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Anotace 

 

Diplomová  práce se zabývá problematikou zabezpečovacích prací budov hrozící 

zřícením a vyprošťováním zavalených osob, a to i z improvizovaných úkrytů. Dále jsou 

stanoveny zásady pro požární bezpečnost v improvizovaných úkrytech.  

----------------------------- 

 

This final thesis deals with the questions of protecting works on buildings. Especially 

buildings which are in dangerous from ruin. 

Then the work describes rescuing people who are under the damaged buildings or who 

are in damaged improvised lurking places.  

Principles for fire safety in improvised lurking places are characterized in this final 

thesis, too. 
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1. Úvod 

 

     Před dvěma lety jsem zpracovával bakalářskou práci na téma „Vývoj stálých úkrytů od 

2. světové války až po současnost a jejich údržba“, kde jsem se zabýval ukrytím 

obyvatelstva a to zejména ve stálých úkrytech.  

     Stálé úkryty se využívají ke kolektivní ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní 

hromadného ničení, a to proti účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, 

kontaminaci radioaktivním prachem, elektroradiačního impulsu a proti tlakovým účinkům 

zbraní hromadného ničení [20]. Některé z těchto účinků způsobují také zřícení budov a tím 

i velké ohrožení obyvatelstva. 

     V této inženýrské diplomové práci se chci zabývat tím, co následuje, když   jsou objekty  

porušeny nebo zničeny vnějšími, běžně neočekávanými, silami přírodního nebo 

antropogeního druhu, jak na tyto mimořádné události reagovat a účinně pomoci 

postiženým osobám. Dále bych se chtěl věnovat problematice improvizovaných úkrytů, 

které jsou dle koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

hlavní formou ukrytí osob při krizových stavech.  

     V poslední části své práce se budu zabývat zásadami pro požární bezpečnost 

v improvizovaných úkrytech. 
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2. Cíl práce 

      

Cílem diplomové práce je zhodnotit zabezpečovací práce v budovách a 

improvizovaných úkrytech proti zřícení. Dále navrhnout postup vyprošťovacích prací při 

zřícení budov a stanovit zásady pro požární zabezpečení improvizovaných úkrytů. 

Mým dílčím cílem je popsat a vyhodnotit zásobování vzduchu ve zřícených budovách.   
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3. Základní pojmy 

 

Mimořádná událost – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí 

a vyžaduje provedení záchranných a likvidačních prací [17]. 

 

Krizová situace – krizovou situací je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav 

nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu [18]. 

 

Záchrana práce – činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního omezení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku 

nebo životního prostředí a vedoucí k porušení jejich příčin [16].     

 

Integrovaný záchranný systém – se rozumí koordinovaný postup jeho složek při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací [17]. 

 

Záchranné složky – jsou ostatní složky integrovaného záchranného systému. Ostatní 

záchranné složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc 

na vyžádání [17]. 

 

Hasičský záchranný sbor – základní složka IZS [17], jehož základním posláním je 

chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při 

mimořádných událostech [16]. 

 

Vyprošťování - je činnost spočívající v uvolnění a vytažení uvízlé osoby. 

 

Improvizovaný úkryt - je předem vybraný optimálně vyhovující prostor ve vhodných 

částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektech, který bude upravován 

fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců 

před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů 

[20]. 
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Požární bezpečnost staveb – souhrn organizačních, územně technických, stavebních a 

technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s  následným požárem, 

k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vniku požáru a k zamezení jeho šíření [23]. 

 

Ochrana obyvatelstva – plnění civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a 

nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a 

majetku [17]. 

 

Závažná havárie – mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a 

prostorově ohraničená událost, např. závažný únik, požár nebo výbuch, která vnikla nebo 

její vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je 

nebezpečná látka vyráběna, zpracovávaná nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení 

nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí 

nebo újmě na majetku [19].   

 

Nebezpečná látka – vybraná chemická látka nebo chemický přípravek uvedené 

v příloze č. 1 k tomuto zákonu …, nebo splňující kriteria stanovená v části 1. v tabulce II a 

přítomné v objektu nebo zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo 

meziprodukt, včetně těch látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, že mohou vniknout 

v případě havárie [19]. 

 

Požár – za požár se považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo 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 nebo materiální hodnoty nebo 

životní prostředí bezprostředně ohroženy [22]. 
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4. Rešerše 

    

Lidská společnost se v závislosti na stupni svého vývoje snažila a stále intenzivně 

snaží o to, aby konstrukčními zásadami a dalšími opatřeními zamezila nebo zpomalila 

zřícení budov, případně alespoň včas varovala obyvatelstvo o nenadálých mimořádných 

situacích, které mohou zřícení nebo porušení vyvolat a tím ohrozit životy a zdraví osob. 

I přes tuto snahu je porušení a zřícení budov stále časté a proto je nutné, aby se 

záchranné složky orientovaly i v této oblasti. 

          

Literární zdroje   

 

Šenovský, M. a Adamec, V. a Hanuška, Z. Integrovaný záchranný systém. 

Kniha popisuje základy koordinace záchranných a likvidačních prací v České 

republice. Dále uvádí důvody proč systém IZS vznikl. V poslední části publikace je popsán 

systém havarijního plánování a vztah IZS k havarijním plánům. 

 

Kovařík, J., Smetana, M. Základy civilní ochrany. 

V knize je obsažen ucelený, základní přehled problematiky civilní ochrany v naší 

zemi. Dále je zde uvedena civilní ochrana z hlediska mezinárodního humanitárního práva. 

Kniha mi sloužila pro základní orientaci v pojmech a organizaci civilní ochrany.  

  

Bojový řád jednotek požární ochrany 

Metodické listy Bojového řádu vydané na základě pokynu generálního ředitele HZS, 

které popisují organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. Vydané k zabezpečení 

jednotného postupu při výkonu služby při různých mimořádných událostech. 

 

Legislativa 

 

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů.  
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Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých 

zákonů. 

 

Nařízení vlády č. 463/2000 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 527/2002 Sb. k provedení 

zákona o IZS. 

 

Internetové zdroje 

 

www.mvcr.cz 

www.emergency.com 

www.usar.cz 

 

      Klí čová slova 

 

Záchrana osob, vyprošťování, konstrukční systém, trosky, IZS, Mimořádná událost, 

Improvizovaný úkryt, Požární bezpečnost staveb, USAR. 

Seznam použitých zkratek 

 

IZS -   Integrovaný záchranný systém 

IÚ -   Improvizovaný úkryt   

USAR -   Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí 

HZS -  Hasičský záchranný sbor 

TNT -   Trinitrotoluen 

PBS -  Požární bezpečnost staveb 

MU -   Mimořádná událost 

ČSN -             Česká státní norma  

CO -  Civilní ochrana 

HZS MSK -    Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. 

FVZ -  Filtroventilační zařízení  

OSN -   Organizace spojených národů 

ČVUT -   České vysoké učení technické v Praze 

MV ČR -  Ministerstvo vnitra České republiky 



 

13 

OO -   Ochrana obyvatelstva 
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5. Příčiny, při kterých může dojít k porušení budov 

 

Příčiny - mimořádné události nejsou v ČR výjimečné. V případě MU, které ohrožují 

stabilitu budov, se jedná zejména o tyto MU [15]: 

� Abiotické mimořádné události – způsobené neživou přírodou 

� Technogenní mimořádné události - provozní havárie a havárie spojené 

s infrastrukturou 

� Sociogenní mimořádné události interní - vnitrostátní společenské, sociální a 

ekonomické krize 

� Sociogenní mimořádné události externí - vojenské krizové situace 

 

5.1. Rozdělení MU 

5.1.1 Abiotické MU 

� požáry způsobené přírodními vlivy 

� povodně a záplavy 

� propad zemských dutin 

� zemětřesení 

� sopečná činnost 

� půdní eroze 

� silné mrazy  

� sněhové kalamity 

� zemské sesuvy 

� vichřice, větrné poryvy, větrné víry – tornáda 

� pád kosmických těles, meteorických dešťů 

 

5.1.2. Technogenní MU 

� technologické havárie 

� požáry 

� rozsáhlé dopravní havárie v silniční, železniční, letecké dopravě 

� důlní havárie 
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� narušení hrází vodohospodářských děl 

5.1.3. Sociogenní mimořádné události 

� hrozba teroristických akcí, aktivity vnitřního a mezinárodního zločinu a terorismu 

� závažné narušení veřejného pořádku, nárůst závažné majetkové a násilné 
kriminality 

� použití zbraní hromadného ničení - jaderných, konvenčních a chemických  

� decimování  a vyhlazování obyvatelstva 

� násilné akce subjektů cizí moci, spojené s použitím vojenských sil a prostředků 

 

Nejhorší poškození budov pro zasahující jednotky může nastat při účelném porušení, 

tj. při válečných a ozbrojených konfliktech nebo teroristických útocích. Při takových MU 

je zásah záchranných týmů specifický tím, že není zřejmé, jestli útok bude pokračovat. 

Bývá zasaženo místo, kde se pohybuje mnoho osob a také psychologický aspekt, že útok 

byl namířen s cílem zabít co největší počet lidí. 

 

5.2. Dopady tlakových vln na budovy a obyvatelstvo 

 

Tlakové vlny mohou mít různé příčiny. Od výbuchu výbušniny, přes havárie 

v podnicích, po výbuch plynu nebo propanbutanových lahví.  

V současné době jsou nejpravděpodobnější vzniky tlakových vln po výbuchu plynu 

nebo havárie v podnicích. V této kapitole se budu proto věnovat tlakovým vlnám, které 

vznikají z těchto příčin. 

 

Jedním ze základních parametrů tlakové vlny je typ úniku nebezpečné látky. Buď se 

jedná o únik jednorázový, nebo únik kontinuální. Jednodušší variantou pro určení velikosti 

tlaku tlakové vlny, a tím i následků, je varianta jednorázového úniku. U této varianty 

známe množství uniklé látky účastnící se tvorby výbušného oblaku. Složitější situace 

nastává při úniku kontinuálním, kdy množství látky účastnící se tvorby výbušného oblaku 

není přesně znám a jedná se mnohdy o časově dlouhý interval [39].  
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Pokud se jedná o kontinuální únik plynné nebezpečné látky, je rozhodující rychlost 

úniku plynu. Dle rychlosti úniku, může být únik turbulentní (při dosažení nadkritické 

rychlosti) nebo laminární (při dosažení podkritické rychlosti úniku). 

 

Graf č. 1. Modelové zobrazení vzdušné rázové vlny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Příspěvek mezinárodní konference medicíny katastrof, Zlín 2000. 

 

Kde: ∆p+ ... maximální nespojitý přetlak vzdušné rázové vlny  

 ∆po ... základní úroveň tlaku  

 ∆p- ... maximální podtlak  

 ∆t+ ... trvání přetlakové fáze  

 ∆t- ... trvání podtlakové fáze  

 I+ ... impuls přetlakové fáze  

 I- ... impuls podtlakové fáze 

 

 

Základním vyhodnocovacím parametrem dopadů tlakové vlny je soubor parametrů 

[39]: 

� Iniciační vzdálenost – maximální vzdálenost možné iniciace oblaku od místa úniku 

nebezpečné látky 

� Vzdálenost epicentra – maximální vzdálenost předpokládaného epicentra výbuchu 

od místa úniku nebezpečné látky 
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� Poloměr přetlaku > 0,01 Mpa – maximální vzdálenost dosahu vzdušné rázové vlny 

o maximálním nespojitém přetlaku vzdušné rázové vlny 0,1 Mpa od přetlakového 

místa epicentra výbuchu 

� Poloměr přetlaku  0.1 - 0.03 MPa - maximální vzdálenost dosahu vzdušné rázové 

vlny o maximálním nespojitém přetlaku vzdušné rázové vlny 0.03 MPa od 

předpokládaného místa epicentra výbuchu 

� Poloměr přetlaku  0.03 - 0.01 MPa - maximální vzdálenost dosahu vzdušné rázové 

vlny o maximálním nespojitém přetlaku vzdušné rázové vlny 0.01 MPa od 

předpokládaného místa epicentra výbuchu 

 

Porušení konstrukcí tlakovými vlnami pochází buď z přímé interakce konstrukce 

s vlnou, nebo nárazem letícího předmětu. 

 

Pro vyhodnocení účinků tlakové vlny na porušení staveb se používá metoda 

tritolového ekvivalentu. Dosahy pásem porušení budov jsou vyhodnoceny na základě 

převodu energie využitelné pro vznik tlakové vlny na ekvivalentní množství výbušniny 

TNT [39].  

Hmotnost TNT ekvivalentu je dáno vztahem: 

TNT

l
TNT Q

Q
MkW ••=   Kde: W - ekvivalentní hmotnost nálože TNT 

        kTNT - stupeň konverze 

                       M - hmotnost látky v mezích výbušnosti 

                       Q1 - spalné teplo látky 

                       QTNT - spalné teplo TNT 

 

Tritolový ekvivalent vychází ze vztahu: 

32

1275383293

ZZZ
.

p ++=∆  s rozsahem Z ε <1, 200>,  

 

3 W

R
Z =            Kde: ∆p – přetlak tlakové vlny 

                             Z – redukovaná vzdálenost 

                           R – vzdálenost od epicentra 

                            W - ekvivalentní hmotnost nálože TNT 
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Tabulka č. 1 : Účinky tlakové vlny 

Pásmo 
ohrožení 

Přetlak na čele 
vlny (kPa) 

Účinek 

Minimální 0,5 žádná poškození 

 0,5 - 5,0 vytlučená okna 

∆p < 10 kPa 0,7 50 % vytlučených oken 

Slabé 5,0 - 20 zničení oken, poškození lehkých staveb, 
poranění osob poletujícím sklem 

 7 -14 poškození obložení z vlnitého azbestu, oceli, 
hliníku, dřevěného obložení, poškození hlavních 
spojů 

∆p = 10 - 30 
kPa 

10 - 30 částečné rozrušení staveb, lehčí poškození 
organizmů 

 15 povalení stojících osob 

 14 - 21 rozbití betonových nebo škvárobetonových 
stěnových nevyztužených panelů síly 200- 300 
mm 

 20 - 30 značné rozrušení městských staveb 

Střední 34 nebezpečí prasknutí ušních bubínků 

 48 - 55 rozrušení cihlových nevyztužených stěn síly 
200-300 mm 

∆p = 30 - 100 
kPa 

60 - 70 rozrušení železobetonových staveb 

 100 úplné rozbití staveb s výjimkou 
železobetonových staveb odolných zemětřesení, 
50 % prasknutí ušních bubínků 

 50 - 250 poboření kamenných, cihlových a dřevěných 
budov, převrácení  

Silné  železničních vozů, poškození elektrické sítě 

∆p > 100 kPa 150 - 200 smrt organismů, rozrušení staveb odolných proti 
zemětřesení 

 

Zdroj: Příspěvek mezinárodní konference medicíny katastrof, Zlín 2000.   

    



 

19 

6. Základní konstrukční systémy budov a formy trosek 

 

Pro rychlé a účinné organizování a provedení zajišťovacích popř. záchranných prací je 

důležité znát základní konstrukční systémy budov a z toho vyplývající i obvyklé seskupení 

trosek. 

 

6.1. Základní konstrukční systémy budov 

 

     Ve střední Evropě se v zásadě používají tři druhy konstrukčních systému, které 

jsou popsány v této kapitole. V omezeném množství, hlavně u starých domů nebo chat se 

používá hrázděné zdivo se systémem na bázi dřeva. Konstrukční systém tvoří kombinace 

dřevěných trámových prvků, které vytvářející celistvou nosnou kostru, jenž je nejčastěji 

vyplněná cihelným zdivem. V historických dobách se pro výplně používalo velmi často 

hliněné mazaniny plněnou slámou. Tento způsob byl později nahrazen již zmíněným 

cihelným zdivem nebo v některých případech kamenným zdivem. 

 

6.1.1. Stavby skeletové 

Základní nosné prvky budov jsou vytvořeny jako skelet – kostra. Tuto kostru vytvářejí 

[12]: 

� železobetonové monolitické prvky (sloupy, průvlaky) 

� železobetonové prefabrikované prvky, které se montují přímo na stavbě (svarově 

spojené) 

� ocelové prvky montované na stavbě 

Stropní konstrukce jsou buď železobetonové, monolitické nebo montované ze 

stropních železobetonových panelů. 

Mezery v kostře (vnitřní příčky, obvodové stěny) se vyplňují nenosným zdivem 

z lehkých materiálů a zdivem výplňovým. 

Skeletové stavby při porušení vytvářejí v poměru s jinými konstrukcemi málo sutin, 

zdi se ovšem těžko rozpojují [4]. 

Obrázek konstrukce viz příloha č. 1. 
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6.1.2. Stavby zděné 

Většina budov vystavěná před rokem 1970 a v období po roce 1990 má tuto 

konstrukci. Nosné konstrukce jsou vytvořeny z cihel, tvárnic a různých lehčených 

materiálů (např. Ytong, Porotherm) nebo ze zdiva smíšeného (např. cihel a kamene) [12]. 

Při hodnocení odolnosti těchto staveb proti zřícení je třeba posoudit jejich stáří, tloušťku 

zdiva, jakost spojovacího materiálu a druhu základního materiálu (cihel, tvárnic). 

Při zřícení těchto staveb vzniká velké množství sutin, které jsou snadno rozpojitelné. 

Při zřícení tak může lehce dojít k následnému zasypání vzniklých mezer a otvorů [4].  

Obrázek konstrukce viz příloha č. 1. 

 

6.1.3. Stavby montované 

Stavby montované se dají rozdělit na blokové a panelové. 

a) Stavby blokové 

Principem těchto staveb je prefabrikace bloků obvodového i vnitřního zdiva. Na 

stavbě jsou tyto bloky spojovány cementovou maltou [12]. Velikosti a tím i váha bloků je 

různá, od malých kvádrů mající několik desítek kilogramů, až po velké blokopanely mající 

stovky kilogramů. Stropy jsou obvykle železobetonové – montované. 

Svým charakterem jsou tyto stavby jako stavby skeletové, po zřícení se tvoří 

v sutinách velké kusy, které lze odstranit pouze těžkou technikou [4]. 

Obrázek konstrukce viz příloha č. 1. 

 

b) Stavby panelové  

Na rozdíl od staveb blokových, jsou u staveb panelových celé obvodové i vnitřní zdi 

tvořeny z bloků, které byly na stavbě osazeny těžkou technikou a vzájemně se ocelové 

výztuže svařují. Instalace jsou soustředěny do tzv. instalačních jader, které jsou tvořeny 

z umakartových desek [12]. 

Odolnosti panelových konstrukcí jsou při otřesech poměrně značné, při zřícení se však 

tvoří velké trosky, které se jen velmi těžko rozebírají, a je k tomu zapotřebí těžká technika 

[4].  

Obrázek konstrukce viz příloha č. 1. 
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6.2. Formy trosek 

Při zřícení budov se obvykle vyskytují tyto formy nahromadění trosek a sutin[4]:  

� skluz 

� navršení trosek strupů a sutin 

� troskami částečně zavalená místnost 

� místnost zasažená troskami v okraji 

� hromada trosek 

� vlaštovčí hnízdo 

� trosky montovaných staveb 

� trosky skeletových staveb 

6.2.1. Skluzy 

Skluzy konstrukcí vznikají tam, kde se zřítila (prolomila) jedna z nosných 

obvodových zdí, na které jsou uloženy stropní konstrukce. Při zřícení těchto zdí se zřítí 

stropy obvykle jedním svým koncem dolů, druhý konec se vykloubí (vytrhne) ze svého 

uložení, poklesne, ale zůstane opřený o stojící nosnou zeď. Tím se vytvoří nakloněná 

rovina se sklonem ke zřícené obvodové zdi [2]. Po této nakloněné rovině se svezou trosky 

zdiva, bytového zařízení a případně i osoby, které v době zřícení byly nad sesouvajícím se 

stropem.  

Postižené osoby, které byly na hořejší straně skluzu, budou zavaleny troskami obvykle 

na jeho úpatí. Osoby nacházející se pod skluzem budou buď zavaleny troskami, nebo 

budou v dutině pod troskami. V těchto případech mohou zůstat osoby naživu a bez 

vážnějšího zranění. Nebude – li však v nosné zdi okenní nebo dveřní otvor nebudou moci 

prostor pod skluzem opustit a může dojít až k udušení osob resp. k dehydrataci a následné 

smrti [4]. 

Obrázek č. 1 Schéma skluzu 

 

 

Zdroj: Příručka k odborné normě 

technické služby CO, Ing. Leopold 

Ondřej, vydalo ministerstvo 

stavebnictví ČSR 1970. 
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6.2.2. Navrstvení stropu a sutin 

Navršení stropu a sutin nastává tehdy, je-li u budovy o několika poschodích probořena 

jedna z nosných zdí a stropy se zřítily a složily nad sebou [4]. Toto zřícení je v podstatě 

velký skluz, který zasahuje několik pater. 

Zasypané osoby je možné hledat při dolních koncích jednotlivých stropů. Osoby je 

také možné hledat mezi jednotlivými stropy, kde vznikají dutiny [4].  

 

Obrázek č. 2 : Navršení stropů a sutin 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Příručka k odborné normě technické služby CO, Ing. Leopold Ondřej, vydalo 

ministerstvo stavebnictví ČSR 1970. 

 

6.2.3. Troskami částečně zavalené budovy 

Ke vzniku těchto trosek dochází obvykle tehdy, když se značná vrstva trosek navršená 

na stropní konstrukci prolomí. Oba prolomené konce poklesnou, strop se vylomí se svého 

uložení a vytvoří dva malé skluzy u nosných zdí, které zůstaly stát [4]. Do takto 

poškozených místností se nahrnou trosky, které způsobily prolomení stropní konstrukce. 

Pod oběma skluzy vniknou prostory, kde se mohou vyskytovat osoby [4].  

 

 

 

 
navrstvení stropů a sutin 
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Obrázek č. 3: Schéma místnosti uzavřené troskami 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                  troskami částečně zavalená místnost 

 

Zdroj: Příručka k odborné normě technické služby CO, Ing. Leopold Ondřej, vydalo 

ministerstvo stavebnictví ČSR 1970. 

 

 

6.2.4. Místnost zasažená troskami v okraji 

Jde o variantu, kdy místnost je zčásti zasažena v místě uložení stropu nebo v rohu -  je 

narušena pouze na jedné straně, která se zřítila, takže místnost je „otevřená“ do 

venkovního prostoru. Místnost je málo poškozená, uvnitř jsou jen trosky z vlastních stěn  

a vnitřní zařízení [2]. 

Pokud se v těchto místnostech nacházely osoby v okamžiku zřícení konstrukce, budou 

obvykle ležet na podlaze pod sutinami a zařízením. Osoby nezavalené se mohou 

z místnosti dostat poměrně snadno, obvykle dveřními prostory [4]. 

 

 

 

 

 

 

místnost uzavřená troskami 
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Obrázek č. 4 : Schéma okrajově zasažené budovy 

 

 

 

 

    místnost zasažená v okraji 

 

 

 

         místnost uzavřená troskami 

 

 

 

Zdroj: Příručka k odborné normě technické služby CO, Ing. Leopold Ondřej, vydalo 

ministerstvo stavebnictví ČSR 1970. 

 

6.2.5. Hromada trosek 

Při tomto zřícení jde o nakupení trosek po zřícení celé budovy. Zřítí – li se budova až 

do základu, vytvářejí trosky svým uskupením hromadu. Menší budovy, rodinné domy 

stojící o samotě se při vážném porušení nosných konstrukcí obvykle celé zřítí. Naproti 

tomu velké budovy se zpravidla nezřítí úplně [4]. 

Přesto rozvaliny vytvoří hromadu s vrcholem uvnitř budovy a se svahy vybíhající buď 

do dvou stran, nebo do všech čtyř světových stran. Sklon svahu je závislý na složení 

trosek. Sklepní prostory pak bývají touto hromadou zavaleny.  

Hromady trosek jsou svou formou různorodé a tvoří je směsi stavební konstrukce a 

nábytku. Touto směsí všeho, co se v budově nachází je hromada velmi nestabilní a každým 

neodborným zásahem dochází k dalšímu sesouvání a tím ke zhoršení situace zavalených 

osob. Při takovém neodborném zásahu může dojít i k zavalení zachraňujících jednotek [4].  

Zasypané osoby se mohou vyskytovat v kterémkoliv místě trosek [30].  
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Obrázek č. 5 : Schéma hromada trosek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Příručka k odborné normě technické služby CO, Ing. Leopold Ondřej, vydalo 

ministerstvo stavebnictví ČSR 1970. 

6.2.6. „Vlaštovčí hnízdo“ 

Je výše položený zasažený prostor bez přístupové cesty. Část obvodových stěn je 

stržena, části stropu nebo podlahy volně vyčnívají do prostoru [30].  

Postižené osoby mohou být i nezraněni, ale jsou bez možnosti úniku z prostoru, kde 

může dojít k dalšímu zřícení. Část postižených mohla být stržena při zřícení a nachází se v 

okrajových troskách [30]. 

Obrázek. č. 6 : Schéma „vlaštovčího hnízda“ 

 

 

 

                                                                                   „vlaštovčí hnízdo“ 

 

 

 

                                                                                                 mistnost uzavřená troskami 

                                                                                                        

 

Zdroj: Příručka k odborné normě technické služby CO 
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7. Improvizované úkryty 

 

     Improvizované úkryty patří mezi stavby dotčené požadavky civilní ochrany. Mezi 

stavby dotčené požadavky civilní ochrany lze zařadit stavby, které jsou po stavebních 

úpravách využitelné k plnění úkolů civilní ochrany, dále stavby, na jejichž umístění jsou 

z hlediska ochrany obyvatelstva kladeny zvláštní požadavky a stavby, jejichž zařízení lze 

zejména po úpravách využít k ochraně obyvatelstva [35]. Některé stavby mohou být 

provozovány a upravovány přímo zřizovatelem zařízení civilní ochrany. Jde zejména o 

zřizovatele jednotky provádějící dekontaminaci, který je současně majitelem stavby 

dotčené požadavky civilní ochrany. „Zařízení civilní ochrany“ je zkrácený název pro 

„zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity“. 

 

7.1. Základní charakteristika improvizovaných úkrytů 

 

Improvizované úkryty se navrhují a budují k ochraně obyvatelstva před účinky 

světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a 

proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení. Budují se v případě nouzového stavu 

nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně 

obyvatelstva využít stálé úkryty [20]. 

 

Při volbě vhodného prostoru pro improvizovaný úkryt je nutné si uvědomit, že 

radioaktivní záření se šíří ze zdroje přímočaře všemi směry a má schopnost procházet i 

silnými vrstvami materiálu. Při průchodu hmotou se záření zeslabuje. Čím silnější je vrstva 

materiálu a čím větší je jeho specifická hmotnost, tím je zeslabení záření větší. Souhrnná 

hodnota všech činitelů ovlivňujících ochranné vlastnosti stavby se vyjadřuje součinitelem 

ochrany stavby (Ko).  

Hlavním činitelem ovlivňujícím velikost součinitele ochrany stavby je plošná 

hmotnost obvodového pláště úkrytu (stěn a stropů včetně přilehlé zeminy) vyjádřená 

v kg/m2. 
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Tabulka č. 2: Orientační hodnoty Ko 

Umístění budovy 

Druh budovy Podlaží 
nové sídliště hustá zástavba 

vilová a venkovská 

zástavba 

přízemní budova přízemní 

suterén 

12 

46 

13 

50 

10 

37 

jednopatrová 

budova 

přízemní 

suterén 

19 

125 

21 

135 

15 

100 

dvoupatrová 

budova 

přízemní  

suterén 

23 

500 

26 

600 

17 

400 

vícepatrová 

budova 

přízemní 

suterén 

24 

500 

26 

600 

18 

400 

Zdroj: Prezentace „ Ukrytí obyvatelstva“ Ing. Jaroslav Heger, HZS MSK 

 

7.2. Základní požadavky na volby IÚ  

 

Základní požadavky na volbu prostotu IÚ jsou tyto: 

� krytový prostor volíme především v podzemních místnostech zcela zapuštěných 

nebo částečně zapuštěných budov pod úrovní terénu s patrovou nadstavbou 

� vstup do úkrytu je nejlépe z budovy 

� rozměry a počty vchodů, východů, okenních a prosvětlovacích otvorů má být 

minimální, vhodnými prostory pro IÚ jsou zejména ty, které vyžadují minimální 

množství prací nutných pro úpravu prostorů 

� vnějším obvodovým zdivem má být zajištěn ochranný součinitel stavby min. Ko=50 

� čistá podlahová plocha pro jednu ukrývanou osobu se volí v rozmezí 0,5 - 1,5 m2 

� úkryt má být dosažitelný do 15 minut 

� úkryt nesmí být v blízkosti skladů hořlavin nebo jiných nebezpečných látek 

� výška místnosti úkrytu má být min. 2,1 m 

� úkryt musí umožnit vyvedení vzduchovodů 

� úkrytem nesmí procházet horká voda, pára, plyn, stlačený vzduch, vysoké napětí 

� pokud prochází úkrytovými prostory instalační zařízení, je nutné, aby bylo opatřeno 

v úkrytu uzávěry (šoupaty) pro včasné odstavení zařízení 

� úkryt má mít min. 2 vchody vzdálené pokud možno co nejdále od sebe 



 

28 

� úkryt se nesmí zřídit v těch částech domu, které jsou v horních patrech zatěžovány 

stroji nebo těžkým zařízením (zásobníky kapalin apod.) 

 

7.3. Možnosti a způsoby řešení úprav budov na IÚ 

 

Úpravy budov nebo prostorů na improvizované úkryty je možné rozdělit do těchto 

etap: 

� výběr nezbytného materiálů 

� technické řešení ke zvýšení ochranných vlastností IÚ 

� zabezpečení stropů úkrytů proti zřícení 

 

7.3.1. Základní zdroj nezbytného materiálů 

Základním zdrojem k získání nezbytného materiálu a pracovních nástrojů pro 

vybudování IÚ jsou místní zdroje: 

� veškerý použitelný a využitelný materiál z nejbližšího okolí vytipovaného prostoru 

pro ukrytí (zemina, chodníky, dřevěné malé stavby apod.) 

� ostatní materiál uložený na skládkách (stavebniny v prodejnách, skládky dřeva, 

písek, štěrk, kamenná drť, panely, betonářská ocel, jiný kovový materiál apod.) 

� pracovní nástroje a vnitřní vybavení úkrytu z osobního majetku ukrývaných 

(lopaty, krumpáče, sochory, pily, spojovací elementy, nádoby všeho druhu, 

sedačky, lehátka, telefonní přístroj, hasicí přístroje, sekery, úklidový materiál, 

kladiva kleště apod.) 

� materiál z osobního vlastnictví ukrývaných (tmely, barvy, hřebíky, lepicí pásky, 

folie PVC, leukoplast, gumová hadice, vosk, sádra apod.)  

 

7.3.2. Způsoby technického řešení úprav ke zvýšení ochranných vlastností IÚ  

Úpravy IÚ ke zvýšení ochranných vlastností jsou zejména zesílení tloušťky konstrukcí 

v oslabených místech obvodových konstrukcí (dveřní, okenní a větrací otvory, niky, 

anglické dvorky apod.) vyplněním vhodným zhmotňujícím materiálem. Tloušťka 

přídavného materiálu má být stejná jako obvodová stěna a musí přesahovat otvor po jeho 
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obvodě o 30 cm. Při zhmotňování okenních otvorů se musí pamatovat na umístění 

větracích komínků. 

 

Obrázek č. 7: Zhmotnění oken IÚ násypem (zhutněná zemina, písek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Prezentace „ Ukrytí obyvatelstva“ Ing. Jaroslav Heger, HZS MSK   

Obrázek č. 8:  Zhmotnění oken IÚ cihlami 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Prezentace „ Ukrytí obyvatelstva“ Ing. Jaroslav Heger, HZS MSK 

 

Obrázek č. 9: Zhmotnění okna  IÚ dveřním křídlem, zeminou a pytli s pískem 

 

 

                                                                               Zdroj: Prezentace „ Ukrytí obyvatelstva“ 

                                                                               Ing. Jaroslav Heger, HZS MSK 
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7.3.3 Zabezpečení stropů úkryt ů proti zřícení 

Stropy se zabezpečují zejména vydřevením. Konstrukce vydřevení se skládá z: 

� podélníků, příčníků, podpěrných sloupků, prahů (roznášecí desky) o průměru 12 - 

20  cm nebo hraněného dřeva 12 - 20 cm x 12 - 20 cm 

� klínů 

� zednických skob a dalšího spojovacího materiálů (šrouby, svlaky, podložky, matice 

apod.) 

� zavětrovacích prken 12 - 20 cm x 1,5 - 4 cm 

� fošen (doplněk podpěrných soustav) k zadržení stropních úlomků 9 - 26 cm x 4,5 - 

10 cm 

 

Obrázek č. 10:  Příklad zabezpečení stropu IÚ proti zřícení  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Prezentace „ Ukrytí obyvatelstva“ Ing. Jaroslav Heger HZS MSK 

 

 

Obrázek č. 11: Varianta spojení podpěrného sloupku 

 

 

 

 

 

Zdroj: Prezentace „ Ukrytí obyvatelstva“ Ing. Jaroslav Heger HZS MSK 

1/4l 1/4l2/4l

l
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7.4.  Zabezpečení větrání v IÚ 

 

Zabezpečení větrání IÚ může být provedeno: 

� improvizovaným filtroventilačním zařízením 

� ventilátory běžně používanými s předřazenými normovanými nebo 

improvizovanými filtry (například pískovými) 

� přirozeným větráním pomocí vzduchovodů zhotovených improvizovaným 

způsobem s použitím vhodných rour (plechové okapové, novodurové, 

osinkocementové nebo jiné) 

� větrací vzduchovody vyrobené z prken 

� převoznou skládací normovanou soupravou FVZ 

  

Princip přirozeného větrání 

Přirozené větrání se u  IÚ zabezpečuje přívodním a odvodním vzduchovodem. Sací 

otvor přívodního vzduchovodu musí být minimálně 1,5 m nad úrovní terénu. Jeho vyústění 

je v úkrytu asi 50 cm nad podlahou. Uvnitř úkrytu se opatřuje lapačem prachu a uzávěrem 

umožňujícím regulaci vzduchu. Odvodní vzduchovod ústí 20 - 25 cm pod stropem IÚ a  

musí být vyveden min. 2 m výše než přívodní vzduchovod. Plocha průřezu přívodního a 

odvodního vzduchovodu se počítá 10 cm2 na jednoho ukrývaného. Má-li úkryt kapacitu 

větší než 50 osob a skládá se z několika menších místností, musí mít každá místnost 

samostatné větrání. Vnější otvory vzduchovodů musí být opatřeny stříškou. Vzduchovody 

se umísťují na protilehlých stěnách úkrytu. Místo odvodního vzduchovodu lze využít 

komínového průduchu. Spoje vzduchovodů v úkrytu se těsní. 

 

Obrázek č. 12:  Přívodní a odvodní vzduchovod 

 

 

 

   Zdroj: Prezentace „ Ukrytí obyvatelstva“ 

Ing. Jaroslav Heger, HZS MSK 

 
1,5m 0,5m
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32 

 

Vnit řní rozměr vzduchovodu Počet 
ukrývaných  Průměr v cm Rozměr komínku v cm  

10 12 10 x 10 
20 16 14 x 14 
30 20 20 x 15 
40 23 20 x 20 
50 25 25 x 20 

Tabulka č. 3: Rozměry vzduchovodů IÚ v závislosti na počtu ukrývaných 

 

 

 

 

 

Zdroj: Prezentace „ Ukrytí obyvatelstva“ Ing. Jaroslav Heger, HZS MSK 
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8. Záchranné práce 

 

Záchranné práce v místě zřícení nebo porušení budov lze rozdělit do těchto etap, 

úkolů: 

1) průzkum zasaženého místa 

2) zajišťovací práce 

3) vyprošťovací práce. 

 

Při příjezdu zasahujících jednotek na místo je nutné zachovat přesně daný postup 

záchranách prací. Je – li vynechán některý bod nebo použit v nevhodnou dobu může to 

zhoršit stav zavalených osob a ohrozit zasahující jednotky. Postup záchranných prací 

ukazuje zjednodušené schéma: 

 

Obrázek č 13: Schéma postupu záchranných prací 

 
Ukončení zásahu  
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8.1. Průzkum zasaženého místa 

 

Postatou průzkumem je zjistit charakter a stav zřícené budovy, předpokládaný počet 

postižených osob a pravděpodobnost dalšího sesouvání budovy [29].  

Zasahující jednotky musí zjistit konstrukční systém a stav nosných prvků. Dle 

charakteru a rozsahu závalu velitel zásahu rozhoduje o vyžádání dalších síla a prostředků a 

povolává další složky IZS, např. kynology, báňskou záchrannou službu. 

 

V případě, že se jedná o rozsáhlé závaly nebo velký počet zavalených osob, lze 

rozčlenit místo zásahu do kvadrantů. Při dělení se vychází z dispozičního členění objektu, 

popřípadě dalších orientačních bodů. Zavalené prostory je možné rozdělit i do jednotlivých 

výškových úrovní. V jednotlivých kvadrantech mohou být prováděny různé etapy 

zachraňovacích prací. Je vhodné zřídit štáb velitele zásahu, kde je nutné přizvat odborníka 

z oblasti stavební statiky, popřípadě osobu znalou provozu, ve kterém došlo k sesuvu [29]. 

Dále na místo zásahu povolat speciální složky, zejména lezecké skupiny a družstva a 

složky IZS pro vyprošťování ze závalů (speleologická záchranná služba, báňská záchranná 

služba, atestované kynology a členy odřad USAR). 

 

Úkolem průzkumu je také určit výskyt inženýrských sítí (elektřina, rozvody vody, 

plynu apod.), které je nutné vždy uzavřít nebo odpojit a poté měřit přítomnost výbušné 

koncentrace nebo výskytu škodlivých látek a vytvořit ochranné proudy pro případ vzniku 

požáru.  

 

8.2. Zajišťovací práce 

 

Při záchraně zasypaných osob v porušených budovách jsou prvořadým úkolem 

zajišťovacích prací jen ty nezbytně nutné práce na budově a konstrukcích, které zajistí 

bezpečnost zasahujících jednotek a nezhorší stav zavalených osob. Zjednodušeně lze říci, 

že se k zajišťovacím pracím přistupuje jen v místě zásahu a u přístupových a odstupových 

tras. Zajišťovací trasy tedy musí být jen ty nejnutnější a maximálně jednoduché s ohledem 

na čas, aby nebylo oddalováno vyprošťování postižených osob v závalech nebo 

v improvizovaných úkrytech [4]. 
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Zajišťovacími pracemi rozumíme v zásadě [4]: 

� strhávání narušeného zdiva 

� podpírání narušených vodorovných konstrukcí 

� vzpíraní narušených svislých konstrukcí  

� rozpírání dvou sousedních svislých konstrukcí 

� zajišťování dvou sousedních svislých konstrukcí táhly nebo kleštinami 

 

K těmto hlavním úkolům zajišťovacích prací patří také vyhledávání a odstraňování 

jednotlivých předmětů (vyčnívajících trámů, cihel, panelů …) jež by svým případným 

uvolněním mohly ohrozit bezpečnost zasahujících jednotek. 

 

8.2.1. Strhování narušeného zdiva 

Při strhávání je třeba dodržovat určitý pracovní postup [4]: 

� odstraňování labilní a převislé části staveb od shora dolů 

� odstraňovat nejprve části nesené a poté až části nosné konstrukce 

� před každým zákrokem určit bezpečná místa pro zasahující složky 

 

Zdivo určené ke stržení pokud možno rozdělujeme a strháváme po částech a je nutné 

se předem ujistit, že je odděleno od sousedních objektů. 

 

8.2.2. Podpírání  

Stavbou podpěr se zajišťují vodorovné a převislé části konstrukce. Podpěry jsou 

zpravidla svislé improvizované konstrukce ze dřeva, ocelových nosníků, kolejnic nebo 

jiného vhodného materiálu, který je v místě zřícení „po ruce“. 

Podpěry musí být dostatečně veliké, aby se zatížení rovnoměrné rozložilo do celé 

podpěry. V místech, kde je podklad pod podpěrou neúnosný se zřizuje rošt. Použije – li se 

více podpěr v jedné řadě, je nutné vyztužit všechny podpěry závětrováním [2].   
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Obrázek č. 14: Schéma konstrukce podpěry 

                             

 

                                                         zavětrování 

 

                                                                 klíny 

 

Zdroj: Příručka k odborné normě technické služby CO 

 

8.2.3. Vzpíraní narušených svislých konstrukcí  

Stavbou vzpěr se zajišťuje svislé zdivo nebo část konstrukce, které jsou vykloněny 

nebo vyduty ze svislé polohy. Tímto způsobem se nejčastěji zajišťují nosné stěny budov, u 

níž je porušení velmi vážné. 

Podle šířky poškození nosné zdi, tvaru vybočení apod. se zřizují vzpěry jednoduché, 

kozové nebo dvojité konstrukce. Při nevelkém poškození bude zpravidla postačující 

vzpírání pomocí jednoduché vzpěry. Je – li poškozené zdivo do šířky větší, je dobré použít 

vzpěru kozovou. Nebude–li možno tento typ použít (velká šířka poškození), dá se použít 

řada jednoduchých podpěr, které mezi sebou vyztužíme. Vzpěry splní svůj účel jen tehdy, 

když se řádně upevní [2]. 

Účinnost vzpěry proti vodorovným tlakům vybočujícím zdí je tím větší, čím menší 

uhel svírá vlastní vzpěra s vodorovnou rovinou. Pevnost vzpěry, vzhledem k vzpěrným 

tlaků, klesá s její délkou, proto dlouhé vzpěry ztrácejí na své účinnosti. Z toho vyplývá, že 

šikmost vzpěry bude dána v rozmezí 45 až 60° od vodorovné roviny [4]. 
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Obrázek č. 15: Schéma vzepření budovy jednoduchou podpěrou 

 

 

vlastní vzpěra                                                     svlak 

                                                                       vyztužení 

                 45- 60° 

 

 

 klíny a podložka 

Zdroj: Příručka k odborné normě technické služby CO 

 

Obrázek č. 16: Schéma vzepření budovy dvojitou podpěrou 

 

        svlak                                     vlastní vzpěra 

                                           

                    45 -60°                         zakotvení 

 

 

Zdroj: Příručka k odborné normě technické služby CO 

8.2.4. Rozpírání  

Stavbou vzpěr zajišťujeme dvě blízké svislé konstrukce, z nichž jedna je neporušená. 

Vzpěry se použijí, je – li blízko porušené budovy jiná pevná stavba, o niž lze rozpěry opřít. 

Zpravidla se rozpěry nezřizují delší než 8 m, protože konstrukce by byla příliš těžká a tím i 

manipulace obtížná. Rozpěra je obdobou vzpěry, která je uložena vodorovně. Při větších 

šířkách narušených zdí se vzpěry dávají do jedné nebo více řad [4]. 

Rozepření nebo vzepření zdi se může provést i uvnitř budov, jestliže některé svislé zdi 

jsou ohroženy zevnitř zničenými částmi konstrukce. 
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Obrázek č. 17: Schéma typů rozpěr  

 

                                                                                          

                                                                                           svlak 

                                                                                         

                                                                                            

 

                                                                                                  

 

 

Zdroj: Příručka k odborné normě technické služby CO 

 

8.2.5. Zajišťování dvou sousedních svislých konstrukcí táhly nebo kleštinami 

Táhel, popřípadě kleštin je možné použít jen vynímečně, a to u budov, které mají 

všechny stěny porušené. Jde především o svázání rozpadlého zdiva, zachycení dlouhých 

průčelních zdí, které ztratily spojení s příčnými zdmi a stropními trámy, k zajištění patek 

kleneb silně přetížených troskami a k zajištění silně vychýlených sloupů nebo zdí.  

 

Obrázek č. 13: Schéma typů rozpěr 

 

 

   

 

 

 

Zdroj: Příručka k odborné normě technické služby CO 
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8.3. Vyprošťovací práce 

 

Vyprošťovacími pracemi rozumíme různé způsoby pronikání k postiženým osobám, 

nacházejících se v zavalených místech budov. 

Podle místa výskytu zavalených osob můžeme vyprošťovací práce rozdělit: 

� vyprošťovací práce v podzemních částech budovy 

� vyprošťovací práce v nadzemních částech budovy 

� vyprošťovací práce zavalených osob mimo budovu 

 

8.3.1. Vyprošťovací práce v podzemních částech budovy 

Před zahájením prací k vyproštění osob z podzemních částí budovy je důležité a velmi 

složité určit správné pořadí vyprošťování. Není totiž v prvních dobách zásahu zřejmé, které 

části podzemních podlaží vydržely zatížení trosek a u kterých došlo k prolomení stropních 

konstrukcí. Proto při určování pořadí vyprošťování je rozhodující zejména [4]: 

� najít nebo vytipovat prostory, které jsou zavaleny 

� navázat se zavalenými osobami kontakt 

� zjistit, jedná – li se o podzemní podlaží užívané ojediněle (sklepní prostory) nebo 

stále (obchody, společenské místnosti) 

� jaké jsou přístupové cesty do podlaží 

� jak dlouho budou trvat zajišťovací práce 

 

Prvořadé vyprošťovací práce spočívají v: 

� určení a zřízení přístupových cest  

� navázání spojení  

� dodání vzduchu, popř. vody a léčiv 

� vlastní vyprošťování ukrývaných 

8.3.1.1. Navazování spojení 

Jakýkoliv kontakt se zavalenými osobami má pro tyto osoby mimořádný význam, 

dáváme jim tak najevo, že na místě je již někdo, kdo se jim snaží pomoci. Zasahující 

jednotky pak získávají důležité informace o poloze zavalených a o jejich zdravotním stavu.  

V této době, kdy většina obyvatel naší země vlastní mobilní telefony je, za 

předpokladů jejich bezchybné funkce, spojení snadné. Problém nastává při jejich poruše, 
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nebo není-li v prostoru telefonní přístroj k nalezení, musí se přistoupit ke způsobům 

používaných v dřívějších dobách, to je poklepem na ocelové části konstrukce nebo potrubí. 

K dorozumění je také možno použít Morseovy abecedy, ale mnoho osob již tento druh 

dorozumívání neovládá. 

Tam, kde spojení není možné (osoby jsou zavalené), použije se k lokalizaci osob 

pomoc kynologů se psy speciálně vycvičenými na hledání osob z trosek budov, nebo 

štěrbinovými kamerami a dalšími specializovanými zařízeními [32]. 

 

8.3.1.2. Dodání vzduchu 

Dodání hlavně vzduchu a dalších potřebných látek se nejčastěji provádí průrazy zdiva, 

nebo stropů, které později obvykle jsou rozšířeny na otvory k vyvedení nebo vytažení 

osob. 

 

A) Spotřeba vzduchu 

Běžný vdechovaný vzduch obsahuje cca 21 obj.% 02,  78 obj % N2, 0,03 obj.% CO2, 

0,9 obj.% vzácných plynů a nepatrné množství vodních par a dalších chem. prvků a 

sloučenin [34]. 

Z tohoto „běžného“ vzduchu tvoří při vydechovaný vzduch cca 16 obj. % kyslíku, 4 

obj.%  a nezměněné množství dusíku a vzácných plynů. Vydechovaný vzduch v plicích je 

nasycen vodními parami [7]. 

Ze složení vydechovaného vzduchu je zřejmé, že se bez výměny vzduchu s okolím 

(sousední prostory, venkovním prostředí) nebo jen nízkou výměnou bude vzduch 

v místnosti zhoršovat – ubývá kyslík, přibývá CO2 a bude se zvyšovat vlhkost a teplota 

vzduchu. Spotřeba O2 a nárůst CO 2 se zvyšuje přímoúměrně s nárůstem tělesné aktivity. 

Velký význam na spotřebu kyslíku a nárůstu CO 2 má i zdravotní kondice zavalené osoby. 
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Tabulka č. 4: Vliv poklesu kyslíku 

Obj.% O2 Mezní doba vystavení pro 

zdravé osoby 

Zdravotní projevy 

14 - 17 několik dní až 1 týden

  

normální lidská činnost, bez známky 

zdravotních komplikací, lehká únava 

10 - 11 1 – 3 hodiny značná únava, zrychlené dýchání, poruchy 

krevního oběhu  

7 - 8 několik minut po několika minutách nastává bezvědomí 

 Zdroj: Přehled lékařské fysiologie. W.F. Ganong, vydalo nakladatelství AVICENUM, 

1976. 

 

Tabulka č. 5: Vliv nárůstu CO2  

Obj.% CO2 Mezní doba vystavení pro 

zdravé osoby 

Zdravotní projevy 

6 několik minut  nevolnost, únava 

4 1 – 3 hodiny nepřechodné nevolnosti 

1-2 týdny normální lidská činnost bez známky únavy 

Zdroj: Přehled lékařské fysiologie. W.F. Ganong, vydalo nakladatelství AVICENUM, 

1976. 

 

Graf č. 2: Závislost poklesu O2 v čase, při 1 m3 vzduchu na 1 osobu (v uzavřeném prostoru) 
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Sestaveno na základě těchto zdrojů: Přehled lékařské fysiologie. W.F. Ganong, vydalo 

nakladatelství AVICENUM, 1976. a Technické otázky civilní obrany, díl první. Ing. J. 

Krob a kolektiv, vydal Ústřední odbor civilní obrany 1953. 
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Graf č. 3: Závislost nárůstu CO2 v čase, při 1 m3 vzduchu na 1 osobu (v uzavřeném 

prostoru) 
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Sestaveno na základě těchto zdrojů: Přehled lékařské fysiologie. W.F. Ganong, vydalo 

nakladatelství AVICENUM, 1976 a Technické otázky civilní obrany, díl první. Ing. J. 

Krob a kolektiv, vydal Ústřední odbor civilní obrany 1953. 

 

Kromě těchto změn v chemickém složení vzduchu nastává v uzavřeném prostoru, kde 

se nacházejí lidé, také zvyšování teploty a stoupání vlhkosti vzduchu. Tyto změny mají 

také velký vliv na přežití zavalených osob. 

Relativní vlhkost vzduchu (poměr váhového množství vodních par v 1 m3 vzduchu 

k maximálnímu množství par ve vzduchu za téže teploty) v místnosti v běžných 

podmínkách kolísá vlhkost vzduchu mezi hodnotami 30 – 60 %. Při klidovém stavu 

vyloučí člověk 40 g vodních par, při námaze 2 až 3 x tolik. 

 

Graf č. 4: Závislost nárůstu relativní vlhkosti φ v čase, při 1 m3 vzduchu na 1 osobu 

(v uzavřeném prostoru) 
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Sestaveno na základě těchto zdrojů: Přehled lékařské fysiologie. W.F. Ganong, vydalo 

nakladatelství AVICENUM, 1976 a Technické otázky civilní obrany, díl první. Ing. J. 

Krob a kolektiv, vydal Ústřední odbor civilní obrany 1953. 
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Posledním důležitým jevem při pobytu osoby v prostoru je jeho zahřívání. Lidský 

organismus vytváří nepřetržité teplo, a čím je fyzická zátěž vetší, tím více tepla se vytváří. 

Zdravé lidské tělo je schopno při různých okolních podmínkách udržovat stálou teplotu 

okolo 37 °C. Tento děj se nazývá tepelná regulace, která probíhá v těle zcela samočinně. 

Chemická regulace tepla v těle snižuje intenzitu vytváření tepla zesílením nebo zeslabením 

spalovacích pochodů. Fyzikální regulace tepla obstarává vnější odevzdávání tepla do a to 

ztrátou [4]:  

� zářením s povrchu pokožky na studenější předměty v okolí 

� vodivostí a konvencí s povrchu pokožky do okolního vzduchu 

� odpařováním vlhkosti plícemi 

� odpařováním vlhkosti kůží 

� ohřátí potravy, tekutin a vzduchu 

 

Graf č. 5: Fyzikální regulace tepla lidského těla 

zářením 

vodivostí a
konvencí

odpa řování
plícemi

ohřátí jídla,
tekutin,
vzduchu
opo řováním s
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Sestaveno na základě těchto zdrojů: Přehled lékařské fysiologie. W.F. Ganong, vydalo 

nakladatelství AVICENUM, 1976 a Technické otázky civilní obrany, díl první. Ing. J. 

Krob a kolektiv, vydal Ústřední odbor civilní obrany 1953. 
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Graf č. 6: Závislost nárůstu teploty místnosti t v čase, při 1 m3 vzduchu na 1 osobu 

(v uzavřeném prostoru) 
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Sestaveno na základě těchto zdrojů: Přehled lékařské fysiologie. W.F. Ganong, vydalo 

nakladatelství AVICENUM, 1976 a Technické otázky civilní obrany, díl první. Ing. J. 

Krob a kolektiv, vydal Ústřední odbor civilní obrany 1953. 

 

 

B) Spotřeba vzduchu pro v prostorách s žádnou nebo malou výměnou vzduchu 

V prostorách kde nenastává výměna vzduchu s okolím, mají postižené osoby jen tolik 

vzduchu, kolik činí volný prostor kolem nich. Proto je včasná pomoc rozhodující pro 

přežití. Pro výpočet orientační doby přežití v takovémto prostu lze použít vztah:  

                                                                                                                                                                 

           kde: t – orientační doba přežití 

                      V – objem volného prostoru 

            a – množství vzduchu vztažené na 1 osobu / h / m3 

                                                     při minimální tělesné aktivitě 

            N – množství osob v prostu  

 

V lékařské literatuře je stanoveno průměrné množství vzduchu pro osobu, při 

minimální tělesné aktivitě na 0,2 m3 [7].   

 

C) Spotřeba vzduchu v prostorách s výměnou vzduchu 

Přirozená výměna vzduchu vniká rozdílným tlakem uvnitř a vně prostoru. Tlakový 

spád je způsoben buď rozdílnými teplotami uvnitř a vně prostoru nebo náporem větru na 

stavbu, anebo působením obou činitelů.   
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C. 1. Výměna vzduchu při rozdílných teplotách 

Rozdílnost teplot vzduchu způsobuje taká rozdílnost hmotnostních koncentrací cm 

vnitřního a vnějšího vzduchu, uvažujeme – li stejné složení vzduchu. Při výměně vzduchu 

mezi vnitřním a vnějším prostorem také platí, že hmotnostní průtok vzduchu vstupujícího 

z venkovního prostoru do vnitřního prostoru budovy je shodný s hmotnostním průtokem 

vzduchu z vnitřního prostoru vystupujícího vně [10]. 

U prostorů kde se nacházení zavalené osoby dochází k výměně vzduchu zejména 

v mezerách mezi sutinami nebo přes pórovitost materiálu. V těchto případech lze proudění 

vzduchu převést na proudění vzduchu otvory na dvou úrovních [3]. 

 

Obrázek č. 20:  Proudění vzduchu do místnosti dvěma na dvou úrovních    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dynamika požáru, Karol Balog, Miloš Kvarčák, SPBI 1999. 

 

Z těchto poznatků je zřejmé, že je–li vnější vzduch chladnější než vnitřní, tedy tven < 

tvni, bude otvory pod neutrální rovinou do prostorů vstupovat čerstvý vzduch z vnějšího 

prostředí a otvory nad neutrální rovinou bude proudit vnitřní vzduch ven z prostoru.  

 

Množství vzduchu vstupujícího do uzavřeného prostoru přes pórovitost materiálů lze 

vypočítat dle vztahu [3]: 

 

 

                                      kde: O - množství vzduchu vnikající do stavby v m3/ h 

                                               Z – koeficient prostupu vzduchu porésním materiálem,  

                                                     otvory v různých typech trosek 

             ∆p – rozdíl tlaků uvnitř a vně budovy  v Pa 
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             F – plocha, na níž působí rozdíl tlaků a kterou proniká           

                                                       vzduch v m2 

             T – tloušťka materiálu nebo trosek v m 

 

Koeficient prostupu vzduchu Z  určuje kolik m3 vzduch projde za 1 hodinu určitým 

materiálem o ploše 1 m2 a tloušťce 1 m, při tlakovém spádu 1 Pa 

 

Tab. č. 6 : Hodnoty koeficientů prostupu vzduchu 

Materiál Koeficient prostupu vzduchu 

Vápenec 0, 00798 

Borové dřevo 0,00101 

Dubové dřevo 0,000007 

Vápenná malta 0,000907 

Cihly 0.000203 

Beton 0,000258 

Lomový kámen 0,000124 

Jádrová omítka 0,0045 

Pískové hmoty 0,0082 

Štěrkové hmoty 0,0096 

Zdroj: Technické otázky civilní obrany, díl první. Ing. J. Krob a kolektiv, vydal Ústřední 

odbor civilní obrany 1953. 

 

Množství vzduchu vstupujícího do uzavřeného prostoru přes nejrůznější otvory lze 

vypočítat dle vztahu [3]: 

 

                                                   kde: O - množství vzduchu vnikající do stavby v m3/ h 

                              f – plocha otvoru v m2 

                               ∆p – rozdíl tlaků uvnitř a vně budovy  v Pa 

              g – gravitační zrychlení v m/s2  

              γ  – specifická váha vzduchu při dané teplotě v  

             kg/m3 

                     Σξ – součet ztráty při prodění – nejčastěji  

                                                                   nabývá hodnot okolo 1,6 
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Tab. č. 7: Specifické váhy vzduchu γ při atmosférickém tlaku 

         

 

 

 

 

 

Zdroj: Velká encyklopedie – Fyzika: J. O. Clark :, nakladalství Svotka a Vašut, Praha, 

1997. 

 

Pro ilustraci množství vzduch pronikajícího do stavby uvádím příklad na prostoru dle 

nákresu – viz příloha č. 2. 

 

C.2. Výměna vzduchu při náporu větru 

Stojí – li proudícímu vzduchu v cestě nějaká překážka, na kterou naráží, mění se jeho 

rychlost v tlak působící na překážku. Velikost tlaku (přeměny rychlosti) závisí na tvaru 

překážky. Stejný princip nastává u budovy stojící volně ve větru. Na návětrné straně 

vzniká přetlak, na závětrné straně podtlak. Pro výměnu vzduchu v zavaleném prostoru je 

důležitá návětrná strana. Pro výpočet tohoto tlaku způsobeného rychlostí vzduchu je 

můžeme použít vztahu [3]: 

                             kde:  Pd – tlak způsobený rychlosti větru  v Pa 

                                     v -  rychlost větru v m/ 

                                     g – gravitační zrychlení v m/s2  

                       γ  – specifická váha vzduchu při dané teplotě v kg/m3 

                                     K – koeficient udávající velikost přeměny závisející na tvaru, 

                                                velikosti a umístěn návětrné plochy 

                                                                   

                                                                                         

Pro výpočet množství vzduchu pronikajícího do stavby se tlak způsobeným rychlostí 

větru pd  přičte k tlaku vně budovy a dosadí zmiňovaného vzorce viz. příloha č. 2 

 

Jak je zřejmé z uvedeného vztahu i z ilustračního příkladu viz. příloha č. 2, je rozdíl 

tlaků vně a uvnitř uzavřeného prostoru způsobený náporem větru mnohokrát větší, než 

rozdíl tlaků způsobených rozdílem teplot.  

Teplota v °C Specifická váha v Kg/m3 

- 20 1,396 

-10 1,342 

-5 1,317 

0 1,293 

Teplota v °C Specifická váha v Kg/m3 

5 1,270 

10 1,247 

20 1,205 

30 1,165 
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Závěrečné shrnutí 

Při zřícení budovy ve většině případů dochází k alespoň malému proudění vzduchu 

k zavaleným osobám i přesto je nutné zajistit v co nejkratší době jeho větší přísun. Pro 

dodávku vzduchu bude obvykle zapotřebí buď najít nadzemní část obvodové stěny 

nezavalenou troskami a v ní zřídit průraz nebo odstranit trosky od obvodové stěny, vykopat 

šachtu a zřídit průraz do podzemní části místnosti. Dodávku vzduchu lze pak zajistit 

pomocí kompresoru, ventilátorů nebo jinými způsoby v závislosti na konkrétních 

podmínkách a situaci v místě závalu. Při dodávce vzduchu prouděním je nutné vytvořit 

otvor minimálně o průměru 20 cm.  

 

8.3.1.3. Vlastní vyprošťování  

K pronikání do zavalených podzemních podlaží volíme vždy variantu kde: 

� zasahuje co nejmenší počet zasahujících osob 

� zasahující vyvinou co nejmenší fyzickou námahu 

� nasadíme co nejmenší počet mechanismu 

 

Při volbě způsobu pronikání do podzemních podlaží volíme vždy směr kde je 

nejmenší množství trosek a přitom pokud možno se snažíme vyhnout pronikání do prostorů 

ze shora. Je to proto, že s povrchu trosek je jen špatně posouditelná napjatost stopní 

konstrukce a nemůžeme odhadnout, zda by zatížení trosek a činnosti záchranářů 

nezpůsobila další porušení dosud odolávajících částí [4]. 

Vyprošťování provádíme obvykle: 

�  odstraňováním trosek před vnějším vchodem do podzemních podlaží 

� odstraněním trosek u obvodové zdi, vybudováním šachty s průrazem obvodové zdi 

� odstraňováním úpatí trosek, vybudováním svislé šachty, vodorovné štoly a 

průrazem obvodové zdi 

� odstraňováním úpatí trosek, vybudováním šikmé štoly a průrazem obvodové zdi 

� vybudováním průrazu z okolních sklepů 

� zřizováním průlezu stropem nebo provedením průlezu ze sousedních místností 

 

A) Odstraňováním trosek před vnějším vchodem do podzemních podlaží 

Tento způsob pronikání k postiženým osobám je nejvhodnější tam, kde zával na 

schodišti není příliš velký a kde tedy ze schodiště vedoucího ke vstupním dveřím do 
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podzemních prostor můžeme poměrně snadno odstranit nakupené trosky. Je–li před 

vstupem do místnosti, kde se zdržují zavalené osoby chodba nebudou obvykle trosky 

doléhat až na dveře do místnosti a dá se tedy předpokládat, že postižené osoby budou moci 

pootevřít dveře a trosky hrnout směrem do místnosti. Tím tak urychlit záchranu osob a 

zasahujícím osobám dají jasný signál, co se za dveřmi nachází. 

U místnosti, které před sebou nemají „ochranou chodbu“ budou zřejmě trosky doléhat, 

až na dveře do místnosti a tím je postižení nebudou moci otevřít. V tomto případě je 

vhodné, jakmile zasahující složky narazí na dveře, aby se přesvědčily jaká je situace za 

dveřmi. To se může provést navrtáním, proražením otvorů do dveří. Otvorem pak alespoň 

pohledem zkontrolujeme stav nosných konstrukcí a až poté vstoupí do místnosti. 

V případě, že nosné části vykazují porušení je nutné před vstupem nosné konstrukce 

zajistit. Není-li to možné, je nutné zvážit jinou možnost záchrany. 

 

B) Odstraněním trosek u obvodové zdi, vybudováním šachty a průraz obvodové 

zdi 

Tento způsob bude nejčastějším způsobem všude tam, kde nebude možno použít k 

vyvedení osob vstupy do místnosti. Používá se všude tam, kde zával u obvodové zdi má 

menší rozsah a trosky nejsou tvořeny velkými kusy. 

Zával je nejvhodnější odstranit těžkou technikou a to způsobem pojíždění podél úpatí 

závalu a postupně odstraňovat trosky do vzdálenosti 10 – 15 m, poté ručně [4].  

U obvodové zdi se pak hloubí v rostlém terénu. Hořejší základna šachty by měla mít 

rozměry min 1,0 x 1,0 m a to proto, aby se v šachtě dalo pracovat se sbíjecími přístroji 

nebo se zkráceným ručním nářadím. Hloubka šachty se určuje podle světlé výšky a 

uložením stropní desky místnosti vhledem k terénu. Dno šachty se hloubí o min 0,2 m 

hlouběji, než bude zamyšlená spodní hrana průrazu, to proto, aby se dalo v šachty páčit 

směrem dolů.  

Spodní hrana průrazu by měla být max. 1,5 m nad úrovní podlahy místnosti. Do této 

výšky jsou zasahující osoby schopny bez dalších pomůcek vyzvednout zraněné osoby. 

Průraz až na úrovní podlahy se nedoporučuje z důvodu větší kubatury výkopu a tím delší 

doby záchrany osob. Průrazy obvodových zdí mají obvykle rozměry 0,6 – 0,8 x 0,6 – 0,8 

m. V nepoškozeném obvodovém zdivu se horní hrana průřezu do šířky 0,8 m chová 

obvykle jako přirozená klenba a není nutno jí nijak zajišťovat. Budeme–li průrazem 
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protahovat raněné na nosítkách, může být nutné otvor zvětšit až na šířku 1 m poté se musí 

otvor podepřít alespoň jednoduchou podpěrou [4]. 

 

Obrázek č. 21: Schéma šachty podél obvodové zdi a průraz obvodové zdi 

 

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 

Zdroj: Příručka k odborné normě technické služby CO 

 

C) Odstraňováním úpatí trosek, vybudováním svislé šachty, vodorovné štoly a 

průrazem obvodové zdi 

Tento způsob je velmi obtížný a časově náročný. Proto ho používáme pouze tam, kde 

bude rozsáhlé nahromadění trosek z vícepodlažních budov a dále pak u trosek budov 

panelových, jejichž rozebrání by si vyžádalo ještě vetší náročnost a čas. Jde tedy o případy, 

kdy nelze pro velký rozsah závalu odstranit trosky ani od vchodu ani od obvodových zdí. 

V tomto případě odstraníme úpatí trosek tak, abychom si co nejvíce zkrátili délku 

budované štoly. 

Na úpatí trosek vybudujeme šachtu stejných rozměrů jako u šachty podél obvodové 

zdi, její hloubku však stanovíme tak, aby nad horní hranou štoly byla vrstva alespoň 1 m 

rostlé zeminy. Tuto vrstvu je třeba pokud možno zachovat, jinak dochází při štoloví 

k nadměrnému sesouvání nadloží. Při výpočtu hloubky šachty není nutné, aby spodní hrana 

průrazu v obvodové zdi byla max. 1,5 m nad podlahou místnosti, řídíme se pouze tím, aby 

1 m pod povrchem rostlé zeminy byla horní hrana štoly [4]. 

trosky, které je nutno odstranit až k obvodové 
zdi 

 

průraz 

 šachta 

podzemní prostory 
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V některých případech (u místností jejíž stropní konstrukce je nad terénem) budeme 

muset bez ohledu na nebezpečí sesouvání nadloží jeho tloušťku snižovat, jinak by došlo 

k průrazu až pod podlahou místnosti. 

Ze dna šachty razíme pak směrem k obvodové zdi štolu obdélníkového průřezu o 

výšce 0,9 – 1,0 x 0,8 – 0,9 m. Při štolování je nutné svislé stěny a stropy štoly pažit. Štolu 

ukončujeme opět průrazem obvodové zdi, který má stejné rozměry jako v předchozím 

případě. 

 

Obrázek č. 22:  Schéma šachty na úpatí trosek a vodorovné štoly pod troskami 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Příručka k odborné normě technické služby CO 

 

D) Odstraňováním úpatí trosek, vybudováním šikmé štoly a průrazem obvodové 

zdi 

Jde o způsob vyprošťování, který je v podstatě stejný jako v předchozím případě. 

Vynecháváme v něm šachtu a po odstranění úpatí trosek budujeme přímo z povrchu terénu 

šikmou štolu, kterou v předchozím případě ukončujeme průrazem obvodové zdi místnosti. 

Tento způsob má však poměrně velké nevýhody. Hlavní nevýhodou je, že začátek 

štoly nemá dostatečné nadloží a tím, že je nadloží zatěžováno troskami často dochází 

k sesouvání. Další nevýhoda je v tom, že sklon štoly je zapotřebí stanovit výpočtem a 

během prací jej musíme stále kontrolovat, aby nedošlo k vývodu štoly pod základy 

objektu.  

 

podzemní prostory 

průraz 

trosky velkého rozsahu 

odklízené úpatí trosek 

šachta na úpatí trosek 

štola 
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Obrázek č. 23: Schéma šikmé štoly na úpatí trosek s průrazem obvodové zdi 

 

 

 

 

 

 

¨ 

 

 

 

 

Zdroj: Příručka k odborné normě technické služby CO 

 

E) Vybudováním průrazu z okolních sklepů 

Tento způsob vyprošování je velmi výhodný v blokové městské zástavbě. Nejsou–li 

sklepní prostory zcela zavaleny nebo jsou–li v nich závaly pouze malého rozsahu, můžeme 

pak využít dveřních otvorů mezi sklepy a vybudovat průrazy zdí tak, abychom se 

sklepními prostory budov dostali k některé zdi místnosti se zavalenými osobami. Pro 

průrazy ve zdech sklepů platí rozměry jako u předešlých případů. 

  

F) Zřizováním průlezu stropem nebo provedením průlezu ze sousedních 

místností 

Průrazy stropů se zřizují jedině tehdy, není – li jiné možné cesty proniknutí 

k zavaleným osobám a neztíží – li se situace postižených osob. Otvor je možný zřídit 

přímo do stropu dané místnosti, nebo do přilehlých sklepních prostorů. Způsob průrazu 

stropů do vedlejších prostorů je výhodnější, umožňuje rychlejší postup prací a neohrozí 

postižené osoby. Průraz přímo nad zavalenými osobami provádíme jen jako krajní možnost 

a musíme při tom velmi pozorně sledovat stav nosných konstrukcí. V případech, kdy je 

strop porušen, musí být jeho rozebrání nebo podepření provedeno velmi opatrně.  

 

 

trosky velkého rozsahu 

odklizené úpatí trosek 

podzemní prostory 

šikmá štola 
průraz 
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8.3.1.4. Všeobecně k vyprošťování osob z úkrytů 

Úkryty se navrhují především vestavěné v podzemních podlažích stavebních objektů, 

tzn., že vyprošťování zavalených osob v úkrytech bude prováděno stejnými postupy, které 

jsou popsány v předchozích bodech.  

Hlavní výhodou úkrytů při porušení budovy je jejich zesílený konstrukční systém, 

který by měl vydržet zatížení trosek budovy bez porušení. Další výhodou je, že stálé úkryty 

by měly mít nouzové výlezy. Tyto výlezy ústí do nezavalitelného prostoru, tzn. prostoru, 

ve kterém nejsou zbytky sesunutých budov. 

Těmito úpravami se usnadňuje vyprošťování a je pravděpodobně, že osoby nejsou 

zavaleny troskami. 

 

8.3.2. Vyprošťovací práce v nadzemních částech budovy 

Záchrana osob, které zůstaly v rozrušených vyšších nadzemních částech budov, je 

prvořadým úkolem záchranných týmů. Záchranné složky by se v počátcích měly 

soustřeďovat tam, kde lze podle nakupení trosek, nebo jiných ukazatelů předpokládat 

velkou koncentraci osob pod troskami.  

 

8.3.2.1. Způsoby a možnosti pronikání k postiženým 

Způsoby pronikání k postiženým osobám nacházející se v nadzemních částech budovy 

vždy závisí na konkrétně vzniklé situaci a možnostech záchranných jednotek. Velitel 

zásahu vždy až po průzkumu místa rozhodne o takovém postupu, který bude nejrychlejší a 

přitom bezpečný jak pro záchranné jednotky, tak pro postižené osoby.  

Nejrychlejší a také nejbezpečnější způsob jak se dostat k postiženým osobám v ne 

zcela rozrušené budově je pomocí automobilových žebříků a plošin, ale tento způsob není 

vždy možný. Proto je nutné znát i další způsoby, které je možné použít k rychlé záchraně 

postižených osob. U ne zcela rozrušené budovy zůstávají zpravidla zachovalá ramena 

schodišť. Schodiště je možno použít (nejlépe po zhodnocení statikem) jako rychlá a 

snadnější cesta k postiženým osobám. Je – li některé rameno schodiště zřícené, je možné 

ho nahradit provizorním dřevěným schodištěm, nebo žebříky. 

K postiženým se můžeme také dostat průrazem ze sousední neporušené budovy.  

Další variantou jak se dostat postiženým je pomocí lan a žebříků. 
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8.3.2.2. Vlastní záchrana postižených 

Způsob, který zvolíme při záchraně osob je závislý na tom, jak se nám podaří 

k postiženým proniknout. Dále na tom, zda–li jsou postižení schopni samostatného 

pohybu. Svou roli bude mít v takovýchto situacích i duševní stav, stáří, fyzická kondice 

postižených a v neposlední řadě také labilnost okolních konstrukcí.   

  

8.3.3. Vyprošťovací práce zavalených osob mimo budovu 

U závalu mimo budovu tvoří trosky zejména obvodové zdi, nebo střešní konstrukce 

budov. Po příjezdu záchranných jednotek je v prvé řadě dobré zjistit, kde je možné 

předpokládat pohyb osob kolem budovy (východy, parkoviště) a od tohoto místa začít 

s průzkumem a hledáním postižených osob. Při takovém to druhu závalu jsou velmi 

potřební kynologové se svými čtyřnohými pomocníky, kteří důkladně a pokud možno co 

nejrychleji prohledají část sutin, lokalizují postižené osoby a tím umožní rychlé (zejména 

těžkou technikou) odklizení části sutin, kde s největší pravděpodobností nejsou postižené 

osoby.   

Zřícení budovy mimo svůj půdorys, přináší ještě další ztížení práce záchranných 

jednotek a to když dojde k zavalení příjezdových cest, zejména u míst s úzkými ulicemi. 

Při takových případech se záchrana postižených osob značně prodlužuje a odklízení 

překážejících trosek může vyvolat jejich další pohyb trosek a tím i možné zhoršení situace 

osob.  

 

8.3.3.1. Způsoby a možnosti pronikání k postiženým 

Při velkém nahromadění trosek, vytvoření kupy je možná záchrana způsobem napříč 

troskami za pomocí vytváření štol. Pokud se provádí záchrana tímto způsobem, nesmí se 

na povrchu trosek dít jakýkoliv pohyb, tzn., že vyhledávání osob pomocí psů, štěrbinových 

kamer atd. musí skončit, před ražením štoly. Pří procházením troskami je důležité myslet 

na to, že odstraněním překážek, které jsou v cestě (ocelové konstrukce, betonové a dřevěné 

trámy, armatury apod.) může dojít k porušení stability trosek, proto je vhodné se řezáním, 

sekáním konstrukcí vyhnout, jinak může dojít k posunu trosek a zavalení štoly. Vždy když 

bude použit k přerušení nebo odstranění konstrukce zápalný zdroj (autogen, rozprašovací 

pila), který může způsobit lokální požár trosek, musí být v blízkosti vhodný hasící 

prostředek. 
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Jestliže je vyloučena možnost dostat se k postiženým osobám pomocí štoly, může se 

provést podkop pod trosky závalu. Tento způsob je velmi náročný a zdlouhavý, protože se 

do cesty staví dlažby, kanalizace, inženýrské sítě apod.  

Další možností při nízkých závalech je dostat s k postiženým osobám i shora, buď 

přirozenými skulinami, nebo zřízením šachtice. Pro šachtice je možné využít prostoru u 

zachovalých nosných zdí. 

Posledním možným způsobem je dostat se k postiženým osobám je pomocí 

kanalizačních stok, jejichž umístění je v dnešní době digitalizace snadno dostupné a 

přesné. 

 

8.3.3.2. Vlastní záchrana postižených 

 Jakmile se zachránce dostane k zasypaným osobám, odstraňuje ručně sypké materiály 

nejdříve od hlavy, následuje hrudník a pas, poté se snažíme osobu vytáhnout a přenést ke 

zdravotníkům.      
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9. USAR 

 

Seskupení zkratek vychází s anglických slov Urban Search and Rescue Team což 

v překladu znamená Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí. 

Vyhledávající a záchranný odřad do obydlených oblastí je jedním z odřadů MV – 

generálního ředitelství HZS ČR. Odřad je určen především pro vyhledávací záchranné 

práce v obydlených oblastech světa, zejména po mimořádných událostech přírodního 

charakteru, ale může být použit i pro území ČR při zřícení budov [32].  

   

9.1. Historie USARu 

 

Historie specializovaného odřadu zabývajícího vyhledáváním a záchranou osob ze 

sutin zřícených budov sahá do roku 1999. Tento rok se všechny dostupné záchranné 

jednotky z mnoha zemí soustředily na pomoc obětem zemětřesení v Turecku a na 

Tchaiwanu. Po zkušenostech v místech neštěstí z roku 1999, chybělo už jen dotáhnout 

oporu v právních předpisech a ujednáních pro pomoc v mezinárodních záchranných 

pracích. 

Od roku 1999 bylo pro formování první specializované vyhledávací a záchranné 

jednotky využito sil a prostředků HZS hlavního města Prahy v návaznosti na mezinárodní 

letiště i základnu dopravního letectva Armády ČR, která byla schopna vyčlenit letecké 

prostředky pro přepravu humanitární pomoci.  

  

Prostřednictvím MV-generálního ředitelství HZS ČR došlo také v roce 1999 

k napojení České republiky na Mezinárodní poradní skupinu pro vyhledávací a záchranné 

práce (INSARAG), v rámci níž jsou projednávána pravidla a metodické postupy pro 

všechny procedury při vysílání, transportu, přijímání a koordinaci mezinárodních sil při 

rozsáhlých katastrofách spojených se zřícením objektů a poruchou infrastruktury 

v postižené oblasti. 

Po sedmi letech budování se vybavení USAR odřadu po všech stránkách velice 

zkvalitnilo a stejně tak i připravenost jednotlivých příslušníků HZS ČR i ostatních osob 

(členové kynologických organizací se psy, styční důstojníci, lékař).  
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Od roku 2002 bylo v rámci pravidelných jednání Mezinárodní poradní skupiny pro 

vyhledávací a záchranné práce (INSARAG) rozhodnuto o upřesnění názvu na USAR, 

protože se v minulých letech používalo také označení SAR a tento název (Search and 

Rescue) byl používán zároveň pro službu pátrání a záchrany v případě zmizelých letadel.  

 

S platností od 1. července 2007 dosáhl také HZS Moravskoslezského kraje 

akceschopnosti vyhledávacího a záchranného odřadu. 

9.2. Právní zakotvení a předpisy USARu v ČR 

 

� Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 73 ods. 2 Hasičské záchranné sbory krajů jsou oprávněny v případě naléhavé 

potřeby při zdolávání požárů soustřeďovat a nasazovat jednotky požární ochrany 

bez ohledu na to, komu jsou podřízeny a věcné prostředky požární ochrany bez 

ohledu na to, kdo s nimi disponuje. Obdobné oprávnění má Ministerstvo při potřebě 

nasazení jednotek požární ochrany a věcných prostředků požární ochrany z více 

krajů, při poskytování mezistátní pomoci nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení. 

 

� Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 7 ods. 1 b) Ministerstvo vnitra plní úkoly v oblasti zapojení České republiky do 

mezinárodních záchranných operací při mimořádných událostech v zahraničí … 

 

� Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 1 ods. 1. HZS ČR, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a 

majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. 

 

� Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru Policie České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

� Nařízením vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do 

mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a 
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náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými 

osobami na ochranu obyvatelstva. 

 

� Nařízení vlády č. 527/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o 

stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování 

a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými 

osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva. 

� Usnesení vlády ČR č. 458 ze dne 9. května 2001, k návrhu zapojení České 

republiky do mírových a záchranných operací a humanitární pomoci 

 

� Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 57/150 ze dne 16. prosince 2002, o posílení 

efektivity a o koordinaci pomoci při mezinárodních vyhledávacích a záchranných 

operacích (Metodika INSARAG). 

 

� Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra 

vnitra č. 45 ze dne 9. 10. 2003, kterým se stanoví zásady pro vytváření odřadů HZS 

ČR pro poskytování pomoci mezi kraji v rámci České republiky a při zapojení 

České republiky do mezinárodních záchranných operací ve znění pokynu 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra 

č. 7 ze dne 2. 2. 2004. 

 

� Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra 

vnitra č. 48 ze dne 31. 10. 2003, kterým se stanoví kvalifikační požadavky na 

psovoda se psem předurčeného k nasazení v rámci záchranných prací 

 

9.3. Prostředky připravené k okamžitému nasazení 

 

Speciální technikou a prostředky je podle charakteru záchranných prací odřad MV-

generálního ředitelství HZS ČR vybavován příslušnými HZS krajů. USAR odřad je 

vybavován zejména technickými prostředky HZS hl.m. Prahy a HZS Moravskoslezského 

kraje. Struktura odřadu USARu je znázorněná v příloze č.3. 
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USAR odřad využívá tří způsoby dopravy k místu nasazení [32]: 

1. Letecká přeprava se uvažuje do vzdálenosti 2 500 km. V České republice je 

omezena vybavením Armády ČR. V současné době probíhají jednání, s vazbou na 

modernizaci leteckého parku dopravního letectva Armády ČR, k zajištění leteckých 

prostředků pro přepravu USAR odřadu, potažmo humanitární pomoci. Aktuálně jsou 

k dispozici letouny An-26, vrtulníky Mi 171.  

 

2. Pozemní cesta umožňuje přesun těžké techniky a soběstačnou činnost USAR 

odřadu. Vyslání pozemní cestou se předpokládá na vzdálenost do 1000 km (cca 17 h 

jízdy). 

  

3. Kombinace obou způsobů přeprav - síly vyslané letecky mohou být doplněny 

pozemními silami a mohou zasáhnout do vzdálenosti až 2500 km (cca 60 hodin jízdy) s 

plnou podporou a týlovým zabezpečením první jednotky vyslané leteckou cestou. 

 

Prostředky 

Terénní vůz 4 x 4 (zn. Subaru, Mitsubichi)  - je určen pro všechny druhy odřadů. Lze 

připojit vlek s kontejnery, viz příloha č. 4. 

 

Speciální kontejnery - jsou určeny pro leteckou přepravu a přepravu na vleku za 

vozem, viz příloha č. 4. Obsah kontejneru tvoří vše co je potřeby v místě zásahu, tj. je 

vybaven nejmodernější vyhledávací a záchranářskou technikou, včetně dýchacích přístrojů. 

Vedle lezeckého vybavení zde nechybí motorové pily, rozbrušovačky na kovy i zdivo, 

vrtačky, sbíječky, hydraulické stojky, ale také kvalitní přístroje na vyhledávání zavalených 

osob (echolokátor, bioradar, štěrbinové kamery…) a hydraulické nářadí na vyprošťování 

zraněných z dopravních prostředků 

 

Logistické prostředky - po stránce týlového zabezpečení je odřad vybavován stravou 

na příslušný počet dní, stany, spacími pytli a dalšími prostředky. Pohotovostní zásoba 

potravin na 7 dnů (5 dnů nasazení, 2 dny cesty) pro 25 osob je trvale k dispozici. 

Dále je k dispozici při pozemní dopravě - týlový kontejner, náhradními díly pro vozidla, 

alternativně pak cisternou na PHM a cisternou s pitnou vodou. 
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Telekomunikační prostředky - satelitní telefony s faxem, radiostanice, mobilní 

telefony. 

 

Zdravotnické prostředky - předurčení členové záchranného odřadu jsou očkováni proti 

několika specifickým nemocem. Se záchranným odřadem se operace vždy účastní lékař 

z MV, s veškerým potřebným zdravotnickým vybavením jak pro členy týmu, tak pro 

postižené osoby.  

 

9.4. Působení USAR odřadu nebo jeho členů v zahraničí. 

 

Pakistánská islámská republika 2005 – zemětřesení o síle 8. stupně Richterovy 

stupnice.  ČR vyslala do místa zdravotnickou záchrannou jednotku čítající 23 osob, z toho 

čtrnáctičlenný tým lékařů a zdravotníků, pětičlenná skupina příslušníků HZS hl. m Prahy a 

čtyři záchranáři. 

 

Stát Izrael 2006 – válečný konflikt mezi Izraelem a Libanonem. Členové odřadu 

USAR se podíleli na doprovodu humanitární pomoci a zajistili následnou vykládku 

humanitárního nákladu z letadla. 

 

Albánie a Makedonie 2007 – rozsáhle lesní požáry. Členové odřadu USAR se 

podíleli na doprovodu humanitární pomoci, kterou tvořili zásahové vybavení pro tamní 

hasiče. 

 

Albánie 2008 – výbuch muničního skladu. Členové odřadu USAR dopravovali 

doprovodu humanitární pomoc, kterou tvořila zejména krevní plazma a zdravotnický 

materiál. 

 

Čína 2008 - zemětřesení v provincii S'-čchuan  v jihozápadní Číně. Členové odřadu 

USAR dopravovali humanitární pomoc (na letiště Frankfurt nad Mohanem), kterou tvořila 

dodávka medikamentů a 9 ks stanů.  
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Rumunsko 2008 – rozsáhlé povodně. Členové odřadu USAR dopravovali 

humanitární pomoc, kterou tvořila 12 ks. elektrocentrál. 

 

Ukrajina a Moldávie 2008 – rozsáhle povodně. Členové odřadu USAR dopravovali 

humanitární pomoc, kterou tvořila na Ukrajinu 6 čerpadel, 500 nafukovacích lehátek, 500 

spacích pytlů a 240 pohotovostních balíčků prádla. Do Moldavska 10 čerpadel,  

6 elektrocentrál, 500 vysokých gumových bot. 

 

Gruzie 2008 – válečný konflikt. Členové odřadu USAR dopravovali humanitární 

pomoc, kterou tvořil zdravotnický materiál. 

 

Moldávie 2009 – výpadek dodávka plynu. Evropská komise vyslala čtyřčlenný 

expertní tým do Moldávie, která prostřednictvím monitorovacího a informačního centra 

EU požádala o mezinárodní pomoc v souvislosti s výpadkem dodávek plynu z Ruska. Tým 

působil v Moldávii, jeho členem byl také styčný důstojník Hasičského záchranného sboru 

ČR předurčený pro zapojování do mezinárodních záchranných operací. Odborníci EU mají 

na místě zhodnotit situaci a doporučit další postup v pomoci Moldávii. 

 

Nambie 2009 – rozsáhle povodně. Evropská komise rozhodla o vyslání koordinačního 

a vyhodnocovacího týmu do Namibie, která v současnosti čelí následkům katastrofálních 

povodní a požádala o pomoc Evropskou unii. Do šestičlenného týmu expertů byl zařazen 

také český odborník - příslušník Hasičského záchranného sboru ČR.     
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10. Zásady pro požární zabezpečení improvizovaných 

úkryt ů 

 

Jak již bylo popsáno v kapitole 7, slouží IÚ k ochraně obyvatelstva před účinky 

světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a 

proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení. Při některých těchto účincích zejména 

zbraní hromadného ničení je riziko, že vznikne u prostorů sousedících s prostory IÚ požár, 

který ohrožuje ukrývající se osoby v IÚ.  

10.1. Jevy provázející hoření  

 

Jak vyplývá z definice požáru dle Vyhl. MV 21/1996 Sb., požár je nežádoucí hoření a 

proto ho provázejí všechny jevy jako u hoření. U hoření rozeznáváme tyto jevy [32]: 

� Přenos tepla 

� Plamen 

� Zplodiny hoření  

� Světelné záření 

10.1.1. Přenos tepla 

Hoření je fyzikálněchemická reakce, při které se vždy uvolňuje teplo. Teplo se 

v oblasti hoření nehromadí, ale odvádí se do okolí prouděním, vedením a sáláním. 

 

Přenos tepla prouděním probíhá zejména prostřednictvím ohřívání kouře. Vysoce 

zahřátý kouř může i zakládat nová ohniska požáru, což ovlivňuje šíření požáru. Přenos 

tepla prouděním však vlastní hoření nepodporuje. 

 

Sálavé teplo se vyzařuje z oblasti hoření z větší části do okolí a z menší části zpět 

na povrch hořící látky. Sálavé teplo, které se vyzařuje do okolí, v případě dopadu na 

hořlavé konstrukce, zařízení a materiál působí jako vnější teplo, které může za určitých 

případů způsobit přenesení požáru. 

Z hlediska udržování a rozvoje vlastního hoření je nejdůležitější ta část sálavého tepla, 

která z oblasti hoření dopadá zpět na povrch hořící látky. V důsledku toho se neustále 

udržuje vysoká teplota povrchu hořlavé látky a podporuje se rychlé odpařování hořlavin, 



 

63 

čímž se hoření samovolně udržuje. Čím větší bude mít hořlavá látka výhřevnost, tím více 

tepla se bude při hoření uvolňovat, tím větší bude také část sálavého tepla dopadajícího 

zpět na povrch látky a tím bude i hoření intenzivnější. 

Přenos tepla vedením - tento druh přenosu tepla je vázán zejména na pevné látky a 

souvisí s jejich tepelnou vodivostí. Tepelně nevodivé látky se používají jako izolační 

materiály. Z látek, které teplo vedou, jsou rozhodující kovy. Při jejich ohřátí vlivem požáru 

zvyšují svou teplotu a mohou působit na šíření požáru. Např. ocelové potrubí, procházející 

stěnou, ohřáté na vysokou teplotu, může být zdrojem zapálení na druhé straně stěny.  

10.1.2. Plamen 

Vnějším projevem fyzikálněchemické reakce je plamen. Tím se projevuje hoření 

látek, které se mohou přeměnit v plyny a páry, u pevných látek, které nejsou schopny 

uvolnit hořlavé plyny a páry probíhá tzv. bezplamenné hoření (žhnutí, doutnání). 

Většina případů hoření probíhá v plynné fázi za vzniku plamene. Plamen je možno 

rozdělit: 

podle způsobu přípravy plynné směsi na :  

� kinetický - hořlavá látka je předem smíchána s oxidačním prostředkem  

� difúzním - k promíchání dochází až v průběhu hoření  

 

podle tytu šíření plamene ve směsi na :  

� stacionární - poloha plamene je fixována, 

� nestacionární - plamen se v prostoru přemisťuje. 

 

podle způsobu proudění plynné směsi na :  

� laminární - nevznikají znatelné víry, jednotlivé proudnice probíhají zhruba 

rovnoběžně, 

� turbulentní - dráhy částic jsou nepravidelné, rychlosti a směr se neustále mění, 

hmota se značně promíchává.  

 

Zvýšením rychlosti proudění přechází laminární plamen v turbulentní.  

 

podle oxidace uhlíku na :  

� nesvítivý - hořlavá látka obsahuje více než 50 % kyslíku a přítomný uhlík se začíná 

oxidovat tímto kyslíkem už před pásmem hoření, 
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� svítivý - látka obsahuje méně než 50 % kyslíku, volný uhlík se dostává do pásma 

hoření, kde se oxiduje a žhne – svítí, 

� plamen čadivý - látka obsahuje více než 60 % uhlíku a málo nebo vůbec žádný 

kyslík, uhlík se nestačí oxidovat ani v pásmu hoření a uniká ve formě sazí. 

10.1.3. Zplodiny hoření 

Zplodiny hoření zaujímají větší objem než, původní hořlavá látka a v prostru pak 

dochází k nárůstu tlaku a tím i teploty v prostoru.  

Mezi nejčastější toxické plyny, se kterými se potkáváme u požárů, patří zejména: 

� Oxid uhelnatý (CO) má na svědomí více úmrtí při požárech, než všechny ostatní 

zplodiny hoření dohromady. Tento bezbarvý plyn bez zápachu je lehčí než vzduch 

a vzniká při každém požáru. Hlavní nebezpečí CO spočívá v jeho schopnosti vázat 

se na červené krvinky (přesněji - hemoglobin), čímž dochází k bezvědomí 

postiženého následkem nedostatečného zásobování mozku kyslíkem. 

 

� Oxid uhličitý (CO2) je nehořlavý plyn bez barvy a zápachu, je těžší než vzduch. 

Ačkoliv se používá i jako hasební látka, je i jedním z produktů hoření. Je 

konečným produktem hoření látek bohatých na uhlík, přičemž ho vzniká více při 

dokonalém hoření než při žhnutí. Nebezpečí CO2 spočívá i v tom, že na jeho 

zvýšenou koncentraci tělo reaguje zrychlením dýchání, čímž se ovšem do 

organismu dostává i větší množství ostatních produktů hoření. 

 

� Mezi další velmi nebezpečné plyny a látky vznikající při hoření patří chlorovodík, 

kyanovodík, fosgen a ultrajedy. Kromě nebezpečí vyplývající z toxicity zplodin 

hoření musíme počítat i se schopností těchto zplodin se vznítit nebo explodovat.  
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Tabulka č.8: Účinek některých narkotických sloučenin nacházejících se ve zplodinách 

hoření. 

5 minut 30 minut 

Sloučenina ztráta vědomí smrt ztráta vědomí smrt 

CO, ppm 6000 - 8000 12 000 - 16 000 1400 - 1700 2500 - 4000 

HCN, ppm 150 - 200 250 - 400 90 - 120 170 - 230 

O2, % obj. 10 – 13 < 5 < 12 6 - 7 

CO2, % obj. 7 – 8 > 10 6 - 7 > 9 

 

Zdroj: Dynamika požáru, Karol Balog, Miloš Kvarčák, SPBI 1999. 

 

10.1.4. Světelné záření 

Výskyt světelného záření je spojen s existencí plamene. Tento jev tedy provází pouze 

látky schopné plamenného hoření. U záření v oblasti viditelného světla je nutno rozlišovat 

mezi zářením celého spektra vlnových délek a vyzařováním světla o určité vlnové délce. U 

plamene se většinou vyskytuje záření celého spektra. Světelným zářením se požár 

nerozšiřuje ani neovlivňuje požár v místě hoření 

 

Jak ukazují statistiky HZS ČR, hlavním nebezpečím při požáru jsou zplodiny hoření. 

Asi 85 % osob umírá právě v důsledku nadýchání zplodin hoření [31]. Uvádí se, že 

k usmrcení osoby stačí při velké koncentraci zplodin hoření jen tři nádechy. 

 

10.2. Základní charakteristiky chování konstrukcí při požáru 

 

Chování konstrukce při požáru tj. vysokých teplotách je základním poznatkem pro 

stanovení odolnosti konstrukcí. Dle ČSN 73 0802 je požární odolnost konstrukce doba, po 

kterou jsou stavební konstrukce schopny odolávat teplotám vznikajících při požáru, aniž by 

došlo k porušení jejích funkce. Základní konstrukce v oblasti požární bezpečnosti staveb 

jsou konstrukce betonové, ocelové a dřevěné. 
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Při návrhu odolnosti stavebních konstrukcí se vychází z návrhového požáru, který 

pracuje s teplotními křivkami a z nich pak vyplývá rychlost prostupu tepla do konstrukce. 

Na této rychlosti prostupu tepla do konstrukce je závislá odolnost konstrukce. 

10.2.1. Betonové konstrukce 

Beton je směs cementu, kameniva, vody, přísad a příměsi, která získává své konečné 

vlastnosti hydratací cementu. 

Při teplotách nad 100 °C beton ztrácí vlhkost, kamenivo se rozpadá, vnikají 

mikrotrhliny a postupně dochází k odpadávání povrchových částí. Dále při teplotách nad 

350 °C dochází k dehydrataci kameniva a tím k jeho porušování. Do teplot 1200 °C beton 

transformuje a nad tuto teplotu se beton taví a ztrácí tak své mechanické vlastnosti. 

 

Graf č. 7: Teplotní roztažnost betonu 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Prezentace „ Betonové konstrukce - požární návrh“, Prof. Ing. Jaroslav Procházka, 

ČVUT Fsv Praha. 

10.2.2. Ocelové konstrukce 

Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, která obsahuje méně než 

2,14 % uhlíku. 

Při teplotě nad 350 °C dochází k poklesu mechanických vlastností, kolem teploty 550 

°C nastává kritická teplota, pří které dochází ke ztrátě mechanických vlastností. Při 

teplotách 700 - 800 °C dochází ke smršťování a přetvoření konstrukce. 
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Graf č.8: Teplotní roztažnost oceli 

 

Zdroj: Prezentace „ Ocelové konstrukce - požární návrh“, František Wald, Zdeněk Sokol, 

ČVUT Praha 

 

10.2.3. Dřevěné konstrukce 

Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny, dřevo 

se skládá ze tří základních složek a to z celulózy 40 - 50 %, ligninu 20 - 30 % a 

hemicelulózy 20 - 30 %. 

Při teplotách nad 100 °C uvolňování vlhkosti a tím hustoty o cca 10 %, nad teplotu 

200 °C nastává zóna tepelného rozkladu. Při teplotách nad 300 °C dochází k pyrolýze tj. 

k zuhelnatění dřeva. 

 

Obrázek č. 24:  Zuhelnatění dřeva při požáru 

 

Zdroj: Prezentace „ Dřevěné 

konstrukce - požární návrh“, 

Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., 

ČVUT Praha. 
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10.3.  Normy vztahující se k PBS 

 

Českých státních norem a norem evropským, které se vztahují k požární bezpečnosti 

taveb je celá řada a proto v této kapitole uvedu pouze normy, které se nejčastěji budou 

vztahovat na budovy, ve kterých se mohou vyskytovat IÚ. 

 

10.3.1 Struktura norem PBS 

Jako kmenová norma pro požární bezpečnost staveb nevýrobních objektů je norma 

ČSN 73 0802 (výrobních ČSN 73 0804), ta uvádí způsoby určení požárního rizika, hodnotí 

vliv požárně bezpečnostních zařízení, řeší únikové cesty, odstupy, požadavky na technická 

a technologická zařízení a vytváří podmínky pro úspěšný protipožární zásah [11]. 

Obě základní, kmenové normy jsou doplněny projektovými normami, které zpřísňují 

anebo zjednodušují normy projektové. Dále jsou vydávány zkušební normy pro zkoušení 

konstrukcí a zařízení, do kterých jsou implantovány evropské zkušební normy [11]. 

Všechny normy mají jediný úkol, a to pomáhat chránit životy a zdraví osob 

pohybujících se objektech i chránit zasahující hasiče a další záchranné složky. 

 

10.3.2 PBS - normy pro bydlení o ubytování 

Jak vyplývá z kapitoly 7, budují se  ÍÚ převážně v prostorách rodinných a bytových 

domů, tyto stavby jsou v oblasti PBS nezívány jako budovy pro bydlení a ubytování dle 

ČSN 73 0833.  

Budovy pro bydlení jsou rozděleny do dvou skupin a to OB1 a OB2. Do skupiny OB1 

jsou zařazeny rodinné domy a rodinné rekreační objekty s nejvýše třemi obytnými 

buňkami a třemi nadzemními podlažími. Do skupiny OB2 patří bytové domy mající více 

než tři obytné buňky.  

Budovy pro ubytování jsou také rozděleny do dvou skupin OB3 a OB4. Skupina OB3 

jsou domy pro ubytování o projektové ubytovací kapacitě nejvýše 60 osob umístěných 

nejvýše do 3. Nadzemního podlaží, nebo nejvýše 40 osob v ostatních případech. Skupina 

OB4 jsou domy pro ubytování kapacitou větší, než stanoví skupina OB3. 
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Na tom, do které skupiny jsou budovy zařazeny, závisí náročnost požární bezpečnost 

budovy. Dá se říci, že čím větší číslo u označení OB tím, vyšší požární zabezpečení 

objektu. Z toho vyplývá, že normy v oblasti PBS zohledňují míru rizika vniku požáru 

v objektech. 

 

Pro ilustraci uvádím v příloze č. 5 požadavky PBS pro budovy skupiny OB1. 

   

10.4. Návrh zásad pro požární zabezpečení IÚ 

 

Návrh zásad pro požární zabezpečení IÚ vychází ze základních požadavků pro návrh 

IÚ a z požárních norem pro budovy pro bydlení a ubytování. Další parametrem je co 

nejdelší pobyt, přežití osob v IÚ, když v okolních prostorách probíhá požár. 

10.4.1. Základní pojmy v PBS [26]. 

Požární riziko - míra rozsahu případného požáru v posuzovaném stavebním objektu 

nebo jeho části. 

 

Požární úsek - prostor stavebního objektu, ohraničený od ostatních částí tohoto 

objektu požárně dělícími konstrukcemi, popř. požárně bezpečnostním zařízením. 

 

Požárně dělící konstrukce - stavební konstrukce, bránící šíření požáru mimo požární 

úsek, schopná po stanovenou dobu odolávat účinkům požáru. 

 

Požární uzávěr otvoru  - stavební konstrukce, bránící šíření požáru otvory v požárně 

dělící konstrukci (dveře, vrata, požární klapky). 

 

Požární odolnost - doba, po kterou jsou stavební konstrukce nebo požární uzávěry 

schopny odolávat teplotám vnikajících při požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce. 

 

Stupeň požární bezpečnosti - klasifikační zatřídění vyjadřující schopnost stavebních 

konstrukcí požárního úseku jako celku čelit požáru z hlediska rozšíření požáru a stability 

konstrukcí objektu. 
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10.4.2. Požární riziko 

IÚ by měl tvořit samostatný požární úsek zařazený nejlépe v VII stupni požární 

bezpečnosti.  

Ze stupně požární bezpečnosti vyplývají požadavky na stavební konstrukce a požární 

uzávěry požárního úseku. Normy PBS stanoví stupně požární bezpečnosti od I - VII 

stupně, přičemž VII. stupeň klade nejpřísnější požadavky na stavební konstrukce.    

 

10.4.3. Odolnosti stavebních konstrukcí 

Požadované požární odolnosti stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0802 tab. 12 jsou 

pro požární úseky následující: 

IIV. stupni požární bezpečnosti - podzemní podlaží 

                                    

� požární stěny a stropy       REI 180 minut 

� požární uzávěry otvorů      EI 90 DP1 

� obvodové stěny          REI 180 minut 

� schodiště uvnitř PÚ                                                            R 45 DP3 

 

R - únosnost a\stabilita 

E - celistvost 

I - teploty na neohřívané straně 

DP1- konstrukce nepodporující požár - nehořlavé konstrukce 

 

Všechny stavební konstrukce dle zásad pro výstavbu IÚ by měly být z nehořlavých 

materiálů. Odolnosti staveních konstrukcí se stanoví dle ČSN 73 0821 Požární odolnost 

stavebních konstrukcí, nebo zkouškou podle zkušebních předpisů ČSN EN. Příklad 

materiálu splňujících požární odolnost uvádím v příloze č. 6. 

 

Požární uzávěry - požární dveře by měli mít funkci proti prostupu zplodin kouře, tj. 

kouřotěsné dveře, tím po stanovenou dobu tj. 90 minut by nemělo dojít k pronikání kouře 

do IÚ.  Dále by požární dveře měly být s mezním stavem I tj. s teplotou na neohřívané 

straně, tím by nemělo docházet k nadměrnému zahřívání prostoru IÚ. 
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10.4.4. Únikové cesty 

Podle zásad pro budování IÚ má mít úkryt min. 2 vchody vzdálené pokud možno co 

nejdále od sebe. Je vhodné, aby jeden z východů byl přímo na volné (po odstranění 

utěsňujících úprav) prostranství a druhy východ, aby vedl co nejkratší cestou přes objekt na 

volné prostranství. Cesta přes budovu by měla vést pouze chodbami mimo místnosti, kde 

je pravděpodobnost vniku požáru (kotelna, dílna, garáž). 

 

10.4.4. Zařízení pro protipožární zásah 

Při použití IÚ není vhodné úkryt opouštět, proto hašení mimo úkryt připadá v úvahu 

jen při vniku požáru v blízkosti úkrytu. Proto je potřeba jen v úkrytu ručního hasicího 

přístroje nevhodněji práškového, kterým bude možné uhasit začínající požár v úkrytu. 

Z povahy úkrytů by však požár vněm neměl nastat, jedině neopatrností ukrývaných osob či 

porušením zásad. 

 

10.4.5. Závěrečné shrnutí 

Stanovení zásad pro požární zabezpečení IÚ vychází z platných norem v oblasti PBS. 

Je - li úkryt zbudován podle doporučení a zásad není větším problémem splnit požární 

doporučení i pro nejpřísnější stupeň požární bezpečnosti.  

Jediným, co může být jistá slabina jsou požární dveře, které pro požární odolnost EI 

90 DP1 jsou konstrukčně náročnější (vlastní atypická zárubeň, zvláštní kotvení zárubně) a 

tím i dosti drahé. Hasicí přístroje už jsou nyní skoro ve všech stavbách povinné a mnoho 

osob si je pro svou bezpečnost pořizuje, proto by nemělo být jejich vybavení v IÚ 

problémem.  
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11. Závěr 

 

V Diplomové práci jsem se zabýval problematikou zřícených budov, jejich 

konstrukčním systémem, druhy trosek po zřícení, jak trosky zajišťovat a možnosti, jak se 

dostávat k postiženým osobám.  

Dále jsem nastínil problematiku Improvizovaných úkrytů, protože se jedná dle platné 

koncepce OO o hlavní formu ukrytí osob při krizových stavech. Tím v nich může dojít 

k zavalení ukrývaných osob.  

V poslední části jsem se pokoušel stanovit zásady požárního zabezpečení 

improvizovaných úkrytů. 

 

Cíl práce byl splněn. Rozsah diplomové práce mi neumožňoval podrobněji rozebrat 

každý z bodů Diplomové práce, podrobněji jsem se snažil zastavit u problematiky vzduchu 

pro zavalené osoby. 

Co tato práce přináší? Moje práce dává celkový přehled o problematice záchrany osob 

ve zřícených budovách, opírám se i o historické prameny, které byly sepsány v padesátých 

letech. Tedy v období, kdy lidé měli ještě živé vzpomínky na 2. světovou válku, kde byla 

záchrana osob ze zřícených budov velmi častá. Proto mohou být některé poznatky z této 

doby, použité v mé Diplomové práci, vítaným zdrojem informací i pro dnešní záchranné 

složky. 

 

 

. 
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