
 

 

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany 

 

 

 

 

 

 

Návrh metodických postupů při využití jistících a 

orientačních systémů v nepřehledném 

prostředí 

 

 

 

 

 

 

Student: Marek Konderla 

Vedoucí diplomové práce: brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. 

Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu 

Datum zadání diplomové práce: 14. 6. 2017 

Termín odevzdání diplomové práce: 13. 04. 2018   



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně. 

V Ostravě dne 13. 04. 2018      ................................. 

         Marek Konderla  



 

 

P R O H L Á Š E N Í 
Prohlašuji, že  

• jsem byl/a seznámen/a s tím, že na moji diplomovou/bakalářskou práci se plně vztahuje  

zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů;  

• beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním  

své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších  

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu  

na výsledek obhajoby 1);  

• beru na vědomí, že diplomová/bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě  

v univerzitním informačním systému Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB – 

TUO), dostupná k prezenčnímu nahlédnutí;  

• beru na vědomí, že VŠB – TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou/bakalářskou 

práci užít v souladu s § 35 odst. 3 2);  

• beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 1 autorského zákona má právo VŠB – TUO na uzavření licenční 

smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

• beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – diplomovou/bakalářskou  

práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem VŠB – TUO, která je 

oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB – 

TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše);  

• beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalářské práce  

využito softwaru poskytnutého VŠB – TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům 

(tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky diplomové/bakalářské práce využít ke komerčním 

účelům;  

• beru na vědomí, že pokud je výstupem diplomové/bakalářské práce jakýkoliv softwarový  

produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. 

Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.  

Jméno, příjmení: Marek Konderla 

Adresa: Hrádek 315  

Dne: 13. 4. 2018 Podpis:………………………  
........................................................  
1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, 

§ 47 Zveřejňování závěrečných prací:  
(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů 

a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy.  

(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním 
obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě  

pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny.  
(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.  

2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění 

pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3:  
(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého  

hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních 

povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo).  
3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění 

pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo:  

(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst.  
3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle  u soudu. 

Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno.  

(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo 
školského či vzdělávacího zařízení.  

(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím 

díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do jejich 
skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití školního díla podle odstavce 1. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Děkuji panu brig. gen. Ing. Vladimíru Vlčkovi, Ph.D. za odborné vedení bakalářské práce. 

Dále bych chtěl poděkovat panu Ing. Martinu Nekulovi za odbornou konzultaci daného tématu. 

V neposlední řadě bych také chtěl poděkovat panu Ing. Jiřímu Fojtíkovi za poskytnutí informací a 

Radimu Biedroňovi, DiS. za zrealizování praktických zkoušek a konzultaci tématu. 



 

 

ANOTACE 

KONDERLA, Marek. Návrh metodických postupů při využití jistících a orientačních systémů  

v nepřehledném prostředí. Ostrava, 2018. 

Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Předmětem této bakalářské práce jsou systémy pro jištění a orientaci v nepřehledném 

prostředí. Úvodní část práce je věnována statistickým údajům o zásazích ve vztahu k požárům. 

V druhé části je vyhodnocení stávajících možností jisticích a orientačních systému v ČR, včetně 

současně používaných prostředků pro nepřehledné prostředí. V další části jsou popsány  

a analyzovány vybrané systémy ze zahraničí, včetně analýzy jejich praktického nasazení při 

reálném výcviku. Následuje výběr nejlepšího systému a vytvoření metodického postupu pro tento 

systém. Nakonec je proveden finanční rozbor pro nákup systému a specifikace umístění tohoto 

systému na stávající technice.  
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ABSTRACT 

KONDERLA, Marek. Proposal of methodological procedures in use of security and orientation 

systems in unclear enviroment. Ostrava, 2018 

Bachelor’s thesis. VŠB – Technical University of Ostrava 

This bachelor’s thesis is focused on belay and orientation systems in unclear enviroment. 

The introductory part is focused on statistical data on intervations in relation to fires. Second part is 

focused on evaluation of existing possibilities for security and orientation systems in the Czech 

republic, including currently used systems for unclear enviroment. In the next part selected foreign 

systems are described and analyzed, including analysis of practical use in training. Subsequent part 

is focused on choosing the best system and creating a methodological procedure for the chosen 

system. In conclusion, financial analysis is carried out for purchasing system and specifying of it’s 

placing on the currently used fire truck. 
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ÚVOD 

 Tato práce se zabývá systémy pro jištění a orientaci v nepřehledném prostředí. 

S těmito prostředky mají pracovat hasiči, proto bych řekl par slov o tomto povolání. Práce 

hasiče je velmi specifické povolání. Pracují v různých podmínkách a vykonávají různé 

druhy činností. Starý mýtus o tom, že hasiči vyjíždějí na požáry a sundávání koček ze 

stromu už není dávno pravdou. Naopak hasiči dnes vyjíždějí na skoro všechny typy 

události, jaké nás můžou jen napadnout. Patři mezi ně například dopravní nehody, 

chemické havárie, úniky plynu, otevření bytu včetně první pomoci, spadlé stromy, 

sebevrazi, povodně, požáry nejrůznějších objektů a předmětu (je třeba hasit různými 

hasivy), technické pomoci. Z toho plyne, že dnešní hasič musí být dobře vzděláván, 

fyzicky připraven a samozřejmě i vybaven prostředky a technikou na všechny události, 

které ho jen můžou potkat. Prostředky by proto mněly být co nejjednodušší na manipulaci 

a dělány tak, aby zajistily co největší bezpečí hasiče. 

 Jednou z nejvíce nebezpečných událostí je požár, protože nás ohrožuje mnoha 

vlivy, jako plamenné hoření, sálavé teplo a kouř včetně nebezpečných plynů. Je třeba být 

opatrný i s důvodu toho, že se můžou na místě požářiště nacházet extrémně hořlavé látky 

nebo tlakové lahve. Po příjezdu na místo události je nutné udělat průzkum, evakuaci, 

záchranu osob a hasební práce, to všechno v rychlém sledu, aby nedošlo ke zranění osob 

nebo zbytečnému rozšíření požáru. Proto je nutné, aby hasiči měli co nejlepší prostředky 

pro orientaci v nepřehledném prostředí. 

 V úvodní části práce je specifikace nepřehledného prostředí a statistika sledování 

události zaměřená na požáry. Tento úvod nám ukáže, jak důležité jsou prostředky pro 

jištění a orientaci v tomto prostředí. V další části budou popsány současné metody jištění  

a orientace v ČR a metody i prostředky, které používají v zahraničí. 

 Největší důraz bude kladen na pasáž, ve které je návrh metodického postupu 

vybraného systému pro jištění a orientaci v nepřehledném prostředí. Součásti toho bude 

praktické nasazení prostředku, jeho finanční analýza a nakonec i umístění na technice HZS 

MSK. 
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REŠERŠE 

Základní informace k sepsání této bakalářské práce jsem čerpal z bojového řádu  

a konspektu odborné přípravy. Důležitým zdrojem informaci byly také praktické výcviky  

z nasazením zahraničních systému pro orientaci. Tyto praktické výcviky jsem mohl 

analyzovat a s pomoci informací od předchozích zdrojů podat výstup. Dalším zdrojem byly 

informace od výrobců systémů a prostředků a ostatní internetové zdroje. 

Základními zdroji tedy byli [1] Bojový řád jednotek požární ochrany a [4] Konspekty 

odborné přípravy jednotek požární ochrany. Bojový řád JPO obsahuje jednotlivé 

metodické listy napsané v krátké formě ke všem možným nebezpečím. Konspekty odborné 

přípravy jsou rozsáhlým zdrojem postupu při určitých činnostech hasičů. Podle těchto dvou 

zdrojů jsem mohl zjistit, jak se v současné době hasiči orientují v nepřehledném prostředí  

a jaké prostředky k tomu využívají.  

Dalšími dvěma zdroji jsou [2] statistické ročenky HZS ČR a [3] statistické ročenky HZS 

MSK. Tyto publikace obsahují statistická data o všech zásazích HZS ČR. Podle těchto 

zdrojů jsem mohl analyzovat statistická data o požárech na území České republiky  

a jednotlivých krajů. 

Dalším zdrojem je tištěná publikace [10] Technické prostředky požární ochrany autora 

pana Ing. Michala Kratochvíla a Ing. Václava Kratochvíla, Ph.D. Tato publikace pojednává 

o všech prostředcích využívaných u hasičského záchranného sboru. Z téhle publikace jsem 

mohl čerpat všechny potřebné informace o prostředcích pro hasiče. 
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1 SPECIFIKACE NEPŘEHLEDNÉHO PROSTŘEDÍ 

Nepřehledné prostředí, ve vtahu k práci hasičů, je všude tam, kde hasič ztrácí vizuální 

kontrolu nad tím, kde se pohybuje a jeho orientace v prostoru je oslabena. Toto prostředí je 

vyvoláno nejčastěji z důvodu silného vývinu kouře, velké členitosti prostorů a jejich 

neznalosti či špatné mapové dokumentace, přerušení osvětlení zásahových a evakuačních 

prostorů, selhání osvětlovacích prostředků hasičů, nečitelnosti označení zásahových  

a únikových cest, intenzivního plamenného hoření, destrukcí stavebních konstrukcí, 

zvířeného prachu z důvodu výbuchu nebo v důsledku činnosti jednotek, zneprůhlednění 

zorníků dýchacích masek, vánice, mlhy a hustého deště.   

Toto nepřehledné prostředí je nebezpečné z důvodu možné ztráty orientace. Ztráta 

orientace má za následek zhoršené provádění průzkumu, záchrany a evakuace, znesnadňuje 

postup jednotek i ustup v případě nebezpečí. Může vyvolat nejistotu u zasahujících hasičů 

a paniku u ohrožených osob nebo zvířat. Ztráta orientace je i častou příčinou zranění a při 

nesprávném jištění muže dojít k úmrtí zasahujícího hasiče vlivem uplynutí ochranné doby 

dýchacího přístroje v nedýchatelném prostředí. [1] 

Toto nepřehledné prostředí hrozí zejména v: 

- Sklepeních a podzemních podlažích 

- Hromadných podzemních garážích 

- Velkokapacitních mrazírenských halách 

- Podkrovích a půdních prostorech 

- Objektech chemického průmyslu a v objektech se skladováním látek se silným 

vývinem kouře 

- Halových skladech a hangárech 

- Energetických kolektorech  a kabelových kanálech  

- Složitě členěných prostorech 

- Prostorech podzemních a pod vodní hladinou [1] 
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1.1 Kouř a zplodiny hoření 

Všechny materiály se přeměňují během hoření tak, že se hmotnost produktů nemění 

oproti hmotnosti reaktantů. Při hoření vzniká tedy teplo, světlo, kouř, hořlavé nespálené 

plyny a popel. Kouř se vyskytuje u všech typu požárů a muže obsahovat nejrůznější 

chemické látky podle druhu hořícího materiálu. Na místě požáru ve vztahu k ovzduší na 

hasiče číhají čtyři druhy nebezpečí: příliš nízká koncentrace kyslíku, vysoká teplota 

prostředí, kouř, toxicita plynů vznikajících v důsledků hořeni. 

Při požáru dochází ke dvěma skutečnostem a to ke spalování vzdušného kyslíku  

a tím snižování jeho koncentrace a dále k vytlačování vzduchu jako takového, vývinem 

kouře. Běžný obsah kyslíku v atmosféře je 21% ale již při 17% se člověk cítí hůř a má 

zrychlené dýchání. Při dalším snižování se tyto symptomy zhoršují a pro člověka je velmi 

těžké v tomto prostředí fungovat a při 9% koncentrace kyslíku v ovzduší dochází obvykle 

k bezvědomí. 

Vysoká teplota prostředí může poškodit plíce a dýchací cesty a to zvláště v případě 

kdy horké ovzduší obsahuje vodní páru. Vdechnutí zahřátého vzduchu na teplotu okolo 50 

°C může vést k poklesu krevního tlaku a tím selhání krevní cirkulace, muže dojít k edému 

plic, který může zapříčinit i smrt. 

Kouř je směs uhlíku, dehtu, hořlavých par, plynů a prachu. Na částečkách kouře 

kondenzují plynné produkty vznikající při požáru, nejčastěji organické kyseliny  

a aldehydy. Některé částice dráždí osoby při vdechování a jiné můžou dokonce zapříčinit 

smrt. Je třeba dávat pozor na to, že kouř může byt i rakovinotvorný, proto by hasiči měli 

dbát na řádnou ochranu plic i při požárech na volném prostranství. Dalším nebezpečím 

kouře je to, že snižuje viditelnost a tak může lehce dojít ke ztrátě orientace. 

Účinky toxických látek jsou různé, je třeba mít nepaměti, že negativní účinek vícero 

toxických látek se sčítá a konečný vliv na organizmus může být horší, než kdybychom 

vyhodnocovali jednotlivá nebezpečí. Některé nebezpečné látky působí dráždivě na plíce  

a způsobují jejích edém (HCl, SO2, HCN), jiné snižují vázanost kyslíku na krevní barvivo. 

Oxid uhelnatý (CO) je obzvlášť nebezpečným plynem, který vzniká při nedokonalém 

hoření a může vytvářet výbušné koncentrace. Mezi časté toxické plyny dále patří nitrozní 

plyny (NOx), fosgen (COCl2), Sirovodík (H2S). [4] 
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2 STATISTISKÉ SLEDOVÁNÍ ZÁSAHŮ 

Statistické sledování události nám pomůže zhodnotit počty zásahu v daném odvětví. 

Pro tuto práci v oblasti orientace v nepřehledném prostředí budou klíčovou roli hrát 

události požáry. Zjistíme, jak velkou četnost mají oproti jiným typům události. Potom 

zhodnotíme jak důležitá je příprava na tento typ události a vybavenost jednotky ve vztahu 

k nebezpečí plynoucího z tohoto druhu události. Všechny data pocházejí ze statistických 

ročenek generálního ředitelství HZS ČR. 

 

2.1 Česká republika 

V grafu 1. jsou uvedeny počty všech události na území ČR, které jsou zde datovány 

od roku 2013 až do roku 2017. Při pohledu na graf si můžeme všimnout, že počty požáru 

se v jednotlivých letech moc neliší. Nejvíc požáru za dané období bylo v roce 2015 a to 

19 685. Obecně lze říct, že počet požáru zaujímá zhruba 1/5 všech události. [2] 

 

Graf 1.: Počet události v ČR, 2013-2017 
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V grafu číslo 2. jsou uvedeny počty požáru v ČR ve vztahu k použití DP a větraní 

nuceného či přirozeného. Podle tohoto grafu se dá předpokládat, že všude tam kde byla 

nutnost použití dýchacích přístrojů anebo bylo třeba provést nuceného či přirozeného 

odvětrání bylo nepřehledné (zakouřené) prostředí. Počet takových události kde dle grafu 

bylo nepřehledné prostředí, se dá odhadnout pro jednotlivé roky na cca 5000. [2] 

 

 
Graf 2.: Počet požáru, 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 908

16 563 16 851

19 685

15 730

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2012 2013 2014 2015 2016

Požáry v ČR

Větrání nucené Větrání přirozené Použití DP Počet požáru



7 

 

V grafu číslo 3. se setkáváme s vybraným negativním vlivem u události. Tento 

negativní vliv patří pod okolnosti znesnadňující zásah a konkrétně se jedná o zakouření a 

přítomnost plynných toxických látek. [2]  

 

Graf 3.: Počet událostí s negativním vlivem na zásah 

 

V grafu číslo 4. jsou počty požáru ve vybraných objektech, budovách pro rok 2016. 

Tyto objekty a budovy jsem vybíral podle toho, kde je smysl použití orientačních systému. 

[2] 

 
Graf 4.: Počet požáru – vybrané objekty, budovy 
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2.2 Kraje 

V tomto grafu můžeme vidět porovnání krajů z hlediska počtu požáru za období od 

roku 2012 do roku 2016. Můžeme vidět, že hodnoty v jednotlivých krajích se více či méně 

liší a to díky vlivu rozlohy, počtu obyvatel, klimatu a charakteru kraje. Z grafu můžeme 

vypozorovat největší počet požárů ve Středočeském kraji, o něco méně pak 

v Moravskoslezském kraji a v Hl. městě Praha a naopak nejméně počtu požáru v kraji 

Pardubickém a Zlínském. [2] 

 

Graf 5.: Počet požáru v krajích ČR 
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3 STÁVAJÍCÍ POSTUPY PŘI ORIENTACI V NEPŘEHLEDNÉM 

PROSTŘEDÍ 

V tomto oddílu se budeme věnovat současným postupům při vstupu a následné 

orientaci v nepřehledném prostředí. Seznámíme se tedy s tím jak správně pronikat do 

uzavřených prostorů s předpokladem požáru, včetně toho co nám hrozí za nebezpečí a jak 

se proti němu bránit. Dále se budeme věnovat systému prohledávání místnosti, prostor ve 

vztahu k záchranným pracím, včetně značení prohledaných místností. 

 

3.1 Pohyb v neznámem prostředí  

Pohybování se v nepřehledném prostředí není jednoduchou záležitostí. Je potřeba co 

největšího soustředění na orientaci v tomto prostředí, k čemu nám většinou pomůže pouze 

hmatový vjem a neustálé uvědomováni si svého umístění. Pohyb v tomto prostředí je 

ovlivňován extrémními podmínkami. Velmi vysoké teploty, zakouřené prostředí, hluk  

a mnoho jiných okolností mají vliv na koncentraci každého hasiče. Zmíníme tedy pár zásad 

o pronikání do neznámých prostor, pohybu v nepřehledném prostředí, orientace v prostoru 

i situaci jako celku. [4] 

3.1.1 Zásady ustrojení hasiče 

Prvním krokem, který předčí vnikání do uzavřeného prostoru je řádné ustrojení 

každého hasiče. Každý hasič by měl mít kalhoty a kabát dobré velikosti. Oblek musí při 

různých činnostech na požářišti chránit hasiče tak, aby nikde nevznikaly holá místa. 

Kalhoty musí být převlečeny přes boty, proto aby nedocházelo k vnikaní žhavých časti do 

bot. Důležitou části hasičského oděvu je kukla, která se musí nasazovat před oblečením 

kabátu, tak aby dobře chránila krk. V souvislosti s použitím DP je nutné, aby ochranná 

maska dobře lícovala s obličejem. Při nasazování ochranné masky musíme dbát na to, 

abychom měli kuklu na gumové častí, gumová část pak musí být v přímém kontaktu 

s obličejem. Nesprávně padnoucí maska u přetlakového DP může zapříčinit rapidní snížení 

ochranné doby hasiče. Obecně je pak důležité dbát na všechny místa, kde se spojují různé 

části ochranných prvků, tak aby nevznikaly nechráněné místa. Správné ustrojení nesmí 

hasič nikdy podcenit, s důvodu možného zranění nebo nutnosti předčasně opustit 

nebezpečný prostor. [4] 
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3.1.2 Zásady pronikáni do uzavřených prostor 

Při pronikáni do uzavřených prostor máme dvě možnosti, buď je součásti vniknutí 

do prostoru nasazován vodní proud, jako ochrana hasičů před nelineárními projevy požáru, 

nebo je prováděn průzkum bez pomocí vodního proudu. V tom případě je nutné 

přizpůsobit postup průzkumné skupiny. Minimální vybavení hasiče technickými 

prostředky pro vnikání do uzavřených prostor je bourací sekera, nebo jiný nástroj pro 

násilné vnikání uzavřeného prostoru. 

Jedním ze zásadních nebezpečí při vnikání do těchto prostor jsou žíhavé plameny 

(rollover). Tento jev, který se šiří do okolního prostředí téměř ihned po otevření, je 

charakteristický odvalováním plamene pod stropem. Před otevřením dveří je tedy nutné, 

aby hasiči zjistili informace, které tomuto jevu napovídají. Nejčastějším symptomem 

tohoto jevu jsou zahřáté dveře. Nejdříve je tu možnost střiknutí trochu vody na vrchní část 

dveří a zárubní, jestli se voda odpaří, je to příznak zahřátých dveří. Na teplotu dveří nás 

může upozornit také žhavá kovová klika, či roztavená klika z plastu nebo roztavený štítek 

zámku. Pokud jsou dveře velmi horké, je nutné počítat se vznikem žíhavých plamenů. 

Dveře se musí otevírat tak, aby bylo nebezpečí pro zasahující hasiče co nejmenší, 

proto se musí otevírat v pokleku a vždy s krytím za stěnou. V případě uzamčených dveří, je 

nutno zjistit informace o typu zámku a dveří a promyslet postup otevření, jestliže dveře 

nejdou otevřít běžným způsobem, je vhodné využít páčidel, či bourací sekery jako 

beranidla. Po otevření se musí hasič neprodleně schovat za stěnu a držet se při zemi. Při 

tomto vstupování do uzavřeného prostoru si musíme uvědomit, jak důležitou roli hraje čas. 

V případě toho, že existuje nebezpečí z prodlení, lze zkusit dveře "vykopnout". Postup je 

pak takový, že uder musí být veden do oblasti zámku. Pokud se to jednomu hasiči nepovede, 

muže byt uder prováděn ve dvojici a to tak, že jeden hasič kope levou nohou a druhy pravou do 

stejného místa v oblasti zámku. [4] 
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Obrázek 1.: Vykopnutí dveří ve dvojici [4] 

 

Při vnikání do uzavřených prostor nám také hrozí explozivní hoření (Backdraft). 

Tento jev vzniká v důsledku nízkého obsahu kyslíku, vysoké teploty, nespálených 

nahromaděných plynů. Při porušení těsnosti místnosti se nasaje čerstvý vzduch, který se 

smíchá s hořlavými plyny a dojde k explozivnímu hoření. Pokud se předpokládá vznik 

tohoto jevu, je lepší do prostoru vůbec nevstupovat, jestliže je to nutné vyřeže se nejdříve 

malý prostor, přes který se prostor opatrně schladí a potom můžeme dveře, okno otevřít. 

Při vstupováni oknem je třeba být co nejšetrnější. Nejdříve se musí hasič podívat, 

jestli není někde okno otevřené a až potom se uchýlí k rozbití nejmenší tabule, nebo tabule 

kde je nejblíže klika okna. Při rozbití musí hasič dávat pozor, aby neohrozil sebe, ostatní 

hasiče nebo jiné osoby padajícími střepy. Při vstupu do prostoru malým oknem, průlezem 

je nutné v rámci bezpečnosti vstupovat nohy napřed. [4] 
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3.1.3 Zásady pohybu v nepřehledném prostředí 

V místě, kde vlivem požáru vzniká zakouření, je velmi často nulová viditelnost, a 

proto je to pro hasiče velmi nebezpečné prostředí. Je nutné, aby hasiči znali správné 

způsoby pohybu a předcházeli tak negativním příhodám jako propadnutí, přehřátí 

organizmu nebo pád ze schodů. 

První zásadou je, že se hasič musí pohybovat při podlaze tzv. „po čtyřech“. Tato 

zásada je výhodná díky mnoha věcem. Svým způsobem lze říci, že okolnosti na místě 

požářiště k tomu hasiče automaticky přinutí. V této poloze jsme částečně chránění proti 

teplu, které se udržuje nahoře a taky často i proti kouři a tak můžeme mít v pokleku daleko 

lepší viditelnost. I přes silné zakouření objektu se nad zemí udržuje poměrně dost dobrá 

viditelnost, což muže být přínosné při průzkumu, také při otevíráni dveří či oken je tento 

způsob pohybu velmi důležitý, díky možným jevům jako je např. rollover. Výhodou 

pohybu v kleče popř. plazení je také lepší rozložení váhy a tím zabránění propadnutí. 

K tomuto lze taky využít i bourací sekeru, která hasiči pomůže váhu ještě více rozložit. Je 

také důležité zvážit použiti svítilen v kouři, protože světlo rozsvěcuje částečky dýmu a tak 

se viditelnost mnohdy rapidně zhorší. Jedná se o stejný úkaz, jako při svícení v husté mlze 

dálkovými světly automobilu. [4] 

 

Obrázek 2.: Pohyb hasiče v nepřehledném prostředí [4] 
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Teplota v místě požáru hraje svou roli na způsob pohybu hasičů, čím blíže jsou 

hasiči ohnisku a přímým plamenům, tím důležitější je se držet při zemi z důvodu sálavého 

tepla a horkých plynů. Je zjevné, že hasiči pohybující se blízko ohniska požáru musí byt 

v pokleku, aby se vyvarovali popálenin či přehřátí. V situaci kdy dojde k výbuchu je hasič 

zasažen na co nejmenší plochu těla.  

 

 

Obrázek 3.: Rozložení teplot při požáru [4] 

Dalším výhodou této metody je menší riziko zranění vlivem zhroucení se stropní  

či střešní konstrukce. Je to z důvodu toho, že trosky často nedopadnou na podlahu,  

ale zachytí se už dříve a dojde tak k vytvoření volných míst v prostoru, kde hasiči zasahují. 

Tento způsob pohybu tzv. „po čtyřech“ nám dovolí mapovat okolí, a to tak, že se jednou 

rukou hasič opírá o zem a druhou se dotýká stěny. Je tedy pořád ve styku se dvěma 

orientačními body a tak nemůže přejít odbočku nebo dveře, aniž by si toho byl vědom. 

Ruka na zemi je pak důležitá proto, aby hasič nepropadl do prohlubně nebo nesjel  

ze schodů. Vzpřímenou chůzi můžeme využít všude tam, kde není vysoká teplota 

prostředí. Je však důležité si uvědomit, že se nám zhorší viditelnost. Pro snížení nebezpečí 

pádu je možné využít chůzi  posouvání nohou s trvalým kontaktem se zemí. Toto hasičům 

eliminuje nebezpečí našlápnutí do prostoru schodiště, prohlubně a následný pád nebo 

ztrátu stability. Tento způsob je pak logicky nemožné aplikovat v prostorách, kde se 

nachází trosky anebo je jiným způsobem členitý. V těchto prostorách musí naopak noha 

fungovat jako slepecká hůl a každé došlápnutí musí být prováděno se vší obezřetností. [4] 
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3.1.4 Zásady Orientace  

Důležitou oblastí pohybu v zakouřeném prostředí je dovednost orientace. Tento 

pojem orientace však neznamená jen orientaci v prostoru, ale i orientaci v čase a situaci 

jako celku. Orientace má podstatný vliv na účinnost zásahu. Obecně je třeba říci, že smysl 

pro orientaci je vrozený a nedá se již příliš ovlivnit. Výcvikem a zkušenostmi lze však 

vypracovat určité vjemy, které mají vliv na lepší smysl pro orientaci. 

Pro prostorovou orientaci potřebujeme trochu znát okolí. V normálním prostředí 

většinu informací, které člověk potřebuje k prostorové orientaci, získává vizuálně. 

V zakouřených prostředích je však zrakový vjem téměř nulový. Potřebné informace 

k prostorovému určení pak musí opatřit hmat, který hasiči nedává příliš mnoho informací. 

Tento nedostatek údajů o prostoru se člověk snaží doplnit vlastní fantazií. Nedostatek 

informaci však zapříčiní to, že máme strach a tak člověk často doplňuje informace 

iracionálně. Často se stává, že vzdálenosti, které si představujeme, jsou ve skutečnosti jiné 

a tak si může hasič myslet, že ušel pár metru a při tom pokročil jen o par centimetrů. 

Jednou s metod je pamatovat si vzdálenost jakou jsme ušli a to tak že si počítáme 

jednotlivé kroky k odbočce a posléze zase od odbočky. To znamená, že pokud jsme ušli 12 

kroku k odbočce a odbočili jsme doprava a ušli další 5 kroků, tak je nutné obrátit postup. 

Nejdříve ujdeme 5 kroků zpátky, odbočíme do leva a ujdeme dalších 12 kroků a jsme na 

původním místě. Tento postup lze použít jen na malé vzdálenosti. 

Dobrým pomocníkem při orientaci muže být také hadicové vedení, cesta zpátky je 

proto mnohem jednodušší. Musíme ovšem dávat pozor protože vytvořené hadicové vedení 

může vytvořit smyčku, po které hasiči postupuji v kruhu. V zakouřeném prostředí si toho 

netrénovaní hasiči s velkou pravděpodobnosti nevšimnou. Pokud hasič předpokládá vznik 

tohoto jevu, je nutné, aby uchopil hadici obouruč a vydal se jedním směrem. Dalším 

problémem muže být nasazení více proudů v jednom prostoru. V tomto případě je nutné, 

aby hasiči byli obezřetní a nedošlo k záměně hadic. Pokud se stane, že hasič svou hadici 

zamění nebo ztratí, je nutné, aby postupoval po natlakované hadici. Dojde tedy buď k 

proudnici, nebo k rozdělovači. Postup po nenatlakované hadici je nebezpečný z důvodu 

toho, že se může jednat o prohořelý nebo již zrušený proud. Jeden ze systémů, který 

umožňuje lepší orientaci s využitím hadicového vedení, je využívaní speciálních 

hadicových spojek, podle kterých je možné určit také směr úniku. Tento systém se používá 
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v USA. Ve Velké Británií se používá vodicího lana, na kterém jsou uzlíky podle, kterých 

lze poznat směr pohybu hasiče. I na sebelepší systém se však nemůžeme v tomto prostředí 

spolehnout na 100%. Vždycky se může lano zamotat anebo zaseknout. Je nutné proto být 

maximálně opatrný a rozvážný. 

Další důležitou věcí pro hasiče v nepřehledném prostředí je orientace v čase. Tato 

orientace může být stejně důležitá jako orientace v prostoru. Každý nasazený hasič je 

limitován ochrannou dobou dýchacího přístroje, nejčastěji vzduchového DP. Občas 

nastávají situace, kdy hasič není schopen vyčíst hodnoty zbývajícího dýchacího média 

(vzduchu) z manometru. Předpis stanoví, že VZ musí zaznamenávat dobu pobytu v DP 

každého hasiče, to však může být často obtížné. Každý hasič má jinou průměrnou spotřebu 

vzduchu a také jinou spotřebu při vykonávání různých činnosti. Při velmi náročných 

podmínkách se může ochranná doba rapidně zmenšit. Proto by se každý hasič měl 

orientovat v čase. Je však nutné nejenom si uvědomovat jak dlouho jsme v nepřehledném 

prostředí, ale i to kolik času nám zbývá, abychom se stihli bezpečně vrátit zpět. Vnímáni 

času muže být však ovlivněno strachem anebo tím, že se hasič cítí až moc nedotknutelně. 

Oba případy nejsou dobré. V prvním případě je nasazení hasiče neefektivní, kdežto 

v druhém případě hasič hazarduje se svým životem. Tudíž je velmi důležité cvičit 

v podmínkách, co nejvíce se blížícím realitě, tak aby každý hasič dokázal odhadnout svou 

spotřebu vzduchu za různých podmínek, naučil se vnímat, jak dlouho je nasazen a kdy by 

se měl začít vracet. [4]  

 

3.2 Vyhledávaní osob v nepřehledném prostředí 

V této kapitole zmíníme jednu z nejdůležitějších činnosti jednotek požární ochrany 

při požáru, a to je vyhledávání osob a jejich záchrana. Tato oblast patří mezi vůbec 

nejnáročnější činnosti při požáru. Je nutné, aby hasiči, kteří vyhledávají a zachraňuji 

osoby, byli dostatečně vycvičení a měli odborné znalosti ohledně této problematiky. Čas 

hraje často velmi důležitou roli a tak musejí hasiči prokazovat statečnost a odhodlanost. 

Obecně lze říci, že sukces pátráni a záchrany je závislý na jistých faktorech, jako  

např. počet ohrožených osob, členitost objektu, rozloha požáru, počet a kvalita sil  

a prostředku a další faktory. [4]  
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3.2.1 Průzkum 

Pro každý zásah je důležité mít co nejvíce informací s co možná nejlepší kvalitou. 

Právě na tomto bude záležet, jak efektivně bude probíhat vyhledávání a záchrana osob. Při 

cestě na místo události můžou hasiči získat první informace pozorováním hořící budovy. 

Toto pozorování nám poskytne prvotní údaje o rozsahu požáru, o tom jestli se v budově 

nacházejí lidé, o povrchu budovy. Tímto průzkumem lze dospět k prvním návrhům na 

provedení záchrany osob. Průzkum vnějšku nám dokáže posléze pomoct při orientaci 

v budově. Podle míry nebezpečnosti je nutné zjistit případné náhradní cesty úniku jako 

okna, dveře nebo schodiště a to ještě předtím, než dojde k průzkumu uvnitř budovy. Je 

nutné dávat pozor na to, že některé okna jsou opatřena mřížemi nebo roletami. 

Bezesporu nejpodstatnější informací, při provádění záchranných prací, je to, zdali 

se v daném objektu nacházejí osoby v ohrožení života a zdraví. V určitých případech je to 

ihned zřejmé, protože osoby na sebe sami upozorňují máváním z oken nebo tím, že si 

stoupnou na římsu či jiným způsobem. Při zásahu, kde postrádáme tyto indicie, je vhodné 

vyslechnout svědky, kteří nám pomůžou urychlit vyhledávání, tím že nám upřesní, kde se 

osoba pravděpodobně nachází. V mnoha případech pomůže informace o tom, kde byla 

osoba naposledy zpozorována. Musíme počítat s tím, že informace od svědků jsou jen 

orientační. Osoby ve snaze uniknout z objektu zasaženého požárem můžou změnit dřívější 

místo a zabloudit. Dalším problémem je, zjistit množství osob, které se v objektů nachází,  

s výjimkou bytů a rodinných domků, kdy je počet osob téměř jistý. 

Významnou součásti průzkumu je zjištění, jestli se nenacházejí nějaké osoby na 

římsách, v oknech, na plášti objektu. Tyto osoby, které jsou často vystaveny vysokým 

teplotám a štiplavému kouři, mají tendenci skočit i když následky pádu nemusí přežít. Je 

tedy nutné obejít celou budovu ze všech stran. Pokud se v objektu tyto osoby nacházejí,  

je jedinou možností pokusit se je informovat o tom, že záchrana už je na cestě. Takový 

člověk potom cítí, že se ho hasiči snaží zachránit a vydrží v těchto hrozných podmínkách 

déle, než kdyby neměl žádnou naději na záchranu. [4] 
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3.2.2 Vyhledávání osob 

Jsou dva důvody toho, proč hasiči jdou prozkoumávat nepřehledné prostředí  

a vystavují se tak nebezpečí vlivem požáru. Hlavním důvodem je samozřejmě pátrání po 

osobách a druhým důvodem je nalezení ohniska požáru a směru šíření ohně. Toto 

vyhledávání se velmi často provádí ve dvou etapách, a to jako primární a sekundární 

pátrání. Všechny průzkumné skupiny, které se rozhodnou vstoupit do nepřehledného 

prostoru musejí být vybaveni technickým prostředkem, se kterým můžou dále postupovat 

do jednotlivých prostor a s nimž budou moci vytvořit zpáteční cestu, nastane-li nouzová 

situace. Dalším důležitými prostředky, pokud se bavíme o vyhledávání, jsou prostředky 

pro záchranu (vyváděcí kukly, vyváděcí parat C masky). Vyhledávání a záchrana osob 

prochází pěti etapy. Nejdřív musíme zajistit základní informace, poté se provádí pátrání, 

označování prohledaných prostor, transport obětí a nakonec předlekařská pomoc. [4] 

Primární pátrání pokládáme za pátrání po osobách, které jsou přímo ohroženy. Tuto 

informace se můžeme dovědět od svědků anebo můžeme předpokládat, že se osoby 

nacházejí na určitých očekávaných místech. Tyto místa plynou s určité logiky přemyšlení, 

chování osob. Za tyto místa považujeme prostory pod okny, balkóny, schodiště, postele  

a jejich okolí. Hoří-li tedy v určité místnosti, provedou hasiči průzkum pod oknem této 

místnosti a v bezprostřední blízkosti okna. Tento typ průzkumu je často prováděn za 

současného tvoření proudu. Postup pátrání je takový, že se postupuje od ohniska místnosti 

nejvíce zasažené požárem (největší nebezpečí pro osoby) ve směru ke vchodovým dveřím. 

Při dostatku sil a prostředku je dobré nasadit hned dvě skupiny pro vyhledávání, s tím že 

první jde k ohnisku a druhá prohledává zbytek prostor. Primární pátrání je tedy rychle 

vyhledávání osob na určitých typických místech anebo na místech určenými svědky. [4]  

Pátráni sekundární pak obvyklé provádějí jednotky požární ochrany, které dorazí na 

místo události jako posilové jednotky. Toto pátrání má za úkol provést prohledání všech 

prostor budovy s maximální rozvahou tak, aby byly nalezeny všechny osoby v budově. Je 

třeba dbát zvýšenou pozornost při vyhledávání malých dětí, které jsou často velmi 

vynalézavé při ukrývání. Děti přemýšlejí jinak, mají strach a ve snaze se ukryt před 

požárem vyhledávají místa (pod postelí, ve skříni, úložný prostor postele, za zavěs), kde by 

se dospělé osoby nenalezly. [4]  
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Obrázek 4.: Prohledávání pod nábytkem za pomocí bourací sekery [4] 

3.2.3 Priorita záchrany osob 

Při příjezdu na místo události musí velitel první jednotky na místě uskutečnit první 

rozhodnutí k provedení záchrany osob a lokalizace požáru. Mužstvo pak musí plnit určené 

úkoly. Proto je první jednotka, před příjezdem posilových jednotek, často pod velkým 

tlakem. Musí utvořit hadicové vedení a útočný proud a také musí začít prohledávat budovu 

z cílem záchrany osob a to od prostoru, kde osobám hrozí největší nebezpečí, až po ostatní 

prostory. Ve vztahu k hasebním pracím a záchraně je nutné, aby se hasiči soustředili jen na 

nejnutnější hasební práce a měli na paměti, že nejdříve je důležité provést záchranu a až 

potom uhasit či dohasit požár. Tento útočný proud je však důležité utvořit, aby 

nedocházelo k rozšiřování požáru a aby mohla být prováděna záchrana i tam, kde by to 

v důsledku požáru nešlo. Obecným pravidlem je, že nejdříve se provádí záchrana na 

zasaženém podlaží, poté nad zasaženým podlažím a následně v nejvyšším podlaží, kde se 

kumuluje teplo a kouř. Prioritně se však zachraňují osoby stojící na římsách, na balkonech, 

oknech. Dalším obecným pravidlem je, že se osoby zachraňují pořadí: děti, ženy, starci, 
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muži. Toto pořadí lze však změnit s přihlédnutím na zdravotní stav a konkrétní situaci na 

místě události. [4]  

3.2.4 Systém pátrání 

Pro efektivní systém pátrání je důležité dodržovat pár zásad, jako přidělení 

vyhledávacích sektorů průzkumným skupinám, dále v těchto sektorech určit směr pátrání, 

stanovit systém označování propátraných místností, vytyčit místo shromažďování 

zachráněných osob. Tento základní pilíř pravidel, musí znát dobře všichni hasiči, co se na 

záchraně podílejí. 

Hasiči můžou postupovat dvěma směry a to buď zleva doprava, nebo obráceně. 

V případě, že je dost sil a prostředků k vytvoření dvou týmů lze postupovat dvěma směry 

proti sobě. Pokud velitel neurčí jinak je pravidlem, že hasiči postupují ve směru zleva 

doprava, tedy podle hodinových ručiček. Hasiči postupuji prostorem a narazí-li na dveře, 

nejdřív je označí a potom začnou s prohledáváním. Levou ruku budou mít stále v kontaktu 

se stěnou, předměty a pravou rukou budou pátrat. Proto, aby nevznikal uvnitř místnosti 

hluchý prostor, můžou hasiči použít bourací sekeru. Po prohledání místnosti se skupina 

vrátí opět ke dveřím a postupuje dál v pátrání.  

 

Obrázek 5.: Směr pátrání v objektu [4] 
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Hasiči musí dbát na to, aby byla pokryta celá plocha místnosti, pokud toho nejsou 

schopni, musí se jeden s hasičů, v trvalém kontaktu se stěnou, natáhnout směrem ke středu 

místnosti a druhý hasič pak ve stálém kontaktu s prvním provádí pátrání. V případě 

rozsáhlejších prostorů, kdy tyto metody nestačí, se musí použít vodicí lano. Každý hasič si 

musí uvědomit, že v téměř nulové viditelnosti bez jakéhokoli orientačního prvku, jako je 

např. kontakt se stěnou, se lehce dostane do nebezpečí ztráty orientace a snadno zabloudí i 

v prostoru, který je v normálních podmínkách velice přehledný. Během průzkumu musejí 

hasiči poslouchat všechny zvuky okolo, které by mohly určit výskyt osoby (např. hlas, 

rytmické klepání). [4]  

3.2.5 Značení prohledaných místností 

Při vyhledávání osob v budovách je častým problémem to, že hasiči prohledávají 

stejné místnosti opakovaně. Pro efektivní zásah jsou vymyšlené systémy značení 

prohledaných místností, které upozorní další průzkumnou skupinu o tom, že v místnost je 

právě prováděn průzkum, anebo že v místnosti už průzkum proběhl. Tyto systémy značení 

můžeme rozdělit do dvou skupin.  

Systémy pro zrakovou orientaci, které se používají v prostorech s relativně dobrou 

viditelností a systémy pro orientaci hmatovou v místech kde je viditelnost téměř nulová. 

Oba dva systémy fungují na stejném principu, kdy je značení rozděleno do dvou části. Při 

značení místnosti s relativní viditelností se udělá na dveřích čára při vstupu a při výstupu 

se dokonči a udělá se kříž. Tento kříž lze udělat křídou, sprejem, izolační páskou nebo 

jiným způsobem. V nepřehledném prostředí s téměř nulovou viditelností se používá 

pryžových značek, které jsou identifikovány hmatem. Jedná se o gumovou značku ve tvaru 

písmena I se dvěma otvory na koncích. Průzkumná skupina ji nasadí na kliku dveří na 

začátku průzkumu a po průzkumu nasadí i druhý konec na dveřní kliku.  
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Obrázek 6.: Značení, vlevo probíhá průzkum, vpravo průzkum proveden [4] 

Je velmi důležité, aby toto značení bylo jednotné pro všechny zúčastněné jednotky 

požární ochrany. Proto musí velitel zásahu určit systém a informovat všechny jednotky 

před vstupem do nepřehledného prostoru, aby nedošlo k chaosu. [4]  

3.2.6 Souhrn hlavních zásad u požáru  

- Hasiči by neměli vstupovat do prostoru budovy, kde je taková energie hoření, že se 

nepředpokládá výskyt živých osob. 

- Nevstupovat do objektu, kde hrozí vznik backdraftu, pokud ho předem 

neodvětráme nebo ochladíme. 

-  Všechny jednotky požární ochrany na místě události musejí spolupracovat dle 

jednotného systému značení.  

- Velitel zásahu musí mít družstvo, které bude neustále připraveno zasáhnout 

v případě, kdy se skupina uvnitř dostane do problému. 

- Vždy pracovat ve skupinách minimálně po dvou hasičích s použitím nejvyššího 

stupně ochranných pomůcek. 

- Použít odvětrání ke zlepšení viditelnosti a snížení koncentrace nebezpečných plynů 

- Komunikovat s velitelem o všech zásadních informacích. [4]  
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4 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO NEPŘEHLEDNÉ PROSTŘEDÍ 

VYUŽÍVANÉ V HZS MSK 

V předchozí kapitole bylo zmíněno všechno o postupech při orientaci v nepřehledném 

prostředí, k těmto postupům však musejí být hasiči dobře vybavení technickými 

prostředky, aby mohli dobře a bezpečně vykonávat všechny uvedené činnosti. To znamená, 

že tato kapitola pojednává o všech prostředcích, které hasiči umožní pobyt v nepřehledném 

a nedýchatelném prostředí a také zvýší míru bezpečí.  

4.1 Dýchací přístroje 

Tento technický prostředek je jeden z nejdůležitějších. Bez dýchacího přístroje by 

totiž hasič nemohl pracovat ve všech podmínkách. U tohoto povolání není místo na 

hrdinství v tom slova smyslu, že opomineme nějaký stupeň ochrany, protože nikdy 

nevíme, co nás může překvapit. Kouř bývá často zrádný a většinou nevíme, jaké 

nebezpečné plyny obsahuje a tak by se mohlo lehce stát, že by se ze záchranáře stál 

zachraňovaný. Můžou nastat tedy dvě situace, první kdy vzduch neobsahuje žádné toxické 

plyny, ale došlo k poklesu kyslíku a druhá, kdy jsou v ovzduší toxické látky. Proto pokud 

jdeme do uzavřeného prostoru, musíme mít na sobě fungující dýchací přístroj, včetně řádně 

nasazené dýchací masky. Je zapotřebí mít na paměti, že člověk vydrží bez kyslíku 3-5 

minut.  

Dýchací přístroje můžeme rozdělit na dvě základní skupiny a to na DP filtrační a DP 

izolační. Filtrační přístroje se u HZS používají k evakuaci, záchraně osob. Tyto přístroje 

fungují dobře při odbourávání toxických zplodin, mají však veliký hendikep v tom, že 

nedokážou bezpečně fungovat v prostředí se sníženou koncentrací kyslíku. Proto se 

budeme věnovat více izolačními DP. Tyto přístroje můžeme dále rozdělit na dálkové a 

autonomní (nezávislý, přenosný). Pro práci hasiče je důležitá flexibilita to znamená, že 

přistroj, musí být přenosný. Autonomní přístroje pak dále můžeme rozdělit na přístroje 

kyslíkové a vzduchové. Oba systémy se u hasičů používají. Kyslíkové přístroje na 

dlouhodobější zásahy s ochrannou dobou až 4 hodiny a vzduchové na běžné zásahy.  

Vzduchové DP můžeme ještě dále rozdělit na přístroje rovnotlaké a přetlakové. Rovnotlaké 

se dnes už u hasičů používají zřídka a to vzhledem k nárůstu počtu bezpečnějších 

přetlakových VDP. [4] 
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4.1.1 Vzduchový dýchací přístroj 

Tento typ přístroje funguje, na rozdíl od kyslíkového dýchacího přístroje, na velmi 

jednoduchém principu. Základem je tlaková lahev s objemem okolo 6 litrů, kde je 

vytvořena zásoba kyslíku stlačováním vzduchu zpravidla na 300 barů. Tyto přístroje pak 

limituje právě zásoba vzduchu, proto jsou určeny na krátkodobé zásahy s ochrannou dobou 

okolo 20 až 30 minutami, s ohledem na již zmiňovanou spotřebu vzduchu hasiče. Tyto 

přístroje i přes svou jednoduchost procházejí vývojem a tak se dnes skládají z nosiče 

s popruhy, plicní automatiky, redukčního ventilu, obličejové masky s kandaháry popř. 

s náhlavním křížem, hlásiče nečinnosti (bodyguard) a tlakovou lahví z kompozitu. Tyto 

přístroje jsou pohodlnější, lehčí a bezpečnější než jejich předchůdci. Důležitou věcí je, aby 

si každý hasič dokázal vypočítat ochrannou dobu DP. Tato ochranná doba se vypočítá 

vynásobením tlaku (bary) a objemu lahve (litry). Tuto hodnotu posléze dělíme průměrnou 

hodnotou spotřeby vzduchu, která je v jednotce l/min (zpravidla se udává spotřeba v klidu 

na 50 l za minutu) a vyjde nám zbývající ochranná doba v minutách. Je důležité, aby si 

každý hasič byl přibližně vědom své průměrné spotřeby v různých podmínkách. [4] 

 

Obrázek 7.: Přístroj Dräger PSS 90, maska FPS 7000, kandahár [5] 
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4.1.2 Bodyguard  

Toto zařízení je součástí dýchacího přístroje od firmy Dräger a funguje jako 

manometr tlaku uvnitř lahve, dále přepočítává zbytkový tlak a ukazuje zbývající ochrannou 

dobu v minutách. Tento přístroj má také zabudovaný hlásič nečinnosti, který funguje tak, že při 

delší nehybnosti se spustí akustický a optický alarm, tento nouzový signál lze spustit i 

manuálně pokud má hasič nějaký problém. Digitální systémy jsou srovnatelné z mechanickými 

manometry, jejích problém však spočívá v nutnosti napájení. Digitální systémy se dnes 

používají běžně v MSK. Ovládání těchto manometrů je jednoduché, lze podsvítit displej, 

hodnoty na displeji jsou dostatečně velké a přehledné. [4] [6]  

 

Obrázek 8.: Přístroj Dräger Bodyguard 7000 [6] 

4.2 Termokamera Dräger UCF 9000 

Tento moderní prostředek slouží hasičům k vyhledávání skrytých ohnisek požárů, 

vyhledávání osob v nepřehledném prostředí, při dohašování a kontrole nebezpečí 

opětovného vzniku hoření na hašeném místě. Mimo jiné také slouží k orientaci 

v nepřehledném prostředí. Konkrétně tato kamera dokáže zaznamenávat film a obrázky, je 

velmi lehká a lze ji ovládat jednou rukou. Má osm zobrazovacích režimů, mimo jiné oheň 

a režim vyhledávání osob, které lze velmi dobře použít v nepřehledném prostředí. [7] 
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Obrázek 9.: Termokamera Dräger UFC 9000 [7] 

4.3 Hadicové vedení 

Tyto prostředky jsou v nepřehledném prostředí velice důležité. Jedna z pouček praví, 

že do uzavřeného prostoru, s předpokladem požáru, můžeme vnikat jen se zavodněným 

proudem. Mohlo by se zdát, že útočný proud již podle názvu slouží k uhašení požáru, ale 

to není celá pravda. Tento proud nám totiž může zachránit život a to z několika důvodů. 

Musíme si uvědomit, že pokud někde vstupujeme, můžeme si s proudem ochladit 

prostředí, dnešní moderní proudnice dokážou udělat clonu a tak se můžeme bránit proti 

sálavému teplu a plamenům. Další výhodou je, že se po zavodněné proudnici lze docela 

dobře orientovat v nepřehledném prostředí, dokud je proud zavodněn, máme jistotu, že se 

dostaneme minimálně po rozdělovač a ten je mimo nepřehledný prostor nebo minimálně 

pak v prostoru, kde je lepší viditelnost. 

Požární hadice se označují A, B, C a D, podle vnitřního průměru. K většině zásahu 

se používá pro dopravní vedení hadici o vnitřním průměru B (75mm) a na útočné vedení 

hadice C (52mm), v MSK se používá také hadice C (52mm) na dopravní vedení a na 

útočné vedení hadice C (42mm). Vnější oplet těchto hadic je s polyesterové nebo 

polyamidové nitě s vnitřní pryžovou vložkou. Dalším typem jsou hadice odolné 

chemickým látkám. Jsou vyrobeny ze syntetických vláken oboustranně pokryté pryží. [10] 
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Obrázek 10.: vlevo hadice techmatex, vpravo běžná hadice [8] [9] 

4.4 Radiostanice 

Radiokomunikační systémy jsou pro hasiče v nepřehledném prostředí základním 

komunikačním prostředkem, zvláště pak když jde o komunikaci s velitelem zásahu. 

Zasahující hasiči tak můžou jednoduše komunikovat mezi sebou, dokážou  

i v nepřehledném prostředí například požádat o vodu nebo pomoc v případě osobních 

potíží, či nutnosti dalších sil a prostředku. Další důležitou věcí je komunikace s velitelem 

zásahu, který vyhodnocuje všechny informace a v případě nebezpečí muže ihned odvolat 

všechny jednotky zasahující uvnitř objektu. Existuji 2 typy radiostanic a to digitální  

a analogové, které se dnes u profesionálních jednotek už moc nepoužívají. Digitální 

radiostanice fungují na celoplošné radiové síti PEGAS, která umožňuje datové a hlasové 

spojení. Velitel musí mít přehled o tom, jestli všechny mužstva na místě události využívají 

radiostanic stejného typu. Nejčastěji v případě, kdy jsou na místě dobrovolné jednotky, je 

třeba, aby velitel měl i analogovou radiostanici nebo převodník, protože právě tyto 

jednotky ještě často „analogama“ disponují. Důležitou věci pro přehlednost komunikace 

jsou volací značky. Při komunikaci vozidlové radiostanice se používá volací značky dle 

povolení nebo dokladu, která je tvořena prefixem a indexem (např. POS111). Toto 

nejčastěji u zásahu využijeme při komunikaci s IBC. Další možností je otevřená volací 

značka, která vyjadřuje přímo funkční zařazení a využívají ji všichni hasiči na místě 

události a to například „velitel úseku 1“, „strojník tatra“, „rozdělovač“. [10] 
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Obrázek 11.: Ruční a vozidlová digitální radiostanice 

4.5 Přetlakové ventilátory 

Přetlakové ventilátory jsou určeny k nucenému odvětrání kouře. Ventilátor vytváří 

uvnitř prostoru přetlak čistého vzduchu z vnějšku, čímž je vytlačován kouř a horké plyny 

zevnitř ven z objektu. Tento prostředek muže hasičům velmi ulehčit činnost, protože 

dokáže snížit teplotu prostředí, učinit prostředí dýchatelné a hlavně zlepšit viditelnost 

v prostoru. Při přetlakové ventilaci je důležité vytvořit přiváděcí a odváděcí otvor. 

Odváděcí otvor by mněl být přibližně stejně velký jako přiváděcí, s umístěním nejlépe na 

závětrné straně. Je nutné, aby vzduchový kužel, který vychází z ventilátoru, zabíral celou 

plochu přiváděcího otvoru. Ve výjimečných případech, tam kde není možné vytvořit 

odváděcí otvor, lze mít jen jeden otvor na přivádění a odvádění a to tak, že se kužel 

vzduchu nastaví, aby kouř unikal horní části otvoru. Velitel zásahu musí vždycky zvážit, 

jestli nasazení přetlakové ventilace nemůže nějakým způsobem ohrozit osoby, průběh 

zásahu anebo znovu rozdmýchat či rozšířit stávající požár. [10] [1] 



28 

 

 

Obrázek 12.: Přetlakový ventilátor MT 236 easy [12] 

4.6 Vodící lano 

Tento prostředek můžou hasiči použít k orientaci v nepřehledném prostředí. Jako 

vodící lano lze použít každé lano, které je umístěné na výjezdové technice, je třeba však 

dávat pozor na to, že jsme limitování jeho odolností. Na stanici HZS MSK Ostrava-Zábřeh 

jsou na prvním voze a II výjezdu k dispozici lana o délce 2x30m a 60m. Tyto lana jsou 

však zapečetěná a určena primárně k lezení, proto je zde ještě jedno pomocné lano v délce 

60 m, které se materiálovým složením nikterak neliší. Toto lano pak lze použít k orientaci 

a jištění v nepřehledném prostředí, aniž by se muselo ničit lano určené k lezení. Dříve jsme 

uvedli, že orientovat se můžeme po hadicovém vedení, ve srovnání s tím je orientace po 

lanu rychlejší a méně náročná, avšak lano se lehce zauzluje a zasekne pod překážku a jeho 

odolnost proti teplu a chemickým látkám muže být tak nižší. 

 

Obrázek 13.: Pomocné lano k orientaci 60m 
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4.7 Prostředky užívané při záchraně osob v nepřehledném prostředí 

 

4.7.1 Označovací prvky 

Tyto prvky jsou velmi důležité při rozsáhlejších požárech objektů, zvláště pak 

obytných budovách, kde se předpokládá výskyt osob a je nutné provést důkladný průzkum. 

Způsob označování jsme zmínili již v předchozí kapitole. Řekneme si tedy, co všechno se 

dá použít a co se používá v HZS MSK Ostrava. Jako značící prvky se dají použít lepicí 

pásky, křídy a různé kreslící potřeby, s tím že je nutné, aby označení bylo dobře viditelné 

 a nedošlo ke zničení dveří, které označujeme. V HZS MSK Ostrava se používají pryžové 

značící prvky ve tvaru zaobleného obdélníku, s dírami na kliku na obou koncích. Těmito 

prvky disponuje každý hasič, má je uschované v převlečníku a v případě požáru je ihned 

připraven k označování. 

4.7.2 Evakuační masky a vyváděcí PARAT C kukly 

Oba dva tyto prostředky se používají u hasičů. První z nich (evakuační maska) je 

jednoduchý prostředek ve formě masky a hadičky. Maska se nasadí na hlavu, stáhne 

provázkem u krku a hadička se napojí na přípojku dýchacího přístroje hasiče. Velkou 

nevýhodou u tohoto prostředku je, že ubírá stálou dávkou 90 l/min. z dýchacího přístroje 

hasiče. Tento fakt je velkou nevýhodou z mnoha důvodů, proto se přistupuje, je-li to 

možné k PARAT C kuklám. Tyto kukly pak nejsou nic jiného, nežli filtrační dýchací 

přístroj, který lze použít až na 15 minut v nedýchatelném prostředí. Jedinou nevýhodou 

těchto prostředku je, že nejdou použít v prostředí s nízkým obsahem kyslíku. [13] 

 

Obrázek 14.: Vlevo značící prostředek a vpravo Parat C masky a vyváděcí kukla 
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5 PROSTŘEDKY A SYSTÉMY PRO ORIENTACI UŽÍVANÉ 

V ZAHRANIČÍ 

Ve dvou předchozích kapitolách jsme si uvedli všechny postupy a prostředky, které se 

používají v současné době v ČR. Tyto prostředky a postupy však můžeme porovnat s těmi, 

které se používají v zahraničí. V České republice, v Moravskoslezském kraji obzvlášť, je 

vybavenost hasičů jak technikou, tak i prostředky na vysoké úrovni, ale i přes tento fakt je 

nutné sbírat pořád nové informace a snažit se o to, aby byly v široké škále činnosti hasičů 

zaplněny všechny možné mezery v postupech či prostředcích u různých zásahů. Jendou 

s těchto mezer můžou být i orientační systémy. 

5.1 Dräger PSS Merlin 

Tento telemetrický systém od firmy Dräger spolupracuje s jednotkou Bodyguard na 

dýchacím přístroji, která vysílá na panel systému Merlin důležitá data o hasiči nalézajícím 

se v nepřehledném prostředí. Tyto data jsou vysílána bezdrátově radiovým přenosem a to 

podle předchozí registrace na jméno uživatele bodyguardu. Tyto data, které má uživatel 

bodyguardu se posílají na panel systému v intervalu 20 sekund a tak má obsluha panelu 

k dispozici čerstvá data. Obsluha panelu má tedy k dispozici informace o tlaku v lahvi, 

zbývající ochranné době a času stráveném v nepřehledném prostředí. V Případě, že se 

uživatel bodyguardu dostane do nesnází, umožňuje tento systém manuální i automatickou 

výstrahu. Tyto výstrahy se zobrazí na panelu vizuálně, ale panel taktéž vydává i zvukový 

signál, který upozorní na to, že má hasič problémy, a že bude nutné podniknout 

záchrannou akci. Další funkci tohoto systému je signalizace stažení, která funguje 

oboustranně. Uživatel Bodyguardu může dát signál obsluze systému, že opustí nepřehledné 

prostředí a stejně tak i obsluha může dát signál ke stažení určitému uživateli nebo celému 

týmu, který se nachází v nepřehledném prostředí. Tyto signály pak postupně potvrdí 

uživatelé nebo i obsluha systému. Tento systém zvládne obsluhovat jedna osoba, kterou 

určí velitel, avšak měla by být řádně proškolena. Systém Merlin je podle mého názoru 

dalším bezpečnostním prvkem, který umožní hlavně veliteli zásahu přesně vědět informace 

o hasičích. Velitel je tak v menším tlaku a podle těchto informací se může rozhodovat, co 

nasazené jednotky zvládnou udělat s danou zásobou vzduchu. Další výhodou je, že když se 

hasič nalézá v opravdu špatných podmínkách, kde by mohl mít potíže z přečtením hodnot, 

může obsluha informovat jednotlivé hasiče o hodnotách přes radiostanici. [14] 



31 

 

 

Obrázek 15.: Telemetrický systém Merlin [14] 

 

5.2 Diktron orientační systém  

Tento systém pochází s Velké Británie a jedná se o systém, který slouží k orientaci 

v nepřehledném prostředí, nejčastěji v rozlehlejších prostorech. Tento systém se navrhl 

zejména pro prostory jako jsou: kabelové kanály, kolektory, podzemní parkoviště, velké 

halové objekty a sklady, obchodní centra a  další prostory podobné těmto. Tento systém 

napomáhá efektivnímu prohledávání místnosti a rychlejší opouštění prostoru. Systém se 

skládá z hlavního lana odolného vůči požáru dlouhého 60 metrů, dále visačky A a B pro 

označení dvou hlavních proudů, kapsičky obsahující 6m osobní lano rozdělené na 2 kusy o 

délce 1,25m a 4,75m, dále děrované štítky s jednou až čtyřma děrami pro označení 

odboček z hlavní linie.  
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Obrázek 16.: Hlavní lano [16], osobní lana, štítky odboček a hlavního lana 

 

Kapsička obsahuje osobní lano rozdělené na 2 kusy o délce 1,25 metrů a druhé o 

délce 4,75m. Hlavní lano je z pleteného polyesteru o průměru 8 mm a má na sobě karabinu 

k zaháknutí na startovacím místě prohledávaní. Toto lano má na sobě v intervalech o délce 

2,5 metrů dvě lanka bez uzlíku a dvě lanka s uzlíkem. Tyto lanka o průměru 3 mm jsou od 

sebe vzdálená 15 cm a označují směr postupu. Směr postupu je určen tak, že když 

narazíme nejdříve na lanka bez uzlíku a až posléze na lanka s uzlíkem postupujeme ven 

z nebezpečného prostoru. Obráceně, tedy když narazíme nejdříve na lanka s uzlíkem na 

konci a až pote na lanka bez uzlíku jdeme dovnitř nebezpečného prostoru. Celé 60 metrové 

lano je uloženo v žlutém vaku ve tvaru válce z PVC. Je nutné dbát na to, aby lano bylo 

správně uloženo v pytlíku a nedocházelo tak při zásahu k zamotání. Na obrázku číslo 16 a 

17 můžeme vidět, jak toto hlavní lano vypadá a jak vypadají lanka určující směr, která 

z hlavního lana vystupují. 
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Obrázek 17.: Hlavní lano s provázky určujícími směr [15] 

Postup při použití je takový, že velitel urči průzkumné skupiny minimálně po 2 

hasičích. Každý z hasičů musí mít plnou výbavu a to hlavní lano v žlutém vaku, dále 

kapsičku z osobním lankem a děrované štítky. Jeden z hasičů ukotví hlavní lano 

v bezpečném prostoru s dobrou viditelnosti a na toto lano umístí štítek označující hlavní 

větev, tedy buďto A, nebo B. Skupina vyráží na průzkum s jasně stanoveným cílem. Pokud 

je to možné ještě před vstupem prostudují cestu podle mapových dokumentací, je nutné 

však dávat pozor na to, že ne vždy se mapy shodují s reálnou situací. Průzkumná skupina 

vyráží, hasič, který vede hlavní lano, jde jako první a druhý hasič se nacvakne na hlavní 

lano lanem osobním. Při každé změně směru nebo při každé změně výšky musejí hasiči 

lano uvázat. V případě že hasiči objeví odbočku, tak udělají na laně smyčku, do které další 

skupina postupující za nimi zacvakne děrovaný štítek pro označení odbočky. V případě, že 
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první skupina, která tvoří hlavní větev, vymotá celé lano muže na něj hned napojit další a 

pokračovat. Při návratu pak musí průzkumná skupina dobře uvázat lano, aby se byli 

schopni bezpečně vrátit zpět.  

 

5.3 Courant orientační systém 

Tento systém, od francouzské firmy Courant, je obdobným systémem jako systém z Velké 

Británie, Diktron. Systém se skládá z vaku na hlavní lano, součástí vaku jsou i označovací 

prvky odboček (3 kusy), samotného 60 metrového lana. Dále se systém skládá z osobního 

lana ve formě navijáku s velkou karabinou, světelných puků na zlepšení viditelnosti 

odboček a nakonec tabule pro přehled o hasičích nasazených v nepřehledném prostředí.  

 

 

Obrázek 18.: Vak s hlavním lanem, osobní lano, značky odboček a tabule 
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Hlavní lano o průměru 6 milimetrů je vyrobeno s aramidových vláken s reflexním 

opletem a kuličkami určujícími směr postupu. Tyto kuličky, s průměrem 12 milimetrů, 

jsou umístěny po třech a jedné s mezerou, každých 2,5 metru. Lano je navrženo tak, aby 

odolalo teplotě až 500 °C. Pro celý vak pak výrobce uvádí odolnost proti teplu 220 °C. 

Osobní lano ve formě navijáku funguje ve dvou délkách a to v 1,25 m pro běžný pohyb a 

až 6 metrů pro průzkum okolo hlavní linie. Systém navijáku je utvořen tak, že na lanku je 

malá kulička, která nepustí hasiče dál od hlavního lana při běžném postupu, ovšem když 

chce hasič lanko „prodloužit“ stačí ho jednoduše chytit a potáhnout nahoru. Docílíme tak 

toho, že kulička, která je pevně uchycena na lanku, vyklouzne dírou nahoře a dovolí nám 

vzdálit se až 6 metrů. Součásti navijáku je velká karabina pro příjemnou manipulaci i 

v zásahových rukavicích. Tato karabina je pomoci kroužku napevno spojená s lanem 

navijáku. To znamená, že lano nemůže vyklouznout při jakékoli manipulaci s karabinou. 

Řešení karabiny a kuličky, která vymezuje základní pracovní délku 1,25 m, můžeme vidět 

na obrázku číslo 18. [18] 

 

 

Obrázek 19.: Osobní lano (naviják) 
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Obrázek 20.: Použití systému při výcviku v kabelových kanálech 

5.4 Shrnutí 

Oba systémy ze zahraničí fungují na podobném principu hlavního lana, z kterého 

vystupují odbočky a na principu jištění pomocí osobních lan. Nevýhodou u systému 

Diktron je, že lano nebylo v zakouřeném prostoru dobře vidět, neboť testované lano 

neobsahovalo žádné reflexní prvky. Zjistil jsem, že jde objednat i lano žluté, což by bylo 

pro zakouřené podmínky mnohem lepší. Druhou nevýhodou systému Diktron je kapsička 

s osobním lanem, které je nutné dle potřeby měnit z 1,25 m na 4,75 m, aby se hasič dostal 

dál. Hlavní nepříjemnost spočívá v tom, že když jdeme prohledávat na delším laně a 

posléze se vrátíme, je nutné lano znovu smotat do kapsičky zpět. Toto je časově náročné a 

v  zásahových rukavicích i těžko realizovatelné. Třetím nedostatkem jsou prvky označující 

směr postupu. Tyto prvky jsou jednoznačně lepší na systému od firmy Courant, kde jdou 

kuličky jednoduše poznat i v zásahových rukavicích. Všechny nevýhody u systému 

Guideline jsou nějakým způsobem řešeny na systému od firmy Courant, proto jsem vybral 

systém Courant jakožto propracovanější a lepší systém. 
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6 NÁVRH METODICKÉHO POSTUPU PRO ORIENTAČNÍ 

SYSTÉM COURANT 

V této kapitole si důkladně představíme systém od firmy Courant. Řekneme si 

všechny specifika, možnosti použití a možná nebezpečí plynoucí z chybných rozhodnutí 

při použití systému. Na začátku si řekneme, jak správně se má hasič ustrojit. Potom si 

řekneme některé specifika, které je důležité vědět při použití systému a nakonec postup 

tvoření linie systému. Informace k vytvoření této kapitoly jsem čerpal z popisu produktů na 

webových stránkách výrobce, avšak většinu informaci jsem získal při reálném výcviku 

s hasiči HZS MSK Ostrava-Zábřeh. 

6.1 Ustrojeni hasiče se systémem od firmy Courant 

V předchozí kapitole jsme si řekli, co všechno obsahuje tento systém pro orientaci 

v nepřehledném prostředí. Všemi těmito prostředky se hasič musí vybavit a ustrojit tak, 

aby byl schopen bezpečně a pohodlně vykonávat všechny potřebné činnosti. Jedním 

kritériem pro výběr prostředku v nepřehledném prostředí je i váha a pohodlnost, právě 

proto, aby hasič byl při zásahu co nejvíce efektivní. Při takovémto zásahu musíme mít na 

mysli, že hasič se už plně vystrojil do dýchací techniky a celého ochranného oděvu a toto 

všechno samo o sobě je pro hasiče velkou zátěží. Z tohoto pohledu jsou prostředky od 

firmy Courant na velmi dobré úrovni.  

Hlavní lano uložené ve vaku spolu se značícími prvky odboček může hasič připevnit 

na 3 různá místa. První možností je uložení vertikálně na noze, dalším způsobem je 

horizontálně v úrovní pasu anebo vertikálně v úrovní trupu z boční strany. Z důvodu 

pohodlnosti a polohy hasiče na čtyřech je podle mého názoru, podloženého reálným 

výcvikem v kabelovém kanále, nejlepší možnost připevnění na noze. Další otázkou je, kde 

bude směřovat otvor, z kterého vychází lano. Při výcviku měli hasiči otvor směřující 

nahoru a nebyl žádný problém z odvíjením lana, výhodou taky je, že hasič muže lano 

kontrolovat rukou. V případě uložení vaku u pasu bych však doporučil mít otvor směřující 

za hasiče. Je důležité, aby lano bylo ve vaku dobře namotáno, proto aby v průběhu 

průzkumu nedocházelo k vytváření smyček, různých uzlu a lano bylo možné z vaku lehce 

odvíjet. [17] 
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Důležitým prvkem je osobní naviják, se kterým může každý hasič prohledat rádius 

až 6 metrů v prostoru. Tento naviják se nasazuje na bederní pás dýchacího přístroje. 

Naviják má byt nasazen tak, aby otvor směřoval za hasiče. Je to z důvodu toho, že když 

chce jít hasič prohledávat, muže jít rovnou dopředu a naviják funguje lehce. Naviják také 

musí být umístěn tak, aby díra, přes kterou lze vysunout kuličku zabraňující prodloužení 

osobního lana z 1,25 m na 6 m, byla nahoře z bezpečnostního důvodu, protože kdyby byl 

otvor dole, mohlo by dojít k prodloužení, aniž by si toho byl hasič vědom. Tento způsob 

uchycení je však možný jenom pro průzkum prováděný po pravé straně, jestli bude 

výhodnější prohledávat po levé straně, budeme muset naviják umístit jinak, s tím že 

fungovat bude, ale pro hasiče už nemusí být tak pohodlný. 

 

 Obrázek 21.: Ustrojení hasiče se systémem pro nepřehledné prostředí 
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6.2 Hlavní zásady při používání systému 

Zásadní věci při orientaci v nepřehledném prostředí je to, že dokážeme určit, jestli se 

vracíme ze zakouřeného prostoru, či naopak postupujeme dovnitř. K tomu nám může 

v zakouřeném prostředí sloužit hmat. Systém Courant disponuje v celém rozsahu hlavního 

60 m lana kuličkami, které jsou tam pevně umístěny v rozmezí každých 2,5 m. Tyto 

kuličky jsou umístěny po třech a jedné. Systém je vymyšlen tak, že pokud narazíme 

nejdříve na 3 kuličky a následně na jednu postupujeme do bezpečného prostoru a pokud 

narazíme nejdříve na jednu kuličku a potom na tři tak postupujeme z bezpečného prostoru 

směrem dál do nepřehledného prostředí. Poučka zní, na které straně více kuliček, na té 

straně větší nebezpečí. Je důležité, aby bylo lano dobře smotáno do vaku i co se tyče těchto 

kuliček, muže se totiž stát, že lano smotá někdo opačně, což by mohlo mít fatální následky. 

Z vaku tedy musí vystupovat nejdříve jedna a potom tři kuličky, abychom dodrželi 

předešlé instrukce. 

 

Obrázek 22.: Určení směru postupu 
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Značení odboček je jedna ze zásadních věci, protože jsme-li v nepřehledném 

prostředí, tak musejí být odbočky co nejvíce zřetelné. Odbočka z hlavního směru se tedy 

značí smyčkou udělanou jednoduchým uzlem na hlavním laně. Tuto smyčku je nutné 

udělat dostatečně velkou, aby ji hasiči poznali hmatem a neprošli dál. Po utvoření smyčky 

se na ni nacvakne světlo. Při výcviku jsme zkoušeli dva typy světel, a to světelné puky a 

chemické světlo ve formě signalizačních tyčinek. V praxi se ukázalo, že světelné puky jsou 

lépe viditelné a jsou lepší pro manipulaci v zásahových rukavicích. 

 

 

Obrázek 23.: Vytvořeni odboček na hlavním laně a svíticí prvky 
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6.3 Postup při orientaci  

Před samotným vstupem do nepřehledného prostoru je nezbytné udělat par věcí. Je 

nutné zkontrolovat všechny prostředky, kterými je hasič vybaven. Toto je zvykem u hasičů 

již současné době, ale navíc je nezbytné myslet na zapnutí světelných puků, jelikož 

v zakouřeném prostoru by tato činnost byla velice těžko realizovatelná. Dále je třeba 

podívat se na mapu prostor, jestli je k dispozici. Podle ni může velitel dávat instrukce 

hasičům. Velitel by měl posílat hasiče do nepřehledného prostoru s určitým cílem, 

například najít osobu nebo zjistit uzavření protipožární přepážky. Velitel taky určí 

průzkumné skupiny minimálně po dvou lidech a ty se později vydají plnit stanovené úkoly. 

Po této části se vydává na průzkum první skupina. První skupina má za úkol 

natáhnout hlavní větev lana a označit odbočky všude, kde je průzkumem objeví. Důležité 

je, aby začátek vodicího lana byl ukotven na bezpečném místě s dobrou viditelností. Po 

ukotvení průzkumná skupina postupuje dovnitř nepřehledného prostoru. První hasič 

pokládá lano a druhý hasič je na něm připojen pomocí osobního navijáku. Je důležité, aby 

hasiči měli spolu nepřetržitý kontakt.  

Hlavní lano je důležité, v určitých situacích, vázat. Zejména, jestli nastane 

v nepřehledném prostředí změna výšky nebo směru průzkumu. V případě schodiště stačí 

lano uvázat dole pod schodištěm např. k zábradlí. Lano je důležité vázat proto, že při 

změně výšky se neuvázané lano muže dostat nahoru a hasiči ho nemusejí najít a při změně 

směru se muže lano dostat pod nějakou překážku. Uvázání lana se musí dělat pomocí dvou 

uzlu ke konstrukci, u jednoho uzlu by mohlo dojit k rozmotání. Takto postupují hasiči a 

prohledávají prostor, pokud jeden z nich objeví odbočku, musí o tom dát vědět druhému 

hasiči, aby na něj počkal. Podle obrázku 23 vytvoří smyčku a nacvakne na ní světelný puk. 

Takto označená odbočka pak čeká na další průzkumné skupiny.  
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Na obrázku číslo 24 je provedeno uvázání lana s důvodu výškového rozdílu, kdyby 

nedošlo k tomuto uvázání, mohlo by se lano natáhnout tak, že by průzkum dalších skupin 

byl mnohem náročnější nebo zcela nemožný. 

 

 

 Obrázek 24.: Uvázaní lana 
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Hasiči postupující po vodicím laně musejí dávat pozor na to, aby si nespletli 

uvázané lano s odbočkou. Hlavním rozdílem při uvazování hlavního lana a vytvořením 

odbočky je takový, že odbočka se musí vytvořit na laně bez toho, aby byla vázána ke 

konstrukci. Je však žádoucí, aby před odbočkou bylo lano uvázané a nedocházelo tak 

k posunům vytvořené odbočky. Na obrázku č. 25 můžeme vidět, jak je lano před odbočkou 

uvázané a nedochází k odtahování odbočky do míst, kde by to mohlo být pro hasiče 

matoucí. 

 

Obrázek 25.: Postup po hlavní linii k vytvořené odbočce 
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Další skupiny postupující po hlavním laně nataženém první průzkumnou skupinou, 

budou postupně nalézat odbočky, jež vytvořila. Úkolem těchto skupin je prohledat 

odbočky. Prvním krokem je, že vezmou označovací prvek a nacvaknou ho na smyčku ke 

světelnému puku na znak toho, že odbočka je prohledávána. Následně mají dvě možnosti. 

Prohledají tuto odbočku s osobním navijákem anebo se rovnou první z nich na tuto 

odbočku napojí lanem z vaku a můžou prohledávat dále, podle stejných pravidel jako první 

skupina.  

 

Obrázek 26.: Vytvoření druhé linie z odbočky 
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Pokud by se stalo, že odbočka je velmi krátká můžou lano smotat zpět do vaku, ale 

jestli nelze lano namotat zpět do vaku vzhledem k délce vymotaného lana, množství 

vzduchu v DP, snížené viditelnosti a práci v zásahových rukavicích, je nutné lano ukotvit a 

teprve potom se můžou vrátit zpět. Po příchodu na začátek odbočky musí však udělat 

důležitou věc a to je odcvaknutí odbočovacího lana od odbočky, toto udělá skupina, která 

dokončila průzkum odbočky. To znamená, že na odbočce zůstane světelný puk a značící 

prvek, který již bez lana znamená ukončení průzkumu na této odbočce. Na obrázku č. 27 

můžeme vidět odbočku po provedeném průzkumu, na které chybí jenom puk kvůli lepší 

kvalitě fotografie. V případě, kdy na odbočce nebyl průzkum dokončen, zůstává lano 

nacvaknuté na odbočovací smyčce a další jednotky můžou případně průzkum dokončit. 

 

 

Obrázek 27.: Odbočka po provedeném průzkumu 
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Na obrázku číslo 28 vidíme hasiče, který narazil na odbočku. Hasič nejdříve zjistí, 

že se na laně nachází odbočka, poté smyčku prohmatá a zjistí, zdali se jedná o odbočku, 

kde je nutno provést průzkum, to kdyby byla smyčka prázdna, jenom se svíticím pukem. 

Další možností je, že se průzkum právě provádí, kdyby byl na smyčce navíc značící prvek 

a pokračující lano. Poslední možností je situace, kdy je již průzkum proveden stejně jako 

na obrázku 28, kdy je ze smyčky odcvaknuto lano. 

 

Obrázek 28.: Odbočka po provedeném průzkumu 

Muže dojít k situaci kdy na sebe narazí dvě průzkumné skupiny, v takovém případě 

musí mít přednost ta skupina, která se vrací z nepřehledného prostoru. Důvodem proč 

opustit prostor je limit ochranné doby dýchacího přístroje anebo fyzické vyčerpání obou, či 

jednoho člena průzkumné skupiny. Ukončení průzkumu nastává vždy po příkazu VZ, jeli 

dosaženo všech zadaných úkolů, dále jestli průzkumné skupiny nalezli všechny hledané 

osoby nebo pokud hrozí velké nebezpečí průzkumným jednotkám. 
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Součástí systému Courant je informační tabule o ochranné době DP. Tato tabule 

napomáhá veliteli kontrolovat všechny nasazené jednotky uprostřed nepřehledného 

prostředí. Každý hasič před vstupem do nepřehledného prostředí dostane visačku se 

jménem a stejné jméno se pak zapíše do kolonky na vyznačené místo tabule. Na tabuli se 

nacházejí magnety, jejichž umístění nám oznamuje, jestli hasiči postupují směrem do 

nepřehledného prostředí, nebo se z něj naopak vracejí. Je tam také kolonka, do které se 

zapisuje tlak v lahvi každého hasiče. Podle tohoto tlaku muže obsluha tabule dopočítat 

ochrannou dobu DP anebo se tato ochranná doba určí podle tabulky s tlaky v TL  

a hodnotami ochranné doby podle spotřeby vzduchu dle různých činností. Na pravé straně 

se nacházejí digitální hodiny a časovače, které můžeme nastavit na určitou ochrannou dobu 

a postupem času je můžeme měnit. Tyto časovače nám ukážou předpokládanou ochrannou 

dobu v mezerách mezi zjišťovanými hodnotami tlaku od jednotlivých hasičů. Tabule je 

lehká, dobře skladovatelná, jde ji pomocí magnetu připevnit např. na dveře vozidla. 

Minusem však je, oproti panelu Merlin, který jsme si popsali v předchozí kapitole, že 

nedokáže získávat data od hasičů automaticky. 

 

Obrázek 29.: Kontrolní tabule Courant 
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7 FINANČNÍ ANALÝZA A UMÍSTĚNI SYSTÉMU COURANT  

V této kapitole se podíváme na finanční náročnost systému Courant. Tyto data jsem 

zjistil z cen dostupných na webových stránkách obchodujících s tímto systémem. Jedná se 

tedy pouze o cenový odhad. Cenová analýza je navržena pro jeden výjezdový automobil o 

posádce čtyř hasičů, velitele a strojníka. Celková cena za všechny prostředky činí 47 908 

korun českých. [18] 

Tabulka 1.: Cenová analýza systému Courant [18][19] 

Prostředek Cena za kus (Kč) Počet kusů Cena celkem (Kč)  

Vak na hlavní lano 1049 4 4196 

60 metrové lano 6148 4 24592 

Označovací prvky odboček (3 ks) 536 4 2144 

Osobní naviják 1967 4 7868 

Světelné puky (set 6 ks) 4554 2 9108 

Celková cena systému pro jeden automobil 47908 

 

Umístění systému na výjezdových vozidlech HZS MSK Ostrava (CAS 20 Econic), 

se může jevit jako problém, ale systém je sám o sobě dobře skladný a na střeše vozidla se 

nachází místo v plechové skřínce, která je v současnosti využívaná pouze pro mobilní 

zástěnu. 

 

Obrázek 30.: Umístění systému na CAS 20 Econic 
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ZÁVĚR 

V první části této bakalářské práce jsem analyzoval statistická data ve vztahu 

k požárům. Tyto data slouží k tomu, abychom si uvědomili kolik je průměrně za rok 

zásahu, kde by bylo možné využít systémy pro orientaci v nepřehledném prostředí. Vybíral 

jsem data o požárech a snažil jsem se o to, je co nejvíce konkretizovat na nepřehledné 

prostředí, kde se musejí hasiči orientovat jinými způsoby než zrakem. Další část práce 

pojednává o současných metodách orientace v zakouřených prostorách a o prostředcích 

využívaných k těmto činnostem. Po této části následuje kapitola se systémy užívanými 

v zahraničí. Tyto systémy jsem mohl prakticky vyzkoušet a popsal jsem jejich plusy  

a mínusy a následně vybral lepší systém. Stěžejní části práce bylo vytvoření metodického 

postupu k vybranému orientačnímu systému pro nepřehledné prostředí. Tuto metodiku 

jsem vytvořil na základě praktických zkoušek umožněných HZS MSK a informací od 

výrobce. Poslední části práce je finanční analýza vybraného systému a umístěni tohoto 

systému na výjezdové vozidlo CAS 20 Econic.  

Stejně jak plyne vývoj u jiných odvětví, tak je důležité, aby inovací procházely  

i prostředky užívané u hasičského záchranného sboru ČR. Cílem těchto inovací nemusí 

však být jenom pohodlnost, jak je tomu často u jiných odvětví. Důvodem pro vývoj v této 

oblasti je kromě pohodlí zasahujících hasičů i zvýšení efektivity prováděných činností  

u zásahu. Nejdůležitější věci je však bezpečnost, je nutné docílit toho, aby hasiči  

a zachraňované osoby byli co nejlépe chráněni.  

V této bakalářské práci jsem měl za úkol najít co možná nejlepší systém pro orientaci. 

Z posuzovaných systémů jsem vybral systém francouzského výrobce Courant a doporučuji 

doplnit vybrané jednotky HZS MSK tímto systémem. Systémy pro orientaci jsou v ČR, ale 

i v mnoha zahraničních sborech neznámou věci. Proto je nutné, aby hasiči s tímto 

systémem nejdříve intenzivně trénovali, než se systém začne využívat u ostrých zásahů. 
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