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Anotace 
Žák L., Zásahy ve výškových domech v podmínkách sídliště Dobiášova města Liberec. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 72 stran. 
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 Bakalářská práce se zabývá podmínkami pro zásah jednotek požární ochrany 

v podmínkách sídlišť a oblastech s vysokou koncentrací obyvatel. 

 V obecné části tato práce shrnuje současný legislativní stav pro požární bezpečnost 

staveb. Práce také částečně vysvětluje současný stav sídlišť závislosti na vývoji sociální bytové 

výstavby. Shrnuje důležité postupy jednotek požární ochrany při vybraných mimořádných 

událostí, požadavky na vybavení mobilní požární technikou a její technické možnosti. Na 

praktických testech předkládá volný rozvoj požáru v panelové bytové jednotce a na vybraném 

zásahu popisuje důležité momenty při jeho vedení. V závěru práce je popsáno vybrané sídliště a 

jeho konkrétní podmínky pro řešení mimořádných událostí. Na základě popsaných podmínek 

jsou navržena řešení konkrétních nedostatků. 

 

Annotation 

 

Žák L., Fire-fighting interferences in point houses in conditions of housing estate Dobiášova  

in Liberec city.  

Dissertation. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 72 pages. 

 

Keywords: access communications, fire-prevention equipment, conditions for fire-fighting 

interference, fire departments, policy, fire. 

 

Dissertation concerns oneself with conditions for fire-fighting interference of fire departments in 

backround of house estates and regions with high concentration of inhabitants. 

Common part of my thesis resumes contemporary legislative situation for fire safety of 

constructions. In the following explains present guality of house estates in dependence on 
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development of social house-building. Summarises important fire-fighting methods of fire 

departments in a cases of extreme incidents, demands for mobile fire equipment and it´s technical 

potential. Work experience illustrates free development of fire in a panel building 

accommodation unit and on chosen fire-fighting interference describes important moments of it´s 

leading. Result of thesis describes chosen housing estate and it´s particular conditions for solving 

extraordinary events. On the basis of mentioned conditions are proposed resolutions of concrete 

insufficients. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
AP   - automobilová plošina 
AZ   - automobilový žebřík 
CAS   - cisternová automobilová stříkačka 
ČR   - Česká republika 
EPS  - elektronická požární signalizace 
EU   - evropská unie 
HZS   - hasičský záchranný sbor 
CHÚC   - chráněná úniková cesta 
JPO   - jednotka požární ochrany 
JSDHO  - jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce  
KOPIS LK - krajské operační a informační středisko Libereckého kraje 
MPT  - mobilní požární technika 
MV  - Ministerstvo vnitra 
NP   - nadzemní podlaží 
NÚC   - nechráněná úniková cesta 
PBS   - požární bezpečnost staveb 
PO  - požární ochrana  
PPL   - požární plošina 
PÚ   - požární úsek 
SDH  - Sbor dobrovolných hasičů 
SPB   - stupeň požární bezpečnosti 
VZ  - velitel zásahu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

Obsah 
1 ÚVOD....................................................................................................................................................................... 10 
2 HISTORIE............................................................................................................................................................... 11 
3 STATISTIKA .......................................................................................................................................................... 12 

3.1 STATISTIKA BYTOVÉHO FONDU........................................................................................................................ 12 
3.2 STATISTIKA ZÁSAHŮ HZS ................................................................................................................................ 14 

4 LEGISLATIVA....................................................................................................................................................... 17 
4.1 POŽADAVKY NA BUDOVY POSTAVENÉ PŘED PLATNOSTÍ NOREM POŽÁRNÍHO KODEXU ................................. 17 
4.2 SOUČASNOST PŘEDPISŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB ................................................................................ 20 

4.2.1 Základní požadavky na požární bezpečnost staveb .................................................................................. 21 
4.2.2 Požadavky požární bezpečnosti obytných domů ...................................................................................... 24 

5 DOJEZDOVÝ ČAS JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY A ŠÍŘENÍ POŽÁRU V BYTĚ ............................. 27 
5.1 PLOŠNÉ POKRYTÍ ČR JEDNOTKAMI POŽÁRNÍ OCHRANY ................................................................................ 27 

5.1.1 Organizace jednotek požární ochrany...................................................................................................... 27 
5.1.2 Stupně nebezpečí území obce ................................................................................................................... 28 

5.2 DEFINICE POŽÁRU............................................................................................................................................. 29 
5.3 ŠÍŘENÍ POŽÁRU V BYTOVÝCH DOMECH............................................................................................................ 30 

5.3.1 Teplota plynu při požáru .......................................................................................................................... 30 
5.3.2 Šíření požáru............................................................................................................................................. 32 

6 POŽADAVKY POŽÁRNÍ OCHRANY NA PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE ................................................. 35 
6.1 PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE .............................................................................................................................. 35 
6.2 VJEZDY A PRŮJEZDY......................................................................................................................................... 36 
6.3 NÁSTUPNÍ PLOCHY............................................................................................................................................ 36 

7 POSTUPY JEDNOTEK PO................................................................................................................................... 37 
7.1 METODICKÝ LIST Č. P 11 - HAŠENÍ POŽÁRU VE SKLEPNÍCH PROSTORECH BUDOV ........................................ 38 

7.1.1 Charakteristika ......................................................................................................................................... 38 
7.1.2 Úkoly a postup činnosti ............................................................................................................................ 38 
7.1.3 Očekávané zvláštnosti ............................................................................................................................... 39 

7.2 METODICKÝ LIST Č. P 12 - HAŠENÍ BYTOVÝCH POŽÁRŮ................................................................................. 40 
7.2.1 Charakteristika bytových požárů.............................................................................................................. 40 
7.2.2 Při hašení bytových požárů je třeba ......................................................................................................... 40 
7.2.3 Očekávané zvláštnosti ............................................................................................................................... 41 

7.3 METODICKÝ LIST Č. P 16 - POŽÁRY VÍCEPODLAŽNÍCH A VÝŠKOVÝCH BUDOV .............................................. 42 
7.3.1 Charakteristika ......................................................................................................................................... 42 
7.3.2 Úkoly a postup činnosti ............................................................................................................................ 43 
7.3.3 Očekávané zvláštnosti ............................................................................................................................... 44 

7.4 METODICKÝ LIST Č. P 9 A Č. P 10 – PŘETLAKOVÁ VENTILACE ...................................................................... 44 
7.5 METODICKÝ LIST Č. T 3 - VYPROŠŤOVÁNÍ OSOB, ZVÍŘAT A PŘEDMĚTŮ Z VÝTAHŮ ....................................... 45 

7.5.1 Charakteristika ......................................................................................................................................... 45 
7.5.2 Úkoly a postup činnosti ............................................................................................................................ 46 
7.5.3 Vyproštění uvízlých osob, zvířat nebo předmětů ze zablokované kabiny výtahu .................................... 47 
7.5.4 Vyproštění zaklíněných osob, zvířat nebo předmětů................................................................................ 48 
7.5.5 Vyproštění osob, zvířat nebo předmětů ze dna výtahové šachty nebo ze stropu kabiny.......................... 48 
7.5.6 Ukončení zásahu....................................................................................................................................... 48 
7.5.7 Očekávané zvláštnosti ............................................................................................................................... 49 

7.6 ZÁCHRANA A EVAKUACE OSOB ........................................................................................................................ 49 
7.6.1 Pojem  ,,EVAKUACE“ ............................................................................................................................. 50 
7.6.2 Pojem  ,,ZÁCHRANA “ ............................................................................................................................ 50 
7.6.3 Možnosti jednotky PO............................................................................................................................... 50 



9 

8 POŽÁRNÍ TECHNIKA ......................................................................................................................................... 51 
8.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ TECHNIKU ............................................................................................. 51 
8.2 VYUŽITÍ VÝŠKOVÉ TECHNIKY .......................................................................................................................... 55 
8.3 POŽÁRNÍ TECHNIKA PRO LIBEREC................................................................................................................... 58 

9 VÝŠKOVÉ BUDOV V LIBERECKÉM KRAJI.................................................................................................. 59 
9.1 BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU LIBERECKÉHO KRAJE ...................................................................................... 60 

10 KASUISTIKA ....................................................................................................................................................... 61 
10.1 POŽÁR BYTU, UL. KVĚTNOVÉ REVOLUCE, LIBEREC, 26. 10. 2004 ................................................................ 61 

11 SÍDLIŠTĚ ROCHLICE (DOBIÁŠOVA)............................................................................................................ 63 
11.1 POPIS ............................................................................................................................................................... 63 
11.2 SOUČASNÝ STAV.............................................................................................................................................. 64 
11.3 NEDOSTATKY Z POHLEDU VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ. ....................................... 64 
11.4 POPLACHOVÝ PLÁN PRO KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROCHLICE........................................................................... 66 
11.5 DOJEZDOVÉ TRASY ......................................................................................................................................... 67 
11.6 ZDROJE POŽÁRNÍ VODY .................................................................................................................................. 68 
11.7 NEJPRAVDĚPODOBNĚJŠÍ TYPY ZÁSAHŮ ......................................................................................................... 68 

12 SHRNUTÍ .............................................................................................................................................................. 69 
13 ZÁVĚR................................................................................................................................................................... 70 
14 SEZNAM LITERATURY.................................................................................................................................... 71 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 
 1 Úvod 
 

Panelová sídliště s množstvím několikapodlažních budov jsou výsledkem řešení problému 

s dostupným bydlením v době, kdy všechno patřilo všem a až na vyvolené nikdo nic neměl. 

Tento typ bydlení je bez výjimky využíván a praktikován na celém území naší republiky již       

od sedmdesátých let minulého století. Nutnost řešit požární bezpečnost přišla až po největším 

stavebním rozmachu, tedy v době, kdy velká část budov už stála. S tím koliduje současná výbava 

a možnosti hasičské techniky s tehdejší výstavbou bez odpovídajících bezpečnostních korekcí, 

která existuje v nezměněném stavu do dnes.  

 Z předurčení sídlišť k bydlení vyplývá analogicky velká koncentrace obyvatel na daném 

území a tím zvýšené nebezpečí vzniků požárů v domácnostech. Takové požáry nezachycené 

v počátcích pak způsobují značné materiální újmy a nezřídka i újmy na zdraví a životech. Pak 

hraje důležitou úlohu čas, po který je taková událost neřešena.  Systém tísňového volání a 

neprodlené pomoci je v naší zemi na vysoké úrovni a tak je velká šance na úspěšné řešení téměř 

jakékoli pravděpodobné mimořádné události, ovšem za předpokladu reálného a včasného 

příjezdů záchranářů na místo události. 

 Díky mnoha faktorům, které popisuje z části tato práce, jsou řešené události na sídlištích, 

v panelových domech a výškových budovách velice komplikované. Zjednodušení a zlepšení 

podmínek pro zásah v těchto situací určitě není řešitelné pouze takovouto závěrečnou prací. 

Cílem této práce je na základě všeobecně známých skutečností najít řešení komplikací ve vybrané 

lokalitě. Upozornit na možné změny nebo jiné řešení v problematických otázkách konkrétního 

sídliště. 
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2 Historie 
 

Abychom mohli lépe pochopit současnou situaci bytového fondu v České republice jako 

člena Evropské Unie, je třeba nahlédnout do historie vývoje bydlení v Evropě obecně. Milníkem 

v tomto směru je stav po II. Světové válce, kdy většina státu Starého kontinentu potřebovala 

nutně řešit akutní bytový deficit. Bytová politika začíná řešit tento problém u většiny států ve 

stejném období. Následný vývoj však ovlivnilo mnoho faktorů, jako jsou klimatické podmínky, 

stupeň urbanizace, demografický vývoj, rozsah válečných škod apod. Tento vývoj bývá rozdělen 

do tří fází. 

První fáze vývoje, odehrávající se zhruba v letech 1945 – 1960, bývá označována jako 

fáze obnovy. Charakteristickým prvkem pro toto období je sociální bydlení podporované 

většinou členských zemí. Výraznější výjimky představuje pouze Západní Německo, které 

upřednostnilo podporu existujícího soukromého nájemního sektoru, a jižní státy, které věnovaly 

problematice bydlení celkově méně pozornosti. Podíl tzv. sociálního bydlení, které bylo 

vytvářeno a poskytováno především státem podporovanými neziskovými organizacemi či, v 

menší míře, obcemi (Velká Británie) v tomto období výrazně vzrostl v mnoha členských zemích 

(z přibližně 2 % na přibližně 10 % v průměru; v Holandsku a Velké Británii více). 

Druhá fáze vývoje, probíhající přibližně v letech 1960 – 1975, je charakterizována 

rostoucí diverzifikací bytových politik. Zpočátku pokračuje poválečná politika s důrazem na 

novou výstavbu, spojeným se silnou intervencí vlád do trhu s byty, ale pozornost začíná být 

postupně věnována kvalitě bydlení (velikost obytné plochy, vybavenost bytů), rekonstrukci měst 

a odstraňování slamů (tento nový trend není opět plně zachycen v zemích jižní Evropy, kde je 

zanedbání obnovy bytového fondu dodnes patrné). 

V podmínkách České Republiky (tehdejší Československo) to znamená start výstavby 

panelových domů, které známe (některé v nezměněné podobě) z dnešních sídlišť. Rok 1953 

znamenal tedy počátek masivní výstavby sociálních bytů pro široké sociálních vrstev obyvatel. 

Masivní výstavba s sebou přinášela řešení bytové situace, leč kvalita domů neměla potřebnou 

úroveň. Zlepšení kvality nových domů přinesl až pokles rozsahu nové výstavby v roce 1975. 

Získané poznatky, zpřesňování legislativy a norem a hlavně zvýšené požadavky na kvalitu 

bydlení byli hlavním důvodem růstu kvality panelových objektů. 
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Třetí fáze vývoje, probíhající přibližně od poloviny 70. let do současnosti, je označována 

jako "nová realita". V této fázi se stává oblast bydlení součástí ekonomiky daného státu, která 

svými prostředky ovlivňuje náklady na bydlení a tím i její dostupnost. Na konci 80. let dochází 

k růstu příjmu obyvatelstva, ale v důsledku boje s inflací roste také nezaměstnanost, která 

znemožňuje sociálně slabším vrstvám platit za bydlení. Tyto skutečnosti posléze vedou k 

formulaci nových cílů a opatření v bytových politikách jednotlivých zemí. 

Nejprve ve Velké Británii a Západním Německu, později v dalších zemích (Nizozemí, 

Švédsko), se začíná prosazovat trend deregulace, posílení konkurence, privatizace v oblasti 

financování, správy i vlastnictví; větší pozornost začíná být věnována regeneraci stávajícího 

bytového fondu. Celá bytová sféra začíná být více tržně orientována a podřizována 

ekonomickému prostředí (je zde zřejmá snaha ukončit předchozí "odtrženost" bytové politiky od 

ekonomické reality, která byla zmíněna v souvislosti se sociálním bydlením). 

Nové cíle a opatření se projevili v České republice až po roce 1989, kdy došlo ke změně 

politického režimu. Panelová bytová výstavba přecházela postupně do soukromých rukou nebo 

do majetku měst a obcí. V současné době je nutné řešit životnost těchto objektů, která se blíží ke 

konci. Protože je i v současné době tento bytový fond pro obyvatele českých měst 

nepostradatelný, řeší se současný stav budov rekonstrukcemi jednotlivých objektů a komplexními 

revitalizačními programy celých sídlišť. 

 
 
3 Statistika 
 

3.1 Statistika bytového fondu 
 

Aktuální podklady pro statistické sledování jsou z posledního celorepublikového sčítání 

lidí, domů a bytů, které se uskutečnilo v roce 2001. Sčítání probíhá v ČR od roku 1921, ale ještě 

v roce 1961 nebylo zpracováváno v současném rozsahu, který vypovídá i o počtech jednotlivých 

bytů v domech. Data v tabulce 1 potvrzují historický vývoj, popisovaný v kapitole „historie“. 
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Tab. 1: Celkový počet domů a bytů v ČR v jednotlivých letech. [1] 

 
 
 

Pro přiblížení stavu počtů bytů a domů ve městě Liberec poslouží data z posledního 

sčítání v roce 2001. Počet obyvatel krajského města dosáhnul hodnoty 99102. Tito lidé využívají: 

 
Tab. 2: Stav bytového fondu města Liberec po sečtení v roce 2001[1] 

  
DOMOVNÍ FOND - LIBEREC 

celkový počet domů 10 589 
z toho obydlených 10 007 
rodinné domy 6787 
bytové domy 2934 
domy soukromé 6911 
obce, státu 960 
SBD 431 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BYTOVÝ FOND – LIBEREC 

Celkem bytů 42925 
Obydlené byty 39670 
Byty v rodinných domech 9145 
Byty v bytových domech 30211 

 
    
  
      

DOMY PODLE POČTU PODLAŽÍ – LIBEREC 
1 – 2 podlažní domy 6776 
3 – 4 podlažní domy 2212 
5 a více podlažní domy 946 
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3.2 Statistika zásahů HZS 
 

Statistiku, jako nástroj pro hodnocení a plánování činnosti využívá i HZS ČR a pro jeho 

potřeby zpracovává statistické údaje generální ředitelství. Výsledky jsou zveřejňovány jako 

přílohy časopisu 112 nebo na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR [29]. Pro představu 

podílu požárů bytového fondu vůči celkovým počtům požárů v posledních čtyřech letech je 

uveden graf 1. 

 
Graf. 1: Podíl požárů bytového fondu a celkových požárů v letech 2004 – 2007 v ČR. [12-15] 
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Následující tab. 3 vypovídá o vývoji negativních vlivů na zásahovou činnost od roku 

2001. Zlomový je v tomto vývoji rok 2003 kdy došlo ke skokovému nárůstu případů, kdy se 

posádka dostávala obtížně na místo zásah. Pokud bychom šli dále do historie, vývoj měl sice 

stoupající tendenci, ale nárůst tohoto ukazatele nedosáhl nikdy 45%, jako v roce 2003. Příčinou 

mohlo být překročení určité kapacity parkovacích míst ve městech nebo jejich špatná regulace a 

vymezení. 

 
Tab. 3 + graf: Negativní vlivy na zásah v ČR v letech 2001 – 2007. [12-15] 

Rok Negativní vlivy 
na zásah 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Obtížná cesta na místo 
zásahu 376 359 649 469 576 457 488 

Nevyhovující nástupní 
plochy 57 53 66 72 69 114 79 

Nevyhovující zásahové 
nebo evakuační cesty 107 100 156 98 113 138 89 
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Statistické sledování na HZS Libereckého kraje vypovídá prostřednictvím následujících 

grafů o počtech všech zásahů a požárů na území kraje a územního odboru Liberec (graf 2 a 3). 

Lze z nich vyčíst postupné zvyšování celkového nasazení jednotek PO v kraji a vyrovnanou 

bilanci požárů. Klesající tendenci vykazují požáry bytového fondu v kraji celkem a mírný nárůst 

těchto požárů ve městě Liberec. Příčinnou poklesu bytových požárů by mohla být investice 

majitelů do rekonstrukcí bytových jednotek a lepší zabezpečení ve všech směrech z důvodu 

stoupající hodnoty bytů a nemovitostí. 

 
 

Graf 2: Zásahy v Libereckém kraji 2004 – 2007. [12-15] 
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Graf 3: Požáry v Libereckém kraji 2004 – 2007. [12-15] 
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Graf 4:Požáry bytového fondu Libereckého kraje 2004 – 2007. [12-15] 
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4 Legislativa 
 

Předpisy, kterými se výstavba obecně řídí, se mění s potřebou řešit vzniklé problémy a 

nedostatky, které s sebou přináší přirozený vývoj materiálů a technologií. Jelikož je mnohem 

jednodušší a hlavně efektivnější měnit budoucnost v této oblasti prostřednictvím nástrojů 

legislativy, minulost nám ponechává budovy s několikanásobně delší životností v nezměněném 

stavu po desetiletí. Jak tomu bývá i v ostatních oblastech lidské činnosti, teprve nehody a neštěstí 

přinášejí hlavní impuls k řešení prevence podobných událostí. Právě zkušenosti z požárů daly 

vzniknout předpisům požární bezpečnosti staveb (PBS), které jsou pilířem v tomto oboru. 

 

4.1 Požadavky na budovy postavené před platností norem požárního kodexu 
 

Do roku 1959 dnešní otázku PBS řešily pouze ustanovení o požární bezpečnosti, které 

byly součástí stavebních předpisů. 

Z hlediska požární bezpečnosti bylo podstatné využívání dřeva jako materiálu pro velkou 

část konstrukcí v každém objektu, jako nosné konstrukce podlah a stropů, schodiště, krovy. Tato 

skutečnost napomáhala snadnému šíření vzniklého požáru na celý objekt. 

Slabým článkem však byla i střešní krytina, kterou byly nejprve šindele a došky, jenž 

umožňovaly velmi rychlé šíření požáru z budovy na budovu. Později se přistoupilo k méně 

hořlavým materiálům, jako břidlice nebo azbestocementové tašky. Vedle dřeva najdeme u 

dobových objektů samozřejmě kámen a cihlu, které svými vlastnostmi naopak šíření požáru 

bránili. 

Požární bezpečnost staveb tedy vycházela ze snadného šíření požáru mezi budovami, 

proto byl kladen velký důraz na vnější ochranu, zatímco vnitřní, která je zaměřena na osoby, 

majetek a stavební konstrukce uvnitř budov, řešena nebyla. Staré protipožární předpisy tedy 

znaly a vyžadovaly oddělování domů požárními zdmi. Avšak způsob jejich řešení a dimenze 

neodpovídaly skutečným potřebám. 

 

Po roce 1954 byla problematika požární bezpečnosti staveb řešena normou ČSN 730760 

[2], která upravovala požadavky pro projektování a stavbu nových i rekonstruovaných domů. 

Stavby byly navrhovány podle tzv. stupně bezpečnosti objektu proti ohni, na jehož základy se 

dimenzovaly jednotlivé konstrukce (stupeň hořlavosti a nejmenší odolnost proti ohni). 
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Novelizace této normy [2] v roce 1959 upravila některé uvedené hodnoty a začala rozlišovat další 

druhy provozů. Zavedla požadavky na nosné konstrukce, obvodové stěny, instalační šachty, 

únikové cesty a požární uzávěry. 

Tato norma stanovila požadavky pro kategorie celých budov, neznala pojmy jako požární 

riziko, požární úseky a konstrukcí s požárně dělící funkcí byla pouze požární zeď. Dále zde 

nebyly definovány výškové stavby a nerozlišovaly se požadavky na objekty pro bydlení, proto se 

podle ní projektovaly pouze objekty do 6 nadzemního podlaží. Vyšší stavby než šesti podlažní 

řešily Požární předpisy pro projektování výškových budov, vydané Hlavní inspekcí požární 

ochrany v roce 1967, které upřesňovaly požadavky stávající normy [2] na umístění výškových 

budov, provozů a výrob, konstrukce, schodiště, výtahy a jejich šachty, únikové cesty, instalační 

šachty, šachty na shoz odpadků, elektrická zařízení a rozvody a zásobování požární vodou. 

Platily pro výškové budovy určené pro bydlení, občanské vybavení a průmysl s výjimkou budov 

určených pro speciální účely a členil stavby do tří skupin podle výšky, a to 30 až 50 m, 50 až 75 

m a nad 75 m. Na tyto skupiny byly stanoveny různé požadavky PBS. 

Budovy větší než 75 m musely být vybaveny domovní ohlašovnou požáru, do které byla 

svedena signalizace samočinných hlásičů požáru z výtahových, instalačních šachet a šachet pro 

shoz odpadků. Každý byt musel mít telefonní přístroj napojený na tuto ohlašovnu nebo musely 

být instalovány tlačítkové hlásiče v každém podlaží s ústřednou elektrické požární signalizace.         

V nižších budovách muselo být instalováno zařízení pro přímé spojení s městskou ohlašovnou 

požáru. U všech skupin musel být zřízen vnitřní rozhlas pro vyhlášení požárního poplachu a pro 

podávání pokynů při evakuaci a nouzové osvětlení na vnitřních komunikacích objektu. Předpis 

určoval zřídit u každé výškové budovy minimálně dva osobní výtahy a zakazoval navrhování 

výtahových šachet do schodišťových prostor. 

Požadavky na možnosti evakuace osob však neodpovídaly směru vývoje, který vedl k 

zajištění bezpečnosti lidí, zvířat a omezení materiálních škod uvnitř objektu. Z tohoto důvodu 

byla navržena novelizace normy [2], podle které se projektovalo ještě před jejím vydáním. Byl 

zaveden pojem požární zatížení, kterým se stanovilo požární nebezpečí v objektu a tomu 

odpovídající odolnost konstrukcí proti ohni. Odolnost konstrukcí proti ohni je doba, po kterou je 

schopna konstrukce odolávat tepelnému namáhání, vyjádřená v minutách a je funkcí požárního 

zatížení. 
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Pro zajištění lepší ochrany osob a majetku se zavedlo členění staveb. Stavební jednotkou z 

hlediska požární bezpečnosti byly požární sekce, které zahrnovaly část budovy, budovu nebo 

skupinu budov. Sekce se ohraničovaly požárními předěly (konstrukce s odolností proti ohni) 

nebo prolukami (volný prostor mezi objekty zamezující přenesení požáru) a byly mezním 

případem rozšíření požáru. Menší jednotkou byly požární úseky, které zahrnovaly část nebo 

celou budovu a byly děleny požárními stropy, příčkami a obvodovými konstrukcemi. U bytových 

domů byl požárním úsekem celý objekt a požární sekce zahrnovala několik objektů, což je vidět 

na obr. 1. Velikost požární sekce byla stanovena na základě půdorysné (zastavěné) plochy, výšce 

objektu a druhu hořlavin v této sekci. 

 
Obr. 1: Příklad rozdělení do požárních úseků. 

 
Základním požadavkem na předěly byla jejich stabilita, bez ohledu na zřícení ostatních 

konstrukcí uvnitř sekce. Požární odolnost předělu proti ohni, kterou určovalo požární zatížení, 

musela být vyšší než předpokládaná doba požáru, tedy od 60 do 240 min. Posledním požadavkem 

byla celistvost, kdy by předěly měly mít co nejméně otvorů (maximálně 15 m2 nebo 25 %). Aby 

bylo omezeno šíření požáru, musely být otvory v konstrukcích s požární odolností osazeny 

samouzavíracím zařízením s odolností 20 až 90 min. 

Všechny požadavky na požární předěly musely splňovat i požární proluky. Stanovovaly se 

na základě konstrukcí a výšky budovy, otvorech ve vnějších stěnách, půdorysných rozměrech a 

požárním zatížení. Pokud byly tyto proluky dostatečně široké, sloužily zároveň jako přístupové 

cesty, příp. nástupní plochy pro jednotky požární ochrany. 
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Základním požadavkem na ochranu osob byly únikové cesty, což je každý trvale volný 

komunikační prostor, který umožňuje spojení s požárně bezpečným prostorem. Rozlišovaly se 

dva druhy: 

• úniková cesta I. pořadí, na kterou nebyly kladeny žádné požadavky a 

• úniková cesta II. pořadí, která tvořila samostatný požární úsek. 

Použitý druh únikové cesty závisel na množství lidí v objektu, délce úniku a počtu únikových 

cest. Mezní délky těchto cest nebyly limitovány, pouze byla omezena doba úniku. 

 
4.2 Současnost předpisů požární bezpečnosti staveb 
 

V roce 1977 byl vytvořen ucelený systém navrhování požární bezpečnosti staveb ČSN 73 

08.., který se zjednodušeně označoval jako kodex požárních norem. Tento kodex nahradil 

stávající normu [2] a obsahoval moderní prvky řešení PBS, např. tvorbu chráněných únikových 

cest, postupnou evakuaci osob nebo zavedení protipožárního zabezpečení. 

 

V současnosti tvoří kodex požárních norem: 

1. Projektové normy ČSN řady 73 08.. (obsahují požadavky na řešení PBS), které si každý stát v 

EU určuje nezávisle a evropské předpisy se na ně vztahují pouze v případě začlenění pojmů z 

nově přijatých zkušebních a evropských norem. 

 

2. Zkušební normy řady ČSN EN, resp. ČSN EN ISO (definují způsob zkoušení a prokazování 

požadovaných vlastností) a jsou povinně převzaté z EU a navazujících klasifikačních norem. 

 

3. Klasifikační normy řady ČSN EN (klasifikují a třídí výrobky a konstrukce podle parametrů, 

zjištěných podle zkušebních norem) a jsou povinně převzaté z EU. 

 

4. Hodnotové normy (udávají požárně technické vlastnosti konstrukcí a hmot). 

 

5. Předmětové (výrobkové) normy (obsahují např. technické podmínky požárně bezpečnostních 

zařízení). 
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ČSN 73 0802 [3] vstoupila v platnost v roce 1977 a od té doby byla několikrát změněna. 

Změna v roce 1991 zrušila výjimky z normy pro budovy projektované na základě 

typových podkladů, na jejichž základě se v ČR projektovalo nejvíce výškových budov, a které 

vykazují podle nové normy [3] velké projektové nedostatky. Poslední změna Z2 z roku 2000 

přispěla k novému vydání této normy. Jsou zde uvedeny rozdílné požadavky na objekty podle 

jejich výšky, výškové polohy požárního úseku (PÚ) nebo počtu NP. Norma platí pro projektování 

nových stavebních nevýrobních objektů, což jsou objekty pro bydlení, ubytování, školství, 

zdravotnictví, kulturu, obchod, sport apod. a pro projektování změn stávajících nevýrobních 

staveb, pokud to vyžadují příslušné normy [5,6]. 

Budovy pro bydlení a ubytování byly od roku 1977 projektovány podle požadavků normy 

ČSN 73 0833 [4], která také patří do kodexu požárních norem a svými požadavky navazuje na 

kmenovou normu [3]. Celkem byla pětkrát změněna, což vedlo v roce 1996 k novému vydání a 

do současné podoby ji uvedla změna Z1 z roku 2000. Platí pro projektování požární bezpečnosti 

nových staveb, příp. změny stávajících staveb, prostorů pro bydlení a ubytování a prostorů, které 

se mění na objekty a prostory pro bydlení a ubytování, pokud tyto změny vyžadují postup podle 

příslušné normy [5]. 

 

Budovy pro bydlení jsou dle této normy členěny na skupiny: 

a) OB1…rodinné domy a rekreační objekty s nejvýše třemi obytnými buňkami a třemi užitnými 

NP, 

b) OB2…bytové domy, které mají více než tři obytné buňky. 

 

Budovy pro ubytování jsou dle této normy členěny na skupiny: 

a) OB3…malá ubytovací zařízení a domy pro ubytování o kapacitě nejvýše 60 osob, 

ubytovaných nejvýše do 3. NP nebo 40 osob v ostatních případech, 

b) OB4…větší ubytovací zařízení a domy pro ubytování o projektované kapacitě vyšší 

než ve skupině OB3. 

 
4.2.1 Základní požadavky na požární bezpečnost staveb 
 

Stavební zákon [23] v souladu se směrnicí Rady ES č. 89/106 EEC uvádí, že se pro stavbu 

mohou použít jen výrobky a konstrukce, které mají odpovídající vlastnosti z hlediska způsobilosti 
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stavby a zaručují při správném provedení, po dobu předpokládané existence, splnění požadavků 

na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 

prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto 

vlastnosti musí být ověřeny podle zvláštních předpisů [26,29,33]. 

 

Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu [16] stanovuje všeobecné požadavky 

na stavby, aby nedocházelo ke ztrátám na životech osob, popř. zvířat a majetku: 

a) nosné konstrukce musí uchovat únosnost a stabilitu po předepsanou dobu, 

b) musí být zaručena bezpečná evakuace osob a zvířat na volné prostranství, 

c) požár a jeho zplodiny se nesmí šířit uvnitř objektu mezi požárními úseky, 

d) požár se nesmí rozšířit na okolní objekty, 

e) hasiči provádějící protipožární zásah nesmí být ohroženi. 

 

K zabránění rozšíření požáru uvnitř objektu slouží požární úseky, což jsou menší celky, 

ohraničené požárně dělicími konstrukcemi.  

Pro stavební konstrukce je rozhodující soubor požárně technických vlastností. V 

souvisejících a doplňujících normách kodexu [5,6] jsou uvedeny požadavky pro navrhování 

stavebních objektů a konstrukcí podle jejich užívání a požárně technické vlastnosti stavebních 

materiálů a konstrukcí použitých ve stavbě. Požárně dělící konstrukce musí mít požární odolnost, 

což je doba, po kterou jsou schopny odolávat účinkům požáru. Je udávána v hodnotách 15 až 180 

min a určuje se podle stupně požární bezpečnosti (SPB) požárního úseku. SPB požárních úseků 

udává požární bezpečnost stavebního objektu v rozsahu od I do VII. Vyšší stupeň odpovídá 

vyšším požadavkům na požární odolnost. Stavební konstrukce schopné čelit požáru, musí z 

hlediska stability objektu a rozšíření požáru mimo napadený úsek ve vodorovném i svislém 

směru splňovat tyto základní mezní stavy požární odolnosti: 

 

R  …mezní stav únosnosti a stability, 

E  …mezní stav celistvosti, 

I  …mezní stav izolační schopnosti - mezní teplota na neohřívaném povrchu, 

W  …mezní stav hustoty tepelného toku z neohřívané strany, 

S  …mezní stav prostupu zplodin hoření (kouřotěsnost), 
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M  …mezní stav odolnosti proti mechanickým vlivům, 

C  …mezní stav opatření samouzavíracím zařízením (uzávěry, klapky). 

 

Stavební hmoty byly tříděny do stupňů hořlavosti, avšak v roce 2003 byl zaveden nový 

způsob klasifikace hořlavosti, označovaný jako „reakce na oheň“, který hodnotí celkové chování 

výrobků při požáru. Klasifikace podle stupňů hořlavosti pozbývá platnost s koncem roku 2007 a 

je plně nahrazena tříděním podle reakce na oheň. 

 

Hořlavost se podle „reakce na oheň“ dělí do těchto tříd: 

F - základní klasifikační kriterium, které na výrobek z hlediska hořlavosti neklade žádné 

požadavky, 

E - hodnotí se rychlost šíření plamene, odpadávání hořících částic nebo kapek, schopných zapálit 

papír, 

D, C, B - hodnotí se rychlost šíření plamene, vývin kouře a odkapávání či odpadávání hořících 

částic nebo kapek, schopných zapálit papír, 

A1, A2 - hodnotí se, zda přispívají nebo nepřispívají k požáru. 

Jednotlivé stavební hmoty se kombinují a tvoří konstrukce, které se v celkové sestavě podle 

projektových norem třídí na druhy: 

D1 - nezvyšují po dobu požadované požární odolnosti intenzitu požáru a jsou složeny pouze z 

nehořlavých nebo nesnadno hořlavých hmot, 

D2 - nezvyšují v době požadované požární odolnosti intenzitu požáru, ale mohou obsahovat i 

hořlavé hmoty. Jsou však požárně uzavřeny mezi nehořlavým hmotami, 

D3 - zvyšují po dobu požadované požární odolnosti intenzitu požáru a nesplňují požadavky typu 

D1 a D2. 

 

Stavební objekty se podle použití jednotlivých druhů konstrukcí třídí na objekty s: 

a) nehořlavým konstrukčním systémem - obsahuje pouze konstrukce druhu D1, 

b) smíšeným konstrukčním systémem - svislé požární a nosné stěny zajišťující stabilitu 

jsou pouze z konstrukcí druhu Dl a ostatní požární a nosné stěny zajišťující stabilitu z 

konstrukcí druhu D2, 

c) hořlavý konstrukční systém - z konstrukcí druhu D2 nebo D3. 
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Při vzniku požáru musí být zajištěna bezpečná a včasná evakuace všech osob z požárem 

ohroženého objektu nebo jeho části na volné prostranství a přístup požárních jednotek do 

prostorů napadených požárem. K tomuto účelu se používají únikové cesty. Podle stupně ochrany, 

kterou poskytují unikajícím osobám, se rozlišují na: 

a) nechráněné únikové cesty (NÚC), 

b) chráněné únikové cesty (CHÚC) typu A, B nebo C. 

 

NÚC je každý trvale volný komunikační prostor směřující k východu na volné 

prostranství nebo do CHÚC a nemusí být od ostatních prostorů oddělena požárně dělícími 

konstrukcemi.  

CHÚC je trvale volný komunikační prostor vedoucí k východu na volné prostranství, 

tvořící samostatný PÚ, chráněný proti požáru požárně dělicími konstrukcemi. Základními 

parametry únikových cest jsou počet evakuovaných osob, mezní délka a nejmenší šířka. 

 

4.2.2 Požadavky požární bezpečnosti obytných domů 
 

Panelové domy se dle normy [4] řadí do kategorie budov pro bydlení skupiny OB2. Pro 

další výklad je nutno definovat obytnou buňku, což je byt nebo samostatný pokoj pro ubytování s 

příslušenstvím nebo bez něho, pokud není součástí jiné obytné buňky, dále skupina samostatných 

pokojů nebo sdružených pokojů pro ubytování, zpravidla se společnou předsíní a příslušenstvím, 

s projektovanou kapacitou nejvýše 20 osob. Lze za ní též považovat byt s provozovnou, souvisí-li 

spolu s půdorysnou plochou nejvíce 50 m2. 

Samostatný PÚ musí tvořit: 

a) každá obytná buňka (může zahrnovat nejvýše 2 užitná podlaží), 

b) domovní vybavení, kterým se rozumí: 

• prostory, o kterých to stanoví jiné normy PBS (výtahová šachta se strojovnou, garáž, 

strojovna vzduchotechniky), 

• kotelny s kotlem o výkonu nad 50 kW, popř. se skladem paliva, 

• sklady paliva o ploše větší než 20 m2, pokud netvoří společný PÚ s kotelnou, 

• ostatní prostory domovního vybavení bytového domu, 
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c) jiné prostory v budově pro bydlení a ubytování a prostory podle jiné normy PBS. 

 

Mezní rozměry PÚ s obytnými buňkami a domovním vybavením nejsou stanoveny. 

Rozměry ostatních PÚ se řeší dle příslušných norem PBS [4,5,6]. Instalační šachty musí tvořit 

buď samostatný PÚ, nebo jsou součástí PÚ bytu. Musí být předěleny požárně dělícími 

konstrukcemi s dotěsněnými prostupy rozvodů. Větrací potrubí od kuchyňské digestoře, ústící do 

šachty, musí být osazeno požární klapkou. 

Stupeň požární bezpečnosti se v bytových domech stanovuje podle základní normy [3] a 

volí se pro výpočtové požární zatížení pv = 40 kg.m-2. Většina PÚ s obytnými buňkami v 

panelových domech do výšky 22,5 m s nehořlavým konstrukčním systémem je zařazena do III. 

SPB a do výšky 45 m do IV. SPB. Tomu odpovídá pro nosné a požárně dělící konstrukce požární 

odolnost od 30 do 90 min. Kočárkárny a místnosti pro úschovu jízdních kol a motocykly do 50 

cm3
 se zařazují, jsou-li samostatným PÚ, do II. SPB. Komory a jiné prostory pro skladování 

potřeb pro domácnost, jsou-li samostatným PÚ, se určí pro pv = 45 kg.m-2. Ostatní PÚ se 

stanovují podle příslušných norem PBS. 

Stavební konstrukce musí odpovídat SPB jednotlivých PÚ. Nosné konstrukce zajišťující 

stabilitu musí mít požární odolnost alespoň 60 min u budov s 9 až 12 NP, 90 min u budov s 13 až 

20 NP a 120 min u budov s více než 20 NP. V podzemních podlažích se vyžadují požárně dělící a 

nosné konstrukce druhu D1. Půdní nebo střešní prostor s hořlavou nebo smíšenou konstrukcí 

střechy nad požárním stropem posledního užitného nadzemního podlaží musí být rozdělen 

požárními stěnami z konstrukcí D1 s požární odolností nejméně 30 min na PÚ o ploše nejvýše 

500 m2. Vzdálenost těchto přepážek nesmí být větší než 50 m. Na povrchové úpravy stavebních 

konstrukcí se nesmí použít stavební hmoty, které rychle šíří plamen po svém povrchu. 

CHÚC musí tvořit samostatný PÚ. K těmto komunikacím se mohou přidružit i prostory 

bez požárního rizika (prádelny, sušárny, balkóny apod.). U budov s výškou h   9 m s nejvýše 

12 obytnými buňkami, se může jako úniková cesta vedoucí na volné prostranství nebo do CHÚC 

užít NÚC. Ta může procházet jen PÚ s cestami, kde nahodilé požární zatížení pn ≤ 5 kg.m-2.        

Z míst s jedním směrem úniku je největší délka NÚC vedoucí do CHÚC nejvýše 40 m. U NÚC 

se dvěmi směry úniku se mezní délka nestanovuje. U budov s výškou h ≤ 22,5 m lze použít jedna 

CHÚC typu A, pro budovy s výškou h ≤ 30 m jedna CHÚC typu B a budovám s výškou h ≤ 60 m 

stačí jedna CHÚC typu C. Pokud je počet evakuovaných osob větší než 25 a na chodbách nejsou 
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samočinné hlásiče požáru, musí být alespoň 2 CHÚC typu B nebo C. V budovách pro bydlení je 

postačující šířka NÚC 0,55 m a pro CHÚC 1,1 m a průchod dveřmi stačí 0,9 m. Pro přirozené 

větrání CHÚC typu A částečně CHÚC je postačující otevíratelné okno v každém podlaží o ploše 

1,5 m2. Pokud přirozené větrání únikové cesty je nevyhovující, musí se odvětrat světlíky, 

větracími průduchy nebo uměle. CHÚC v podzemním podlaží, musí být větrána uměle. Na 

povrchovou úpravu stropu únikové cesty nesmí být použity hmoty, které při požáru odkapávají 

nebo odpadávají. Budovy s výškou h > 30 m musí mít nejméně jeden evakuační výtah, navržený 

podle příslušné normy [3]. Vstupní dveře do obytných buněk a do PÚ domovního vybavení musí 

být samozavírací, ústí-li do CHÚC B nebo C nebo ústí-li do nástupního prostoru požárního či 

evakuačního výtahu v objektech nad 45 m. Jinak se samozavírací dveře nepožadují. Jako vstupní 

dveře do obytných buněk se mohou použít požární uzávěry s požární odolností 30 min a stupněm 

hořlavosti C2, i když má základní norma [3] požadavek vyšší. Dveře vedoucí na volné 

prostranství se nemusí otevírat ve směru úniku a mohou mít práh o výšce 15 mm. Vnější 

zásahové cesty slouží jednotkám požární ochrany k vedení protipožárního zásahu z vnější strany 

objektu. Tyto cesty tvoří požární žebříky nebo schodiště a požární lávky. Vnější zásahové cesty 

se dle základní normy [3] nemusí pro panelové budovy zřizovat. 

Zařízení pro protipožární zásah umožňuje úspěšnou likvidaci požáru JPO. Jedná se o 

přístupové komunikace, nástupní plochy, na ně navazující vnitřní a vnější zásahové cesty a 

technická zařízení (požární vodovody, hasící prostředky, požárně bezpečností zařízení apod.). 

Navrhování odběrných míst požární vody řeší samostatná norma ČSN 73 0873 Požární 

bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou. Vnitřní hydrantové systémy musí umožňovat 

účinné obsluhování jednou osobou. U obytných buněk a domovního vybavení se nevyžaduje 

vybavení přenosnými hasícími přístroji. U PÚ pro skladování o ploše větší než 20 m2
 se musí 

umístit jeden hasící přístroj na každých 100 m2
 půdorysné plochy. U strojoven výtahů musí být 

umístěn jeden práškový a jeden sněhový hasící přístroj. U jiných PÚ kromě obytných buněk se 

určuje počet hasících přístrojů příslušnými normami PBS [4,5,6]. 

Všechny bytové domy musí být, dle vyhlášky [19], řešeny s ohledem na osoby s 

omezenou schopností pohybu. 
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5 Dojezdový čas jednotek požární ochrany a šíření požáru v bytě 
 

Při požárech bytových domů je hlavním cílem, aby nedošlo k jejich rozšíření na okolní 

PÚ nebo objekty. Z tohoto důvodu je nezbytné porovnat, zda čas potřebný k dojezdu JPO na 

místo zásahu, vycházející z plošného pokrytí a stupně nebezpečí území obce, odpovídá době, po 

kterou bude působit požár na konstrukce s požární odolností a okolní objekty. 

 
5.1 Plošné pokrytí ČR jednotkami požární ochrany 
 

S plošným rozmístěním JPO se začalo v roce 1993, kdy byly vybírány vhodné jednotky s 

dostatečným vybavením a vhodným regionálním umístěním. Základní princip je uveden v zákoně 

o požární ochraně [22]. Plošné pokrytí kraje schvaluje GŘ HZS ČR a následně je vydáno 

Krajským úřadem jako „Nařízení kraje“. 

Jedná se o systém, který organizuje JPO v ČR, jejichž jednotlivé síly a prostředky jsou 

rozmístěny po krajích, aby mohly plnit základní úroveň pomoci garantovanou státem. Tuto 

pomoc poskytují jednotky svým zásahem podle stupně a kategorie nebezpečí území obce nebo 

objektů. Plošné pokrytí předurčuje také působnost JPO a stanovuje princip jejich spolupráce na 

území kraje při záchraně lidí a majetku před požáry, živelnými pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi. 

 
5.1.1 Organizace jednotek požární ochrany 
 

Vzhledem k lepšímu začlenění do systému plošného pokrytí se JPO dělí do kategorií. 

Tyto kategorie vyjadřují předurčenost těchto jednotek v systému plošného pokrytí pro požáry 

nebo záchranné práce a jejich dojezdové časy, stanovené na základě statistik zásahové činnosti. 

JPO jsou tvořeny hasiči, technikou a věcnými prostředky požární ochrany. Druhy JPO uvádí    

tab. 4. 

Tab. 4: Druhy JPO dle kategorií, doba výjezdu a územní působnost. [11] 

Kategorie JPO JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI 
Čas výjezdu [min] 2 5 10 2 10 10 
Územní působnost [min] 20 10 10 nemá nemá nemá 

Druh JPO HZS 
kraje 

SDH 
obce 

SDH 
obce 

HZS 
podniku 

SDH 
obce 

SDH 
podniku 
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5.1.2 Stupně nebezpečí území obce 
 

Stupeň a kategorie nebezpečí území stanovuje pravděpodobnost vzniku mimořádné 

události v katastrálním území obce a závisí na počtu trvale žijících obyvatel v katastrálním území 

obce, charakteru území a počtu zásahů JPO za rok v této obci. Na základě přiřazení stupně 

nebezpečí území obce dle vyhlášky o organizaci a činnosti JPO [18], je dán zákonem o požární 

ochraně [22] počet, vybavení a doba dojezdu JPO (viz tab. 5). Vychází se z předpokladu, že 

vznik požáru není vyloučen na žádném místě území státu, proto se určuje katastrální území obce 

a vybrané objekty společenského významu, které jsou základním prvkem pro hodnocení rizik 

vzniku požáru. 

 

Stupně nebezpečí území obce jsou čtyři: 

I. stupeň  – nejvíce nebezpečný (např. historická centra měst), 

II. stupeň  – středně nebezpečný (např. větší místa, sídliště), 

III. stupeň  – nebezpečný (např. obce do 4 000 obyvatel), 

IV. stupeň  – málo nebezpečný (např. málo osídlené území). 

 

Některým vybraným objektům, uvedeným v literatuře [11] byl stupeň a kategorie 

nebezpečí přidělen přímo, čímž se zabezpečuje těmto objektům úroveň ochrany bez ohledu na 

katastr obce. 

 
 Tab. 5: Plošné pokrytí území ČR jednotkami požární ochrany. [22] 
 

Stupeň 
nebezpečí 

obce 

Kategorie 
nebezpečí 

obce 
Počet JPO a doba jejich dojezdu 

A 2 JPO do 7 min a 1 JPO do 10 min I B 1 JPO do 7 min a 2 JPO do 10 min 
A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min II B 1 JPO do 10 min a 2 JPO do 15 min 
A 2 JPO do 15 min a 1 JPO do 20 min III B 1 JPO do 15 min a 2 JPO do 20 min 

IV A 1 JPO do 20 min a 2 JPO do 25 min 
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5.2 Definice požáru 
 

Požár je definován, podle vyhlášky o požární prevenci [17], jako každé nežádoucí hoření, při 

kterém dochází k usmrcení či zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních 

hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální 

hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. 

Při požáru vznikají základní produkty a to světlo, teplo, kouř, hořlavé nespálené plyny a 

nespálený tuhý zbytek. Uvolněné teplo se může předávat třemi způsoby: 

 

a) vedením (kondukcí), při styku pevných těles o rozdílných teplotách, 

b) sáláním (radiací), prostorem ve formě elektromagnetických vln ve všech směrech, 

c) prouděním (konvekcí), mechanickým pohybem částic kapalin nebo plynů. 

 

Jednotlivé způsoby sdílení tepla se u požáru vyskytují současně. Požár, pro jehož vznik je nutná 

přítomnost tří základních faktorů (hořlavá látka, iniciační zdroj a oxidační prostředek) a jejich 

vzájemná souhra, probíhá ve třech fázích, jak je vidět na obr. 2. 

První fází je rozvoj požáru. V počátku dochází k rozkladu zahřátého materiálu, 

dostatečnou rychlostí se uvolňují hořlavé produkty a roste teplota. Kouř a tepelná energie se 

hromadí v horní horké vrstvě pod stropem místnosti, který brání dalšímu stoupání. Kouřové 

plyny se pod stropem rozprostírají a šíří ke stěnám, kde se obrací směrem k podlaze, naráží na 

chladnější okolní vzduch a opět stoupají vzhůru. Kumulují se, až postupně zaplní celý prostor. Při 

dosažení teploty v prostoru 500 °C až 600 °C [9] nastává flashover, což je celkové vzplanutí 

všech hořlavých látek v prostoru. 

Ve druhé fázi je požár plně rozvinutý, jeho teplota dosahuje největších hodnot a uvolňuje 

se velké množství tepla. Dohořívání požáru je třetí fází, která je charakteristická poklesem 

teploty. Nastává po vyhoření všech materiálů a končí až úplným vyhasnutím. 
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 Obr. 2: Schéma průběhu a rozvoje požáru. [7] 
 
 
5.3 Šíření požáru v bytových domech 
 

Všechny obytné výškové domy mají podobné stavební členění. Jedná se o bytové 

jednotky spojené komunikačními šachtami, vedoucí převážně středem objektu. V závislosti na 

stáří tvoří samostatné PÚ celé budovy nebo jednotlivé bytové jednotky. Protože je v budovách 

pro vznik požáru dostatek hořlavých materiálů a příčky jsou pouze dočasnou překážkou, mohou 

požáry nabýt značných rozměrů. Rozvoj požáru v bytech podporují hořlavé materiály, zejména 

značné množství dřevěných (nábytek, dveře, okna apod.) a plastových výrobků (izolace kabely, 

rozvody, podlahy apod.). 

 
5.3.1 Teplota plynu při požáru 
 

Předpovědět teplotu plynů v PÚ lze parametrickými nebo nominálními teplotními 

křivkami, které popisují smluvní nárůst teploty pro požární zkoušky. Používají se jako 

nejjednodušší teplotní křivky, avšak skutečnou teplotu v PÚ nepopisují. Parametrické teplotní 

křivky jsou založeny na závislosti teploty v PÚ na čase, pomocí rovnováhy tepla. 

Předpokladem je úplné vyhoření paliva, rovnoměrná teplota plynů, rovnoměrný a 

konstantní přestup tepla ohraničujícími konstrukcemi v čase i prostoru. V ČR je od roku 2004 

parametrická teplotní předpověď k dispozici v eurokódu ČSN EN 1991-1-2 [6]. Výpočet podle 

parametrické i nominální křivky je uveden na obr. 9. Uvedené teplotní křivky lze použít pro PÚ 

do plochy     500 m2, bez otvorů ve střeše a s největší výškou 4 m. 
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Při zkoušce pracovníků ČVUT v Praze na osmipodlažním objektu v roce 2003, popsané v 

literatuře [21], byl zjištěn skutečný průběh hoření a teplota plynů v PÚ. Bylo vybráno požární 

zatížení pv = 40 kg.m-2, které je typické pro bytové domy a administrativní budovy. V místnosti 

byl zvolen okenní otvor o výšce 1,27 m a šířce 8,7 m. Navržený přívod vzduchu umožnil rychlý 

růst teploty v PÚ, dosažení vysokých teplot i dostatečné prohřátí obvodových konstrukcí. 

Termočlánky pro měření teploty v PÚ byly umístěny 300 mm pod stropem. 

 

 
Obr. 3: Rozložení teplot plynu v požárním úseku v čase a předpověď parametrickou a 
nominální teplotní křivkou. [21] 

 
Na teplotní křivce (obr. 3) je vidět průběh teploty v čase a lze rozlišit tři fáze požáru. Jak 

již bylo uvedeno výše, dochází v první fázi k prudkému nárůstu teploty v PÚ. Tato doba trvala 

asi 24 min, kdy byl požár řízen odhoříváním paliva. Druhá část, která byla řízená ventilací, 

skončila v 55. min. Od této doby plyny v PÚ chladly a až ve 130. min požáru poklesla teplota 

pod 200 °C. Pokusem bylo zjištěno, že nejvyšší teploty se koncentrovaly ve středu PÚ, ale 

nejvyšší teplota během požáru byla naměřena na termočlánku G252, umístěném v zadní části PÚ 

a dosáhla v 54. min 1 107 °C. Co se týká konstrukcí, v nosném sloupu se objevila trhlina až v 54. 

min, tedy na počátku III. fáze (chladnutí plynů). Stěny, složené ze tří vrstev sádrokartonových 
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desek, zachovaly celistvost po celou dobu požáru. Došlo také k průhybu stropu PÚ, kdy největší 

hodnota průhybu přesáhla 1,2 m. 

 
5.3.2 Šíření požáru 
 

Norma ČSN EN 1991-1-2 [6] se zabývá také tepelným a mechanickým působením požáru 

na stavební konstrukce. Mechanické chování konstrukce závisí na tepelném zatížení a jeho 

tepelných účincích, vlastnosti materiálů, přímém a nepřímém účinku mechanického zatížení. 

Požární odolnost se ověřuje z hlediska času, únosnosti nebo teploty. Návrhovou hodnotou, 

vycházející z požadavků požární bezpečnosti nebo měření, je hustota požárního zatížení, které 

tvoří veškerý hořlavý obsah budovy a hořlavé části konstrukce, včetně obkladů a povrchových 

úprav. Hustota požárního zatížení se klasifikuje podle provozů a pro byty je jeho průměrná 

hodnota qf,k = 780 MJ.m-2
 [6]. V bytových prostorách se požár šíří střední rychlostí. Uvolnění 

tepla 1 MW je dosaženo během 300 s [6] a maximální rychlost uvolňování tepla RHRf = 250 

kW.m-2 [6]. 

I když jsou panelové domy postaveny z nehořlavých konstrukcí, je jedním z nejslabších 

míst tzv. šíření plamene po fasádě, což je způsobeno dodatečným zateplováním objektů hmotami 

s různými stupni hořlavosti a nenulovým indexem šíření plemene. K rozšíření požáru ve svislém 

směru může dojít také otevřenými okny, prohořelými nebo narušenými stropními příčkami, 

visícími materiály, neutěsněnými šachtami či schodištěm. 

Plameny se z hořícího bytu se šíří hlavně požárně otevřenými plochami (okenní otvory, 

části vnější stěny, které nemají požární odolnost REI). Vycházejí z otvorů v kolmém směru k 

fasádě nebo s odklonem 45° účinkem větru (obr. 4). 

 
 

 
Obr. 4: Šíření plamene oknem bez větru a s působením větru. [6] 
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Všechny požáry uvnitř budov jsou požáry ventilační, tedy řízené proudem vzduchu. Jsou 

omezeny množstvím oxidačního prostředku v objektu, který se dovnitř dostává i stavebními 

konstrukcemi a netěsnostmi. 

Pokud v PÚ neprobíhá nucené větrání, dá se výška plamene určit normovým výpočtem [6], šířka 

je shodná s šířkou otvoru a vzdálenost od vnější stěny je rovna 2/3 výšky okna (obr. 5). 

 

 
Obr. 5: Rozměry plamene vycházejícího okenním otvorem (vlevo bez ventilace, vpravo s 

průvanem nebo nucenou ventilací). [6] 
 

Je-li nad oknem umístěna markýza nebo balkon, výška plamene se zmenší o jeho 

vodorovný průmět a vzdálenost se o tento průmět zvětší. Během požáru u zkoušky popsané v 

literatuře [21], kdy k nucené ventilaci nedocházelo, šlehaly v 39. minutě plameny z okenního 

otvoru do výšky 3 m (obr. 6). 

 
Obr. 6: Pohled na požární úsek ve 39. minutě plně rozvinutého požáru. [21] 
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Probíhá-li při požáru nucená ventilace (obr. 11), plameny šlehající z okna mají větší 

přímý i stranový dosah, což způsobuje podstatné ohrožení pro objekty s nedostatečným odstupem 

nebo nevyhovující požární odolností stavebních konstrukcí. Dosahují však podstatně menší 

výšky a nehrozí tedy takové nebezpečí rozšíření požáru do vyšších podlaží, jako u požáru bez 

ventilace. Markýza nebo balkon nad oknem neovlivní rozměry plamenů vycházející z otvoru. 

Pro požáry výškových budov je příznačné jejich šíření skrytými cestami v dutinách 

konstrukcí kolmým a vodorovným směrem nahoru, ale není vyloučena možnost postupu 

prohořelými místy i do níže položených podlaží. Slabým místem z hlediska šíření požáru jsou i 

bytová jádra, která propojují ventilační průduchy a instalační rozvody. Rychlé šíření je 

způsobeno špatným oddělením těchto šachet od ostatních prostor, použitými hořlavými materiály 

(např. umakartové jádro vyplněné pěnovým polystyrenem, rozvody v trubkách z PVC) a také 

prachem, který je zde často usazen. 

Bytové požáry jsou ovšem spojeny i s uvolňováním značného množství kouře, což 

zapříčiňuje zejména používání plastových výrobků v částech konstrukčně stavebních a tepelně 

izolačních a ve vnitřním vybavení budov. Mají vysokou schopnost vytvářet kouř, což má za 

následek rychlé zakouření místnosti i přilehlých prostor a mohou svou teplotou zapálit další 

materiály. Ačkoli by se mohlo zdát, že nejnebezpečnější je samotné hoření, lze s jistotou říci, že v 

důsledku zplodin hoření umírá většina obětí požáru a způsobují také větší hmotné škody. Je to 

dáno tím, že kouř vzniká v masivním množství už na začátku požáru (obr. 7). 

 

 
Obr. 7: Schéma tvorby kouře a růstu teploty při požáru. [7] 
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Hlavními rizikovými faktory kouře jsou snížená viditelnost v objektu, toxicita, korozivita 

a transport značného množství tepla. Snadno se šíří po schodištích do výše položených podlaží a 

teplota produktů hoření překračuje teploty, při kterých je člověk schopen přežít. Toxicita kouře 

má škodlivé účinky na plíce, proto se zkracuje doba bezpečné evakuace a vyhledávání osob v 

objektech. 

 
6 Požadavky požární ochrany na přístupové komunikace 
 

Zákon o požární ochraně [22] říká, že každá právnická a podnikající fyzická osoba je 

povinna vytvářet podmínky pro hašení požáru a pro záchranné práce, zejména udržovat volné 

příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku. 

Vyhláška o požární prevenci [17] ukládá povinnost právnickým a podnikajícím fyzickým 

osobám k provedení rychlého a účinného zásahu dodržet: 

a)  trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m k objektům a 

nástupním plochám pro požární techniku, 

b)  označení a umožnění použití nástupních ploch pro požární techniku. 

 

Každý objekt musí mít zařízení umožňující protipožární zásah vedený vnějškem nebo 

vnitřkem objektu, popř. současně oběma těmito cestami. Zařízení pro účinné vedení 

protipožárního zásahu požárními jednotkami zahrnují přístupové komunikace včetně nástupních 

ploch a zásahové cesty (vnitřní a vnější), které musí komunikačně navazovat na přístupové 

komunikace. 

 
6.1 Přístupové komunikace 
 

Dle normy [3] musí ke všem objektům, kromě objektů, které mají pouze PÚ bez 

požárního rizika a objektů jmenovitě uvedených v normách platných pro požární bezpečnost 

jednotlivých objektů [4,5,6], vést přístupová komunikace umožňující příjezd požárních vozidel: 

a)  k nástupní ploše, 

b)  alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodů navazujících na zásahové cesty, není-li u 

těchto objektů nevyžadována nástupní plocha, 



36 

c)  alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektu, kterými se předpokládá 

vedení protipožárního zásahu, pokud se u těchto objektů nevyžaduje nástupní plocha. 

 
Norma [4] uvádí, že ke každé budově nebo skupině musí být zřízena přístupová 

komunikace, široká minimálně 2,5 m a musí končit max. 50 m od objektu. 

Komunikace se nemusí zřizovat u rodinných rekreačních objektů a v případech, kdy s tím 

souhlasí příslušný hasičský záchranný sbor kraje. Při změně staveb stávajících objektů, kdy se 

zvětšuje půdorysná plocha se musí změnit i šířky komunikací dle příslušné normy [3]. 

Je-li přístupová komunikace navržena jako jednopruhová, musí na ní být zajištěn zákaz 

odstavení a parkování vozidel. Je-li navrženo více pruhů, musí být tento zákaz zajištěn alespoň na 

jednom jízdním pruhu. Jednopruhová komunikace má být v místech požárních hydrantů rozšířena 

tak, aby umožňovala odstavení požárního vozidla. 

 
6.2 Vjezdy a průjezdy 
 

Vjezdy určené pro příjezd požárních vozidel na ohrazené pozemky, vjezdy a průjezdy při 

blokové zástavbě apod. musí být ve světlých rozměrech nejméně 3,5 m široké a 4,1 m vysoké. 

 
6.3 Nástupní plochy 
 

Pro zásah JPO musí být u objektu zřízeny nástupní plochy, sloužící pro vedení 

protipožárního zásahu vnější stranou objektu. Jejich počet, umístění a vybavení se určuje 

projektovým řešením v dohodě s územně příslušným hasičským záchranným sborem. 

 
Nástupní plochy musí: 

a)  navazovat na přístupové komunikace, 

b)  mít šířku minimálně 3,5 m, 

c)  být odvodněny a zpevněny alespoň k jednorázovému použití vozidlem, jehož tíha na 

nejvíce zatíženou nápravu je nejméně 80 kN, 

d)  mít sklon plochy v jednom směru (zpravidla podélném) nejvýše 5 % a ve druhém směru 

nejvýše 2 %, 
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e)  být situována podél nebo kolmo k nejdelší straně průčelí tak, aby byl v každém podlaží 

umožněn zásah z výsuvného automobilového žebříku nebo plošiny, a to nejméně na 50 % 

plochy přiléhajícího průčelí každého PÚ, 

f)  být u objektů s členitým půdorysem, kde každé místo v půdorysu podlaží je vzdáleno 

nejvýše 40 m od nejbližšího otvoru (nejméně 0,8 x 1,5 m) v průčelí, dosažitelného z 

automobilového žebříku nebo plošiny. 

 
Nástupní plochu lze zatravnit nebo jiným způsobem upravit její povrch, pokud bude 

zajištěna její funkce a trvalým způsobem vyznačeno místo a šířka plochy. Tato plocha se může 

současně využít k jiným vhodným účelům, které nebudou bránit příjezdu požárních vozidel a 

protipožárnímu zásahu. Nesmí se však navrhnout její využití pro parkování nebo odstavení 

vozidel, aby se nebránilo příjezdu a zásahu JPO. 

 

Nástupní plochy se nemusí zřizovat: 

a)  u objektů vybavených vnitřními zásahovými cestami, 

b)  u objektů o výšce do 12 m, i když nejsou vybaveny vnitřními zásahovými cestami, 

c)  u objektů, jejichž všechny PÚ jsou bez požárního rizika, 

d)  u objektů uvedených v normách platných pro požární bezpečnost jednotlivých objektů. 

 

Mění-li se při změně staveb stávajících objektů výška, musí se pro objekty vyšší než 12 m 

zřídit nástupní plochy dle normy [3]. 

 

 
7 Postupy jednotek PO  
 

 Činnost jednotek v operačním řízení se obecně řídí danými postupy [24], které jednotlivě 

popisují metodické listy Bojového řádu jednotek požární ochrany. Následující kapitole bude 

shrnut obsah metodických listů, který se primárně týká dané problematiky zásahů v prostoru 

řešeného sídliště Dobiášova (Liberec – Rochlice).  
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7.1 Metodický list č. P 11 - Hašení požáru ve sklepních prostorech budov 
 

7.1.1 Charakteristika  
 1) Požáry ve sklepních prostorech budov jsou charakterizovány:  

a)  vysokou teplotou v celém prostoru bez podstatného rozdílu teploty u podlahy a stropu,  

b)  silným zakouřením zpravidla bez zřetelné neutrální roviny a zakouřením přilehlých 

schodišť a chodeb,  

c)  nedostatkem světla,  

d)  členitostí sklepního prostoru a nedostatkem potřebného počtu vchodů a okenních 

otvorů,  

e)  přítomností technických rozvodů (voda, plyn, odpady),  

f)  skladováním různých, často snadno hořlavých nebo jinak nebezpečných materiálů,  

g)  možností rozšíření požáru do dalších podlaží budovy instalačními šachtami, větracími 

a jinými otvory, přenosem tepla,  

h)  ohrožením velkého počtu osob kouřem unikajícím schodišťovým prostorem se 

vznikem paniky a ztíženou evakuací.  

 2) Dochází zde ke značnému tepelnému namáhání stavebních konstrukcí a k následnému 

nebezpečí zřícení konstrukcí, dále hrozí nebezpečí ztráty orientace, popálení, pádu, 

intoxikace, opaření, výbuchu a úrazu elektrickým proudem.  

 

7.1.2 Úkoly a postup činnosti  
 3) Při hašení požáru ve sklepních prostorech budov je nutné:  

a)  průzkumem zejména zjistit konstrukci stropu, otvory ve stropech, ventilační a 

instalační šachty, kterými by se mohl požár rozšířit, dispoziční řešení a využívání 

sklepních prostorů, umístnění případných zdviží a výtahů, shozů a jiných technologií. 

Dle možností zjistit také druh materiálu uloženého ve sklepě a místo uložení (tlakové 

nádoby, hořlavé kapaliny),  

b)  zajistit vypnutí elektrického proudu, případně posoudit nezbytnost zastavení vody a 

plynu do celého objektu nebo jeho části,  

c)  provádět průběžný průzkum s připravenými proudy nad sklepními prostory, ve 

kterých je požár, se zvláštním zřetelem na instalační šachty v bytových jádrech,  
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d)  provádět průzkum v pásmu zakouření přilehlých prostorů a zajistit jejich odvětrání,  

e)  zajistit záchranu, případně evakuaci osob nad hořícími sklepními prostory,  

f)  odvětrávat do venkovního prostoru tak, aby se zabránilo dalšímu zakouření zejména 

únikových cest a dalších prostorů,  

g)  při dlouho trvajícím požáru posoudit možnost zřícení stavebních konstrukcí, zejména 

stropu,  

h)  posoudit možnost utěsnění sklepních prostorů, v některých případech je možné je 

zaplnit lehkou pěnou,  

i)  neuhasit unikající hořící plyn pokud není zajištěno zastavení jeho přívodu a 

ochlazovat okolí.  

 

7.1.3 Očekávané zvláštnosti  
 4) Při hašení požáru ve sklepních prostorech budov je nutno počítat s následujícími 

komplikacemi:  

a) poškození technických rozvodů, např. roztavením plastů, poškozením těsnění u 

rozvodů z kovových trubek,  

b)  nebezpečí výbuchu nebo zvýšení intenzity hoření z důvodu poškození rozvodů plynu,  

c)  náhlé vznícení podlahových krytin v místnostech nad sklepním prostorem,  

d)  náhlé vzplanutí hořlavých materiálů ve sklepních prostorech, výbuch zplodin 

nedokonalého hoření a vysoký nárůst teploty,  

e)  napájení elektrického rozvodu nebo jiných technických rozvodů z několika na sobě 

nezávislých míst,  

f)  omezení doby nasazení sil a prostředků a jejich větší potřeba,  

g)  ztížená přístupnost sklepních prostorů v důsledku jejich zajištění proti vstupu 

nepovolaných osob,  

h)  složité odvětrání sklepních prostorů,  

i)  nedostupnost některých uzávěrů technických rozvodů,  

j)  obtížné vytvoření vhodného odváděcího otvoru pro použití přetlakové ventilace.  
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7.2 Metodický list č. P 12 - Hašení bytových požárů 
   

7.2.1 Charakteristika bytových požárů  

a)  omezením velikosti zpravidla na jeden požární úsek,  

b)  intenzivním hořením (plasty, bytové textilie, nábytek, obklady),  

c)  možným rozšířením požáru skrytými cestami, např. instalační šachtou, kolem rozvodů 

ústředního topení a po hořlavém plášti budovy,  

d)  ohrožením osob a jejich nutnou záchranou i pomocí výškové techniky,  

e)  nebezpečím intoxikace, opaření a popálení. 

 

7.2.2 Při hašení bytových požárů je třeba  

a)  průzkumem zjistit - přítomnost ohrožených osob a zvířat, možné úkryty, zejména dětí, 

nebezpečné materiály a tlakové lahve, cesty šíření požáru, stav stavebních konstrukcí, 

možné zásahové cesty, 

b)  provést evakuaci a záchranu všech ohrožených osob, zvířat a cenného materiálu, u 

dlouho trvajícího požáru zvážit nutnost evakuace materiálu v podlaží nad požárem 

popř. v jiných přilehlých prostorech,  

c)  sledovat stav konstrukcí v místě požáru, možné cesty šíření požáru, věnovat zvláštní 

pozornost instalačním a výtahovým šachtám včetně vzduchotechniky,  

d)  zajistit vypnutí elektrického proudu v bytě, případně i v jeho bezprostředním okolí,  

e)  podle potřeby a vývoje situace zajistit uzavření přívodu plynu,  

f)  v podlaží nad požárem popř. v jiných přilehlých prostorech provádět průběžně 

průzkum a mít připravené proudy k místům možného rozšiřování požáru,  

g)  provést opatření na odvedení tepla a kouře (přirozená nebo nucená ventilace, zařízení 

pro odvod tepla a kouře),  

h)  dle rozsahu požáru určit prostory, kde hrozí nebezpečí intoxikace zplodinami hoření a 

provést opatření pro ochranu nebo evakuaci osob,  

i)  při hašení požáru používat vhodné hasební látky, nebo přísady ke zvýšení hasebních 

účinků vody, používat množství dodávaného hasiva s ohledem na efektivnost hašení 

požáru (vysokotlaká vodní mlha, proudnice s roztříštěným vodním proudem, ruční 
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stříkačka k dohašovaní), provést opatření k ochraně majetku před vodou použitou k 

hašení,  

j)  informovat obyvatele domu o situaci, usměrňovat jejich chování a předejít tak možné 

panice nebo jejich ohrožení. 

 

Podle okolností:  

a)  při požáru v bytě se stěnami nebo přepážkami s nedostatečnou požární odolností 

připravit proud do místnosti, která přiléhá k prostoru, ve kterém hoří,  

b)  jestliže se požár šíří vzduchotechnikou nebo dutinami v přepážkách, nasadit proud do 

místa předpokládaného šíření požáru (na půdě, v poschodích nad místem požáru),  

c)  provést násilný vstup do bytů, kde lze předpokládat zakouření a byt nikdo na výzvu 

neotevírá. 

 

Příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky je k provedení zásahu, který 

nesnese odkladu, oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor a vstoupit do něj. Při tom je 

povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Po provedení 

zásahu je příslušník povinen neprodleně vyrozumět orgány Policie ČR.  

 

7.2.3 Očekávané zvláštnosti 
 

Při hašení bytových požárů je nutno počítat s následujícími komplikacemi:  

a)  vznik paniky obyvatel domu,  

b)  omezená komunikace s obyvateli domu (cizinci, sluchově postižení),  

c)  nepředvídané jednání osob (snaha vyskočit z okna, vracení se zpět, zvědavost),  

d)  nesnadné zjištění počtu obyvatel v bytech a v domě,  

e)  nefunkčnost požárně dělících pásů obvodových stěn,  

f)  nepoužitelnost zásahových a únikových cest,  

g)  neprůjezdné komunikace a nepřístupné nástupní plochy,  

h)  možnost výskytu různých, někdy i nebezpečných zvířat chovaných v bytech, a tím i 

nebezpečí ohrožení zvířaty,  

i)  nevhodné stavební úpravy,  

j)  obtížný vstup do bytů i domu (bezpečnostní dveře a zamřížovaná okna),  
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k)  skladování různých často snadno hořlavých materiálů včetně skladování hořlavých 

kapalin a plynů,  

l)  používání bytu k jiným účelům než k bydlení,  

m)  nefunkčnost požárně bezpečnostního zařízení,  

n)  porušení těsnosti technických rozvodů (voda, plyn, topení),  

o)  zvýšení škod z poškozených rozvodů vody a topení. 

 

7.3 Metodický list č. P 16 - Požáry vícepodlažních a výškových budov 
 

7.3.1 Charakteristika 
 

Požáry vícepodlažních budov jsou charakterizovány:  

a)  přítomností velkého počtu osob, místností, rozdílným způsobem využití jednotlivých 

prostor nebo podlaží,  

b)  rychlým šířením požáru a jeho zplodin schodišťovými prostory, větracími, 

výtahovými a instalačními šachtami,  

c)  nedostupností vyšších podlaží vnější zásahovou cestou,  

d)  šířením požáru po obvodovém plášti budovy,  

e)  ohrožením okolí a nástupních ploch pro zásah padajícími konstrukcemi (sklo),  

f)  různými instalačními a technickými rozvody ve sklepích, v technických podlažích, 

místnostech a podhledech,  

g)  složitostí a délkou únikových a vnitřních zásahových cest,  

h)  zvláštním vybavením podle charakteru budovy (klimatizace, vytápění),  

i)  nebezpečím ztráty orientace, nebezpečím pádu a nebezpečím popálení. 

 

Požáry výškových budov jsou dále charakterizovány:  

a)  zvláštním vybavením pro zásah (vnitřní zásahové cesty, požární výtahy, evakuační 

výtahy, posílení tlaku ve vnitřním rozvodu požární vody, nezavodněný rozvod požární 

vody, chráněné únikové cesty s přetlakovou ventilací, zařízením pro hromadnou 

evakuaci, odvod tepla a kouře, náhradní zdroj elektrické energie),  

b)  výrazným „komínovým efektem“ při požáru nebo specifickými možnostmi větrání,  

c)  požárním zásahem do nejvyšších podlaží budovy vnitřní zásahovou cestou. 
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Požáry vícepodlažních budov ovlivňuje:  

a)  výška a dispoziční řešení budovy (prodloužená doba bojového rozvinutí jednotky),  

b)  způsob jejího užívání,  

c)  druh stavebních nosných a nenosných konstrukcí,  

d)  požárně bezpečnostní zařízení. 

 

7.3.2 Úkoly a postup činnosti 
 

Při hašení ve vícepodlažních a výškových budovách je třeba:  

a)  organizovat a provést průzkum, zvláštní pozornost věnovat výtahovým a instalačním 

šachtám, ventilacím, světlíkům a jiným zařízením, kudy by se mohl požár šířit,  

b)  využít dokumentaci zdolávání požáru a požárně bezpečnostních zařízení budov,  

c)  organizovat průzkum uvnitř budovy, pokud možno více průzkumnými skupinami, 

zaměřený na vyhledávání ohrožených osob a označit místa, kde byl proveden 

průzkum,  

d) určit způsob záchrany osob, zvířat a materiálu, přednostně využít evakuačních, 

zásahových cest a náhradních únikových možností,  

e)  provádět opatření na odvětrání zejména na únikových a zásahových cestách,  

f)  utvořit dopravní vedení, útočné proudy nasadit v podlaží, ve kterém hoří a posoudit 

nutnost utvoření útočných proudů v podlažích nad a pod místem požáru, popřípadě 

vytvořit úseky pro nasazení sil a prostředků,  

g)  posoudit nutnost uzavření plynu, popřípadě dalších energií, v celé budově nebo jen v 

jejích částech (spolupracovat s příslušnými odbornými službami),  

h)  zajistit pozorování budovy a chování osob popřípadě usměrňovat jejich chování a 

poskytovat informace o situaci,  

i)  zvážit potřebu spolupráce dalších složek IZS, v případě potřeby využít i další 

odborníky (statik). 
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7.3.3 Očekávané zvláštnosti 

Při požárech vícepodlažních a výškových budov je nutno počítat s následujícími 

komplikacemi:  

a)  po opravách neuzavřené prostupy v instalačních šachtách, ve stropech.,  

b)  vznik paniky,  

c)  omezená komunikace s obyvateli budovy (cizinci, sluchově postižení),  

d)  nepředvídané jednání osob (snaha vyskočit z okna, vracení se zpět, zvědavost),  

e)  nesnadné zjištění počtu osob v budově,  

f)  nefunkčnost požárně dělících pásů obvodových stěn,  

g)  nepoužitelnost zásahových a únikových cest,  

h)  neprůjezdné komunikace a nepřístupné nástupní plochy,  

i)  možnost výskytu různých, někdy i nebezpečných zvířat chovaných v budově, a tím 

nebezpečí ohrožení zvířaty,  

j)  nevhodné stavební úpravy,  

k)  obtížný vstup do jednotlivých místností a prostor budovy (bezpečnostní dveře a 

zamřížovaná okna),  

l)  skladování různých, často snadno hořlavých materiálů, zejména skladování hořlavých 

kapalin a plynů,  

m)  nefunkčnost požárně bezpečnostních zařízení,  

n)  porušení těsnosti technických rozvodů (voda, plyn, topení),  

o)  zvýšení škod z poškozených rozvodů vody a topení,  

p)  obtížné podmínky pro evakuaci majetku. 

 

7.4 Metodický list č. P 9 a č. P 10 – Přetlaková ventilace 
 

Tyto dva metodické listy řeší problematiku nuceného odvětrávání objektů při požáru a po 

jeho uhašení. Podstatou přetlakové ventilace je řízená výměna kouře a zplodin hoření 

v uzavřených prostorách zasažených požárem za čistý vzduch, kdy se do pásma hoření tlačí čistý 

vzduch, který vytlačuje vhodně zvoleným odváděcím otvorem teplo a zplodiny hoření a tím 

vytváří lepší podmínky pro zásah případnou evakuaci osob. Efektivní využití přetlakové ventilace 
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je podmíněno její vhodnou aplikací a měla by podporovat ventilaci přirozenou. Nasazení 

v případech, kdy není požár zcela pod kontrolou, je rizikové. 

 

7.5 Metodický list č. T 3 - Vyprošťování osob, zvířat a předmětů z výtahů 
 

V současné době jsou zásahy v podobě technické pomoci velice časté. Pro panelákové 

bydlení jsou však specifické zásahy, při kterých jsou z kabin nepojízdných výtahů vyprošťovány 

osoby a zvířata. Jejich četnost je daná stářím a technickým stavem těchto vyhrazených 

technických zařízení. 

 

7.5.1 Charakteristika 

1) Výtahy slouží k přepravě osob, zvířat a předmětů ve svislém směru především ve 

vícepodlažních objektech (osobní, nákladní, stavební). Jedná se o vyhrazené technické zařízení. 

Zvláštním druhem výtahů je tzv. páternoster, který se skládá ze dvou šachet, v níž se souvisle 

pohybují kabiny, které nemají uzavíratelný vstup do kabiny. Nad a pod kabinou jsou výklopné 

desky, které zamezují vstupu z nástupiště do prostoru mezi kabiny při jízdě kabiny v mezipatře. 

 

2) Při zastavení kabiny výtahu mimo stanici (dále jen „zablokovaná kabina výtahu“) může dojít k 

uvíznutí osob, zvířat nebo předmětů přepravovaných v kabině výtahu, neboť součastně jsou 

zablokovány proti otevření dveře výtahové šachty. 

 

3) Zablokování funkce výtahu může být způsobeno: 

a) technickou poruchou 

I)  skrytou vadou materiálu konstrukce, 

II)  poruchou hydraulických okruhů výtahu, 

III)  poruchou elektrického zařízení, výbavy a ovládání výtahu, 

IV)  výpadkem elektrické energie (hromadný výpadek elektrické sítě), 

V)  selháním bezpečnostních prvků výtahu, 

b) nesprávnou manipulací nebo jinými vlivy 

I)  zkřížením kabiny výtahu - nesprávné rozložení zatížení kabiny, 

II)  destrukcí konstrukce výtahu (např. výbuchem, nárazem, požárem), 
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III)  vysokou viskozitou médií při mrazu u hydraulických výtahů, 

IV)  přetížením výtahu, 

V)  vklíněním osoby nebo končetin osoby, oděvu nebo materiálu mezi stěnu 

šachty a kabinu výtahu. 

 

4) Pobyt v zablokované kabině výtahu má vliv na lidskou psychiku a chování, dochází ke 

stresům, projevům nebo vzniku klaustrofobie, přehřátí organismu (malý prostor, nedostatek 

vzduchu) a dalším obtížím vyžadujících následně lékařské ošetření. 

 

5) Zvláštním případem nehody výtahu je pád osob, zvířat nebo předmětů do výtahové šachty 

nebo na strop kabiny výtahu při nefunkčnosti zabezpečení dveří výtahové šachty. 

 

6) Vhodná je místní znalost provozovaných druhů a typů výtahů v hasebním obvodu a zaškolení 

od servisních techniků jednotlivých druhů a typů výtahů. 

 

7.5.2 Úkoly a postup činnosti 

7) Při vyprošťování osob, zvířat nebo předmětů z výtahů je nejprve třeba: 

a)  zjistit polohu kabiny výtahu a rozhodnout o způsobu vyproštění osob, navázat kontakt 

s ohroženými osobami, zjistit situaci v kabině výtahu, příčinu zablokování, zranění 

osob nebo zvířat, poškození výtahu, 

b)  najít vstup do strojovny výtahu. Strojovna výtahu lanových a řetězových bývá 

zpravidla umístěna v horní části výtahové šachty; u hydraulických výtahů může být 

strojovna v libovolném místě v blízkosti výtahové šachty, 

c)  vypnout hlavní přívod elektrické energie pro pohon mechanismu ve strojovně výtahu 

tak, aby světlo ve výtahu svítilo; vypnutí je nutno zajistit proti nežádoucímu zapnutí 

během zásahu, 

d)  zjistit stav uzavření dveří do výtahové šachty. 
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7.5.3 Vyproštění uvízlých osob, zvířat nebo předmětů ze zablokované kabiny výtahu 

8) Vyproštění uvízlých osob, zvířat nebo předmětů ze zablokované kabiny výtahu se provádí 

dopravením kabiny výtahu do nejbližší stanice a otevřením dveří do výtahové šachty, přičemž se 

zprovozní manuální posun kabiny výtahu, a to u: 

a)  lanových a řetězových výtahů nasazením kola nebo kliky na hřídel pro ruční posun 

pohybu ve strojovně výtahu; po ukončení práce s výtahem nutno provést zpětné 

odstranění kola nebo kliky (nebezpečí úrazu při otáčkách hřídele), 

b)  hydraulických výtahů 

I)  směr pohybu dolů - červené tlačítko nebo kolečko s označením  

 „POZOR NOUZOVÁ JÍZDA DOLŮ“, 

II)  směr pohybu nahoru - páka hydraulické pumpy. 

 

9) Posun kabiny výtahu (dále jen „kabina“) se provádí přednostně směrem nahoru, protože pokud 

se pohybuje kabinou směrem dolů, může dojít k zaseknutí kabiny ve vodítkách na 

bezpečnostních klínech kabiny a k uvolnění lana nad kabinou. Po odlehčení kabiny (vystoupení 

osob) může uvolněním kabiny z klínů dojít k rychlému pohybu kabiny až do znovunapnutí 

povoleného lana. Pokud se přesto bude kabina spouštět směrem dolů, je nutno neustále 

kontrolovat trvalé napnutí lana a sledovat pokles kabiny. 

 

10) Posun kabiny musí být pomalý a plynulý a jen do nejbližší stanice výtahu – podlaha kabiny a 

podlaha stanice musí být přibližně ve stejné úrovni; max. povolená tolerance polohy podlahy 

stanice je 150 mm pod podlahou kabiny tak, aby nemohlo dojít k propadnutí osob nebo předmětů 

do výtahové šachty. V této poloze se mohou dveře výtahové šachty samočinně odjistit. Pokud ne, 

je nutné jejich odjištění a nouzové otevření. 

 

11) Po posunu kabiny do úrovně stanice se dveře výtahové šachty odjistí speciálním klíčem v 

otvoru pro nouzové otevření dveří nebo uvolnění jištění zámku nouzovým způsobem. Dveře 

kabiny lze otevřít i dříve s ohledem na potřebu zjištění polohy kabiny a pro komunikaci s osobou 

v kabině. Je ale nutné zamezit případnému pádu do výtahové šachty jak zasahujících, tak 

uvízlých osob nebo zvířat. 
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12) Jestliže je kabina zablokována v mezipatře a nejde ani spustit ani vytáhnout (prokluz lan), 

provede se nouzové otevření dveří výtahové šachty nad kabinou a umožní se vystoupení osob 

směrem nahoru, a to nouzovým prostupem ve stropu kabiny nebo horní částí dveří kabiny na 

horní nástupiště. K zajištění kabiny a závaží proti pohybu nutno použít svorky na lana u tažného 

kola hřídele ve strojovně výtahu a osoby je nutno jistit proti pádu do výtahové šachty.                 

V některých případech bude nutné umožnit výstup osob za pomocí žebříku spuštěného do kabiny 

nebo na střechu kabiny. 

 

7.5.4 Vyproštění zaklíněných osob, zvířat nebo předmětů 
 

13) Před vyproštěním zaklíněných osob, zvířat nebo předmětů se nesmí pohybovat s kabinou, 

pokud by se tím prohloubilo zaklínění. Je-li kabina v mezipatře, provede se nouzové otevření 

dveří výtahové šachty nad kabinou a její zajištění proti pohybu (včetně protizávaží) podle bodu 

12. Pak se vnikne do kabiny prostupem ve stropu kabiny nebo horní částí dveří kabiny na horní 

nástupiště, uvolní se zaklínění osoby, zvířete nebo předmětu vhodným způsobem, např. 

rozšířením mezery rozpínákem, uvolněním oděvu, za pomocí vaků, klínů, páčidel apod. 

 

7.5.5 Vyproštění osob, zvířat nebo předmětů ze dna výtahové šachty nebo ze stropu kabiny 
 

14) Vyproštění ze dna výtahové šachty se provádí z nejbližší stanice, s kabinou vytaženou nad 

tuto stanici. Kabina se zajistí proti pohybu svorkami na lanu u tažného kola hřídele ve strojovně 

výtahu. 

 

15) Vyproštění ze stropu kabiny se provádí ze stanice nad kabinou zpravidla pomocí žebříku. 

Doporučuje se jištění hasiče proti pádu. Kabina se zajistí proti pohybu svorkami na lanu u 

tažného kola hřídele ve strojovně výtahu. 

 

7.5.6 Ukončení zásahu 
 

16) Po vyproštění osob, zvířat nebo předmětů z výtahu následuje zpětné uzavření dveří výtahové 

šachty (kabinu je třeba posunout z ideální roviny podlahy stanice a podlahy kabiny do mezipatra 

cca o více jak 150 mm) a kontrola zajištění všech vstupních dveří do výtahové šachty. 
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17) Výtah nemůže být po zásahu dále používán bez odborné prohlídky nebo opravy, a proto se 

umístí na hlavní vypínač přívodu elektrické energie pro pohon výtahu informace o vypnutí 

případně uzamčení přívodu. Uzamkne se strojovna; pokud nelze zamknout, předá se výtah 

majiteli, uživateli nebo správci, případně se strojovna zabezpečí pouze plombou (orazítkovaná 

páska). Je třeba také informovat majitele, uživatele nebo správce, popř. servisní organizaci (dle 

místních podmínek) o provedeném zásahu a opatřeních na mechanizmu výtahu, případně o 

nouzovém nebo násilném vniknutí do strojovny nebo kabiny. 

 

7.5.7 Očekávané zvláštnosti 
 

18) Při vyprošťování osob, zvířat a předmětů z výtahů je nutno počítat s následujícími 

komplikacemi: 

a)  dveře výtahové šachty nejdou odjistit při dosažení ideální roviny podlahy kabiny a 

podlahy stanice nebo při poškození, 

b)  požární a evakuační výtahy lze vypnout pouze ve strojovně výtahu a zpravidla mají 

zvláštní klíč pro ovládání v případě požáru, 

c)  hromadný výpadek elektrické energie může způsobit v jeden okamžik zablokování 

více výtahů, potřebu nasazení většího počtu sil a prostředků a případně práci jen při 

nouzovém osvětlení, 

d)  u strojoven pro více výtahů hrozí nebezpečí záměny hlavních vypínačů motorů, jističů 

a dále k riziku zachycení zasahujících pohyblivými částmi výtahů v provozu, 

e)  dveře strojoven výtahů mají různé druhy zámků, 

f)  páternoster po přerušení provozu je oprávněna spustit jeho obsluha. 

 
7.6 Záchrana a evakuace osob  
 

Cílem záchrany osob je odstranění bezprostředního nebezpečí, které může ohrozit život 

nebo zdraví osob. Přitom odstranění nebezpečí musíme chápat jako velice různorodou činnost 

závislou na mnoha okolnostech. Podle charakteru ohrožení volí VZ potřebné taktické kroky, 

které mohou znamenat jak např. vynesení nebo vyproštění osob, tak třeba rychlou likvidaci 

vznikajícího požáru. Záleží na účelnosti zvoleného opatření a vždy primárním prvkem bude 
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takový krok, kterým bude zabezpečena největší možná ochrana životů a zdraví hasičů při zásahu i 

osob zachraňovaných. Taková rozhodnutí učiní VZ nebo v případě nebezpečí z prodlení i ostatní 

hasiči
 
na základě provedeného průzkumu nebo jinak zjištěných okolností.  

 
7.6.1 Pojem  ,,EVAKUACE“  

V praxi se často zaměňují pojmy evakuace a záchrana osob. Evakuace je tedy činnost 

směřující k rychlému opuštění nebo vyklizení objektů či území při hrozícím nebezpečí. Jde o 

činnost, kterou jsou schopny provádět ohrožené osoby bez vnější pomoci ještě před vlastním 

působením havarijního nebo jiného děje. Klasickým a hasičům nejznámějším příkladem 

evakuace, je opuštění objektu, v němž byl vyhlášen požární poplach, a to podle dopředu 

zpracovaného evakuačního plánu po stanovených únikových cestách.  

 
7.6.2 Pojem  ,,ZÁCHRANA “  

Teprve tam, kde byla z nejrůznějších příčin znemožněna evakuace osob a vyvstane 

potřeba pomoci z venčí, hovoříme o záchraně osob. Pak již nerozlišujeme druh přicházející 

pomoci. Jestliže tedy je nutné ohrožené osoby vyvádět po schodištích za pomoci dýchací 

techniky, jedná se již o záchranu a nikoliv o evakuaci.  

 

7.6.3 Možnosti jednotky PO 
Tak jako například při hašení požáru má i při záchraně osob každá jednotka PO své 

taktické možnosti:  

- jde o objem taktických činností, které může jednotka provádět při nasazení na záchranu 

osob, zde záleží také na technickém vybavení jednotky, které může pro záchranné práce použít.  

Je zřejmé, že jiné možnosti představuje jednotka např. o síle 1 družstva a jiné o síle čety 

nebo jednotky SDH obcí. Tyto možnosti musí brát v úvahu jak VZ, tak hasič, který může být za 

určitých okolností nucen rozhodnout o záchraně osob.  
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8 Požární technika  
 

Pro každý zásah, v závislosti na druhu události, je předurčena technika. Na požáry ve 

výškových budovách vyjíždí v první řadě CAS, z důvodu přepravy potřebného množství hasičů, 

technických prostředků a hasiva a dále speciální technika, což je automobilový žebřík či 

automobilová plošina, pro případnou evakuaci a hašení z vnější strany budovy. Aby byla tato 

technika využitelná při protipožárním zásahu, je nutné nejdříve v okolí objektů zabezpečit 

podmínky pro bezpečný příjezd a vhodné ustavení, které odpovídají jejím rozměrům. 

 

8.1 Základní požadavky na požární techniku 
 

Podmínky pro využívání požární techniky v ČR jsou stanovené pro dodavatele požárních 

automobilů vyhláškou [20]. Značení techniky je prováděno na základě následujícího rozdělení: 

a)  podle konstrukce podvozku na silniční (kategorie 1), smíšené (kategorie 2) a terénní 

 (kategorie 3), 

b)  podle konstrukce nástavby na základní (CAS) a speciální (AZ a AP), 

c)  podle nejvyšší přípustné hmotnosti na velmi lehké (UL) do 2000 kg,  

 lehké (L) od 2000 kg do 7500 kg, střední (M) od 7500 kg do 14000 kg 

 a těžké (S) nad 14000 kg, 

d)  podle rozsahu příslušenství na základní (Z) a speciální, které se dále dělí na 

 redukované (R), rozšířené (V), technické (T), k hašení lesních požárů (LP) a 

 specifikované. 

 

Základními parametry pro všechny vozidla jsou geometrické hodnoty, které se stanovují u 

automobilů s příslušenstvím, hasivem a posádkou. Tyto hodnoty jsou různé pro jednotlivé druhy 

podvozků a hmotnostní třídy. Patří sem přední „α“ a zadní „β“ nájezdový úhel, světlá výška nad 

zemí „d“, světlá výška nad zemí pod nápravami „h“, úhel bočního naklonění „δ“, maximální 

vnější obrysový průměr zatáčení „D“ a stoupavost „s“. Minimální hodnoty těchto parametr_ jsou 

uvedeny v tab. 6 a 7 a obr. 8 až 10. 
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Tab. 6: Minimální hodnoty předního a zadního nájezdového úhlu a světlé výšky. [20] 
 

α [°] β [°] d [m] Typ 
podvozku L M S L M S L M S 
Silniční 13 13 13 12 12 12 0,15 0,20 0,25 
Smíšený 23 23 23 23 23 23 0,20 0,30 0,30 
Terénní 30 35 35 30 35 35 0,25 0,40 0,40 

 

 
Obr. 8: Přední „α“ a zadní „β“ nájezdový úhel a světlá výška nad zemí „d“. [20] 

 
Tab. 7: Minimální hodnoty světlé výšky nad zemí pod nápravami, úhlu bočního naklonění a 
stoupavosti a maximální hodnoty vnějšího obrysového průměru zatáčení. [20] 
 

h [m] δ [°] D [m] ε [°] Typ 
podvozku L M S L M S L M S L M S 
Silniční 0,15 0,20 0,20 32 32 32 14 17 19 - 14 14 
Smíšený 0,18 0,25 0,28 27 27 27 16 17 19 17 17 17 
Terénní 0,20 0,30 0,30 27 25 25 16 17 21 27 27 27 

 

 
Obr. 9: Světlá výška nad zemí pod nápravami „h" („i“ = 0,3 m) a úhel bočního náklonu „δ“. 
[20] 
 

Hmotnost automobilu střední a těžké hmotnostní třídy s příslušenstvím, hasivem a 

osádkou nesmí přesáhnout 90 % maximální hmotnosti podvozku. U velmi lehké a lehké 

hmotnostní třídy nesmí přesáhnout 95 % maximální hmotnosti podvozku. 
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Obr. 10: Obrysový průměr zatáčení „D“ a stoupavost „ε“. [20] 

 
CAS musí umožňovat přepravu jednotky PO, dálkovou dopravu vody, požární zásah 

vodou z vlastní nádrže, z vnějšího zdroje a z vnějšího tlakového zdroje, požární zásah střední a 

těžkou pěnou z vlastní nádrže a z vnějšího zdroje pěnidla a provedení záchranných prací. 

Výšková technika musí umožňovat záchranné práce ve výškách a nad volnými hloubkami, pohyb 

hasičů a ostatních osob v jejich doprovodu po žebříkové sadě, koši, provedení požárního zásahu 

vodou nebo pěnou z vrcholu žebříkové sady nebo koše, napojení hadice v koši nebo na vrcholu 

žebříkové sady, osvětlení místa zásahu z výšky a odtlakování a odvodnění zařízení na dopravu 

hasiva do koše. Výšková technika se podle dostupné výšky dělí na základní (Z) s dostupnou 

výškou 30 až 40 m a speciální. Speciální se dále dělí na redukované (R) s dostupnou výškou 

menší než 30 m nebo rozšířené (V) s dostupnou výškou větší než 40 m.  

Žebříková sada musí jít vztyčovat a sklápět minimálně v úhlu od -5° do 70° vzhledem k 

vodorovné rovině a otáčet se kolem svislé osy v rozsahu větším než 360°. AP musí umožňovat 

otáčení podél svislé osy bez omezení. Stabilizační podpěry se mohou vysunovat na obě nebo 

samostatně na jednu stranu a jsou konstruovány tak, aby umožňovaly vyrovnání nejméně 50 mm 

pod úrovní plochy a nejméně 150 mm nad úrovní plochy, na které AZ stojí. Přítlačné desky 

stabilizačních podpěr musí umožnit vyrovnání minimálně o 15° všemi směry od vodorovné 

roviny. Na odlehčené straně musí podpěry nebo kola dosáhnout přítlačné síly minimálně 8 kN. 

Maximální výška AZ v transportní poloze je 3,3 m a šířka při vysunutých podpěrách 4,5 m. 

Jak bylo uvedeno, jedním ze základních požadavků na techniku je maximální vnější 

obrysový úhel zatáčení, jehož největší hodnoty, kterými může současná technika disponovat jsou 

v tab. 7. Tento rozměr je důležitý, zvláště na sídlištích, kde cesty nemají dostatečnou šířku, není 

odpovídající minimální vzdálenost mezi křižovatkami nebo je špatně provedená geometrie 

oblouku křižovatky.  
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Některé profesionální JPO disponují pouze výjezdovými automobily střední nebo těžké 

třídy se smíšeným či terénním podvozkem, které mají vnější obrysový průměr zatáčení do 25 m, 

viz. tab. 8. 

 

Tab. 8: Vnější obrysový průměr zatáčení u vybraných automobilů. 
 

Technika Průměr zatáčení (m) 
CAS 32 – T 815 20,00 
CAS 32 – T 148 20,00 
CAS 24 – LIAZ 19,00 
CAS 24 – T 815 19,00 
CAS 24 – SCANIA 18,60 
AZ 30 – IFA 15,60 
AZ 30 – CAMIVA 20,46 

 
 
 

Podle požadavků, uvedených výše, musí mít AZ maximální vnější obrysový průměr 

zatáčení do 21 m. Obr. 11 uvádí, kolik místa potřebuje AZ – 30 CAMIVA, což je v současné 

době jeden z nejpoužívanějších AZ. 

 

 
Obr. 11: Poloměr otáčení u AZ 30 – CAMIVA. 
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8.2 Využití výškové techniky 
 

Aby mohla být výšková technika použita ke svému účelu a nedošlo k jejímu převrácení, 

musí se nejdříve řádně ustavit. Stanoviště musí mít pevný podklad, protože při vysunování 

žebříkové 

sady nebo vztyčování ramen je tlak na podvozek, potažmo na podpěry a nápravy, větší 

než v transportní poloze. U všech výrobců je přísně zakázána stabilizace na jakémkoliv typu 

terénu, u něhož je nebezpečí deformace (např. trávník, pole) nebo propadnutí se (např. víko 

šachty, zakrytý příkop) pod hmotností automobilu. U moderní výškové techniky je tlak 

automaticky monitorován. Tento systém sledování tlaků na podpěrách omezuje výškový a 

stranový dosah a zabraňuje převrácení. 

Stabilizace se provádí čtyřmi výsuvnými podpěrami, které podle jejich tvaru rozlišujeme na tyto 

druhy rámů: 

 

a)  typ „I“ (např. AZ 30 – IFA) s přímo výsuvnými podpěrami, kdy šířka vysunutí 

podpěry dosahuje až 2,5 m, 

b)  typ „H“ (např. AP BRONTO a AZ METZ), který používá výsuvné a výklopné 

podpěry s maximální šířkou vysunutí 7,5 m, 

c)  typ „A“, příp. „V“ (např. AP 27 – T 815), který dobře stabilizuje při šířce vysunutých 

podpěr 5 m, 

d)  typ „X“ neboli variorám (nap_. AZ CAMIVA a AZ MAGIRUS), který umožňuje 

rychlé ustavení na šířce od 2,3 do 5,2 m. 

 

Typ „I“, na obr. 18, má výhodu v tom, že podpěry k ustavení nepotřebují mnoho místa a 

lze je vysunout i přímo pod automobil. Takto stabilizované AZ jsou však málo stabilní a špatně 

vyrovnávají nerovnosti, proto se používají jen u techniky s malou dostupnou výškou. Typy „H“ i 

„A“, na obr. 12 a 13, jsou charakteristické pro těžké stroje, z důvodu výborné stabilizace. U typu 

„H“ lze stabilizovat pouze jednu stranu vozidla, avšak obě podpěry se musí vysunout do stejné 

vzdálenosti. V případě stabilizace typu „A“, která se využívá hlavně u plošin, je možná jen jedna 

poloha pro všechna čtyři ramena. Tento způsob omezuje používání celého systému, protože 

automobil není možné stabilizovat v příliš úzké ulici. 
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Obr. 12: Stabilizace s rámem typu „I“ (vlevo) a s rámem typu „H“ (vpravo). [26] 

 

 
Obr. 13: Stabilizace s rámem typu „A“ (vlevo) a s rámem typu „X“ (vpravo). [26] 

 
V současnosti se nejvíce u AZ využívá podvozku se stabilizací typu „X“, který je uveden 

na   obr. 13. Jednotlivé teleskopické podpěry se mohou vysunovat samostatně a umožňují tak 

stabilizovat žebřík téměř kdekoli. Monitorovací systém navíc bere v úvahu nejméně příznivou 

podpěru na každé straně vozidla, čímž vytváří čtyři zóny dosahu (přední, zadní, na pravé straně a 

na levé straně). Dosahy vpravo a vlevo se mění podle délky vysunutých ramen, kdy každý 

centimetr vysunutí podpěr zlepšuje dosah žebříku. Na obr. 14 jsou znázorněny základní polohy 

stabilizace typu „X“ a „A“ a jim odpovídající dosah pro AZ 30 - CAMIVA, kdy červená barva 

značí zcela zasunuté rameno, zelená rameno vysunuté do poloviny a černá ramena zcela 

vysunutá. 
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Obr. 14: Diagram dosahu při stabilizaci typu „X“ (vlevo) a typu „A“ (vpravo). 

 
 

Při praktickém srovnání je boční dosah u AZ 30 – CAMIVA s nezatíženým košem se 

stabilizátory „X“, při plném vysunutí podpěr, 23 m po celém obvodu, kdežto u typu „A“ dosahuje 

23 m pouze v předo-zadním směru. Vpravo i vlevo je dosah menší a odpovídá napůl vysunutým 

podpěrám stabilizace „X“, tedy 19 m. Typ „A“ nelze bez vysunutí ramen stabilizovat vůbec, ale 

typ „X“ takto ustavit lze a může se dosáhnout 14 m. 

Výškové i stranové dosahy, v závislosti na zatížení pracovního koše, jsou pro každý typ 

AZ a AP graficky znázorněny v pracovním diagramu. Z tohoto diagramu je patrný rozdíl v 

ustavení žebříku a plošiny. Žebříky jsou postaveny vždy bokem, protože konstrukce jejich rámu 

je přizpůsobena stranovému vyrovnávání (obr. 15). Postavení plošin zadem je dáno využíváním 

stabilizace typu „A“, proto mají v přední a zadní části větší vyložení a jejich rám je navíc 

konstruován pro podélné vyrovnávání (obr. 15). 

Výšková technika umožňuje navíc vyrovnávat nerovnosti v rozsahu ± 12 až 15 %. Při 

překročení stoupání cesty nad 6 % by se mělo vozidlo stavět šikmo ke směru vozovky v úhlu 45°. 

Další výhodou je, že stabilizační podpěry umí vyrovnat terén 50 mm pod úrovní plochy a 150 

mm nad úrovní plochy, na kterém automobil stojí. Vztyčení sady u AZ je možné pouze v rozsahu 

od +75° do -12°. V pracovním koši mohou pracovat až 3 osoby, kdy největší zatížení u AZ bývá 

360 kg a u AP 600 kg. Některá speciální provedení AP umožňují práci v koši až pro 5 osob. 
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Obr. 15: Stranové vyrovnání sklonu u AZ a podélné vyrovnání sklonu u AP. [26] 

 

V přílohách 1 a 2 jsou srovnány dostupnosti jednotlivých typů AZ 30 a AP. Z uvedených 

údajů vyplývá, že chceme-li u AZ dosáhnout větší výšky výstupu, je třeba ustavit techniku co 

nejblíže k danému objektu, zatímco u AP je požadován větší odstup. Je to dáno také tím, že se s 

rameny plošiny na malé vzdálenosti obtížně manipuluje. Plošiny, dosahující stejné dostupné 

výšky jako žebříky, mají větší rozměry, hlavně v délce a transportní výšce a jsou výrazně těžší, 

proto je nutno je stavět na pevnější podklad. Plošiny ovšem mívají větší nosnost a lepší stabilitu, 

ale k ustavení potřebují mnohem více prostoru. Z těchto důvodů se na požáry výškových budov 

využívají zejména AZ a nasazení AP je jen krajním případem. 

 

8.3 Požární technika pro Liberec 
 

Pro výkon služby veřejnosti je na požární stanici Liberec HZS LK připravena hasičská 

technika, která se nijak výrazně neliší od republikových zvyklostí. Základ pro hlavní výjezd tvoří 

automobily CAS 24 MAN a CAS 24 LIAZ podporované dvěmi CAS 32 T 815 jako záložními 

cisternami s dostatečnou zásobou hasiva pro počáteční zásah i na rozsáhlejší požáry. Výšková 

technika je zastoupena moderním AZ 32 CAMIVA na podvozku MAN a starší, spolehlivou AP 

27 T 148 po repasi. Technické automobily zastupují TA 4 LIAZ s terénním podvozkem a RZA 1 

VW Transporter. TA 4 má k dispozici mimo jiné 30 kN naviják, hydraulickou ruku a zásobu 250 

kg sorbentu. RZA 1 VW Transporter je vybaven vyprošťováním Lukas, zařízením pro hašení 

vysokotlakou vodou se 100 l nádrží. Kontejnerový systém zastřešuje vybavení pro zásahy na 
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Obr. 16:Výšková budova Jablonec n. N.

nebezpečné látky, pro zásahy na vodě a jímání ropných produktů z vodních hladin, hašení 

rozsáhlých požárů el. zařízení, pro dálkovou dopravu vody a kontejner s dýchací technikou.     

Pro manipulaci s kontejnery je k dispozici NK AVIA a NK ROSS. Tento systém kontejnerů je 

v současné době před generační obměnou, kdy budou použity nové nosiče MAN s vyšší nosností. 

Nově je také k dispozici obojživelné pásové vozidlo HÄGGLUNDS, které bylo na stanici 

umístěno v souvislosti se světovými poháry a mistrovstvím světa v klasickém lyžování, jako 

podpora bezpečnostních sborů. 

Vybavení dobrovolných sborů, spadajících pod město Liberec, také prochází modernizací, 

kdy staré přesluhující stroje nahrazují nové nebo repasované. Co se týče nových automobilů, 

jedná se o vozy domácí výroby TATRA TERNO, u repasovaných jde o vozy LIAZ. Výšková 

technika JSDHO Liberec je zastoupena PPL 20 na podvozku ŠKODA 706 RTD. Ve vozovém 

parku HZS LK je ještě několik dalších automobilů s výškovou technikou ale za zmínku stojí 

automobilová plošina AP 42 SIMON na podvozku SCANIA z výbavy stanice Jablonec            

nad Nisou, která je svou dostupnou výškou 42 m nejvyšší v Libereckém kraji. 

 
9 Výškové budov v Libereckém kraji 
 

Největší koncentrace výškových budov je 

v Libereckém kraji soustředěna do krajského města. Z velké 

části jsou tyto budovy určeny pro bydlení nebo v kombinaci 

provozoven v přízemních patrech a bydlení ve zbytku 

objektu. Z hlediska konstrukce je nejvíce zastoupena 

panelová výstavba z dřívějších let v podobě panelových 

sídlišť podle typových projektů a současné stavby 

s železobetonovou konstrukcí a dozdívanými obvodovými 

zdmi nebo smíšenou konstrukcí. 

 Mimo krajské město jsou výškové budovy zastoupeny 

pouze obytnými panelovými domy do 14-ti NP z období 

šedesátých a sedmdesátých let. Z mimo libereckých 

výškových staveb stojí za zmínku obytný dům na Paseckém 
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Obr. 17:Budova krajského úřadu v Liberci

náměstí v Jablonci nad Nisou (obr.16). Jedná se o 16-ti podlažní objekt železobetonové 

konstrukce s dozdívanými zdmi, kde 1. NP využíváno provozovnami a ostatních 15 podlaží pro 

bydlení. 

 V Libereckém kraji jsou z hlediska PO pouze čtyři objekty, kde se provozuje činnost 

s vysokým požárním nebezpečím. Jsou to Horský hotel Ještěd, zábavní centrum Babylon, čerpací 

benzinová stanice MAKRO a výšková administrativní budova Krajského úřadu Libereckého 

kraje. Podmínku pro zařazení do kategorie s vysokým požárním nebezpečím podle §4 odstavce 3 

písmene d) zákona o PO [22] splňují objekty hotelu Ještěd a budova Krajského úřadu 

Libereckého kraje.  Horský hotel Ještěd je velice známá a specifická budova, která si zaslouží 

zvláštní rozsáhlou práci. Z hlediska této práce je vhodné přiblížit budovu Krajského úřadu. 

 
 
 
9.1 Budova Krajského úřadu Libereckého kraje 
 

 Jedná se o výškovou budovu o 21 podlažích. Nosnou 

část budovy tvoří železobetonový dřík, který prochází 

středem budovy a nachází se v něm výtahové a 

vzduchotechnické šachty. Železobetonové zdi šachet jsou o 

tloušťce 20 cm. Dřík končí v 18. NP a na něm je umístěna 

kovová nástavba, ve které jsou technologické prvky, jako 

výtahová strojovna, odsávací ventilátory apod. Celková 

výška budovy je 78 m. Poslední podlaží, ve kterém se 

nalézají kanceláře, je 16. poschodí a nalézá se ve výšce     

62,2 m. Stropy ve 4 – 16 patře jsou zvedané na ocelových 

sloupech s železobetonovou výplní (průměr 273 mm a 

tloušťka stěn 10 – 28 mm). Stropy tvoří železobetonové 

desky s cementovým potěrem. Proti požáru jsou sloupy chráněny betonovými korýtky nebo 

keramickým pletivem a perlitocementovou omítkou. Obvodový plášť je kovový z cca 63% 

prosklený. 

 V horní části čelní stěny jsou umístěny kouřové klapky se servomotory ovládané z velínu 

a dále EPS. Na dvou protilehlých stěnách výškové části objektu jsou chráněná úniková schodiště 
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typu B s požárními předsíňkami. Schodišťový prostor je ze tří stran ohraničen železobetonovými 

zdmi a vnější stěna je hliníková s kovovou konstrukcí, sádrokartonem a okny. Vlastní 

schodišťová ramena jsou ocelová včetně podest, s protipožárním nátěrem. Schodiště tvoří 

samostatný požární úsek. 

 V budově je instalováno vzduchotechnické zařícení, které slouží ke klimatizaci od 5. NP  

a vytápění celé budovy. K ohřevu užitkové vody je užito dálkového rozvodu tepla z teplárny. 

Elektroinstalace je po rekonstrukci. Chráněné únikové cesty mají vlastní strojovny, které zajišťují 

větrání v souladu s normou [3]. 

 V budově je instalována EPS typu SCHRACK INTEGRAL. Její ústředna je umístěna 

v místnosti ostrahy, kde je nepřetržitá služba. V každém podlaží budovy je vyústěn požární 

vodovod. Dva nástěnné hydranty C/52 a nezavodněné požární potrubí osazené kolovým 

uzávěrem s hrdlem B/75. Dále jsou v každém podlaží v požárních předsíních před únikovými 

schodišti umístěny nejméně 3 ks PHP. 

 V objektu se nachází za plného provozu cca 450 osob. Pro základní zásah je počítáno 

s technikou, která je dostupná u HZS LK na stanici Liberec, včetně výškové techniky, kontejneru 

s dýchací technikou a podporou lezecké skupiny. Při evakuaci je počítáno i s účastí letecké 

techniky (MV, LZS LK). 

 
 
10 Kasuistika  
 

10.1 Požár bytu, ul. Květnové revoluce, Liberec, 26. 10. 2004 
 

Požár popisovaný v tomto odstavci není sice z řešené oblasti sídliště Rochlice, ale lze na 

něm ukázat několik obecných aspektů a specifik požárů bytových jednotek v panelové zástavbě. 

Dalším důvodem pro použití toho případu v této práci je má náhodná osobní účast jako 

pozorovatele od vzniku události až po první předběžné závěry vyšetřovatelů.  

 Tento požár byl hlášen svědky jako výbuch plynu v panelovém domě na uvedené adrese. 

Jednalo se o byt 3 + 1 s balkónem v 2. NP ve čtyřpodlažním objektu. Výbuch, popisovaný 

svědky, za předpokladu vzniku události díky havárií, opravdu vypovídal o možnosti úniku a 

následnému výbuchu plynu, který byl v objektu zaveden pro účely vaření. Dalším šetřením se 



62 

zjistilo, že výbuch způsobila úmyslně rozlitá těkavá látka, jejíž výpary explodovali v jeden 

okamžik v celém bytě. Tudíž požárem byl zachvácen celý byt od počátku události.  

 Od ohlášení události k příjezdu první jednotky uplynulo 10 minut. Hasičská technika se 

dostala až na místo zásahu bez větších komplikací s parkujícími osobními automobily i díky době 

vzniku události (9:00 hod.). Po provedeném průzkumu byla provedena evakuace 4 osob a 

následovala likvidace požáru třemi proudy C. Předpokládaná doba volného rozvoje požáru je 

tedy přibližně 15 minut. Hašení probíhalo před ustavení AP 27 plným proudem C z okolního 

terénu do vyražených oken. Následným využitím suchovodu výškové techniky byl jeden 

z útočných proudů veden přímo balkónem do hořícího bytu. Z opačné strany probíhalo nadále 

hašení „z dálky“ plným proudem C. Jako první byl zřízen vnitřní proud vedený po schodišti, 

který bylo možno nasadit až po otevření vchodových dveří. Jelikož byl zasažený byt po 

kompletní rekonstrukci, byly zde instalovány bezpečnostní dveře s vícebodovým zamykáním, 

které byly v době vzniku požárů zamčené, což představovalo nemalou překážku a určitou 

časovou prodlevu. Dveře byly násilně vyraženy i se zárubněmi jen díky jejich nekvalitní instalaci. 

 Požár byl lokalizován přibližně po 25 minutách od ohlášení. Dohašovací a likvidační 

práce probíhali ještě další 2 hodiny. Celková spotřeba hasiv dosáhla hodnoty 3000 l. Na zásahu 

se podílelo 7 jednotek z toho 2 profesionální a 5 dobrovolných celkem s 31 osobami. 

 Následkem účinků požárů byly byty nad místem požáru zasaženy zplodinami, ale došlo 

pouze k částečnému poškození výplní oken (vnější vrstvy dvoudílných oken). Následkem 

hasebních prací byl zcela vytopen byt pod místem požáru a sklepní prostory. Požár se rozšířil 

pouze v bytové jednotce, ve které vznikl. Díky zděnému jádru bytu bylo omezeno možné šíření 

požáru vnitřní cestou. 

 Závěry, které plynou z tohoto případu pro tuto práci a pro další zásahy v panelových 

objektech současné doby: U většiny požárů bytů v panelové zástavbě je relativně malá 

pravděpodobnost rozšíření na okolní bytové jednotky hlavně díky nehořlavé stavební konstrukci i 

při vysokém procentu zasažení plochy bytu. Otázka krátkého dojezdového času pro jednotky je 

relativní. Dostupnost sídlišť v Liberci je co do vzdálenosti velmi rychlá (do 5 minut) ale 

problémem a sázkou do loterie je prostupnost MPT v blízkém okolí místa zásahu díky ucpaným 

obslužným komunikacím sídlišť parkujícími osobními automobily v závislosti na denní době a 

vlastním stavebním řešením těchto komunikací. Obdobný problém vyvstává pro výškovou 

techniku primárně s průjezdem na místo zásahu a následně s místem pro efektivní ustavení. Na 
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takto vyřazenou výškovou techniku navazuje otázka vstupu do hořícího bytu vnitřní zásahovou 

cestou. Pokud budou použity původní dveře, je jejich překonání poměrně snadné oproti dveřím 

bezpečnostním v kvalitním provedení. S ohledem na minimalizaci škod následkem zásahu 

používat adekvátní množství hasiva a vhodný hasební proud! 

 
  
11 Sídliště Rochlice (Dobiášova) 
 
11.1 Popis 
 

Panelové sídliště Rochlice se nachází na jihovýchodní okraji centrální části krajského 

města a je s téměř 10 000 obyvateli nejrozsáhlejším a nejlidnatějším sídlištěm v Liberci. Vzniklo 

v letech 1972–1992 ve čtyřech navazujících etapách. 

Řešená oblast je vymezena ze severní a východní strany ulicí Dobiášova, jenž je důležitou 

dopravní tepnou pro tuto oblast (osobní doprava, MHD, napojení na nově budovanou rychlostní 

komunikaci z Liberce do Jablonce n. N.). Z jihu tuto oblast ohraničují ulice Buriánova a Ježkova. 

Ulice Ježkova je také významná z hlediska dopravní obslužnosti ale pouze pro dopravu osobní 

(osobní automobily a zásobování objektů se službami uvnitř sídliště). Do celkového výčtu 

komunikací patří ještě ulice Halasova, Seifertova, Haškova a Pazderkova, které jsou obslužnými 

komunikacemi pro vnitrobloky, charakteristické pro toto sídliště a problematické z pohledu 

příjezdu MPT. Sídliště má z bezpečnostního hlediska strategickou polohu, protože žádnou svojí 

částí nezasahuje do jakékoliv nebezpečné zóny okolních podniků a objektů. 

Většina domů je uspořádána do bloků, které jsou místní specialitou. Obytné objekty jsou 

zde zastoupeny od dvoupodlažních přes čtyř, osmi, až k dvanáctipodlažním. Jejich rozmístění je 

patrné z mapky č. 2. Dále zde nalezneme přízemní garážové bloky, několik výměníkových stanic, 

restauraci s pultovou prodejnou potravin a budovu supermarketu PLUS discont. Novým 

objektem, těsně před uvedením do provozu, je garážový dům s 208 samostatnými garážemi ve 3 

nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží v těsné blízkosti supermarketu. Vjezd do 

tohoto domu je z ulice Ježkova. Ve vymezeném prostoru se nachází ještě několik obytných 

činžovních domů z novodobé výstavby.  

V blízkém okolí sídliště jsou situovány ještě další tři supermarkety, které však svými 

obslužnými komunikacemi nijak nezasahují do dopravní infrastruktury sídliště. Z okolních 

objektů je důležité zmínit budovu základní školy na severním okraji sídliště. Tato budova je 
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důležitá z hlediska shromažďování osob. Součástí objektu školy je sportovní areál s několika 

tělocvičnami, bazénem, saunou, fitnescentrem a venkovní atletickou dráhou s travnatým hřištěm. 

 

11.2 Současný stav 
 

S potřebou zlepšování podmínek pro bydlení a život na tomto sídlišti i zde již od roku 

2006 probíhá revitalizace pod hlavičkou projektu „Regenerace panelového sídliště Rochlice–

Liberec“, a je naplánována do pěti etap, přičemž první z nich vrcholí v těchto dnech. Tato etapa 

přinesla kompletní rekonstrukci ulic Ježkova a Buriánova, což jsou komunikace, které protínají 

celé sídliště a z hlediska přístupu MPT velice důležité. Rekonstrukcí byly zmíněné ulice 

rozšířeny a související parkovací místa upravena. Revitalizace zahrnuje zkapacitnění parkovacích 

míst ze současného stavu 1700 na konečných 3220. Předpokládaným efektem je i snadnější 

průjezdnost pro zásahové vozy IZS. V neposlední řadě se počítá s rekonstrukcí veřejných 

prostranství, hřišť a pěších komunikací. 

U jednotlivých domů je prováděno zateplování a výměna oken, popř. instalace střešních 

nástaveb a rekonstrukce střešních konstrukcí. V některých vnitroblocích se nacházení vzrostlé 

stromy, které jsou primárně nebezpečné pro okolní objekty svým stavem, nikoliv však tím, že by 

bránili sami o sobě ustavení techniky.  

 
11.3 Nedostatky z pohledu vzniku mimořádné události a možnosti řešení. 
 

V otázce nedostatků sídliště Rochlice (Dobiášova) lze s důvodů prostorových dispozic 

postupovat globálním pohledem na celé, vymezené území. Konkrétní problém není striktně vázán 

určitým místem nebo objektem. 

 

Příjezd k hranicím sídliště je bez komplikací. K dispozici jsou tři varianty příjezdové 

cesty vyznačené na mapce v příloze 3 a popsané v kapitole „dojezdové časy“. Dojezdové časy se 

pohybují v závislosti na zvolené cestě od 2:30 do 3:30 min. 

 

Průjezdnost těžké techniky je i při současném stavu rekonstrukce nedostačující. Průjezd 

sídlištěm pro hasičskou techniku je i na dále možný pouze po ulicích Dobiášova, Ježkova a 

Buriánova a v odpoledních a nočních hodinách v ulicích Ježkova a Buriánova pouze s „vypětím 
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všech sil“. Obslužné komunikace vnitrobloků jsou díky svým rozměrům ve zmiňovaných časech 

těžko průjezdná i pro osobní automobil, natož pro CAS nebo výškovou techniku. Důvodem jsou 

zaparkované osobní automobily, s kterými v době vzniku sídliště nebylo počítáno. Cesty byly 

projektovány pouze jako přístupové, nikoliv jako plnohodnotné s možností parkování. 

Přizpůsobení celého sídliště stavu automobilismu a jeho rychlému růstu je absolutně nemožné, 

proto se zdá jako nejrychlejší a nejefektivnější řešit tento problém ze strany druhé, a to vhodně 

navrženou a použitou technikou s odpovídajícím vybavením v návaznosti na stávající podmínky 

jak sídliště (suchovody, hydrantová síť) tak HZS (velké vybavené CAS s dostatkem sil a 

prostředků). Samotnou dopravní situaci neřeší další omezení a zákazy, kterých už je v této oblasti 

dostatek. Větší důraz při dodržování zákazů stání a dalších dopravních omezení by mohl mít 

určitý efekt na průjezdnost, ale v odpovídajícím nasazení sil a financí odpovědných orgánů, by 

pravděpodobně nebyla úměrná efektu. 

 

Použití výškové techniky znemožňuje jednak nastíněná dopravní situace ale především 

členitost terénu kolem většiny objektů. Uvnitř sídliště jsou sice travnaté rovné plochy ale 

absolutně nedostupné pro těžkou výškovou techniku, která je předurčena k pohybu a užití          

na zpevněných komunikacích a površích. Případy, kdy byla využita zatravněná plocha            

před panelovým domem na tomto sídlišti výškovou technikou, jsou výjimečné. Provázeli je 

příznivé klimatické podmínky (vyschlá, nepodmáčená půda, klidné počasí bez větru) a pouze při 

zásahu do nižších pater objektu. Pomineme-li tyto skutečnosti, a budeme předpokládat, že se 

technika dostane na odpovídající „zpevněné“ plochy, budou dostupná pouze nižší podlaží díky 

větší vzdálenosti těchto ploch od paty objektu. I když je s oblibou výšková technika spojována se 

zásahy ve výškových budovách, musíme si uvědomit, že při mimořádných událostech typu požár, 

jsou priority někde jinde. Statisticky není vyčísleno, v kolika případech bylo nutné evakuovat 

osoby z hořícího bytu jedině pomocí výškové techniky a kdy při tomto stavu nebylo možné 

techniku použít.  

 
S problémem nasazení výškové techniky je otázkou, jak její absenci kompenzovat.       

Pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou je HZS mimo techniky vybavena také lezeckou 

skupinou. Při požárech je však možnost využití lezeckých postupů zjevně nevhodné. Lezecká 

technika by mohla být využita např. při vstupu do uzamčených bytů, při komplikacích 

s otvíráním vchodových dveří bytu, nebo při transportu osob. Výstup po balkónech do pátého 
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patra pomocí hákového žebříku má své kouzlo, ale zde je možnost opět využít lezce, který se 

mnohem bezpečněji může spustit z vyšších pater nebo střechy objektu. 

 

Výše zmiňované vzrostlé stromy by mohly v určitých situacích být překážkou, ale řešení 

toho problému je v jejich odstranění a nahrazení vhodnější zelení na odpovídajících místech. 

 

Obecným problémem při řešení mimořádných událostí je chování dotčených osob danou 

událostí, zejména pak dětí. Neuposlechnutí požadavků VZ nebo zasahujících hasičů. Tento jev 

bude problémem i na dále a jeho řešením je vzdělávání záchranářů v oblasti krizové psychologie, 

které by mohlo přispět k tomu, aby se situace díky neprofesionálnímu přístupu zasahujících 

nezhoršovala. 

 

Otázkou prevence by měla být kontrola protipožárních opatření a jejich dodržování. 

Nekompletnost hydrantových skříní, chybějící označení uzávěrů vody, plynu a elektřiny pak 

komplikuje a zdržuje účinný zásah. Stejně tak nežádoucí překážky na únikových nebo 

zásahových cestách v podobě skříní či nadměrných rostlin. 

 
Z hlediska účinného zásahu v krátkém čase je důležité v řetězci událostí včasné 

zpozorování a ohlášení vznikající události. K tomu by mohla napomoci povinná instalace 

požárních hlásičů v bytových jednotkách. Hlásiče by tak nahradily lidský faktor při identifikaci 

vzniku požáru a svou zvukovou signalizací by upozornily okolí. 

 
 
11.4 Poplachový plán pro katastrální území Rochlice 
 

V případě požáru, popř. jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném 

stupni poplachu v katastrálním území následující jednotky požární ochrany: 

 
I. stupeň požárního poplachu  2x HZS LK stanice Liberec 
     JSDHO Liberec – Vratislavice nad Nisou 
     JSDHO Liberec – Vesec 
 
II. stupeň požárního poplachu JSDHO Liberec – Horní Hanichov 
     JSDHO Liberec – Růžodol I. 
     JSDHO Liberec – Pilínkov 
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     JSDHO Liberec – Karlinky 
     JSDHO Jablonec n. N. – Proseč n. N. 
     JSDHO Stráž nad Nisou 
 
III. stupeň požárního poplachu HZS LK stanice Jablonec n. N. 
     JSDHO Liberec – Krásná studánka 
     JSDHO Liberec – Machnín 
     JSDHO Hodkovice nad Mohelkou 
     JSDHO Chrastava 
 
IV. stupeň požárního poplachu Jednotky PO povolané do III. Stupně požárního poplachu a 

další jednotky PO kraje, ostatních krajů, nebo vybrané síly a 
prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, 
či fyzických osob. 

 
 
11.5 Dojezdové trasy 
 

Trasa č.1 

- vede od PS Liberec ulicemi: Šumavská, Košická, Dr. Milady Horákové, Melantrichova,           

U Močálu, Na Žižkově, Dobiášova 

 Tato trasa je nejpoužívanější a časově nejrychlejší. Jediné kolizní místo je světelná 

křižovatka ulic Košická a Dr. Milady horákové. Dojezdový čas je 2 min. 30 sec. 

Trasa č.2 

- vede od PS Liberec ulicemi: Šumavská, Košická, Nákladní, dále směr Jablonec nad Nisou, 

Rochlická, Dobiášova 

 Tato trase je nejdelší. K sídlišti se přijíždí s odlehlejší strany. Kolizními místy této trasy 

jsou nájezdy a sjezdy z rychlostní komunikace. Dojezdový čas je 3 min. 30 sec. 

Trasa č.3 

- vede od PS Liberec ulicemi: Šumavská, Čechova, Dr. Milady Horákové, Na Žižkově, Ježkova 

 Tato trasa je alternativou pro trasu č. 1. Kolizní místo je při nájezdu do ulice Čechova, 

kdy se jezdí jednosměrnou komunikací v protisměru. Dopravní značení upozorňuje na hasiče 

v protisměru. Dojezdový čas: 2 min. 50 sec. 
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11.6 Zdroje požární vody 
 

Pro oblast sídliště Rochlice jsou k dispozici dva podzemní hydranty městské vodovodní 

sítě, a to v ulicích Na Žižkově nedaleko křižovatky s ulicí Dobiášova a v ulici Zelené údolí 

nedaleko křižovatky s ulicí Dobiášova. Hydranty jsou vyznačené v mapce č. X. 

 

11.7 Nejpravděpodobnější typy zásahů 
 

Řešené mimořádné události jednotkami PO v sídlištních lokalitách obecně jsou z velké 

části v možnostech a schopnostech požárního družstva 1 + 3 a CAS, nebo jiných jednotlivých 

typů požárních vozidel dle druhu zásahu. Mluvíme zde o požárech samostatných kontejnerů na 

odpad, o únicích provozních kapalin ze zaparkovaných osobních automobilů nebo dopomoc 

osobám uvíznutých ve výtahu.  Na druhém konci žebříčku jsou podle zkušeností požáry bytů a 

sklepních prostor, které vyžadují podstatně razantnější nasazení sil a prostředků a to jak pro 

samotný protipožární zásah tak k realizaci případné evakuace a dalšího zajištění evakuovaných 

osob.  

Požáry v obytných panelových objektech většinou nebývají náročné na zásobování 

hasební vodou a více než kde jinde by měl být u těchto typů požárů brán zřetel na kulturu hašení 

s ohledem na minimalizaci škod vzniklých následkem likvidace požáru. Na toto téma je v práci 

kasuistika se zásahem na bytovou jednotku v panelovém domě v Liberci. Podstatným problémem 

je orientace a pobyt v zakouřeném prostoru a to jak pro zasahující tak pro evakuované osoby. 

Tyto problémy nastávají např. již při zahoření elektroinstalace, kdy dochází k vývinu velkého 

množství jedovatého kouře. Při požárech sklepních prostor, kde je soustředěno obvykle široké 

spektrum hořlavých materiálů v nemalém objemu, je tím pádem zakouření několikanásobně 

horší. 

Dalším pravděpodobným typem zásahu je součinnost s ostatními složkami IZS při 

otvírání bytů, transportech pacientů nebo asistence při záchraně osob se sebevražednými sklony. 

Při pronikání do uzavřených prostor (bytů) může být využita po selhání metod pro otevření 

vstupních dveří i výšková nebo lezecká technika. Ve výčtu pravděpodobných typů zásahu nesmí 

chybět řešení úniku plynu a havárie otopných systémů a rozvodů užitkové vody nebo závad na 

elektroinstalaci. 
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12 Shrnutí 
 

Při porovnání požadavků PBS na bytové domy podle předpisů před rokem 1977 s 

kodexem požárních norem je zřejmé, že podstatným krokem k omezení šíření požáru přispělo 

dělení do PÚ. Avšak zásadní změnou předpisů z roku 1977 bylo stanovení mezní velikosti těchto 

úseků, kdy v současnosti místo celého objektu tvoří PÚ jedna bytová jednotka. ČSN 73 

0802 [3] dále stanovila mezní délky CHÚC a NÚC, přísnější požadavky na tyto cesty a byly 

zavedeny vnitřní zásahové cesty, což přispělo k lepší ochraně osob a majetku. Co se týče 

stavebních konstrukcí, v porovnání s ČSN 73 0760 [2] jsou dnes požadavky na požární odolnost 

menší, avšak postačující, vzhledem k přísnějšímu dělení do PÚ. Zavedením kodexu požárních 

norem došlo k celkovému sjednocení a upřesnění požadavků na PBS.  

 Proti mnoha nevýhodám, které panelové objekty z hlediska PBS mají, stojí výhoda odolné 

konstrukce, která dokáže odolávat požáru relativně dlouhou dobu. Větším nebezpečím při požáru 

je však šíření plamene a sálání tepla okenními otvory. Požár bývá přenesen na vyšší PÚ a 

vzhledem k výšce plamenů tomu nezabrání ani nehořlavé požární pásy. Sálavé teplo zase může 

zapálit objekty, které nemají dostatečný odstup. Obrovským rizikem jsou při požáru zplodiny 

hoření, které díky své konzistenci nemají výrazných překážek ve svém šíření. Mohou dosahovat 

teplot schopných zapálit hořlavé materiály sousedících PÚ. Jejich toxicita nedovoluje při 

nahromadění v únikových cestách pohyb evakuovaných osob a u většiny případů úmrtí při 

požáru, jsou to právě zplodiny, které jsou příčinou smrti. 

Území města Liberec je zařazeno do prvního stupně nebezpečí obce, kategorie A, což 

zajišťuje prostřednictvím plošného pokrytí dvě jednotky do 7 minut. Tento čas je ovšem reálný 

pouze za předpokladu sjízdnosti a hlavně průjezdnosti komunikací, což prostoru sídlišť bývá 

největší problém. Dnes už se nedá snad mluvit ani o bezohlednosti řidičů, protože s tak masivním 

nárůstem osobní automobilové dopravy je situace v hustě obydlených oblastech kritická. To ale 

nemění nic na obtížné dostupnosti místa události hasičskou technikou a prodlužování doby 

dojezdu.  

 Částečným řešením je v případě sídliště Rochlice (Dobiášova) probíhající revitalizace, 

která zahrnuje zkapacitnění parkovacích ploch (s následkem uvolnění obslužných komunikací) a 

úpravu prostranství. Přístup těžké hasičské techniky a ustavení výškové techniky znemožňuje i 

při dokonalé rekonstrukci obslužných komunikací rozmístění objektů (jejich vzájemná poloha a 
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stavební řešení) a terénní členitost. Dosažení průjezdnosti striktními dopravními zákazy vjezdu a 

parkování je zjevně nereálné, proto zbývá tuto problematiku řešit zásahovou technikou. A to 

technikou takovou, která by byla schopná průjezdu v daných podmínkách a zároveň byla schopná 

poskytnout dostatečně efektivní podporu při řešení mimořádné události. 

 S dojezdovými časy bezprostředně souvisí časové intervaly, které předcházejí výjezdu 

JPO na místo události. Každý z těchto časových intervalů je třeba pro účinný zásah 

minimalizovat. Interval od vzniku do zpozorování lze zkrátit instalací požárních hlásičů. 

Povinnost jejich instalace řeší v současné době novela stavebního zákona [23]. Určitou 

alternativou by v tomto směru mohl být i nově instalovaný městský kamerový systém, který je 

k dispozici také na KOPIS LK. 

 Výšková technika je z výše uvedených důvodů v podmínkách sídliště Dobiášova obtížně 

použitelná. Kromě požárů jí muže částečně nahradit skupina hasičů-lezců s lezeckým vybavením. 

Z jejich pohledu je důležité a většinou časově náročné zřízení vhodných kotevních bodů, které 

jsou základem pro pohyb ve výškách a nad volnou hloubkou. Ke zrychlení práce a zjednodušení 

lezeckých postupů by se mohlo uvažovat o zřízení jednoduchých stabilních nebo polostabilních 

kotvících prvků na střechách panelových domů, které by umožňovali rychlé a bezpečné jištění 

lezců a spouštěných osob. 

 

 

13 Závěr 
 

Bakalářské práce se věnovala zpracování obecného přehledu výškových budov a sídlišť 

s vysokou koncentrací obyvatel v Libereckém kraji, zdokumentování legislativy v ČR, která se 

týká bezpečnosti výškových budov, seznámení se statistikou zásahů jednotek PO na uvedené 

objekty, popis používané taktické postupy a vybavení zasahujících hasičů. Bakalářská práce také 

zmiňuje kromě historie výstavby výškových budov i problémy, které znesnadňují vedení 

úspěšného hasebního zásahu. V závěrečném shrnutí jsou navržena opatření a návrhy zlepšení 

stávajícího stavu v oblasti prevence a represe. 
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Příloha 1 
 

Pracovní diagram AZ 32 – CAMIVA se stabilizací typu „X“ 
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Příloha 2 
Pracovní diagram AP 27 – T 815 
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Příloha 3 
 

Mapa 1 – Hranice řešené oblasti sídliště Dobiášova, barevné rozlišení budov podle počtu podlaží, vyznačení polohy hydrantů.[30] 
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Příloha 4 
Mapa 3 – Dojezdové trasy do oblasti sídliště Dobiášova. [30] 

 

 
 

Mapa 1 – Poloha sídliště Rochlice (Dobiášova) ve městě Liberec. [30] 
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Příloha 5 
Fotodokumentace sídliště Rochlice –Dobiášova  (foto: autor) 
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Příloha 6 
Fotodokumentace sídliště Rochlice –Dobiášova  (foto: autor) 

 

 

 

 



79 

Příloha 7 
Fotodokumentace ke kapitole Kasuistika  (foto: HZS LK- ZPP) 
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Příloha 8 
Fotodokumentace ke kapitole Kasuistika  (foto: HZS LK- ZPP) 

 


