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Seznam použitých zkratek 

ČR  Česká republika 

DZP  Dokumentace zdolávání požáru 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

IDP  Izolační dýchací přístroj 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

JPO  Jednotka požární ochrany 

JSDH  Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

KOPIS  Krajské operační a informační středisko 

MU  Mimořádná událost 

PO  Požární ochrana 

SDH  Sbor dobrovolných hasičů 

VISS  Vrchní inspektor strážní služby 

VS  Vězeňská služba 

VZ  Velitel zásahu 



Úvod 

Mimořádné události ve věznicích jsou charakterizovány především komplikovanými 

bezpečnostními opatřeními, omezenými přístupy do většiny prostor a možným ohrožením 

zasahujících příslušníků. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době není tato 

problematika hlouběji rozpracována v rámci Hasičského záchranného sboru a jednotlivá 

vězeňská zařízení mají určené specifické postupy při vzniku mimořádné události, bylo by 

jistě přínosem pro obě složky Integrovaného záchranného systému vypracovat materiál, 

který stanoví základní postupy při zdolávání MU a to jak z hlediska činnosti příslušníků 

Vězeňské služby, tak pro činnost zasahujících příslušníků HZS. Protože celá problematika 

požárních zásahů ve věznicích přesahuje rozsah bakalářské práce a je nutné se jí zabývat 

komplexně, tzn. již od samotného vytvoření podmínek pro činnost jednotek požární 

ochrany, bude tento materiál zaměřen na zpracování návrhu postupu VS při MU                 

a metodiky vypracování dokumentace zdolávání požáru. Vezmeme-li při zpracování těchto 

metodických postupů v úvahu počty a druhy vězeňských zařízení v ČR, je pro splnění 

účelu a cíle této práce velmi důležitá vzájemná spolupráce. Dílčí téma celé problematiky 

požárních zásahů ve věznicích je vybráno záměrně tak, aby na něj bylo možné v rámci 

dalšího studia navázat a obsahově vypracovat materiál zabývající se např. evakuací, 

požární taktikou a nebo zpracováním metodického listu či společné typové činnosti složek 

IZS. 

V této práci budou popsány základní specifika požárních zásahů týkající se z pohledu 

HZS především nastavených bezpečnostních opatřeních při vjezdu do areálu věznice         

a následného omezeného pohybu v něm, v rozsahu používání komunikačních zařízení,      

v nutné neustálé spolupráci s příslušníky VS apod. Z hlediska specifik požárních zásahů 

nelze opomenout také odlišnosti v případě zdolávání požáru ve věznicích, ve vazebních 

věznicích nebo v ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Posouzení rizik pro 

zasahující příslušníky včetně vyhodnocení bude provedeno s důrazem na přijatá opatření 

vězeňského zařízení zejména v závislosti na možnosti přímého kontaktu uvězněných osob 

se zasahujícími. Toto riziko patří v podstatě mezi největší rizika ze všech možných pro 

tento druh zásahů. Z důvodu vypovídající hodnoty bakalářské práce je nutné uvést také 
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základní statistická data. Práce jako celek by měla obsahovat základ pro vytvoření 

finálních a pokud možno unifikovaných podmínek pro činnost JPO, do kterých lze 

přirozeně zařadit jednotlivé body uvedené osnovy. Prakticky se jedná o časový interval od 

vzniku MU do příjezdu prvních JPO a následně o zajištění podmínek bezpečného pohybu 

zasahujících v areálu věznice při samotném zdolávání požáru. 

Jednotný postup věznic však nelze nastavit doslova. Z důvodu různých typů 

vězeňských zařízení, jejich kapacit, rozlohy a stavebního uspořádání a např. možnosti 

umístění objektů sloužící k zaměstnání odsouzených jako výrobních hal apod. je nutné 

postupy nastavit tak, aby odpovídaly podmínkám konkrétního vězeňského zařízení. 

Naopak metodiku na zpracování DZP lze nastavit jednotně dle druhu vězeňského zařízení 

a v souvislosti s jejím vypracováním je nutné stanovit základní požadavky z pohledu HZS, 

které musí korespondovat s možnostmi jejich uvedení a zveřejnění VS. Na stanovení 

základních postupů příslušníků VS a vypracování DZP musí přímo navazovat systém 

odborné přípravy a to jak konkrétního vězeňského zařízení, tak také územně příslušné 

jednotky HZS. Vzhledem ke skutečnosti, že četnost požárních zásahů ve věznicích nebude 

pravděpodobně příliš vysoká, a ostatních speciálních objektů s nutností využití DZP          

v územní působnosti příslušné JPO bývá zpravidla několik, je důležité odbornou přípravu 

nastavit periodicky a zařadit do ní zejména praktickou část v podobě pravidelných 

taktických cvičení. 

Při zdolávání MU ve věznicích je v podstatě hlavním cílem z hlediska bezpečnosti 

zamezit přímému kontaktu vězněných osob se zasahujícími příslušníky. Tomu lze zabránit 

předem přesně stanovenými opatřeními, které spočívají ve stavebně technickém, ale           

i organizačním a personálním zabezpečení. Pokud budou tato kritéria jasně vymezena        

a vypracována ve vzájemné spolupráci HZS a VS, lze při zásazích v těchto objektech 

docílit výrazného snížení rizika. Při zpracování tohoto tématu bude navázána pravidelná 

spolupráce s techniky požární ochrany vybraných vězeňských zařízení tak, aby byly 

jednotlivé postupy konzultovány a aby bylo možné je zavést postupně do praxe.                

Je žádoucí, aby výstupem zpracovaných postupů byl jednoduchý prakticky použitelný 

návod, který např. v případě stanovení postupu příslušníků VS bude představovat kontrolní 

list se zadanými základními úkoly v požadovaném pořadí. V případě metodiky zpracování 
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DZP, bude součástí bakalářské práce dle tohoto postupu vypracován v příloze vzor DZP 

imaginární věznice. Zpracované postupy budou ověřeny a vyhodnoceny provedeným 

taktickým cvičením. Jistým způsobem limitující bude také stanovení určitých mantinelů 

pro zveřejnění některých informací týkajících se právě např. DZP. 

Účelem práce není popisovat detailně současný stav požární bezpečnosti 

jednotlivých vězeňských zařízení, což jsou skutečnosti podléhající určitému stupni utajení, 

ale vypracovat postupy, které odpovídají požadavkům HZS a jsou zároveň akceptovatelné 

a využitelné VS. Tato práce by měla být posunem v otázce bezpečnosti zasahujících 

příslušníků HZS a ve vytvoření, co možná nejlepších podmínek pro zdolávání požárů. 
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Rešerše 

Bojový řád jednotek požární ochrany. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního                          

a bezpečnostního inženýrství, 2001. ISBN 80-86111-91-1. 

Jedná se o soubor metodických listů rozdělených do několika základních částí, který 

obsahuje postup a činnost JPO při zdolávání mimořádných událostí. Pro problematiku 

požárních zásahů ve věznicích jsou důležité části týkající se nebezpečí na místě zásahu      

a samostatná část popisující obecně druhy požárních zásahů včetně očekávaných 

zvláštností.  

Česká republika. Pokyn ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, kterým se 

stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany na území 

Ústeckého kraje a příslušníků Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. In: Sbírka 

interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Ústí nad 

Labem, 2014, roč. 2014, 8. 

Pokyn obsahující zaměření pravidelné odborné přípravy JPO HZS Ústeckého kraje, 

ve kterém je uveden obsah a rozsah jednotlivých témat sestavených do ročního plánu 

školení. Z hlediska vypracování této práce je jeho nastudování opodstatněné z důvodu 

srovnání navrženého rozsahu a obsahu odborné přípravy pro problematiku požárních 

zásahů ve věznicích s tématy zabývajícími se podobnou tématikou z oblasti požární 

taktiky. 

Česká republika. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně 

některých souvisejících zákonů. In: Sbírka zákonů. 1999. 

Zákon upravuje výkon trestu odnětí svobody a z pohledu zjištění důležitých 

informací před zpracováním této práce obsahuje podrobnosti týkající se umísťování 

odsouzených, rozdělení typů věznic a systému zařazování odsouzených do určitého typu 

věznice. 

!
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!
Česká republika. Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby. In: Sbírka zákonů. 1993. 

Zákon upravuje podmínky výkonu vazby, stanovuje práva a povinnosti takto 

vězněých osob a postavení příslušníků Vězeňské služby. V souvislosti se zpracováním této 

práce je důležitý při určení specifik a možných rizik v návaznosti na systém vazby             

a výkonu trestu. 

HANUŠKA, Zdeněk. Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů.     

2., opravené a doplněné. Jílové u Prahy: FACOM, 1996. ISBN 80-902121-0-7. 

Publikace popisující přehledným způsobem návod pro vypracování dokumentace 

zdolávání požáru. Je zde velmi prakticky popsán způsob, jak vypracovat její textovou         

i grafickou část. Jedná se o výchozí materiál pro vypracování metodiky dokumentace 

zdolávání požáru vztaženou na vězeňská zařízení uvedené v této práci. 

TICHÝ, Jan. Zprávy o stavu na úseku požární ochrany a o vývoji požárnosti ve Vězeňské 

službě. Praha, 2009 - 2013. 

Předpis každoročně vydávaný Vězeňskou službou popisuje a vyhodnocuje základní 

činnost na úseku požární ochrany, odstraňování požárních závad, kontrolu dokumentace 

požární ochrany, činnost požárních hlídek, statistická data apod. Statistická data z tohoto 

dokumentu jsou použita v kapitole zabývající se jejich vyhodnocením. 

Odborné konzultace s hlavním technikem požární ochrany Vězeňské služby České 

republiky a ostatními techniky požární ochrany vybraných věznic. 

Z důvodu zpravidla neveřejných dokumentů obsahujících informace o zabezpečení 

věznic, do kterého lze zařadit také zajištění požární bezpečnosti, byly důležité prohlídky    

a odborné konzultace s požárními techniky vybraných věznic, prostřednictvím kterých 

byly poskytnuty informace, které nejsou v rozporu s jejich možným zveřejněním. 
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1 Vyhodnocení statistických dat - mimořádné události ve věznicích 

Přehled statistických dat mimořádných událostí ve vězeňských zařízeních v ČR je 

zaměřen na požáry, VS vyčíslené škody a počty úrazů. Tyto data jsou převzata ze zpráv     

o stavu na úseku požární ochrany a o vývoji požárnosti ve VS od roku 1991 do roku    

2012 [20]. 

Pro zajímavost je v příloze A uveden přehled požárů v několika věznicích ve světě    

s krátkým komentářem. Tyto požáry byly, co se týče následků, vybrány jako jedny             

z nejhorších. 

1.1 Počty požárů ve věznicích 

Z níže uvedeného grafického zobrazení (obr. 1) je zřejmé, že počty požárů v ČR     

od roku 1991 v řádu desítek výrazně klesly. Takto výrazný pokles, kdy v roce 1991 bylo 

zaznamenáno osmdesát požárů a v roce 2012 pouze šest, je bezesporu výsledkem 

postupného zlepšení organizace požární ochrany, do které lze zařadit provádění 

pravidelných kontrol stavu požární bezpečnosti, technické vybavení a systém odborné 

přípravy. Statistika počtu požárů však nezobrazuje závažnost konkrétní mimořádné 

události. V tomto případě je průkaznější jejich porovnání se vzniklými škodami a počty     

a druhy úrazů. Cíleně založený požár uvězněnými osobami může zapříčinit mnohem větší 

škody na majetku a zároveň mít za následek více zraněných osob než více menších požárů 

vzniklých např. technickou závadou a bezprostředně uhašených bez nutnosti povolání JPO. 

Obr. 1 Přehled počtu požárů v ČR 
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Přínosem do budoucna by jistě byl zpracovaný přehled počtu požárů v závislosti na 

jejich místě a způsobu vzniku. Místem vzniku není myšlena daná věznice, ale konkrétní 

místo vzniku tzn. např. cela, společné prostory, kuchyně, sklady, administrativa apod.         

s návazností na stanovení příčiny vzniku požáru. Z celkového pohledu není počet požárů 

během jednoho kalendářního roku vzhledem k počtu vězeňkých zařízení v ČR příliš velký. 

1.2 Počty úrazů 

Z uvedených dat (obr. 2) lze odečíst, že ke smrtelnému úrazu nedošlo od roku 1994  

a počet těžkých úrazů byl minimální. Je možné ale vypozorovat závislost výše škod na 

počtu raněných, kdy v letech 2006 až 2008 došlo k největším majetkovým škodám             

a zároveň oproti předchozím rokům také ke zvýšenému počtu lehkých zranění. Tato 

závislost je pravděpodobně dána rozsahem požáru a komplikovaností požárního zásahu. 

Statistika počtu úrazů však nezohledňuje komu a v důsledku čeho se úraz stal. Je důležité 

zohlednit, zda se úraz stal vězněné osobě nebo příslušníkovi VS a zejména při jaké činnosti 

a z toho následně vyvodit opatření, která budou možnost takového zranění v budoucnu 

minimalizovat. Je opět možné, že si VS takové statistiky vede a určité vyhodnocení 

požárního zásahu ve věznici se stanovením konkrétních opatření provádí. 

Obr. 2 Přehled počtu úrazů 
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Podíl jednotlivých druhů úrazů přehledně zobrazuje navazující procentuální 

rozdělení. Největší procento přirozeně připadá na lehké úrazy a zastoupení ostatních úrazů 

odpovídá jejich počtu v daných letech. Úbytek těžkých a smrtelných úrazů vyjádřený        

v procentech je průkazně zobrazen níže (obr. 3). Je zřejmé, že od roku 2004 nedošlo          

k žádnému těžkému ani smrtelnému úrazu, což ovšem automaticky neznamená, že k nim   

v budoucnu nemůže dojít. 

Obr. 3 Procentuální vyjádření počtu úrazů 

Vývoj počtu úrazů podle druhu v jednotlivých letech ještě prokazatelněji zobrazují křivky 

v grafickém zobrazení na obr. 4. 

Obr. 4 Vývoj počtu úrazů 
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1.3 Výše škod 

Přehled stanovených škod od roku 1991 již nelze hodnotit postupným poklesem       

(obr. 5). Při počtu osmdesáti požáru v roce 1991 s celkovou škodou cca 1,7 milionu korun 

českých ne zcela koresponduje výše škod v roce 2006, kdy během deseti požárů došlo            

k celkové škodě cca 2,5 milionu korun. Změny v rozsahu celkových škod za jednotlivé 

roky s ohledem na počty požárů potvrzují fakt, že tento počet není přímo úměrný výši 

škod. Je třeba zohlednit především rozsah a místo požáru, konkrétní vybavení, které bylo 

požárem poškozeno a stanovit příčinu požáru. Pokud nebudeme uvažovat rok 1991, tak     

z určité pravidelnosti výše škod, pohybujících se v řádech desítek až stovek tisíc korun, 

vybočují celkové škody třech po sobě jdoucích let 2006 až 2008, kdy škody přesáhly 

milion a více korun. VS si v rámci vyhodnocení požárnosti vede přehled výše škod          

ke konkrétním vězeňským zařízením, takže přehled o tom, v jakém zařízení požár vznikl   

a jaká byla následná výše škod, má. Z důvodu vnitřních předpisů VS, však tyto údaje 

nebudou zveřejněny. 

Obr. 5 Výše škod v Kč 
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1.4 Vyhodnocení statistických dat 

Statistická data jsou zaměřena na tři základní okruhy vypovídající o stavu požárnosti 

v zařízeních VS. Zároveň je jejich rozsah omezen předem nastavenými pravidly                 

o možnosti jejich zveřejnění. Zcela jistě by bylo možné uvedené statistiky rozdělit např. na 

počty požárů podle typu věznice, provést vyhodnocení v rámci jednotlivých krajů apod. Při 

celkovém počtu mimořádných událostí by se však tato data pohybovala v řádech jednotek. 

Z tohoto pohledu je mnohem důležitější vyhodnocení konkrétní události konkrétním 

vězeňským zařízením ve spolupráci s HZS kraje a následně stanovit opatření. 

Určitou zajímavost lze však z těchto dat vypozorovat. Jedná se především                 

o porovnání počtu požárů s výší škod v daných letech. Tento nepoměr může být způsoben 

rozsahem požárů, nárůstem cen poškozených vybavení během stanoveného období, 

rozdílem v části věznice zasažené požárem, stavem modernizace apod. V takovém případě 

by bylo průkaznější vyhodnocovat období např. po požáru velkého rozsahu v dané věznici, 

což by prokazovalo správnost nastavených opatření. Za poslední roky 2011 a 2012 došlo   

k celkem deseti požárům a jednomu lehkému zranění s celkovou škodou cca 274 tisíc 

korun. Tato čísla nepředstavují v porovnání s počty všech vězeňských zařízení v ČR 

vysoké hodnoty. Srovnání závislosti počtu požárů na výši škod je znázorněno na obr. 6. 

Obr. 6 Porovnání počtu požárů s výší škod 
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2 Systém vazby a výkonu trestu v návaznosti na specifika zdolávání 

požáru 

V současné době je v České republice 35 věznic. Z tohoto počtu je 10 vazebních 

věznic a 2 detenční ústavy. Rozmístění věznic přehledně zobrazuje obr. 7 převzatý             

z portálu Vězeňské služby [24]. K určení specifik při zdolávání požárů v jednotlivých 

typech věznic, je nutné seznámit se nejprve s jejich základním členěním. 

Obr. 7 Mapa věznic v ČR [24] 

2.1 Základní členění věznic a zajištění jejich vnitřní bezpečnosti 

Organizačními jednotkami VS jsou generální ředitelství, věznice, vazební věznice, 

ústavy pro výkon zabezpečovací detence a Institut vzdělávání [8]. Vazba se vykonává      

ve vazební věznici nebo ve zvláštním oddělení věznice [7]. Trest se vykonává ve věznici 

nebo ve zvláštním oddělení vazební věznice [6]. Z toho vyplývá, že nelze jednoznačně 

stanovit, že osoby, které nejsou pravomocně odsouzené mohou být pouze ve vazebních 

věznicích a naopak, že osoby odsouzené, jsou umístěny pouze ve věznicích. Vhodnější 

terminologií je proto stanovení zásad výkonu vazby a trestu. Ve výkonu vazby jsou tedy 
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osoby obviněné, tzn. ty, kterým pravomocným rozsudkem soudu nebyla vyslovena vina. 

Ve výkonu trestu jsou poté osoby odsouzené. Podle způsobu vnějšího střežení a zajištění 

bezpečnosti se věznice dělí na čtyři základní typy: s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se 

zvýšenou ostrahou [6]. Důležité je také zmínit, že v rámci jedné věznice mohou být 

umístěna oddělení různých typů. 

Věznice s dohledem: 

- Odsouzení se ve věznici pohybují bez omezení, 

- pod dohledem vychovatele mohou odsouzení pracovat mimo věznici, 

- za určitých podmínek a na základě povolení ředitele věznice je možné odsouzeným 

umožnit v mimopracovní době volný pohyb mimo věznici, 

- návštěvy odsouzených mohou být bez dohledu zaměstnance VS. 

Věznice s dozorem: 

- Odsouzení se ve věznici pohybují zpravidla organizovaně pod dohledem zaměstnance 

VS, 

- za určitých podmínek může ředitel věznice povolit odsouzeným volný pohyb ve věznici, 

- pod dohledem ředitelem určeného zaměstnance mohou odsouzení pracovat na 

nestřežených pracovištích mimo věznici, 

- návštěvy odsouzených mohou být bez dohledu zaměstnance VS. 

Věznice s ostrahou: 

- Odsouzení se ve věznici pohybují organizovaně pod dohledem zaměstnance VS, 

- za určitých podmínek může ředitel věznice povolit odsouzeným při plnění pracovních 

úkolů volný pohyb ve věznici, 

- návštěvy odsouzených jsou za dohledu zaměstnance VS. 

Věznice se zvýšenou ostrahou: 

- Odsouzení se ve věznici pohybují organizovaně pod dohledem příslušníka VS, 

- odsouzení pracují uvnitř věznice nebo přímo v celách, 

- odsouzeným není povolen volný pohyb uvnitř věznice, 

- návštěvy odsouzených jsou za dohledu příslušníka VS. 
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Přehled věznic, vyjma vazebních, jejich profilace a kapacita je zobrazena                  

v tabulce B1 přílohy B. Protože jsou prakticky ve všech věznicích různé typy oddělení 

výkonu trestu, je k dané věznici vždy přiřazen typ s nejpřísnějším režimem. Tzn. pokud je 

věznice profilovaná jako s ostrahou a jsou v ní umístěna také oddělení s dohledem             

a dozorem, je v tabulce přiřazena profilace s ostrahou. 

2.2 Redukce počtu typů věznic 

Dne 31.7.2013 vláda na svém zasedání schválila návrh novely zákona [6]. Tento 

návrh redukuje současný počet typů věznic ze čtyř na dva. Mělo by se jednat o typ 

“věznice” a typ “věznice se zvýšenou ostrahou”. Pod první typ by měla být zařazena          

a sloučena zařízení s dohledem, s dozorem a s ostrahou a do druhého typu bude podle 

tohoto návrhu spadat věznice se zvýšenou ostrahou. O zařazení do těchto nových typů by 

nadále rozhodoval soud, ale VS by v rámci typu “věznice” rozhodovala o zařazení do 

oddělení s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení. Je nutné uvést, že současný 

systém, kdy o zařazení osoby do některého z typů věznic rozhoduje soud, je jedním           

z posledních v Evropě. Ve většině evropských zemí, kromě Slovenska, Maďarska a Polska, 

je rozhodnutí o zařazení svěřeno orgánům vězeňské správy [19]. 

Současná ministryně spravedlnosti po svém nástupu do funkce v lednu 2014 však 

tento návrh, z důvodu nedostatečného zvážení důsledků navrhovaného systému 

rozdělování vězňů do výkonu trestu, z projednávání novely zákonů stáhla. Dále chce vést 

na toto téma odbornou diskusi a následně upravenou variantu zákona předložit. 

2.3 Specifika a možná rizika požárních zásahů dle typu věznice 

V této části bude proveden rozbor specifik a možných rizik souvisejících                   

s jednotlivými typy věznic. Pokud chceme určit tyto rozdíly, nelze opomenout také vazební 

věznice, které sice nespadají do základního členění věznic dle zákona [6], ale svým 

stavebním a organizačním řešením představují rozdíl oproti věznicím, ve kterých je 

vykonáván výkon trestu. Již výše bylo uvedeno, že v rámci jedné věznice mohou být,        

a ve většině případech to tak je, umístěna oddělení různých typů. Hlavní rozdíl pro 

provedení požárního zásahu je v systému umístění vězněných osob a jejich možného 
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pohybu po věznici a dále v hrozícím nebezpečí od těchto osob. Tzn. důležitým rozdílem 

pro vedení požárního zásahu je, zda jsou vězněné osoby umístěny v cele nebo v tzv. ložnici 

odsouzených, zda mají možnost se pohybovat v objektu či areálu bez dozoru a jak jsou tyto 

osoby nebezpečné. Z tohoto důvodu je vhodné provést rozbor specifik na základě těchto 

rozdílů. 

2.3.1 Rozdíly na základě umístění a volného pohybu vězněných osob 

S umístěním vězněných osob na celách a ložnicích pro odsouzené se setkáme          

ve většině věznic. Hlavní rozdíl je v možnosti volného pohybu ve stavebně a bezpečnostně 

oddělené části prostoru s ložnicemi a v kapacitě těchto prostor. V celách bude 

pravděpodobně umístěno méně osob (podle plošné rozlohy) a jednotlivé cely budou 

uzavřeny celovými dveřmi a uzamčeny. V ložnicích pro odsouzené bude pravděpodobně 

větší počet osob a vězni se zpravidla mohou pohybovat také mezi jednotlivými ložnicemi  

v celé části prostoru odděleného mříží na společné přístupové chodbě. Řešení však může 

být v různých věznicích rozdílné a získání těchto informací je možné na základě 

spolupráce dané věznice s příslušným HZS kraje.  

Pro provedení požárního zásahu je důležitý evakuovaný objekt nebo jeho část, 

přičemž provedení evakuace z prostor s ložnicovým systémem můžeme předpokládat 

časově rychlejší a snadněji organizovatelnou. Naopak u ložnicového systému můžeme 

vzhledem k většímu množství hořlavých materiálů předpokládat větší rozsah požáru          

a zakouření prostor. Z hlediska záchrany osob, které při požáru nebudou evakuovány         

a zůstanou na celách nebo ložnicích, bude složitější záchrana osob umístěných v celách      

i vzhledem k uzamčení celových dveří a předpokládané nebezpečnosti těchto osob.           

U prostoru s celovým systémem a s nedostatečně širokou přístupovou chodbou, může 

navíc dojít při otevření dvou protilehlých celových dveří k situaci, která může ovlivnit 

orientaci hasičů při hašení a záchraně osob (obr. 8). Při určení specifik požárních zásahů 

dle typů věznic nelze opomenout také rozdíl ve stavebním řešení a uspořádání stavebních 

objektů. U věznic s více stavebními objekty určených pro věznění osob, které nejsou 

stavebně příliš složité, nejsou požadavky na provedení požárního zásahu včetně evakuace, 

záchrany osob a bojového rozvinutí natolik složité, jako u věznic soustředěných v jednom 
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rozsáhlém objektu s více nadzemními a podzemními podlažími. Příkladem je většina 

vazebních věznic. 

Obr. 8 Prostor při otevření protilehlých celových dveří [15] 

2.3.2 Rozdíly na základě nebezpečnosti vězněných osob 

Riziko pro zasahující hasiče, které bezprostředně souvisí s typem věznice, je 

předpokládaná nebezpečnost vězněných osob. Je zřejmé, že osoby umístěné v oddělení      

s dohledem či s dozorem, představují odlišnou míru rizika oproti oddělení se zvýšenou 

ostrahou či oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením. Velmi 

diskutabilním tématem souvisejícím s nebezpečností vězněných osob a s rozdílem             

v provedení požárního zásahu je způsob jejich záchrany s požárem zasaženého objektu. 

Některé věznice mají nastaven takový systém, kdy při vzniku požáru není do areálu 

věznice vpuštěna JPO, dokud není z části zasažené požárem provedena evakuace. Takto 

nastavený systém eliminuje riziko z možného kontaktu hasičů s vězněnou osobou. Zároveň 

to však klade požadavky na vybavenost příslušníků VS dýchací technikou, protože            

v případě rozsáhlého požáru se silným zakouřením, nelze bez těchto ochranných 

prostředků provést evakuaci celého prostoru s větším počtem cel. Lze také předpokládat, 

že záchrana vězněných osob bude nutná spíše z celového systému, ve kterém je evakuace, 

oproti ložnicovému systému složitější. A pokud hovoříme o celovém systému, jedná se 
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zejména o vazební věznice a oddělení věznic se zvýšenou ostrahou, tzn. oddělení s více 

kriminálně narušenými odsouzenými. 

Nelze jednoznačně stanovit, že záchrana vězněných osob z oddělení s dohledem 

nebo s dozorem nepředstavuje pro hasiče riziko a z oddělení s přísnějším režimem ano. 

Rozdíl je pouze v míře tohoto rizika. Dle nastavených vnitřních předpisů věznic by            

v případech úmyslně založeného rozsáhlého požáru v odděleních se zvýšenou ostrahou      

a se zesíleným stavebně technickým zabezpečením zasahovala zároveň zásahová jednotka 

VS a provedení požárního zásahu JPO by bylo možné, až po zajištění bezpečnosti. 

2.4 Vyhodnocení specifik a možných rizik dle typu věznice 

Při vyhodnocení specifik a možných rizik pro zasahující hasiče dojdeme k závěru, že 

složitější a také rizikovější zásahy se týkají věznic se zvýšenou ostrahou a vazebních 

věznic. Je to dáno zejména nebezpečností vězněných osob a stavebně-bezpečnostním 

řešením objektu, kdy jsou vězněné osoby umístěny v celách. Složitost a míra rizika by 

neměla být opomíjena zejména u vazebních věznic. Tyto věznice jsou velmi často 

soustředěny v jednom rozsáhlém objektu s více podlažími, mají zpravidla celový systém, 

minimální nástupní plochu uvnitř areálu a co se týče nebezpečnosti vězněných osob, i když 

se nejedná o osoby odsouzené ale obviněné, můžeme se setkat s rozdílnou mírou jejich 

možného provinění. 

U věznic s více stavebními objekty, které jsou rozděleny na oddělení s dohledem,      

s dozorem a s ostrahou a kde je nastavena odpovídající organizace požární ochrany 

prověřená pravidelnými cvičeními, lze ve spolupráci s HZS kraje dojít k účinnému a rychle 

provedenému zásahu s minimální mírou rizika pro zasahující JPO. 
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3 Vytvoření podmínek pro zásah jednotek požární ochrany 

Vytvořením podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce se rozumí souhrn 

organizačních, případně technických opatření umožňujících provedení rychlého a účinného 

zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací [3]. Vytvoření podmínek pro 

zásah jednotek požární ochrany v areálech věznic se týká stanovení základních zásad         

v oblasti stavebně technického, organizačního a personálního zabezpečení. Z důvodu 

neveřejných informací v této problematice nelze detailně popisovat současný stav 

zabezpečení týkající se výkonu vazby či trestu. Lze však uvést doporučení, která jsou        

z pohledu JPO základní a záleží na vedení jednotlivých věznic při spolupráci s HZS kraje, 

zda je jejich provedení, vzhledem k typu a režimu věznice, možné a opodstatněné. Některá 

základní doporučení k vytvoření podmínek pro JPO jsou v souvislosti se specifiky 

požárních zásahů ve věznicích vypsána v kapitole 4. Zde bude tato problematika rozvedena 

detailněji. 

3.1 Stavebně technické zabezpečení 

Do oblasti podmínek stavebně technického zabezpečení je možné zahrnout 

přístupové komunikace, vjezdy a průjezdy, nástupní plochy, vnitřní a vnější zásahové 

cesty, zásobování požární vodou, požárně bezpečnostní zařízení a vybavení technickými 

prostředky. 

3.1.1 Přístupové komunikace 

Přístupovou komunikací je podle [9; 10] nejméně jednopruhová komunikace o šířce 

jízdního pruhu nejméně 3 metry vedoucí k nástupní ploše. V případě většiny věznic                

s rozlehlými uzavřenými areály jsou i vzhledem k organizaci (příjezd, odvoz odsouzených) 

přístupové komunikace dostatečné. Složitější situace může nastat u vazebních věznic, které 

mohou být stavebně spojeny se soudní budovou a jsou umístěny v městské zástavbě.             

V takových případech může dojít ke komplikacím vzhledem k velikosti požární techniky   

a nutnosti např. odbočení při vjezdu do areálu z důvodu nedostatečné šířky komunikace, 

okolní zástavby, přítomnosti parkujících civilních vozidel apod. K vytvoření podmínek pro 

JPO v rámci přístupových komunikací není u většiny věznic nutné stanovit další speciální 
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požadavky. V případě některých vazebních věznic je doporučeno řídit se ustanovením 

podle [9; 10] a zejména v blízkosti vjezdu zajistit zákaz odstavení a parkování vozidel. 

3.1.2 Vjezdy a průjezdy 

Stavební řešení vjezdových bran do areálů věznic se odvíjí od doby výstavby, typu 

věznice a požadavků zajištění vnitřní bezpečnosti. Opět platí, že v případě rozlehlých, 

relativně nových vězeňských staveb není třeba klást na stavební řešení vjezdu další 

požadavky. Z hlediska požární ochrany je žádoucí dodržet požadavek na rozměr podle [2], 

kde je určena minimální šířka 3,5 metrů a výška 4,1 metrů. Komplikace může nastat 

zejména u některých vazebních věznic. Výška 3,7 metru (obr. 9) je pro některé druhy 

výškové techniky nedostatečná. 

Obr. 9 Vjezdová brána věznice 

3.1.3 Nástupní plochy 

Podle základních požadavků [9; 10] musí nástupní plochy navazovat na přístupové 

komunikace a mít šířku min. 4 metry. Zvláště v areálech věznic je důležitá dohoda o jejich 

počtu, umístění a vybavení s příslušným HZS kraje. V případě rozlehlých areálů s více 

objekty je vhodné ustavení mobilní požární techniky konzultovat s VISS. Nástupní plocha 

by měla být vytipována tak, aby například nebyla součástí evakuační cesty uvězněných 

osob, nebyla umístěna v těsné blízkosti objektu pod okny cel apod. a pokud je to možné 

zároveň umožňovala přístup ke zdroji požární vody (podzemní, nadzemní hydranty).         
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Z důvodu zajištění ostrahy je např. ustavení techniky zejména v blízkosti bezpečnostního 

oplocení ostrahového pásma nepřípustné. Nástupní plocha může být využívána také           

k jiným účelům, ale ne k parkování nebo odstavení vozidel a k uložení materiálu. Z tohoto 

důvodu je její správné vyznačení v DZP opodstatněné. 

3.1.4 Vnitřní a vnější zásahové cesty 

Vnitřní a vnější zásahové cesty v případě věznic nelze považovat za cesty splňující 

požadavky  příslušných norem. Z důvodu bezpečnostních důvodů a podstaty vězeňského 

zařízení tyto požadavky ani není možné splnit. Je však možné zajistit cesty, kterými bude 

zajištěn relativně snadný a bezpečný přístup k prostoru zasaženým požárem. Největší 

překážkou na zásahových cestách ve věznicích jsou přirozeně mříže a dveřmi uzamčené 

prostory. Ideálním stavem je zajištění otevření všech mříží potřebných pouze k přístupu         

k požáru, aby během zásahu nemohlo dojít ke vstupu zasahujících hasičů do nežádoucích 

prostor věznice. Zejména v některých objektech vazebních věznic, které jsou v mnoha 

případech umístěny v nepřehledných, dispozičně složitých stavbách, je zajištění přístupu 

velmi důležité.  

3.1.5 Zásobování požární vodou 

V případě věznic s nástupní plochou uvnitř areálu je důležité zajistit zdroje požární 

vody v blízkosti těchto nástupních ploch. Umístění zdroje požární vody uvnitř areálu 

umožňuje JPO během zásahu zajištění trvalého zdroje hasební látky bez nutnosti opouštět 

uzavřený prostor věznice a s tím spojené bezpečnostní opatření při vjezdu a odjezdu. 

Zásobování požární vodou je ve věznicích zajištěno prostřednictvím podzemních               

a nadzemních hydrantů, požárních nádrží a hadicových systémů uvnitř objektů. Podle 

ustanovení [11] musí být k vnějším odběrním místům, hadicovým systémům a k výtokům      

z požárního potrubí zajištěn trvale volný přístup. V areálech věznic však mohou být           

z důvodu oplocení jednotlivých stavebních objektů některá vnější odběrní místa 

nepřístupná. Je proto nutné, nejlépe před a nebo v průběhu zásahu na žádost VZ, k těmto 

místům přístup zajistit. Důležité je také dodržet značení odběrních míst tak, aby byl zřejmý 
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jejich účel, včetně označení množství akumulované požární vody u požárních nádrží. Při 

návrhu vnějších odběrních míst je vhodné upřednostnit nadzemní hydranty. 

3.1.6 Požárně bezpečnostní zařízení 

Požárně bezpečnostním zařízením rozumíme systémy, technická zařízení a výrobky 

pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení [3]. V případě 

prostorů určených k výkonu vazby či trestu, z nichž je většina nepřetržitě monitorována 

kamerovým systémem a navíc fyzicky hlídána příslušníky VS, není např. instalace zařízení 

pro požární signalizaci nebo zařízení pro potlačení požáru vzhledem k investičním 

nákladům a možnosti jejich poškození uvězněnými osobami opodstatněná. Jiná situace je  

u různých výrobních objektů v areálech věznic, které mohou být pronajaty jiným 

subjektům. V takovém případě je dodržování ustanovení příslušných předpisů a norem 

požární bezpečnosti opodstatněné. 

Naopak z hlediska šíření požáru, zajištění požární vody a specifického úniku osob je 

instalace některých požárně bezpečnostních zařízení důležitá. Jedná se o prvky zajišťující 

zvýšení požární odolnosti, požární dveře, hydrantové systémy, nezavodněná požární 

potrubí, evakuační výtahy, nouzové osvětlení nebo nouzové sdělovací zařízení. Příkladem 

jsou např. dveře pro vězeňské cely, které jsou podrobeny zkouškám na odblokování         

po 15-ti minutách působení požáru a proti průniku plamenů podle směrnic spolkových 

zemí v Německu (obr. 10). 

Obr. 10 Celové dveře [12] 
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3.1.7 Vybavení technickými prostředky 

Vybavení věznic technickými prostředky požární ochrany by se mělo odvíjet podle 

toho, zda je zřízena preventivní požární hlídka, požární hlídka nebo JPO. Z důvodu 

provedení prvotních opatření je nutné zajistit vybavení technickými prostředky pro 

evakuaci a záchranu osob tzn. vybavení IDP, vyváděcími přístroji (kukly, ochranné 

masky), nosítky apod. V oblasti vybavení IDP, provádění kontrol a plnění tlakových lahví 

je možné spolupracovat s příslušným HZS kraje. K tomu, aby bylo možné při požáru 

většího rozsahu provést evakuaci a záchranu osob z požárem zasažených prostor, je 

opodstatněné disponovat také základními osobními ochrannými prostředky pro příslušníky 

VS a pro provedení prvotního požárního zásahu také základními technickými prostředky 

pro rozvinutí jednoduchého útočného vedení a přívodního vedení od zdroje požární vody. 

3.2 Organizační zabezpečení 

VS má zpracované a formou nařízení generálního ředitele vydané pokyny k zajištění 

požární ochrany, které obsahují podrobnosti týkající se také organizačního zabezpečení. 

Zde budou vypsány hlavní organizační body, které jsou z pohledu zajištění rychlého           

a účinného zásahu JPO důležité. Ty je pak možné porovnat se stávajícími pokyny a podle 

potřeby upravit. V rámci jednotlivých věznic je nutné při komunikaci s HZS kraje stanovit 

pravidla týkající se: 

- Zpracování a využití DZP, zda bude dostupná na stanici HZS kraje nebo bude pouze 

předána při vjezdu do věznice, 

- přijatých opatření před příjezdem JPO, 

- evakuace odsouzených a zajištění bezpečnosti příslušníků HZS, 

- stanovení jednotného postupu kontroly při vjezdu a odjezdu JPO z věznice, 

- zpřístupnění prostor zasažených požárem a zajištění zásahových cest, 

- vzájemné spolupráce a systému komunikace u zásahu. 

Doporučení k jednotlivým bodům: 

Uložení zpracované DZP na stanici příslušné jednotky HZS kraje umožní jejím 

příslušníkům formou pravidelného školení seznámení se základními informacemi              
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o objektu a způsobu provedení požárního zásahu. Při výjezdu jednotky a během jízdy se 

navíc VZ může, alespoň rámcově, seznámit s jejím obsahem. Tuto problematiku je             

z hlediska možného zveřejnění informací uvedených v DZP nutné vykomunikovat mezi 

vedením obou složek IZS. Problematice zpracování DZP je věnována samostatná kapitola 

této práce. 

Přijatá opatření před příjezdem jednotky lze rozdělit na opatření přijatá k záchraně 

osob a zajištění bezpečnosti JPO a na opatření k zamezení šíření požáru a jeho likvidaci. 

Organizační opatření k záchraně osob a zajištění bezpečnosti JPO se týkají provedení 

evakuace odsouzených a obviněných z požárem ohroženého prostoru a zamezení jejich 

možného kontaktu s příslušníky HZS. Je nutné v každé věznici vytipovat více prostorů,   

do kterých budou vězněné osoby evakuovány. Příkladem mohou být sportovní hřiště, 

tělocvičny, jídelny apod. Provedení prvotního zásahu před příjezdem JPO se odvíjí          

od nastaveného systému zajištění požární ochrany v dané věznici (preventivní požární 

hlídka, požární hlídka, JPO) a vybavení technickými prostředky požární ochrany. To je    

ve většině věznic rozdílné. 

Jednotný postup kontroly při vjezdu a odjezdu JPO souvisí s doporučením vpuštění 

jako první pouze profesionální jednotku HZS kraje a další JPO pouze na základě žádosti 

VZ. Zde se však dostáváme do konfrontace povolání JPO podle příslušného poplachového 

plánu daného území. Při požáru ve věznicích, které jsou ve větší vzdálenosti od dislokace 

jednotky HZS kraje může dojít k situaci, kdy na místo dorazí dříve JSDH obce. Tomu lze 

předejít nastavením systému na KOPIS, kdy budou k dané události vyslané nejprve 

jednotky HZS kraje, nebo nastavením opatření u vjezdu do věznice. Jednotky může         

do areálu vpouštět příslušník VS, což po konzultacích s vedením věznic není příliš vhodné, 

nebo příslušník HZS kraje. Tento způsob je vzhledem ke znalosti značení vozidel, 

působnosti JPO, možnosti přímého radiového spojení s VZ vhodnější. 

Zajištění trvalého přístupu do prostor zasažených požárem je důležité k provedení 

rychlého a účinného zásahu. Ideálním stavem je po provedené evakuaci otevření všech 

mříží na zásahové cestě a před bojovým rozvinutím JPO upřesnění místa požáru VISS 

nebo jím pověřeným příslušníkem VS. 
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Obecně je vzájemná spolupráce obou složek popsána v kapitole 4 v bodě 4.1.3. 

Pokud ale nastane situace, kdy nebude provedena evakuace všech uvězněných osob           

z prostor zasažených a ohrožených požárem, je nutné stanovit zásady při společné 

záchraně osob. Již výše bylo zmíněno, že nelze připustit stav, kdy příslušníci HZS budou 

provádět záchranu bez ochrany příslušníků VS. K tomu je však nutné zajistit příslušníkům 

VS alespoň základní vybavení ochrannými prostředky viz bod 3.1.7. 

3.3 Personální zabezpečení 

Je několik způsobů, jak personálně zajistit problematiku požární bezpečnosti           

ve věznicích. Je možné zřídit preventivní požární hlídku (případ většiny věznic), požární 

hlídku tvořenou příslušníky a zaměstnanci VS, požární hlídku odsouzených (pouze některé 

typy věznic) nebo JPO. Nelze jednoznačně stanovit, zda je v každé věznici ideálním 

stavem zřízení JPO. Při zřízení JPO je nutné dodržovat základní předpoklad toho,             

co jednotku tvoří. Je to požární technika, věcné prostředky požární ochrany a velitelem 

stanovený počet příslušníků, zaměstnanců nebo členů (při SDH) jednotky [4]. Vzhledem   

k finančním nákladům a přítomnosti jednotky HZS kraje není pravděpodobně nutné 

zřizovat vlastní JPO se všemi náležitostmi ve vazebních věznicích. Naopak zřízení pouze 

preventivní požární hlídky ve věznici se zvýšenou ostrahou s delším časovým dojezdem 

profesionální JPO také není ideální. Návrhem tedy je zřídit takový systém zajištění požární 

ochrany, který bude zohledňovat: typ věznice, kapacitu věznice a dojezd profesionálních 

JPO. 
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4 Specifika požárních zásahů ve věznicích včetně posouzení a 

vyhodnocení rizik 

Chceme-li se zaměřit na odlišnosti požárních zásahů ve vězeňských zařízeních oproti 

jiným mimořádným událostem, je nutné specifikovat činnost JPO v operačním řízení od 

vyhlášení poplachu až po ukončení zásahu. Při vyslání JPO na mimořádnou událost           

v areálu vězeňského zařízení je prvním specifikem samotný druh zásahu, jehož četnost je 

ojedinělá, a se kterým nemusí mít zasahující příslušníci praktickou zkušenost. Takových 

zásahů JPO však může být více. Příkladem jsou požáry např. technologických zařízení, 

kolejových vozidel, požáry v dopravních tunelech, radiační události, zásahy na 

nebezpečnou látku apod. Na většinu těchto událostí jsou však zpracované různé metodické 

listy bojového řádu, konspekty odborné přípravy a zároveň nastaven odpovídající systém 

odborné přípravy. Dalším specifikem, které už je, co do důležitosti mnohem významější, je 

druh objektu, kde JPO zasahuje a kde je nastaven, oproti jiným, zcela odlišný bezpečnostní 

režim související s přítomností vězněných osob. Tento druh objektu je spojen                      

s problematikou vjezdu do areálu, týkající se oprávnění vstupu, ale také stavebního řešení, 

využití nástupních ploch pro požární techniku, nutností neustálé spolupráce s příslušníky 

VS a v neposlední řadě také se stavebně technickým řešením budovy zahrnujícím umístění 

mříží, cel a dalších trvale nepřístupných prostor. 

Avšak za specifikum největšího významu lze jednoznačně označit přítomnost 

vězněných osob na základě jejich výkonu a druhu trestu. S touto odlišností, pokud 

nebereme v úvahu možnost dopravní nehody při přepravě vězněných osob a možnou 

přítomnost těchto osob v soudních budovách, se lze setkat pouze v areálech vězeňských 

zařízení. Ze shrnutí této části vyplývá určení tří hlavních specifik, do kterých patří druh 

události, druh objektu a druh přítomných osob. Tyto hlavní specifika budou dále rozvedena 

a popsána formou očekávaných zvláštností požárních zásahů ve věznicích včetně 

posouzení a vyhodnocení rizik. 

!
!
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4.1 Očekávané zvláštnosti požárních zásahů ve věznicích 

Pojmenování specifik požárních zásahů formou očekávaných zvláštností je voleno 

záměrně z důvodu existence této časti v každém metodické listu bojového řádu jednotek 

požární ochrany týkajícího se požárních zásahů. Z důvodu snahy nepopisovat pouze  

stávající zvláštnosti, ale danou problematiku řešit, budou ke každé dílčí kapitole uvedena 

doporučení včetně odůvodnění. 

4.1.1 Základní bezpečnostní opatření 

V této části se dostáváme do konfrontace seznámení se s bezpečnostními opatřeními 

přijatými VS ke střežení objektu a jejich možným konkrétním zveřejněním. Zaměřme se 

proto na veřejně dostupné informace uvedené v právních předpisech. V zákoně [8] jsou 

uvedeny oprávnění příslušníka VS při střežení objektů. Obecně jsou příslušníci oprávněni 

kontrolovat při vstupu do objektu totožnost osob, jejich zavazadla, dopravní prostředky při 

vjezdu a výjezdu, odebrat zbraně apod. Prakticky mohou odebrat jakoukoliv věc, která by 

mohla narušit výkon vazby či trestu v těchto zařízeních. To mohou být například veškerá 

záznamová zařízení počínaje fotoaparáty, kamerami, výpočetní technikou a konče 

komunikačními prostředky, jako jsou mobilní telefony. Z pohledu požárního zásahu je 

podstatná část týkající se kontroly příslušníků a členů JPO, výjezdové techniky a používání 

komunikačních zařízení. Kontrola JPO při vjezdu do areálu v případě požáru může 

jednoznačně prodloužit dobu volného rozvoje požáru s návazností na další komplikace při 

jeho zdolávání. Co se týče komunikace, je spojení pomocí kapesních radiostanic u zásahu 

takového druhu naprostá nutnost.  

Doporučení: 

- V první fázi vjezd pouze profesionálních JPO, další JPO až na výzvu VZ, 

- kontrola vozidel, příslušníků a členů JPO až při odjezdu z areálu (lze zvážit nutnost 

krátké kontroly při vjezdu dodatečně povolaných JSDH), 

- ponechat zasahujícím JPO kapesní radiostanice, velitelům profesionálních jednotek 

služební mobilní telefony, 

- konkrétní postup stanovit v rámci dohody s územně příslušným HZS kraje, 
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- tento postup uvést v DZP. 

Odůvodnění: 

Vjezd pouze profesionálních jednotek v první fázi zásahu minimalizuje nutnost 

provedení prvotní kontroly z důvodu následné jednoznačné identifikace příslušníků HZS   

v souvislosti s podmínkami přijetí do služebního poměru (bezúhonost, odborná a fyzická 

způsobilost apod.). Neméně důležitým důvodem je profesionalita v řízení a provedení 

zásahu výplývající z pravidelné odborné přípravy a praktických zkušeností. Na přítomnost 

pouze profesionálních JPO navazuje možnost provedení kontroly až při odjezdu z areálu 

vězeňského zařízení. Potřeba komunikace zasahujících pomocí kapesních radiostanic je 

nezpochybnitelná a není třeba jí zdůvodňovat. Důvodem využití mobilních telefonů je 

alternativa komunikace s KOPIS, řídícím důstojníkem a ostatními služebními funkcionáři 

v případě výpadku radiového spojení a v možnosti podání podrobných informací. 

Projednání a uvedení základních bezpečnostních opatření vztahujících se na příslušníky 

HZS v DZP je opodstatněné z důvodu informovanosti o předem připraveném průběhu. 

4.1.2 Možnosti ustavení požární techniky a využití nástupních ploch 

Zde je nutné si uvědomit o jaký typ věznice se jedná. Zejména z pohledu stavebního 

řešení jsou věznice rozděleny v areálu do několika samostatně oddělených bloků. Naopak 

například vazební věznice může být soustředěna do jediného objektu s minimální 

využitelnou plochou pro požární techniku uvnitř areálu. V případě rozlehlých vězeňských 

zařízení s několika stavebními objekty (obr. 11) je ustavení techniky standardní, je ale 

nutná spolupráce s příslušníky VS a nástupní plochu stanovit s ohledem na možný kontakt 

s evakuovanými vězni. 

Obr. 11 Věznice s dostatečnou nástupní plochou [24] 
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V případě areálů s omezenou nástupní plochou uvnitř (obr. 12) je ustavení požární techniky 

komplikované. Na vině nemusí být pouze samotná rozloha nástupní plochy, ale také 

komplikovaný vjezd do věznice. Jako příklad lze uvést rozměry vjezdových vrat                

a následná manipulace s vozidlem uvnitř areálu. V takových případech je důležité zvážit, 

zda je vjezd do areálu nevyhnutelný a zda nelze použít nástupní plochu vně areálu věznice. 

Obr. 12 Věznice s omezenou nástupní plochou [24] 

V podstatě lze věznice, co se týče nástupních ploch a možnosti ustavení požární 

techniky uvnitř areálu rozdělit na dvě kategorie: 

a) věznice s možností ustavení požární techniky uvnitř areálu 

b) věznice s omezenou možností ustavení požární techniky uvnitř areálu 

Doporučení: 

- Počet, rozmístění a vybavení nástupních ploch určit v dohodě s územně příslušným HZS 

kraje podle [9; 10], 

- jednoznačně vyznačit nástupní plochu včetně popisu (“Nástupní plocha pro požární 

techniku”), 

- dodržovat technické parametry přístupových komunikací, nástupních ploch a vjezdů 

jako jsou rozměry, sklon apod. podle [9; 10]. 

Odůvodnění: 

Každý objekt musí mít zařízení umožňující protipožární zásah k němuž patří 

přístupové komunikace včetně nástupních ploch [9; 10]. Označení nástupních ploch je       

v [3] specifikováno jako jedna z podmínek k provedení rychlého a účinného zásahu. Jejich 

jednoznačné vyznačení v areálu věznice urychluje ustavení požární techniky. VZ při 

využití takto vyznačených nástupních ploch může předpokládat jejich opodstatněné 
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umístění v rámci dohody VS a HZS. To znamená, že předpokládá omezení možnosti 

kontaktu s vězni, ale také dodržení jejich parametrů a např. jejich návaznost na zásobování 

požární vodou. 

4.1.3 Spolupráce s příslušníky Vězeňské služby 

Z hlediska bezpečnosti zasahujících hasičů při řešení MU ve vězeňském zařízení je 

spolupráce s příslušníky Vězeňské služby nevyhnutelná. JPO musí být po svém příjezdu na 

místo informována o podrobnostech MU, jako je přesné místo a rozsah události, fáze 

probíhající evakuace a možné ohrožení zasahujících, možnost ustavení požární techniky    

a způsob využití zásahové cesty. Dle vnitřních předpisů VS za tuto činnost odpovídá VISS, 

který je s velitelem zásahu v neustálém kontaktu a spolupracuje s ním po celou dobu 

zásahu. Touto činností může VISS pověřit jiného příslušníka VS. Spolupráce a předání 

prvotních informací by mělo být provedeno ihned po příjezdu k MU nejlépe v prostoru 

vjezdové brány či před ní pokud se jedná o areál s omezenou nástupní plochou. VISS nebo 

jím pověřeným příslušníkem musí být přesně stanoven rozsah možného pohybu                 

a stanovena možná vnitřní zásahová cesta. V případě, že bude dané vězeňské zařízení 

vybaveno technickými prostředky požární ochrany, lze do spolupráce zahrnout také 

provedení evakuace ohrožených prostor a umožnění přístupu zasahujícím hasičům.           

Z tohoto důvodu považuji vybavenost věznic izolačními dýchacími přístroji, evakuačními 

prostředky a ostatními základními prostředky PO včetně zajištění způsobilosti k jejich 

užívání za podstatný krok k celkovému zlepšení požární bezpečnosti vězeňských zařízení. 

Doporučení: 

- Jednoznačná identifikace VISS nebo ke spolupráci určeného příslušníka VS, 

- vypracovaný kontrolní list s postupem při MU pro VISS, 

- znalost stanoveného postupu spolupráce obou složek a jeho uvedení v DZP 

- zajistit vybavení vězeňských zařízení základními technickými prostředky PO včetně 

IDP a evakuačních prostředků. 

!
!
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Odůvodnění: 

Označení VISS je důležité zejména z důvodu orienace velitele zásahu. VISS při 

vzniku MU může řešit okolnosti evakuace a prvotních opatření a k předání informací může 

pověřit jiného příslušníka. V takovém případě se musí VZ spojit s VISS v průběhu 

zdolávání MU a  jeho identifikace mu tuto činnost podstatně ulehčí. Vypracovaný kontrolní 

list naopak usnadní činnost VISS, který si bude moci ověřit splnění základních úkolů při 

vzniku MU. Znalost postupu spolupráce během zásahu je nutná vzhledem k minimalizaci 

rizik a k úspěšnému zdolání MU. Postup spolupráce by měl být nastaven individuálně na 

základě dohody v rámci územní působnosti složek. Opodstatnění vybavenosti příslušníků 

VS základními technickými prostředky PO je uvedena výše a při představě evakuace nebo 

záchrany uvězněných osob pouze zasahujícími hasiči nezpochybnitelná. 

4.1.4 Omezený pohyb v areálu a využití zásahových cest 

Již výše bylo zmíněno, že pohyb zasahujících je z hlediska jejich bezpečnosti            

a znalosti prostředí velmi omezen. Při pohybu v areálu se musí využívat předem 

stanovených cest a jakákoliv změna musí být konzultována nejlépe s VISS. Pokud se 

zaměříme na využití zásahových cest, je třeba zvážit, zda využít vnitřní či vnější 

zásahovou cestu, případně obě. Dále je třeba si uvědomit, zda vnitřní zásahová cesta 

splňuje požadavky. Vnitřní zásahová cesta musí být uspořádána a vybavena tak, aby 

umožnila účinný a rychlý zásah požárních jednotek, vedený vnitřkem objektu [9; 10], což   

v případě věznic z logických důvodů ne zcela odpovídá. Z důvodu pravděpodobné absence 

požárních žebříků a lávek nelze vnější zásahovou cestu považovat za cestu definovanou 

dle technických norem. Proto je tuto cestu lépe nazvat vnějším přístupem do objektu.        

V drtivé většině případů budou ve vězeňských zařízeních na všech oknech mříže                

a v mnoha případech mohou být okna, hlavně co se týče jednotlivých cel, velmi malá. 

Příklad, jak může vypadat velikost zamřížovaných oken je patrná na obr. 13.  

!
!
!
!
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Obr. 13 Velikost zamřížovaných oken [23] 

Ukázka uměle zakouřených prostor věznice při taktickém cvičení je na obr. 14.        

V případě skutečného požáru a uvolňování zplodin hoření z převážně textiních materiálů, 

by byla viditelnost mnohem nižší. 

Obr. 14 Zakouřený prostor věznice [23] 

Doporučení: 

- Ideální stav - provedená evakuace z ohroženého prostoru před příjezdem JPO, 

- zajistit bezpečný přístup zasahujících příslušníků HZS, 

- zajistit vybavení příslušníků VS IDP a evakuačními prostředky včetně způsobilosti        

k jejich užívání, 

- využití přetlakových ventilátorů na usměrnění odvodu zplodin hoření, 

- kvalitně zpracovaná DZP, v tomto případě zejména grafická část. 
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Odůvodnění: 

Provedená evakuace před příjezdem JPO umožní otevření jednotlivých mříží           

ve směru k probíhajícímu požáru a zajistí tak bezpečný přístup pro zasahující příslušníky 

HZS. V případě, kdy nebude provedena evakuace a příslušníci VS nebudou moci vzhledem 

k rozsahu požáru a vlastnímu materiálovému vybavení zajistit bezpečný přístup, je nutná 

vzájemná spolupráce, která přímo navazuje na nutné užití dýchací techniky a evakuačních 

prostředků. Vzhledem ke složitému dispozičnímu řešení většiny věznic a silnému 

zakouření vnitřních prostor z převážně textilních hořlavých materiálů, je vhodné                

k usměrnění odvodu zplodin hoření využít přetlakovou ventilaci. Použití přetlakového 

ventilátoru je jednoduché a velmi účinné a proto doporučuji zvážit pořízení tohoto zařízení 

v rámci vybavení věznice technickými prostředky požární ochrany. Kvalitně zpracovaná 

grafická část DZP umožní VZ a ostatním zasahujícím správnou orientaci v objektu             

a urychlí tak samotný protipožární zásah. 

4.1.5 Způsob evakuace 

Evakuace je několikrát zmiňována v předchozích částech. Její provedení před 

příjezdem JPO je závislé na mnoha okolnostech, jako je druh věznice, místo požáru, 

materiálové vybavení, odborná připravenost, zdravotní stav vězňů (může se jednat např.    

o osoby tělesně postižené) apod. V oblasti zajištění bezpečnosti hasičů však zcela zásadní. 

Nelze připustit stav, kdy by zasahující hasiči evakuovali uvězněné osoby bez ochrany VS. 

Důležité je si uvědomit, že se u vězněných osob jedná o osoby pod dozorem, což jsou 

podle [10] osoby neschopné samostatného pohybu. V některých případech se nemusí 

jednat pouze o evakuaci osob, ale také záchranu, a to jak vězňů, tak také příslušníků VS. 

Konkrétní způsob evakuace prováděné před příjezdem JPO je plně v kompetenci VS a měl 

by být stanoven vnitřními předpisy a pravidelně prakticky ověřován. Co se týče evakuace  

a záchrany v průběhu zásahu, kdy již na místě zasahují hasiči, nastává riziko 

bezprostředního kontaktu zasahujícího s uvězněným. V takovém případě musí být vždy po 

vzájemné dohodě stanoven postup zohledňující dané podmínky, stanovena trasa evakuace 

a místo, kde budou evakuovaní pod neustálým dozorem shromažďováni. Dále je třeba 

zvažovat rozsah evakuace. Rozdíl je zřejmý na příkladu úmyslně založeného požáru na 
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jedné z cel (obr. 15), kdy se nepředpokládá rychlé šíření požáru a zplodin (obr. 16) do 

ostatních prostor a naopak požár ve společně užívaných prostorách jako jsou dílny, jídelny, 

ložnice (ložnicový systém uvězněných), společné přípravny jídel apod. 

Obr. 15 Následky požáru na jedné z cel [23] 

Obr. 16 Následky šíření zplodin hoření [23] 

Doporučení: 

- Vypracovat postupy evakuace ověřené pravidelným cvičením, 

- stanovit oddělené střežené místo pro evakuované (dle druhu věznice, např. sportovní 

hřiště apod.), 

- zabývat se rozdělením objektů do požárních úseků, 

- zajistit vybavení příslušníků VS IDP a evakuačními prostředky včetně způsobilosti        

k jejich užívání, 

- uvedení v DZP (uvedeno ve všech předchozích bodech - nutná změna) 
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Odůvodnění: 

Vypracované postupy evakuace jednoznačně zvýší připravenost všech zasahujících. 

Správně zpracovaný postup lze ověřit pouze prakticky a to na základě pravidelných 

cvičení. Stanovení místa pro evakuované je důležité, jak z hlediska ostrahy uvězněných 

osob, tak také z hlediska zabránění možného kontaktu se zasahujícími hasiči. Zejména       

u věznic soustředěných v jednom rozsáhlém stavebním objektu je nutné zabývat se 

rozdělením objektu do požárních úseků a dodržovat požadavky odolnosti na požárně dělící 

konstrukce. V těchto objektech je totiž evakuace nejprve zaměřena horizontálním nebo 

vertikálním směrem do takto chráněných prostor. Výběr tohoto místa musí splňovat 

kapacitní a bezpečnostní požadavky. Vybavení příslušníků VS dýchací technikou bylo 

zmíněno jako podmínka několikrát v předchozích částech a proto ho považuji                   

za opodstatněné. To samé platí u DZP. 

4.2 Posouzení a vyhodnocení vybraných rizik 

Zcela jistě lze požární zásahy ve vězeňských zařízeních považovat za specifické i co 

se týče možných rizik pro zasahující hasiče. Z hlediska odlišností od jiných druhů 

mimořádných událostí je možné rozdělit rizika do dvou skupin. V prvním případě se jedná 

o riziko přímého kontaktu s uvězněnými osobami, se kterým se můžeme setkat pouze        

v souvislosti s věznicemi a ve druhém jsou to ostatní rizika, jež vyplývají z druhu zásahu   

a je možné se s nimi setkat u více událostí. Závěrem obou částí bude provedeno jejich 

vyhodnocení. 
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4.2.1 Možný kontakt s uvězněnými osobami 

Toto riziko považuji za nejvýznamější ze všech možných při zdolávání MU             

ve vězeňských zařízeních. Míra rizika je závislá na mnoha faktorech, mezi něž patří 

zejména typ věznice a oklonosti místa možného kontaktu, stavu vězně, úrovni 

zabezpečení, času apod. Dle zákona [6] jsou věznice podle způsobu zajištění bezpečnosti 

rozděleny do čtyř základních typů: 

a) s dohledem, 

b) s dozorem, 

c) s ostrahou, 

d) se zvýšenou ostrahou. 

O tom, do jakého zařízení odsouzený nastupuje rozhoduje soud, ale již z názvu typů 

věznic je zřejmé, že jsou odsouzení umístěni do určitého typu podle míry svého provinění. 

Riziko možného kontaktu zasahujícího s odsouzeným bude určitě odlišné u věznic             

s dohledem nebo u věznic se zvýšenou ostrahou. Podrobnější rozbor systému vazby           

a výkonu trestu v návaznosti na specifika zdolávání požáru je proveden v samostatné 

kapitole. Pokud uvažujeme další odlišnosti v míře rizika podle výše uvedených okolností, 

začněme například místem možného kontaktu. Rozdílné riziko bude opět představovat 

možný střet v samostatné cele nebo ve společných prostorách věznice, což mohou být 

různé výrobní provozy, dílny, kuchyně, jídelny apod. Stav vězně nemusí být míněn pouze 

zdravotní ale také psychický, který může být důsledkem agresivního chování. Úroveň 

zabezpečení věznice obecně úzce souvisí s typem věznice a je stanovena vnitřními 

předpisy. Z pohledu požárního zásahu se ale dostáváme do nestandardního stavu věznice, 

kdy tato úroveň může být ovlivněna. Čas možného kontaktu je zde zaměřen především na 

dobu zahájení zásahu JPO, kdy již mohou být provedna požadovaná bezpečnostní opatření 

či nikoliv. V případě úmyslu vězňů založit požár, může být například vytipována vhodná 

doba na jeho založení apod. 

Vyhodnocení: 

Možný kontakt s vězni představuje z pohledu bezpečnosti zasahujících hasičů 

největší riziko. Ostatní rizika uvedená v další části představují ohrožení, se kterým je 
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možné se setkat u ostatních zásahů. Minimalizaci tohoto rizika musí tedy svými opatřeními 

jednoznačně provést VS. Pokud dojde k situaci, kdy bude VZ informován o možném 

kontaktu s vězni, je na jeho rozhodnutí, zda jsou příslušníci VS schopni s požadovaným 

vybavením zajistit bezpečnost zasahujích a v tom případě provést zásah, a nebo zda tyto 

okolnosti znemožňují okamžité provedení protipožárního zásahu a je nutné provést další 

bezpečnostní opatření. Nástroje k minimalizaci těchto rizik jsou uvedeny v kapitole 

specifik požárních zásahu v části doporučení. 

4.2.2 Ostatní rizika 

Uvedená rizika nejsou specifická pouze pro vězeňská zařízení. Nicméně je možné se     

s nimi v těchto zařízeních setkat a proto je nelze opomenout. Nejprve provedeme výčet 

možných rizik do nichž patří: 

a) Ztráta orientace, 

b) rizika spojená s výrobními procesy a technologiemi (výrobní haly, dílny apod.), 

c) rizika vyplývající z minimální zkušenosti s podobným typem zásahu s vlivem na 

organizaci a řízení zásahu 

d) možnost výbuchu (muniční sklady). 

Ztrátu orientace je možné předpokládat při zásazích uvnitř objektů vězeňských 

zařízení hlavně v málo přehledných a členitých prostorech. Prostory, ve kterých může dojít 

k požáru nemusí být pouze cely, ale také např. podzemní prostory s minimální možností 

účinného odvětrání, prádelny, sklady materiálů, technické místnosti apod.. Vezmeme-li 

dále v úvahu  bezpečnostní opatření v podobě mřížemi oddělených částí a minimální 

znalost daného prostoru, jsou vytvořeny téměř ideální podmínky pro ztrátu orientace. 

V mnoha případech jsou v areálech věznic umístěny různé dílny, výrobní provozy 

apod. Problematika zdolávání požárů v těchto prostorech je podrobně rozpracována           

v metodických listech bojového řádu JPO, ale v tomto případě je nutné míru rizika zvýšit  

o hodnotu přítomnosti vězněných osob. 

Rizika vyplývající z minimální zkušenosti s podobným typem zásahů mohou 

negativně ovlivnit řízení zásahu. Jednat se může například o špatné nasazení sil                  
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a prostředků a tím prodloužení doby volného rozvoje požáru, výběr nevhodné zásahové 

cesty, špatné ustavení techniky, nedostatečná spolupráce složek IZS apod. Tento fakt je 

dalším důvodem k využití, alespoň v první fázi, pouze profesionálních jednotek, což tyto 

rizika výrazně eliminuje. 

Možnost výbuchu v muničních skladech se odvíjí od požárního zabezpečení daného 

prostoru a množství výbušných látek. Navíc tyto prostory pravděpodobně nebudou 

označeny v DZP a VZ se o jejich existenci a umístění dozví až na místě události. 

Vyhodnocení: 

Výčet ostatních rizik nepředstavuje pro zasahující příslušníky HZS výraznou 

odlišnost od jiných druhů požárních zásahů. Naopak jsou složitější druhy zásahů s větší 

náročností na taktiku, řízení a zajištění bezpečnosti zasahujících. U MU ve vězeňských 

zařízení je však nutné tyto rizika umocnit přítomností vězněných osob. V případě, kdy 

bude požárem zasažený a ohrožený prostor evakuován a zajištěn přístup zasahujících, jsou 

rizika spojená se zdoláváním požáru standardní. 
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5 Metodika vypracování dokumentace zdolávání požáru 

Dokumentací upravující zásady rychlého a účinného zdolávání požáru, záchrany 

osob, zvířat a majetku je DZP [3]. Tvoří jí operativní plán nebo operativní karta. Smyslem 

vypracování DZP je jejím prostřednictvím poskytnutí důležitých informací JPO týkajících 

se např. stavebního řešení, možných nebezpečí a komplikací při zásahu, zdrojů požární 

vody, umístění hlavních uzávěrů energií apod., což může zásadně ovlivnit průběh a řízení 

zásahu. Z ustanovení podle [3] vyplývá, že DZP se zpracovává pro objekty, ve kterých jsou 

složité podmínky pro zásah. Vyhláška dále specifikuje, co jsou složité podmínky pro zásah. 

Vztaženo na věznice se za složité podmínky pro zásah dají označit: 

- činnosti v dispozičně složitých a nepřehledných objektech - zejména vazební věznice, 

- činnosti v prostorách, kde by vstup nebo činnost JPO bez upozornění na zvláštní 

nebezpečí znamenal ohrožení hasičů, 

- stavby, ve kterých jsou ubytovány osoby s omezenou schopností pohybu - ve věznicích 

jsou osoby pod dozorem tzn. neschopné samostatného pohybu. 

Na základě těchto podmínek je nutnost vypracování DZP nezpochybnitelná. 

Vzhledem k různé úrovni jejího zpracování v jednotlivých věznicích je vhodné nastavit 

jednotný postup, který zohledňuje požadavky HZS. Základy pro metodiku zpracování DZP 

pro věznice budou převzaty podle [14] a následně upraveny podle možností VS                  

a požadavků HZS. 

5.1 Volba druhu dokumentace zdolávání požáru 

Při volbě druhu DZP musíme vzít v úvahu, zda jsou podmínky pro zdolávání požáru 

natolik složité, že je nutné zpracovat operativní plán, který je podrobnější a obsahuje, 

oproti operativní kartě, více částí. Pokud vezmeme v úvahu složité podmínky vztažené na 

věznice uvedené v předchozí části, nejsou věznice oproti jiným objektům a činnostem       

v nich prováděných natolik rozdílné, aby bylo nutné zpracovávat operativní plán. Již výše 

bylo uvedeno, že největším rizikem z pohledu zásahu JPO je přítomnost uvězněných osob. 

Pokud budou uvězněné osoby evakuovány před příjezdem JPO, jedná se zpravidla             

o “standardní” požární zásah, jehož složitost je dána rozsahem a místem vzniku požáru.    
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Z tohoto důvodu navrhuji zpracování DZP formou přehledných operativních karet, které 

budou navíc obsahovat informace specifické pro věznice. V současné době mají věznice 

zpracovány operativní karty rozdílným způsobem. Účelem je sjednotit metodiku 

jednotného zpracování operativních karet se specifickými požadavky HZS. Vzor celé DZP 

pro imaganirání věznici je uveden v příloze C. 

5.2 Zpracování operativní karty 

U rozlehlých areálů věznic s více stavebními objekty navrhuji zpracovat operativní 

karty jednotlivě pro všechny objekty a prostory, kde se mohou vyskytovat odsouzení či 

obvinění a v případě vazebních věznic s více podlažími grafickou část pro jednotlivá 

podlaží. Součástí DZP by měla být také graficky zpracována celková situace, na které 

budou vyznačeny jednotlivé objekty, nástupní plochy, vjezdy, zdroje požární vody, hlavní 

uzávěry energií apod. (podrobněji rozvedeno níže). Jako minimální požadavky pro 

zpracování je vždy nutné dodržet ustanovení podle [3]. 

5.2.1 Textová část 

Účelem DZP není výpis maximálního množství informací o objektu, ale naopak 

přehledný a srozumitelný materiál, který bude prakticky využit JPO. Textová část podle 

ustanovení [3] obsahuje: 

- Základní charakteristiky požární bezpečnosti a technologií, 

- konstrukční zvláštnosti objektu, 

- popis únikových cest, 

- umístění zařízení pro zásobování požární vodou, 

- umístění a způsob ovládání dalších požárně bezpečnostních zařízení, 

- místa uzávěrů vody, plynu a vypnutí elektřiny, 

- požadavky na hasební látky a postupy. 

Názorný praktický příklad, jak by měla textová část operativní karty vypadat            

u běžných objektů s požadavkem zpracování DZP je uveden v publikaci [14]. Je zde 

uveden souhrn obsahu textové části do několika bodů: 

- charakter objektu, 
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- hasicí látky, 

- doporučení pro velitele zásahu. 

Nyní budou jednotlivé body seřazeny v pořadí tak, jak by měly být v operativní kartě         

a vztaženy, případně rozšířeny na problematiku zdolávání požáru ve věznicích. 

1. bod textové části operativní karty: OBJEKT 

U vězeňských areálů s více stavebními objekty (ubytovnami) je nutné uvést označení 

objektu. Ideální je písmenné nebo číselné rozdělení. V případě, že se jedná o vícepodlažní 

objekty, kde jsou tato podlaží rozdílně stavebně řešena, je také vhodné uvést podlaží. 

Pokud jsou např. v ubytovně odsouzených stavebně řešena jednotlivá podlaží stejným 

způsobem, není nutné zpracovat operativní kartu pro každé podlaží a počet podlaží stačí 

uvést v charakteru objektu. 

Příklad: “Ubytovna odsouzených A” 

2. bod textové části operativní karty: ADRESA 

Bude uvedena adresa věznice, v jejímž areálu se objekt nachází. V adrese musí být 

také uvedeno, zda se jedná o věznici, vazební věznici nebo detenční ústav. 

3. bod textové části operativní karty: SPOJENÍ 

Bude uvedeno telefonní spojení na vrátnici, ohlašovnu požáru. 

4. bod textové části operativní karty: CHARAKTER OBJEKTU 

Z hlediska stavebního řešení je vhodné stručně uvést druh stavební konstrukce, počet 

nadzemních a podzemních podlaží objektu, výšku a rozlohu objektu, případné hořlavé 

materiály ve stavební konstrukci (např. sendvičové panely, u starších staveb vazebních 

věznic rozsáhlé dřevěné půdní prostory apod.). Dále je nutné uvést typ místností v objektu, 

jako jsou cely, společné prostory vězněných osob, sklady (prádla, zbraní, střeliva atd.), 

administrativní části apod. Pokud jsou v objektu umístěny nebezpečné látky, musí být 

uvedeno místo a množství těchto látek. Příkladem mohou být sklady pohonných hmot, 

dílny, ve kterých jsou umístěny např. svařovací soupravy apod. 

Z hlediska výkonu vazby a trestu je důležité uvést typ oddělení výkonu vazby či trestu, 

systém uvěznění (celový nebo ložnicový systém), existenci různých mříží a katrových 

dveří. 
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Z hlediska energií musí být uvedena místa, kde jsou hlavní uzávěry vody, plynu a způsob 

vypnutí elektrické energie. Pokud je v objektu rozveden plyn je nutné uvést místa rozvodů. 

Je důležité, aby celá tato část byla zpracována přehledně. Doporučuji oddělit 

stavební řešení, výkon vazby a trestu, typ místností, umístění nebezpečných látek, uzávěry 

energií. 

5. bod textové části operativní karty: EVAKUACE OSOB 

Pokud vezmeme v úvahu, že největší riziko pro zasahující představují vězněné 

osoby, je samostatné zařazení tohoto bodu do textové části opodstatněné. Je nutné uvést, že 

osoby pod dozorem jsou osoby neschopné samostatného pohybu, tudíž jejich evakuace je 

možná jen za účasti příslušníků VS. Dále je vhodné vytipovat a písemně uvést 

shromaždiště pro evakuované s poznámkou, že i po evakuaci budou tyto osoby dále pod 

dozorem. VISS nebo jím pověřený příslušník musí VZ podat zprávu o stavu evakuace. 

6. bod textové části operativní karty: ZDROJE POŽÁRNÍ VODY A HASEBNÍ 

LÁTKY 

Bude uvedena přítomnost využitelných zdrojů požární vody, tzn. požárních nádrží, 

podzemních a nadzemních hydrantů, vnitřních hydrantových systémů. Dále budou 

uvedeny všechny využitelné hasební látky, tzn. pěnidla (např. pokud je zřízena vlastní 

JPO), umístění a druh hasicích přístrojů apod. a zda jsou přístupné bez, anebo pouze za 

přítomnosti příslušníka VS. 

7. bod textové části operativní karty: DOPORUČENÍ A INFORMACE PRO VZ 

Doporučení a informace pro VZ by měly být seřazeny v pořadí tak, aby co možná 

nejvíce odpovídaly pořadí základních nutných opatření a činností při řešení MU. 

Pomůckou je část této práce zabývající se specifiky požárních zásahů, kde jsou zároveň     

v odpovídajícím pořadí uvedena doporučení a opatření. Opět je důležité, aby tyto 

informace byly uvedeny stručně, srozumitelně a přehledně. Měly by obsahovat: 

- Informace o systému zajištění požární ochrany, tzn. krátce uvést zda je požární ochrana 

ve věznici zajištěna formou požární hlídky nebo JPO, 

- základní bezpečnostní opatření, tzn. nastavený postup kontroly příslušníků a členů JPO, 

- možnosti ustavení mobilní požární techniky v areálu věznice, 
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- spolupráce s příslušníky VS, tzn. kdo velí a je odpovědný za jejich činnost a jak je 

označen, 

- možný pohyb zasahujících hasičů v areálu věznice a zajištění zásahové cesty, 

- přítomnost a umístění nebezpečných látek, technologických zařízení a provozů. 

8. bod textové části operativní karty: ZPRACOVAL 

Bude uvedeno jméno a příjmení zpracovatele operativní karty, včetně datumu 

zpracování a podpisu zpracovatele. 

9. bod textové části operativní karty: SCHVÁLIL 

Bude uvedeno jméno a příjmení osoby, která operativní kartu schválila, včetně 

datumu schválení a podpisu osoby. 

5.2.2 Grafická část 

Podle [3] musí grafická část operativní karty obsahovat plán objektu, zdroje požární 

vody, příjezdové komunikace a nástupní plochy. V případě věznic doporučuji v grafické 

části  vypracovat situaci celého areálu a následně samostatně jednotlivé stavební objekty.  

U objektů s více nadzemními podlažími, které jsou z hlediska uspořádání a stavebního 

řešení stejné, je dostačující plán jednoho podlaží. 

Celkový situační plán, který přehledně zobrazí rozmístění samostatných stavebních 

objektů, by měl zobrazovat zejména vhodné nástupní plochy pro mobilní požární techniku, 

zdroje požární vody, různá oplocení kolem ubytoven odsouzených a dalších prostor            

s omezeným přístupem a také, pokud se jedná o věznici s nástupními plochami uvnitř 

areálu, vyznačení hlavní vjezdové brány s jejími rozměry v případě, že nesplňují 

požadavky podle [2]. Jako vhodné nástupní plochy je důležité vyznačit skutečné plochy 

odpovídající požadavkům ustavení mobilní požární techniky a zároveň splňující 

bezpečnostní požadavky věznice. Příkladem je nevhodné ustavení cisternové automobilové 

stříkačky v blízkosti ostrahového pásma, což by mohlo působit jako pomůcka vězněné 

osoby pro překonání bezpečnostního oplocení. 

V plánu vnitřních prostor je nutné vyznačit z hlediska správné orientace vstup do 

objektu a rozmístění všech místností s jejich popisem. Tzn. pokud se jedná např. o celu je 
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vhodné uvést “cela odsouzených”, pokud o ložnici uvést “ložnice odsouzených” apod. 

Dále je nutné vyznačit všechna požárně bezpečnostní zařízení, jako jsou např. nástěnné 

hydranty, všechny věcné prostředky požární ochrany např. hasicí přístroje, hlavní uzávěry 

energií a vhodným způsobem označení všech mříží na zásahových cestách. 

5.3 Praktické využití 

Výsledkem zpracování DZP musí být možnost jejího praktického využití. Proto by 

měla být jednoduše zpracovaná, ale s podstatnými informacemi pro rychlé a učinné zdolání 

MU. V případě věznic doporučuji zpracovat na samostatný list celkovou situaci areálu 

věznice a dále samostatný list, na jehož jedné straně bude textová část operativní karty 

daného objektu a na druhé straně plán vnitřních prostor. Dále podle [14] je vhodná velikost 

papíru A4, který je vložen do průhledného impregnovaného obalu. Podle [3] musí být 

operativní karta umístěna také u HZS kraje a toto ustanovení je opodstatněné z důvodu 

jejího možného využití již při dopravě JPO na místo události, ale také např. při odborné 

přípravě. 
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6 Odborná příprava příslušníků Hasičského záchranného sboru a 

Vězeňské služby 

Nastavení obecných zásad odborné přípravy příslušníků obou složek IZS je 

základním předpokladem pro profesionální zásah na vzniklou mimořádnou událost. V této 

části bude doporučena její pravidelnost, rozsah, základní obsah a bude rozdělena na část 

týkající se příslušníků HZS a část týkající se příslušníků VS. Odlišnosti v rozsahu              

a konkrétním obsahu je nutné stanovit na základě územní působnosti JPO a skutečnosti, 

zda se v jejím obvodu vězeňské zařízení nachází či nikoliv, případně o jaký druh věznice se 

jedná. 

6.1 Odborná příprava příslušníků Hasičského záchranného sboru 

Základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek PO a příslušníků HZS ČR 

je pro každý kalendářní rok stanoveno v souladu s pokynem generálního ředitele HZS ČR. 

V rámci jednotlivých krajů je obsah odborné přípravy určen pokynem ředitele HZS kraje, 

ve kterém jsou již konkrétněji uvedena témata týkající se např. chemické, technické           

a strojní služby, praktického výcviku, doporučeného časového rozsahu, zbůsobu provedení 

fyzické přípravy, plán taktických cvičení, způsob ověření odborných znalostí příslušníků 

apod. Tato témata jsou poté rozdělena do měsíčních plánů školení a je podle nich 

postupováno. 

Problematiku zdolávání mimořádných událostí ve věznicích lze zařadit do oblasti 

témat zabývajících se požární taktikou. Protože v současné době není tato problematika 

podrobrobněji zpracována a odborná příprava tohoto tématu je pravděpodobně řešena na 

základě iniciativy a spolupráce HZS krajů s konkrétními věznicemi, je žádoucí nastavit 

základní rozsah a obsah pravidelného školení příslušníků HZS. 

6.1.1 Rozsah odborné přípravy 

Co se týče nastavení pravidelnosti a časového rozsahu odborné přípravy není nutné 

postupovat odlišně od školení témat podobného typu z oblasti požární taktiky. Je vždy na 

rozhodnutí příslušných služebních funkcionářů HZS krajů, kteří vytváří plány ročního 
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školení, aby s přihlédnutím na typ vězeňského zařízení v územní působnosti jednotky, 

stanovili časový prostor, který bude tomuto tématu určen. Pravidelnost odborné přípravy  

lze nastavit také obdobně jako u ostatních témat tzn. 1 x ročně, přičemž při zvoleném 

větším počtu hodin lze jednotlivá školení v kalendářním roce pravidelně rozdělit. Odborná 

příprava by se však neměla týkat pouze teorie, ale také praktické části, kterou lze vykonat 

pouze formou taktických či prověřovacích cvičení. Při různorodosti požárních zásahů        

a jejich množství nelze reálně stanovit provádění námětových cvičení každoročně               

i vzhledem k nutnosti prakticky nacvičovat a prověřovat zdolávání ostatních složitých MU. 

Je nutné také uvést, že v mnoha případech spolupráce jednotlivých věznic s příslušným 

HZS kraje již probíhá, ať už je to formou pravidelných prohlídek areálu věznic nebo 

provádění taktických a prověřovacích cvičení. Pokud bychom chtěli nastavit interval 

provedení praktických cvičení, považuji jako reálné jejich provedení 1 x za 5 let každou 

směnou HZS kraje, v jejíž územní působnosti se věznice nachází. 

6.1.2 Obsah odborné přípravy 

Obsah odborné přípravy je nutné rozdělit na část teoretickou a praktickou. V oblasti 

teorie by měla být objasněna problematika specifik požárního zásahu, možnost využití 

DZP, systém spolupráce s VS, určení možných variant požárů v areálu věznice, stanovení 

možných rizik apod. V praktické části formou námětových cvičení je vhodné zvolit 

složitější variantu požáru např. s cílem odsouzených vyvolat vzpouru nebo s cílem vyvolat 

chaos s úmyslem utéct. Pomocí vyvíječů kouře se pokusit ve vnitřních prostorách věznice 

v místech oddělených mřížemi simulovat reálné podmínky požáru a procvičit záchranu 

osob. Dále ověřit vhodné využití nástupních ploch v souvislosti s množstvím požární 

techniky v areálu a napojení na zdroje požární vody. 

Z důvodu praktického využití jsou v příloze D této práce vypracovány přehledné 

tabulky D1 a D2 s konkrétními doporučenými tématy odborné přípravy, týkající se 

problematiky zdolávání požárů ve věznicích. 

!
!
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6.2 Odborná příprava příslušníků Vězeňské služby 

Odborná příprava příslušníků VS bude zaměřena na příslušníky zajišťující organizaci 

požární ochrany ve věznici tzn. členů preventivních požárních hlídek, požárních hlídek 

nebo JPO. V některých věznicích jsou vytvořeny družstva nebo požární hlídky                   

z odsouzených a v takovém případě se odborná příprava týká také těchto osob. Rozsah      

a obsah školení ostatních příslušníků a občanských zaměstnanců VS musí odpovídat 

vykonávaným činnostem a pracovnímu či služebnímu zařazení a lze jej realizovat              

v souladu s vyhláškou [3]. 

6.2.1 Rozsah odborné přípravy 

Protože rozsah a obsah odborné přípravy v rámci požární ochrany stanoví                      

v jednotlivých věznicích formou nařízení jejich ředitelé, bude zde uveden opět pouze 

návrh. Pokud se budeme, co se týče pravidelnosti provedení odborné přípravy držet 

vyhlášky [3], měla by být provedena nejméně jednou za rok. Jsou však určité rozdíly, kdy 

je časový rozsah odborné přípravy nutné stanovit na základě systému zajištění požární 

ochrany, typu věznice, vybavení technickými prostředky a také činnostmi, které je při 

vzniku požáru nutné provést. Jiný časový rozsah např. v oblasti požární taktiky                   

a praktického výcviku bude mít odborná příprava JPO s vybavením mobilní požární 

technikou a věcnými prostředky a jiný preventivní požární hlídka. Zejména ve věznicích, 

kde je nastaven vlastní systém odborné přípravy v rámci zajištění bezpečnosti, je vhodné 

odbornou přípravu požární ochrany rozdělit podle témat do několika bloků, které  budou 

pravidelně rozděleny do jednoho kalendářního roku. 

6.2.2 Obsah odborné přípravy 

Teoretická část odborné přípravy by měla obsahovat témata týkající se seznámení se 

základními právními předpisy požární ochrany, systémem zajištění požární ochrany v dané 

věznici, zpracovanou dokumentací požární ochrany, základními technickými parametry 

prostředků a takticko-technickými daty mobilní požární techniky v případě, že takovou 

techniku věznice využívá, a s bezpečností a ochranou zdraví zasahujících při vzniku 

požáru. Navazovat by měla praktická část zaměřená na výcvik s využívanými technickými 

+55



prostředky a obecnými zásadami při provedení jednoduchých bojových rozvinutí.             

V praktickém výcviku nelze opomenout užití dýchací techniky, která je zde zmiňována 

jako důležitý prostředek k zajištění ochrany příslušníků při požáru. Co se týče 

pravidelného užití izolačních dýchacích přístrojů je vhodné nastavit stejný systém jako      

u HZS, kdy je příslušník podle [4] povinen užít IDP alespoň jednou za 3 měsíce.             

Při provedení taktických či prověřovacích cvičení je zároveň možné procvičit užití IDP 

určenými příslušníky VS v podmínkách simulující reálné zakouření vnitřních prostor při 

požáru. 

Z důvodu přehledného zobrazení a praktického využití je obsah a rozsah odborné 

přípravy opět uveden v tabulkách D3 a D4, které jsou součástí přílohy D. 
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7 Navržený postup věznice při mimořádné události 

Navržený postup věznice při vzniku požáru bude vztažen na činnosti, které jsou 

spojeny se zdoláváním požáru a následným vytvořením co možná nejlepších podmínek pro 

další činnost JPO. Není možné a ani není záměrem navrhovat při vzniku mimořádné 

události činnosti spojené se zajištěním vnitřní bezpečnosti, které má VS stanoveny 

vlastním neveřejným systémem a vnitřními předpisy. Cílem je navrhnout takový postup, 

který představuje provedení adekvátních opatření při vzniku požáru před příjezdem            

a maximální využití spolupráce po příjezdu JPO.  

Pořadí úkolů a opatření Vězeňské služby při vzniku požáru v rámci vytvoření 

podmínek pro JPO: 

- Vyhlášení požárního poplachu (dle technického vybavení a nastaveného systému 

věznice), 

- oznámení události na tísňovou linku, 

- evakuace vězněných osob, 

- zajištění vjezdu JPO do areálu věznice, 

- základní opatření pro provedení požárního zásahu (nástupní plochy, přístup k požáru, 

zdroje požární vody), 

- opatření k zamezení šíření požáru (dle stanovené organizace požární ochrany               

ve věznici), 

- spolupráce na místě zásahu. 

Některá opatření a úkoly budou podrobněji rozebrána v další části. Výstupem bude 

praktický kontrolní list (tab. E1) s pořadím úkolů a opatření uvedený v příloze E. 

7.1 Oznámení vzniku požáru 

Metodický list podle [1] o přijetí zprávy o události detailně popisuje, jaké informace 

předat obsluze operačního střediska HZS při oznámení o vzniku MU. Vztaženo na věznice 

je  nutné uvést zejména: 

- adresu věznice (myšleno místo vzniku požáru), 
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- konkrétní místo vzniku (např. ubytovna odsouzených A, výrobní hala ve věznici, 

administrativní budova apod.), 

- důležité informace pro JPO (typ oddělení výkonu trestu, možné ohrožení zasahujících, 

počet vězněných osob, přítomnost nebezpečných látek atd.), 

- nejvhodnější příjezdovou trasu včetně vjezdové brány (pokud jich je více) a možnost 

vjezdu do areálu věznice, 

- jméno osoby podávající zprávu o události, místo a telefonní kontakt. 

Obsluha operačního střediska HZS při oznámení mimořádné události může od volajícího 

požadovat další důležité informace dle potřeby. Nicméně se základem informací, které je 

nutné uvést, je vhodné být předem seznámen. 

7.2 Evakuace vězněných osob 

Provedení evakuace předchází vyhlášení požárního poplachu, jehož způsob je dán 

technickým vybavením a nastaveným systémem jednotlivých věznic. Vzhledem k tomu, že 

jde o evakuaci vězněných osob, vždy se jedná o evakuaci postupnou, tzn. řízenou               

a organizovanou. V publikaci [13] je popsán organizovaný postup evakuace z prostor, při 

kterém jsou nejprve evakuovány osoby na podlaží zasaženého požárem, poté z podlaží nad 

požárem, pod požárem a následně z dalších podlaží objektu. Tento postup lze použít          

u věznic s více samostatnými objekty, kde je možné vězněné osoby evakuovat do jiných, 

požárem nezasažených objektů, nebo jiných VISS určených prostor. Složitější postup je      

v případě vazebních věznic, které tvoří zpravidla jeden rozlehlý samostatný objekt.           

V takovém případě je nutné evakuovat vězněné osoby do prostor v objektu nezasažených 

požárem, což předpokládá rozdělení objektu do požárních úseků pomocí požárně dělících 

konstrukcí. Evakuace může být provedena ve směru horizontálním (na daném podlaží) 

nebo vertikálním (do jiných podlaží objektu). Na základě kapacity části věznice, ze které 

byla provedena evakuace, je nutné provést ověření, zda jsou evakuovány všechny osoby     

a stav poté nahlásit VZ. 

!
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7.3 Zajištění vjezdu do areálu věznice a přístupu k požáru 

Postup při vpouštění JPO do areálu věznice je nutné vykomunikovat mezi 

jednotlivými věznicemi a příslušným HZS kraje. Navrženým postupem je vjezd do areálu 

pouze profesionálních JPO a další JPO na žádost VZ (odůvodnění viz bod 4.1.1). Pokud 

tento postup nebude vzhledem k požárnímu poplachovému plánu a dojezdu JSDH možné 

nastavit, doporučuji vpustit do areálu pouze JPO, která na místo dorazí jako první, a další 

JPO na žádost velitele první JPO, která je již v areálu, přičemž JPO HZS kraje bude 

umožněn vjezd vždy. 

7.4 Základní opatření pro provedení požárního zásahu 

Do základních opatření důležitých pro provedení požárního zásahu JPO řadíme 

zejména nástupní plochu pro mobilní požární techniku, zásahové cesty pro vedení 

požárního zásahu a bojových rozvinutí a zdroj požární vody. Při příjezdu JPO na místo 

události musí VZ konzultovat vhodnou nástupní plochu s VISS nebo jím pověřeným 

příslušníkem VS, který na to musí být připraven a vhodnou nástupní plochu určit. 

Ideálním stavem pro provedení rychlého a účinného zásahu po příjezdu JPO je 

evakuovaný objekt (případně jeho část) a zajištěná zásahová cesta k místu požáru. Otevření 

mříží ve prostorách umožňujících přístup k požáru zajistí příslušníci VS po provedené 

evakuaci. 

V rámci zajištění zdroje požární vody je nutné minimálně předat informaci VZ         

o umístění, funkčnosti a vydatnosti zdroje. Na základě nastaveného systému organizace 

požární ochrany a technického vybavení je vhodné před příjezdem JPO např. připravit 

přívodní vedení od podzemního hydrantu, nadzemního hydrantu, požární nádrže apod. 

7.5 Opatření k zamezení šíření požáru 

Provedená opatření proti dalšímu šíření požáru před příjezdem JPO se opět odvíjí   

od nastavené organizace požární ochrany v konkrétní věznici. Tato opatření jsou závislá 

především na místě a rozsahu požáru, vybavení věznice osobními ochrannými prostředky 

pro určené příslušníky VS a vybavení technickými prostředky požární ochrany. 
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Příkladem těchto opatření může být: 

- Hašení pomocí jednoduchých hasebních prostředků, 

- hašení pomocí ručních hasicích přístrojů, 

- využití vnitřních hadicových systémů, 

- vytvoření jednoduchého hadicového vedení od podzemního nebo nadzemního hydrantu 

apod. 

7.6 Spolupráce na místě zásahu 

Předpokladem spolupráce mezi příslušníky HZS a VS je dohodnotý způsob 

komunikace. Pokud nelze využít radiového spojení musí být VISS nebo jím pověřený 

příslušník v neustálém kontaktu s VZ. Určený příslušník VS musí být připraven VZ sdělit 

následující informace: 

- Stav evakuace, 

- možnost provedení další záchrany osob a vybavení příslušníků VS ochrannými 

prostředky, 

- stav provedených prvotních opatření, 

- podrobnosti z DZP týkající se charakteru objektu, hlavních uzávěrů, rozvodů energií 

apod., 

- přítomnost nebezpečných látek, 

- možná rizika pro zasahující hasiče. 

Do spolupráce týkající se konkrétní činnosti VS patří také zajištění neustálého 

dozoru evakuovaných a tím zajištění bezpečnosti zasahujících hasičů, spolupráce na 

transportu raněných do zdravotního střediska (pokud je jím věznice vybavena), umožnění 

přístupu do prostor, které by mohly být vzhledem k rozsahu a směru šíření požáru 

ohroženy a uzavření hlavních přívodů plynu, vody a vypnutí elektřiny. 

!
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Závěr 

Vytvoření podmínek pro činnost JPO je pro provedení požárního zásahu ve věznicích 

prvním a důležitým předpokladem pro jeho účinný a relativně bezpečný průběh. I když 

počty MU v těchto zařízeních nepředstavují v porovnání s ostatními vysoké číslo, je jejich 

zdolávání díky specifickému režimu velmi složité. Vzhledem k odlišnostem požárního 

zásahu z důvodu zajištění vnitřní bezpečnosti věznice a možného ohrožení zasahujících 

hasičů, bylo nutné navrhnout některá důležitá opatření odpovídající požadavkům HZS tak, 

aby bylo zároveň reálné jejich uvedení do praxe. Navržená opatření a doporučení týkající 

se stavebně-technického, organizačního a personálního zabezpečení, která jsou v této práci 

uvedena, byla konzultována s požárními techniky několika věznic různých typů. Smyslem 

práce nebylo popisovat současný stav věznic, ale naopak hledat a navrhnout odpovídající 

řešení pro účinné a rychlé zdolávání požárů. 

V části vytvoření konkrétních podmínek pro činnost JPO jsou detailně zpracovány 

požadavky související se zajištěním příjezdových komunikací, s problemattikou vjezdu   

do areálu věznic a nutnou perlustrací osob, s nástupními plochami, se zajištěním přístupu 

do objektu a se zásobováním požární vodou. V rámci organizačního a personálního 

zabezpečení jsou navrženy možnosti, kterými lze doplnit současně nastavený systém 

organizace zabezpečení požární ochrany. Tyto návrhy a doporučení jsou zpracovány         

na základě popsaných specifik a možných rizik požárních zásahů ve věznicích a současně 

odůvodněny tak, aby bylo prokázána nutnost jejich zavedení. 

Důležitou částí práce je kapitola zabývající se metodikou na zpracování DZP, jejíž 

základ vychází z metodického návrhu [14] a která zohledňuje specifické požadavky pro 

zásah JPO v areálech věznic. Jednoduchý návod, jehož součástí je vypracovaný vzor 

textové a grafické části operativní karty, má za cíl sjednotit postup jejího zpracování 

požárními techniky jednotlivých věznic a zajistit maximální praktické využití. Záměrem 

bylo na základě ustanovení vyhlášky [3] , stanovující podmínky nutného zpracování DZP, 

tyto podmínky porovnat, odůvodnit a určit druh DZP. Výsledkem je materiál, který 

obsahuje dílčí body operativní karty v požadovaném pořadí, včetně podrobností uvedených 

ke každému bodu, což by mělo zajistit její jednoduché zpracování. 
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Z důvodu prohlubování znalostí v problematice zdolávání požárů ve věznicích je část 

práce věnována odborné přípravě příslušníků HZS a VS. Pro obě složky IZS jsou 

prostřednictvím přehledných tabulek uvedena základní témata, která jsou rozdělena         

na teoretickou a praktickou část a ke kterým je zároveň doporučen časový rozsah. 

Cílem práce bylo také navrhnou postup věznice při vzniku mimořádné události, který 

je vztažen na činnost související s prvotními opatřeními a úkoly před příjezdem JPO tak, 

aby byly vytvořeny co možná nejlepší podmínky pro rychlý a účinný zásah. Navržený 

postup věznice je zpracován opět formou v pořadí uvedených opatření a úkolů, které jsou 

dále podrobněji rozvedeny. Vzhledem k požadavku praktického využití jsou tyto úkoly 

seřazeny na kontrolní list, pomocí něhož lze v průběhu činností ověřit jejich plnění. 

Některé z návrhů byly prakticky využity a ověřeny provedeným taktickým cvičením 

s cíleně zaměřeným námětem, při kterém byly kladeny požadavky zejména na činnost 

příslušníků VS před příjezdem JPO, vzájemnou spolupráci obou složek IZS, záchranu 

osob, orientaci a provedení bojových rozvinutí ve vnitřním prostoru věznice. Práce jako 

celek představuje materiál, který by měl být posunem v zajištění bezpečnosti zasahujících 

hasičů a ve vytvoření základních podmínek pro jejich činnost při zdolávání požárů           

ve věznicích. 

!!
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Přílohy 

Příloha A: Přehled vybraných požárů věznic ve světě 

Požár věznice al-Haír v Saudské Arábii, při kterém dokonce podle neoficiálních 

inbformací katarské televize zahynulo 144 vězňů a 40 strážců. Oficiální zdroje uvádí 67 

obětí. Příčina požáru není známa. [18] 

Rozsáhlý požár ve věznici Higuey, při kterém zahynulo 118 lidí a dalších 26 vězňů bylo 

zraněno, vyvolala vzpoura vězňů. [16] 

Při požáru ve věznici v provincii Santiago del Estero, který založili sami vězni s úmyslem 

utéct, zahynulo 29 vězňů. Dozorcům se podařilo útěku zabránit. [21] 

Požár ve věznici pro mladistvé San Miguel vznikl od zapálení několika matrací po bitce 

vězňů. Protože chtěla policie zjednat pořádek ve věznici samostatně, dorazili hasiči na 

místo události později. [25] 

K rozsáhlému požáru, při kterém zahynuli desítky lidí, došlo ve věznici v tuniském 

Monastiru. Při požáru došlo také k útěku několika vězňů. [22] 

Požár vznikl ve věznici ve městě Comayagua ve středním Hondurasu. Většina vězňů se 

udusila zplodinami hoření, někteří uhořeli. Hasiči se do věznice nejprve nemohli dostat     

z důvodu střelby uvnitř areálu. [17] 

Září 2003 Saudská Arábie Počet obětí 67

Březen 2005 Dominikánská republika Počet obětí 118

Listopad 2007 Argentina Počet obětí 29

Prosinec 2010 Chile Počet obětí 83

Leden 2011 Tunisko Počet obětí 42

Únor 2012 Honduras Počet obětí 357
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Příloha B: Profilace věznic a jejich kapacita 

Tab. B1 Profilace a kapacita věznic 

!

Věznice Profilace věznice Kapacita věznice

Bělušice s ostrahou 596

Břeclav s ostrahou 191

Heřmanice s ostrahou 711

Horní Slavkov s ostrahou 721

Jiřice s ostrahou 725

Karviná se zvýšenou ostrahou 205

Kuřim s ostrahou 484

Kynšperk nad Ohří s dozorem 862

Mírov se zvýšenou ostrahou 379

Nové Sedlo s dozorem 430

Odolov s dozorem 300

Opava ženy - všechny typy 
muži - s dozorem 

449

Oráčov s ostrahou 487

Ostrov nad Ohří s dozorem 928

Pardubice s ostrahou 858

Plzeň se zvýšenou ostrahou 1156

Příbram s ostrahou nezjištěna

Rapotice s dozorem 777

Rýnovice s ostrahou 510

Stráž pod Ralskem s ostrahou 783

Světlá nad Sázavou s ostrahou cca 400

Valdice se zvýšenou ostrahou 1097

Všehrdy s dozorem 558

Vinařice s ostrahou 911

Znojmo s dozorem 176

+70



Schwamberger, Dan          Problematika požárních zásahů ve věznicích 
                                           Vytvoření podmínek pro činnost jednotek požární ochrany

Příloha C: Vzor operativní karty 

Textová část operativní karty 

Tab. C1 Operativní karta - textová část 

OBJEKT:    UBYTOVNA ODSOUZENÝCH A OPERATIVNÍ 
KARTA

ADRESA:    VĚZNICE XXX, ulice č.p., město

SPOJENÍ:    tel. 123 456 789, ohlašovna požáru

CHARAKTER OBJEKTU:

Stavební řešení - 2 NP, železobetonový skelet, nosná ocelová střešní konstrukce, výška  
objektu 7 m, rozloha 1000 m2, jsou zde cely a ložnice pro odsouzené, místnost se 
sociálním zařízením, sprchy a místnost pro dozorce. Stavební řešení obou  p o d l a ž í j e 
stejné. 
Výkon vazby a trestu - oddělení výkonu trestu s ostrahou, cely pro odsouzené, na 
přístupové chodbě k celám jsou rozmístěny mříže. 
Hlavní uzávěry energií - plyn není zaveden, rozvaděč el. energie je umístěn vně u 
vstupu do objektu, hlavní uzávěr vody přístupný vně objektu - vyznačeno v grafické 
části.EVAKUACE OSOB:

Vězněné osoby v objektu jsou pod dozorem - neschopné samostatného pohybu. 
Evakuace možná pouze za přímé účasti příslušníků VS. Z objektu vede pouze jedna 
úniková cesta. Místa pro evakuované jsou předem vytipována - určí VISS.

ZDROJE POŽÁRNÍ VODY A HASEBNÍ LÁTKY:

Areál věznice - otevřená požární nádrž 135 m3, podzemní hydranty, uvnitř ubytovny - 
nástěnné hydranty a práškové RHP

DOPORUČENÍ A INFORMACE PRO VELITELE ZÁSAHU:

Prvotní opatření při vzniku požáru provede požární hlídka věznice - přívodní vedení od 
podzemního hydrantu, jednoduché útočné hadicové vedení. 
Kontrola JPO při odjezdu z věznice, při příjezdu nahlásit pouze početní stav družstva. 
Nástupní plochy vyznačené v grafické části, nestavět vozidla v blízkosti ostrahového 
pásma. 
Přímá spolupráce po celou dobu zásahu s VISS nebo jím pověřeným příslušníkem VS. 
Není možné zajistit radiové spojení mezi příslušníky HZS a VS. 
Zásahové cesty zajistí příslušníci VS.

ZPRACOVAL
:

Datum: Podpis:

SCHVÁLIL: Datum: Podpis:
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Grafická část operativní karty: Půdorys 

!
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Obr. C1 Operativní karta - půdorys 
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Grafická část operativní karty: Celková situace 

Obr. C2 Operativní karta - situace 
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Příloha D: Doporučený rozsah a obsah odborné přípravy 

Doporučený rozsah a obsah pravidelné odborné přípravy pro příslušníky HZS 

Tab. D1 Rozsah a obsah odborné přípravy příslušníků HZS - teorie 

Pozn. Časový rozsah je doporučený, rozhodne příslušný služební funkcionář HZS kraje. 
!!!!!!!!

Teorie
Témata Rozsah (hodin)
Zahájení:

1 - cíl a program odborné přípravy

 - výklad pojmů

Seznámení s typem věznice:

2

 - stavebně technické řešení

 - organizační a personální zabezpečení

 - umístění odsouzených (celový x ložnicový systém)

 - ostatní provozy ve věznici (výrobní haly, dílny, sklady)

 - seznámení s DZP

Taktika zásahu:

4

 - specifika požárních zásahů ve věznicích

 - rizika spojená se zásahem uvnitř areálu

 - nastavená bezpečnostní opatření

 - využití DZP

 - systém vjezdu a odjezdu z areálu

 - zásady velení

 - využití nástupních ploch a zdrojů požární vody

 - spolupráce s příslušníky Vězeňské služby

 - vnitřní a vnější zásahové cesty

 - evakuace a záchrana osob
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Tab. D2 Rozsah a obsah odborné přípravy příslušníků HZS - praxe 

Praktický výcvik
Námět taktických a prověřovacích cvičení Rozsah
 - zvolit složitou variantu požáru ( např. úmyslně založený 
    požár ve více celách v jeden okamžik) 1 x za 5 let 

pro každou směnu 
HZS kraje

 - zapojení více složek IZS (např. po dohodě s věznicí 
   imitovat útěk odsouzených nebo vzpouru)
 - procvičit záchranu osob
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Doporučený rozsah a obsah pravidelné odborné přípravy pro příslušníky VSČR 

Tab. D3 Rozsah a obsah odborné přípravy příslušníků VS - teorie 

!
!
!
!

Teorie
Témata Rozsah (hodin)
Základní předpisy požární ochrany:

2
Vybrané části:

 - Zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně

 - Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
    bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru - Vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 
jednotek     požární ochranyDokumentace požární ochrany:

4

 - stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

 - požární poplachové směrnice

 - požární evakuační plán

 - požární řád

 - DZP

Technické prostředky požární ochrany:

4

 - základní takticko-technická data požární techniky

 - technické prostředky pro vytvoření bojových rozvinutí

 - technické prostředky pro záchranu a evakuaci osob

 - osobní ochrané prostředky

 - hasicí přístroje a hydrantové systémy

Požární taktika:

2
 - proces hoření a produkty hoření

 - evakuace a záchrana osob

 - hasiva a jejich hasební účinek

Bezpečnost a ochrana zdraví:

2
 - nebezpečí na místě zásahu

 - použití osobních ochranných prostředků

 - zásady poskytnutí první pomoci
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Tab. D4 Rozsah a obsah odborné přípravy příslušníků VS - praxe 

Praktický výcvik

Témata Rozsah (hodin)

 - výcvik s IDP, kontrola před použitím

20
 - nácvik základních bojových rozvinutí

 - přívodní vedení od zdroje požární vody

 - základní údržba techniky a prostředků požární ochrany
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Příloha E: Kontrolní list pro postup věznice při vzniku požáru 

Tab. E1 Kontrolní list 

!

KONTROLNÍ LIST PRO POSTUP VĚZNICE PŘI VZNIKU 
POŽÁRU

1 VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

2 OZNÁMENÍ UDÁLOSTI NA TÍSŇOVOU LINKU

3
PROVEDENÍ EVAKUACE A OVĚŘENÍ POČTU 
EVAKUOVANÝCH

4
ZAJIŠTĚNÍ VJEZDU JPO DO AREÁLU (KONTROLA JPO AŽ 
PŘI ODJEZDU)

5 VÝBĚR VHODNÉ NÁSTUPNÍ PLOCHY 

6 ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K MÍSTU POŽÁRU

7 UMOŽNĚNÍ PŘÍSTUPU KE ZDROJI POŽÁRNÍ VODY

8
PROVEDENÍ OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU 
(podle nastaveného systému organizace požární ochrany ve věznici)

9
PŘIDĚLENÍ PŘÍSLUŠNÍKA VĚZEŇSKÉ SLUŽBY K VELITELI 
ZÁSAHU

10 DALŠÍ SPOLUPRÁCE S HZS 
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Příloha F: Vybrané obrázky z taktického cvičení s komentářem 

Obr. F1 Předání prvotních informací [15] 

Obr. F2 Spolupráce s Vězeňskou službou [15] 

Obr. F3 Kontrola při vjezdu JPO do věznice [15] 
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Okamžitě po příjezdu na místo 

události musí VZ v areálu věznice 

z í s k a t p r v o t n í i n f o r m a c e a 

spolupracovat s VISS nebo jím 

pověřeným příslušníkem VS.

Spolupráce, vzhledem k objektu se 

zvláštním režimem, musí probíhat po 

celou dobu zásahu.

Krátká kontrola před vjezdem JPO do 

areálu věznice, při které je nahlášen 

pouze početní stav příslušníků HZS a 

jméno řidiče. Předepsaná kontrola  

celého vozu a všech příslušníků podle 

vnitřních předpisů věznice proběhne 

až při odjezdu JPO.
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Obr. F4 Rozkaz pro bojové rozvinutí [15] 

Obr. F5 Činnost v zakouřeném prostoru věznice [15] 

Obr. F6 Průzkum na útočném proudu [15] 

!
+80

Po příjezdu JPO do areálu věznice 

doporučuji, aby zasahující příslušníci 

zůstali ve vozidle a vyčkali na příkaz 

V Z , k t e r ý j e i n f o r m o v á n 

příslušníkem VS o situaci. Následně 

pak VZ vydá rozkaz pro bojové 

rozvinutí.

Pomocí zařízení pro vyvíjení kouře 

byla snaha přizpůsobit činnost 

zasahujících co nejvíce reálným 

podmínkám. Hasiči  tak byli nuceni 

dodržovat zásady při pohybu v 

neznámém a zakouřeném prostoru.

Součástí námětu taktického cvičení 

byla také záchrana 6-ti osob. Bylo 

nutné provést průzkum všech cel, 

ložnic a dalších místností v objektu 

ubytovny odsouzených.



Schwamberger, Dan          Problematika požárních zásahů ve věznicích 
                                           Vytvoření podmínek pro činnost jednotek požární ochrany

Obr. F7 Vyvvedení osob z objektu [15] 

Obr. F8 Vynesení osob z objektu [15] 

Obr. F9 Vyhledávání ohnisek požáru [15] 
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Vyvedení zachráněné osoby za použití vyváděcí kukly 

připojené na izolační dýchací přístroj zasahujícího hasiče 

při dodržování zásad transportu osob podle konspektů 

odborné přípravy.

Fyzicky velmi náročné bylo vynášení osob v bezvědomí. 

Hasiče bylo nutné střídat, jak pro záchranu osob, tak 

také na útočných proudech, včetně výměny tlakových 

láhví izolačních dýchacích přístrojů. Po vynesení osob z 

objektu provedli transport osob do zdravotnického 

zařízení věznice příslušníci VS.

V ubytovně odsouzených bylo 6 

ohnisek požáru, která byla označena 

výstražnými kužely. Nález ohniska 

byl poté označen položeným 

kuželem.
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Obr. F10 Označení prohledaného prostoru [15] 

Obr. F11 Velikost otvoru mezi otevřenými celovými dveřmi [15] 

Obr. F12 Otevření většího počtu celových dveří [15] 
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Při otevření protilehlých celových 

dveří a úzké přístupové chodbě může 

d o j í t k o v l i v n ěn í o r i e n t a c e 

zasahujících hasičů. Při současném 

silném zakouření je vhodné okamžitě 

zajistit podmínky pro odvětrání 

pomocí přetlakové ventilace.

Velmi důležité při vyhledávání osob je označení již 

prohledaných prostor, tak aby nedocházelo k 

opakovanému průzkumu v prostoru, který již prohledán 

byl.

Cel je na ubytovně odsouzených přirozeně více. Z 

obrázku je zřejmá možná komplikace při evakuaci, 

záchraně a požárním zásahu.
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Obr. F13 Prostor před vstupem do ubytovny odsouzených [15] 

Obr. F14 Nájezd do hlavní brány věznice [15] 

Obr. F15 Průjezd hlavní branou věznice [15]
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Prostor před vstupem do jednotlivých objektů v areálu 

věznice může být ohraničen plotem. V takovém případě 

mohou nastat z důvodu úzké přístupové komunikace  

komplikace při zásahu, záchraně nebo evakuaci.

V rámci taktického cvičení byla také 

ověřena možnost průjezdu hlavní 

branou věznice automobilovým 

žebříkem. Komplikací nemusí být 

pouze velikost vjezdových vrat, ale 

také prostor před vraty na příjezdové 

komunikaci.

Odpovídající velikost vjezdových 

vrat nemusí vždy znamenat možný 

průjezd požární techniky. Na stropní 

konstrukci vjezdového prostoru 

mohou být např. zrcadla pro kontrolu 

vozidel a jiná zařízení.


