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ANOTACE 

PALOWSKI, Radek. Orientačně navigační systém pro průzkum v rámci zásahu 

se sníženou viditelností. Ostrava, 2015. 

Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 Diplomová práce se zabývá analýzou orientačně navigačního systému pro průzkum 

jednotek v rámci zásahu v prostorech se sníženou viditelností. První část analyzuje 

statistická data, popisuje stávající postupy při práci v zakouřených prostorech. Druhá část 

se zabývá věcnými technickými prostředky využitelnými při této činnosti. Analyzují se jak 

prostředky používané v České republice, tak i prostředky zahraniční. Poslední část práce 

se zabývá návrhem na doplnění orientačně navigačních systémů, které jsou doplněním 

stávajícího vybavení jednotek požární ochrany v Moravskoslezském kraji. 
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ABSTRACT 

PALOWSKI, Radek. Orientation and Navigation System for Searching in the Framework 

of Intervention in Reduced Visibility Conditions. Ostrava, 2015. 

Diploma thesis. VSB - Technical University of Ostrava. 

 This diploma thesis analyzes the orientation-navigation system for exploration in 

space with poor visibility during salvage. The first part of dissertation analyze statistic data 

and describe existing procedures for salvage in poor visibility spaces. The second part is 

about technical equipment which could be useful for this action. Dissertation analyze as the 

equipment used in the Czech Republic as in foreign countries. The final part of this work is 

concerned in suggestion and completion of orientation navigation systems that are 

additions to current equipment of fire and rescue service departments. 

Key words  
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ÚVOD 

Hasiči jsou mnohokrát nazýváni rytíři 21. století a to zejména z důvodu, že nasazují 

své životy tam, odkud ostatní lidé utíkají nebo potřebují pomoci. Realita je ovšem úplně 

někde jinde. Hasič je normální člověk jako každý jiný, který je ovšem teoreticky 

i prakticky cvičen, přeškolován a fyzicky a psychicky připravován na zvládání 

mimořádných událostí, které by během jeho služby mohly nastat. Je to profese, u které 

je kladeno mnoho nároků, a kterou musí daný člověk vykonávající službu vlasti splňovat. 

Ať už to jsou vstupní psychologické, zdravotní či fyzické testy nebo roční přezkoušení 

z taktiky a technických prostředků používaných při mimořádných událostech. 

Tyto všechny aspekty musí hasič splnit. Jako nejrizikovější zásahy, ke kterým jsou volání 

hasiči, bychom mohli označit událost, při které dochází ke snížení viditelnosti. Snížená 

viditelnost sama o sobě není až tak nebezpečná, ale v místě zásahu jsou i další nežádoucí 

jevy, které toto nebezpečí značně zvyšují. Jsou to zejména vysoká teplota a toxické 

zplodiny vznikající při hoření materiálu.  

 Diplomová práce popisuje práci hasičů, zejména jejich orientaci při průzkumu 

v rámci zásahu. Zabývá se charakteristikou zpracovaných stávajících postupů pro práci 

v prostředí se sníženou viditelností, popisem používaných technických prostředků 

a analýzou zásahů ze statisticky uložených dat.   

 Úvodní část analyzuje statistická data provedených požárních zásahů jednotkami 

požární ochrany. Dále popisuje zpracované postupy při práci v prostorech se sníženou 

viditelností.  Na tento základní přehled pak v závěru navazuje charakterizace prostředků 

používaných v současné době v rámci zásahů u jednotek HZS MSK. Stěžejní část 

diplomové práce se zabývá analýzou prostředků používaných u jednotek požární ochrany 

v zahraničí. Popisuje jejich používání, manipulaci s prostředky a zásady, kdy a za jakých 

okolností se tyto prostředky dají použít.  

 Největší důraz je pak kladen na část, která se týká návrhu technického prostředku, 

využívaného jednotkami HZS MSK při průzkumu v prostorech se sníženou viditelností. 

Práce popisuje vlastnosti tohoto prostředku, jeho materiálové složení, charakteristické rysy, 

zejména rozměry, váhu, dále pak cenu. Práce je zakončena umístěním navrženého 

prostředku na stávající techniku jednotek HZS MSK. 
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REŠERŠE 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum odborných publikací a dalších zdrojů zaměřených 

na práci hasičů v prostředí se sníženou viditelností. K tomuto tématu jsou k dispozici různé 

odborné publikace a články. 

 Základním kamenem pro tuto práci jsou data poskytnutá Hasičským záchranným 

sborem České republiky [1] a dále data poskytnutá Hasičským záchranným sborem 

Moravskoslezského kraje [2]. Díky těmto datům můžeme provést analýzu zásahů 

se sníženou viditelností. 

 Dalším stavebním kamenem jsou konspekty odborné přípravy [4] a bojový řád [3]. 

Dále můžu uvést literaturu týkající se technickým prostředků pro zásahy se sníženou 

viditelností [5] a nebo materiály výrobců k technickým prostředkům určených pro tento typ 

zásahů. 

V seznamu literatury se nachází celá řada dalších odkazů, které zde nejsou zmíněny. Ty 

byly vyžity ke stručnému popisu prostředků. 

Bojový řád jednotek požární ochrany. Praha, Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky. [3]. 

 Je vydáván formou pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru 

České republiky. Obsahuje jednotlivé metodické listy, které jsou pro své zaměření 

rozděleny do kapitol.   

Technické prostředky požární ochrany. Ostrava, Edice SPBI. Ing. Kratochvíl Václav 

Ph.D., Ing. Kratochvíl M., 270 s. 2009 [5]. 

 Publikace představuje přehled používaných technických prostředků u JPO včetně 

základních souvisejících údajů. 

Speleoalpinismus. 1. díl. Praha, Česká speleologická společnost. Matysek, Radomil. 98 s. 

1994. [9].  

 Publikace se zabývá problematikou práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Pro 

účely diplomové práce byla použita kapitola zabývající se lany.   
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1 STATISTICKÉ SLEDOVÁNÍ UDÁLOSTÍ 

Abychom pochopili důvod, proč je důležitá orientace a navigace zasahujících hasičů 

při průzkumu, musíme se nejprve podívat na zásahy v místech se sníženou nebo nulovou 

viditelností, a to zejména na počty zásahů, a také na úrazovost při této činnosti. 

Toho lze nejlépe docílit díky statistickému sledování událostí, které slouží k evidenci 

zásahů na území České republiky. Statistika neuvádí jen, kolik proběhlo na území 

republiky požárů, ale také sleduje i dopravní nehody, úniky nebezpečných látek, technické 

havárie nebo plané poplachy. V práci jsou využita data související s požáry, jelikož 

by se dalo říct, že se jedná o jednu z nejvíce nebezpečných mimořádných událostí, s kterou 

se zasahující hasiči, ať už dobrovolní nebo profesionální, mohou setkat. V průměru 

se za posledních pět let na území České republiky zranilo při požárech 128 profesionálních 

a 66 dobrovolných hasičů ročně. A to není málo. 

1.1 Česká republika 

V grafu 1. jsou uvedeny počty všech požárů a taktéž počet požárů s použitím dýchací 

techniky, které se staly na území České republiky v letech 2010 až 2014. Jak z této tabulky 

vyplývá, nejvíce požárů se stalo v roce 2011, ale nejvícekrát museli zasahující hasiči 

použít dýchací techniku o tři roky poté, v roce 2014 [1].  

 

Graf 1. Počet požáru za období 5 let  
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 Graf 2. nám pak dále zobrazuje, kolik se v námi sledovaný rok zranilo 

profesionálních a dobrovolných hasičů, dále pak kolik jich bylo na území republiky 

v důsledku požáru usmrceno. 

 

Graf 2. Počet usmrcených a zraněných zasahujících hasičů 

1.2 Kraje 

V grafu 3. můžeme nalézt počty požárů v jednotlivých krajích za námi sledované období. 

Je nutno podotknout, že počet požárů na území kraje je přímo spjatý zejména s počtem 

obyvatel, dále pak s infrastrukturou a se členitostí a charakterem terénu na území kraje. 

Z grafu vyplývá, že nejvíce požárů bylo na území Středočeského kraje, ten je zároveň 

největším rozlohou i počtem obyvatel. Na pomyslném druhém místě se pak nachází hlavní 

město Praha, která má z jednotlivých krajů nejmenší rozlohu.  
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Graf 3. Počet požárů na území krajů v letech 2010 až 2014 

 Další graf pak zobrazuje, kolikkrát se v jednotlivých krajích musela použít dýchací 

technika při jednotlivých požárech.  

Graf 4. Počet požárů v krajích s použitím dýchací techniky 
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1.3 Moravskoslezský kraj 

V grafu 5. nalezneme, kolik se stalo v námi sledovaném období požárů, a v kolika 

případech byli nuceni zasahující hasiči použít dýchací techniku v MSK. 

Oproti celorepublikovému měřítku se na území MSK stalo nejvíce požárů v roce 2012. 

V tom samém roce pak byla nejvícekrát použita dýchací technika [1]. 

 

graf 5. Počty požárů s použitím a bez použití DT v MSK 
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2 METODICKÉ LISTY 

Hasičina je velmi rozsáhlá činnost. Její základy a postupy jsou v písemné formě obsaženy 

v odborné přípravě, a to zejména v bojovém, cvičebním řádu a v konspektech odborné 

přípravy. 

 Je to forma pokynů vydávána generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru. 

Jsou určeny pro podporu jednotek požární ochrany při zdolávání mimořádných událostí. 

Metodické listy jsou rozděleny podle svého zařazení do dvou řádů a to do bojového 

a cvičebního řádu. Ty jsou pak rozděleny na kapitoly. V metodických listech je obsažena 

charakteristika dané tématiky, úkoly a postup činnosti, očekávané zvláštnosti a výskyt, 

podle toho, na co se daný list zaměřuje. V této práci jsou uvedeny ty metodické listy, 

které souvisí se zásahy za snížené viditelnosti. 

2.1 Průzkum  

Průzkum je činnost, kterou se zjišťují poznatky o situaci potřebné pro rozhodování 

o způsobu vedení zásahu. Jde většinou o jednu z nejnebezpečnějších činností a zároveň 

velice důležitou, neboť podle jeho výsledků je veden zásah, na kterém závisí záchrana 

osob, zvířat a majetku i bezpečnost jednotky.  

2.1.1 Charakteristika 

Průzkum se provádí po celou dobu zásahu, např. i při dopravě na místo zásahu a na místě 

zásahu. Průzkum na místě zásahu se provádí ihned po příjezdu jednotky a dále nepřetržitě 

až do ukončení zásahu. 

 Cílem průzkumu při příjezdu jednotek na místo zásahu je co nejrychleji zjistit 

situaci a na jejím základě rozhodnout o způsobu provedení zásahu. Cílem průzkumu 

na místě zásahu je zjistit, zda jsou ohroženy osoby, zvířata a majetek, jaký je rozsah 

požáru, způsob a směry jeho šíření a druh hořících látek nebo rozsah účinků mimořádné 

události. Dále pak přítomnost nebezpečných látek a předmětů, které mohou nepříznivě 

ovlivnit průběh zásahu a terénní a jiné podmínky, významné pro použití požární techniky 

a věcných prostředků. 
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 Součástí průzkumu mohou být podle zjištěné situace i práce, které nesnesou 

odkladu z hlediska záchrany osob a ochrany životů hasičů na místě zásahu. Není vyloučen 

ani způsob provádění průzkumu tzv. bojem, tedy za součastného hašení [3]. 

2.1.2 Úkoly a postup činnosti 

Za správně provedený, organizovaný a vyhodnocený průzkum je zodpovědný velitel 

zásahu. Velitel jednotky, velitel úseku i každý hasič má určitou odpovědnost při hodnocení 

situace v rámci nasazení. Hasiči pak na místě zásahu provádějí průzkum v místě svého 

nasazení a zjištěné poznatky hlásí veliteli jednotky nebo veliteli úseku či veliteli zásahu. 

 Na místě zásahu provádí průzkum buď celá jednotka, zejména pokud se jedná 

o rozsáhlou plochu, nebo průzkumná skupina tvořená minimálně z 2 hasičů nebo velitel 

zásahu společně s jedním hasičem. Pokud provádí průzkum průzkumná skupina, 

je velitelem zásahu určen velitel skupiny, který odpovídá za činnost a výsledky průzkumu. 

Před zahájením se skupina seznámí s dostupnou dokumentací, případně se informuje 

o dispozičním řešení objektu a zdrojích nebezpečí. Průzkumná skupina pak postupuje tak, 

aby byly splněny cíle průzkumu.   

 Členové průzkumné skupiny postupují tak, aby měli mezi sebou kontakt a měli 

zaručenou možnost návratu. Podle rozhodnutí velitele se hasiči dovybaví izolačními 

dýchacími přístroji, záchranným lanem, prostředky pro vnikání do uzavřených prostor, 

případně explozimetrem a protichemickými obleky s ohledem na prováděnou činnost 

v místě zásahu.  

 Průzkumná skupina musí mít zajištěno spojení s nástupním prostorem. 

Zde je vyčleněn hasič, který sleduje postup a dobu nasazení průzkumné skupiny a udržuje 

toto spojení. Velitel průzkumné skupiny musí předběžně hlásit situaci, aby byla patrná 

poloha skupiny s možností dalšího zásahu [3]. 
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2.1.3 Zvláštnosti 

Při průzkumu musí hasiči počítat s různými komplikacemi. Jedná se především o: 

 neočekávané změny situace na místu zásahu, 

 nepřehlednost místa zásahu, 

 panika osob a zvířat. 

 Dále pak jsou hasiči vystaveni různým nebezpečím: jakož úrazu elektrickým 

proudem, ztráty orientace, pádu či intoxikací zplodinami hoření. 

2.2 Ztráta orientace 

Ztráta orientace může mít za následek ztížení průzkumu, může znesnadnit postup 

nebo ústup zasahujících hasičů, a tím zhoršit účinnost vlastního zásahu. Ve svém důsledku 

může vyvolat nejistotu jak u zasahujících, tak paniku u ohrožených osob a zvířat, případně 

způsobit úraz. 

2.2.1 Charakteristika 

Ztráta orientace je vyvolána z těchto důvodů: 

 špatné viditelnosti kvůli silnému vývinu kouře a jiných zplodin hoření, 

 velké členitosti objektů, prostorů a terénů a jejich neznalost, 

 selhání nouzového osvětlení nebo osvětlovací techniky, 

 intenzivního prostorového plamenného hoření, 

 destrukce stavebních konstrukcí [3]. 

2.2.2  Výskyt 

Hasiči se mohou setkat s nebezpečím ztráty orientace hlavně při zásazích v podzemních 

podlažích a garážích, částech vícepodlažních budov, výrobních a skladovacích objektech, 

halových skladech nebo složitě členěných prostorech. 

2.2.3 Ochrana 

Ochrana hasičů před ztrátou orientace spočívá v dodržování základních zásad. Zasahující 

hasiči by pro zvýšení své ochrany měli dostatečně odvětrávat zakouřené prostory, 

pokud je to možné, dostatečně osvětlit místo zásahu a především využívat dokumentace 
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zdolávání požárů pokud je k dispozici. Jestli se zasahující nachází v místech, kde nelze 

z různých důvodů zvýšit viditelnost, musí hasiči postupovat obezřetně, aby nedošlo 

ke zřícení nebo propadnutí. Hasič se přidržuje rukou, při sestupu ověřuje každý další schod 

a postupuje pozpátku čelem k ploše sestupu. Při práci v prostorech se sníženou viditelností 

se používají vodící lana nebo hadicové vedení, a to z důvodu snadnějšího návratu.  

 Důležitým aspektem, se kterým musí hasiči, používající dýchací techniku, počítat, 

je mít dostatečnou zásobu vzduchu pro návrat zpět.  

2.3 Silné zakouření 

Silné zakouření značně ztěžuje zásah, a to především záchranu osob, u kterých vyvolává 

jejich paniku, taktéž snižuje viditelnost a vzniká nebezpečí ze ztráty orientace a intoxikace. 

Dále pak ztěžuje zjištění místa ohniska a přístup hasičů k tomuto místu, tím se zvyšuje 

spotřeba hasiv a potřeba dýchací techniky.  

2.3.1 Postup činnosti 

Při hašení požáru při silném zakouření je potřeba určit větší počet průzkumných skupin, 

využít termokameru a další technické prostředky k vyhledávání osob a zjištění míst hoření. 

Průzkumné skupiny se vybavují vodícími lany nebo hadicovými vedeními, které slouží 

k orientaci. Pro usměrnění toku tepla a kouře žádoucím směrem hasiči využívají 

přirozenou nebo nucenou ventilaci, pokud se nachází v objektu zařízení pro odvod tepla 

a kouře, lze jej taktéž využít. Při vlastním průzkumu se zjišťuje, jestli se v zakouřeném 

prostoru nenachází předměty, které by mohly být kouřem poškozeny nebo znehodnoceny. 

Pokud ano, učiní se opatření k co nejrychlejšímu odvětrávání nebo k jejich evakuaci. 

Zasahující hasiči musí v zakouřených prostorech počítat s nebezpečím výbuchu zplodin 

nedokonalého hoření. U místností silně zakouřených s vysokou teplotou může dojít 

ke vzniku žíhavých plamenů, k náhlému vzplanutí v celém prostoru nebo k explozivnímu 

hoření. Proto se předem připravuje zavodněný útočný proud a teprve potom se místnosti 

otevírají [3]. 

 

2.3.2 Zvláštnosti 

Při hašení požáru při silném zakouření je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 
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 vznik paniky tam, kde je soustředěno větší množství osob, 

 obtížné provádění průzkumu a zásahu s ohledem na malou viditelnost, 

 při odvětrávání, 

 zapálení hořlavých předmětů na cestě odvodu kouře, 

 vznik a působení vodných roztoků kyselin, 

 výbuch zplodin nedokonalého hoření, 

 zvýšená potřeba osvětlovací techniky a prostředků pro zlepšení orientace [3]. 

2.4 Požáry v kabelových kanálech a prostorech 

Kabelový kanál je ohraničený prostor vodorovný nebo šikmý s úhlem sklonu maximálně 

45 stupňů. V některých kabelových kanálech se může nacházet provozní větrání, 

mohou  být rozdělené na více samostatných požárních úseků dělenými požárními 

přepážkami [3]. 

2.4.1 Charakteristika 

Požáry v kabelových kanálech a prostorách jsou charakterizovány malým rozdílem teplot 

u podlahy a u stropu v celém prostoru, vysokou teplotou proudících plynů a akumulací 

tepla v konstrukcích. Je zde minimální možnost odvětrání a nezřetelná neutrální rovina. 

V kabelových kanálech vznikají toxické a žíravé zplodiny hoření. Kanály se vyznačují 

nedostatečným počtem vstupů nebo jiných otvorů, velkou členitostí a rozlehlostí. 

Taktéž zde nastávají problémy s vypnutím elektrického proudu, jeho ověřením a značně 

se zvyšují nároky na množství dýchací techniky. 

2.4.2 Postup činnosti 

Účelem průzkumu je zjistit místo hoření a cesty šíření požáru. Dále se zjišťuje zatížení 

tepelně namáhaných konstrukcí a technologie nacházející se v zasažených objektech. 

Pokud se provádí zásah na kabelové kanály, které nejsou průchozí, hasiči dovnitř 

nevstupují. Do průchozích kanálů se vstupuje společně se zavodněným proudem 

a s izolačními dýchacími přístroji společně s vypnutím elektrického proudu.  

Průzkum v kabelových kanálech se od ostatních liší v tom, že průzkumnou skupinu tvoří 

minimálně tři osoby zajištěné vodícím lanem, vzájemným spojením a spojením s velitelem 

zásahu. 
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 Při hašení kabelových kanálů se postupuje dvěma způsoby. Buď se přistupuje 

k požární obraně spočívající ve vytvoření pěnových uzávěr z lehké nebo střední pěny 

nebo hasiči použijí požární útok. Při něm se vstupuje do zasaženého prostoru ve směru 

přívodu vzduchu a přitom se provádí odvětrávání, ochlazování stěn, hašení a dohašování 

zbylých míst hoření. 

2.4.3 Zvláštnosti 

Při zásazích v kabelových kanálech a prostorech musí hasiči počítat s možnými 

komplikacemi. Jedná se především o velký počet kabelů, které jsou těžko identifikovatelné 

a mohou být napájené z více zdrojů. Ochranný nástřik nemusí být proveden po celé délce 

kabelů. Hasiči se ovšem mohou setkat i s nepřesnostmi v požárních dokumentacích, 

omezenou průchodností a s omezenou možností použití radiostanic pro spojení.  
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3 KONSPEKTY ODBORNÉ PŘÍPRAVY 

Jedná se o další formu odborné přípravy jednotek požární ochrany. Stejně jako metodické 

listy jsou konspekty odborné přípravy rozděleny do skupin podle problematiky, 

kterou se zabývají. Cílem konspektů je seznámit hasiče s problematikou a poskytnout 

souhrn základních informací. Je však nutno doplnit takto nabyté informace o praktický 

výcvik s co možná nejpodobnějšími podmínkami jako u zásahu.  

3.1 Záchrana osob při požárech 

Tento koncept seznamuje zejména nové hasiče s problematikou záchrany osob 

při požárech. V konceptu se nachází informace k ustrojení a vybaveni hasičů při zásahu, 

orientace v zakouřeném prostředí, způsoby pronikání do uzavřených prostor a pátrání 

po osobách zasažených objektech požárem. Taktéž jsou zde obsaženy metody značení 

prohledaných prostor v objektech [4]. 

3.1.1 Zásady ustrojení  

Při zásahu uvnitř je nutné, aby hasiči dodržovali celou řadu zásad, které mají zásadní vliv 

na bezpečnost, kvalitu a efektivnost prováděného zásahu (obrázek 1.). V prostorech požáru 

může mít i maličkost vliv na výsledek zásahu nebo dokonce tragické následky. Základním 

předpokladem k úspěšnému zdolání zásahu je správně používat osobních ochranných 

prostředků. Hasiči musí dbát u zásahového obleku na to, aby byl čistý, to znamená, 

aby neobsahoval hořlavé nečistoty na vnějším povrchu oděvu, aby nebyl nasáklý 

hořlavými kapalinami a měl by na uživatele dokonale padnout.  

 

 

Obrázek 1. Správné ustrojení hasiče [4] 
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 Správné ustrojení nesmí být podceňováno. Hasiči by si měli vytvořit podvědomé 

návyky při oblékání, kdy provádí vzájemnou kontrolu ve dvojici. Toho lze jednoduše 

dosáhnout praktickými výcviky. Zvláštní pozornost je nutné věnovat taktéž při správném 

nasazení ochranné masky. Maska musí dokonale přiléhat na obličej a musí být upnutá tak, 

aby nepůsobila bolest. Přes okraj masky by měla být použita ochranná kukla a to z důvodu 

krytí pokožky. 

 Při vybavování dýchacím přístrojem musí hasiči dbát na to, aby byl přístroj 

dostatečně upevněn, ale aby nebránil v pohybu rukou a neškrtil. Častou chybou 

při používání dýchací techniky je, že zasahující hasiči nepoužívají břišní pás. Zasahující 

hasiči se tak vystavují nebezpečí zachycení za okolní předměty, a tím může dojít 

až ke stržení dýchacího přístroje s maskou z těla hasiče.  

 Poslední části správného ustrojení jsou rukavice. Ty by měly být ekvivalentní 

k typu zásahového oděvu právě z důvodu, že se ruce nachází nejblíže k ohnisku požáru 

a jsou vystaveny nejintenzivnější teplotě nebo se dotýkají horkých povrchů.  

3.1.2 Zásady pohybu v neznámém prostředí  

Pohyb v neznámém prostředí vyžaduje maximální soustředění na orientaci v prostoru 

a to v mnoha případech pouze za pomoci hmatu a neustálém uvědomování si své polohy. 

Pokud jsou hasiči správně a důsledně upraveni, jsou připraveni jít do místa požáru a plnit 

zde zadané úkoly. Podle těchto úkolů se pak průzkumná skupina vybaví potřebnými 

věcnými prostředky. Je nutné, aby byla vždy skupina zasahující v neznámem prostředí 

vybavena bourací sekyrou pro násilné vniknutí do uzavřených prostor. 

 Jedním z nebezpečí při vnikání do uzavřených prostor jsou žíhavé plameny, známé 

také pod názvem rollover. Ty se po otevření šíří po stropě a může dojít k obklíčení 

zasahujících hasičů. Proto se před otevřením zkouší hřbetem ruky dveře od shora dolů 

zda nejsou horké. Pokud jsou dveře horké, je zde velká pravděpodobnost na přítomnost 

žíhavých plamenů. Dveře otvírají hasiči v pokleku, vždy zpozarohu, právě z důvodu 

nebezpečí žíhavých plamenů [3]. 
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V prostorech, kde je téměř nulová viditelnost, se správným pohybem předchází riziku 

propadnutí, pádu ze schodů popřípadě přehřátí organismu. Optimálně se postupuje 

při podlaze. Tato poloha umožňuje lepší viditelnost i v silně zakouřených prostorech. 

Dalším pozitivem při tomto pohybu je rozložení hmotnosti zasahujících hasičů.  

Snižuje se tak riziko propadnutí. Zasahující hasiči postupují po čtyřech tak, že jednou 

rukou se dotýkají země, druhou se dotýkají stěn (obrázek 2.). Takto prováděným postupem 

se předchází možnosti přehlédnutí dveří nebo odbočky do další chodby. Pokud se hasiči 

dostanou ke schodišti, postupují nohama napřed a pro urychlení dalšího postupu počítají 

počet schodů na jednom rameni.  

 

 

Obrázek 2. Postup v zakouřeném prostředí [4] 

 Dalším neméně důležitým aspektem při zásazích v neznámem prostředí 

je prostorová orientace hasičů. Prostorově orientovat se hasiči nemohou naučit, lze ji však 

výcviky a zkušenostmi částečně vypracovat. Informace potřebné k orientaci získává člověk 

především zrakem. V zakouřeném prostředí je ovšem veškerá orientace závislá na hmatu. 

To vede k nedostatku potřebných informací. Tento fakt poté vede k tomu, že člověk 

přestane doplňovat informace rozumem, ale iracionálně. Hasiči proto mohou mít pocit, 

že urazili desítky metrů, přitom po odvětrání zjistí, že se pohybovali v desítkách 

centimetrů. Riziko ztráty orientace snižuje útočné vedení a to hlavně při postupu zpět. 

Zasahující hasiči musí brát v potaz fakt, že může dojít k vytvoření smyčky na hadici, 

což může vést k chůzi dokola. V nulové viditelnosti je tento jev takřka nepostřehnutelný. 
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Pokud tato situace nastane, uchopí hasiči hadici oběma rukama a vydají se jedním směrem. 

Při nasazení více proudů v prostoru je nutné dbát na to, aby nedošlo k záměně hadice. 

 Návyky správného pronikání do neznámého prostředí, pohybu a orientace 

je nezbytné procvičovat a rozvíjet odbornou přípravou. Ta by měla co nejblíže navodit 

podmínky skutečného zásahu [4].  

3.1.3 Pátrání a vyhledávání osob 

Vyhledávání a následná záchrana osob patří mezi primární cíl při požáru, kterého chtějí 

jednotky požární ochrany dosáhnout. Je to ovšem i nejnáročnější činnost. Úspěch pátrání 

a záchrany je závislý na mnoha faktorech a pouze správná koordinace vede k efektivnímu 

výsledku. Mezi hlavní faktory ovlivňující záchranu patří rozsah požáru, počet ohrožených 

osob, složitost objektu a celá řada dalších okolností.  

 Pátrání se provádí ze dvou důvodů. Jak už bylo zmíněno, jde o to nalézt ohrožené 

osoby. Druhým důvodem je nalezení ohniska požáru a zjištění směru jeho šíření. 

V mnoha případech je pátrání rozděleno na dvě etapy, a to na primární a sekundární 

pátrání. Za primární pátrání se považuje vyhledávání osob, které jsou bezprostředně 

ohroženy na životech.  

 Primární pátrání je prováděno rychle buď jako samostatná činnost nebo spolu 

s vytvořením útočného proudu. Pokud to podmínky na místě zásahu dovolují, je ideální 

nasadit na pátrání dvě průzkumné skupiny. Jedna postupuje směrem k ohnisku, 

druhá skupina zatím prohledává ostatní prostory [3]. 

 Sekundární pátrání zpravidla provádějí další jednotky, které se na místo události 

dostaví. Účelem je provést precizní a systematické prohledání celé budovy s cílem nalézt 

všechny osoby, které se mohou v objektu nacházet (obrázek 3.). 
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Obrázek 3. Použití sekery při sekundárním pátrání [4] 

3.1.4 Směr pátrání 

Směry, kterými se pátrá, jsou pouze dva. Průzkumná skupina může začít pátrat z leva 

doprava nebo naopak. Pokud je na místě události dostatek sil a velitel zásahu nasadil 

na pátrání dvě a více skupin, postupují tyto skupiny proti sobě. Jak už bylo zmíněno, 

skupiny postupují podél zdi, kdy jednou rukou se dotýkají stěny a druhou podlahy. 

Pokud skupina narazí na dveře, tak je označí, a pokračuje přes tyto dveře dále. 

Při prohledávání místnosti se postupuje systematicky. Hasiči nesmí zapomenout na místa 

za a pod nábytkem. 

 Při pátrání v místnosti může nastat takzvané hluché místo způsobené právě tím, 

že hasiči postupují podél stěn místnosti a nemusí dosáhnout až do středu místnosti. 

Toto hluché místo se dá částečně zúžit použitím bourací sekery (obrázek 4.).  
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Obrázek 4. Pátrání v místnosti s použitím bourací sekery [4] 

 Jestliže se hasičům nepodaří vykrýt plochu místnosti i s bourací sekerou, zvolí další 

metody. Jeden člen průzkumné místnosti zůstane u stěny a natáhne se směrem do středu 

místnosti. Druhý se jej pak přidržuje a prozkoumává střed místnosti. Pokud je i tato metoda 

nedostačující, mohou hasiči využít například vodící lano. Po průzkumu místnosti hasiči 

zavřou dveře, ty označí, aby se místnost znovu neprocházela, a pokračují dále. [4]. 

3.1.5 Značení prohledaných prostor 

Z důvodu, aby se místnosti neprohledávaly opakovaně, bylo vyvinuto několik systémů 

značení prohledaných prostor. Takto značené místnosti nejen že upozorňují, že je místnost 

již prohledána, ale zvyšují také bezpečnost zasahujících hasičů. Systém značení 

jde rozdělit do dvou skupin, pro zrakovou orientaci a pro hmatovou orientaci. Princip obou 

metod je založen na rozdělení značky na dvě části, kde první část říká, že se prostor právě 

prohledává a druhá, že prostor už byl prohledán a v místnosti se nikdo nenachází. 

 První část značky zrakové orientace tvoří úhlopříčná čára vytvořená například 

z lepicí pásky, křídy. Po dokončení pátrání v místnosti se přes tuto čáru vytvoří druhá tak, 

aby vytvořila kříž (obrázek 5.).   



19 

 

 

Obrázek 5. Značení pomocí zrakové orientace [4] 

 V prostředí s omezenou nebo žádnou viditelností se používá druhý systém, 

a to hmatový. Zpravidla se používají pryžové štítky se dvěma oky. Průzkumná skupina 

při objevení dveří tento štítek jedním okem navlékne na kliku a pokračuje v pátrání uvnitř 

místnosti. Z důvodu nezaklapnutí dveří je možno druhé oko provléct přes kliku na opačné 

straně dveří. Po ukončení pátrání v místnosti se pak pryžový štítek provleče oběma 

oky přes kliku na vnější straně dveří.  

 Aby tento systém značení fungoval, je důležité, aby jej znaly všechny jednotky, 

které se zúčastní pátrání. Aby nedošlo k přehlédnutí, určí velitel zásahu před vstupem 

do prohledávaných prostor jednotný systém, který se bude používat.  
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4 VĚCNÉ PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ V MSK 

Věcnými prostředky požární ochrany jsou prostředky používané k ochraně, záchraně 

a evakuaci osob, k hašení požáru a prostředky používané při činnosti jednotky požární 

ochrany při záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při plnění úkolů 

civilní ochrany, popřípadě požární hlídky [5]. 

 Jedním ze základních věcných prostředků pro vstup hasičů do zakouřených prostor 

jsou dýchací přístroje. Bez nich by nebyli schopni zasahující hasiči vykonávat jakoukoliv 

činnost v těchto prostorech. Dýchací přístroj patří mezi prostředky k ochraně dýchacích 

cest, obličeje a očí před škodlivými látkami.  

4.1 Dýchací přístroje 

Dýchací přístroje se dělí na dvě skupiny a to na filtrační a izolační. V práci se budeme 

zabývat pouze izolačními přístroji, které umožňují uživateli dýchat nezávisle na okolním 

prostředí, a proto je mohou zasahující hasiči používat při požárech [5]. 

 Izolační přístroje se ještě dále dělí na dálkové a autonomní. Autonomní 

pak na kyslíkové a vzduchové přístroje. Kyslíkové dýchací přístroje jsou od těch 

vzduchových konstrukčně složitější a v rámci Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje nejsou umístěny na výjezdové technice, tudíž s nimi výjezdoví 

hasiči nepřichází často do styku. Naopak vzduchové přístroje jsou používané zasahujícími 

hasiči běžně. Vzduchové přístroje se skládají ze zásobníku tlakového vzduchu, uzavírací 

armatury tlakové lahve, nosiče s popruhy, manometru, plícní automatiky, redukčního 

ventilu, vnější tlakové přípojky, varovného zařízení a obličejové ochranné masky. 

Tyto přístroje mají zásobu vzduchu o tlaku 30MPa v tlakových lahvích. V závislosti 

na fyzické zátěži a kondici hasiče je ochranná doba mezi 15 až 60 minutami. 

Jednotky požární ochrany na území Moravskoslezského kraje pak nejvíce využívají 

dýchací přístroje Dräger. 
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4.1.1 Přístroj Dräger PSS 7000 

Nosič s popruhy je vyroben z uhlíkového kompozitu. Přistroj je vybavený dvoustupňovou 

přetlakovou plícní automatikou s přídavnou dávkou vzduchu. Automatika 

je pak přichycená bajonetovým připojením na obličejovou ochrannou masku ze silikonové 

pryže s uchycením na přilbu pomocí spon typu kandahár.  

 Přístroj je taktéž vybaven akusticko-optickým varovným signálem, který se aktivuje 

při tlaku v lahvi pod hodnotou přibližně 6MPa. Tlakové láhve jsou pak konstruovány 

z kompozitu, čímž je dosaženo podstatného snížení hmotnosti. [6]. Oproti starším typům 

je pak přístroj doplněný o vyhodnocovací elektronickou jednotku Bodyguard II      

(obrázek 6.). 

 

Obrázek 6. Dräger PSS 7000 [7] 

4.2 Bodyguard II 

Jednotka Bodyguard je signální jednotkou pro případ nouze, tlakoměrem a datovým 

záznamníkem v jednom. Jednotka neustále zobrazuje tlak v lahvi a zbývající dobu 

použitelnosti, takže hasiči používající dýchací techniku vědí, jak dlouho mohou ještě zůstat 

v zakouřeném prostředí. Jednotka disponuje velkým podsvíceným displejem a tlačítky 

dostatečně velkými na to, aby bylo možné je ovládat i v rukavicích [8]. 

Díky zabudovanému pohybovému čidlu a panickému tlačítku vydává zvukové a viditelné 

signály v případě, pokud se používající hasič přestane hýbat na delší dobu nebo pokud 

se ocitne v nouzi (obrázek 7.). 
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Obrázek 7. Vyhodnocovací jednotka Bodyguard [8] 

4.3 Hadicové vedení 

Dalšími věcnými prostředky, využívanými při práci v prostorech se sníženou viditelností 

jsou hadice. Průzkumná skupina musí být vybavena při vstupu do prostor se sníženou 

viditelností zavodněným proudem. Požární tlakové hadice slouží pro dopravu vody nebo 

jiného hasiva od čerpadla až na místo použití. Hadice jsou vyrobeny z polyesterové nitě 

s vnitřní vložkou pryže nebo polyamidové nitě s vnitřní vložkou pryže anebo 

z polyesterové nitě s vnitřní polyuretanovou vložkou.  

 Dále se můžeme setkat s hadicemi ze syntetických vláken oboustranně 

provrstvenými vysoce kvalitní pryží. Takovéto hadice jsou odolné z vnitřní i vnější strany 

proti většině chemikálií jako olejům, benzínu, kyselinám, louhům nebo solím a oproti 

klasickým hadicím mají 10x vyšší odolnost proti oděru [6]. Hadice jsou na obou koncích 

zakončeny tlakovými hadicovými spojkami odpovídajícími svým jmenovitým průměrem 

jmenovitému průměru hadice. Konec hadice je navázán ocelovým pozinkovaným drátem k 

hrdlu tlakové spojky hadice. [5]. 

 Pokud se budeme bavit o dopravě vody na místo použití, budeme se bavit 

o hadicích s průměry 110 (A) 75 (B) 52 (C) a 25 (D) mm. Hadice "A" jsou určeny 

pro dálkovou dopravu vody při použití speciálních čerpadel Somati a při dopravě vody 

k požárním monitorům. Váha takovýchto hadic se pohybuje okolo 16 kg včetně 

hadicových spojek. Hadice "B" jsou pak určeny pro dálkovou dopravu vody jako dopravní 

vedení na rozdělovač nebo pro čerpání a doplňování nádrží. Váha takovéto hadice 

je pak 10 kg (obrázek 8.). Hadice "C" jsou pak určeny pro útočné vedení nebo jako součást 

nástěnných hydrantů. Váha polyesterové hadice je 6,5 kg. Hadice "D" jsou součástí 

nástěnných hydrantů a slouží jako útočné vedení. Váha takovéto hadice je pouze 2,8 kg.  



23 

 

I když by se zdálo, že díky své malé váze by se měly používat hadice "D" tak z důvodu 

potřeby většího množství vody používají zasahující hasiči pro útočná vedení většinou 

hadice "C". [5] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8. Požární tlaková hadice "C" [10] 

 Při použití v prostorech se sníženou viditelností zastávají hadice také funkci 

orientační. Tu zastávají, zejména pokud jsou zasahující hasiči nuceni náhle opustit 

zakouřené prostory. Hadicové vedení vytváří linii od cisterny až k proudnicím, takže 

se při potřebě mohou zasahující hasiči jednoduše vrátit díky takto položenému vedení. 

Jak jsem zmiňoval v předchozí kapitole, je důležité, aby bylo hadicové vedení položeno 

bez smyček, právě z důvodu, aby nedošlo k chůzi v kruhu nebo dokonce zpět k proudnici 

a ne k cisternám. Hadice jsou k dispozici pro zasahující hasiče na vozidlech. Na I. voze 

HZS MSK stanici Karviná to jsou 4 koše po dvou hadicích "B", 2 hadice "B" v kotouči a 8 

hadic "C". Ty jsou umístěny na levé straně vozidla v prostřední roletě. Dále pak se na 

vozidle nacházejí 4 koše se dvěma hadicemi "C" uloženými na pravé straně vozidla v zadní 

roletě. Mimo to je k dispozici jedna hadice "C" připravená pro rychlý zásah v levé zadní 

roletě a 60 metrů vysokotlaké hadice s proudnicí v pravé zadní roletě. Uložení hadic je 

zobrazeno na obrázku 9. a 10.  
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Obrázek 9. Uložení hadicového vedení na levé straně vozidla CAS 15 Atego 

 

Obrázek 10. Uložení hadicových košů "C" na pravé straně vozidla 
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4.4 Lana 

Lana jsou variabilními věcnými prostředky, které mohou zasahující hasiči využít 

k orientaci v prostorech se sníženou viditelností. Na výjezdové technice nenalezneme lana 

přímo určená k průzkumu a práci v zakouřených prostorech, ale jsou zde umístěna 

pracovní lana, která je možné použít. Na prvosledových vozidlech HZS jsou to dvě 

30 metrová statická lana a jedno 60 metrové. Výjimku tvoří Centrální hasičská stanice 

v Ostravě - Zábřehu, kde je umístěno ještě jedno 60 metrové pracovní lano, právě pro 

účely zásahů v kabelových kanálech. Jejich výhodou při používání je váha a manipulace 

oproti hadicovému vedení, nevýhodou pak zejména to, že jsou lana vyrobena z materiálů, 

které se při použití v zakouřených prostorech mohou znehodnotit a takto použitá lana 

se pak musí vyřadit. 

4.4.1 Materiály 

Již desítky let jsou používána lana ze syntetických vláken, proto se lany z přírodního 

textilního vlákna nebudeme zabývat. Syntetická vlákna, která se v dnešní době vyskytují, 

jsou zde uvedena a doplněna o základní údaje. 

Polyester  

Má obdobné vlastnosti jako polyamid, neztrácí pevnost ve vlhkém stavu a má vyšší 

odolnost proti otěru. Lanu škodí stejně jako u předchozího materiálu sluneční a UV záření 

a velmi negativně na vlákna působí alkalické roztoky [9]. 

Polypropylen  

Je velmi pevný a lehký materiál (plave na vodě), má obdobné mechanické vlastnosti. 

Vyznačuje se vyšší odolností proti teplu a jeho degradace zářením je proti předchozím 

materiálům nepoměrně vyšší [9]. 

Aramid  

Aramid neboli aromatický polyamid je zastoupen vláknem Kevlar. Tyto materiály mají 

několikanásobně vyšší pevnost než klasické polyamidy. Šňůra s průměrem 5,5 mm 

má stejnou pevnost jako šňůra z polyamidu o průměru 10 mm. Materiál není elastický, 

při namáhání ohybem přes hrany a malé poloměry značně ztrácí pevnost. 

Dalším negativem je poměrně vysoká cena [9]. 
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Polyetylén  

Materiál s vynikající pevností. Výhoda pevnosti je vyvážena nevýhodou nízké odolnosti 

proti vyšším teplotám, pokud nejsou chráněny dostatečným opletem.  Materiál je používán 

pro konstrukci lan s vysoce pevným jádrem. Obchodní název pro vlákno je  Dyneema [9]. 

Vectran  

Chemické polyesterové vlákno s velmi vysokou pevností. Je fyzikálními vlastnostmi 

srovnatelný s kevlarem, ale nemá jeho negativní vlastnosti. Materiál na sebe neváže vodu. 

Nevýhodou je vysoká cena, proto se v konstrukci používá s dalšími materiály. Například 

lano Cupline má oplet s polyesteru a duše je z 67% Dyneema a 33% Vectran [9]. 

Polyamid  

Nejčastěji používaný materiál v provedení Nylon 6, má vysokou pevnost v tahu, elasticitu i 

cenovou dostupnost. Nevýhodou je slabá odolnost proti působení kyselin a ve vlhkém 

stavu dochází k mírnému poklesu pevnosti. Předčasné stárnutí materiálu a tím i snižování 

pevnostních charakteristik způsobuje sluneční a hlavně UV záření [9]. Polyamidová lana 

jsou pak používána u jednotek požární ochrany (obrázek 11.). 

 

Obrázek 11. Statické lano používané u JPO [9] 

Obecně lze říci, že teploty nad 100 °C zhoršují mechanické vlastnosti vláken 

ze syntetických materiálů polyetylénu. Nad 150 °C přicházejí o svou pevnost i materiály 

z polyamidu a polyesteru, pouze kevlar si zachovává své vlastnosti. Ten degraduje 

při 450°C. 
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 Jediným lanem, které prokázalo svou životaschopnost, je pletené lano s jádrem 

a opletem. Vychází se z jednoduché skutečnosti, že téměř všechny externí nežádoucí vlivy, 

mimo prostý tah, zatěžují pouze oplet lana. Ten je objektem náporu ničivých vlivů 

UV záření, ostrých částic nečistot, vlhkosti a jiných faktorů. Konstrukce lana 

je pak většinou taková, že hlavní nosná funkce spočívá na jádře, které má až 70% celkové 

hmotnosti lana. Zbývající podíl náleží opletu, který má za hlavní úkol ochranu jádra. 

Velmi podstatnou rolí opletu je indikace stavu lana při vizuální kontrole. 

Absolutní význam však nemá, i bez vnějších příznaků může být lano poškozeno, například 

působením UV zářením po delší dobu. K důležitým požadavkům na lana patří i to, 

že se oplet nesmí posouvat po jádře [9]. 

4.4.2 Nežádoucí vlivy 

Obecně lze říci, že existují dvě oblasti vlivů, které působí nežádoucím účinkem na lana. 

Jsou to chemické a fyzikální vlivy.  

 Mezi fyzikální vlivy, které snižují pevnost lan, řadíme světelné záření, a to hlavně 

jeho složku UV. Dalším fyzikálním vlivem je pak teplo, které působí na lano. Jak již bylo 

řečeno, nad 150 °C dochází k měknutí a snižování pevnosti lan. Dalším vlivem, 

zařaditelným do této skupiny, je pak mechanické poškození lana vlivem otěru o hrany 

či výstupky a také poškození lana pomůckami.  

 Z chemických vlivů je to pak působení chemikálií na samotná lana. 

U polyamidových vláken je chemická odolnost všeobecně dobrá, ale roztoky 

anorganických kyselin způsobí jejich poškození. Dojde-li ke kontaminaci lana louhy 

nebo organickými látkami, je nutné lano vymýt studenou vodou. Mokré lano má částečně 

sníženou pevnost, proto se musí nechat vysušit před dalším použitím.  

4.5 Termokamera ARGUS 4 

Dalšími věcnými prostředky, využívanými jednotkami požární ochrany při práci v silně 

zakouřeném prostředí jsou termokamery. Jejich použití v takto zakouřených prostorech 

značně zjednodušuje orientaci a případné vyhledávání ohniska požáru nebo osob, které 

potřebují záchranu. Na vozech Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

jsou umístěny termokamery Argus 4.  
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Termokamera Argus 4 se vyznačuje jednoduchou obsluhou. Jedná se o ergonomickou 

kameru, která je schopná detekovat a zobrazovat relativní teploty předmětů v zorném poli, 

lokalizovat zdroj a šíření požáru, vidět za podmínek nulové viditelnosti, zlepšit bezpečnost 

a pohyblivost a pohybovat se rychle při vyhledávání a záchraně postižených a obětí. 

Umožňuje uživatelům vytvářet digitální fotografie, které mohou následně sloužit veliteli 

zásahu k lepší informovanosti a tím rychlejšímu rozhodování.  Systém je vyvinutý tak, 

aby odolával vysokým teplotám, nárazům a působení kapalin na zařízení. 

Kamera je standardně vybavená bočními páskami pro bezpečné držení a odnímatelnou 

rukojetí. Teplotní rozsah měření teploty ohniska je od -40 °C do 800 °C, okolní teploty 

měří od -15 °C do 150 °C. Argus 4 je konstruovaný tak, aby vydržel pád z výšky dvou 

metrů (obrázek 12.) [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12. Termokamera Argus 4 
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5 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ V ZAHRANIČÍ 

Vybavenost jednotek v zahraničních zemích není stejná jako v ČR. Každá země přistupuje 

k požární bezpečnosti odlišně. Jsou zavedené jiné postupy při práci za snížené viditelnosti, 

používají se jiné prostředky. Hodně závisí na vyspělosti dané země, a jak která země dotuje 

své hasičské sbory. Dalo by se říct, že ve světovém měřítku je Česká republika na velmi 

vysoké úrovni požární bezpečnosti a vybavenosti jednotek. Tato kapitola se zabývá 

technickými prostředky používanými v cizích zemích a prostředky, s kterými by se mohly 

Hasičské sbory jednotlivých zemí v budoucnosti setkat a dále je používat.  

5.1 Dräger PSS Merlin  

Firma Dräger má ve svém sortimentu prostředek, který je doplněním systému Bodyguard, 

o kterém jsem se již zmiňoval. Systém Merlin zajišťuje sledovanost a bezpečnost uživatelů 

dýchací techniky vysíláním informací do řídící jednotky. 

 S použitím osobních jmenovek jsou hasiči registrováni na řídícím panelu, 

který umožňuje rádiový přenos dat. Data, která má k dispozici zasahující hasič na jednotce 

Bodyguard, se dálkově přenáší na displej řídicího panelu. Přenos dat je uskutečněn pomocí 

20 sekundovému cyklu dotazování, čímž jsou zaručeny aktuální informace pro uživatele 

Merlinu. Systém dokáže zobrazit tlak, zbývající čas do vyprázdnění láhve se vzduchem 

a uplynulou dobu, po kterou zasahující hasič dýchá.   

 Přístroj je dále vybaven manuální i automatickou výstrahou. Tyto výstrahy 

se na kontrolním panelu zobrazují vizuálně a projevují se i zvukově, aby mohly 

být podniknuty záchranné akce v případě, že se uživatel dýchacího přístroje ocitne 

v nesnázích. [10]. 

 Systém Merlin umožňuje oboustrannou signalizaci mezi hasičem, 

který má na starost monitorování pomocí systému a zasahujícími hasiči. Zasahující hasič 

může vyslat signál záměrného stažení, který může velitel potvrdit. V případech, kdy chce 

velitel zásahu hasiče stáhnout, může pomoci řídícího panelu vyslat příkaz ke stažení 

jednotlivých hasičů nebo celé skupině. Zasahující pak jeden po druhém tento příkaz 

potvrdí, čímž je zajištěno monitorování sledování (obrázek 13.). 
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Obrázek 13. Monitorovací panel systému Merlin [12] 

5.2 Pak-Tracker 

Jedná se o prostředek od firmy SCOTT sloužící k vyhledávání zasahujících hasičů, 

kteří se nemohou hýbat a tak opustit samostatně nebezpečný prostor při ohrožení života 

a zdraví. Prostředek slouží jako lokátor, takže dokáže signalizovat svou polohu. 

Zasahující díky tomu mohou určit polohu kolegy, který se v zakouřených prostorech ztratil 

nebo je dezorientovaný. Jedná se proto o velmi cenný nástroj, který může zachránit životy 

zasahujícím hasičům oddělených z nějaké příčiny od ostatních členů týmu.  

 Tento prostředek lze použít ve dvou způsobech, to buďto samostatně, 

nebo jako součást dýchacího přístroje. Výhodou tohoto prostředku je technologie, 

která využívá vysoké frekvence 2,46 GHz, takže jej je možné sledovat sekundárním 

ručním přijímačem. Na rozdíl od ultrazvukových vln snižuje technologie Pak-Trackeru 

odraz od okolních stěn a stropů, takže se na přijímači zobrazuje přesnější poloha vysílače. 

Ostatní přístroje jsou pak více omezené na větší vzdálenosti. Přístroj pak funguje 

na přímou vzdálenost 300m. 

 Vysílač Pak-Trackeru má na sobě magnetický klíč, u kterého při vytažení dojde 

k aktivaci. Je doplněn o LED diodu, která se při aktivaci rozsvítí červeně. 
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 Pokud je vysílač integrován v dýchacím přístroji zasahujícího hasiče, systém sleduje 

pohyb hasiče a při nečinnosti na 30s se vysílač opět aktivuje [13]. (obrázek 14.).   

 

Obrázek 14. Osobní vysílač Pak-Tracker [13] 

 Ergonomicky navržený přijímač pak zahrnuje vizuální a zvukový signál 

pro vyhledávání hasiče v nouzi (obrázek 15.). Součásti přijímače je LCD displej, na kterém 

se zobrazuje síla signálu vysílače. Přijímač je dále doplněný o LED svítící pruhy, které 

se s přiblížením k hledanému rozsvěcují. Zvukový tón přijímače se pak zvyšuje 

s postupným přiblížením k vysílači. Po nalezení a vypnutí vysílače se automaticky 

deaktivuje i přijímač, tento fakt pak šetří baterie. Další výhodou přijímače je to, že dokáže 

přijímat až 36 signálů od vysílačů.  

 

Obrázek 15. Vyhledávací jednotka Pak-Tracker [13] 
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 Napájení vysílače Pak-Trackeru je umožněno díky třem AAA alkalickým bateriím. 

Vysílač má životnost baterie 400 hodin při běžném používání. Ruční přijímač 

je pak napájený jednou hydridovou baterií, která poskytuje přibližně šest hodin 

nepřetržitého provozu. Pokud hodnota baterie klesne pod 20%, na pravé straně přijímače 

se rozsvítí LED kontrolka stavu baterie. Doba do plného nabití přístroje je uváděna 

2 hodiny [13]. 

5.3 Guideline 

Jedná se o systém vodících lan, jejichž primárním účelem je zajistit, aby se dokázali 

zasahující hasiči lépe orientovat při průzkumu ve velkých prostorech. Systém je určen 

pro zásah například ve skladech, výrobních halách, obchodních centrech, kabelových 

kanálech nebo výškových budovách s velkou rozlohou, ale nevylučuje se použití i při jiné 

mimořádné události v jiných prostorech. Stále více a více sborů tato lana využívá z důvodu 

nárůstu takovýchto prostor, a proto, aby byla zvýšena bezpečnost hasičů, kteří v těchto 

prostorech musí zasahovat. Díky tomuto systému mají zasahující hasiči možnost 

rychlejšího prohledávání místností a při nutnosti opustit prostor i rychlejší návrat ven 

(obrázek 16.). 

 

Obrázek 16. Nasazení systému Guideline při zásahu [19] 
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 Systém se skládá z lana odolného vůči požáru dlouhého až 300 stop (100m), v praxi 

se pak používá 60 metrové. Na toto lano jsou pak připojena osobní lana až 10 metrová, 

po sériích testování se přistoupilo k 6 metrovým osobním lanům. Ta jsou na jednom konci 

přichycená přes karabinu na hlavní "linku" a na druhé straně k dýchacím přístrojům 

zasahujících hasičů. Takto připojené lano umožňuje hasičům vyhledávat mimo hlavní linii 

a tím pokrýt mnohem větší prozkoumávanou plochu (obrázek 17.). Zároveň jim osobní 

lano umožňuje opět rychlejší návrat k hlavní linii a tím rychlejší návrat do bezpečí [14]. 

 

Obrázek 17. Varianta osobního lana [20] 

   Hlavní linie lan je značena v intervalech uzly tak, aby bylo možné zjistit 

vzdálenost, kterou již průzkumná skupina urazila. První interval má jeden uzel.  

Každý další interval je pak doplněn o další uzel. To zamezí situacím při střídání skupin 

k opětovnému prohledávání již prohledaných prostor nebo k rychlejší záchraně hasičů, 

kteří se ocitnou v nouzi. Vzdálenost mezi uzly je uváděna zpravidla 6 metrů. Hned 

za každým takovýmto uzlem je přichycené ocelové oko skrze textilii, které slouží 

k zajištění osobního lana pro další vyhledávání a taktéž pro určení směru, 

kterým zasahující hasič postupuje (obrázek 18.). 

Pokud nastane situace, že je zasahující hasič dezorientovaný, stačí, když ujde 6 metrů 

v jednom směru a díky uzlům pozná, jestli směřuje ven z prostoru nebo naopak dál dovnitř.  



34 

 

 

Obrázek 18. Značení vzdálenosti na hlavní linii lana [14] 

 Jak již bylo zmíněno, osobní lano se používá v délce 6 metrů. Pokud by bylo lano 

příliš dlouhé lze jej jednoduše zkrátit. Lano má menší průměr než hlavní linie, a tak 

je jednoduše odlišitelné i v rukavicích. Průměr tohoto lana je 8 mm a materiál, z kterého 

je lano vyrobeno, je polyester. Lano je uloženo ve vaku tak, aby byla zajištěna co nejlepší 

manipulace při rozmotávání, a aby nedošlo k zauzlování v samotném vaku.   

 Hlavní lano je z materiálu polyetylenu o průměru 11mm. Díky materiálu je lehké, 

skladné a levné. Kvůli průměru je snadno nahmatatelné i v zásahových rukavicích. 

Hlavní lano je vybaveno na konci mohutnou karabinou, která se připne ještě v bezpečném 

prostoru před samotným zahájením průzkumu. Opačný konec lana je připevněn ke spodní 

části vaku na lano tak a podváže se tak, aby se lano od vaku neodvázalo. Na vaku jsou 

pak přidělané kapsy, v kterých jsou uloženy ostatní potřebné komponenty [14]. 

 Při použití tohoto systému neodpadá potřeba hlídat si vzduch v láhvi 

tím, že jsou hasiči připevnění na lano a mohou urazit větší vzdálenosti, je nezbytné počítat 

s návratem ještě dřív, než začne signalizovat varovná píšťala dýchacího přístroje. 

Jak je uvedeno v literatuře, bezpečná doba pro návrat jsou dvě třetiny. 

To znamená, že pokud se použije láhev naplněná na 300 bar, návrat zasahujících hasičů 

by měl nastat při zůstatku v lahvi 200 bar, nikoliv při 60 barech, kdy se spustí varovný 
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signál. Proto je důležitá komunikace mezi velitelem zásahu a členy průzkumné skupiny. 

Je stanoveno, že v intervalu 5 minut by měli zasahující hlásit svou polohu, vzdálenost 

na laně a hodnotu vzduchu v dýchacím přístroji. 

5.3.1 Vak hlavního lana 

Vak na hlavní lano je vyroben z PVC materiálu a má otevíratelné víko. Uvnitř spodní části 

vaku je pevně vyztužený nylonový pás připojený ke karabině, která je upevněna na smyčce 

na konci lana (obrázek 19.). Zasahující hasič může mít tento vak připevněný dvěma 

způsoby, buď na tlakovou láhev dýchacího přístroje díky nastavitelnému pásu, 

nebo připevněný na hasičský polohovací pás vybavený kroužkem s karabinou [14] 

(obrázek 20.). 

 

Obrázek 19. Uchycení karabiny hlavního lana k vaku [16] 

 



36 

 

Obrázek 20. Guideline vak [15] 

 Hlavní linie lana by se měla v pravidelných intervalech na vhodných místech 

zajistit. Pokud je to možné, je ideální, aby bylo lano nataženo v úrovni pasu. Jako kotevní 

body by neměly být využity okna ani dveře. Zakotvení lana se podle pokynu provádí vždy, 

pokud se mění směr, podlaží. Taktéž pokud se v místě nachází překážka, která by mohla 

způsobit zranění, například propadlá podlaha nebo pokud průzkumná skupina narazila 

na zvláštní prvek jako například schodiště nebo žebřík.  

 Průzkum s guideline je považovaný za ukončený pokud nastane jedna 

z následujících situací:  

 bylo dosaženo všech úkolů zadaných velitelem zásahu, 

 byly nalezeny všechny pohřešované osoby, 

 bylo nalezeno další hlavní lano směřující z jiného směru, 

 dochází vzduch v dýchacím přístroji, 

 došlo k fyzickému vyčerpání průzkumné skupiny. 

5.3.2 Střídání průzkumných skupin 

Pokud nastane situace, že prohledávaný objekt má značnou vnitřní strukturu, a bude 

potřeba více sil a prostředků, zahajuje průzkum takzvaný absolvovací tým. Ten natáhne 

hlavní linii v přímém směru a po ukotvení konce se vrátí zpět.  

Poté pokračuje další skupina. Při zásahu mohou nastat i situace, kdy bude jednotlivé 

skupiny nutno vystřídat. To nastává v okamžiku, kdy se průzkumné skupiny setkají, 

a velitel příchozí skupiny dá vědět zasahujícím poklepáním na koleno. Příchozí skupina 

se bude držet u země, dokud odchozí skupina neprojde. Pokud by nastala situace, že se dvě 

skupiny střetnou, má odchozí skupina před tou příchozí vždy přednost. Při setkání 

si velitelé vymění informaci o tom, kam až došli a co vše stihli provést [14]. 

5.4 C-Thru Smoke diving helmet 

C-Thru přilba je prostředek, který by mohl do budoucna zjednodušit požární zásah 

a záchranu osob v prostorech se sníženou viditelností. Tato přilba umožňuje zlepšení 

vidění v zakouřených prostorech a tím rychlejší provádění záchranných prací. Při použití 
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standardního vybavení se musí zasahující hasiči držet při zemi a být v neustálém kontaktu 

se stěnou a se sebou navzájem. To značně zpomaluje vlastní zásah. Tato helma zobrazuje 

vnitřní geometrii prostoru, což umožňuje hasičům přesnější určení okolí a snadnější 

nalezení zachraňovaných osob. Přilba je odolná proti nárazům a slouží jako ochrana před 

teplem. Měla by ulehčit pohyb zasahujícím hasičům [16] (obrázek 21.). 

 

Obrázek 21. C-Thru přilba [16] 

 

  

Hlavním cílem tohoto prostředku je vytvoření takových podmínek, aby mohli zasahující 

hasiči v prostorech se sníženou viditelnosti dobře vidět a pohybovat se bez nutnosti nést 

další prostředky. Tento výrobek má zjednodušit mnoho vrstvenou tepelnou ochranu 

do jednoho celku, tím nahradit stávající ochranné prostředky.  

 Taktéž má zjednodušit komunikaci mezi zasahujícími hasiči díky tomu, že přilba 

dokáže potlačit hluk vytvořený požárem a taktéž samotné dýchání zasahujících hasičů. 

Kvůli tomu má být dosaženo včasnějšího varování před padajícím stropem nebo snadnější 

lokalizace osob volajících o záchranu. Tato přilba by mohla být budoucí vizí požární 

techniky. Místo použití rukou k navigaci k místu zásahu mohou hasiči použít tuto přilbu, 

a tím si zjednodušit cestu tam i zpět. 
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Díky přilbě si nemusí velitel zásahu jen domýšlet, co se v místě zásahu odehrává, 

ale vše se součastně zaznamenává. A to je krokem k prevenci před budoucími nehodami 

způsobenými ohněm [16]. 

5.5 Využití robotů  

V součastné době se vyvíjí ve spolupráci King´s College London a Sheffield Hallam 

University projekt, který by měl využívat navigace díky robotům. Ti by měli dokázat vést 

zasahující hasiče skrze zakouřené prostory, čímž by odpadla nutnost vázat se na lana nebo 

pohybovat se díky hmatu na okolních stěnách, a to by vedlo k urychlení samotného zásahu.  

 Robot by měl fungovat jako pes na vodítku, kdy se skrze vodítko přenáší vibrace, 

které upozorňují hasiče o velikosti a tvaru překážky, před kterou se nachází. Systém by měl 

udávat i další informace o materiálech, na které narazí, zejména informace o ohebnosti 

a tuhosti. Ty mohou uživateli pomoct s nalezením osoby v bezvědomí.  

 Systém by měl fungovat tak, že by si zasahující měl navléct na ruku rukáv plný 

elektro mikrospínačů, které vysílají vibrace. Prototyp by měl být navržený tak, 

aby reagoval na jakoukoliv změnu reakce hasiče. Při váhání nebo zastavení se zasahujícího 

robot zpomalí a přizpůsobí se jeho tempu.  

 Do dnešní doby byly prováděny testy v jeskyních v Německu (obrázek 22.). 

Testy probíhaly v nasimulovaných podmínkách a uživatelé měli zavázané oči. 

Nyní se vývoj ubírá směrem zhotovení plně funkčního prototypu, který se bude dále 

testovat v reálných podmínkách požáru. Do budoucna by tohoto robota nemuseli využívat 

jen hasiči, ale jak se zmiňují vývojáři, své uplatnění by mohl nalézt i u starších lidí [17]. 

 

Obrázek 22. Testování robota v jeskyních [17] 
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6 NÁVRH PROSTŘEDKŮ PRO HZS MSK 

Z důvodu zvýšení úrovně bezpečnosti zasahujících hasičů při práci v prostorech 

se sníženou viditelností by mohla být technika jednotek požární ochrany doplněna o nové 

technické prostředky, které tuto bezpečnost zvyšují. Díky těmto prostředkům se práce 

ve složitých podmínkách požáru zjednoduší a samotný postup a čas nasazení hasičů 

se urychlí. Nejedná se o zbrusu nové prostředky, které by musely být testovány, a jejich 

vývoj by znamenal velkou finanční investici, ale své uplatnění si našly již v zahraničí. 

Pro Českou republiku a pro Moravskoslezský kraj jsou pak jen upraveny tak, aby seděly 

co jak nejlépe a nejvýhodněji pro zdejší poměry. 

 V součastné době se hasiči v ČR spoléhají při průzkumu jen na hmat a na hadici 

anebo lano, které si sebou nesou. Jak již bylo zmíněno, průzkum je jedna z nejvíce 

rizikových činností. Jelikož se na českém trhu v oblasti hasičské techniky žádný takový 

prostředek určený k prodeji nenachází, navrhujeme prostředek, který hasičům uvolní ruce, 

zjednoduší orientaci a urychlí návrat v případě, kdy se ocitnou v nebezpečí.  

6.1 Lanový systém  

Podle vzoru anglického systému guideline navrhujeme technický prostředek 

pro zjednodušenou navigaci v prostorech se s níženou viditelností. 

6.1.1 Hlavní linie lana 

Hlavní linie se bude skládat z lana o délce 60 metrů, průměru 9 mm avšak z materiálu 

kevlaru (aramidu). Ten vykazuje nejvyšší odolnost vůči teplu a je nevodivý, což jsou 

hlavní faktory u zásahů v zakouřených prostorech. Na konci hlavního lana bude 

připevněna HMS karabina s podélnou nosností 22 kN a na druhý konec bude připevněna 

menší karabina, která bude připnuta na prošité oko k spodní straně vaku. Na laně budou 

vždy v intervalech 6 metrů uzly označující vzdálenost od počátku lana, kdy prvních šest 

metrů bude označeno jedním uzlem a další násobky pak budou mít vždy o jeden uzel 

navíc. Jednotlivé uzly pak budou od sebe ve vzdálenosti 2 cm. Dalším prvkem 

připevněným k hlavní linii lana bude uzel s okem, na který bude možno připojit buďto 

osobní linii systému nebo cedulky s označením. Tyto uzly pak budou ve vzdálenosti 3m 

od sebe, což je rozdílné oproti anglickému systému, a to z důvodu menšího zkracování 

osobního lana a variabilnějšího připojení na hlavní lano. 
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6.1.2 Vak pro hlavní linii 

Vak na hlavní kevlarové lano bude z materiálu PVC jako je tomu u anglické verze. Jak již 

bylo zmíněno, na spodní straně uvnitř vaku bude ocelové oko stejné jako na hlavním laně, 

které bude připevněné na dno. Víko vaku bude obdobně konstruované, jak je tomu 

u anglické verze, s tím rozdílem, že jej bude možno rozepnout pomocí zipu po celé ploše 

víka pro lepší zpětné balení lana po skončení zásahu. Vak bude mít na sobě připevněný 

jeden celotělový popruh, který bude připevněn do úhlopříčky vaku pro snadnější nesení. 

Popruh pak bude zkonstruován z materiálu polyamidu, tak jako je to u dýchacích přístrojů. 

Na tomto vaku budou pak po obou stranách přišity dvě kapsy uzavíratelné na zip, v kterých 

bude prostor pro další potřebné materiály. V levé kapse bude umístěno 8 značek určených 

ke značení. V pravé kapse pak 4 kusy lezeckých plochých smyček a 4 ks náhradních HMS 

karabin. Značky budou ve tvaru kruhu o velikosti 5 cm. Na každé značce bude vyraženo 

písmeno od A do H, sloužící k označení dalších tras. Velikost vyraženého písma pak bude 

3 cm. Při praktickém testu bylo zjištěno, že postačí vak o stejné velikosti, 

jako je tomu u lezeckého 60m lana (obrázek 23.). 

 

Obrázek 23. Praktická zkouška objemu vaku 
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6.1.3 Osobní linie lana 

Osobní linie bude tvořena z lana o průměru 6 mm a délce 5m. Materiál lana bude opět 

kevlar z důvodu lepších vlastností. Na konci lana bude připevněná karabina s pojistkou, 

která bude mít dostatečnou velikost, aby prošla přes uzly na hlavním laně (obrázek 24.). 

Lano bude smotáno v navíjecím bubnu, který bude fungovat na stejném principu, 

jako tomu je u navíjecího bubnu u vzduchových hadic nebo u vodítek (obrázek 25.). 

Navíjecí buben bude použit z toho důvodu, aby nedocházelo při rozvinutí lana k zachycení 

nebo zamotání. Při návratu zasahujícího hasiče zpět k hlavní linii se lano začne 

automaticky navíjet, pokud nedošlo k předchozímu zajištění navíjení. Samotný buben bude 

možno připevnit k nosiči dýchacího přístroje. Dalším umístěným prvkem na boku 

navíjecího bubnu bude karabina. Ta bude sloužit k připojení dalšího hasiče, čímž dojde 

k prodloužení osobní linie o dalších 5 metrů. Zároveň budou zasahující ve stálém kontaktu 

skrze lano, a tak nedojde ke ztrátě kontaktu mezi nimi.  

 

Obrázek 24. Zkouška průchodnosti karabiny skrze uzly 
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Obrázek 25. Využití navíjecího bubnu pro osobní linii [18] 

6.1.4 Princip používání 

Než budou hasiči tento systém používat při ostrém zásahu, měli by se seznámit 

se základními principy a naučit se jej používat. To je ovšem výsada všech technických 

prostředků, které se nachází na hasičské technice. Prostředek nebude dobře sloužit, 

pokud jej hasiči nebudou dobře ovládat.  

 Prvním krokem při nasazení tohoto systému a při samotném průzkumu by mělo 

být ukotvení hlavní linie lana. K tomu slouží již zmiňovaná karabina a lze ji dále doplnit 

o prvky v pravé kapse vaku. Důležitým aspektem je, tak jak u anglické verze, 

zřídit toto kotevní místo v prostoru nezasaženým kouřem (obrázek 26.). 
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Obrázek 26. Možné varianty pro vytvoření kotevního bodu 

 Dalším krokem pak bude vyčlenění skupin pro průzkum, to bude záviset 

na rozhodnutí velitele zásahu a na tom, jak bude objekt nebo prostor uvnitř vypadat. 

Jedna skupina čítající dva hasiče natáhne hlavní linku (obrázek 27.). Pokud by bylo nutné 

odbočit z přímého směru, měla by tato skupina v takovýchto bodech ukotvit lano. To 

ovšem záleží na situaci, která bude na místě zásahu. Ukotvení by se mělo taktéž provést, 

pokud je nalezeno schodiště, pevný žebřík ve výrobních prostorech či halách, jinak 

důležité nebo nebezpečné místo.  

 

Obrázek 27. Varianty připnutí průzkumné skupiny na hlavní lano 
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O veškerých poznámkách informují velitele zásahu. Dojde-li k nalezení důležitého uzlu 

nebo prvku k dalšímu prozkoumání, označí toto místo značkou z levé kapsy vaku. 

Nastane-li natažení hlavní linie požadovaným způsobem, ohlásí se tento fakt veliteli 

zásahu a skupina zahajuje průzkum na cestě zpět.   

  S mírným rozestupem od první skupiny nastupuje skupina další, která bude 

provádět takzvaný sekundární průzkum. Tato skupina bude procházet postupně odbočky 

od hlavní trasy. Pokud skupina ukončí prohledání prostoru, nahlásí jej veliteli a pokračuje 

k další odbočce. Dojde-li ke střetnutí obou skupin, a neproběhlo ještě úplné prozkoumání, 

má skupina jdoucí ven přednost.  

 Pokud by nastala situace, že je hlavní linie lana nedostačující z důvodu odbočení 

na jinou chodbu, je možné nasadit další hlavní linii. Pro označení se připojí takto nově 

zbudovaná linie na tu stávající pomocí dvou karabin. Jestliže průzkumná skupina narazí 

na kotevní bod uvnitř prostoru, postupně se jeden člen za druhým přes tento bod přepojí, 

tak, aby měl vždy alespoň jeden z nich kontakt s lanem.  

6.2 Cenový náhled 

Tento odstavec nám popisuje, jaká by mohla být cena navrhnutého systému. 

Jedná se pouze o nástřel, který vychází z maloobchodních cen dostupných 

na internetových stránkách.  

Zboží Cena za kus (metr) Počet kusů Cena celkem 

HMS karabina 320 9 2.880 

Kevlarové lano 9mm 270 70 18.900 

Kevlarové lano 6mm 190 20 3.800 

Vak na lano 1625 1 1.625 

Hasičská karabina 65 5 325 

Navíjecí buben 5000 4 20.000 

Plochá smyčka 110 4 440 

   47.970 

tabulka 1. Ceník materiálů pro výrobu 1. kompletu lanového systému 
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 V tabulce je uvedena průměrná cena vypočítaná ze tří hodnot. U kevlaroveho lana 

je uvedeno 70 metrů délky z důvodu uzlů, které celkovou délku lana zkrátí. Při praktické 

zkoušce, jejímž smyslem bylo vytvořit uzly na 60 metrovém laně, došlo ke zkrácení lana 

kvůli o šest metrů (obrázek 28.). Cena, která vyplývá z tabulky 1., však není konečná. 

V této tabulce nejsou zahrnuty hodnoty jako výrobní náklady a náklady spojené s  opravou, 

dále pak náklady za práci. Ve výsledku po přidání množstevní slevy 10% bychom mohli 

za systém dostat na cenu okolo 55.000,-  za jeden kus určený na jedno výjezdové vozidlo. 

Pokud bychom chtěli umístit prostředek na všechna prvosledová vozidla HZS MSK, 

znamenalo by to v součastné době umístit prostředek na 42 kusů vozidel. To znamená 

investici ve výši 2.310.000 korun. Což není zrovna malá částka, ale oproti lidským 

životům, které by tento systém mohl zachránit, je zanedbatelná.  

 

Obrázek 28. Praktická zkouška zauzlování lana 

6.3 Návrh umístění 

Jak bylo možné vidět na obrázcích 9. a 10., prvosledová vozidla HZS jsou doslova 

napěchována hasičskou technikou. Umístit navrhovaný prostředek je možné do beden 

na střeše vozidel. Jelikož jsou v rámci kraje různé typy zásahových vozidel, nelze jednotně 

určit možný prostor pro umístění prostředku. Možné umístění je zobrazeno na obrázcích 

29. a 30. 
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Obrázek 29. Varianta umístění systému na vozidle CAS 15 Atego 

 

Obrázek 30. Varianta umístění systému na vozidle CAS 20 Econic 
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6.4 Doplnění dosavadní techniky 

Veliký posun vpřed v úrovni bezpečnosti zasahujících hasičů vidím u prostředku firmy 

SCOTT, konkrétně u Pak-Trackeru. Tento systém je jedinečný v tom, že má k dispozici 

lokátor. Doposud jsem se s žádným jiným prostředkem schopným lokalizovat v 

podmínkách požáru nesetkal. Je jen škoda, že dostupnost tohoto prostředku v Evropě je 

příliš malá, a kompatibilita prostředku s jiným nulová. Proto je pro naše poměry nevhodný. 

Pokud bychom se zaměřili pouze na Moravskoslezský kraj, museli bychom obměnit jen na 

profesionálních stanicích něco málo přes 750 dýchacích přístrojů. 

 Mnohem výhodnější v oblasti bezpečnosti se zdá být další spolupráce s již známým 

dodavatelem a to firmou Dräger. Jejich sledovací systém Merlin sice nedokáže lokalizovat 

uživatele, je však značným ulehčením jak pro velitele zásahu, který má informace 

o jednotlivých zasahujících hasičích přímo na dlani, tak i pro samotné hasiče, 

kteří se mohou naplno věnovat průzkumu a nemusí se až tak zabývat, kolik jim zbývá 

vzduchu v dýchacím přístroji. Jedinou nevýhodou, která nastává při použití je, že systém 

spolupracuje s jednotkou bodyguard, a ta je kompatibilní až s modely dýchacích přístrojů 

Dräger PSS 7000. To znamená, že by se v kraji při koupi Merlinu musely obměnit starší 

dýchací přístroje.  

 Při konzultaci sledovacího systému Merlin s firmou Dräger bylo zjištěno, 

že se v součastné době vyvíjí nástupce Merlinu. To přinese další inovaci a zlepšení 

vlastností systému. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se věnuje problematice orientace a navigace zasahujících hasičů 

v prostorech se sníženou viditelností. Cílem práce bylo vyhledat prostředky zlepšující 

orientaci hasičů v zahraničních zemích. Ty pak zhodnotit a posoudit možnou aplikaci 

pro výjezdovou techniku v Moravskoslezském kraji.  

 V první části jsou analyzována statistická data, která obsahují počty zásahů 

s použitím dýchacích přístrojů. Tato data byla analyzována za určité období a byla 

rozdělena do třech úrovní. Do úrovně republiky, krajů a Moravskoslezského kraje. 

Po této části následují poznatky o postupech, s kterými jsou hasiči seznamování a kterými 

se při práci v zakouřených prostorech musejí řídit. Jsou zde popsány taktéž zvláštnosti, 

které mohou při takovýchto zásazích nastat. Další část je poté zaměřená na samotné 

technické prostředky, které jsou při této činnosti využívány. Ze začátku se práce zabývá 

prostředky používanými v Moravskoslezském kraji, následně na to navazují prostředky, 

které jsou využívané u kolegů v okolních státech. Finální část se zabývá návrhem 

a doplněním stávajícího orientačně navigačního systému použitelného v zakouřených 

prostorech se sníženou či nulovou viditelností. Jsou zde zahrnuty informace o materiálech 

i o principu, jak by se s těmito prostředky mělo pracovat. To vše je doplněno o stručný 

cenový nástřel, aby bylo možné si představit, v jakých finančních hodnotách se prostředek 

pohybuje. 

 Řešení problému navigace a orientace zasahujících hasičů není v České republice 

na špatné úrovni. V zahraničních zemích se však nachází technické prostředky, které tuto 

úroveň dokážou ještě více zvýšit.  

 Věřím, že zařazením navrhovaného prostředku a jeho nasazením, se dokáže 

zefektivnit výsledek při práci v zakouřeném prostředí, a to díky rychlejšímu pohybu 

zasahujících hasičů.  
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SEZNAM ZKRATEK 

CAS cisternová automobilová stříkačka 

ČR Česká republika 

DT dýchací technika 

HZS Hasičský záchranný sbor 

JPO jednotka požární ochrany 

MSK Moravskoslezský kraj 

PVC polyvinylchlorid 
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