
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany 

Výukový scénář v simulátoru XVR – Hašení 

požáru v budově pro bydlení 

Student: Daniel Mikuda 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Trčka, Ph.D. 

Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

Termín zadaní bakalářské práce: 15. června 2018 

Termín odevzdání bakalářské práce: 12. dubna 2019 



 



 

Místopřísežné prohlášení: 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně. 

 

V Ostravě dne 12.4.2019                 ……………………. 

                       Daniel Mikuda 



P R O H L Á Š E N Í 
Prohlašuji, že  

•  jsem byl seznámen s tím, že na moji 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 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 obhajoby1);  

• beru na vědomí, že 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 bakalářskou práci 

užít v souladu s § 35 odst. 32);  

•   beru na vědomí, že podle § 603) 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 § 603) odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – 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 bakalářské práce využito softwaru poskytnutého 

VŠB – TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k 

nekomerčnímu využití), nelze výsledky bakalářské práce využít ke komerčním účelům;  

 

Jméno, příjmení: Daniel Mikuda 

 

Dne: 12. 04. 2019      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: 

Rád bych poděkoval za odbornou pomoc a poznatky vedoucímu mé bakalářské 

práce panu Ing. Martinu Trčkovi, Ph. D. při zpracování této bakalářské práce. 



Anotace 

Předložená bakalářská práce se zabývá vytvořením výukového scénáře v simulátoru 

XVR se zaměřením na požár v budově pro bydlení. V první části práce je popsána požární 

bezpečnost staveb, konstrukční části, konstrukční systémy a požární odolností staveb. Ve 

druhé části dále požár a jeho rozvoj. V další části jsou popsány činnosti jednotek požární 

ochrany při požárech, aplikace vody jednotkami požární ochrany a nebezpečí, které jim 

hrozí. V závěrečné části je sepsán průběh vytvořeného scénáře a na základě tohoto průběhu 

byl vytvořen scénář zaměřený na taktickou úroveň řízení zásahu. 

Klíčová slova: Budova, požár, výukový scénář, XVR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

This bachelor thesis deals with creation of an educational scenario in XVR 

simulatior with focus on fire in residential buildings. In the first part fire safety of 

buildings, structural parts, structural systems and fire resistance of buildings are described. 

In the second part the fire and its development is depicted. The next section is dedicated to 

activities of fire brigades in fires, water application by fire brigades and danger they face. 

In the final part it gives description of a course of the created scenario and on its basis the 

scenario focusing on a tactical level of intervention control was created. 

Key words: Building, fire, educational scenario, XVR 
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Krajské operační a informační středisko 

Mimořádná událost 
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Požární bezpečnost staveb 
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Úvod 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit výukový modelový scénář na téma hašení 

požáru v budovách pro bydlení v prostředí programu XVR na základě cvičebního a 

bojového řádu jednotek požární ochrany. Celá práce je nastavena jako výukový podklad 

k tomuto scénáři, který slouží jako učební pomůcka pro výuku v předmětu požární taktiky 

na VŠB-TUO Fakultě bezpečnostního inženýrství. 

V úvodní části je stručně popsána charakteristika programu XVR a využití tohoto 

scénáře v praxi. 

Hlavní textová část je chápána jako výukový podklad, potřebný pro pochopení 

činnosti jednotek a charakteristiky stavby ve scénáři. Je tvořena: 

• charakteristikou požární bezpečností staveb včetně požární odolností 

konstrukčních systémů a jejich částí; 

• charakteristikou požáru a jeho rozvoje, včetně rozvoje požáru v uzavřených 

místnostech; 

• charakteristikou činností jednotek požární ochrany při zásahu včetně 

záchrany osob, zdolávání požáru, aplikací vody, ventilaci při požáru a 

nebezpečími, které hrozí pro zasahující hasiče. 

Poslední část v této práci představuje tvorbu výukového scénáře mimořádné 

události. Zde je obsažen popis události, která se odehrává ve smyšleném objektu v Ostravě, 

místní části Moravská Ostrava, taktéž popis činnosti jednotek požární ochrany, které vedou 

ke zdolání požáru a záchraně osob. Na základě této části jsou vytvořeny přílohy bakalářské 

práce. 
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Rešerše 

Základní pramen pro práci s XVR a vytvoření výukového scénáře, je manuál XVR 

[3], který slouží k pochopení programu a jeho funkcí, spolu s webovými stránkami 

společnosti [1]. 

Při tvorbě scénáře se vychází z požárního poplachového plánu HZS MSK pro 

místní část Moravská Ostrava [20], kde se fiktivní událost odehrává. Ve scénáři se jedná o 

požár v budově pro bydlení, proto pro pochopení vlastností těchto budov je nutné 

nastudovat české státní normy 73 0802 [2] a 73 0833 [4]. 

Pro správnost výukového scénáře se postupuje podle aktuálních taktických postupů 

jednotek požární ochrany při MU, k tomuto účelu jsou určeny jako prameny metodické 

listy bojového řádu jednotek požární ochrany [9], [17], [18], [21], [22], [23], [26], [27], 

[28], [29], [30], [31], které ustanovuje pokyn č. 41 generálního ředitele hasičského 

záchranného sboru České republiky [35] a metodické listy cvičebního řádu jednotek 

požární ochrany [19], [24], [34], které také vydává generální ředitel HZS ČR [36]. Pro 

práci jsou použity konspekty odborné přípravy týkajících se požáru v budovách [12], [14], 

[15], [16], [25], [32], [33] a dále také knižní zdroje [2], [7], [8], [10], [13]. 

Výuková karta a Časová osa události, jsou vypracovány podle pravidel, které 

nastavil pan Bc. Richard Šolc ve své práci [37]. 
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1 XVR 

V následující kapitole bude popsaný program XVR, jeho využití a tvorba scénáře.  

XVR je počítačový program, který byl vyvinut Stevem Lohmanem a Martinem 

Boosmanem v roce 2000, jejichž vizí bylo vytvořit flexibilní, spolehlivé a uživatelsky 

přívětivé simulační nástroje, sloužící k odborné přípravě a vzdělávání zaměstnanců a 

příslušníků záchranných sborů. V tomto programu je možné vytvářet širokou škálu scénářů 

(od požárů, přes dopravní nehody apod.) a provádět simulaci na třech základních úrovních 

řízení: taktická úroveň, která je přímo na místě MU tzv. ,,XVR On scene“, operační úroveň 

neboli ,,XVR Resource management“ a strategická úroveň řízení ,,XVR Crisis media“ [1].  

1.1  Využití XVR  

Je více způsobu využití XVR pro školení, výcvik a celkově pro práci se systémem. 

Jako první je možnost využití tzv. ,,classroom“ anebo taky tzv. ,,Classic Use of XVR“. 

Jedná se o nastavení třídy, kde se připojí počítač s vypracovanou situací na projektor a 

zobrazí se na plátno. Instruktor popisuje situaci přihlížejícím studentům, kteří se mohou 

pouze zapojit do diskuze. Tento způsob je možno vidět na obrázku 1. Studenti tedy vidí 

situaci pouze z pohledu, kterou jim nastaví školící instruktor [1]. 

Druhá nabídka programu je ,,individual“ nebo také ,,One-to-One Use of XVR“. 

Jedná se o dva vzájemně propojené počítače, z nichž jeden ovládá instruktor a druhý 

školená osoba. Instruktor u tohohle typu napojení může upravit scénář na základě 

rozhodnutí studenta. Ten vidí situaci z pohledu osoby, kterou ovládá, ale nevidí ostatní 

prvky, které slouží pro úpravy scénáře od instruktora (obrázek 2). Je to skvělá metoda pro 

individuální trénink nebo hodnocení dovedností [1]. 

Poslední možnost, kterou máme, je velice podobná předchozí metodě, akorát s tím 

rozdílem, že můžeme v jednu chvíli využít více vzájemně propojených počítačů. Jedná se o 

metodu tzv. ,,team“. Tato metoda je zaměřena hlavně na týmovou spolupráci studentů, 

kteří se během situace rozhodují a určují postup. V závislosti na tom, může instruktor 

provádět změny. Tuto možnost můžeme vidět na obrázku 3[1]. 
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Obrázek 1 - Classroom [1] 

 

Obrázek 2 – Individual [1] 

 

Obrázek 3 - Team [1] 

1.2  Tvorba scénáře 

Při tvorbě scénářů je možnost vytvoření vlastního virtuálního prostředí (viz. 

obrázek 4) anebo využít již předem vytvořeného prostředí, ve kterém chce autor vytvořit 

danou MU (např. tunel, dům pro bydlení, panelový dům aj.) [3].  

 

Obrázek 4 - Hlavní obrazovka s prázdným prostředím [3] 

Pro uživatelské rozhraní je hlavní obrazovka, kterou můžete vidět na obrázku 4. Ta 

se skládá z pěti panelů. Ve středu obrazovky je 3D okno, kde modelujeme virtuální 

prostředí. Okolní čtyři panely tvoří nabídku nástrojů, technických prostředků, budov, 

přírody apod., pomocí kterých může instruktor vytvářet scénář, měnit scénář, řídit cvičení a 

případně měnit podmínky. Všechny tyto panely jsou pro studenta neviditelné [3]. 

Tento program tedy obsahuje databázi nejrůznějších předmětů. Všechny tyto prvky 

mají další vlastní nastavení, pomocí kterých je operátor schopen upravovat událost. 

V neposlední řadě jsou zde obsaženy interaktivní objekty, které mají specifické účinky 

(spouště, lokace, vytváření objektů atd.). Díky těmto objektům je možno vytvářet části 

scénáře bez nutné obsluhy [3].  
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2 Charakteristika požární bezpečnosti staveb 

Tato kapitola bude zaměřená na charakterizování budov pro bydlení, požární 

bezpečností, konstrukčních systémů, konstrukčních částí, požární odolností konstrukcí a 

zařízení na protipožární zásah.  

Budovy pro bydlení a ubytování mají společné hlavně to, že slouží k trvalému 

anebo přechodnému ubytování osob. Pro všechny tyto osoby představuje riziko spánek. Ve 

spánku mají omezenou možnost včas požár zpozorovat, může dojít k omámení a k udušení 

kouřovými plyny. Dalším kritickým faktorem je špatná informovanost o požáru v různých 

částech budov, ta je velice malá anebo žádná. Osoby v budovách můžeme dělit podle doby 

ubytování, a to na krátkodobě a dlouhodobě. Jedná-li se o osoby ubytované v budovách 

krátkodobě, které bývají především v ubytovacích zařízeních, nejsou seznámeny 

s rozmístěním požárně bezpečnostních zařízení a dispozičním řešením budovy. Dále je zde 

veliká pravděpodobnost výskytu cizinců, kteří nemusí být znalí naší řeči a nebudou moci 

přečíst nápisy [2]. 

Pokud dojde k požáru v těchto objektech pro bydlení, jsou tyto požáry 

charakterizovány: 

• přítomností velkého počtu osob; 

• rychlým šířením požáru a jeho zplodin schodišťovými prostory, větracími, 

výtahovými a ventilačními šachtami; 

• ohrožením okolí a nástupních ploch pro zásah padajícími konstrukcemi 

(např. sklo); 

• zvláštním vybavením podle charakteru budovu (klimatizace); 

• šířením požáru po obvodovém plášti budovy; 

• různými instalačními a technickými rozvody ve sklepech, technických 

místnostech a podhledech; 

• složitostí a délkou únikových a vnitřních zásahových cest; 

• nedostupnost vyšších podlaží vnějšími zásahovými cestami; 

• nebezpečím ztráty orientace, nebezpečí pádu a nebezpečím popálení [23]. 
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Všechny tyto uvedené skutečnosti vedou k několika požadavkům, například: 

• únikové cesty musí umožnit po delší dobu nejen evakuaci lidí, ale případně i 

jejich záchranu jednotkami PO; 

• obytné buňky musí tvořit samostatný požární úsek; 

• prostory, které nesouvisí s ubytováním a bydlením je třeba požárně oddělit 

[2]. 

Podle ČSN 73 0833 se všechny tyto budovy se dělí do 4 základních skupin na: 

a) Budovy skupiny OB1 – rodinné domy a rodinné rekreační objekty s nejvýše třemi 

obytnými buňkami, s jedním podzemním a s nejvýše třemi užitnými nadzemními 

podlažími a s nejvýše půdorysnou plochou všech podlaží objektů do 600 m2 

b) Budovy skupiny OB2 – bytové domy přesahující kritéria budov skupiny OB1 

c) Budovy skupiny OB3 – domy pro ubytování o projektované ubytovací kapacitě 

nejvýše: 75 osob umístěných nejvýše do 3. nadzemního podlaží, anebo nejvýše 55 

osob umístěných mezi 1. až 8. nadzemním podlaží 

d) Budovy skupiny OB4 – domy pro ubytování s ubytovací kapacitou větší než podle 

bodu c) [4]. 

Obecně se veškeré stavební objekty navrhují tak, aby došlo k zamezení ztrát na 

životech a zdraví osob, popřípadě zvířat a ztrátách na majetku. Proto musí stavební objekty 

splňovat několik základních kritérií, a to: 

• umožnit bezpečnou evakuaci osob, popř. zvířat a majetku na volné 

prostranství anebo do jiných, požárem neohrožených objektů; 

• bránit šíření požáru mezi požárními úseky v objektu; 

• bránit šíření požáru mimo objekt, např. na jiný objekt nebo jeho část; 

• umožnit účinný zásah jednotek požární ochrany [5].  

Při projektování domů pro bydlení se jako první stanoví rozdělení do požárních 

úseků a poté se určí nejnižší stupeň požární bezpečnosti těchto jednotlivých úseků podle  

ČSN 73 0802 a dalších příslušných norem [2]. 
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Požární úsek je prostor stavebního objektu oddělený od ostatních části objektu 

požárně dělícími konstrukcemi. K těmto požárně dělícím konstrukcím se řadí nosné i 

nenosné požární stěny, požární stropy a požární uzávěry otvorů. Velikosti těchto požárních 

úseků může být různá, od jednotlivých místností, až po celé podlaží příp. celý objekt. 

Smyslem dělení budovy na požární úseky je omezit vzniklý požár na určitý prostor v 

hořícím objektu, a tím snížit dopad škod [7]. 

Pro stanovení jednotlivých požárních úseků platí několik zásad, pro náš případ je 

postačující vědět, že samostatný požární úsek musí tvořit podle ČSN 73 0833 každá obytná 

buňka (bytová jednotka). Tedy jednotlivé byty v každém podlaží jsou samostatné požární 

úseky. V případě vzniku požáru je pro byt charakteristické intenzivní hoření, jelikož se zde 

nachází nejrůznější materiál, jako jsou plasty, nábytek, bytové textilie apod. [4],[9]. 

Pro každý požární úsek se musí stanovit stupeň požární bezpečnosti [7]. Tento 

stupeň požární bezpečnosti podle literatury [2] je: ,,klasifikační zatřídění vyjadřující 

schopnost stavebních konstrukcí jako celku čelit účinkům požáru z hlediska možnosti 

rozšíření požáru a zachování stability objektu.“ 

Tyto stupně pro požární úseky se klasifikují do I. až VII stupně požární 

bezpečnosti. O zařazení do daného stupně rozhoduje výpočtového požárního zatížení, 

výška objektu a konstrukční systému (kapitola 2.2) [7]. 

Výpočtové požární zatížení podle ČSN 73 0802 je: ,,výsledný údaj vyjadřující 

teoretickou intenzitu požáru a vliv účinnosti požárně bezpečnostních opatření“ [5]. 

Toto výpočtové požární zatížení pro bytové domy je podle přílohy B normy ČSN 

73 0802 stanovené pro hodnoty od 30–40 kg / m2 [5]. 

Při stanovení stupně požární bezpečnosti je určující také výška objektu. S rostoucí 

výškou objektu se zvyšuje stupeň požární bezpečnosti v závislosti na konstrukčním 

systému. Při známém požárním zatížení, konstrukčním systému (kapitola 2.2) a uvažované 

konstrukční výšce jednoho podlaží tři metry, můžeme určit podle počtu podlaží a normy 

ČSN 73 0802 stupeň PBS a nejnižší požární odolnost tohoto úseku – viz. Tabulka 1[5]. 
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Tabulka 1 - Vliv počtu podlaží budovy na stupeň požární bezpečnosti staveb 

Stupeň 

požární 

bezpečnosti 

staveb 

Nejnižší požární odolnost 

stavebních konstrukcí   

[Minuty] 

Druh konstrukčního systému 

Nehořlavý Hořlavý Smíšený 

Počet nadzemních podlaží 

I. SPB 15 O - - 

II. SPB 15 1. - 3. NP O O 

III. SPB 30 4. – 8. NP  2. NP 1. - 3. NP 

IV SPB 30 9. – 16. NP 3. - 4. NP 4. – 7. NP 

V. SPB 45 17. NP a výš 5. NP 8. NP 

Vysvětlivky k tabulce číslo 1: 

O – Pouze požární úseky v jednopodlažních stavebních objektech 

U hořlavých a smíšených konstrukčních systémů nemohou mít budovy vyšší podlaží 

než uvedené v Tabulka 1 [5]. 

2.1 Konstrukční části 

Konstrukční části jsou stavební výrobky navrhované z materiálu, které mají různé 

třídy reakcí na oheň a dělí se od roku 2005 na 3 základní druhy: 

• Konstrukční části DP1; 

• Konstrukční části DP2; 

• Konstrukční části DP3 [7]. 

Při třídění do těchto kategorií se bere v potaz několik klasifikací na výrobky (např. 

stupeň hořlavosti), ale hlavně zda konstrukční část při požáru uvolňuje teplo a přispívá 

k intenzitě požáru a zda její nosná část je, anebo není z hořlavých hmot [7]. 

Druh DP1 jsou pouze konstrukce, které mají výrobky z třídy reakce na oheň A1, 

tedy nepřispívají k intenzitě požáru a hořlavé látky nemají vliv na stabilitu a únosnost 

těchto prvků. Také se může jednat o konstrukce z třídy reakce na oheň A2, pokud je 
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v budově instalováno SHZ. Vyskytují se v objektech s výškou nad 22,5 m. Tyto 

konstrukce jsou hlavně zděné, ocelové a železobetonové [7]. 

Druh DP2 jsou konstrukční části objektů, které nezvyšují intenzitu požáru 

v požadované době. Povrchové vrstvy, jako jsou omítky, jsou z výrobků třídy A1 nebo A2 

s tloušťkou alespoň 12 mm. Uvnitř konstrukční části jsou materiály, které zajišťují stabilitu 

a mohou být z prvků třídy reakce na oheň od B až po D, jsou to například dřevěné nosníky 

a sloupky. Za konstrukce druhu DP2 se také považují stěny s dřevěnou nosnou konstrukcí, 

opláštěné výrobky třídy reakce na oheň A1 a A2 [7]. 

Druh DP3 jsou charakteristické hlavně tím, že zvyšují intenzitu požáru i během své 

požární odolnosti, což znamená, že při požáru se vznítí a následně hoří. Jsou to dřevěné 

konstrukce, které nejsou opláštěné prvky třídy reakce na oheň A1 a A2 anebo nijak 

omítnuty [7]. 

2.2 Konstrukční systémy 

Konstrukční systém je celkový souhrn všech svislých i vodorovných nosných a 

požárně dělících konstrukcí v objektu. Dělí se na 3 základní systémy: 

• nehořlavé; 

• smíšené; 

• hořlavé [7]. 

O zatřídění do jednotlivých systémů rozhoduje použití konstrukčních částí uvnitř 

objektu (DP1, DP2 a DP3) [7]. 

Nehořlavý konstrukční systém má všechny svislé i vodorovné konstrukce pouze 

druhu DP1. Příkladem může být například zděná stavba s betonovým skeletem [7]. 

Smíšený konstrukční systém má požárně dělící konstrukce a svislé konstrukce 

druhu DP1, vodorovné nosné a dělící konstrukce druhu DP2. Často se jedná o rodinné 

domy se stropy z dřevěných nosných prvků [7]. 

Posledním typem je hořlavý konstrukční systém, který má buď všechny svislé, 

vodorovné i požárně dělící konstrukce druhu DP2, anebo některá z těchto konstrukcí má 

charakter DP3 a od začátku požáru bude přispívat k rozvoji a zvětšování intenzity požáru 

[7]. 
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2.3 Požární odolnost 

Pro jednotlivé PÚ se dle ČSN 73 0802 a určených stupňů požární bezpečnosti 

(kapitola 2) se stanoví požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí. Tato požární 

odolnost je doba, po kterou je konstrukce schopna zachovat svou funkci při plně 

rozvinutém požáru. Je popsána písmennými značkami (tzv. mezními stavy), číslem 

popisující odolnost konstrukcí v minutách a typem konstrukční částí [7]. 

Příkladem může být označení: REI 45 DP1, kdy písmeno R znamená únosnost, E 

celistvost, a I je izolační schopnost. Konstrukce v tomhle případě odolává trvání požáru v 

době 45 minut a je konstrukční částí typu DP1 [7]. 

Mezi základní informace z ČSN 73 0833 patří, že vstupní dveře do jednotlivých 

obytných buněk bytových domů se mohou použít s požární odolností 30 minut a 

z konstrukcí druhu DP3 i v případě, pokud norma ČSN 73 0802 stanoví vyšší požadavky. 

Nejčastěji se jedná o typ EI 30 DP3. Tyto dveře se také doporučují použít i v případech, 

kdy norma stanoví požadavek nižší, například kdy stačí odolnost 15 minut. [4] 

2.4 Zařízení na protipožární zásah 

Každý objekt musí obsahovat zařízení, které umožňují zásah jednotek požární 

ochrany vnějškem anebo vnitřkem objektu, popřípadě současně. Tyto zařízení zahrnují: 

• přístupové komunikace včetně nástupních ploch; 

• zásahové cesty; 

• technická zařízení (požární vodovody) [5]. 

Ke všem objektům musí být vedená přístupová komunikace. Nástupní plochy 

slouží k požárnímu zásahu vnějškem objektu. Nástupní plochy se zřizují u objektů 

s výškou větší než 12 m [5]. 

Zásahové cesty máme vnější a vnitřní. Vnitřní zásahové cesty musí být zřízeny u 

objektů s požární výškou nad 22,5 m a jedná se o typ CHÚC typu B a C. Vnější zásahové 

cesty tvoří požární žebříky, případně požární schodiště a požární lávky na střeše budovy. 

V normě pro nevýrobní prostory jsou sepsány požadavky na všechny tyto zařízení [5]. 
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3 Charakteristiky požáru a jeho rozvoje  

V následující kapitole bude popsán požár a jeho rozvoj, včetně rozvoje požáru 

v uzavřených prostorech. 

Definice požáru obecně je: ,,Požár je nežádoucí hoření, při kterém došlo 

k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo 

životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty 

nebo životná prostředí ohroženy.“ [8]. 

Pro všechny požáry je charakteristické, že vždy dochází k přítoku oxidačního 

prostředku do prostoru hoření, jsou zde přítomné hořlavé látky, dochází k uvolňování tepla 

a následně se teplo sdílí do okolí pro přípravu látek k hoření [8].  

Požáry můžeme dělit na několik druhů podle: 

• druhu hořlavé látky, které mohou být plynné, kapalné a pevné; 

• doby trvání požárů na krátkodobé a dlouhodobé; 

• způsoby výměny plynů; 

• polohy – podzemní, nadzemní a přízemní; 

• možnosti šíření na rozšiřující se a nerozšiřující se; 

• na otevřené ploše a v uzavřeném prostoru; 

• rozsahu na malé, velké atd. [8]. 

3.1 Rozvoj požáru 

Vznik požáru může být definovaný jako jev závislý na teplotě okolí, podmínkách 

zahřívání a na akumulaci tepla. Pro vznik požáru je nezbytné, aby tepelná energie byla 

dodaná hořlavému materiálu, čímž se zajistí dostatečné uvolňování hořlavých plynů a tím 

vytvoření hořlavé směsi se vzduchem (oxidovadlem) [8]. 
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3.1.1 Fáze požáru 

Požár a jeho intenzita se v průběhu mění. Požár, do kterého není dodávané hasivo, 

se rozděluje do 4 základních charakteristických fází: 

• I. fáze - vznik; 

• II. fáze - rozvoj; 

• III. fáze - plné rozvinutí; 

• IV. fáze - dohořívání [8]. 

Tyto fáze požáru a jejich intenzita hoření v závislosti na čase je následně ukázána 

na obrázku 5. 

 

Obrázek 5 - Fáze požáru a jejich intenzita v závislosti na čase [12] 

I. fáze – vznik, je časový úsek definující požár od jeho vzniku, až do počátku 

intenzivního hoření. V tuto fázi je zásah jednotek požární ochrany nejvíce efektivní. 

II. fáze – rozvoj, je časový úsek od počátku intenzivního hoření, až do doby 

uplného zasažení všech hořlavých látek a materiálu v hořícím objektu anebo v jednotlivém 

požárním úseku. 

III. fáze – plné rozvinutí, je úsek od konce II. fáze až do začátku poklesu intenzity 

hoření. Zásah jednotek v této fázi se zaměřuje na ochlazování a ochranu okolních objektů. 

IV. fáze – dohořívání, je úsek od počátku snižování intenzity hoření až po úplné 

vyhoření. Hrozí zde nebezpečí zřícení obvodového zdiva a vnitřního zdiva. Jednotky PO se 

zde zaměřují na dohašovací práce [10]. 
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Obrázek 6 - časová osa požáru [10] 

Při pohledu na obrázek 6 jsou viditelné časové údaje, tyto údaje při porovnání 

s obrázkem 5 vysvětlují význam včasného dojezdu jednotek požární ochrany na místo 

v takovou dobu, aby bylo možné provádět požární zásah (kapitola 4.2.2), jehož výsledkem 

bude snížení ztrát na životech a majetku. Hodnota deseti minut je hodnotou, při které 

předpokládáme nárůst požáru do jeho maximálních hodnot. Jednotky PO se tedy musí 

dostavit na MU v takovém čase, aby byly hasební práce zahájeny nejpozději na začátku II. 

fáze. Po této době je již požár v takovém stádiu, při kterém není možné zajistit omezení 

ztrát na životě ani na majetku v daném požárním úseku (kapitola 2). Hodnoty 7-20 min a 

10-25 min na obrázku 6, představují dojezdové časy prvních a posilových jednotek požární 

ochrany [10].  

Značky na obrázku 6 jsou popsány v následující kapitole. 

3.1.2 Obecná časová osa rozvoje požáru  

V případě vzniku požáru v bytových domech, jednotka požární ochrany po příjezdu 

na místo řeší událost, jenž je rozšířená na určitou plochu bytové jednotky. Velikost 

rozšíření požáru lze stanovit pomocí výpočtu tzv. doby volného rozvoje požáru, což je čas 

od vzniku požáru až do prvotního zásahu jednotek [12].  

 

 

 

 



14 

Tato doba se skládá z několika časů, kterými jsou: 

a) Doba zpozorování – značka tzp, jedná se o zásadní údaj, který má největší 

vliv na dobu volného rozvoje v porovnání s ostatními údaji. Je to údaj, který 

z hlediska požární ochrany je špatně ovlivnitelný. U bytových požárů bez 

přítomnosti osob, slouží k detekci autonomní hlásiče, které ale neodesílají 

informaci k hasičům, pouze upozorní nejbližší osoby v blízkosti o vzniku 

hoření [11].  

b) Doba ohlášení – značka toh, je údaj v dnešní době zanedbatelný, jelikož 

každý člověk disponuje mobilním telefonem, kterým se dovolá na operační 

středisko [11]. 

c) Doba dojezdu – značka tdo, která se skládá ze dvou částí. První je výjezd 

jednotky, jejíž hodnota závisí na druhu jednotky a času jejich výjezdu. 

Druhou je doba jízdy jednotky na místo události. Obecně se doba jízdy 

cisternové automobilové stříkačky počítá jako 60 krát vzdálenost / průměrná 

rychlost jednotek, která je udávána jako 45 km / h [11]. 

d) Doba bojového rozvinutí – značka tbo, je doba, která odkazuje na čas od 

příjezdu jednotek až po zahájení hasebních prací [11]. 

Rozsah požáru v bytových domech, který je zpravidla omezen na jednotlivé požární 

úseky (dle kapitoly 2) není vyvíjen pouze po dobu volného rozvoje požáru, která je 

představována časovými hodnoty t1 a t2, ale také po časovou hodnotu t3 [10]. 

Časová hodnota t1 vyznačuje dobu vzniku požáru až po nárůst požáru do 

maximálních parametrů, zahrnuje úsek I. a II. fáze požáru [10].  

Údaj t2 uvádí dobu šíření požáru maximální rychlostí a působením uvolňováním 

tepla svými maximálními hodnotami. Tato doba je ukončena zásahem požárních jednotek 

[10]. 

Poslední časová hodnota je značená t3. V tomto momentě jsou zahájeny hasební 

práce a hodnoty požáru se budou utlumovat. Pro tento interval se uvažuje taktéž poloviční 

rychlost šíření požáru, až do okamžiku lokalizace (kapitola 4.2.2). V tomhle okamžiku se 

požár přestane šířit, ale hašení pokračuje, jelikož došlo k pouze zastavení jeho šíření [10]. 
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Rozvoj požáru je tedy funkcí času. Pro jeho šíření se bere v úvahu několik faktorů. 

Významný vliv na plochu požáru a její tvar má zejména rozmístění hořlavého materiálu a 

hořlavých látek v místnosti. U požárů v uzavřených prostorech jde zejména o výměnu 

plynů při požáru – viz kapitola 3.2 [10]. 

3.1.3 Pásma požáru 

Při vzniku požáru a jeho hoření jej dělíme na určitá pásma. Tyto pásma jsou tři, 

souvisejí spolu, charakterizují také rozvoj požáru a podle jeho rozvoje se dále mění. Tyto 

pásma můžeme vidět na obrázku 7. Jedná se o: 

• pásmo hoření; 

• pásmo přípravy; 

• pásmo zakouření [8]. 

 

Obrázek 7 - Pásma požáru v závislosti na směru prouděná vzduchu [12] 

Pásmo hoření – je prostor, ve kterém probíhá hoření požáru. Teplota zde dosahuje 

nejvyšších teplot v závislosti na druhu hořlavého materiálu. Toto pásmo může být 

ohraničeno stavebními konstrukcemi, jako v našem případě, kdy se jedná o požár bytového 

domu. Pásmo hoření je tedy pouze v jednom požárním úseku, který odolává požáru po 

určitou dobu dle stupně požární bezpečnosti (kapitola 2). Činnost jednotek v tomhle pásmu 

spočívá v hašení požáru [10],[8]. 
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Pásmo přípravy – toto pásmo bezprostředně navazuje na pásmo hoření a dochází 

zde k tepelnému přenosu z pásma hoření. Následně vlivem tepelného přenosu k tepelnému 

namáhání na materiály a stavební konstrukce. Tyto materiály jsou zahřívány přenosem 

tepla buď radiací, což je předávání sálavého tepla kondukcí, anebo sdílením tepla vedením 

případně konvekcí, u které dochází k ohřívání materiálu pomocí přenosu tepelných částic, 

nejčastěji kouřem. Činnost jednotek v pásmu spočívá v odstraňování hořlavých látek a 

v ochlazování konstrukcí [10],[8]. 

Pásmo zakouření – z hlediska záchrany osob se jedná o nejnebezpečnější pásmo, 

jelikož kouř zhoršuje podmínky pro záchranu, viditelnost apod. Jedná se o pásmo 

navazující na pásmo hoření. Toto pásmo je závislé na mnoha faktorech, především na 

podmínkách výměny plynu na požářišti. Může být velmi rozsáhlé, většinou zasahuje i za 

pásmo přípravy a svou toxicitou ohrožuje zdraví osob. Činnost jednotek v tomto pásmu 

spočívá nejen v záchraně osob, zvířat a majetku, ale taky v boji s kouřem, jeho 

usměrněním a odstraněním – viz kapitola 4.4 [8],[10]. 
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3.2 Rozvoj požáru v uzavřeném prostoru 

Při požárech v uzavřených prostorách dochází k odhořívání hořlavých látek, příp. 

částí konstrukcí, což vytváří zplodiny hoření (neboli kouř). Tyto zplodiny způsobují nárůst 

tlaku, jsou vyznačovány vysokou teplotou,  nižší objemovou hmotností než vzduch, a proto 

se hromadí v horní části místnosti. Tam se rozprostírají do okolí až po stěny místností. 

Pokud se ale již zplodiny nemají kam šířit, začne se zvětšovat tloušťka vrstvy zplodin pod 

stropem a klesat směrem k podlaze, tento jev je také popsán jako fire plum, což je v české 

literatuře popsáno jako pásmo hoření a pásmo zakouření, o kterých byla zmínka v předešlé 

kapitole. Vzduch v dolní části místnosti má mnohem nižší teplotu a větší objemovou 

hustotu, směrem ke stropu se poté tento vzduch otepluje, klesá hustota, roste tlak a v místě 

dotyku se zplodinami hoření vytváří tzv. neutrální rovinu, ve které je tlak atmosférický. 

Pokud nedochází k odvodu těchto zplodin hoření díky netěsnostem, dochází ke konečnému 

efektu – k zaplnění celého prostoru kouřem [10],[12]. 

Jestliže odvod těchto zplodin hoření není dostačující a kouř stále klesá, vzniká 

vrstva kouře, která je významným zdrojem sálavého tepla, který způsobuje ohřev materiálu 

v celém prostoru. Po dosažení teplot mezi 500 – 600 °C, které podporují pásmo přípravy 

(kapitola 3.1.3) se hodnota koncentrace paliva s okysličovadlem dostane nad hodnotu 

zapálení, a poté dochází k prudkému rozvoji hoření [10]. 

3.2.1 Rollover 

Pokud je koncentrace paliva s oxidovadlem těsně nad mezí zapalitelnosti, dochází 

tak ve spodních vrstvách kouře k mísení hořlavých zplodin hoření se vzduchem. Tento jev 

můžeme vidět na obrázku 8 a 9. Plamen se po této vrstvě může šířit do větších vzdáleností. 

Tento plamen se šíří velkou rychlostí do doby, než vyhoří všechny hořlavé plyny, proto se 

hasiči při hasebních pracích pohybují při zemi - viz obrázek 10. obTento jev se nazývá 

Rollover nebo se také používá pojem Flameover a vzniká v počátku hoření nejčastěji v I. 

fázi – viz kapitola 3.1.1 [10],[13]. 
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Obrázek 8 - Příprava zplodin pro Rollover [14] 

 

Obrázek 9 - Rollover a pohyb hasičů při zemi [14] 

3.2.2 Flashover 

Jak již bylo řečeno, vrstva kouře dosahuje vysokých teplot, které připravují materiál 

k hoření. Dochází k intenzivnímu vývinu hořlavých par a stlačování studeného vzduchu 

směrem k podlaze do nízkých úrovní. Flashover je obecný výraz pro celkové vzplanutí 

všech hořlavých látek v místnosti. Aby tento jev nastal, musí místnost mít určité 

charakteristiky. Mezi tyto dané charakteristiky patří rozměry místnosti, těsnost místnosti a 

izolační vlastnosti stavebního materiálu, což umožní udržet si kouři potřebnou teplotu, 

jinak by se zplodiny hoření mísily se studeným vzduchem a docházelo by k ochlazování. 

Právě k ochlazování dochází díky odvodu tepla konstrukcemi. Také dojde k výměně plynů 

otvory ve stěnách a v případě uzavřeného prostoru také netěsnostmi těchto otvorů. Tím 

pádem nedojde k potřebnému posunu neutrální roviny směrem k podlaze. Velkým 

nebezpečím je zde vysoká teplota od podlahy až ke stropu [10],[14]. 
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3.2.3 Backdraft 

Pokud požár probíhá v uzavřených prostorech, velmi rychle dojde k úbytku 

vzduchu a vyplnění prostoru kouřem, jenž způsobuje omezení plamenného hoření. 

K tomuto jevu může dojít, pokud nejsou přítomny otvory, kterými by byl přiváděn 

vzdušný kyslík a infiltrace přes stavební konstrukce není dostatečná. Koncentrace 

hořlavých zplodin a kyslíku se dostane těsně pod horní mez zapálení. Teplota a tlak zde 

dosahují vysokých hodnot. V okamžiku otevření otvorů, tlak plynů horké vrstvy kouře 

nejprve vytlačí přebytečné množství horkých zplodin a poté vznikne podtlak na základě 

rozdílu hmotnostních toků. Tento podtlak nasaje oxidační prostředek neboli vzduch do 

prostoru požáru. Dojde k rychlému promíchání zplodin hoření s kyslíkem a následně 

k velmi rychlému až k explozivnímu hoření, což se projeví velkým nárůstem tlaku 

v místnosti. Tento tlak může vytlačit skleněné výplně v konstrukcích apod. Varovným 

signálem zde může být třeba černý kouř, který uniká malými netěsnostmi [10],[14]. 

3.2.4 Smoke explosion 

Mimo prostor hoření unikají zplodiny hoření, které se ochlazují a jsou zbarvením 

šedého kouře. Tyto plyny jsou pořád hořlavé a mohou se hromadit v nejrůznějších 

prostorech, kde se mísí se vzdušným kyslíkem. V těchto prostorech se může objevit také 

směs, která je v koncentračních mezích zapálení. Pokud bude přítomný u této směsi 

iniciační zdroj, například žhnoucí zbytky hořlavého materiálu, dojde k zapálení daného 

hořlavého souboru. Dochází k nárůstu tlaku a explozivnímu hoření, čemuž se také říká fire 

gas igniciton neboli požár iniciovaného plynu. Pokud je ovšem tato směs blízká optimální 

koncentraci, budou odpovídat také maximální výbuchové parametry a následky mohou být 

destruktivní. Tento jev se nazývá Smoke explosion [10]. 

Z prostoru hoření kromě šedého kouře odchází také černý kouř, který se 

shromažďuje ve vedlejších prostorech a je zahřátý nad teplotu hoření. Tento soubor má 

dostatečnou teplotu a jediné, co k hoření potřebuje, je vzdušný kyslík, jelikož koncentrace 

tohoto souboru je vysoko nad mezí zapalitelnosti anebo výbušnosti. Po dostatečném 

naředění pod horní mráez zapálení dochází ke vznícení. Tento jev se nazývá autoiniciace 

(auto-ignition) [10]. 
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3.2.5 Akumulace tepla 

Teplé zplodiny mají snahu vytvářet takzvané horizontální roviny se stejnou 

teplotou, přičemž nejteplejší vrstva je pod stropem místnosti. Tento jev se nazývá tzv. 

tepelná rovnováha a lze dobře ukázat na obrázku 10. 

 

Obrázek 10 - Tepelná rovnováha při požáru v uzavřené místnosti [14] 

Z tohoto obrázku lze jednoznačně vidět, že prostor pro zasahující je v místě 

s nejnižší teplotou, která je vždy co nejblíže k podlaze. Pohyb hasičů tedy musí být 

v prostoru s nízkou teplotou [14]. 

Pro zásah jednotek je důležité, jak dlouho probíhal volný rozvoj požáru před 

příjezdem jednotek a výška hořící místnosti. Vznik tepla v místnosti je závislý na čase, čím 

delší byla doba volného rozvoje, tím bude prostor s vhodnou teplotou pro zásah nižší. Se 

vznikajícími zplodinami hoření, které uniknou mimo prostor hoření, např. na chodbu klesá 

obsah kyslíku ve vzduchu a také viditelnost. Zplodiny hoření mají toxické vlastnosti podle 

druhu hořící látky. Tyto zplodiny znemožňují samovolnou evakuaci obyvatel domů [14]. 
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4 Charakteristiky zásahu v budovách pro bydlení 

V následující kapitole budou popsány činnosti jednotek požární ochrany při zásahu. 

Zásah pro jednotku začíná vždy vyhlášením poplachu. Na základě tohoto vyhlášení 

jednotka požární ochrany zahájí úkony nezbytné k výjezdu. Hasiči se včetně velitele 

vystrojí OOPP. Velitel potvrdí operačnímu středisku přijetí zprávy o události, a aby mohla 

jednotka vyjet, musí mít velitel příkaz k výjezdu. Pokud je pro danou budovu zpracována 

dokumentace zdolávání požáru, nesmí na ni velitel jednotky zapomenout [10]. 

 Při dopravě na místo zásahu jednotka používá zvuková a světelná výstražná 

zařízení. Při jízdě k zásahu hasiči sledují jízdu, což má své opodstatnění v možnosti 

provádění průzkumu [10]. 

4.1 Průzkum 

Literatura [10] uvádí že průzkum je: ,,činnost, kterou se zjišťují poznatky o situaci 

potřebné pro rozhodování způsobu vedení zásahu“. 

Průzkum jednotky začíná již vyhlášením poplachu až do okamžiku ukončení 

zásahových prací na místě události [10]. 

Při jízdě k zásahu tedy jednotka již provádí průzkum, čímž může zjisti prvotní 

informace o požáru, na který je vyslána. V případě scénáře se jedná o požár bytu 

v bytovém domě. Pokud bude denní hodina umožňovat zkoumání okolí pohledem, lze ze 

stoupajícího kouře upřesnit fázi požáru (kapitola 3.1.1). Pokud se jedná o šedý kouř, je 

možné předpokládat I. fázi požáru. Tento kouř se míchá se vzduchem nebo proniká lehce 

přes výplně (kapitola 4.4). V případě, že z požáru uniká hustý černý kouř, který stoupá ve 

sloupu rychle vzhůru je signálem pro požár ve II. až III. fázi [10]. 

Po příjezdu na místo události při požárním zásahu jednotka provádí průzkum 

bojem, což se jedná o průzkum provedený celou jednotkou. Principem je, že jednotka 

požární ochrany neprovádí nejprve průzkumné práce, ale provádí průzkum zároveň 

s bojovým rozvinutím (kapitola 4.2.2) a zjišťuje vše, co by mohlo mít nějaký vliv 

provedení zásahu případně na bezpečnost zasahujících i ostatních osob [10]. 
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Ve výukovém scénáři dochází k požáru bytu v bytovém domu. U požáru bytu je 

průzkumem potřebné zjistit: 

• přítomnost ohrožených osob a zvířat; 

• možné úkryty zejména dětí; 

• nebezpečné materiály a tlakové láhve; 

• cesty šíření požáru; 

• stav stavebních konstrukcí; 

• možné zásahové cesty [9]. 

Hlavním smyslem průzkumu jednotky je sestavení informací o události, že je 

možné určit směr požárního útoku (kapitola 4.2.2) a zda jsou SaP přijíždějící na místo 

dostatečné [10]. 

Pro kvantifikaci SaP na místě zásahu velitel zásahu postupuje podle výsledků 

průzkumu při jízdě a na místě události. Z vyhodnocení mu vyplývají požadavky na 

množství SaP pro úkoly hasičů. Zejména pro stanovení počtů proudů na hašení, počtu 

proudů na chlazení, provedení ventilace (kapitola 4.4) a počet hasičů, kteří tyto činnosti 

budou vykonávat a případně posouzení dalších nutných činností. Pokud je splnění těchto 

úkolů možné stávajícími jednotkami PO, VZ předá zprávu na OPIS, že SaP jsou 

dostatečné. V opačném případě sdělí své požadavky na vyslání dalších jednotek [10]. 

4.2 Úkoly jednotek PO 

Jednotka požární ochrany kromě průzkumu plní na místě události několik úkolů. 

Mezi hlavní úkoly, které provádí při požáru patří: 

a) záchrana osob; 

b) zdolávání požáru [32]. 

Podle literatury [10] má záchrana osob má přednost před ostatními činnostmi a je 

dále vysvětlena v následující kapitole. 
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Kromě záchrany osob a zdolávání požáru, plní jednotky při požáru v budovách pro 

bydlení další činnosti, které spočívají v: 

• sledování stavu konstrukcí v místě požáru a možnosti šíření požáru; 

• zajištění vypnutí elektrického proudu; 

• podle potřeby a vývoje situace zajistit uzavření přívodu plynu, 

• provedení opatření na odvedení tepla a kouře – viz kapitola 4.4; 

• informování obyvatel o situaci, 

• používání vhodné hasební látky nebo přísady – viz kapitola 4.3 [9]. 

4.2.1 Záchrana osob 

V prostředí XVR se v budově nachází osoby, které nemohou samovolně provést 

evakuaci, z důvodu výskytu kouře na chodbách. Je nutno přejít k záchraně těchto osob. 

„Evakuace se provádí v případech, kdy by mohlo hrozit nebezpečí ohrožení zdraví 

nebo života, ztráty majetku“ [10]. 

,,Záchrana se provádí v případech, kdy hrozí bezprostřední ohrožení zdraví nebo 

života, ztráty majetku“[10]. 

Mezi hlavní faktory ovlivňující záchranu osob při požáru patří zejména rozsah 

požáru, počet ohrožených osob, síly a prostředky na místě zásahu, složitost objektu a 

informace o situaci [25]. 

Nejdůležitější informací pro záchranu osob je zjištění, zda se v objektu nachází 

ohrožené osoby. Tato skutečnost může být zřejmá, že po dojezdu jednotek tyto osoby 

například mávají z oken bytu, jako v případě přiloženého scénáře. V méně zřejmé situaci je 

možno vyslechnout svědky události, majitele domu, obyvatelé domu apod., kteří mohou 

podat informace o možném výskytu osob v budovách [25]. 

Pokud majitel bytu, člen rodiny, nebo jakákoliv osoba, která nemůže s jistotou 

určit, že v místě požáru se nevyskytuje žádná osoba, vždy předpokládáme výskyt těchto 

osob v místě požáru. Zároveň očekáváme ohrožení osob nad místem požáru, v posledním 

podlaží objektu a dále podle polohy neutrální roviny [10]. 
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Jestliže v bytě, ve kterém probíhá hoření, se můžou vyskytovat lidé, jednotky 

zároveň s hašením požáru provádějí pátrání po těchto osobách. Nalezení osoby v tomhle 

případě je v podstatě náhodné. Oproti tomu, pokud má VZ informaci, že se v bytě nalézá 

osoba a záchrana je reálná s ohledem na rozvoj požáru, je šíření požáru v tuto chvíli 

druhořadé a jednotka se pokusí co nejrychleji prohledat byt ve všech místech [10]. 

Záchranu podle míry ohrožení osob dělíme na: 

a) prioritní; 

b) následná. 

V prioritní záchraně se jednotky zaměřují na osoby, které jsou nejvíce ohrožené 

požárem anebo jinou MU. Zpravidla se jedná o osoby, jenž jsou nejblíže ke zdroji rizika. 

Následná záchrana je prováděna po ukončení prioritní záchrany a uhašení požáru 

(prohledávání neočekávaných úkrytů) [10]. 

Podle způsobu cesty rozdělujeme záchranu na: 

a) primární; 

b) sekundární [25]. 

Primární cesty záchrany jsou všechny cesty v budově, které jsou určené k pohybu 

osob, jedná se o chráněné, nechráněné únikové cesty a evakuační výtahy. Tento způsob se 

používá vždy, pokud to situace umožňuje. Oproti tomu sekundární cesty záchrany jsou 

náhradní možnosti, improvizované postupy řešení záchrany (záchranné rukávy, seskokové 

matrace apod.) [10], [25]. 

Záchrana se rozděluje také podle počtu osob: 

a) záchrana jednotlivce; 

b) hromadná záchrana [25]. 

Velikost zachraňované skupiny je velice těžké určit. Ideální stav je počet zachránců 

a zachráněných v poměru 1:1. V podmínkách zásahu je tato možnost nereálná. Hasiči při 

vyvádění osob postupují vždy jeden vepředu a druhý na konci skupiny. Hasiči musí být 

schopni mezi sebou komunikovat, mít kontrolu nad skupinou a v zakouřeném prostoru 

udržovat kontakt. Pokud je to možné, půjde rodina pohromadě a nerozdělujeme matku a 

dítě [10]. 
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Hlavní zásady pro záchranu osob jsou: 

• záchranu neprovádět v místě maximální intenzity hoření; 

• udržovat spojení s VZ, VBÚ, VJ; 

• záchranu provádět v OOPP; 

• vždy musí být připravena cesta úniku z prostoru požáru; 

• nutnost sledování stavu konstrukcí; 

• co nejrychleji zajistit odvod zplodin požáru; 

• prostory, které byly zkontrolovány označit smluveným znakem; 

• průběžně informovat VZ o prohledávání objektu [10]. 

4.2.2 Zdolávání požáru 

Zdolávání požáru nebo také hašení požáru je soubor činností jednotek požární 

ochrany vedoucí k ukončení nežádoucího hoření neboli požáru. Je to složitý proces, který 

může být ukončený několika známými způsoby: 

• použitím hasiv; 

• odstraňování hořlavých překážek; 

• rozebíráním konstrukcí; 

• odvětráním [10]. 

V praxi je vždy prováděno hašení pomocí hasiv a zbývající činnost je součástí 

hasebních prací, jenž mají význam především k docílení co největší bezpečnosti 

zasahujících hasičů [10]. Základními formami této činnosti je požární útok a požární 

obrana [32]. 

,,Požárním útokem rozumíme organizované nasazení dostatečného množství sil a 

prostředků požadovaným směrem za účelem zajištění záchrany osob, zvířat a majetku a 

lokalizace a likvidace požáru. [10]“ 

,,Požární obranou je charakterizována činnost směřující k zastavení šíření požáru 

v určitém místě, protože s ohledem na podmínky požáru nelze provést požární útok“ [10]. 
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Požární útok se provádí při dostatečném soustředění sil a prostředků na místě 

události se zaměřením na zastavení šíření požáru, zmenšení jeho plochy a snížení intenzity 

hoření. Po příjezdu JPO k situaci se vždy provádí příprava k požárnímu útoku, složená 

ze zajištění dodávky vody, provedení jiných případných opatření podle podmínek na místě 

a vytvoření části bojového rozvinutí [32]. 

Bojové rozvinutí je rozsah práce požárního družstva. Tyto práce se skládají 

z jednotlivých činností hasičů (tzn. napojení CAS na požární hydranty a připojení hadic, 

připojení prostředků apod.) [32]. Bojové rozvinutí se skládá z dopravního, přívodního a 

útočného vedení. Dopravní vedení je vedení od CAS po rozdělovač a útočné od 

rozdělovače po proudnici. Podél hadicového vedení se chodí vlevo, přičemž vybavení 

hasičů a jejich činnosti se dělí podle typu událostí [34]. 

Základním úkolem jednotek požární ochrany při požárním útoku pomocí výše 

zmíněných informací je: 

a) lokalizace požáru; 

b) likvidace požáru [32]. 

Lokalizací požáru rozumíme stav, kdy jsou zajištěny všechny předpoklady pro 

účinnou likvidaci požáru, zejména pokud je dostatek SaP a pokud se nám požár dále nešíří. 

Podmínky lokalizace požáru je možné také charakterizovat podle toho, zda se jedná 

o požár na otevřené ploše anebo v uzavřeném prostoru. Na volné ploše je doba lokalizace 

přímo úměrná době volného rozvoje požáru (viz kapitola 3.1.2). Pokud se jedná o požár 

v uzavřeném prostoru (viz kapitola 3.2), lokalizace závisí na rozměrech místnosti a na 

schopnosti jednotek požární ochrany zvrátit tepelnou bilanci požáru požadovanou 

intenzitou dodávky hasiva do pásma hoření. Pokud by jednotky nebyly schopny dodávat 

potřebné množství hasiva, nemohou provést lokalizaci požáru, dokud nedojde k vyhoření 

potřebného množství látek v prostoru hoření a intenzita požáru poklesne na hodnoty, při 

kterých již intenzita dodávaného hasiva bude větší než intenzita požáru [10].  

Oproti tomu likvidací požáru rozumíme stav, kdy je ukončeno nežádoucí hoření a 

odstraněny následky požáru (zplodiny požáru). K odstranění zplodin požáru slouží 

ventilace objektu, která je popsána v kapitole 4.4 [32]. 
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4.3 Hašení požáru vodou 

Jak již bylo řečeno v kapitole 4.2.2, hašení požáru je prováděno pomocí hasiv. Jako 

nejčastější hasivo se používá voda pro svůj široký výskyt a různorodost hasebních efektů. 

Používá se buď jako chemický jedinec anebo ve směsi s různými chemikáliemi (smáčedla) 

[33]. 

Čistá voda je bezbarvá kapalina, bez chuti a zápachu. Při tuhnutí vody na led se 

zvětšuje její objem o 1/10 a teplotu varu dosahuje až 100 °C. Přechodem kapalné vody na 

páru zvyšuje svůj objem 1700-krát, což může způsobit opaření hasičů (viz kapitola 4.5). 

Tahle fyzikální vlastnost vody funguje jako dusivý efekt, odpařením vody se zvýší její 

objem a vzniklá pára vytěsňuje vzdušný kyslík. Nejvýznamnějším hasebním efektem vody 

je efekt chladící. Voda má velmi velké výparné teplo, a tudíž odvádí z pásma hoření velké 

množství tepla. Dále je voda polární kapalina, tudíž se mísí s řadou hořlavých látek, pokud 

tedy hasíme požáry hořlavých kapalin, mísitelných ve vodě, hasební účinek vody je ve 

zřeďovacím efektu [33]. 

Voda má tedy velkou možnost využití, používá se pro hašení požáru typu A, B, C 

s hasebním efektem, jak ji bylo řečeno, ochlazovacím, zřeďovacím a dusivým. Oproti tomu 

je zakázáno použití vody na požáry lehkých kovů, organických peroxidů, karbidu 

vápenatých, zařízení pod el. proudem apod. [10]. 

4.3.1 Vodní proudy 

Voda je do pásma hoření dopravována od CAS přes hadicové vedení pomocí 

vodního proudu. Vodní proud je definován podle literatury [10] jako ,,tok hasiva 

vycházející z proudnice do doby, než dosáhne svého cíle.“ Podle tvaru proudu a velikosti 

vodních kapiček se proudy rozdělují na 3 základní skupiny: 

• plný; 

• sprchový (dříve tříštěný); 

• mlhový [10]. 
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Plný proud je užívaný pro dosažení co největšího dostřiku anebo kinetické energie 

(rozbití oken). Využití plného proudu může být využito pro ochranu hasičů proti 

nebezpečím (kapitola 4.5), tím, že z vnější strany budovy budou hasit požáry z větší 

vzdálenosti. [10]. 

Oproti tomu sprchový proud, zahrnuje všechny formy tříštění proudu mezi plným 

proudem a mlhovým. Voda vycházející z trubice u sprchového proudu je v rozptýleném 

stavu, aby se dosáhlo co největší rozptýlení hasiva do prostoru. Kapky vody mají větší 

velikost než u mlhového proudu a dosáhnou větších vzdáleností [10].  

Poslední typ je mlhový proud, který je tzv. mechanickým rozptýlením vody na 

malé kapičky (od 0,1 až 0,8 mm). Čím menší je průměr těchto kapek, tím větší je povrch, 

který pohlcuje teplo neboli zvyšuje chladící účinek vody. Mlhový proud má omezenou 

dráhu dostřiku [10]. 

4.3.2 Aplikace vody 

Aplikace vody pomocí výše zmíněných proudů se používá třemi způsoby: 

• přímé hašení; 

• nepřímé hašení; 

• objemové hašení [10]. 

Spotřeba vody na proudnici, která vytváří vodní proud dle literatury [10] je 200 

litrů za minutu. 

U přímého hašení se jedná o způsob, kdy vodní proud směřujeme přímo na hořící 

materiál. Pokud bychom v hořící místnosti použili po otevření dveří kompaktní proud, 

kapky proudu by dopadaly na hořící materiál a došlo by k ochlazení. Odebráním tepla  se 

kapalina odpaří, což by vedlo k vyplnění prostoru horkou vodní párou a pokud by nebyly 

vytvořeny odvětrací otvory, docházelo by k ohrožení zasahujících hasičů danou parou. 

Velká část vody zůstane na podlaze nevyužitá a způsobuje tzv. druhotné škody [10]. 

Použití metody přímého hašení je vhodné při požárech, kdy se jedná o požár řízený 

odvětráním, kdy je možné bezproblémově identifikovat ohnisko požáru, kdy lze provést 

aplikaci vodního proudu a kdy není nutné vstupovat do zasaženého objektu [10].  
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Aplikace přímého hašení je vhodné zejména u otevřených požárů, jelikož škody 

způsobené odtékáním vody se zde nezohledňují [10]. 

Nepřímá aplikace spočívá v ochlazování konstrukcí. Používá se zejména pokud je 

prostor požáru zahřátý na vysokou teplotu, která neumožňuje vstup do daného prostoru. 

Tato metoda je velice efektivní a velkou výhodou je aplikace pro požáry paliva a požáry 

plynů. Aplikace vody způsobí velký vývin vodní páry, která působí dusivým efektem. 

Používá se z vnější strany požáru, kdy není potřeba vstup jednotek do prostoru hoření [10]. 

V poslední metodě objemového hašení je voda aplikována do prostoru horkých 

zplodin požáru. Objemové hašení můžeme také chápat jako chlazení, které spočívá 

v dodávce vody, pokud možno co nejmenších kapičkách do prostoru, kdy tyto kapičky 

odporem zplodin požáru nedokáží dopadnout na horký povrch konstrukcí, odpaří se a 

odvedou velké množství tepla. Využívá se zejména sprchový až mlhový proud 

v impulzech (snaha o co nejmenší kapičky, nejlépe 0,2 – 0,6 mm). V případě použití 

impulzního hašení, jsou tyto impulzy velice krátké (od 0,1 – 0,5 sekundy), díky těmto 

výstřikům nedopadnou kapičky vody na konstrukce vlivem nedostatečné kinetické energie. 

Výsledný objem páry v prostoru hašení bude menší oproti předchozím dvěma typům, 

protože se nebude odpařovat tolik vody do prostoru zplodin hoření, a tudíž je zde menší 

riziko opaření zasahujících jednotek [10]. 

Už při přistupování k místu požáru je nutné pamatovat na možnost vzniku jevů, 

které jsou vysvětleny v kapitole 3.2. Proto se před vstupem do místnosti a před otevřením 

prostoru aplikuje impulsní hašení, čímž zabráníme případnému vzniku rolujících plynů 

neboli Rollover (kapitola 3.2.1). Teploty v prostoru se budou chovat podle kapitoly 3.2.5, 

tudíž je nutný pohyb hasičů při zemi. Aby jednotky PO vyloučily možnost vzniku 

Rolloveru, provádějí objemové hašení do hořlavých vrstev zplodin s krátkými impulzy. 

Zplodiny hoření se ochladí a zároveň zředí vodní párou. Přibližně po jedné minutě se 

teplota požáru v místnosti sníží asi o 200–400 °C podle doby impulzního hašení a dle fáze 

požáru. Takto útočná skupina postupuje celým prostorem, dokud nenaleznou odvětrací 

otvory. Otevřením těchto otvorů se zlepší viditelnost na místě zásahu, což je popsáno 

v kapitole 4.4. Po otevření odvětracích otvorů dochází k rozvoji intenzity požáru a k 

nalezení ohniska požáru. Je nutné přejít na aplikaci přímou a nepřímou metodou a tyto 

metody kombinovat [10]. 
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4.4 Větrání objektů 

Jedná se o jednu z činností jednotek na místě události. Během požáru obytných 

domů jsou dvě možnosti chování osob uvězněných kouřem. První je ta, že osoby se 

nedostanou do styku se zplodinami hoření a vyčkají ve svých bytech. Anebo druhá 

možnost, že osoby se snaží dostat na čerstvý vzduch. Ty po chvíli ztratí orientaci, 

nadýchají se zplodin hoření a ztratí vědomí. Správnou ventilací umožníme těmto osobám 

lepší podmínky pro přežití a zvýšení viditelnosti v místě zásahu pro zasahující jednotky. 

Ve zplodinách hoření se nachází 60 - 80% tepla. Větrání objektů má tedy velký význam i 

z hlediska tepelného namáhání stavebních konstrukcí. Pokud se tedy povede zajistit odvod 

kouře mimo prostor zasažený požárem, prodloužíme tím schopnost konstrukcí odolat 

účinkům požáru. Dalším významem odvětrání je polohování neutrální roviny. Jestliže 

zajistíme dostatečný odvod zplodin hoření, neutrální rovina se bude držet v horní částí 

místnosti, čímž docílíme snížení teploty v místě požáru, oddálení anebo odvrácení 

možnosti vzniku flashoveru (kapitola 3.2.2), neboť vznikající teplo nestačí vlivem přísunu 

čerstvého vzduchu nahřát hořlavé látky nad jejich teplotu vzplanutí [10],[13].  

Ventilace má také svůj význam při provádění požárního zásahu, kromě výše 

zmíněných věcí vytváří podmínky také pro: 

• snadnější nalezení ohniska požáru; 

• vytvoření prostoru pro hasiče; 

• snižování nebezpečí opaření vodní parou vznikající při hašení [10],[13]. 

 Použití ventilace s sebou nese kromě výhod také zvýšení intenzity požáru. Větrání 

objektů má několik dělení a to: 

a) Podle způsobu vzniku proudění na: 

• přirozenou; 

• nucenou. 

b) Podle směru proudění na: 

• vertikální; 

• horizontální [10],[14]. 
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Pro lepší popis pohybu kouře v budovách je pásmo zakouření děleno do dvou 

obecných zón, na zónu horkého kouře a na zónu studeného kouře [14].  

Jako zónu horkého kouře (černý kouř) můžeme určit prostor v objektu, ve kterém 

dochází k hoření a teplota kouře je natolik vysoká, že vlivem rozdílné hustoty stoupá 

vzhůru ke stropu, zatímco méně znečištěný vzduch je vytlačován do spodních částí 

místnosti [10],[14]. 

Oproti tomu zónu studeného kouře (šedý kouř) můžeme určit prostory v budově, 

kde se kouř sdílením tepla natolik ochladil, že jeho hustota je srovnatelná s okolním 

vzduchem. Studený kouř je ovlivňován vnějšími silami. Je potřeba vzpomenout, že pohyb 

v šedém kouři není považovaný za bezpečný a je i nadále toxický [14]. 

4.4.1 Komínový efekt 

Přirozená i nucená ventilace vertikálního směru je založena na tzv. komínovém 

efektu. Tento komínový efekt probíhá prakticky ve všech typech objektů, ale 

nejmarkantnější je u výškových budov. Dělí se na kladný komínový efekt a záporný 

komínový efekt [15]. 

Kladný komínový efekt je vertikální proudění vzduchu ve směru zdola nahoru. Jeho 

intenzita závisí na výšce budovy, těsnosti obvodových zdí a rozdílu teplot uvnitř a vně 

objektu. Za normálních podmínek zajišťuje přirozené větrání objektu, když vůči okolnímu 

prostředí ve spodní části objektu vzniká podtlak a v horní přetlak, což můžeme vidět na 

obrázku 11. Tam, kde se tlaky vyrovnávají, se hovoří o neutrální rovině. V podmínkách 

požáru dochází ke zvyšování teploty uvnitř objektu a k zvětšování rozdílu v měrných 

hmotnostech vzduchu uvnitř objektu a mimo objekt, a tím má vertikální proudění vyšší 

intenzitu [15].  

Záporný komínový efekt je vertikální proudění vzduchu ve směru shora dolů. 

K tomuto efektu dochází při intenzivním hoření na velké ploše v části budovy nad 

neutrální rovinou, při porušení okenních výplní na návětrné straně. Vítr ve vyšších 

podlažích má větší rychlost proudění než na úrovní terénu. Funguje na principu 

podobnému kladnému komínovému efektu. Při velké spotřebě vzdušného kyslíku je 

vzduch nasávám v horní části objektu a při velkém požáru může být vzniklý podtlak 
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takový, že dojde k převrácení přirozené ventilace objektu a záporný komínový efekt se 

podílí na šíření zplodin hoření směrem dolů - viz obrázek 12 [15].  

 

Obrázek 11 - kladný komínový efekt [15] 

 

      Obrázek 12 - záporný komínový efekt [15] 

4.4.2 Přirozená ventilace  

K přirozenému větrání dochází pouhým vytvořením otvorů, jimiž kouř a teplo 

samovolně odchází z objektu. Přirozené větrání tedy dělíme na horizontální a vertikální. 

Hlavní hnací silou přirozeného větrání je tlakový spád vyvolaný rozdílem hustoty kouře a 

okolního vzduchu a rychlost odvětrávání je přímo úměrná rozdílu teplot uvnitř a vně 

objektu. V případě přirozeného větrání studeného kouře dochází k odvětrání pomalému až 

neúčinnému [13],[15]. 

U vertikální ventilace dochází k odvětrávání vytvořením odvětrávacího otvoru 

v nejvyšším bodě objektu, ať už otevřením střešních světlíků, otevřením schodišťových 

venkovních dveří anebo vysekání či vyřezání otvorů ve střechách apod. Nejpoužívanějším 

případem vertikálního větrání je využití kladného komínového efektu s přívodem čistého 

vzduchu vstupními dveřmi. Za normálních podmínek teplo a kouř stoupá svisle vzhůru a 

vytvořeným otvorem opouští objekt. Tohle větrání je vhodné pro odvětrání požáru 

střešních konstrukcí, podkrovních prostorů, výškových budov atd [13],[15].  

Oproti tomu k horizontálnímu větrání dochází otevřením vhodných oken nebo 

dveří. Kouř poté proudí ven z objektu vodorovným směrem. K vytvoření přiváděcích a 

odváděcích otvorů použijeme dveře a okna [13]. 
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4.4.3 Nucená ventilace 

V případě nucené ventilace se k usměrňování pohybu kouře a tepla využívají 

technické prostředky, především se jedná o přetlakové ventilátory. Přetlaková ventilace pro 

odvádění horkého kouře je součástí zdolávání požáru. Použití je nutno zvážit s ohledem na 

charakter budovy, směr a rychlost větru, použití přetlakové ventilace s ohledem na její 

možnost ve vztahu s přirozenou ventilaci (nucená vždy podporuje přirozenou ventilaci). 

Dále se průzkumem zjišťuje poloha pásma hoření, použitelnost přiváděcích otvorů a 

posuzuje se, zda není nasazení přetlakové ventilace rizikové. Velitel zásahu nesmí použit 

přetlakovou ventilaci, pokud není známá poloha ohniska. Dále musí znát polohu svých 

zasahujících hasičů a musí mít dostatečné síly a prostředky, aby zároveň s ventilací 

probíhalo hašení požáru [10],[16].  

Nasazení přetlakové ventilace je rizikové pokud:  

• dochází k ohrožení osob mezi pásmem hoření a odváděcím otvorem; 

• může dojít ke zvíření a následně explozi výbušných prachů; 

• nelze vytvořit vhodný odváděcí otvor; 

• hrozí rozšíření požáru z odváděcího otvoru odváděným teplem; 

• pokud se nachází větší množství hořlavého materiálu mezi pásmem hoření a 

odváděcím otvorem [16]. 

Zasahující jednotky musí být předem informovány o nasazení přetlakové ventilace 

a musí probíhat se zavodněným proudem. Při provádění přetlakové ventilace musí být 

zajištěna úniková cesta pro zasahující hasiče. Poměr mezi přiváděcími otvory a odváděcími 

by měl být přibližně 1:2. Zplodiny požáru se nesmí odvádět proti unikajícím osobám anebo 

do prostorů, kde se nacházejí osoby [10],[17]. 

Použití ventilace po uhašení požáru se využívá k odvedení studeného kouře po 

uhašení požáru za účelem rychlého odvětrání místa zásahu a k případnému dohledání 

zbytku hoření. Pro dosažení rychlejšího odvětrání se doporučuje objekt rozdělit do 

jednotlivých uzavřených sekcí a odvětrávat je postupně. Při tomto použití ventilace je 

nebezpečí v opětovném vzplanutí žhnoucích zbytků hoření [18]. 
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Druhá možnost nucené ventilace je použití podtlakového ventilátoru. Principem je 

vytvoření podtlaku v objektu pomocí odsávacího agregátu. Nasazení této ventilace se 

používá ve sklepních prostorech, kabelových kanálech a šachtách. Při použití této ventilace 

jednotky provádějí hašení u přiváděcího otvoru a odváděcí otvor musí být utěsněn 

speciálním vybavením, jinak by docházelo k nasávání venkovního vzduchu a odsávání 

kouře by bylo neúčinné. Velkým rozdílem je také technické řešení ventilátoru. Podtlakové 

ventilátory mají umístěnou pohonnou jednotku mimo tok proudění zplodin. Správně 

použití podtlakové ventilace udržuje hladinu neutrální roviny [13]. 

Z pohledu hasebních prací je hlavní smysl podtlakové ventilace v: 

• možnosti hašení z návětrné strany malými otvory, kterými by bez použití 

podtlakové ventilace unikal kouř; 

• možnosti hašení v prostorech s vysokými teplotami; 

• odvedení zplodin požáru do větších vzdáleností a tím omezení přisávání 

kouře zpět do budovy [10]. 

Pokud by to bylo možné, je podtlakovou ventilaci vhodné podpořit přiváděcím 

otvorem z návětrné strany, tím se vytvoří na straně přiváděcího otvoru přetlak, který tlačí 

čistý vzduch do budovy [10],[13]. 

Mezi velké nedostatky patří zejména to, že: 

• hasiči při nasazování podtlakové ventilace a utěsňování odváděcího otvoru 

jsou v přímém kontaktu s kouřem; 

• agregát přijde do přímého styku s produkty hoření; 

• odsavač kouře přisává také čistý vzduch [15]. 
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4.5 Nebezpečí pro zasahující 

Následující kapitola pojednává o možných nebezpečích, které hrozí zasahujícím 

jednotkám při požáru v budovách pro bydlení. Mezi vybraná nebezpečí patří například: 

• nebezpečí přehřátí [26]; 

• nebezpečí popálení [27]; 

• nebezpečí opaření [28]; 

• nebezpečí fyzického vyčerpání [29]; 

• nebezpečí udušení [30]; 

• nebezpečí ztráty orientace [31]. 

Ochrana hasičů před těmito nebezpečími z hlediska taktiky jednotek požární 

ochrany je shrnuta v několika zásadách: 

• zasahující hasiči musí používat ochranné osobní pracovní prostředky [30]; 

• ochrana dýchacích cest (použití dýchacího přístroje) [30]; 

• sledování doby nasazení jednotek a jejich střídání [26]; 

• zajistit a dodržovat pitný režim hasičů [26]; 

• dodržování bezpečné vzdálenosti, krytím se za konstrukce apod.[27]; 

• pohyb při zemi, odvětrání zplodin hoření [31]; 

• spojení zasahujících hasičů (fyzický kontakt, vodící lano) [31]. 
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5 Scénář ,,bytový požár v domově pro bydlení“ 

V tvorbě scénáře se vycházelo již z připraveného prostředí budovy pro bydlení a 

jeho okolí v počítačovém programu XVR, který je popsán v první kapitole.  

5.1 Charakteristika události 

Dne 20 června 2019 došlo v Ostravě, místní část Moravská Ostrava k požáru bytu v 

čtyřpodlažní budově vlivem technické závady na elektroinstalaci. Tato budova je zařazena 

pod skupinu OB2 podle normy ČSN 73 0833 dle kapitoly 2. Má nehořlavý konstrukční 

systém (kapitola 2.2) a pro byt je určen III. stupeň požární bezpečnosti dle kapitoly 2. Od 

druhého nadzemního podlaží až po čtvrté nadzemní podlaží se nachází bytové jednotky. 

V každém patře jsou čtyři byty spojené dlouhou chodbou vedoucí na schodiště a dále na 

volné prostranství.  

Požár vznikl v posledním podlaží. Byt, ve kterém probíhá hoření je uzavřen, 

dochází zde k vyplnění prostoru kouřem (dle kapitoly 3.2) a netěsnostmi v konstrukcích 

odchází zplodiny hoření mimo prostor zasažený požárem, například na chodbu, která také 

patří k pásmu zakouření (kapitola 3.1.3). Vlivem odvodu zplodin hoření a nehořlavým 

konstrukčním systémem dochází k odvodu tepla a není zde možnost výskytu jevu 

Flashover, Backdraft apod. (kapitola 3.2). Událost byla zpozorována v 15:00, ohlášena 

15:02 (kapitola 3.1.2). Na místo události jsou vyslány jednotky požární ochrany v I. stupni 

požárního poplachového plánu, doba dojezdu (kapitola 3.1.2) těchto jednotek je 7 minut. 

Jedná se o jednotky: 

• I. vůz ze stanice Fifejdy JPO I; 

• II. výjezd ze stanice Fifejdy JPO I; 

• JSDH Radvanice JPO II/2; 

• JSDH Nová Ves JPO III [20]. 

Ještě před příjezdem jednotky se na místo dostavila policie České republiky, která zajistila 

okolí, zastavila dopravu a umožnila průjezd jednotek PO. Požár se po příjezdu jednotek 

nachází ve své II. fázi (kapitola 3.1.1). 

Meteorologické podmínky na místě události panují: 25°C, bezvětří, slunečno. 
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5.2 Příjezd a činnost jednotek PO 

Po sedmi minutách od ohlášení se na místo dostaví jednotky ze stanice Fifejdy 

spolu s velícím důstojníkem, automobilovým žebříkem a protiplynovým automobilem. 

Velící důstojník nahlásí na KOPIS převzetí události [21]. Po ustanovení automobilu velící 

důstojník získá informace od přítomného majitele domu, který sděluje, že: 

• První až třetí nadzemní podlaží jsou prázdné.  

• V bytě, ve kterém probíhá hoření - pásmo hoření a přípravy (kapitola 3.1.3) 

se momentálně nevyskytují žádní lidé, což je zjištěno od majitele domu, na 

základě telefonátu nájemníkům bytu. 

•  V ostatních 3 bytech bydlí čtyřčlenné rodiny, tuto informaci má velitel 

potvrzenou voláním těchto lidí z oken a balkónu. Samovolnou evakuaci 

těchto lidí znemožňuje výskyt zplodin hoření na chodbě (kapitola 4.2.1). 

Velitel zásahu rozděluje místo na 3 úseky a určuje velitele těchto úseků: 

• 1. úsek – hašení požáru; 

• 2. úsek – záchrana osob; 

• 3. úsek – ventilace. 

Potřeba hasičů pro tyto činnosti je po dojezdu jednotek nedostačující. Velitel 

zásahu hlásí na KOPIS – ,,síly a prostředky jsou nedostatečné, vyhlašuji II. stupeň 

poplachu“. 

Na místo je povolána jednotka HZS ze stanice HS 6 Přívoz. 

Všechny jednotky při všech pracích používají OOPP, aby předešli možným nebezpečím na 

místě zásahu (kapitola 4.5). 

5.2.1 1. Úsek – hašení požáru 

Velitelem úseku je určen VČ z I. vozu Fifejdy. Ten určil požární útok bojovým 

rozvinutím (kapitola 4.2.2). Jako hasební látka je použita voda (kapitola 4.3). Dopravní 

vedení tvoří strojník, číslo 4 a číslo 3. Strojník rozvine první hadici od stroje, kterou spojí 

s další hadicí a poté se vrací zpět k CAS. Hasič č. 2 zajistí vstupní dveře dřevěným 

klínkem proti samozavírání. Číslo 4 a číslo 3 poté pokračují v roztahování hadic po 
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schodišti, umístí a napojí rozdělovač [19]. Ten se zpravidla umísťuje jedno podlaží pod 

hořícím podlažím anebo na mezipodestě [24]. Celkový počet hadic od stroje po rozdělovač 

jsou čtyři kusy. Útočné vedení provádí hasiči číslo 1 a číslo 2. Číslo 1 je vybaveno 

proudnici pro hašení, a dvěmi hadicemi C42, spojených popruhem. Číslo 2 nese prostředky 

pro vnikání do uzavřených prostor. Pro spojení proudnice s rozdělovačem je použito dvou 

kusů hadic [19]. Před vstupem do bytu podle kapitoly 4.2 vypnou elektrický proud 

v budově. 

Hasič č. 1 a č. 2 nejprve vyzkouší teplotu dveří, tyto dveře jsou typu EI 30 DP3 

(kapitola 2.3) a mezi dveřmi a zárubněmi uniká černý kouř. Při tomto typu dveří a použití 

OOPP hasičem, se teplota dveří nejlépe pozná sáhnutím na horkou kovovou kliku. Hasiči 

uchopením kliky zjistí, že je klika horká, tudíž ví, že stojí před bytem, ve kterém probíhá 

hoření. Zároveň zjistí, že jsou dveře zamknuté a je nutnost jejich vypáčení. Po vypáčení 

dveří předpokládají vývin horkých zplodin hoření na chodbu a možnost vzniku Rolloveru. 

Aby se vyloučila možnost vzniku rolloveru (kapitola 3.2.1), budou hasiči provádět 

impulzní hašení do hořlavých horkých vrstev zplodin požáru pod stropem. Tyto impulzy se 

uskutečňují zároveň s otevíráním a uzavíráním vstupních dveří. Zplodiny se tak ochladí a 

teplota v prostoru požáru klesne (kapitola 4.3). Hasiči poté vstoupí do bytu, drží se při 

zemi (kapitola 3.2.5) a provádí dále ochlazování impulzy do podstropí (kapitola 4.3). Při 

postupu místností otevřou balkónové dveře, tím dochází k odvodu zplodin hoření, zvýšení 

viditelnosti a k rozvoji intenzity hoření (kapitola 4.4). Poté se zaměřují přímo na zdolávání 

požáru (kapitola 4.2.2) střídáním přímého a nepřímého hašení (kapitola 4.3.2), čímž 

dosáhnout lokalizace požáru a následně jeho likvidaci (kapitola 4.2.2). 

Podle předpokladu bude maximální doba hašení 10 minut s průtokem 200 litrů za 

minutu (kapitola 4.3.2), spotřeba vody bude 2000 l. Na dohašovací práce se sníží průtok 

proudu na 100 litrů za minutu po dobu pěti minut. Celková spotřeba vody bude tudíž 

2500l.  Strojník I. vozu Fifejdy provede spolu se strojníkem z II. vozu Fifejdy propojení I. 

vozu s II. výjezdem pro dostatečnou zásobu vody. 

5.2.2 2. úsek – záchrana osob 

Velitelem tohoto úseku je VD II. vozu Fifejdy. Ten vyšle hasiče č. 1 a č. 2 z II. 

vozu Fifejdy do prvního bytu ve 4. NP. Ti se vybaví vyváděcími maskami, vstoupí do 
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bytu, nasadí vyváděcí masky rodině a ve skupině je vyvádí ven z budovy. Děti ponechají 

v péči rodičů, kteří půjdou mezi záchranáři (kapitola 4.2.1) [10]. 

Po 2 minutách od příjezdu VD se na místo dostaví JSDH Radvanice o početním 

stavu 3+1, VÚ využije hasiče č. 1 a č. 2 pro záchranu osob v bytě číslo 3. Postup záchrany 

bude stejný jako v prvním případě. 

Po natažení bojového rozvinutí se hasiči č. 3 a č. 4 vrátí k CAS, vybaví se 

vyváděcími maskami a velitelem úseku jsou posláni do posledního bytu na čtvrtém podlaží 

pro záchranu osob. Ta bude prováděna obdobně jako v předešlých dvou případech. 

Veškeré zachráněné osoby se nenadýchaly kouře a VZ na místo nevyžaduje ZZS. 

5.2.3 3. úsek – ventilace 

 Po dojezdu JSDH Radvanice je určený velitel této jednotky jako velitel 3. úseku. 

Na místo přijíždí posilová jednotka I. vůz HS Přívoz o početním stavu 5+1. Velitel využije 

hasiče č. 1 a č. 2 pro připravení přetlakového ventilátoru před vstup do budovy pro 

podporu přirozené ventilace a kladného komínového efektu (kapitola 4.4). Hasiče č. 3 a č. 

4 vyšle na vytvoření odvětracích otvorů na schodišti. Na pokyn velitele úseku zahájí 

přetlakovou ventilaci (kapitola 4.4.3). Mezitím přijíždí jednotka JSDH Nová Ves 

v početním stavu 3+1. Hasiči č.1 a č.2 z této jednotky připraví přetlakový ventilátor před 

vstup do bytu, ve kterém probíhá hoření a na pokyn velitele úsek 2 zahájí přetlakovou 

ventilaci. V této chvíli se již dosáhlo lokalizace a ventilace se používá k rychlému 

odvětrání kouře a k likvidaci požáru (kapitola 4.2.2) [18]. 

5.3 Došetření mimořádné události 

Po likvidaci požáru se místo události předá majiteli objektu a VZ tuto skutečnost 

nahlásí na KOPIS [22]. Místo je došetřováno zjišťovatelem příčin požáru. 

5.4 Závěr popisu MU 

Kapitola 5 představuje podklad pro tvorbu karty MU. Tato práce je zpracována 

formou karty scénáře (Příloha č. 1). Jednotlivé události jsou spouštěny ve scénáři 

instruktorem podle pořadí. Pro orientaci ve scénáři je vytvořená časová osa (Příloha č. 2). 

Tyto přílohy byly zpracované podle bakalářské práce pana Šolce [37], který vymyslel 

koncept a zpracování těchto příloh. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit výukový modelový scénář na téma 

hašení požáru v budovách pro bydlení v prostředí programu XVR na základě cvičebního 

a bojového řádu jednotek požární ochrany. Samotný text bakalářské práce je studijní 

podpora pro pochopení činnosti jednotek požární ochrany a rozhodovacího procesu velitele 

zásahu na místě události. 

Pro vytvoření scénáře bylo nutné se nejprve seznámit se softwarem XVR. Popis 

tohoto programu XVR a jeho využití při výuce je stručně uveden v první kapitole mé 

práce.  

Bakalářská práce se zaměřuje na požár v budovách pro bydlení a z toho důvodu je 

nutné popsat charakteristiku požární bezpečnosti staveb, konstrukčních systémů, 

konstrukčních částí a zařízení na protipožární zásah. Tato část práce je vysvětlena v druhé 

kapitole. 

Třetí a čtvrtá kapitola bakalářské práce je tvořena převážně podle vybraných 

metodických listů bojového řádu, konspektů odborné přípravy a cvičebního řádu jednotek 

požární ochrany. Třetí kapitola zahrnuje charakteristiku požáru a jeho rozvoj, včetně 

rozvoje požáru v uzavřených prostorech. Ve čtvrté kapitole je rozebrána činnost jednotek 

požární ochrany u požáru, včetně průzkumu, zdolávání požáru s použitím vody, záchrany 

osob, ventilací při požáru a nebezpečími, které zasahujícím jednotkám na místě MU hrozí.  

Na základě teoretických východisek z předchozích kapitol byl vytvořen výukový 

scénář v programu XVR. Jedná se o zásah na požár bytu, který vznikl v Ostravě, ve 

smyšlené budově, vlivem technické závady na elektroinstalaci. Tento vypracovaný scénář 

je popsán v poslední kapitole bakalářské práce. 

Podle poslední kapitoly jsou vytvořeny přílohy bakalářské práce. První přílohou je 

výuková karta, která obsahuje tému scénáře, popis scénáře, jeho cíl a průběh. Další 

přílohou je tabulka s vloženou časovou osou pro lepší orientaci instruktora ve scénáři, ve 

které jsou číselně seřazené události se stručným popisem podle návaznosti scénáře. 

Samostatnou přílohou k práci je CD-ROM s vypracovaným scénářem události v programu 

XVR. 
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Výuková karta Evidenční číslo: 3 

Název výukové karty: 
Hašení požáru v budově pro bydlení 

Téma cvičení: 
Požár v budově pro bydlení 

Cíl cvičení: 
Pochopení rozhodovacího procesu velitele 

zásahu na místě MU  

Námět cvičení: 
Požár v budově pro bydlení  

Časová dotace na provedení cvičení: 
90 minut 

Určeno pro studenty: 
Předmětu Požární taktika II 

Role studenta: 
Velící důstojník HZS (územního odboru) 

Velitel čety z HS Fifejdy 

Požadavky na materiálně technické 

zabezpečení cvičení: 
2x PC s programem XVR, joystick, klávesnice, 

myš 

Jméno osoby odpovědné za 

organizaci a řízení cvičení: Instruktor výuky 

Odkaz na studijní podporu: 
Bakalářská práce: Využití XVR simulátoru – 

Hašení požáru v budově pro bydlení, Daniel 

Mikuda 

Zpracovatel karty: 
Daniel Mikuda, 12. Dubna 2019 

Aktualizace karty: 
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Hlavní body pro výuku studentů – zásah při požáru v budovách pro bydlení: 

• Charakteristika domu ve scénáři a bytu, ve kterém hoří. 

• Možnost výskytu jevů při požáru (Rollover, Flashover, Backdraft). 

• Dimenzování SaP. 

• Charakteristika bojového rozvinutí. 

• Charakteristika použití impulzního hašení. 

• Pohyb hasičů při požáru v uzavřeném prostoru. 

• Význam odvětrání při požárech. 

• Komínový efekt. 

• Použití přetlakové ventilace. 

• Charakteristika záchrany osob při požáru. 

 

Pravidla karty MU:  

• události, které probíhají před vpuštěním respondenta do simulace, jsou uvedeny 

modrým textem. 

1) V Ostravě, místní části Moravská Ostrava byl zpozorován v 15:00 požár bytu 

v posledním patře bytovém domu se čtyřmi nadzemními podlažími. Na místo jsou vyslány 

jednotky požární ochrany v I. stupni poplachu podle požárního poplachového plánu HZS 

MSK (Požární poplachový plán MSK dle nařízení MSK č.3/2017) spolu s velícím 

důstojníkem. Ještě před příjezdem jednotek požární ochrany se na místo dostavila policie 

České republiky, která místo uzavřela, zastavila dopravu a umožnila bezpečný průjezd 

jednotek PO. Doba ohlášení 2 minuty. Výjezd jednotek  čase: 15:02. 

Jedná se o jednotky: 

• I. vůz ze stanice Fifejdy JPO I; 

• II. výjezd ze stanice Fifejdy JPO I; 

• JSDH Radvanice JPO II/2; 

• JSDH Nová Ves JPO III [20]. 

Meteorologické podmínky na místě události panují: 25°C, bezvětří, slunečno. 
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2) Na místo události se po 7 minutách od ohlášení události dostavil velící důstojník a spolu 

s ním ze stanice Fifejdy přijíždí: 

• I. vůz v počtu 5+1, 

• II. výjezd v počtu 3+1, 

• automobilový žebřík v počtu 1+1, 

• protiplynový automobil sprinter v počtu 1+1 ze stanice Fifejdy. 

3) Po příjezdu velitel zásahu získá informace od majitele domu, že v budově se kromě 4. 

NP nenachází žádní lidé. Ve čtvrtém podlaží jsou 4 byty. V bytě, ve kterém probíhá hoření 

se momentálně nevyskytují žádní lidé. Tuto informaci získal na základě telefonátu 

nájemníkům bytu. V ostatních 3 bytech se nachází čtyřčlenné rodiny, vždy 2 dospělí + 2 

děti. Tyto rodiny se nemohou evakuovat z důvodu výskytu kouře na chodbě a jejich 

přítomnost je potvrzena voláním z oken a balkónů bytů o pomoc. Po průjezdu JPO policie 

České republiky začne řídit dopravu. 

Na základě těchto informací VZ rozděluje událost na tři úseky a to: 

• 1. úsek – Hašení požáru; 

• 2. úsek – Záchrana osob; 

• 3. úsek – Ventilace. 

Velitelé úseku komunikují s VZ, který řídí zásah z velitelského stanoviště. 

4) Pro provedení všech úkolů VZ nemá dostatečné SaP. VZ vyhlašuje II. stupeň 

poplachu. Na místo je poslán I. vůz z HS Přívoz. 

Hašení požáru – 1. úsek 

Velitelem 1. úseku bude VČ z I. vozu ze stanice Fifejdy. 

• Pod jeho velením jednotka I. vozu Fifejdy udělá bojové rozvinutí po schodišti.  

• Dopravní vedení vytváří strojník, který rozvine první hadici od CAS, spojí ji 

s hadicí od č. 4 a poté se vrátí zpět.  

• Hasič č. 2 zabezpečí vstupní dveře proti samozavírání klínkem. 
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• Hasiči č. 3 a č. 4 dále postupují v roztahování hadic po vnější straně schodiště až po 

rozdělovač, který se umístí do třetího patra, zpravidla jedno patro pod hořícím 

podlažím. Počet těchto hadic od CAS po rozdělovač jsou čtyři kusy.  

• Útočné vedení již s nasazenými dýchacími přístroji tvoří hasič č. 1 a č. 2 od 

rozdělovače, až před byt, ve kterém hoří. Číslo 1 je vybaveno proudnici pro hašení, 

a dvěmi hadicemi C42, spojených popruhem. Číslo 2 nese prostředky pro vnikání 

do uzavřených prostor. Pro spojení rozdělovače s proudnicí je použito dvou kusů 

hadic C.  

• Před vstupem do bytu dojde k vypnutí elektrického proudu v budově.  

• Hasič č. 1 a č. 2 nejprve vyzkouší teplotu dveří, tyto dveře jsou dřevěné 

protipožární typu EI 30 DP3 a mezi dveřmi a zárubněmi uniká černý kouř. Při 

tomto typu dveří a použití OOPP se teplota dveří nejlépe pozná sáhnutím na horkou 

kovovou kliku. Hasiči uchopením kliky zjistí, že je klika horká, tudíž ví, že stojí 

před bytem, ve kterém probíhá hoření. Zároveň zjistí, že jsou dveře zamknuté a je 

nutnost jejich vypáčení. 

• Po vypáčení dveří předpokládají vývin horkých zplodin hoření na chodbu a 

možnost vzniku Rolloveru. Aby se vyloučila možnost vzniku rolloveru, hasiči 

provádějí impulzní hašení do horkých vrstev zplodin požáru pod stropem. Tyto 

impulzy se uskutečňují, v co nejkratší době, zároveň s otevíráním a uzavíráním 

vstupních dveří. Zplodiny se tak ochladí a teplota v prostoru požáru klesne.  

• Hasiči poté vstoupí do bytu, drží se při zemi, dále provádí ochlazování impulzy do 

podstropí a při postupu místností otevřou balkónové dveře (tím dojde k odvodu 

zplodin hoření, zvýšení viditelnosti a k rozvoji intenzity hoření).  

• Poté se zaměřují přímo na zdolávání požáru střídáním přímého a nepřímého hašení. 

Maximální doba hašení se předpokládá do 10 minut s průtokem 200 litrů za minutu, 

spotřeba vody bude 2000 l. Na dohašovací práce se sníží průtok proudu na 100 litrů za 

minutu po dobu pěti minut. Celková spotřeba vody bude tudíž 2500 l.  

5) Pro zajištění bezpečné dodávky vody strojník I. vozu Fifejdy provede spolu se 

strojníkem z II. vozu Fifejdy propojení I. vozu s II. výjezdem. 
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6) Na místo události se po dalších 2 minutách po příjezdu VD dostaví JSDH Radvanice o 

početním stavu 3+1. 

Záchrana osob – 2. úsek 

Velitelem 2. úseku bude VD z 2. vozu ze stanice Fifejdy. 

• V tomto úseku se hasiči č. 1 a č. 2 z II. vozu Fifejdy vybaví maskami, které 

nasadí osobám v bytech a provedou záchranu těchto osob v bytě č. 1. 

• Záchranu osob ve třetím bytě provádí hasiči č. 1 a č. 2 z JSDH Radvanice 

obdobně jako hasiči č. 1 a č. 2 z II. vozu Fifejdy. 

• Hasiči č. 3 a č. 4 po rozvinutí dopravního vedení se vrátí zpět k CAS, 

vybaví se maskami pro záchranu osob a provedou záchranu osob v bytě č. 4. 

• Veškeré zachráněné osoby se nenadýchaly kouře a VZ na místo nevyžaduje 

ZZS. 

7) Po 14 minutách od ohlášení události přijíždí I. vůz ze stanice Přívoz ve stavu 5+1. 

8) Po 15 minutách od ohlášení události přijíždí JSDH Nová Ves v početním stavu 3+1. 

Ventilace – 3. úsek 

Velitelem 3. úseku bude VD z JSDH Radvanice.  

• Hasič č. 3 a č. 4 z I. vozu ze stanice Přívoz zajistí odváděcí otvor ve 3. NP. 

• Hasič č. 1 a č. 2 z I. vozu ze stanice Přívoz připraví přetlakový ventilátor před 

vchod do budovy a na pokyn VZ zahájí přetlakovou ventilaci, čím posílí kladný 

komínový efekt a odvětrání schodiště. 

• Hasič č. 1 a č. 2 z JSDH Nová Ves připraví přetlakový ventilátor před vchod do 

bytu a na pokyn VZ zahájí přetlakovou ventilaci. 

8) Ukončení zásahu, příjezd vyšetřovatele příčin požáru a předání místa majiteli domu
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Časová osa událostí ke kartě scénáře 

Číslo Příjezdy 

JPO [min] 

Druh události Popis činnosti 

1 + 7.00 Příjezd I. vůz HS Fifejdy CAS je ustanovena před vchodem do budovy 

2  Příjezd II. vůz Fifejdy CAS je ustanovena před vchodem do budovy 

3  Příjezd AŽ Camiva Ustanovení techniky před budovou pod okny 

4  Příjezd PPLA Ustanovení techniky podél cesty 

5  Příjezd VD Student je dopraven na MU 

6  Komunikace s majitelem domu Získávání informací o situaci v budově 

7  Bojové rozvinutí Rozvinutí dopravního a útočného vedení 

8  Záchrana osob v 1. bytě Č.1 a č.2 z II. vozu Fifejdy záchrana osob v 1. 

bytě 

9  Hašení požáru v 2. bytě Hasiči č.1 a č.2 z 1. vozu Fifejdy vniknou do 

bytu, otevřou balkónové dveře a provádí 

hašení požáru 

10 + 9.00 Příjezd JSDH Radvanice Ustaví techniku, VD se nahlásí VZ 

radiostanicí 

11  Záchrana osob ve 3. bytě Č.1 a č.2 z JSDH Radvanice záchrana osob ve 

3. bytě 

12  Propojení 1. a 2. vozu Fifejdy Strojníci 1. a 2. vozu Fifejdy provedou 

propojení CAS 

13  Záchrana osob ve 4. bytu Č.3 a č.4 po natažení dopravního vedení se 

vrátí pro vyváděcí masky a provedou 

záchranu osob v posledním bytě 
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14 + 14.00 Příjezd I. vůz ze stanice Přívoz Ustanovení techniky, VD se nahlásí VZ 

radiostanicí 

15  Otevření odvětracích otvorů na 

schodišti 

Hasiči č.3 a č.4 otevřou ve 4.NP odvětrací 

otvor na schodišti 

16  Ustanovení 1. ventilátoru před 

budovu 

Hasiči č.1 a č.2 z I. vozu Přívoz ustaví 

ventilátor před budovu  a na pokyn VZ spustí 

ventilaci 

17 + 15.00 Příjezd JSDH Nová Ves Ustavení techniky, VD se nahlásí VZ 

radiostanicí 

18  Ustanovení 2. ventilátoru před byt Hasiči č.1 a č.2 z JSDH Nová Ves ustaví 

ventilátor před vstup do bytu a na pokyn VZ 

spustí ventilaci 

19  Odvětrání bytu Hasiči č.1 a č.2 postupně odvětrávají všechny 

místnosti 

20 + 18.00 Příjezd ZPP Ustavení automobilu 

 


