, poté se stává vratkým.  Hranoly se skládají do křížového systému 2 x 2, 3 x 3 a 

plného 4 x 4 pro hranoly o rozměru 10 x 10 x 50cm. Únosnost hranice se počítá 1250kg na 

každý kontakt. Tzn., že u hranice 4 x 4, kde máme 4 styčné plochy, vychází celková únosnost 

6 tun. Čas na instalaci se pohybuje v rozmezí 1 – 5 minut. Pro pevný a rovný terén se 

doporučuje začít s plnou základnou [3]. 

 

Obrázek 31 - Sestavování hranolů do hranic [3]. 

Na obrázku 32 jsou dále různé typy sestavení hranic. Nejstabilnější je celistvá plocha. 

 

Obrázek 32 - Typy sestav hranění [3]. 
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3 Staticky narušené budovy „STRUCTURAL COLLAPSE 

RESCUE“ 

 

Nejčastější případ záchrany zavalených či zasypaných osob je právě při zřícení objektů. 

Příčiny zřícení mohou být různé a podle příčiny bude i rozdílný rozsah a dopad škod. Protože 

je Česká republika položena uprostřed Evropy na poměrně stabilním masivu, jsou možnosti 

náhlých zřícení způsobených zemětřesením minimální. Výskyt uragánů a větrných smrští 

způsobujících zřícení obývaných či používaných objektů je rovněž málo pravděpodobný. Z 

přírodních příčin zbývá působení vody při záplavách a sesuvy půdy, kde však je určitá časová 

rezerva a při včasném vyhlášení příslušného stupně ohrožení lze zabezpečit evakuaci.  

V úvahu musíme brát hlavně zřícení objektů vlivem působení lidského faktoru. 

Například při výbuchu zemního plynu uvnitř budovy či nárazu vozidla. Stabilizaci budovy lze 

provést sestavením systémů pro pažení budov. Tato stabilizace je důležitá jak pro zachování 

samotné pozdější funkce budovy tak nejvíce při záchraně lidí ze sutin. Pažení konstrukcí lze 

rozdělit do dvou podskupin a to:  

 Pažení staticky narušeného vnitřku budovy – „building collapse shoring“ 

 Pažení obvodových stěn– „raker shoring“ 

 Hlavním cílem tedy je: 

 Chránit přístupové a výstupní cesty k uvězněným osobám. 

 Vytvořit bezpečné pracovní oblasti kolem nouzových operací, které mohou být 

později, pokud je to nutné, nahrazeny sekundárním pažením, např. dřevem. 

 

Je důležité pochopit, proč a kdy je zapotřebí nouzového pažení. Při výstavbě nebo 

demolici se používají průmyslové podpůrné systémy, které zajišťují vysokou stabilitu a chrání 

pracovníky i veřejnost, ale jsou velice náročné na sestavení a čas. Zatímco nouzové pažení 

používané záchrannými týmy je dočasná podpora pouze té časti struktury potřebné k hledání a 

záchranným operacím. Pažící systém je vytvořen tak, aby mohl být rychle sestaven a nasazen. 
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3.1 Sutiny 

 

Sutina je jeden z nejhorších možných scénářů škodlivého působení vlivů. Jedná se o vyšší 

stupeň stádia kolapsu staticky narušené konstrukce nebo vzniká přímo a to technickou havárií, 

lidským vlivem či jiným přírodním působením. Sutiny rozdělujeme na skluznou plochu, 

navrstvení, poloviční prostor, vyplněný prostor, zalitý prostor, prostor vyplněný vrstvami, 

naražený prostor, atd. Více o těchto typech v metodice sutinového vyhledávání [15].  

Stabilizace sutiny je v těchto případech velmi specifická. Za prvé budeme používat ve velké 

míře dřevo pro sekundární stabilizaci a to systém hráně a minimálně dvojité T vzpěry. A pro 

primární rychlou stabilizaci budeme používat tyče s vyšší únosností. Problematiku sutin 

celosvětově řeší společnost FEMA a metodika INSARAG.  

 

FEMA 

Neboli Federal Emergency Management Agency (FEMA), v překladu Federální 

agentura pro řízení záchranných prací je americká společnost, zabývající se problematikou 

sutin a staticky narušených budov. Dále se zabývá zhodnocením již vzniklých událostí, 

zmírnění rizik, přípravou na nové situace, školením záchranářů, zkouškami tlaků technických 

prostředků a vývoj nových metod a postupů na řešení těchto nebezpečných událostí [27].  

 

Metodika INSARAG 

Krokem kupředu je metodika INSARAG. Je to dokument, kterým shromažďuje a 

poučuje se z významných mezinárodních operací USAR týmů.  Pokyny INSARAG byly 

vyvinuty ve spolupráci mezi mnoha záchranáři, kteří získali neocenitelné zkušenosti při práci 

v USAR týmech.  

Od svého založení v roce 1991, INSARAG učinila významný pokrok a vyvinula 

celosvětově uznávanou metodiku pro koordinaci mezinárodních USAR týmů. INSARAG 

vytvořila celosvětovou síť USAR týmů, vyvinula pokyny a založila Externí Klasifikaci USAR 

týmů (IEC). Můžeme tedy ve zkratce říci, že je to snaha sjednotit všechny týmy z celého světa 

ve vybavení a postupu záchrany při živelné katastrofě či jiné technické havárie. Pokud se jí 

budou všechny týmy řídit tak i spolupráce mezi týmy bude bezproblémová, ať už je tým z 

kterékoliv země. Týmy se mohou doplňovat nebo nahrazovat i spolupracovat. Přínos je také v 

tom, že orgány které záchranu řídí a koordinují, budou mít jednodušší rozhodování, co se týče 

nasazení. Pokud budou vědět, že tým ať už je z jakékoliv země má atestační zkoušky podle 

INSARAG. Bude hned jasná struktura týmu, jeho vybavení apod. Tím se urychlí a zjednoduší 
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nasazení týmů a tím bude větší pravděpodobnost spolupráce a úspěchu. Naprosto nezbytná je 

komunikace. Na jakékoliv úrovni. Znalost alespoň anglického jazyka je bezpodmínečná u 

všech členů týmů. Díky zkušenostem u těchto zásahů se neustále zdokonaluje vybavení týmů 

i logistické zabezpečení [4]. 

 

3.2 Konstrukční systémy budov 

Nosná konstrukce: 

Je soubor konstrukčních prvků, které vzájemnou interakcí spolehlivě přenášejí zatížení 

bez nepřípustných deformací, poskytují dostatečnou tuhost stavebního díla (Obrázek 32).  

 Základy – přenášejí zatížení, od ostatních na ně působících konstrukcí, do základové 

půdy. 

 Svislé nosné konstrukce – přenášejí zatížení od vodorovných a střešních konstrukcí 

do základů. Další funkce – ochrana proti povětrnosti, teplu, chladu, dešti, 

architektonický výraz,  

 Vodorovné nosné konstrukce – přenášejí zatížení stálé a nahodilé do svislých 

konstrukcí, tepelná, zvuková izolace, architektonický výraz, odolnost proti ohni 

 Konstrukce spojující různé úrovně – umožňuje komunikační spojení mezi různými 

výškovými úrovněmi 

 Nosné konstrukce střech – ukončuje stavební konstrukci, chrání objekt před 

nepříznivými vlivy, architektonický výraz 

 

Spolehlivost konstrukce: 

 Je vlastnost konstrukce plnit požadované funkce během stanovené doby životnosti za 

daných podmínek (funkční požadavky, doba životnosti). 

 Možnost poruchy s dostatečně malou pravděpodobností. 

Konstrukce ztrácí spolehlivost, jestliže překročí některý z mezních stavů: 

 Mezní stav únosnosti - Mezní stavy únosnosti se vztahují ke zřícení konstrukce nebo 

ke vzniku poruchy, jež může ohrozit bezpečnost lidí nebo bezpečnost konstrukce 

(ztráta statické rovnováhy konstrukce nebo její části, uvažované jako tuhé těleso; 

porucha nadměrným přetvořením; vznik mechanizmu z konstrukce nebo její části; 

porušení lomem; ztráta stability konstrukce nebo její části; porucha vyvolaná únavou 

nebo jinými časově závislými účinky). 
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 Mezní stav použitelnosti - Mezní stavy použitelnosti se vztahují k funkci konstrukce 

nebo nosných prvků za běžného užívání, k pohodě osob, ke vzhledu stavby 

(deformace konstrukce – vzhled, pohoda uživatelů, provozuschopnost; kmitání 

konstrukce – pohoda osob, funkčnost konstrukce, trhliny v betonu – vzhled, 

trvanlivost). Je třeba rozlišovat mezi vratnými a nevratnými mezními stavy 

použitelnosti[16]. 

Uspořádání konstrukčních systému: 

 Stěnový systém – podélný, příčný, obousměrný. 

 Sloupový systém. 

 Skeletový systém – podélný, příčný, obousměrný. 

 Obvodový systém. 

 Kombinovaný systém – podélný, příčný, obousměrný. 

 

 

Obrázek 32 - Uspořádání konstrukčních systémů [16]. 

 

3.3 Stabilizace staticky narušených budov – „building collapse shoring“ 

Pažení staticky narušené konstrukce má své určité charakteristiky. Zprvu si musíme 

uvědomit, že největší nebezpečí se nachází uprostřed místnosti, kde zatížení stropem je 

největší. Proto je vhodné instalovat podpěry co nejblíže středu místnosti a rozložit váhu 

pomocí dřevěných trámů. Toto nouzové pažení se používá pouze pro tu část budovy, kde 

probíhá vyhledávání a záchrana osob.  
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Pažení vstupu do budovy dřevem:  

Jako první prvek při stabilizaci budovy je její vstup. Můžou to být buď dveře, okno 

nebo jakákoliv jiná průchozí díra. Na obrázku 33 níže vidíme příklady takového pažení 

dřevem. 

 

Obrázek 33 - Pažení vstupů do budovy.  

Pažící „T“ vzpěry 

Tento typ „T“ vzpěr je používán nejvíce při stabilizaci budov a sutin. Síly jsou 

přenášeny kolmo přes dřevěný nosný hranol do spodní základny a rozloženy dalším hranolem 

na větší plochu do stabilní části podkladu. Únosnost těchto vzpěr je závislá na délce a 

velikosti průřezu hranolu. Platí stejné pravidlo, jako u pažících tyčí. Čím delší je vzpěra, tím 

je menší únosnost. Při velkém zatížení a pro zajištění větší bezpečnosti je doporučeno „T“ 

vzpěry zdvojovat, ztrojovat, či vytvořit několikanásobný systém vzpěr. Na obrázku 34 vidíme 

příklad jednoduché „T“ vzpěry.  Únosnost jednoduché vzpěry se pohybuje od 0,5 – 2 tun. U 

dvojitých „T“ vzpěr se pohybuje od 3 – 6 tun. Časová náročnost sestavení posádkou 6 - ti 

hasičů s dostatečným tréninkem jednoduché vzpěry se pohybuje od 5 – 8 minut. Dvojité 8 – 

10 minut [1]. 

 

Obrázek 34 - Pažící T – vzpěra [1]. 
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U velkého poškození budov používáme systém vzpěr 4 x 4, které mají vysokou 

únosnost a vysoký bezpečnostní faktor (Obrázek 35). Nevýhodou je ale větší materiálová 

spotřeba a časová náročnost na sestavení a instalaci. Tento systém musíme navíc zajistit 

latěmi z každé strany, viz obrázek 32. Únosnost systému 4 x 4 je 14,5 tun a systému 6 x 6 je 

36,3 tun. Časová náročnost na přípravu a instalaci vzpěr je 22 – 28 minut [1]. 

 

Obrázek 35 - Systém dřevěných vzpěr pro staticky narušené budovy [1]. 

Stabilizace pažícími tyčemi: 

Pro stabilizaci uvnitř budov se používá nejčastěji zlatá sada stabilizačních tyčí pro jejich 

únosnost. Lze však dle zatížení použít i šedou sadu tyčí (Obrázek 36). Vždy je bezpečnější 

použít více tyčí najednou. Únosnost se tím násobí. Tento způsob stabilizace je pro prvotní 

zásah velice důležitý, jelikož instalace systému PARATECH je velice rychlá. Pro sekundární 

pažení se dále používají dřevěné T vzpěry. Tyto vzpěry vytváříme pro maximální pocit 

bezpečí, jako sekundární jistící bod. Plnící tlak vzduchu do vzpěr je mezi 1 – 2 bary. Stačí 

pouze málo z důvodu, aby se ještě více nenarušila statika konstrukce a to tlakem od vzpěr [1].  

 

 

Obrázek 36 - Stabilizace pažícími tyčemi pro staticky narušené budovy [25]. 
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3.4 Pažení obvodových zdí 

Při narušení konstrukce téměř vždy dochází i k statickému narušení obvodových zdí. 

Pokud se nejedná o skeletové konstrukční systémy, může toto narušení být velice nebezpečné 

pro objekt jako celek, pokud by se obvodová zeď zcela zhroutila. Sekundárním jevem je 

zřícení střešní konstrukce a možnost narušení jednotlivých podlaží pod jejím zatížením. Je 

proto velice důležité zvážit i pažení těchto zdí. Máme více možností, jak lze obvodové zdi 

pažit.  

První základní způsob je pažení dřevem. Další možnosti jsou od výrobců PARATECH, 

HOLMATRO, Vetter, Resqutec, Hurst, Airshore atd. Méně známý způsob pažení používaný 

v zahraničí je systém EGS a DOKA.  

3.4.1 Pažení obvodových zdí dřevem – raker systém 

Jedná se o nejdostupnější způsob pažení poškozených obvodových zdí. Dřevěné fošny 

a hranoly jsou lehce k sehnání, jsou váhově lehčí než hliníkové kolejnice.. Dále mnohem více 

materiálu, jelikož má dřevo nižší pevnost v tlaku než pažící tyče a důležitá je samozřejmě 

znalost a zkušenosti s tesařstvím. Čas na sestavení a instalaci se pohybuje v rozmezí 10 – 15 

minut. K dispozici máme tři typy jednoduchých vzpěr (Obrázek 37) [3]. 

 

a) letící vzpěra 

Dočasná, bodová, používaná, 

jsou – li nahromaděné 

nečistoty u základů. 

 

b) pevná vzpěra 

Nejpoužívanější, nejpevnější, je 

postavena ve skupině 2 nebo 3 

vzpěr, které jsou spojeny boční 

výztuží. 

 

c) dělená vzpěra 

Určeno k použití v případě, 

že půda přiléhá ke stěně, a / 

nebo je omezené množství 

trosek vedle stěny.  

 

Obrázek 37 - Typy jednotlivých dřevěných vzpěr pro staticky narušené obvodové zdi [3]. 
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Základní zásady pažení dřevem: 

 Každý úhel mezi 30°- 60°je efektivní. Čím nižší úhel, tím účinnější systém bude. 

 Dva nejběžnější úhly používané jsou 45 a 60 stupňů. 60° úhel je maximální 

doporučený úhel používaný pro bezpečné postavení omezovací patky. 

 Zásady spojování se řídí pětkovým stylem. Na obrázku 36 vidíme spojení na vrcholu, 

na patě a na zadní části vzpěry. 

  

a) Vrch vzpěry 

 

b) Pata vzpěry 

 

c) Základna vzpěry 

 

Obrázek 38 - Spojování vzpěr hřebíky [3]. 

 Výška a délka hranolů závisí na použitém úhlu pažení vzhledem ke stěně. Úhel 45° 

potřebuje pro příčnou vzpěru větší délku než úhel 60°.  

 Pro úhel 45° vypočítáme příčnou délku vzpěr pomocí Pythagorové věty. c
2
=a

2
 + b

2 
, 

kde c – délka příčné vzpěry, a – výška stěnového hranolu, b – délka spodního hranolu. 

Pro tento úhel je zřejmé, že koeficienty a, b jsou stejně velké. 

 Pro úhel 60° počítáme obdobně. Pouze s rozdílem, že délka spodního hranolu je rovna 

polovině výšky stěnového hranolu. Pokud chceme tedy pažit do výšky 3 m, spodní 

hranol musí být 1,5 m dlouhý. 

 Vzpěry jsou obvykle od sebe vzdáleny 2,5 m. Při reálném zásahu však tato vzdálenost 

může být kratší. Vzpěry se dále vyztužují do písmene X. Pokud se používá systém 4 

vzpěr, lze uprostřed vynechat X vyztužení, ale je nutné vyztužit všechny vzpěry 

podélnou prostřední výztuží (Obrázek 39) [3]. 

 

Obrázek 39 - Dvě dvojité vzpěry s popisem výztuže [3]. 
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3.4.2 Pažení obvodových zdí systémem pažících tyčí 

Pomocí pneumatických pažících tyčí a k nim speciálně vyrobeným příslušenstvím lze 

efektivně a velice rychle sestavit systém pro pažení zdí. Největší výhodou těchto systémů 

oproti dřevu je nastavitelná délka, rychlost sestavení, minimální měření, aplikace a vyšší 

únosnost systému. Záchranáři i s malým tréninkem a základní znalostí tesařství, zvládnou 

sestavit tento typ vzpěr během několika minut. Nepotřebujeme znát žádné úhly a délky, krom 

křížových výztuží. Dřevo může být navíc poškozeno skladováním, nebo 

povětrnostními podmínkami, což není případ pro tyto tyče. Prvky pneumatického systému lze 

jednoduše skladovat a přepravovat i do délky 7m, což u dřeva není tak jednoduché. 

Nevýhodou je však vyšší pořizovací cena. 

Používají se pneumatické tyče stejně jako u pažení sutin či výkopů s tím rozdílem, že 

tyto tyče jsou v základu mnohem delší. Pro sestavení však potřebujeme mít všechny potřebné 

komponenty. Na obrázku 40 vidíme základní sestavení pneumatické raker vzpěry. Na místo 

základen lze použít i jakýkoliv typ různé koncovky.  

 

 

Obrázek 40 - Vzpíraní obvodových zdí systémem pažících tyčí a zajištění vzpěr dřevem, a 

popis jednotlivých prvků [3]. 

Pneumatické vzpěry se jako dřevěné používají ve skupinách dvou a více. Tyto skupiny 

musíme samozřejmě zpevňovat dohromady křížovou výztuží a vytvořit tak celek s vyšší 

stabilitou. Účinnost celého systému je tím mnohonásobně zvýšená. Na obrázku 40 vpravo 

vidíme použití křížové výztuže a popis jednotlivých částí vzpěr. 

 



35 

 

4 Záchrana zavalených osob z výkopu „TRENCH COLLAPSE 

RESCUE“  
 

Neboli vytvoření bezpečného prostoru k provedení záchrany zavalené osoby. Tento typ 

záchrany zavalené osoby má svá určitá specifika. Základem je stabilizovat prostor tak, aby 

záchranné jednotky mohly bezpečně provádět vyproštění obětí. Berme na vědomí, že pokud 

oběť žije, nejdůležitější pro zachraňovaného je co nejrychlejší zdravotní podpora. A dokud 

není nebezpečný prostor stabilizován, není toto možné.  

Záchrana bývá náročná, protože současně s ručním odstraňováním sesuvu a 

transportem materiálu z níže položených prostor na vhodné místo je při vyprošťování 

postiženého nutné zabezpečit stěny výkopu proti dalšímu sesuvu. Platí zde tyto hlavní zásady 

postupu záchrany:  

a) zabezpečit přístup k postiženému,  

b) zabezpečit postiženému přívod vzduchu,  

c) eliminovat nebezpečí zatopení vodou, 

d) odstraňovat materiál až po zabezpečení proti dalšímu sesuvu,  

e) zajistit nepřetržité sledování sesunutých stěn i nejbližšího okolí,  

f) zamezit přístup lidem na místa, kde by jejich pohyb mohl způsobit další sesuv (ohradit 

nebezpečné prostory),  

g) určit vhodné místo pro ukládání vytěženého materiálu, tak aby nezatěžoval stěny 

výkopu a nezpůsobil další sesuv,  

h) zajistit odbornou lékařskou pomoc.  

Po celém světě jsou výkopy pro různé důvody, jako je například kladení inženýrských 

sítí a nebo jejich oprava. Počet zhroucených výkopů se výrazně liší od různorodosti zeminy. 

Příčina je nicméně téměř vždy stejná. Výkopy na hustě zastavěném území, blízko komunikací 

a řek jsou velice náchylné na sesuv. Nejvíce na stěny výkopu působí vertikální síly zeminy a 

dále horizontální síly způsobené tíhou techniky, okolních budov či osob. Výkopy jsou 

náchylnější na sesuv, pokud je zemina sypká či promáčená. Stavební firmy pracují podle 

technologických postupů, aby co nejvíce zamezily sesuvu půdy. Tzn., že výkopy mají určité 

sklony a jsou už samotnými firmami zapaženy. Bohužel však může nastat situace, kdy se 
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výkop destabilizuje např. porušením opravovaných produktovodů, otřesy pracující těžké 

techniky, projíždějícími vozidly na komunikacích či z nedostatku času se dostatečně nezapaží 

a tím se pracuje na riziko. V tomto případě nastává vysoká pravděpodobnost zhroucení 

výkopu. Legislativně je stanoveno, nezatěžovat výkop ve vzdálenosti 0,5m od jeho okraje [2]. 

 

Svislé stěny výkopu se paží (pokud zemina či okolní terén nevyžadují) jinak při hloubce: 

 větší než 1,3m v zastavěném území, 

 větší než 1,5m v nezastavěném území, 

 minimální šířka se řídí hloubkou a vstupem pracovníků do výkopu – 0,8m, 

 u soudržných zemin můžeme výkopy hloubit svisle do 2m v závislosti na 

podmínkách, 

 u větších hloubek navrhujeme stavební jámy svahované a pažené. 

 

Podle ČSN 73 1001 se základové půdy dělí na: 

 skalní půdy, 

 nesoudržné zeminy, 

 soudržné horniny, 

 organické neúnosné základové půdy, 

 násypy. 

 

Z těchto typů půd lze logicky stanovit, které jsou nejvíce nebezpečné a které nejméně. 

Mezi velice stabilní a bezpečné lze zahrnout skalní půdy a soudržné horniny. Mezi soudržné 

zeminy patří jíly, jílovité písky, silty a spraše. Soudržná zemina je charakterizována 

plasticitou a konzistencí, které se určují nepřímo pomocí měření vlhkostí zeminy na mezi 

tekutosti a mezi plasticity. Naopak za nejméně stabilní zeminy lze považovat pískové, násypy 

a nesoudržné zeminy. Je to zemina s pevností závislou na tření, se zanedbatelnou soudržností 

a bez schopnosti plastického přetvoření, například písky a štěrky [18].  
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4.1 Způsob stabilizace výkopů 

Při pažení výkopu a následné záchraně, platí specifický sled pravidel a zákonitostí. 

Důležitá v tomto případě není až tolik rychlost vyproštění osoby, jako spíše bezpečnost a 

ochrana zasahujících záchranářů. Při nedostatečné stabilizaci podloží, může pak dojít 

k zavalení více osob najednou. Grafická ukázka stabilizace výkopu je na obrázku 41.  

 

Obrázek 41 - Grafické schéma pažení výkopů [2]. 

 

Pažení výkopů se dříve provádělo nejčastěji dřevem. Dřevo je snadno dostupné, levné a 

jednoduše lze připravit na potřebné délky. Z hlediska bezpečnosti však nemá potřebnou 

únosnosnot a doba přípravy a instalace zabere řádově několik desítek minut. Navíc musí 

záchranáři pracovat v nebezpečném prostoru uvnitř výkopu. Pro efektivnější stabilizaci je 

tedy vhodné použít pažící tyče. Jelikož zde nemusíme nic zvedat a stačí nám ve většině 

případů pouze rozepřít stěny výkopů, jsou nejvhodnější pro tento případ pneumatické či 

manuální pažící tyče. Firma PARATECH, specializující se na pneumatické tyče, má na tento 

typ pažení velice široký sortiment tyčí a příslušenství.  

Při pažení výkopů je důležité dávat pozor na sesuv okrajů zeminy. Proto je vhodné 

umístit na tyto okraje dřevěné desky, které nám okraje zpevní. Jako další krok je umístění 

speciálních desek s dřevěnou výztuží, tzv. „strongbacků“ na stěny výkopu. Tyto desky 

rozkládají tlakovou sílu zeminy ze stěn. Pokud máme umístěny všechny strongbacky uvnitř 

výkopu, můžeme začít s pažením pomocí tyčí. První tyče se uváží pomocí lan z každé strany, 
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připojí se na vzduchovou a spouští se do výkopu. Jakmile jsou na svém místě, rozepřou se 

tlakem vzduchu a zajistí se pojistná matice pomocí klíče. Tento postup se provádí do té doby, 

až jsou všechny strongbacky pevně přitlačeny na stěny výkopu. Poté mohou hasiči slézt 

dovnitř výkopu a instalovat sekundární pojistnou stabilizaci dalšími tyčemi. Důležité je, aby 

jeden z hasičů, nejlépe koordinátor záchrany vše sledoval a popřípadě upozornil na blížící se 

nebezpečí. Stabilizaci výkopu vidíme na obrázku 42 [5].  

Pro metodiku pažení máme tři typy výkopů: 

 Rovný výkop, 

 „L“ – výkop, 

 „T“ – výkop 

Nejvíce nebezpečný z těchto tří typů je L výkop z důvodu komplikovanějšího pažení a 

vyššího rizika sesuvu půdy u venkovního rohu.  

 

 

Obrázek 42 - Pažení rovného a L výkopu 
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5 Stabilizace těžkých břemen „HEAVY RESCUE“ 
 

Pod pojmem těžká břemena si můžeme představit havarovaná nákladní vozidla, 

prostředky hromadné dopravy, vlaky, těžké stavební stroje atd. Jedná se o situace, které nelze 

stabilizovat běžnými technickými prostředky umístěnými na výjezdových CAS. Důležitý u 

heavy rescue je stabilizační trojúhelník. Tedy působení sil horizontálních, vertikálních a 

kombinovaných. Můžeme to nazvat souhrnně – zásady řízení zatížení. Pokud tedy není jedna 

z těchto sil stabilizovaná a má možnost pohybu, je celý systém nestabilní. Na obrázku 43 

vidíme, že při zvedání nahoru v úhlu 90° máme zajištění pohyb směrem dolů, ale nemáme 

zajištění pohyb do stran. V tomto případě není použitý trojúhelník stability. V dalším případě 

na obrázku, při použití jiných úhlů, můžeme docílit stabilnější situace. Blížíme – li se k úhlům 

mezi 45°a 60°, zamezíme tak bočním pohybům 

 

Obrázek 43 - Grafická ukázka nestability břemena při zvedání a trojúhelník stability[2]. 

Při reálném zásahu se snažíme stabilizovat břemeno tak, že ho částečně zvedáme.  

Nesnažíme se ale zvednout celý náklad ze země, ale snažíme se vytvořením protisměrných sil 

stabilizovat situaci tak, aby boční síly byly nulové. Nejlépe tuto situaci vystihuje trojúhelník 

stability. Kdy na tíhové a boční síly působíme protisměrnými silami. Můžeme tedy 

potencionálně rizikové síly rozdělit na horizontální neboli vodorovné a vertikální neboli boční 

(příčné). Tyto síly vidíme na obrázcích níže. Díky tyči stabilizujeme břemeno proti pohybu 

směrem dolů a popruhy zamezují pohybu tyče vodorovně či bočně od břemena. Význam 

vytváření trojúhelníku stability je rozhodující pro úspěšné uplatnění pažícího systému 

(Obrázek 44). Platí to zejména při stabilizaci vozidel. Vozidlo se může snadno pohybovat, 

zvláště když jsou kola stále v kontaktu s vozovkou [2]. 

 

Obrázek 44 - Působení horizontálních a příčných sil na břemeno [2]. 
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5.1 Způsob stabilizace břemen 

Stabilizace probíhá většinou zvedáním hydraulickými tyčemi, pneumatickými vaky a 

posléze sekundární stabilizací pneumatickými, manuálními tyčemi a to zabezpečením pomocí 

dvou a více tyčí a řetězu či popruhu, který je fixován na břemeno a vytváří tím trojúhelník 

stability.   

Jednotlivé situace stabilizace těžkých vozidel a břemen se velice liší. Zatímco například 

zabezpečení osobního automobilu proti pohybu je vcelku snadné. U těchto případů musíme 

postupovat krok za krokem. Stabilizace se může stát vícestupňová. Prvním stupněm je 

v tomto případě zaklínování všech kol, které jsou ve styku s vozovkou. Dalším stupněm je 

stabilizace celého vozidla nebo celku proti pohybu a posledním stupněm je připevnění nebo 

odstranění nákladu či pohyblivých částí na vozidle. Při umisťování pažení je vhodné zvážit 

nejvhodnější úhel. Nejlepší je použít tyče s otočnými koncovkami, aby zatížení bylo 

přenášeno přes osu tyče. Zvedáme – li břemeno hydraulickými tyčemi, velikost zdvihu se nám 

omezuje na 10 – 25cm. Musíme tedy vhodně zvážit styčné body, za které budeme břemeno 

zvedat, aby byl zdvih dostačující. Výhoda při zvedání hydraulikou je ta, že máme už vozidlo 

zajištěné proti spadnutí. U zvedacích vaků musíme postupně břemeno podkládat dřevěnými či 

jinými klíny. Sekundární stabilizaci provádíme poté stabilizačními tyčemi. Jelikož se jedná 

většinou o těžká a vysoká břemena, je vhodnější použít „long shore“ tyče. Koordinace 

stabilizace by měla být účelově zajištěna jedním záchranářem, který má výhled na celou 

situaci a řídí jednotlivé týmy (Obrázek 45). 

 

 

Obrázek 45 - Ukázka stabilizace těžkého břemena pomocí tyčí PARATECH. 
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5.1.1 Souprava pro rychlou stabilizaci vozidla 

Jedná se o manuální tyče mající základnu i koncovku nastálo připevněnou k tělu tyče a 

jsou opatřeny popruhem, který se připevňuje ke karoserii vozu a tím se tvoří trojúhelník 

stability. Aby se předešlo zmatku a zpoždění při jejich použití, jsou všechny díly 

prefabrikované, zapadají do sebe a jsou připraveny k použití během jedné minuty. Používají 

se přednostně na rychlé zajištění vozidla či břemena diagonálně pod úhlem 25 ° až 35°  

Nevýhodou je však jejich menší únosnost. Přední výrobci těchto souprav nazývají tento 

systém různě. Pro naše potřeby nazývejme tento systém soupravou pro rychlou stabilizaci 

vozidla (Obrázek 46). 

Výrobci, názvy souprav a jejich únosnost: 

 Vetter  - QuickStrut (1000 kg) 

 Weber – StabFast (1500 kg) 

 HOLMATRO – Vstrut V7, V13 (1300, 1700 kg) 

 PARATECH – VSK, TVS (18000, 9000 kg) 

 

 

Obrázek 46 - Stabilizace TVS PARATECH tyčí [31]. 
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6 Hodnocení stávajícího stavu v ČR 

6.1 Statistika událostí 

V současné době se ve statistickém sledování událostí (dále jen „SSÚ“) prozatím 

nesledoval pojem stabilizace budov, výkopů či sutin jako činnost jednotek v závislosti na typu 

události. Proto bylo velice obtížné zjistit přesnější počet událostí, kde bylo použito pažení. 

Vycházel jsem tedy orientačně z podtypu událostí a to od roku 2009 do roku 2013 v celé ČR:  

 Destrukce objektu.  

 Záchrana osob a zvířat z hloubky - zasypané, zavalené.  

Události jako dopravní nehody a požáry objektů, kdy si situace vyžadovala stabilizaci, 

nebylo možné díky podtypu události vyhledat. 

Od roku 2009 do roku 2013 bylo v celé České republice přibližně 186 událostí, kdy se 

vyprošťovalo ze zhroucených staveb. Z toho bylo 28 při požáru, 8 událostí spojené s dopravní 

nehodou, 2 při živelné pohromě a 148 z důvodu technické havárie.  

 

Graf 1 - Počet událostí na zhroucené stavby s možnou potencionální stabilizací pro celou ČR 

 

Detailně graf pro HZS Jmk naznačuje události, kdy na místo události byl povolán 

technický automobil TA – S2T, lezecká skupina a zároveň byly zachráněny osoby. Statistika 

událostí nám pomůže objasnit využitelnost prostředků pro stabilizaci. V případě narušených 

konstrukcí lze povolat statika díky dohodě o plánované pomoci na vyžádání. 

 

28 
8 

2 

148 

28 požár 

8 dopravní nehoda 

2 živelná pohroma 

148 technická havárie 

Počet událostí s možnou stabilizací od r. 2009 - 2013 v ČR 
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V Jihomoravském kraji za rok 2013 vyjel technický automobil k 19 - ti dopravním 

nehodám nákladního automobilu, jedné železniční nehodě, k 5 - ti událostem zavalené, 

zasypané osoby, 12 - ti technickým pomocím a 6 – ti událostem záchrana osob a zvířat 

z hloubky. 

Graf 2 - Počet výjezdů technického automobilu v Jihomoravském kraji 

 

U všech těchto událostí je vysoká pravděpodobnost použití stabilizačních prostředků 

pro záchranu obětí a ochranu zdraví zasahujících hasičů.  

6.2 Vybavenost jednotlivých krajů 

Pro DP jsem shrnul statistické údaje, informace a podklady týkající se prostředků 

stabilizace v jednotlivých krajích ČR. Jedná se zejména o stabilizační sady (PARATECH, 

HOLMATRO, Resquetec, aj.), dále jejich uskladnění a možný transport na místo události 

(technické kontejnery, nákladní vozy). Dále mně zajímala zásoba dřeva používaného při 

stabilizaci (množství, druhy trámů, fošen, klínů, apod. + jeho transport na místo události). 

Dotazoval jsem se tedy na zástupce krajů, zda jsou takovou technikou vybaveni a 

jakými prostředky jsou schopni provádět stabilizaci sutin, výkopů, budov či břemen. 

Většina krajů má zařízený technický kontejner s různorodou výbavou. Z informací, 

které mi z krajů přišly, uvedu pouze ty prostředky, které jsou pro moji práci důležité a opěrné 

body pro vyproštění ze zavalených budov jsou navíc zvýrazněny. Ostatní kraje, které nejsou 

předurčené, uvádím pro srovnání. 

19 

1 

5 

12 

6 

19 dopravní nehoda 
nákladního automobilu 

1 železniční nehoda 

5 zavalené,zasypané 
osoby 

12 technická pomoc 

6 záchrana osob a zvířat z 
hloubky 

Počet výjezdů TA - S2T za rok 2013 v JMK 
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6.3 Předurčené jednotky 

Opěrné body dle SIAŘe 06-27 kterým se stanoví opěrné body Hasičského 

záchranného sboru České republiky a typy předurčenosti jednotek požární ochrany pro 

záchranné práce pro zabezpečení plošného pokrytí území České republiky jednotkami 

požární ochrany dle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., speciálními záchrannými pracemi 

jednotek hasičských záchranných sborů krajů se za:  

 

 Opěrný bod pro záchranu osob ze zřícených budov spojenou s haváriemi se zřícením 

budov, objektů technologických procesů nebo sesuvy půdy je zejména vybaven 

elektronickými vyhledávacími zařízeními (akustickými i optickými) pro vyhledávání 

zavalených nebo zasypaných osob a technickým automobilem hmotnostní třídy S nebo 

odpovídajícím technickým kontejnerem pro tyto druhy zásahů. Opěrné body pro 

záchranu osob ze zřícených budov jsou dislokovány u příslušného HZS kraje dle 

přílohy tohoto pokynu. HZS hl. m. Prahy a HZS Moravskoslezského kraje jsou 

předurčeny k vytvoření vyhledávacího a záchranného odřadu (tzv. USAR odřadu) pro 

mezinárodní záchranné operace dle zvláštního předpisu. 

 

Opěrnými body tedy jsou: hl. město Praha, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj a 

Moravskoslezský kraj. 

 

Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj disponuje technickým kontejnerem, který je dislokován na 

centrální stanici Ostrava – Zábřeh. V technickém kontejneru jsou všechny vzpěry včetně 

příslušenství od firmy HOLMATRO. Dále jsou ve výbavě stabilizační prostředky od firmy 

PARATECH, které jsou primárně určeny pro použití USAR odřadu a jsou uskladněny 

v bednách na PS Ostrava - Zábřeh a připraveny pro jeho potřeby. Pro celý Moravskoslezský 

kraj, je k dispozici určen ještě tzv. hranolový kontejner (příloha 3), kde kromě prostředků pro 

potřeby letištních hasičů, jsou dřevěné desky, hranoly, příložky a klíny, které se rovněž 

používají pro potřeby stabilizace. Tento kontejner je na letišti Leoše Janáčka v Mošnově. 

Dle prostředků, které kraj obsahuje, je zřejmé, že jeho vybavenost je na velmi vysoké 

úrovni a jsou schopni efektivní stabilizace. 
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Plzeňský kraj 

Plzeňský kraj disponuje vybavením firmy HOLMATRO a tyto technické prostředky jsou 

uskladněny na vozidle TA-4 T-815 na CPS Plzeň – Košutka. Dále na PS Slovany je 

dislokován závalový kontejner s výdřevou - hranoly, fošny, prkna, OSB desky, dřevěné klíny 

atd. Toto vybavení je pouze na těchto dvou stanicích s předurčeností pro celý kraj. 

Dle prostředků, které kraj obsahuje, je zřejmé, že jeho vybavenost je na vysoké úrovni a 

jsou schopni efektivní stabilizace. 

Hl. město Praha 

V současné době HZS Praha využívá vyprošťovací kontejner, který je majetkem Státních 

hmotných rezerv. Ukázka v příloze 2, obrázek 1. Dále je k dispozici Tatra 815 TA4 - označení 

TA-S3. Uvedená technika a vybavení je dislokováno na HS-7 Smíchov, která je předurčena 

na tento typ zásahů. V případě potřeby vyjíždí jako výpomoc do sousedních hasebních 

obvodů dalších pražských HS, případně i mimo území Prahy na mezi-krajskou výpomoc. Na 

HS-7 jsou také soustředěni příslušníci, předurčení do odřadu USAR, kteří ovládají techniku a 

systémy pro pažení nad rámec běžného výcviku ostatních hasičů. Část vybavení USAR týmu 

pro činnosti při vyprošťování a stabilizaci konstrukcí je uložena na HS-5 Strašnice, odkud je v 

případě potřeby vyžádáno.  

Dle prostředků, které kraj obsahuje, je zřejmé, že jeho vybavenost hlavního města Prahy 

je na velmi vysoké úrovni a jsou schopni efektivní stabilizace. 

Jihomoravský kraj 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje disponuje technickým automobilem TA – 

S2T, který je dislokován na PS Brno – Lidická a je vybaven sadou stabilizačních tyčí firmy 

PARATECH. Ukázka v příloze 2, obrázek 3. V bednách, které jsou umístěny na střeše 

vozidla je uložena šedá sada tyčí včetně příslušenství, prioritně určená pro pažení výkopů a 

závalů. Dále je v nástavbě vozidla uložených 6 ks zlatých stabilizačních tyčí pro stabilizaci 

staticky narušených objektů a těžkých břemen. K dispozici je také kontejner se dřevěnými 

trámy, deskami a strongbacks, určených prioritně pro záchranu zasypaných a zavalených 

osob. Kontejner je umístěn PS Lidická. Ve fázi přípravy je i stabilizační kontejner, který bude 

vybaven stabilizačními tyčemi PARATECH a minimální zásobou dřeva. 

Dle prostředků, které kraj obsahuje, je zřejmé, že jeho vybavenost kraje je na velmi 

vysoké úrovni a jsou schopni efektivní stabilizace. 
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Jihočeský kraj 

Jihočeský kraj má k dispozici technickým kontejnerem umístěným na centrální PS 

České Budějovice, který je určen k přepravě technických prostředků používaných 

při likvidaci těžkých dopravních nehod v silniční i železniční dopravě, při vyprošťování osob 

ze zřícených budov apod. Kontejner lze na místo události přepravit na nosiči kontejneru je 

vybaven dřevěnými hranoly, dřevěnými klíny, zpevňovací voděodolnými deskami, 4 ks 

mechanická vzpěra dlouhá 25-37cm, 2 ks hydraulická vzpěra dlouhá 63-88cm, 2 ks 

hydraulická vzpěra dlouhá 109-134cm, 6 ks nástavec vzpěry dlouhý 100cm, 3 ks nástavec 

vzpěry dlouhý 150cm. A dále 2 ks V – blok velký, 2 ks V- blok malý, 7 ks kulové sedlo. 

Dle prostředků, které kontejner obsahuje, mohu říci, že vybavenost Jihočeského kraje 

je na středně vysoké úrovni a jsou schopni efektivní stabilizace. 

Karlovarský kraj 

Každá CAS určená pro zajištění prvního a druhého výjezdu na stanicích HZS kraje je 

vybavena sadou stabilizačních podpěr STAB - FAST MK2 od firmy WEBER-HYDRAULIK. 

A všechny výše uvedené prostředky jsou trvale uloženy ve vozidlech. Dále je každá CAS 

určená pro zajištění prvního a druhého výjezdu vybavena podkládacími prostředky firmy 

ZUMRO Dále přehled výdřevy, který je uložen ve skladu HZS Karlovarského kraje:  

Podlážka 17 ks, trám 10 x 10 cm 10 ks, fošna 5 x 20 cm 10 ks, prkno 20 ks a kramle 25 ks. 

Tento materiál je možné v případě potřeby na místo určení transportovat za využití 

dopravních prostředků HZS kraje a to buď valníkového nákladního automobilu, nebo nosiče 

kontejnerů. 

Dle prostředků, které kraj má dostupné, je zřejmé, že vybavenost Karlovarského kraje je 

na nízké úrovni a jsou schopni minimální stabilizace, jelikož prostředky zásahových vozů 

CAS nejsou primárně určeny ke stabilizaci těžkých nákladních vozidel či budov. 

Zlínský kraj 

Zlínský kraj od roku 2011 disponuje kontejnerem KTE kontejnerovým s nosičem. Je 

postaven na systému HOLMATRO a je kompatibilní s vyprošťovacím zařízením na CAS, na 

centrální stanici ve Zlíně, kde je technika ustavena. Všechny výjezdy ve ZLK jsou doplněny 

taktéž stabilizačními tyčemi pro rychlou stabilizaci vozidel TSV PARATECH. Co se týká 

zásoby dřeva, na CPS Zlín je zásoba voděodolných desek, hranolů a dalšího příslušenství. V 

roce 2014 se plánuje doplnění ZLK zásobou voděodolných desek, hranolů a dalšího 

příslušenství (spojovací materiál, akumulátorová šroubovací technika, atd.) a to na každý ÚO 

 tedy v počtu čtyř sad. Z dalších prostředků je k dispozici vyhledávací kamera s optickým 
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kabelem 15m. Každým rokem je realizováno několik cvičení s touto tématikou a od roku 

2014 se připravuje na CPS Zlín sutinový trenažér k výcviku. 

Dle prostředků, které kraj má dostupné, je zřejmé, že vybavenost Zlínského kraje je na 

velice vysoké úrovni a jsou schopni efektivní stabilizace, jelikož i prostředky zásahových 

vozů CAS jsou vybaveny tyčemi PARATECH. 

Vysočina 

Kraj Vysočina disponuje technickým kontejnerem KTE, který je dislokován na ÚO 

Havlíčkův Brod. Kontejner je prozatím předurčen pro pažení výkopů. Je vybaven čtyřmi 

tyčemi HS 1Q 5FL a 10FL včetně příslušenství HOLMATRO. Dále osmy kusy mechanických 

tyčí MS 2L2+ a deseti kusy mechanických tyčí MS 2L5+. Kontejner má v zásobě i určité 

množství dřeva. Trámy, desky, klíny atd. Přeprava je možná kontejnerovým nosičem 

Mercedes. 

Dle prostředků, které kraj obsahuje, je zřejmé, že jeho vybavenost je na vysoké úrovni a 

jsou schopni efektivní stabilizace výkopů. 

Olomoucký kraj 

Olomoucký kraj disponuje technickým automobilem TA4, který je dislokován na stanici 

v Olomouci. Je vybaven dvěma tyčemi HS 1Q 5FL a 10FL včetně příslušenství 

HOLMATRO. Nejvíce stabilizačních prostředků ze dřeva včetně strongbacků, OSB desek je 

na stanici v Prostějově. Přeprava pomocí valníkového kontejneru a nosiče MAN V příštím 

roce by měl kraj získat ze Státních hmotných rezerv technický kontejner KTE kategorie S, 

kde by měla být kompletní sada pro stabilizaci HOLMATRO. Pro případnou stabilizaci 

těžkých břemen je možné rovněž využít vyprošťovací automobily. U HZSOLK jsou umístěny 

na stanicích Prostějov (VYA 15 – T815 8x8 včetně buldozerového zařízení) a Jeseník (VYA 

14 – T815 6x6). Trámy, desky, klíny atd. Dle prostředků, které kraj obsahuje, je zřejmé, že 

jeho vybavenost je na vysoké úrovni a jsou schopni efektivní stabilizace výkopů. 

Královéhradecký kraj 

Královéhradecký kraj disponuje technickým automobilem TA 4 T815 4x4, který je 

dislokován na CPS Hradec Králové. Technický automobil je vybaven prostředky 

HOLMATRO a to dvěma tyčemi HS1Q5 FL, prodloužením 25, 50, 100cm po dvou kusech, 

čtyři kusy mechanických tyčí 180 - 290cm, sedm kusů 120 - 200cm, 90 – 140cm. Dále je na 

TA minimální zásoba výdřevy. V případě rozsáhlé události je v hale HARD umístěno 46 kusů 

mechanických tyčí 180 – 290cm a několik metrů kubických zásob stavebního řeziva. 

Stabilizační prostředky umístěné v prostorách CPS Hradec Vybavenost kraje na vysoké 

úrovni a jsou schopni efektivní stabilizace výkopů a budov. 
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7 Návrh na možnost jednotné stabilizace u HZS ČR 
 

Tato kapitola se bude věnovat návrhu na jednotnou stabilizaci u HZS ČR. Vztažená 

konkrétněji na technické automobily dislokované na centrálních stanicích krajů. 

Z předchozích kapitol lze udělat výběr nejvhodnějších prostředků tak, aby byli: 

 finančně dostupné,  

 velikostně přizpůsobivé k uložení na TA,  

 jejich únosnost odpovídala podmínkám zásahu, 

 minimální časové nároky na složení a instalaci, 

 jednoduchá manipulace, 

 minimální požadavky na údržbu, 

 kompatibilnost s aktuálními technickými prostředky a jejich příslušenstvím. 

 

Tato část se bude v pár větách věnovat rozdíly mezi výrobci stabilizačních tyčí, abychom 

měli jasno, které tyče budeme navrhovat do jednotné stabilizace. Je zřejmé, že se bude vybírat 

ze dvou největších firem, které jsou z pohledu stabilizace profesionály. A to americká firma 

PARATECH a nizozemská firma HOLMATRO. Hlavním poznatkem je, že tyto dvě firmy 

mezi sebou neskrývají žádné technologické patenty a spolupracují spolu. Filozofie každého 

výrobce je však taková, že PARATECH vyrábí převážně pneumatické systémy a firma 

HOLMATRO hydraulické.  

 

Finanční dostupnost 

Jeden z hlavních parametrů pro zvážení, jaké vybavení si pořídit je cenová dostupnost. Pro 

samotnou efektivní stabilizaci je potřeba mít kompletní výbavu pro konkrétní zásah včetně 

všeho příslušenství. Na ukázku v tabulce 2 je cena několika prostředků PARATECH v 

porovnání s firmou HOLMATRO: 
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Tabulka 1 - Cenové porovnání výrobce PARATECH a HOLMATRO 

Výrobce 
Název 

prostředku 
Obrázek 

Rozměry   

[ cm ] 

Cena za ks 

[ kč ] 

PARATECH 

Stabilizační tyč s 

manuálním 

zajištěním 

 

48-64 9525, - 

HOLMATRO 
Mechanická 

stabilizační tyč 

 

57,5-82,5 43580,-  

PARATECH Prodloužení 

 

50 4250,- 

HOLMATRO Prodloužení 

 

50 10800,-  

PARATECH Koncovka kyvná 

 

10 x 10 6475,- 

HOLMATRO Koncovka kyvná 

 

10 x 10 12000,-  

 

 

Únosnost odpovídající podmínkám zásahu 

Dalším z důležitých ukazatelů, jaká tyč je pro nás potřebná, je její únosnost. O 

bezpečnostním faktoru bylo zmiňováno již dříve. Tyče od jakékoliv firmy by měli procházet 

zkouškou únosnosti, kterou dělá například pro PARATECH společnost F.E.M.A v USA. U 

každé tyče PARATECH máme tedy jistotu, že maximální zatížení, které uvádí, je skutečně 

ověřené. Výrobce HOLMATRO tyto zkoušky nepodstupuje a vlastně ani nikde neuvádí, na 

jaké zatížení jsou tyče dimenzovány. 
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Jednoduchá manipulace a minimální požadavky na údržbu 

Z vlastních praktických zkušeností a z diskuzí mezi ostatními příslušníky HZS mohu 

říci, že stabilizační tyče od firmy PARATECH jsou maximálně jednoduché na manipulaci. 

Tyč lze snadno ustavit do polohy a délky, kterou potřebujete řádově v několika sekundách. 

Plnící tlakové médium je vzduch a nehrozí nebezpečí vznícení. Pokud nám praskne 

hydraulická hadice, celá tyč i další komponenty jsou celé od oleje a jsou kluzké. Navíc se 

musí vyměnit hydraulická hadice a doplnit olej v ruční pumpě. Žádný hydraulický systém 

není dokonalý a vždy nám bude docházet k úniku média a tím související časté čištění a 

doplňování. Se vzduchem takový problém nevzniká. Pokud nám dojde k proříznutí hadice, lze 

za pomocí nože a dvou klíčů celý problém vyřešit na místě. Pneumatické tyče navíc mají 

pouze jedno vnitřní těsnění, které se dá opět vyměnit na stanici, či na místě. U firmy 

HOLMATRO, musíme tyto problémy řešit s autorizovaným servisem. 

 

7.1 Základní vybavení jednotek na prvotní zásah  

Za všech těchto předpokladů a z této práce nám vyplývá, že tyče od výrobce 

PARATECH, jsou vhodnější volbou pro stabilizaci za jakékoliv mimořádné události.  

V této kapitole si můžeme ukázat, jak by mohla vypadat základní či rozšířená výbava na 

jednotlivé druhy operací, tak aby měla variabilní použití u jakékoliv mimořádné události. 

Uvádím pouze prostředky PARATECH, bez výdřevy a nářadí. Fotografie technických 

prostředků jsou v příloze 1. 

7.1.1 Výkopy 

 

Základní pažící sada 12 

Jedná se o základní sadu pro pažení rovného či „T“ výkopu.  Můžeme díky této 

startovací sadě vytvořit pažení s 12 tyčemi. V taktice pažení výkopu, takto lze použít na čtyři 

strongbacky v řadě a zapažit délku výkopu až 5m (viz. Příloha 4, tabulka 1). 

 

Základní pažící sada16 

Jedná se o rozšířenější sadu pro pažení rovného, dále „T“ a „L“ výkopu.  Můžeme 

díky této startovací sadě vytvořit pažení s 16 tyčemi. V taktice pažení výkopu, takto lze použít 

na pět strongbacků v řadě, nebo vytvoření „T“ a „L“ výkopu (viz. Příloha 4, tabulka 2). 
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7.1.2 Stabilizace staticky narušených budov a sutin 

Opěrná stabilizační sada 

Jedná se o nejvariabilnější stabilizační sadu určenou převážně pro opěrné body a 

umístěnou ve stabilizačním kontejneru.  Touto sadou lze stabilizovat výkopy, sutiny a staticky 

narušené budovy (viz. Příloha 4, tabulka 3).  

7.1.3 Stabilizace těžkých břemen 

Základní stabilizační sada 

Tato sada je určená pro technické automobily nebo rychlé zásahové automobily (dále 

RZA) a to pro základní stabilizování těžkých břemen. Lze s ní stabilizovat prostředky městské 

hromadné dopravy, nákladní automobily, přívěsy, spadlé stromy a sutiny do váhy cca 20 tun. 

Tuto sadu bych doporučoval na centrální stanice územních odborů (viz. Příloha 4, tabulka 4). 

 

Opěrná stabilizační sada 

Sada určená pro centrální stanice územních odborů nebo pro krajskou centrální stanici 

s uložením na TA. Lze se sadou stabilizovat těžké nákladní automobily, bagry, tramvaje, 

cisterny a železniční vagóny (viz. Příloha 4, tabulka 5).  

 

Je zřejmé, že opěrné body pro vyprošťování ze zhroucených budov by mohli 

disponovat opěrnou stabilizační sadou a navíc mít k dispozici na TA základní stabilizační 

sadu na stabilizaci těžkých břemen.  

Pro centrální stanice krajů neopěrných bodů bych doporučoval mít k dispozici na TA 

opěrnou stabilizační sadu pro těžká břemena, která je dle mého názoru univerzální i pro 

ostatní druhy stabilizace a pažení. Centrální stanice územních odborů by mohli disponovat 

základní sadou pro stabilizaci těžkých břemen. Toto uvádím z důvodu velkého množství a 

vzrůstajícího trendu dopravních nehod. 

K těmto sadám je zcela nutné mít v zásobě velké množství dřeva. Podle odborníků 

z anglické USAR týmu, je poměr mezi množstvím dřeva 5:1. Tzn., že na 1 tunu PARATECH 

prostředků se doporučuje mít v zásobě 5 tun výdřevy. 
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8 Zahraničí 
 

V této poslední kapitole bych rád přiblížil, čím jsou vybaveni jednotlivé vybrané země 

Evropské Unie pro porovnání s naší. Toto téma jsem diskutoval s manažerem firmy 

PARATECH Francescem Rossettim, který byl hlavním školitelem HEAVY RESCUE pří 

výcviku v Brněnském ERGONU v březnu 2014. 

 

Polsko 

V Polsku je zřízena organizace Grupa poszukiwavczo-ratownicza Państwowej strazy 

pozarnej. V překladu to znamená vyhledávací a záchranná skupina polského Hasičského 

záchranného sboru. Tyto jednotky jsou předurčeny k provádění vyhledávání a záchrany v 

případě živelných katastrof nebo i jiných úkolů. Jednotky disponují ve většině případů 

prostředky firmy PARATECH. 

 

Německo 

V Německu existují dvě záchranářské organizace. Jedna z nich je vládně plně 

podporovaná státem a její zkratka je THW. Druhou soukromou podporovanou jednotkou 

sponzory je organizace I.S.A.R. Německý tým THW byl založen v červnu 2003 a většina ze 

zakládajících členů, má zkušenosti ve vyhledávacích a záchranných aktivitách v zahraničích 

ve spolupráci s ostatními pomocnými organizacemi. Německé týmy ve velké míře používali 

stabilizační techniky pomocí dřeva a systému EGS. Momentálně začínají implementovat do 

výbavy prostředky firmy PARATECH, které jsou součástí výjezdových vozů (Obrázek 47). 

 

Obrázek 47 - Vybavení výjezdového auta stabilizačními tyčemi v Německu [26]. 
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Francie 

Hasičská brigáda v Paříži (francouzsky Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, 

zkráceně BSPP) je profesionální hasičský sbor v Paříži. Jedná se o jednotku francouzského 

vojska, která je však podřízena policejnímu prefektovi a tudíž podléhá ministerstvu vnitra. 

BSPP má 130 požárních vozů. Sbor každoročně provede na 430 000 výjezdů, z nichž většina 

(75%) připadá na lékařskou pohotovost a dopravní nehody. Na technická nebezpečí připadá 

15% a na samotné požáry jen asi 5% výjezdů. Celý francouzský sbor je vybaven prostředky 

pro stabilizaci od firmy PARATECH, které má k dispozici ve velkých městech v sutinových 

kontejnerech. 

 

Anglie 

Ve velkých městech jako Manchester, Londýn a další, je až kolem 40 stanic. Anglické 

hasičské brigády jsou potom rozděleny podle místních zvyklostí takto: 

Centrály: Centrální stanice městských oblastí. Tyto stanice mají také svojí předurčenost, jako 

v ČR. S tím rozdílem, že těchto stanic je v jednom městě více. Jedna centrální stanice má 

např. opěrný bod na výkopy, druhá na těžká břemena a další na staticky narušené budovy. 

Oblasti: Oblast je hasební obvod ve větším městě. Například Londýn se dělí do pěti 

geografických oblastí: severozápadní, severní, severovýchodní, jihozápadní a jihovýchodní. 

Každá z těchto oblastí má svoji centrálu a je dále rozdělena na divize. 

 Divize. Jsou menší hasební obvody než oblasti. Jedna oblast má například dvě divize. 

Londýn má celkem 11 divizí. 

Čtvrtě: Každá čtvrť je taková menší divize. Takže jedna divize může mít několik čtvrtí. 

Jednotky ve čtvrtích jsou předurčeny pouze na hašení požárů nebo na dopravní nehody. 

V celé Anglii a Skotsku mají obrovskou zásobu prostředků firmy PARATECH. 

Centrální stanice jsou vybavena kontejnery na sutiny, výkopy a těžká břemena. Oblastní 

jednotky disponují technickými automobily a divizní jednotky mají ve výbavě na 

výjezdových vozech základní stabilizační sady (Obrázek 48).  

 

Obrázek 48 - Stabilizační sady ve výjezdových vozech v Anglii [26]. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Francouz%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hasi%C4%8Dsk%C3%BD_sbor&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A1da_Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A1da_Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Policejn%C3%AD_prefektura_v_Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_nehoda
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USA 
 

USA jako hlavní výrobce stabilizačních tyčí PARATECH je v popředí s technickými 

prostředky ke stabilizaci. Velkoměsta v USA, které jsou opěrnými body pro stabilizaci, 

disponují v zásadě technickými přívěsy s výbavou PARATECH nazývané „Special mission 

tender - SMT“ (Obrázek 49). Ty jsou dále podle výbavy a velikosti rozděleny na: 

 SMT – Basic Trench - základní výbava pro pažení výkopů. 

 SMT – Basic USAR - základní výbava pro USAR týmy. 

 SMT – Gen2 Combo – rozšířená kombinovaná výbava. 

 SMT – Gen2 Trench - rozšířená výbava pro pažení výkopů. 

 SMT – Gen2 USAR - rozšířená výbava pro pažení výkopů. 

 

 

Obrázek 49- Stabilizační přívěs v USA [27] 

Na menších hasičských stanicích mají k dispozici stabilizační sady, které jsou součástí 

výbavy výjezdových záchranných vozů (Obrázek 50).  

 

 

Obrázek 50 - Stabilizační sady na výjezdových vozech v USA [31] 

Sekundanty s technickými prostředky ke stabilizaci jsou výrobci HURST JAWS OF 

LIFE a Airshore Rescue Tools 911(ART). Jejich technické prostředky jsou certifikované 
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podle FEMA a lze s nimi stabilizovat staticky narušené budovy, sutiny, těžká břemena i 

výkopy. Mají prostředky i k rychlé stabilizaci vozidel neboli Quickstrut. Tyče od prvního 

výrobce jsou modré barvy (Obrázek 51) a tyče od ART jsou barvy červené. Pracují na 

podobném principu jak PARATECH. Plnící médium je stlačený vzduch. Variace koncovek, 

základen i prodloužení je také podobná. Rozdíl je však v pojištění po rozepření tyče. Tyto 

tyče se pojišťují jednou či dvěma závlačkami. Ty jsou ale namáhány na střih a tím se systém 

stává méně bezpečný. Únosnost HURST tyče B (66 – 94cm) při bezpečnostním faktoru 2:1 je 

10,5 tun se dvěma závlačkami a 8 tun s jednou závlačkou [30] 

 

 
Obrázek 51 – Pneumatické tyče HURST [30]. 
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9 Závěr 

Cílem práce bylo ukázat možnosti nasazení stabilizace při různých typech mimořádných 

událostí pro jednotky hasičského záchranného sboru ČR. Nasazení stabilizace je velmi 

specifické, ale pro zvládnutí technických typů zásahů mnohdy nepostradatelné. Aby však 

mohla plnit stabilizace efektivní funkci, je třeba, aby jednotky HZS ČR byly pro její použití 

odborně připraveny. 

Technický pokrok se ve vývoji technických prostředků požární ochrany nedá zastavit. 

Primární stabilizace pomocí dřeva je v dnešní době minulostí. Zůstává sice jedním z 

nejlevnějších prostředků, ale na druhou stranu je jeho nasazení v prvním sledu stále na úkor 

bezpečnosti zasahujících hasičů.   

Proto se na trhu objevuje spousta firem, které nabízejí mechanické, hydraulické nebo 

pneumatické prostředky pro stabilizaci. Obrovskou výhodou oproti dřevu je, že nasazení 

těchto prostředků počítá s tzv. bezpečnostním faktorem. Je to hodnota zatížení stabilizačního 

prostředku, která chrání zasahující hasiče před špatným odhadem hmotnosti stabilizovaného 

břemene.  

Z průzkumu světového trhu vyplývá, že nejlepšími a atestovanými parametry disponuje 

americká firma PARATECH. Tento jednoduchý systém je svým způsobem provedení 

unikátní. Firma dává důraz na rodinnou tradici a výrobu ponechala už několik desítek let 

pouze v USA. Tím je zaručena kontrola kvality vyrobených prostředků. V České republice 

disponují stabilizační soupravou PARATECH pouze dva kraje, Jihomoravský a 

Moravskoslezský. Ostatní kraje, pokud jsou nějakým způsobem pro stabilizaci vybaveny, 

disponují dřevem, nebo stabilizační soupravou HOLMATRO. Diplomová práce obsahuje 

mimo jiné i porovnání a zhodnocení stabilizačních souprav používaných v ČR a ve světě.  

Samotnou náplní diplomové práce je rozbor možností stabilizace na určitých typech 

mimořádných událostí. Vždy je snaha vybrat jednotkám HZS ČR do vybavení takové 

prostředky, které budou co nejvíce univerzální, a bude možné je nasadit při více typech 

mimořádných událostí. Takovými událostmi chápeme záchranu zavalených osob z výkopu, 

sutin nebo heavy rescue. 

Ať už bude uložení těchto prostředků na techniku jakékoliv, je důležité, aby jimi daná 

jednotka disponovala a byla dostatečně odborně připravena pro jejich obsluhu a nasazení. Jen 

tak bude možné s těmito prostředky operovat variabilně a flexibilně. A to je v dnešní době u 

profesionálních hasičů nejdůležitější. 
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Přílohy 
 

Příloha 1 - Jednotlivé prvky a příslušenství stabilizačních sad [25] 

Standardní koncovka 

 

Nejzákladnější koncovka pro pažení. Tuto koncovku lze 

použít nejčastěji na betonové konstrukce. Nevýhoda je malá 

styčná plocha a možnost skluzu z povrchu. 

 

Naklápěcí koncovka 

 

Nejuniverzálnější ze všech typů koncovek. Může být otáčena 

pod úhlem 20°. Má otvory pro zajištění hřebíky či šrouby. 

Používá se v situacích, kdy pažení neprobíhá v kolmém směru 

nebo kdy se s takovou situací počítá v průběhu zásahu.  

L-úhlová koncovka 

 

Koncovka používaná nejčastěji při pažení v sutinách, 

budovách. Na koncovku můžeme pomocí šroubů či hřebíků 

připevnit trámek a vypažit prostor na dálku před vstupem 

záchranářů. Nevýhodou je možný odskok trámku z koncovky. 

 

Koncovka s drážkou 4“x4“ 

 

Tato koncovka má drážku pro trámek velikosti 10,2 x 10,2 

cm. Používá se nejvíce pro pažící operace jako úhlová 

koncovka. Rozdíl je ve výhodě, kdy trámek nemůže 

z koncovky uhnout. Nevýhodou je použití specifického 

rozměru trámku. 
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Koncovka s drážkou 6“x6“ 

 

Tato koncovka má drážku pro trámek velikosti 15,2 x 15,2 

cm. Používá se nejvíce pro pažící operace jako úhlová 

koncovka. Rozdíl je ve výhodě, kdy trámek nemůže 

z koncovky uhnout. Nevýhodou je použití specifického 

rozměru trámku. 

 

„V“ koncovka 

 

„V“ koncovka s úhlem rozevření 90° se používá, kde jsou 

rohy a nejvíce na hrany trámku či zdí. 

 

4“ Gumová koncovka 

 

Gumová koncovka s hlavou s průměrem 10,2 cm se používá 

na hladké povrchy, kde hrozí skluz ostatních koncovek. 

Podmínka je, že povrch se nesmí koncovkou prorazit. 

 

Pevná koncovka 6“ x 6“ 

 

Pevná koncovka s rozměry styčné plochy 15,2 x 15,2 cm je 

nepohyblivá koncovka s protiskluznou plochou. Používá se 

všude tam, kde je zaručena kolmost pažení. Lze na ní vyvinout 

větší tlakovou sílu. Protiskluzu je docíleno vybroušenými 

jehlany. 
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Sklopná koncovka 6“x6“ 

 

Tato koncovka je stejná jako pevná. Rozdíl je, že se může 

natáčet kolem osy čepu pod úhlem 45° na obě strany. Používá 

se pro příčné pažení.  

 

Úhlová gumová koncovka 

 

Pogumovaná koncovka s úhlem 90°, která se používá na 

hladké hrany a na šachty výtahů. 

 

Obrysová (konturová) koncovka 

 

Koncovka se zaoblením, která se používá pro pažení 

válcových profilů či produktovou. Určena na křehké povrchy, 

kde hrozí proražení. 

 

Univerzální koncovka 

 

Koncovka používaná společně s řetězy. Konec je navíc v úhlu 

90° a lze ji zapřít o rohy či hrany a zajistit hřebíky či vruty.  

 

Kuželová koncovka 

 

Koncovka s kuželem na konci. Koncovka se zaryje do styčné 

plochy a nehrozí skluz. Nevýhoda je poničení styčné plochy 

nebo vytvoření praskliny.  
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Pevná základna 12“ x 12“ 

 

Základna o rozměru 30,5 x 30,5 cm s protiskluzovými 

drážkami se používá pro kolmé pažení. Na jedné straně je 

vytvořena drážka na ukotvení popruhem a po ploše jsou 

otvory pro zakolíkování. 

 

Sklopná základna 12“ x 12“ 

 

Základna o rozměru 30,5 x 30,5 cm s protiskluzovými 

drážkami určená pro pažení narušených obvodových zdí. Lze 

sklopit v úhlu 45° na obě strany kolem osy čepu. Navíc je 

opatřena kotevním prstencem pro zajištění popruhem. 

 

Naklápěcí základna 12“ x 12“ 

 

Nejuniverzálnější ze všech typů základen o rozměru 30,5 x 

30,5 cm s protiskluzovými drážkami. Může být otáčena 

pod úhlem 20°. Používá se v situacích, kdy pažení neprobíhá 

v kolmém směru nebo kdy se s takovou situací počítá 

v průběhu zásahu. 

 

Ráčna s popruhem 

Ráčna popruhem dlouhá 8,2 m a dvěma háky na každé straně 

slouží ke stabilizování tyčí proti příčnému pohybu a vytváří 

tím trojúhelník stability. Maximální zatížení popruhu je 1,5 

tun. 
 

Řetězový J -hák se dvěma klíči 

 

Řetězový J hák se dvěma klíči je určený ke snadnějšímu 

zachycení do podvozku dopravních prostředků a je spojen 

popruhem k tyči.  
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Hydraulická pumpa 

Hydraulická pumpa s hydraulickým olejem je určena pro 

Hydrafusion tyče. Pumpa má 3 m dlouhou hadici opatřenou 

rychlospojkou a barometr pro hodnoty tlaku. Aretačním 

kolíkem vracíme olej zpět do tyče. 

 

Dvojitá plnící armatura 17,2 bar 

 

Plnící armatura se dvěma výstupy pro plnění dvou linek. 

Opatřena barometrem ke každé lince. 

 

Redukční ventil 

Redukční ventil na tlakovou lahev se vzduchem s regulátorem 

tlaku vzduchu a barometry. 

 

Tlaková vzduchová hadice 

Tlaková vzduchová hadice s rychlospojkami se vyrábí 

v délkách 5 a 10 m a dále v různých barvách pro lepší 

orientaci na místě použití. 

 

PARATECH kladivo na pažení 

Kladivo PARATECH, speciálně určené pro stabilizaci je 

vyrobeno z nejiskřivého materiálu a uzpůsobeno k vytahování 

hřebíků, páčení, zatloukání a šroubování pojistných matic u 

tyčí. 
 

Kolejnice longshore 

Kolejnice je součástí zlaté sady a je určená pro stabilizaci 

staticky narušených budov. Vyrábí se ve čtyřech délkách – 61, 

122, 183, 244 cm a má implementované díry a drážky pro 

spojení dvou kolejnic a pomocí spojky ji lze spojit s tyčí. 
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Spojka tyče s kolejnicí 

Spojka tyče s kolejnicí, neboli západka, slouží k připevnění 

tyče s kolejnicí do předem určených děr v samotné kolejnici. 

 

Vzpěrná rozdělovací koncovka do kolejnic 

Vzpěrná koncovka je určená pro spojení dvou tyčí a kolejnice. 

 

 

Vzpěrná rozdělovací koncovka do základen 

Vzpěrná koncovka je určená pro spojení dvou tyčí a základny. 

 

 

Zavětrovací přípojná deska 

Deska, která se připevní na tyč a lze k ní přibít zavětrovací 

prkna. Je vyrobena ze speciálního materiálu pro opakované 

zabíjení hřebíků. 

 

Spojka kolejnic 

Spojka sloužící ke spojení dvou kolejnic 

 

Ocelové kolíky k ukotvení 

Ocelové kolíky slouží pro ukotvení základen a trámu. 

Zamezují tím bočnímu pohybu. Vyrobeny z ocele. 
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Řetěz 6 m 6 tun 

Ocelový řetěz určený dimenzovaný na 6 tun. Lze s ním zvedat 

břemeno v kombinaci s hydrofusion tyčemi. Pasuje do 

univerzální koncovky. 

 

Kolejnice do výkopů 

Kolejnice do výkopů je poměrně lehčí než longshore 

kolejnice. Pracuje na stejném principu jako dřevěný trám. 

Výhoda je taková, že tyče se k ní připojí spojkami a instalace 

je mnohem rychlejší. Vyrábí se ve velikostech – 46, 180, 240 

cm. 

 

 

Rohový opěrný blok do L výkopů 

Rohový opěrný blok se třemi pevně napojenými koncovkami 

je určen k pažení L výkopu. Používá se do vnitřního rohu a lze 

na něj napojit tři tyče.  

 

 

Adjustační klíč 

Adjustační klíč je speciálně vyrobený pro pažení výkopů. Lze 

s ním na dálku díky J háku vložit pažící tyč na místo instalace 

a poté díky ozubení zašroubovat pojistnou matici na tyči. 
 

Nízkotlaké vaky 

Nízkotlaké vaky jsou nápomocné při vyplňování prázdných 

míst mezi strongbacky a sesunutou zeminou. Únosnost vaku je 

3 tuny a výška 47,5 cm. 

Je plněn vzduchem z tlakové láhve a je nutné mít nízkotlakou 

hadici a plnící ventil. 
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Příloha 2 - Plzeňský závalový kontejner, technický kontejner hl. města Prahy, technický 

automobil ze stanice Brno – Lidická 

 

Obr. 1 - Závalový kontejner- Plzeň 

 

 

Obr. 2 - Technický kontejner hl. města Prahy. 
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Obr. 3 - Technický automobil - Brno 

Příloha 3 - Strongback 

 
 

Obr. 4 - Strongback v akci při pažení výkopu [31] 

Pažící deska do výkopu, která je vyrobena z certifikované voděodolné překližky o 

rozměrech 2500mm x 1250mm a tloušťky 20mm. Na jejím středu je umístěna fošna, která má 

tloušťku 30mm a přesah na každém konci min. 300mm. Po obvodu překližky jsou vyřezány 

otvory pro snadnější uchycení a spouštění do výkopu (Obr.4). Taktikou nasazení strongbacků 

je vytvořit tzv. pole. Pomocí dvojice naproti sobě umístěných strongbacků vytvořit nejprve 

ochranný prostor, nad zasypanou osobou a poté po každé straně prvního pole přidat další, na 

ochranu zasahujících hasičů.  
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Příloha 4 - Návrh stabilizačních sad 

 

Tabulka 1 - Základní pažící sada 12 

Prostředek Množství 

Stabilizační tyč s manuálním zajištěním 64 - 91 cm 4 

Stabilizační tyč s manuálním zajištěním 94 - 147 cm 8 

Prodloužení tyče 30 cm 2 

Prodloužení tyče 61cm 4 

Čtvercová kyvná koncovka 15,2 cm 18 

Čtvercová pevná koncovka 15,2 cm 6 

Dvojitá plnící armatura 17,2 bar 1 

Redukční ventil 1 

Tlaková vzduchová hadice 5 m žlutá 2 

Tlaková vzduchová hadice 10 m žlutá 2 

Tlaková vzduchová hadice 5 m červená 2 

Tlaková vzduchová hadice 10 m červená 2 

PARATECH kladivo na pažení 4 

Tabulka 2 - Základní pažící sada 16 

Prostředek Množství 

Stabilizační tyč s manuálním zajištěním 31 - 38 cm 2 

Stabilizační tyč s manuálním zajištěním 48 - 62 cm 6 

Stabilizační tyč s manuálním zajištěním 64 - 91 cm 4 

Stabilizační tyč s manuálním zajištěním 94 - 147 cm 2 

Stabilizační tyč s automatickým zajištěním 64 - 91 cm 2 

Prodloužení tyče 15cm 4 

Prodloužení tyče 30 cm 6 

Prodloužení tyče 61cm 6 

Čtvercová kyvná koncovka 15,2 cm 24 

Čtvercová pevná koncovka 15,2 cm 8 

Dvojitá plnící armatura 17,2 bar 1 

Redukční ventil 1 

Rozdvojka na hadice 2 

Tlaková vzduchová hadice 10 m žlutá 2 

Tlaková vzduchová hadice 5 m černá 1 

Tlaková vzduchová hadice 10 m červená 2 
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PARATECH kladivo na pažení 4 

Nízkotlaký vak 3,3 tuny 2 

Nízkotlaký redukční ventil 2 

Nízkotlaká vzduchová hadice 6,1 m červená 1 

Nízkotlaká vzduchová hadice 6,1 m modrá 1 

Nízkotlaká vzduchová hadice 5m černá 1 

Tabulka 3 - Opěrná sada pro stabilizaci staticky narušených budov a sutin. 

Prostředek Množství 

Stabilizační tyč s manuálním zajištěním 31 - 38 cm 2 

Stabilizační tyč s manuálním zajištěním 48 - 62 cm 2 

Stabilizační tyč s manuálním zajištěním 64 - 91 cm 2 

Stabilizační tyč s manuálním zajištěním 94 - 147 cm 2 

Stabilizační tyč s manuálním zajištěním 142 - 223 cm 2 

Prodloužení tyče 30 cm 2 

Prodloužení tyče 61cm 2 

Prodloužení tyče 91cm 2 

Čtvercová kyvná koncovka 15,2 cm 10 

Čtvercová pevná koncovka 15,2 cm 10 

Dvojitá plnící armatura 17,2 bar 1 

Redukční ventil 1 

Tlaková vzduchová hadice 10 m žlutá 1 

Tlaková vzduchová hadice 10 m černá 1 

Tlaková vzduchová hadice 10 m červená 1 

PARATECH kladivo na pažení 4 

Longshore tyč s manuálním zaj. 183 - 295 cm 4 

Prodloužení longshore tyče 61 cm 2 

Prodloužení longshore tyče 122 cm 2 

Prodloužení longshore tyče 170 cm 2 

Kolejnice 182 cm 4 

Čtvercová základna 45 ° 30 cm 4 

Spojky tyče s kolejnicí 2 

Vzpěrná přípojka 4 

Zavětrovací přípojná deska 6 

Spojka kolejnic 2 

Úhlová 90° základna 4 
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Ocelové kolíky k ukotvení 8 

Tabulka 4 - Základní sada pro stabilizaci těžkých břemen 

Prostředek Množství 

Stabilizační tyč s manuálním zajištěním 64 - 91 cm 2 

Stabilizační tyč s manuálním zajištěním 94 - 147 cm 2 

Prodloužení tyče 30 cm 2 

Prodloužení tyče 61cm 2 

Prodloužení tyče 91cm 2 

Čtvercová základna 45 ° 30 cm 4 

Univerzální koncovka 4 

Ráčna s popruhem 4 

Řetězový hák 4 

Hydraulická vzpěra 2 

Hydraulická pumpa 2 

Tabulka 5 - Opěrná sada pro stabilizaci těžkých břemen 

Prostředek Množství 

Stabilizační tyč s manuálním zajištěním 64 - 91 cm 2 

Stabilizační tyč s manuálním zajištěním 94 - 147 cm 2 

Prodloužení tyče 30 cm 2 

Prodloužení tyče 61cm 2 

Prodloužení tyče 91cm 2 

Longshore tyč s manuálním zajištěním 91 - 127 cm 2 

Longshore tyč s manuálním zajištěním 122 - 185 cm 2 

Longshore tyč s manuálním zajištěním 183 - 295 cm 2 

Prodloužení longshore tyče 61cm 3 

Prodloužení longshore tyče 122 cm 3 

V – koncovka 4 

Obrysová koncovka 4 

Čtvercová základna 45 ° 30 cm 6 

Univerzální koncovka 4 

Ráčna s popruhem 6 

Řetězový hák 4 

Hydraulická vzpěra 2 

Hydraulická pumpa 2 

Řetěz 6 m 6 tun 2 
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Příloha 5 - Hustota a hmotnost některých materiálů vztažená na velikost krychle a 

koule. 

Tabulka 6 - Hustota a hmotnost materiálů [3]. 

Materiál 

průměrná 

hustota 

(kg/m3) 

100 kg 

hrana 

krychle 

(cm) 

100 kg 

průměr 

koule (cm) 

Hliník 2700 33 41 

Zdivo 1800 38 47 

Beton, zlámaná suť 1500 42 52 

Beton, celistvý 2200 35 44 

Pórobeton 750 51 63 

Štěrkobeton 1500 40 50 

Sklo 2600 33 41 

Balík slámy 180 85 101 

Měkká ocel 7800 23 29 

Benzín 700 52 64 

Suchý písek 1600 39 49 

Mokrý písek 1900 37 46 

Usazený sníh 250 73 91 

Sníh, čerstvý 100 100 124 

Suchá zemina 1400 41 51 

Mokrá zemina 1600 39 49 

Kámen 2500 34 42 

Voda 1000 46 57 

Suché dřevo 600 55 68 

 

 


