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Anotace 

PEŠÁK, R. Řešení  mimořádných události a návrh opatření k jejich eliminaci v Regionálním 

muzeu v Mikulov.  Ostrava: Diplomová práce, VŠB-TU, 2009. 68 s. 

 

Klíčová slova: 

 Historický objekt,  mimořádná událost, požární zabezpečení, průjezdnost ulice, 

hydrantová síť, elektrická požární signalizace . 

     

     V teoretické části se práce zabývá problematikou požárů historických objektů včetně 

případových studií proběhlých požárů. V praktické části je rozebrána  požární bezpečnost  

Regionálního  muzea v Mikulově umístěného v historickém objektu zámku. Dále práce  

hodnotí  hlediska možnosti hasebního zásahu, opírá se o praktické cvičení složek 

Integrovaného záchranného systému. Podává návrh opatření pro zlepšení současné situace 

z hlediska požární ochrany a  snížení možného rozsahu škod v případě požáru. 

 

Abstract 

PEŠÁK, R. Emergency Management and Draft of  Measures to Their Elimination at the 

Regional Museum in Mikulov. Ostrava: Diploma thesis, VŠB-TU, 2009. 68 p. 

 

Keywords:  Historical object,  emergency incident, fire safeguard, capacity of street, water 

hydrant net, automatic detection equipment. 

    

     In part of teory the thesis consider to problems of fires in historical buildings inclusive 

case studies of recent fires. In part of practics is analysed fire safety of the Regional  museum 

in Mikulov placed to the castle historical object. Then the work values angle of possibilities of 

fire action, which is based on the practical training of the integrated rescue system. Files a 

proposal of arrangement for improvement current situation in point of fire protection view and  

decrease of possible range of damage in case of fire. 
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1 Úvod 

 

     Historické památky v nás probouzejí zvláštní pocity. Obdiv, touhu zažít aspoň na malou 

chvíli tu tichou minulost a vrátit se do dávných časů. Aby tyto pocity mohli zažít i děti našich 

dětí,  musíme chránit tyto klenoty před poškozením. Oheň patří mezi nejzhoubnější.  Nevratné 

škody způsobené požárem zvyšují význam preventivní ochrany. Zatímco pro nově budované 

stavby existuje řada zařízení, která jsou schopna indikovat vznik ohně, případně automaticky 

spustit hasící zařízení, u historických staveb je jejich instalace často spojená s obtížně 

přijatelnými zásahy do původních konstrukcí. 

     Cílem této práce je poskytnout informace o úrovni zabezpečení z hlediska požární ochrany 

u konkrétního objektu, o možnostech provedení  hasebního zásahu a o podmínkách ztěžující  

zásah. Navrhnout opatření  pro zlepšení současné situace. 

     Finanční nároky na zajištění protipožární ochrany historických objektů nejsou malé, avšak 

ve srovnání se škodami, které požár může způsobit, jsou minimální.  

     Jako kluk jsem byl fascinován studnou  hlubokou padesát metrů na horním nádvoří 

Mikulovského zámku, pro mne tehdy symbol dostatku vody. Dnes už vím,že všechno je 

jinak…. 
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2 Literární rešerše 

 

ZELINGER, J. Technické možnosti ochrany památek před požárem, In: Požár na památkách – 

příčiny, následky, prevence. Praha, 2005. 

      

     Tento dokument  uvádí přehled systémů detekce požáru a hasicích zařízení. Je zde dále  

hodnocena  možnost jejich využití se všemi  jejich klady a zápory. 

 

BRICHTOVÁ, Dobromila. Zámek Mikulov. Praha : 2002. 60 s 

 

     Tato publikace se vyčerpávajícím způsobem  zabývá  historii Mikulovského zámku od  

jeho prvních zmínek v historických pramenech do současnosti. 

 

Kolektiv autorů. Zásobování hasivy. Ostrava: SPBI, 1999. 176 s. 

      

     Tato publikace popisuje způsoby a možnosti dodávky vody pro požární zásah. Podrobně 

rozepisuje principy dodávky hasební vody na požářiště, upozorňuje na úskalí, která mohou 

nastat při hasebním zásahu vodou.  

 

HANUŠKA, Z. Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru.: Praha 1996 

     

     Dokument pojednává o principech zpracování dokumentace zdolávání požáru. Jsou zde 

rozebrány jednotlivé části dokumentace, popsán podrobně způsob jejich vypracování. Na 

konci dokumentu jsou uvedeny příklady operativní karty a operativního plánu. 
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3 Právní předpisy a normy vztahující se k PO kulturních 

památek 

 
     Rozbor platných právních předpisů je pro přijímání dalších opatření  velmi důležitý. 

V následujících kapitolách jsou uvedeny vybrané zákony a vyhlášky, nařízení vlády, 

technické normy,  které mají vztah k  požární ochraně na dané téma. 

3.1  Zákon o požární ochraně 

 

     Základním právním předpisem na úseku požární ochrany je zákon č. 133/1985 Sb.,  

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  

„Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví a majetku občanů 

před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a 

fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární 

ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany.“ [9] 

     Podle míry požárního nebezpečí se i kulturní památky člení do kategorií: 

o bez zvýšeného požárního nebezpečí, 

o se zvýšeným požárním nebezpečím, 

o s vysokým požárním nebezpečím. 

 

     Většina těchto objektů (nebo alespoň jejich části) je začleněna do kategorie se zvýšeným 

požárním nebezpečím, obvykle na základě § 4, odst. 2, písm. e) nebo j) zákona  

[9] – jedná se o prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení [15] 120 kg.m-2 a 

vyšší nebo o objekty, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah [10]. 

     V návaznosti na toto začlenění vyplývají další povinnosti zejména z výše uvedeného 

zákona a jeho prováděcích předpisů (především vyhlášky [10]) .  
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3.2  Památkový zákon 

 

     Jde o zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. [27] 

Hlavním účelem zákona je ochrana, uchování, přiměřené využití a prezentace kulturních 

památek, jejich souborů a prostředí. Některé další podrobnosti upravuje vyhláška Ministerstva 

kultury č. 66/1988 Sb., v platném znění, kterou se daný zákon provádí. 

 

3.3  Stavební zákon 

 

 

     Hodnocení historických objektů z hlediska požární ochrany se provádí v rámci změn 

staveb při stavebním nebo kolaudačním řízení podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů [29]. Ke stavebnímu řízení se, 

podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj [24], dále připojuje projektová dokumentace 

stavby, která mimo jiné  obsahuje i požárně bezpečnostní řešení. Struktura řešení je zřejmá z § 

41 vyhlášky [10]. 

     Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj [24] mimo jiné určuje, jakým způsobem musí být 

stavby užívány a udržovány. A to tak, aby: 

o byla zachována stabilita a únosnost konstrukcí, 

o bylo bráněno šíření požáru uvnitř i vně stavby, 

o byla zajištěna bezpečná evakuace osob, zvířat a majetku, 

o byl umožněn účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany. 

 

3.4  Zákon o technických požadavcích na výrobky 

 

     Užívání, oprav a rekonstrukcí památek se také dotýkají předpisy, které jsou vydávány pro 

zabezpečení ochrany zdraví, bezpečnosti osob, majetku či přírodního prostředí. Této 

problematiky se  dotýká zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky            

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [28]. Cílem tohoto 
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zákona je zajistit, aby na trh přicházely jen kvalitní výrobky z hlediska bezpečnosti, ekologie 

a hygieny.  

     U vybraných výrobků, které určuje velké množství prováděcích předpisů k tomuto zákonu, 

je výrobce (dovozce) povinen předložit tzv. prohlášení o shodě. Toto prohlášení je vystaveno 

na základě certifikace, což je činnost nezávislé autorizované či akreditované osoby, která 

vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnosti s výrobou související je v souladu 

s technickými požadavky na výrobky.   

 

3.5  Další právní předpisy 

 

3.5.1 Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů  

 

     Vyhláškou [25] jsou stanoveny povinnosti vlastníků, správců či uživatelů budov, které jsou 

vybaveny komíny, uživatele spotřebičů paliv a dále povinnosti osob, které zajišťují kominické 

práce. 

     Z hlediska požární ochrany je důležitá povinnost kominíků při čištění komínů kontrolovat, 

zda stavebním provedením komínů a umístěním dřevěných součástí stavby není ohrožena 

požární bezpečnost objektu, zvláště při prostupech komínů půdními prostory a střechou. 

V posledních letech dochází z ekonomických důvodů v mnoha případech k opětovnému 

používání komínů,  proto je nutné zajistit řádnou kontrolu komínů odborným pracovníkem. 

Tato povinnost je stanovena i zákonem o PO. 

3.5.2 Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových 

zařízení ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 

     V úvodu tato vyhláška [30] specifikuje rozsah platnosti, dále vymezuje pojmy kontrola, 

revize, zkouška a stanoví náležitosti záznamu o těchto úkonech. V další části pojednává         

o odborné způsobilosti.    
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3.6  Technické normy 

 

     Pro navrhování a posuzování staveb máme k dispozici projektové normy požární 

bezpečnosti staveb. Jedná se zejména o ČSN 730802 [15] a ČSN 730834 [16]. Dále zkušební 

normy stanovující postupy při zkoušení stavebních výrobků (např. ČSN EN 13823 [30])         

a hodnotové normy, které navazují na normy zkušební a uvádějí informace o běžně užívaných 

konstrukcích a jejich požární odolnosti. 

     Kromě obecně platných norem požární bezpečnosti staveb stanovuje Příloha B v ČSN 

730834 Technické požadavky na změny staveb památkově chráněných. Předmětem změn       

u těchto staveb je úprava, oprava, výměna nebo nahrazení stávajících konstrukcí při 

prozatímním zajištění havarijního stavu. 

     Při hodnocení historických objektů vycházíme, při respektování právních předpisů, 

z komplexně pojatého požárního rizika a hodnocení požárního zajištění. ČSN řady 7308xx – 

Požární bezpečnost staveb bereme při hodnocení historických objektů za základ a využíváme 

z nich především terminologii, výrazy, postupy a přebíráme i metody hodnocení.   

3.6.1 Technická norma upravující lhůty revizí 

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení. 

3.6.2 Zahraniční normy 

Tyto normy (např. britskou BS 5454 ,americké NFPA 914 nebo NFPA 909 ) nejsou v ČR 

platné, ale je možné je brát je využít při řešení specifických požadavků vztahujících              

se k požární ochraně kulturních památek. 
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4 Základní pojmy 

 

4.1 Kulturní památka 

 

     Pojem kulturní památka je jedním ze základních termínů [27] v dané problematice je též 

Můžeme za ni označit jakoukoli věc ,jak movitou, tak i nemovitou, která vykazuje zákonem 

dané znaky. Věc musí mít přímý vztah k  historickým událostem ,významným osobnostem, 

nebo je pak sama významným dokladem historického vývoje, prostředí společnosti                 

a životního způsobu. 

     K tomu, aby daná movitá ,nebo nemovitá věc bylo označena  za kulturní památku, musí ji 

za takovou prohlásit orgán státní správy ,čím  je Ministerstvo kultury ČR [31].  

     Závisí tedy na tom ,zda věc vykazuje znaky pojmově vymezené pro kulturní památku, pak 

může být prohlášena za kulturní památku.  

     Pokud nejde o národní kulturní památku, může Ministerstvo kultury z mimořádně 

závažných důvodů prohlášení věci za kulturní památku zrušit. Provede se tak na základě 

žádosti vlastníka nebo organizace spravující kulturní památku.  Ministerstvo si před jeho 

zrušením vyžádá vyjádření krajského a obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud   

o zrušení nežádá vlastník, musí se přesto vyjádřit k žádosti o zrušení.  

 

4.2 Národní kulturní památka 

 

     Na Národním kulturní památku  se vztahuje vyšší stupeň ochrany, protože tvoří 

nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa. K prohlášení kulturní památky za 

národní kulturní památku je oprávněna pouze vláda. Ta tak činí svým nařízením a tímto  také 

stanovuje podmínky jejich ochrany. Krajský úřad vykonávající státní správu na úseku státní 

památkové péče přitom hraje vedle vlastníka  hlavní roli. 
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4.3 Územní památková ochrana 

 

     Za územní památkovou ochranu můžeme považovat památkovou rezervaci [27]                 

a památkovou zónu [27]. 

     Památková rezervace je území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých 

kulturních památek popř. archeologických nálezů. Takováto území může vláda svým 

nařízením prohlásit jako celek za památkovou rezervaci a stanovit podmínky pro zabezpečení 

její ochrany. V potřebném rozsahu se tyto podmínky mohou vztahovat  i na nemovitosti, na 

území památkové rezervace, které nejsou kulturními památkami.  

      Památkové zóny jsou další kategorií, je to  území sídelních útvarů ,nebo jejich části           

i s menším podílem kulturních památek, historické prostředí ,nebo část krajinného celku, 

významné kulturní hodnoty. Za splnění těchto podmínek může Ministerstvo kultury takovéto 

území prohlásit za památkovou zónu a určit podmínky její ochrany. Může tak učinit až po 

projednání s krajským úřadem.  

 

4.4 Hrad 

 

     Hrad je charakterizován  jako opevněné obydlí, zprvu zřizované na obtížně přístupném 

vyvýšeném místě.  

     Kolem roku 900 začaly v západní Evropě vznikat šlechtické hrady v důsledku vzrůstající  

moci feudálů a zemských pánů, opevněná drobná sídla. Původní hrad tvořila obytná věž , dále 

obvodová hradba s ochozem, nádvoří, a další obytné části.  Od 12. století můžeme v  Čechách 

pozorovat výskyt  kamenných hradů . Podle vznešenosti majitelů se hrady dělily na královské, 

věnné (dané královnám), církevních hodnostářů a řádů. Podle polohy a způsobu opevnění se 

rozdělovali na hrady výšinné, vodní a skalní. Význam hradů padal  s rozšiřováním  střelných 

zbraní.  

 

.  
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4.5 Zámek 

 

     Pod tímto pojmem si představme  většinou volně stojící reprezentativní budovu, nebo 

komplex budov,  zpravidla vhodně zasazenou do okolního prostředí ,vyvýšenina, centrum 

dění, nebo naopak klidné tiché místo (z tehdejšího pohledu). Tato architektonická forma se 

vyvinula v renesanci pravděpodobně z městských paláců ve Francii a Italii. Zámek velmi 

často vznikal postupnou přestavbou z  původního hradu, tak jak je to v případě zámku 

v Mikulově. 
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5 Příčiny požárů u hradu a zámku 

 

     Z informacích získané v elektronické formě z GŘ HZS ČR, program Statistického 

sledování událostí je zřejmé ,že četnost požáru u hradů a zámků  postupně  mírně klesá. Svoji 

roli tady  hraje zcela jistě dokonalejší prevence vzniku požárů. 

     Hlavním bezpečnostním rizikem pro vznik požáru je nedbalost. Významným důvodem 

vzniku požárů jsou také závady zaviněné vlivem pozdějších stavebních úprav – pozdější 

dobudování komínů bez respektování průchodu nosných trámů a krovů, svůj podíl má 

v neposlední řadě i elektroinstalace. 

     Z hlediska příčin vzniku požárů by se pozornost měla více zaměřit na odstraňování 

nedbalostních příčin vzniku. S tím přímo souvisí školení zaměstnanců pro schopnost včasně    

a správně reagovat.  Investice by měly směřovat do odstraňování stavebně technických závad 

a do protipožárního zabezpečení historických objektů i přesto ,že v těchto objektech rozsáhlé 

stavebně technické úpravy nelze činit bez narušení historické hodnoty objektů. 

 

Vybrané  požáry hradů a zámků  

 

5.1 Hrad Pernštejn (okres Žďár nad Sázavou) [21] 

 

     Pernštejn je ukryt v lesích Českomoravské vrchoviny, vznikl ve 13. století. Objekt patřil 

pánům z Pernštejna, kteří po dlouhá staletí ovlivňovali politický vývoj v českém království. 

Rozsáhlý objekt byl mnohokrát přestavován. V tomto honosném šlechtickém sídle lze najít 

četné reprezentační prostory s cenným mobiliářem.  

     Dne 15. dubna 2005 zde vznikl požár, ten   zcela zničil střechu budovy a také přibližně 700 

předmětů v sýpce, která byla využívána jako mobiliář  Škoda způsobená požárem  dosáhla po 

vyčíslení na 48  miliónů korun. Jako nejpravděpodobnější příčina vzniku požáru se jeví 

chemické samovznícení dřevěných pilin napuštěných lakem, které používali dělníci při opravě 

objektu. 
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Obr. 1  Hrad  Pernštejn po požáru 

 

Zásah hasičům ztěžovala špatná poloha hořící budovy, která se nalézá na třetím nádvoří. 

Hasičská technika  se dostala pouze na první nádvoří. Odtud  byla vedena dálková doprava 

vody.  Kromě  obtížné dostupnosti zasahujících jednotek k dalším negativním faktorům 

ovlivňující hasební zásah patřila skutečnost ,že v prostoru hradu není zdroj požární vody. 

Na likvidaci se podílelo 23 jednotek požární ochrany a 120 hasičů.  

 

5.2 Zámek v Jesenném na Semilsku  

 

     Obdélníkový, jednopatrový zámek v Jesenném byl po r. 1664 přestavěn z jednoduché 

renesanční tvrze, ke které náležel dvůr v Jesenném, okolní vesnice a pět mlýnů. 

K nejvýznačnější úpravě došlo v r. 1715, kdy byla přistavěna osmihranná kaple se sklenutou 

kopulí a v ní oltář sv. Jana Křtitele. 

V roce 1794 koupili jesenské panství se zámkem Dejmové ze Stříteže a po r. 1810 bylo 

spojeno s panstvím Semily. Zámek byl pouze udržován, neboť sloužil především jako 

hospodářské a administrativní centrum panství. 

     Rozsáhlý požár v zámečku vypukl 22. 04. 2007 kolem poledne V době příjezdu hasičských 

jednotek  šlehaly plameny ze střechy a oheň zasáhl plochu asi 300 metrů čtverečních. Na 

místě zasahovalo celkem 11 jednotek požární ochrany. Příčinou vzniku požáru bylo použití 
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otevřeného ohně při pálení dřevního odpadu v budově. Při požáru došlo k poškození celé 

střechy objektu.Vznikla  škody ve výši tři miliony korun.  

 

 

Obr. 2  Zámek v Jesenném při příjezdu jednotek HZS 

 

5.3 Požár zámku Arenberg v Salzburgu 

     Zámek pochází ze 14. století. Původní stavbu ,ale v roce 1814 poničil požár. Budova byla 

znovu vystavěna, a to ve stylu pozdního biedermeieru. V současnosti se  zámek používá         

k pořádání konferencí apod. 

Dne 20.4.2009 zde požár a zachvátil střechu budovy.  S ohněm bojovala asi stovka hasičů. 

Umělecké a historické předměty pracovníci včas odnesli do bezpečí.Příčinou byly 

pravděpodobně svářečské práce. Zplodinami hoření se přiotrávili tři lidé, oheň zničil střešní 

krovy.  
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Obr. 3   Pohled na zámek v Salzburgu 

Mezi hlavní negativa patřila velmi obtížná možnost příjezdu hasičů k objektu z důvodu 

umístění a  úzké  příjezdová komunikace. 
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6 Popis sídla Regionálního muzea 

 

     Sídlem Regionálního muzea je mikulovský zámek [1], tyčící se nad  městem Mikulov. 

Město Mikulov se nachází na rychlostní komunikace R 52 mezi Brnem a Vídní. Přesněji 

bychom město hledali na  Moravsko-rakouskou hranici. Ve středu města nalezneme zámek 

založený českým králem Otakarem Přemyslem I. Majitelé panství, Liechtensteinové               

a Dietrichsteinové, svou rezidenci postupně přestavovali dle požadavků doby až do její 

nynější barokní podoby.                                                                

 

 

Obr. 4  Pohled na zámek v Mikulově                     

 

     Objekt je se nachází v památkově chráněné rezervaci v centru města,  má tvar 

nepravidelného písmene „U“, nachází se zde mnoho unikátních  rozsáhlých  expozic 

historických děl a moderního umění.  

Zámek Mikulov je v posledních dvou letech hlavním kongresovým centrem pro pořádání akcí 

většího rozsahu v oblasti cestovního ruchu.  
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6.1 Historie středověkého zámku a jednotlivé prostory 

 

     Od vzniku Velkomoravské říše v 9. století patřilo území pod Pálavou k místům, která hrála 

důležitou roli v politických sporech s jižními sousedy. Od roku 1082, kdy bylo toto území 

připojeno k Moravě, získalo České království Mikulovem důležitý geografický bod pro 

obranu nově vzniklé moravsko-rakouské hranice. Funkci jejího strážce měla již v 11. a 12. 

století roubená stavba na vrcholu Zámeckého kopce, jak potvrdil archeologický průzkum. 

Později stavba vyhořela a v průběhu první poloviny 13. století byl z podnětu Přemysla 

Otakara I. nebo jeho bratra, moravského markraběte Vladislava Jindřicha, na vápencových 

útesech nad vsí vybudován kamenný hrad. 

     Jádrem stavby byl věžovitý palác ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníku o rozměrech        

11 × 16,5 m, zdi hradu dosahovaly šířky až 2 m. Dnes se v těchto místech nachází Sál předků. 

Součástí pozdně románského hradu byla i okrouhlá věž umístěná vedle brány. S palácem byla 

spojena zřejmě mostem v poschodí. 

     V roce 1249 postoupil moravský markrabě, pozdější král Přemysl Otakar II., Mikulov 

Jindřichovi z Liechtensteina. Právě se jménem tohoto rodu, původem ze Štýrska, jsou spojeny 

středověké dějiny mikulovského hradu. Vzhledem k nutnosti zlepšení obranyschopnosti 

stavby a potřebě zajistit bydlení větvící se rodině byl hrad zpevňován a zvětšován. Snad ještě 

ve 13. století vznikla válcová věž s břitem - hranou obrácenou ve směru útoku z důvodů 

zmenšení síly průrazu koule vypálené proti zdi. Vlastní jižní hrad byl přístupný branou 

vytesanou ve skále mezi palácem a okrouhlou věží. Její dva gotické portály pocházejí             

z přelomu 13. a 14. století. 

     Nejdochovanějším gotickým prostorem hradu je osmiboká kaple z roku 1380, zasvěcená 

Panně Marii a sv. Janovi Evangelistovi, vestavěná do patra válcové věže, která se tyčí vedle 

vstupu do jižního nádvoří. V interiéru hradní kaple se zachovala žebrová klenba se svorníkem 

s reliéfem Kristovy hlavy. V průběhu první poloviny 15. století byl hrad rozšířen severním 

směrem o předhradí chráněné hranolovou věží. 

     Nebezpečí tureckých vpádů a vývoj střelných zbraní si vynutily rozsáhlou přestavbu hradu, 

zahájenou někdy okolo roku 1540. Tehdy byly vybudovány čtyři mohutné nárožní bastiony se 

zaoblenými čely, vysunuté výrazně nad útesy kopce. Severní bastion (dnešní Sál předků) 

přitom pohltil budovu románského obytného paláce. Na prvním předhradí byla v 16. století 

zesílena brána u břitové věže a při ní vystavěna třičtvrtěkruhová věž (dnes zvaná Udírenská). 



16 

Druhé předhradí již nebylo dále opevňováno, ale na protějším Kozím vršku byla vystavěna 

dělostřelecká věž. 

     Liechtensteinům patřil Mikulov až do roku 1560, kdy jej získal na krátkou dobu rod 

Kereczényiů. Od roku 1575 byl v držení Dietrichsteinů, v jejichž majetku zůstal až do roku 

1945. Za Františka kardinála Dietrichsteina (1570-1636) byla započata náročná přestavba 

strohé hradní pevnosti v reprezentativní renesanční knížecí sídlo, hodné politické                    

a společenské role kardinála, který z Olomouce přenesl do Mikulova svoji biskupskou 

kancelář i celý dvůr. Severní bastion byl k roku 1616 přebudován na Sál předků, hlavní sál 

zámku, s portrétními medailony, ze kterých se do dnešní doby dochovaly pouze torza. 

Rozšířeny byly i obytné části o severní a jižní křídlo. Již stojící východní a západní křídla 

byla propojena visutou chodbou na arkádách. Na druhém předhradí byla před rokem 1640 

postavena budova divadla. Architektem přestavby kardinálova zámku byl velmi 

pravděpodobně italský stavitel Giovanni Giacomo Tencalla. 

     Nově byla vytvořena příjezdová cesta po východní straně kopce, na níž se vstupovalo 

branou, která byla později v barokním období prohloubena o tunelovitou část s výklenky 

(dnes zvaná Temná brána). Kardinál Dietrichstein věnoval svou pozornost také okolí zámku - 

po jeho obvodu byly navážkou zeminy vybudovány parkově upravené terasy. 

     Kardinálův následovník Maxmilián (1596-1655) převzal zvelebené panství v době, kdy 

vrcholila třicetiletá válka. Její následky pro město a panství se snažil řešit podporou obchodu 

a vinařství - z této doby pochází také obří sud (1014 hektolitrů) na víno, sestavený v roce 

1643 ve sklepě pod divadlem, dodnes dochovaná unikátní řemeslná práce. 

     Rekonstrukce a úpravy zámku a jeho okolí pokračovaly intenzivně také ve druhé polovině 

17. století za knížete Ferdinanda (1655-1698) - významného spolutvůrce habsburské politiky. 

Barokní přestavbou vzniklo šlechtické sídlo s prostorami pro reprezentaci a zábavu, 

odpovídající společenskému postavení knížete. Tehdy byla kromě jiného přistavěna terasa      

k východnímu křídlu, nově vybudována míčovna, později přeměněná v zimní jízdárnu. Vedle 

ní se nacházela konírna. 

     V roce 1719 došlo ke katastrofálnímu požáru Mikulova, který vážně zasáhl i zámek. Jeho 

obnovou pověřil kníže Walter Xaver Dietrichstein (1664-1738) vídeňského stavitele 

Christiana Alexandra Oedtla. Zámecké budovy byly z původních tří podlaží staženy na dvě 

při zachování výšky obvodových zdí a jejich hmotu sjednotila jednoduchá fasáda. Nově 

vznikly dvě terasy. Severní, umístěná nad vstupem na jižní nádvoří, a jižní, která byla spojena 
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se stavbou saly terreny (barokní letní odpočinkový prostor). Na přestavbě zámku se podílel 

brněnský architekt František Antonín Grimm. Sochařské práce byly svěřeny rakouskému 

sochaři Ignáci Lengelacherovi (kromě jiného monumentální portál s atlanty na severní fasádě 

jižního nádvoří), umělecké kovářské práce pocházejí z dílny brněnského zámečníka Heinricha 

Gottfrieda Förstera (kromě jiného brána do zámeckého parku). 

     Budova divadla byla roku 1727 obnovena pro historickou knihovnu Dietrichsteinů. Dnes 

je zde v původních barokních skříních z poloviny 18. století uloženo 11 000 svazků vzácných 

knih. Reprezentativní prostory východního křídla zámku vrcholily v jihovýchodním bastionu 

luxusně vybaveným trůnním sálem, v němž Marie Terezie přijala moravské šlechtice a jednal 

zde o míru Napoleon Bonaparte i císař Vilém I. 

      Menší stavební úpravy v první polovině 19. století za knížete Františka Josefa 

Dietrichsteina (1767-1854) byly posledními, které měnily tvář zámeckého areálu. 

 

 

Obr. 5  Mikulovský zámek kolem roku 1935 

 

Tragicky se zapsala do dějin mikulovského zámku druhá světová válka. V samém jejím 

závěru za ne zcela jasných okolností vypukl během osvobozovacích bojů 22. 4. 1945 

obrovský požár a téměř celá stavba do základů vyhořela.  . 
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Přikládám pro zajímavost přepis protokolu výslechu z roku 1946 příslušníku Sboru národní 

bezpečnosti s  tehdejším vikářem zámku  s Otmarem Blatným o vypálení mikulovského 

zámku .                                       

                                                                  Protokol 
Sepsaný dne 12. dubna 1946 o 13.15. hod. u SNB okresního velitelství I. v Mikulově s Otmarem 
Blatným, vikářem, národnosti české, nar. ve Znojmě, bytem v Mikulově, náměstí Rudé armády čís. 3, 
ve věci zjištění okolností, za nichž byl požárem zničen zámek v Mikulově. 
Jmenovaný byv napomenut, aby mluvil pravdu, vypověděl. 
„Jsem nepřetržitě v Mikulově od 30. července 1938, kdy jsem byl ustanoven vikářem u sv. Václava v 
Mikulově. Po dobu bojů o Mikulov jsem se zdržoval povětšině na proboštství. Hlavní boje o město 
začaly v neděli dne 22. dubna 1945, v době kdy jsem sloužil mši svatou v kostele. Ježto po zahájení 
střelby se věřící rozutekli, odešel jsem současně na proboštství, které se nachází v těsném sousedství 
zámku.  
Téhož dne asi o 14 hod., slyšel jsem praskot ohně. Vyšel jsem na půdu proboštské budovy v domění, 
že tam hoří. Ježto oheň jsem tam nezjistil a praskot slyšel stále, vyšel jsem na nádvoří, odkud jsem 
viděl šlehati plameny ze zámku. Dalším pozorováním jsem pak viděl, že oheň vychází ze zámku z 
mnoha míst současně. Z toho jsem ihned soudil, že oheň nepovstal bombardováním neb 
dělostřeleckou střelbou, nýbrž byl vědomě a úmyslně založen. Z rychlého rozšiřování ohně jsem nabyl 
přesvědčení, že rozšíření ohně muselo býti uměle a plánovitě podporováno.  
Požár zámku byl zhruba lokalisován asi za dva dny. V těch dnech jsem byl revolučním MNV 
ustanoven kulturním referentem. Mimo jiné své povinnosti jsem šel ohledávati škody na shořelém 
zámku. Přitom se potvrdila moje původní domněnka, že požár byl plánovitě založen a řízen. Viděl 
jsem, že byly požárem zachváceny a zničeny pouze ony části zámku, kde byly umístěny cennější věci a 
sbírky a kde šlo o representační místnosti zámku. Oproti tomu místnosti podřadné, jako byty 
služebnictva apod., přesto že byly v tomže poschodí, nebyly požárem vůbec dotčeny. 
Po vychladnutí trosek shořelého zámku jsem pak viděl, že v nesesuté jedné místnosti se nachází 
plechová nádoba s nápisem „Berlin“, jakých se používá na přechovávání hořlavin, hlavně nafty a 
benzinu, čímž jsem se opět utvrdil v domněnce, že požár byl uměle živen.  
Při pozdějších prohlídkách byl jsem Němcem, Dr. Jüttnerem, který byl již v té době pověřen 
zachraňováním zbytků památek, upozorněn v několika místnostech na stopy, které by mohly 
nasvědčovati, že tam byla umělá ohniska požáru. Kameny v těchto místech jsou nápadně vypáleny, co 
nasvědčuje tomu, že v těchto malých místech byl vyvinut větší žár, než jaký po sobě zanechal celkový 
oheň zámku. 
Kdo by v uvedeném případě přicházel v úvahu jako pachatel, aneb osnovatel, nemohu udati. Jsem 
hlavně ze získaných poznatků toho přesvědčení, že oheň byl záměrně a plánovitě proveden. Zda požár 
zosnovali a provedli ustupující SS-mani, aneb jestli popud k požáru a tím ke zničení zámku a cenných 
sbírek vyšel z vedení strany NSDAP, nemohu nikterak opodstatniti.  
O věci již nemohu nic jiného udati. Podotýkám, že zachraňováním sbírek pověřený Dr. Jüttner jest 
osobou naprosto spolehlivou. Již také proto, že sám jest odborníkem a milovníkem památek, zdá se 
býti naprosto vyloučeno, že by o připravovaném požáru zámku něco věděl, aneb dokonce 
spolupracoval na plánu zničení. Dr. Jüttnera znám jako řádného člověka, který vystupoval jako 
odpůrce nacismu“. 
 
Skončeno, hlasitě přečteno, shledáno správným a podepsáno. 
 
Vyslýchající:                        Svědek:                                             Vyslýchaný: 
prap. Ant. Janíček v.r.         šstrážm. R. Krytinář v.r.                    O. Blatný v.r. 
 
Zapisovatel: 
šstrážm. Jan Novák v.r.              Razítko oblastní úřadovny státní bezpečnosti v Mikulově 
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Obr. 6  Mikulovský zámek po požáru v květnu 1945 

        

     Po další tři roky spáleniště dále chátralo až teprve v r. 1948 se přistoupilo díky péči Spolku 

pro obnovu mikulovského zámku k adaptaci předzámčí a roku 1951 k rekonstrukci vlastního 

zámku podle projektu architekta O. Oplatka, dokončené počátkem 60. let. Zachráněné zbytky 

mobiliáře byly ponechány na zámku, který se stal sídlem Regionálního muzea. Díky iniciativě 

Spolku pro obnovu mikulovského zámku byl podle plánů brněnského architekta Otakara 

Oplatka v průběhu padesátých let 20. století zámecký areál obnoven – při  snaze o zachování 

barokního charakteru. Vnitřní úpravy respektovaly nové určení objektu pro muzeum 

mikulovského regionu, které v zámku nyní sídlí a spravuje jej. 

Dále chci v krátkosti popsat jednotlivé expozice. 

 

6.2 Vzácné vystavované expozice  

 

     Jednotlivé expozice se nacházejí na prohlídkových trasách zámku. Na všechny 

vystavované exponáty pohlížíme s jako na nenahraditelné z hlediska hodnot.  
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6.2.1 Expozice Dietrichsteini  

 

     Expozice o historii rodu  Dietrichsteinů a jejich panství. Vystaveny jsou obrazy ze 17. - 20. 

století, souvislá galerie portrétů majorátních pánů a jejich dětí. Dietrichsteinové udržovali svůj 

dvůr v Mikulově od roku 1575 do konce 2. sv. války. S jejich společenskými, politickými      

a hospodářskými úspěchy byl vždy svázán rozvoj či úpadek Mikulova. Součástí výstavy jsou 

exponáty k dějinám zámku, města a panství Mikulov. 

 

6.2.2 Expozice římská a germánská 

 

     Expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou, umístěná ve veřejnosti dosud 

nepřístupných sklepních prostorách zámku, přibližuje prostřednictvím archeologických nálezů 

život na Moravě v prvních staletích našeho letopočtu. Představuje kulturu Římanů, kterou 

ilustrují výrobky římskoprovinciálních dílen. Nechybí ani ukázky předmětů, které jsou 

spojeny s pobytem římských legií na našem území. Součástí expozice je také rekonstrukce 

podpodlažního vytápění - hypokausta. Dále jsou prezentovány nálezy, které dokumentují 

kulturu místního obyvatelstva v době římské na našem území - germánského kmene Svébů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7  Část  expozice o sídlení Moravy  Římany 
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6.2.3 Expozice vzácného oděvu 

 

     Fond historických oděvů na území Čech a Moravy byl obohacen o velmi významnou          

a mimořádně dobře dochovanou památku - oděv z rakve Markéty Františky Lobkowiczové 

(1597-1617), pochované s manželem Václavem Vilémem Lobkowiczem (1592-1621)             

v kryptě farního kostela sv. Václava v Mikulově.  

     Markéta Františka, dcera moravského podkomořího Zikmunda II. hraběte Dietrichsteina      

a Joanny z veronské šlechtické rodiny Scaligerů, patřila ke třetí generaci mikulovských 

Dietrichsteinů. Vzhledem ke krátké životní pouti Markéty Františky můžeme předpokládat, že 

šaty byly zhotoveny kolem roku 1616. Soubor se skládá ze znamenitě ušitého živůtku             

a okázalého reprezentativního pláště s visícími rukávy, zvaného ropa, zhotoveného z ručně 

stříhaného sametu. Oba díly oděvu mají tuhé límce, které podpírají rafinovaný krajkový 

límec. Rukávy živůtku jsou zdobeny jemnými hedvábnými manžetami. Takové doplňky se 

zachovaly zcela vyjímečně. Soubor je doplněn širokou sametovou sukní. K pohřební výbavě 

patří dále pletené hedvábné punčochy, podvazky z pruhů hedvábné látky, zdobené 

paličkovanou krajkou se střapečky, zavázané stuhy z obuvi a polštářek, vyplněný dlouhými 

lidskými vlasy. Šaty Markéty Františky ukazují španělskou módu horních vrstev společnosti, 

která je zobrazená i na řadě portrétů oné doby. Převládala na vídeňském dvoře a jak můžeme 

vidět u Markéty Františky, španělský oděv nosila i moravská šlechta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obr. 8  Vzácné oděvy ze 16. století 
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6.2.4 Expozice od gotiky po emír 

 
     Byla připravená v roce 1997 Moravskou galerií v Brně z jejích sbírek pro výstavní 

prostory Regionálního muzea v Mikulovském zámku. Záměrem tvůrců bylo prostřednictvím 

nejhodnotnějších a nejzajímavějších muzejních exponátů představit vývoj životního stylu od 

gotiky po počátek 19. století. Na rozdíl od klasických zámeckých instalací, jejichž cílem je 

vytvořit iluzi úplného zámeckého interiéru, jedná se o muzejní pojetí, vyzdvihující jednotlivé 

umělecké předměty, charakterizující výtvarný sloh dané doby. Slohové rozpětí expozice se 

váže k historii zámku (od gotického hradu přes renesanční období s kardinálem Františkem 

Dietrichsteinem, barokní s častými návštěvami Marie Terezie v Mikulově po připomenutí 

pobytu Napoleona Bonaparte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  9  Pohled na část expozice „od gotiky po emír“ 

 

6.2.5 Expozice vinařství a vinohradnictví 

 

     Nová vinařská expozice Regionálního muzea v Mikulově má nyní tři části. Je to především 

Zámecký sklep s největší raritou muzea - obřím vinným sudem z roku 1643, dále „Tradiční 

vinařství na Moravě” a nakonec galerie historických vřetenových lisů. Návštěvník je 
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informován o historii pěstování révy vinné, výroby vína a jeho prodeje od prvních zmínek až 

do začátku 20. století, graf mu přiblíží historické kolísání plochy moravských vinic. 

Vysvětleno je tradiční pěstování révy a předvedena celoroční práce na vinici. Názorně je 

vysvětlen tradiční řez révy a pozornost je věnována základnímu nástroji vinaře - vinařskému 

noži. Zmíněni jsou také škůdci révy a vývoj jejich potírání. Vystaveno je nářadí k obdělávání 

půdy ve vinici, pocházející z 19. století a primitivní zařízení k chemické ochraně před škůdci 

ze začátku 20. století. Podařilo se tak vytvořit ucelenou expozici o tradičním vinařství, která je 

umístěna v historických interiérech a všechny prostory jsou propojeny tématicky, koncepčně  

i prostorově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Obr. 10  Pohled na část expozice „vinařství“  
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6.3 Jednotlivá pracoviště Regionálního muzea 

 

6.3.1 Zámecká knihovna 

 

     Zámecká knihovna patří k nejvýznamnějším dochovaným celkům na mikulovském zámku, 

který nebyl zničen požárem v roce 1945 a až na menší změny si zachoval podobu z 18. století. 

Nachází se v barokní budově, sevřené dvěma gotickými věžemi, při vstupu do zámeckého 

areálu. Její historické prostory tvoří tzv. studovna a velký knihovní sál. Zde je v původních 

barokních skříních z 1. poloviny 18. století uloženo přes 11 000 svazků knih dietrichsteinské 

knihovny a další svazky ze šlechtických knihoven z Jaroslavic, Moravských Budějovic            

a Plavče. 

 

 
 

Obr. 11  Zámecká knihovna v současnosti 
 
     Jádrem dnešního knižního celku jsou rodové knihovny, které další Dietrichsteinové získali 

koupí nebo dědictvím. Z nich je významná rodová knihovna protestantských Hoffmanů          

z Grünpichlu. Po polovině l8. století byla do fondu včleněna rodová knihovna Pruskovských   

z Pruskova., ve 2. polovině 19. století obohatil zámeckou knihovnu knižní fond mikulovského 
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piaristického gymnázia, jehož nejhodnotnější literaturu tvoří matematické, geologické            

a astronomické knihy piaristy a profesora matematiky Františka Kassiána Halašky. 

Přesto, že byla řada knih prodána knížecí rodinou Dietrichsteinů v roce 1933 na zahraničních 

aukcích, patří dnes tato knihovna ke skvostům mikulovského zámku. 

 

6.3.2 Odborná knihovna 

 

     Vznik odborné knihovny muzea souvisí zřejmě se založením Muzejního spolku                 

v Mikulově v roce 1913. Knihovna byla vedena jako součást muzejních sbírek a jejím 

základem byly převážně německé publikace z oboru přírodních věd a historie.  

     V současné době má knihovna přes 20 000 položek. Základní fond je budován dle potřeb 

odborných pracovišť a zahrnuje tituly od 19. století po současnost. V knihovně je vybudován 

jmenný a názvový katalog. Celá knihovna je zpracována v programu CLAVIUS. Knihovna je 

využívána jak pracovníky muzea, tak badateli z jiných institucí či z řad veřejnosti buď formou 

prezentačního studia nebo výpůjčkami dle směrnic Regionálního muzea. 

     Knihovní fond mimo jiné obsahuje publikace, týkající se současnosti i historie vinařství     

a vinohradnictví, katalogy přehlídek vín a vinařská periodika knihy a časopisy, týkající se 

historie Mikulova a jižní Moravy (Pálava, Podyjí). Za zmínku stojí soubor geologických        

a historických prací dr. Karla Jüttnera a díla autorů, jejichž tvorba se vztahuje k našemu 

regionu. Například téměř kompletní soubor děl bratří Mrštíků a literatury, která se týká jejich 

osobností a tvorby. Samostatnou částí knihovního fondu jsou Judaica, uložena na pracovišti 

Dokumentační centrum moravského židovství. 

     V knihovně je instalována elektrická požární signalizace. 

 

6.3.3 Fotoarchiv 

 
     Fotoarchiv Regionálního muzea obsahuje negativy a náhledové fotografie Mikulova          

a Břeclavska, pořízené převážně po r. 1969. Fotografie, pořízené před rokem 1945, jsou 

uložené na pracovišti historie. 

Ve fotoarchívu je dokumentován vývoj regionu - volební programy, výstavba obcí, kulturní 

akce atp., dále archeologické výzkumy, národopis, expoziční činnost muzea, vinařství            



26 

a vinohradnictví. V současné době se přírůstky do fotoarchívu týkají převážně činnosti muzea 

a dokumentace Mikulova. Fotoarchív obsahuje přes 50 000 negativů. 

6.3.4 Sál předků 

 

     Reprezentativní prostor v západním zámeckém křídle - někdejší hlavní zámecký 

sál,spojuje salonkem W. Grölla s Nástupním sálem. Je využíván na koncerty, prezentace 

firem,svatební hostiny, rauty. Je vybaven multimediálním zařízením, ozvučením a  projektory. 

Kapacita sálu  je 120 osob. 

  

 

Obr. 12  Sál předků 

 

6.3.5 Konzervační dílny 

 

     Zde se ošetřují sbírkové předměty dle možností a vybavení pracoviště a dostupnosti 

potřebného materiálu. Je to proces čištění, dezinfekce a úpravy povrchu konzervací. Provádí 

také přípravu předmětů pro vystavování (retuše a doplňování chybějících částí), podílí se na 

repasích expozic a na instalaci výstav. 
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6.3.6 Sala terrena 

 

     Historické sály s terasou v jižním zámeckém křídle s torzem nástěnných maleb z počátku 

18. století. Je využíván na koncerty, prezentace firem,svatební hostiny, Vybavení 

multimediálním zařízením, ozvučení, projektory. 

Kapacita sálu je 100 osob. 

 

6.3.7 Salonek Wenze Grölla 

 

     Menší sál sloužící jako galerie výtvarných děl malíře Wenze Grölla. Je využíván na 

přednášky, společenské a firemní akce komorního charakteru. Je vybaven multimediálním 

zařízením, ozvučení, projektory. Kapacita prostoru je 60 osob. 

 

 

Obr. 13  Pohled na salonek Wenze Grölla 

 

6.3.8 Zámecký sál 

 

     Exkluzivní prostor bývalé barokní jízdárny s přilehlým foyerem pódium s rozsáhlým 

technickým zázemím. Využíván na kongresy, plesy, koncerty, velké reprezentativní 
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společenské a firemní akce. Prostor je vybaven ozvučením, DVD přehrávači a rekordéry 

plazmovými  obrazovkami a dalším multimediálním zařízením. 

Kapacita je 150-300 osob v závislosti na úpravě. 

 

 

6.3.9 Zámecká vinárna 

 

     Prostor v zámeckém křídle druhého předhradí, přístupný ze zámeckého sálu. Skládá se ze 

sálu  s barem a oddělený salonek. Je využíván jako společenské zázemí pro akce konané         

v zámeckém sále a další možné akce. Vinárna je vybavena plazmovými obrazovkami, 

ozvučením a dalším multimediálním zařízením. Dále se v ní nachází moderní kuchyň 

Kapacita vinárny  je 90 osob. 

 

6.3.10  Nástupní sál 

 
     Reprezentativní rozlehlá dvorana v západním zámeckém křídle ze sálu přístup do Sálu 

předků a salonku W. Grölla. Je využíván na koncerty, prezentace firem,svatební hostiny, 

rauty. Možnost společného využití Nástupního sálu, Sálu předků a salonku W. Grölla při 

potřebě atraktivního společenského místa pro větší akce (do 300 osob). Vybavení 

multimediálním zařízením, ozvučením, projektory. 

Kapacita je 120 osob. 

 

6.3.11  Vinný sklep 

 
     Cíl mnoha návštěvníků, nachází se zde bezkonkurenčně nejstarším sbírkový předmět.  

Renesanční obří sud na víno z roku 1643. Objem sudu byl změřen moderními měřícími 

přístroji a činí 101 400 litrů,  délka je  6,2 metru,největší průměr 5,2 metrů,nejmenší průměr 

činí  4,5 metrů. Váha sudu je 26,1 tuny.  
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Obr. 14 Obří sud přestál požár v roce 1719 a 1945 
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7 Charakteristika objektu  z  hlediska požární ochrany  

 

7.1 Jednotlivá patra  

 

7.1.1 První nadzemní patro hlavní budovy zámku  

 
     Má tvar nepravidelného  písmene „U“ nachází se zde expozice, stropy jsou 

betonové,podlahy na chodbách jsou dlážděné, v místnostech se nacházejí dřevěné okna           

a dveře,na  stěnách je použito dřevěné obložení. Na oknech jsou záclony a těžké závěsy. 

Světlá výška vnějších  obvodových stěn  místnosti je 3 metry, vnitřních  pak šest metrů. 

Z přízemí vedou čtyři únikové východy . 

     El. energie  je dodávána z vlastní trafostanice 22/0,4 kV, uzávěr elektrické energie se 

nachází  na stěně u vstupu do trafostanice. Vzhledem k značnému stáří el. instalace                 

a velkému počtu podružných  rozvaděčů je nutno k vypínání  el. energie zásadně hl. vypínače 

na stěně trafostanice. 

     Hlavní uzávěr vody pro přízemí se nachází v čerpací stanici  umístěné na ulici Husova ve 

vzdálenosti 150 metrů. 

     Požární hydrant  použitelný pro požární  zásah v prvním nadzemním patře je pouze            

u vchodu  do  prvního podzemního podlaží. Ostatní se nachází  ve vzdálenosti  60 metrů od 

vchodu do patra. V patře se dále nacházejí tři kusy nástěnných  požárních  hydrantů. Dále je 

zde rozmístěno 14 kusů práškových  hasících  přístrojů o váze 6 kilogramů. 

Vytápění patra je řešeno  teplovodním rozvodem  z centrální kotelny na tuhá paliva.  

Možnými příčinami vzniku požáru v této části mohou být technické závady v el. rozvodech, 

nedodržením zákazu kouření a  manipulace s otevřeným ohněm. 
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7.1.2 Suterén hlavní budovy zámku  

 
     Skládá se z depozitáře  z  různými  výškami stropů a úrovněmi podlah  v rozmezí tři až pět 

a půl metru.  Stěny jsou zděné,stropy betonové  a  podlahy jsou betonové . Ze suterénu vedou 

dva únikové východy. 

     Požární hydrant  použitelný pro požární  zásah v prvním nadzemním patře je pouze             

u vchodu  do  podzemního podlaží. Ostatní se nachází  ve vzdálenosti  60 metrů od vchodu do 

patra.. Dále je zde rozmístěno tři  kusy práškových  hasících  přístrojů o váze 6 kilogramů. 

     Vytápění patra je řešeno  teplovodním rozvodem  z centrální kotelny na tuhá paliva.  

     Možnými příčinami vzniku požáru v této části mohou být technické závady v el. 

rozvodech, nedodržením zákazu kouření a  manipulace s otevřeným ohněm. 

     V depozitáři suterénu hlavní budovy jsou skladovány nejcennější exponáty  Regionálního 

muzea v Mikulově 

 

7.1.3 Podkroví  třetího nadzemního patra ve  východním  křídle  

 

     Nachází se zde studovna, knihovna, zasedací místnost, galerie a sociální zařízení 

s výškami stropů 3,7 metrů.  Sádrokartonové příčky  jsou montovány na dřevěných  trámech. 

Jedná se o podkroví pod sedlovou střechou 

     Z podkroví třetího nadzemního patra vedou dvě nechráněné únikové cesty. 

     Požární hydrant  použitelný  pro zásah v podkroví je  u vchodu do zámečnické dílny, další 

u schodů do zámecké knihovny. V prostoru točitého schodiště  je umístěn jeden nástěnný 

hydrant. Dále jsou zde rozmístěny dva  kusy práškových  hasících  přístrojů o váze                 

6 kilogramů. 

     Možnými příčinami vzniku požáru v této části mohou být technické závady v el. 

rozvodech, nedodržením zákazu kouření a  manipulace s otevřeným ohněm. 
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7.1.4 Mezipatro  hlavní budovy zámku  

 

     Má tvar lichoběžníku, nachází se zde expozice stálé expozice,stropy jsou betonové, 

podlahy na chodbách dlážděné . V místnostech se nacházejí dřevěné okna,dveře a na oknech 

jsou záclony a těžké závěsy. Světlá výška vnějších  obvodových stěn  místnosti je 2,6 metrů.     

Z mezipatra vedou přes schodiště tři únikové východy. 

     Požární hydrant  použitelný pro požární  zásah v v mezipatře  je pouze u vchodu  do  

prvního podzemního podlaží. Ostatní se nachází  ve vzdálenosti  60 metrů od vchodu do patra. 

V patře se dále nacházejí jeden nástěnný  požárních  hydrant. 

     Možnými příčinami vzniku požáru v této části mohou být technické závady v el. 

rozvodech, nedodržením zákazu kouření a  manipulace s otevřeným ohněm. 

 

7.1.5 Přízemí  objektu zámecké knihovny  

 

     Nachází se zde stolárna  s výškami stropů 4,5 metru. Stěny jsou zděné, stropy původní  

trámové s podlahy betonové. Ve zadní části stolárny je v samostatné místnosti nainstalováno 

lokální topidlo  na tuhá paliva .Ze stolárny vede jedna úniková cesta. Jsou zde umístěny dva  

kusy práškových  hasících  přístrojů o váze 6 kilogramů 

     Možnými příčinami vzniku požáru v této části mohou být technické závady v el. 

rozvodech, nedodržením zákazu kouření,manipulace s otevřeným ohněm a nesprávná 

manipulace s topidlem na tuhá paliva. 

 

7.1.6 Druhé patro  objektu zámecké knihovny¨ 

  

     Jedná se o sklady s výškou stropů 2,5 metrů a o udírenská věž   s světlými výškami stropů  

4 metry. Stěny jsou zde zděné, stropy původní trámové a  podlahy dlážděné. Je zde umístěn  

jeden  práškový  hasícího   přístroje o váze 6 kilogramů. 

     Možnými příčinami vzniku požáru v této části mohou být technické závady v el. 

rozvodech, nedodržením zákazu kouření a  manipulace s otevřeným ohněm. 
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7.1.7 Druhé nadzemní patro hlavní budovy zámku  

 

     Má tvar nepravidelného písmene „U“, nachází se zde stálé expozice, stropy jsou betonové, 

podlahy na chodbách  dlážděné. V místnostech jsou podlahy dřevěné, okna a dveře také 

dřevěné, na stěnách  je použito dřevěné obložení, na oknech visí  záclony a těžké závěsy. 

Obvodové místnosti  mají světlou výšku  3,8 metrů, výška stropu severního a  východního je  

10 metrů. Z druhého nadzemního patra vedou tři únikové východy. 

     Požární hydrant  použitelný pro požární  zásah v druhém nadzemním patře hlavní budovy 

zámku je pouze u vchodu  do  prvního podzemního podlaží. Ostatní se nachází  ve vzdálenosti  

60 metrů od vchodu do patra. V patře jsou dále instalovány čtyři  kusy nástěnných  požárních  

hydrantů. Dále jsou  zde rozmístěny čtyři  kusy práškových  hasících  přístrojů o váze              

6 kilogramů. 

     Možnými příčinami vzniku požáru v této části mohou být technické závady v el. 

rozvodech, nedodržením zákazu kouření a  manipulace s otevřeným ohněm. 

 

7.1.8 Přízemí východního  křídla 

 

     Nacházejí se zde výtvarné dílny, sociální zařízení s výškami stropů   4 metry. Stěny jsou 

zde zděné, stropy mají valenou  klenbu   s lunetami, podlahy jsou zhotoveny z keramické 

dlažby.  Ve výtvarné dílně na nachází  tlakové láhve jedna kyslíková a jedna láhev 

s acetylénem. Z přízemí vedou čtyři nechráněné únikové cesty. 

     Požární hydrant  použitelný  pro zásah v podkroví je  u vchodu do zámečnické dílny, další 

u schodů do zámecké knihovny. Dále jsou zde rozmístěny dva  kusy práškových  hasících  

přístrojů o váze 6 kilogramů. 

     Možnými příčinami vzniku požáru v této části mohou být technické závady v el. 

rozvodech, nedodržením zákazu kouření a  manipulace s otevřeným ohněm,  nesprávnou 

obsluhou el.spotřebiče. 
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7.1.9 Druhé nadzemní patro východního křídla 

 

     Nachází  se zde  kanceláře, sklad, kuchyňku a sociální zařízení s výškami stropů              

3,5 metru, stěny jsou zděné, stropy trámové . Z prvního  patra vedou dvě nechráněné únikové 

cesty.  

     Požární hydrant  použitelný  pro zásah v podkroví je  u vchodu do zámečnické dílny, další 

u schodů do zámecké knihovny. Dále jsou zde rozmístěny dva  kusy práškových  hasících  

přístrojů o váze 6 kilogramů. 

     Možnými příčinami vzniku požáru v této části mohou být technické závady v el. 

rozvodech, nedodržením zákazu kouření a  manipulace s otevřeným ohněm,  nesprávnou 

obsluhou el.spotřebiče. 

  

7.1.10 První patro objektu zámecké knihovny 

 

     Jedná se o zámeckou knihovnu a pronajaté archivy městského úřadu Mikulov s výškami 

stropů 8m,  knihovna- 4,5 m . Stěny jsou zděné, stropy trámové, podlahy dlážděné.  

Z prostor  vede 1 nechráněná úniková cesta  

     Požární hydrant  použitelný  pro zásah v podkroví je  u vchodu do zámečnické dílny, další 

u schodů do zámecké knihovny. Dále jsou zde rozmístěny tři  kusy práškových  hasících  

přístrojů o váze 6 kilogramů. 

     Možnými příčinami vzniku požáru v této části mohou být technické závady v el. 

rozvodech, nedodržením zákazu kouření a  manipulace s otevřeným ohněm. 

V zámecké knihovně nainstalována elektrická požární signalizace. Jedná se o tři kusy opticko 

kouřových hlásičů, ústředna je umístěna v kanceláři správce zámku. 

 

7.2 Elektrické rozvody v objektu 

  

     Elektrické rozvody pocházejí z padesátých let po rekonstrukci zámku.  
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     Objekt  má vlastní trafostanici (22/0,4 kV)  zde je také umístěn hlavní vypínač elektrické 

energie. Trafostanici  je umístěna ve vzdálenosti 30 metrů od kované brány  vjezdu na Skalní 

nádvoří a je označena tabulkou dle ČSN ISO 3864 Hlavní vypínač. 

      Zámecká věž slouží jako translační stanoviště mobilní operátorů, včetně technologie 

přenosu. 

 

7.3 Hydrantová síť v objektu¨ 

  

     V areálu objektu se nachází celkem pět nadzemních hydrantů. Uvnitř budov je vyústěno 

patnáct nástěnných hydrantů pro možnosti hašení v případě požáru. 

     Pro potřeby zvýšení tlaku v hydrantové  síti má zámek vlastní pomocnou čerpací stanici. 

Zde je také hlavní uzávěr vody. Stanice se nachází se na ulici Husova pod západním křídlem, 

klíče jsou umístěny na požární stanici v Mikulově. 

     Dále se na Skalním nádvoří nachází historická kašna s obsahem 8000 m3. V současnosti je 

trvale nezavodněna, ale funkční hlediska vytvoření zásoby hasební vody při dálkové dopravě. 

 

7.4 Podmínky ztěžující zásah  

 

     Pokud selžou všechna  dostupná opatření, která mají zamezit nebo potlačit vznik požáru 

v  konkrétním  objektu, je nutné jej likvidovat jednotkami požární ochrany. Předpokladem pro 

úspěšnost  jejich  zásahu odpovídající příjezdové komunikace a zdroj hasební vody v případě 

nutnosti. Vzhledem k původní funkci hradů a skutečnostem ,že zámky byly většinou  

budovány přestavbou a úpravou z původních hradů ,lze téměř všechny označit za velmi 

špatně dostupné. Stěžují tedy včasný  a účinný  zásah jednotek požární ochrany.  
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7.4.1 Průjezdnost vozidel HZS zámeckými branami 

 
     Jednou z hlavních překážek pro zasahující jednotky v případě vzniku mimořádné události, 

je nemožnost dostat se s technikou a vybavením k místu zásahu. Chtěl bych poukázat na 

zúžené profily jednotlivých nádvoří a v podstatě nemožnost příjezdu do některých části areálu 

zámku, z ohledem na druh a rozměry techniky používané v současnosti u jednotek 

Hasičského záchranného sboru . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 15 Označení  zúžených profilů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

Označení Místo  Hodnoty omezující průjezdnost  

1 Vjezd z náměstí   šířka  2,64 m, kamenné patníky  do výšky 70cm, 

výška po začátek oblouku   4,5 m. 

 

2 Vjezd boční branou šířka 2,74m, 

další část 2,47m. 

 

3 Brána spodního nádvoří šířka  3,43m. 

 

4 Vjezd na skalní nádvoří šířka  2,47 m.  

výška po začátek oblouku 3,0 m. 

 

5  

Vjezd do horního náměstí 

šířka  2,08 m. 

 

6  

Boční vjezd skalního 

nádvoří 

2,53 m. 

 

7  

Vjezd do zámecké 

zahrady 

šířka  3,48 m, výška po začátek oblouku  3,5 m 

 

Tabulka 1. Rozměry a názvy míst omezující průjezd zásahových do areálu zámku Mikulov  
 

7.4.2 Technika jednotek uvedených v požárním poplachové plánu do     

III. stupně požárního poplachu  

     Je zde  uvedena technika jednotek požární ochrany s jejich technické parametry,která by 

v případě vyhlášení III. stupně požárního poplachu vyjela na místo možné mimořádné 

události.  

 

DA 12 –AVIA A 31 

DA 8 –L 1 Z- označení požárního automobilu dle řádu strojní služby 

Posádka 1+8 

Vybavení přenosná motorová stříkačka a věcné prostředky požární ochrany 

Rozměry: 

šířka 2230 mm; výška 2675 mm; délka 5610 mm 

Celková hmotnost 5300kg 
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CAS 25 – Škoda  706 RTHP 

CAS 25/3500/200- M 2 R 

Posádka. 1+7 

Objem nádrže na vodu 3500 l 

Pěnidlo 200 l 

Průtok čerpadla při sací výšce 

1,5m 2500 l/min a při 0,8MPa 

Rozměry: 

šířka 2435 mm 

Délka 7550 mm 

Výška 2870 mm 

Celková hmotnost 13570 kg 

 

CAS  K 25 –LIAZ 101.860 

CAS 25/2500/400 S 2 Z 

Posádka 1+8 

Objem nádrže na vodu 2500  

Pěnidlo  400 l 

Čerpadlo: sací výška 1,5m 

  2500 l/min při 0,8 MPa 

750 l/min  při 2,4 MPa 

Rozměry     

šířka 2500 mm    Obr. 16  Průjezd branou z náměstí 

Délka 7790 mm 

Výška 3350 mm 

Celková hmotnost 16000 kg 

 

TLF-K16 –IVECO /MAGIRUS 

CAS 16/3000/300- M 3 Z 

Posádka1+5 

Objem nádrže na vodu 3000 l 

Pěna 200 l 
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Čerpadlo   sací výška 3m 

                 2400 l/min při 0,8 MPa 

                 250 l/min při 4MPa                                       

Rozměry šířka 2500 mm 

Délka 7250 mm 

Výška 3200 mm 

Celková hmotnost 14000 kg 

 

CAS 32 –TATRA 148 

CAS 32/6000/600 – S 3 R 

Posádka1+2 

Objem nádrže na vodu: 6000 l 

Pěna: 600 l 

Čerpadlo   sací výška 1,5m 

        2000 l při 0,8 

       Max. 3200l /min 

                   250 l při 4MPa                               

Rozměry šířka 2500 mm 

Délka 8670 mm 

Výška 2750 mm 

Celková hmotnost 18 530 kg                                   

 

CAS 32 TATRA 815 

CAS 32/8500/800- S 3 R 

Posádka: 1+3 

Objem nádrže na vodu: 8200 l  Obr. 17 Kamenné patníky u vjezdu z náměstí 

Pěna: 800 l 

Čerpadlo   sací výška 1,5m 

      3200 l při 0,8MPa 

Rozměry: 

šířka 2500 mm 

Délka 8510 mm 



40 

Výška 3350 mm 

Celková hmotnost 22392 kg 

 

CAS K 24 TATRA 815 Ternno 1 

CAS 24/3200/400 S 3 Z 

Posádka: 1+5 

Objem nádrže na vodu: 3200 l 

Pěna 400 l 

Čerpadlo   sací výška 3m 

                 2400 l při 0,8 

                 250 l při 4MPa                                       

Šířka 2550 mm 

Délka 7780 mm 

Výška3190 mm 

Celková hmotnost 17500 kg  

  

AZ 30- IVECO /MAGIRUS GL 

AZ 30 S 1 Z                                                           

Posádka: 1+2 

Dostupná výška 30m 

Šířka  2500 mm 

Délka 10000 mm 

Výška 3300 mm                                                      

Celková hmotnost 15000kg.                                    Obr. 18 Možnosti tras požárních vozidel 
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7.4.3 Zhodnocení průjezdnosti vozidel HZS zámeckými branami 

 

    Možnosti tras vozidel PO jsou patrné z obrázku. Celkově jsou komunikace v celém areálu 

Regionálního muzea úzké. V případě potřeby pravidelnému pohybu po komunikace by museli 

byt vyčleněni příslušníci k regulaci dopravy. Odstavné plochy jsou minimální, k regulaci by 

byla nutno použít radiostanic z důvodů členitosti terénu. 

     Do prostoru skalního nádvoří vjede s vozidel jednotek PO začleněných do III.požárního 

poplachu pro město Mikulov pouze CAS 32 T148. Dle technických dat  je její šířka větší než 

naměřený  rozměr vstupní brány do skalního nádvoří, rozchod jejich kol je menší než 

venkovní šířka karoserie a ta je při průjezdu branou nad kamennými patníky. 

Do prostoru horního nádvoří se nedostane žádné ze začleněných vozidel.  

 

 

 
Obr. 19 Kamenné patníky při vjezdu na skalní nádvoří    
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8 Praktické cvičení složek IZS v Regionálním muzeu v Mikulově 

 

8.1 Postup pro přípravu taktického cvičení 

 
     V rámci odborné přípravy jednotek PO (v podmínkách požární ochrany) a v rámci přípravy 

dalších složek IZS (v podmínkách IZS) jsou u HZS krajů organizována prověřovací nebo 

taktická cvičení v souladu s ročním plánem pravidelné odborné přípravy.  

     Postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení vychází z § 36 odst.    

1 a § 39 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 

vyhlášky č. 226/2005 Sb. (dále jen „vyhláška o jednotkách PO“), § 17 zákona č. 239/2000 

Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o IZS“), § 17 vyhlášky č. 328/2001 Sb.,  o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. (dále jen 

„vyhláška o IZS“), a z obecných zásad pro organizaci, přípravu a řízení cvičení orgánů 

krizového řízení České republiky, schválených usnesením Bezpečnostní rady státu č. 107     

ze dne 13. prosince 2005. 
 

Taktické cvičení: 

a) jednotek PO je určeno k ověření schopností velitelů jednotek PO a štábu řídit jednotky 

PO a k ověření znalosti území, pro které byla jednotce PO s územní působností 

stanovena územní působnost; provádí se za účelem přípravy jednotek PO nebo štábů 

na zdolávání požárů nebo záchranné práce při  mimořádných událostech; jde 

především o cvičení zaměřená na taktickou úroveň řízení zásahů jednotek PO; taktická 

cvičení organizují velitelé jednotek PO v souladu s ročním plánem pravidelné odborné 

přípravy.  

 

b) IZS je určeno k ověření přípravy složek IZS a orgánů, podílejících se na provedení  

a koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádné události.  
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Tento pokyn stanoví: 

- postup organizátora prověřovacích a taktických cvičení jednotek požární ochrany (dále 

jen „jednotek PO“) a dalších složek integrovaného záchranného systému (dále jen 

„IZS“) v  přípravné, realizační a vyhodnocovací etapě cvičení,  

- obsah a rozsah dokumentace k prověřovacím a taktickým cvičením a pravidla pro její 

zpracování,  

- dobu archivace  zpracované dokumentace k prověřovacím a taktickým cvičením. 

 

Ustanovení § 36 odst. 1 a § 39 vyhlášky o jednotkách PO se použijí při přípravě a provedení 

prověřovacích a taktických cvičení, kterých se zúčastňují pouze  jednotky PO.  

Ustanovení § 17 zákona o IZS a § 17 vyhlášky o IZS se použijí při přípravě a provedení 

prověřovacích a taktických cvičení, kterých se zúčastňují složky IZS a orgány podílející se na 

provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací. 

     Postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení je možno přiměřeně 

využít i pro přípravu cvičení orgánů krizového řízení prováděných podle zvláštních předpisů. 

 

8.2 Zadání TAKTICKÉHO CVIČENÍ 

 

 Místo provedení TC :   Zámek Mikulov, místnosti  Gajdošova sálu I NP 

 

Objekt :  Místnosti expozice I NP., které slouží k výstavě a prohlídkám     

 

Námět : likvidace požáru dvou místností na zámku v Mikulově v blízkosti Gajdošova sálu.    

V době příjezdu jednotky PS Mikulov ÚO Břeclav HZS JmK se na místě provádí evakuace 

turistů a osob nacházejících se v prostorách zámku, je zde i několik zraněných. Oheň zasahuje 

dvě místnosti a dále se rozšiřuje. Čerpadla na zvýšení tlaku v hydrantové síti zámku jsou 

mimo provoz. 

 

Situace v čase dojezdu  první JPO :   

     Požár vzniká v dopoledních hodinách. Požár vznikne od závady na el. instalaci    a  začíná 

se šířit na druhou výstavní místnost. Požár zpozoruje průvodce se skupinou lidí. Snaží se hasit 
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pomoci RHP avšak požár v té době již nabývá na intenzitě a v důsledku velkého vývinu 

zplodin hoření se průvodce   nemůže dostat k místu požáru, aby zasáhl pomocí PHP. Opouští 

proto i s návštěvníky budovu zámku a pomocí mobilního telefonu oznamuje požár na 

tísňovou linku 150 a informuje všechny průvodce o MU.   

 

Síly a prostředky vyslané OS : operační důstojník vyhlásí ihned II.st. požárního poplachu: 

- PS Mikulov  

- SDH Březí 

- SDH Sedlec 

- SDH Milovice 

- SDH Drnholec 

- SDH Perná 

- SDH Lednice 

- PS Břeclav    

s technikou dle zpracovaného plánu cvičení.   

 

Obsah dokumentace : 

1.)  Zadání TC 

2.)  Průzkum místa události – vlastní poznatky a zjištění 

3.)  Výpočtová část 

4.)  Návrh potřebných sil a prostředků ( mobilní technika + lidi ) 

5.)  Tabulka činnosti sil a prostředků, dojezdů 

6.)  Tabulka předpokládané činnosti 

7.)   Plánek objektu 

                                           

Způsob provedení :    prakticky s využitím mobilní požární techniky 

    

Termín Provedení : 2 července 2008. 
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8.3 Taktické cvičení zámek Mikulov 

 

     Před samotným provedením taktického cvičení se sejdou všechny složky a velitelé 

jednotek ,které se ho zúčastní a seznamující s plánovanou činností. Jednotlivé úkony jsou 

předem naplánované. 

Účel cvičení 

1. Seznámení s problematikou a taktikou zásahu při požáru zámku v Mikulově při turistické      

     sezóně. 

2. Součinnost jednotek na místě zásahu. 

3. Organizace místa zásahu. 

4. Součinnost jednotek IZS. 

Cíl cvičení 

Zdolávání požáru zámku při velkém množství návštěvníků a nedostatku vody na likvidaci . 

Úkoly k procvičení : 

- činnost Regionálního muzea v Mikulově při vzniku požáru výstavních prostor 

- činnost JPO při vzniku požáru Regionálního muzea v Mikulově 

- zaměřit se na: evakuaci osob a inventáře, dopravu vody ověřit  správnost DZP             

a operativních karet    

     

Místo a termín  provedení cvičení 

Prostory Regionálního muzea v Mikulově dne  2.7.2008 v 10.00 hodin 

Seznam zúčastněných složek IZS  

Na požár zámku Mikulov, vyšle KOPIS Brno jednotky zařazené v prvním a následně druhém 

stupni Požárně poplachového plánu JmK pro Město Mikulov.  
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Vedoucí 
cvičení   

SLOŽKA IZS MÍSTO 
DISLOKACE 

TECHNIKA POČET OSOB 

CAS 24/4000/400 S 2 V 1+3 PS Mikulov  
CAS 32/6000 1+1 

PS Břeclav CAS 24 
PPA 

1+3 
1+1 

CAS 25 1+3 JPO II Drnholec 
CAS 24 1+3 

JPO III Březí CAS 32 
DA 12 

1+3 
1+3 

JPO III  Sedlec CAS 25 1+3 
JPO III  Milovice CAS 25 1+3 
JPO III  Perná DA 12 1+3 
JPO III  Lednice CAS 32 1+2 

HZS  

   
POLICIE ČR Mikulov Škoda Felicie 1+2 
ZZS  WV Transit 1+2 
Městská policie Mikulov Š Fabia 1+2 
Odbor kultury 
KÚ Brno 

Brno Osobní vozidlo 1+0 

Námět cvičení 

Na zámku v Mikulově v blízkosti Gajdošova sálu vznikne požár.V době příjezdu jednotky PS 

Mikulov ÚO Břeclav HZS JmK se na místě provádí evakuace turistů a osob nacházejících se 

v prostorách zámku, je zde i několik zraněných.Oheň zasahuje další místnosti a dále se 

rozšiřuje.Čerpadla na zvýšení tlaku v hydrantové síti zámku jsou mimo provoz. 

Charakter objektu 

Objekt má tvar nepravidelného písmene „U“ nachází se zde expozice,stropy jsou 

betonové,podlahy na chodbách dlážděné v místnostech dřevěné,okna a dveře dřevěné, na 

stěnách dřevěné obložení,na oknech záclony a těžké závěsy.Vnější obvodové zdi jsou 

zděné,výška sálů je 3-7 m. 

Etapy cvičení 

Cvičení se bude provádět prakticky. 

1. etapa : Příjezd JPO I Mikulov,JPO II Drnholec – průzkum, ošetření zranění, evakuace 

lidí a materiálu, hašení.  
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2. etapa :  Příjezd JPO III Březí,Sedlec,Milovice – vytvoření dopravního vedení od CAS 

na náměstí do kašny na Skalním nádvoří. 

3. etapa : Vytvoření kyvadlové dopravy vody náměstí – PS Mikulov 

Učební úkoly cvičících 

PS Mikulov   - provedení průzkumu, ošetření zraněných, evakuace lidí a materiálu,  

   hašení 

CPS Břeclav  - zabezpečení výměny dýchací techniky a evidenci hasičů v dýchací         

   technice-  hašení 

JPO II Drnholec -  evakuace lidí a materiálu, hašen 

-  zřízení dopravního vedení z náměstí  

JPO III Březí  -  dálková doprava vody 

JPO III Sedlec  -  dálková doprava vody  

-  kyvadlová doprava vody  

JPO III Milovice -  kyvadlová doprava vody 

JPO III Perná             - dálková doprava vody 

JPO II Lednice    -  kyvadlová doprava vody 

ZZS     -  poskytnutí  první pomoci postiženým osobám   

PČR   -  kontrola počtu evakuovaných osob a ostraha evakuovaného    

                                       materiálu 

Městská policie -  řízení dopravy na náměstí a uzavření prostoru zámku  

Odbor kultury JmK -  evidence evakuovaného materiálu 
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Časová osa průběhu cvičení 

 
Čas 
 

Situace Činnost na místě 
zásahu 

Činnost VZ Velitel 
1.úseku 

Velitel 2.úseku 

Minus 
00:05 

Při prohlídce 
zámeckých 
prostor zjistil 
průvodce 
zakouření   a 
oheň v 
prostoru 
expozice 
nábytku za 
Gajdošovým 
sálem 

Průvodce odvádí 
skupinu na nádvoří a 
ohlašuje požár na 
linku 150. 
 

   

00:00 KOPIS Brno 
vyhlašuje 
požární 
poplach pro 
II st.PPP 
mimo 
jednotky PS 
Hustopeče a 
PS 
Pohořelice .  

Požár se šíří po 
místnosti expozice 
nábytku. 

   

00:02 Na místo 
vyjíždí PS 
Mikulov,CPS 
Břeclav . 

    

00:03 KOPIS žádá 
Policii ČR, 
Zdravotní 
záchrannou 
službu a 
městskou 
policii 
Mikulov o 
výjezd na 
místo 
události 

Zaměstnanci zámku 
provádějí evakuaci 
všech osob 
v prostorách zámku a 
jejich evidenci.  

   

00:05 
 

Na místo 
přijíždí PS 
Mikulov 
CAS 24  1+3 
CAS 32  1+1 
(Na Skalní 
nádvoří je 
možno vjet 
pouze s  
CAS 32 
T148) 
 
 
 

Správce zámku hlásí 
veliteli zásahu (dále 
VZ) vypnutí el.proudu 
a společně probírají 
dokumentaci 
zdolávání 
požáru,kterou si VZ 
přivezl. 

VZ přebírá informace od 
zaměstnanců 
zámku,provádí první 
předběžný průzkum a 
vydává rozkaz 
k vytvoření dvou 
průzkumných skupin 
v dýchací technice  
(dále DT). 
VZ žádá KOPIS o 
informování starosty 
města Mikulov  a odbor 
kultury KÚ o vzniklém 
požáru. 
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Čas 
 

Situace Činnost na místě 
zásahu 

Činnost VZ Velitel 
1.úseku 

Velitel 2.úseku 

00:10 Na místo 
přijíždí JPOII 
Drnholec 
CAS 24    
1+3 
 

Velitel SDH 
informuje VZ o 
příjezdu a hlásí 
příjezd na místo 
zásahu KOPIS.  
Probíhá průzkum 
místa požáru 
průzkumnými 
skupinami. 

VZ nařizuje jednotce 
Drnholec 
evakuovat osoby ve 
spolupráci se 
zaměstnanci zámku 
z části I.NP expozice za 
použití DT. 

  

00:12 Příjezd PČR Velitel hlídky 
informuje velitele 
zásahu o příjezdu. 

VZ žádá PČR o kontrolu 
počtu evakuovaných 
osob ve spolupráci se 
zaměstnanci zámku. 
 

  

00:13 Na místo 
přijíždí 
Zdravotní 
záchranná 
služba (dále 
ZZS) 

ZZS informuje VZ o 
příjezdu. 
 
PČR zjišťuje na 
základě kontroly 
evidence dvě 
pohřešované osoby a 
hlásí skutečnost VZ. 

VZ vydává rozkaz 
průzkumným skupinám 
k vyhledání 
pohřešovaných osob, 
které se mohou 
pohybovat v prostorách 
I.NP zámku 
(prohlídkový okruh). 
 

  

00:15 Na místo 
přijíždí JPO 
III Březí 
CAS 32 1+3 
DA 12   1+3 

Jednotka informuje 
VZ o příjezdu a hlásí 
příjezd na místo 
zásahu KOPIS.. 

VZ vydává jednotce 
Březí rozkaz k vytvoření 
dopravního vedení z 
náměstí od vlastní CAS 
32 po první stroj PS 12 
včetně. 

 Dopravní vedení 
z náměstí po kašnu 
Skalního nádvoří 
v celkové délce 
300m a převýšení 

40 m. 
00:16 Na místo 

přijíždí 
starosta 
města 
Mikulov. 

 VZ podává starostovi 
města informaci o situaci 
a provedených 
opatřeních e žádá 
starostu o zajištění 
informování obyvatel 
Mikulova. 

  

00:18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Na místo 
přijíždí JPO 
III  Sedlec  
CAS 24 1+3 
JPO III Perná 
DA 12 1+3 

Jednotky informují 
VZ o příjezdu a hlásí 
příjezd na místo 
zásahu KOPIS.. 
Průzkumná skupina 
nalezla  2 
pohřešované osoby a 
předává je do péče 
ZZS. Probíhá tvorba 
dopravního vedení. 
 

VZ určuje jednotky na 
vytvoření dopravního 
vedení, Perná od 2.stroje 
po 3 stroj   
Sedlec 3 stroj a vedení 
do kašny Skalní nádvoří. 
VZ nařizuje 
průzkumným skupinám 
vytvořit dopravní vedení 
4 „B“ rozdělovač od 
CAS 32 PS Mikulov na 
Skalním nádvoří na malé 
nádvoří a následně 2 
útočné proudy „C“ od 
rozdělovače na požářiště 
. 
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Čas 
 

Situace Činnost na místě 
zásahu 

Činnost VZ Velitel 
1.úseku 

Velitel 2.úseku 

00:21 Na místo 
přijíždí JPO 
III Milovice 
CAS 25  1+4 
JPO II 
Drnholec 
CAS 24  1+3 
Lednice II 
CAS 32    
1+2 

Velitelé JPO informují 
VZ o příjezdu a hlásí 
příjezd na místo 
zásahu KOPIS. 
Probíhá hašení 
požáru. 

VZ určuje jednotky 
Milovice,Lednice na 
dálkovou dopravu vody 
a velitele JPO II 
Drnholec určuje 
pomocníkem VZ na 
náměstí k organizaci 
přijíždějících jednotek a 
tvorbě dálkové dopravy 
vody. 

  

00:25 Na místo 
přijíždí CAS 
24  1+3 a 
protiplynový 
automobil 
CPS Břeclav 
1+1 

Velitel čety (dále VČ) 
CPS Břeclav 
informuje velitele 
zásahu o příjezdu 
jednotky 

VZ podává podrobné 
informace VČ  o 
průběhu evakuace osob, 
materiálu a hašení. 

  

00:27  VČ přebírá místo 
zásahu. 

VZ hlásí na KOPIS 
převzetí místa zásahu. 
VZ určuje osádku PPLA 
k výměně použité DT a 
evidenci příslušníků 
v DT. 
VZ rozděluje místo 
zásahu na dva úseky a 
určuje velitele 
úseků.Jednotku CPS 
Břeclav určuje na I.Ú. 
VZ určuje velitele 
družstva PS Mikulov 
pomocníkem VZ. 

I. úsek (Ú) 
evakuace a 
hašení 
Velitel I.Ú 
Velitel 
družstva 
CPS 
Břeclav. 
 

II.úsek  
dálková a kyvadlová 

doprava vody 
Velitel II.Ú 
velitel JPO II 
Drnholec. 

  

00:28 ZZS odváží 
zraněné 

ZZS provedla ošetření 
a odvoz zraněných 
osob.Po dohodě se 
správcem zámku. 
ukončena evakuace 
materiálu. PČR 
zabezpečuje ostrahu . 

VZ zjišťuje přesnou 
situaci na místě zásahu. 

 Dopravní vedení 
vytvořeno ke 

3.stroji a pokračuje 
se  ke kašně. 

 

00:30 Lokalizace 
požáru 
 
 

Příslušníci kteří 
ukončili evakuaci 
materiálu si mění DT.  

VZ určuje družstvo 
evakuace materiálu po 
výměně DT ke střídání 
příslušníků na útočných 
proudech.  

Výměna 
zasahujícíc
h hasičů na 
proudech. 

 

00:31 Vytvořeno 
dopravní 
vedení 
z náměstí do 
kašny 
Skalního 
nádvoří. 

Zahájena doprava 
vody od CAS 32 SDH 
Březí na náměstí do 
kašny Skalního 
nádvoří, která slouží 
k plnění CAS 32 PS 
Mikulov.  

VZ vydává rozkaz k 
dopravě vody z náměstí. 

 Velitel II Ú hlásí 
VZ vytvoření 
dopravního vedení. 
Velitel II 
Ú potvrzuje 
zahájení dopravy 
vody na I.Ú 
a zahájení 
kyvadlové dopravy 
vody – náměstí- PS 
Mikulov-náměstí 
v jednom směru. 
Okruh v délce 3 km. 
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Čas 
 

Situace Činnost na místě 
zásahu 

Činnost VZ Velitel 
1.úseku 

Velitel 2.úseku 

00:37  Byly nasazen 
přetlakový  ventilátor 
Papin ze směru od 
Gajdošova sálu. 
(omezení zakouření 
reprezentačních 
prostor) 

   

00:40 Na místo 
přijíždí odbor 
kultury KÚ. 

 VZ žádá o provedení 
kontroly evidence 
evakuovaného materiálu 
zástupce odboru kultury. 

  

00:50 Ukončeno 
hašení místa 
požáru. 
 

Probíhá dohašování 
ohnisek na požářišti. 

VZ po dohodě 
s velitelem úseku  I. 
vydává rozkaz 
k přerušení dodávky 
vody na II.Ú. 

Velitel Ú I. 
hlásí VZ – 
probíhá 
dohašování 
a prohlídka  
okolí 
požářiště. 

Vel II  U  dává 
pokyn ke zrušení 
dálkové dopravy  
vody CAS. 
 

00:54 Požár je 
dohašen 
Závěrečný 
průzkum. 

Závěrečný průzkum 
místa požáru. 

VZ kontroluje stav 
objektu a místa zásahu 
za účasti vel I.úseku a 
odpovědného pracovníka 
objektu. 

  

00:58 Likvidace 
požáru. 
 

    

01:00 Předání místa 
zásahu. 
 
 

VZ předává písemně 
místo zásahu 
odpovědnému 
pracovníkovi a 
informuje PČR o 
ukončení zásahu. 

VZ vydává rozkaz ke 
zrušení I. Ú,doplnění 
MPT z dopravního 
vedení a 
PČR předat evakuovaný 
materiál zaměstnancům 
zámku. 

Velitel Ú I. 
vydává 
rozkaz ke 
zrušení Ú. 
  

 

01:05 Ukončena 
dodávka 
vody 
z náměstí. 

Jednotky se připravují 
k odjezdu. 

VZ ruší  úsek II a 
vydává rozkaz všem 
jednotkám na přípravu k 
odjezdu 

 Velitel II. Ú vydává 
rozkaz ke zrušení  Ú  
a ukončení 
dál.dopravy vody ze 
stroje do stroje. 

01:10 Jednotky se 
připravují 
k odjezdu na 
základnu. 

Kontrola použitých 
technických 
prostředků a jejich 
uložení v MPT. 

VZ podává poslední 
hlášení na KOPIS Brno 
o ukončení cvičení. 
Informuje starostu města 
o ukončení  zásahu. 

  

01:15 Jednotky 
odjíždějí na 
základny. 

 VZ ukončuje cvičení.   
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Pořadí dojezdu jednotek PO 
 

Jednotka Pořad
í 

Čas celkem 
(min) 

Vzdálenos
t 

(km) 

Čas 
výjezdu 
(min) 

Čas jízdy 
(min) 

Osob 

PS Mikulov 1 5 2 2 3 6 
JPO II Drnholec  2 10 14 5 5 8 

JPO III Březí 3 15 4 10 5 8 
JPO III Sedlec 4 18 6 10 8 4 

JPO III Perná 5 18 6 10 8 4 
JPO III Milovice 6 21 8 10 11 4 

JPO II Lednice 7 21 12 5 16 3 

PS Břeclav 8 25 23 2 23 
(60 km/h) 

6 

Celkem      43 

 

Výpočet SaP 

Vznik 0 4 t1   
Zpozorování 2 2 tzp   
Ohlášení 3 1 toh   
Výjezd 5     
Dojezd první jednotky PO 6 3 tdo pr   
Bojové rozvinutí první  JPO 10 4 tbr pr   
Zahájení has. prací 1 „C“ proud 10     
Dojezd poslední jednotky PO 35 32 tdo po   
Bojové rozvinutí poslední JPO 37 2 tbr po   
Zahájení has. prací posledního „C“ proudu 37     
Lokalizace 46     
Likvidace 59     
      
Rozdíl dojezdu 1JPO a poslední JPO 29     
Průměrná rychlost k zásahu 45 km/hod    
PS Mikulov 1 km 1 min  
JPO Sedlec 6 km 8 min  
JPO Milovice 6 km 8 min  
JPO Březí 7 km 9 min  
JPO Březí 7 km 9 min  
JPO Lednice 13 km 17 min  
JPO Drnholec 16 km 21 min  
PS Břeclav 24 km 32 min  
      
Lineární rychlost šíření LS 1,1 m.min-1    
Požární odolnost 15 min    
Délka požárního úseku 12 m    
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Šířka požárního úseku 10 m    
Intenzita dodávky Io 37,6 l.m.min-

1 
   

f = koeficient úhlu šíření požáru 0,25     
      
Čas volného rozvoje - tvr      
tvr = tzp + toh + tdo pr + tbr pr 10 min    
      
Doba do lokalizace      
t1 = 4 min 4 min    
t2 = tvr - t1 6 min    
t3 = tr(tdopo - tdopr) + tbrpo - tbrpr + 5 35 min    
t = t1 + t2 + t3 45 min    
tL = t - (45 + tk) 21 min    
tK = vzdal ohn / LS 9,1 min    
      
Radius požáru 1,1 v1    
R = 5 . v1 + v1 . t2 12,1 m    
Rn = 5 . v1 + v1 . t2 + 0,5 . v1 . t3 31,35 m    
(1/2 v1) R = 0,5 . v1 . tL . v1 11,55 m    
      
Plocha požáru Sp      
Sp = a . b 120 m2    
Sp = pí . R

2 459,7 m2   
Spn = π . Rn

2 3086,
1 

m2    

Sp = n . R . a 242 m2 frontální  
Sp = 3,14 . R

2 . f 115 m2 úhlová   
      
Plocha hašení      
Sh = n . h . a 50 m2    
Fronta hašení Oh (a) 10 m    
Hloubka hašení (C = 5m) 5 m    
Intenzita dodávky Io 37,6 l.m.min-

1 
   

Sh = f . 3,14 . [R
2 - (R - h)2] 75,4 m2    

      
Potřebná dodávka na hašení Qp      
Qp = Oh . Io 376 l min-1    
Průtok proudu (C, B, D) 375 l min-1    
Výkon čerpadla (CAS) 3200 l min-1 CAS 

32 
  

Objem nádrže (CAS) 6000 l min-1    
Počet proudnic 2 ks    
Zvolený taktický počet proudů   C 2 TURBO JET 
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Počet proudů Npr      
Npr = Qp : qpr 2 Proudů 

C 
   

      
Dodávané množství vody Qd      
QD = Npr . qpr 750 l min-1    
      
Množství pož. automobilů pro dodávku 
vody Na 

     

Na = QD / (0,75 . Qc) 1 CAS 32    
      
Možný počet proudů z 1 vozidla dle počtu v 
družstvu 

2 Proudy 
C 

   

      
Množství požárních automobilů - doprava 
družstev 

     

Nah = QD : npr 1 CAS 32    
npr = průtok všech možných proudů 1 vozidla      
      
Potřebný počet hasičů Nha      
Nha = 1,25 . Npr(B+C) . K 5 Hasičů    
k = obsluhaproudů B a C 2 Hasiči    
      
Potřebný počet dýchací techniky      
To = 10 . [(PL . VL) / MV] 47 min    
PL = počáteční stav - láhev DP (Mpa) 30     
VL = obsah láhve (l) 7 litrů    
MV = minutová ventilace člověka (l min), 
spotřeba 

45 l min    

      
Hasiči pro DT  (tlok < ochr.doba to) - 25% 6 Hasičů    
Vytvoření dopravního vedení, ustavení MS 
8 

12 Hasičů    

Průzkumná skupina 2x 4 Hasičů     
Evakuační skupina 4 Hasičů    
 

Materiální zabezpečení  

Požární technika 
 
 

1) CAS 24 dle seznamu jednotek s vybavením  
2) DA12 4x. 
3) PS 12 3x.   

Věcné prostředky PO 
 

1) OOP - standardní vybavení jednotek  
2) Radiostanice Motorola, Matra 
3) Vyvíječ kouře 
4) Zdravotní materiál 
5)    Mobilní telefon 
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Grafická část 
Situační plánek umístění zámku: 
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Plán úseku: 
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Plán jednotlivých úseků: 
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Plán spojení:  
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Dokumenty pro přípravu cvičení 

1) SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV 26/2005,kterým se stanoví doporučený postup pro 

přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení. 

2) Bojový řád jednotek požární ochrany 

3) Evakuační plán zámku Mikulov 

4) Operativní plán Regionální muzeum Mikulov 

5) Cvičební řád jednotek požární ochrany 

6) Zákon č.133/185 Sb.,o požární ochraně  

7) Vyhláška č.226/2005 Sb.o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 

Figuranti 

Na místě požáru budou raněné osoby představovat 2 příslušníci PS Mikulov, kteří budou 

v prohlídkové skupině.. 
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8.4 Vyhodnocení TAKTICKÉHO CVIČENÍ 

 

Postřehy ze cvičení 

     Taktického cvičení jsem se zúčastnil jako jeden figurantů. Byl jsem ve skupině 

návštěvníků, při prohlídce expozic. V okamžiku zpozorování kouře jsem spolu z kolegou 

zpanikařil (simulace) a oddělil se od skupiny. Byl jsem schovaný v malém schodišťovém 

prostoru a měl po pádu zlomenou pravou lýtkovou kost. Průzkumná skupina mne našla asi po 

dvaceti minutách. Naložili mne na vakuové nosítka ,nasadili na obličej vyváděcí přístroj, 

vynesli z objektu a předali lékaři. Byl jsem přeložen do sanitky a vyvezen z areálu objektu. 

Tím moje záchrana skončila a já se mohl vrátit jako pozorovatel. 

Klady taktického cvičení 

o spolupráce vedení zámku a odboru památkové péče KÚ na přípravě  taktického 

cvičení, která následně ovlivnila i průběh vlastního cvičení 

o činnost zaměstnanců zámku při evakuaci návštěvníků před příjezdem jednotek 

PO. 

o aktivní zapojení zúčastněných složek IZS (PČR, ZZS, Městské policie města 

Mikulova) do činností při průběhu TC. 

 

o řízení zásahu a činností na jednotlivých úsecích bylo příslušnými  veliteli 

v průběhu TC na dobré úrovni.  

o zahájení dodávky požární vody dálkovou dopravou vody do cca 8 minut od 

povelu k jeho vytvoření. 

o použití všech předepsaných osobních ochranných pomůcek. 

Zjištěné negativa 

o po dojezdu JPO na místo zásahu došlo k přetížení – zahlcení radiové sítě. 

o komplikovaný přístup mobilní požární techniky (brány, komunikace), daný 

typem objektu a jeho situováním v zástavbě města. Tento stav nelze ovlivnit. 

Komunikace zahradami kolem zámku umožňuje jen u části objektu zámku 

využití výškové MPT, snížení možnosti hašení a evakuace osob. 

o neodzkoušení – nepoužití stávající hydrantové sítě.  
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Evakuace návštěvníků zámku proběhla za pomoci zaměstnanců zámku a při kontrole evidence 

návštěvníků byla zjištěna nepřítomnost dvou osob. Tyto osoby byly nalezeny průzkumnými 

skupinami a předány do péče ZZS. Z důvodu evakuace se opozdil následný hasební zásah 

oproti časovému plánu. Záchrana a evakuace cenných sbírek a materiálu neproběhla 

s ohledem na citlivost expozic.  

     Po příjezdu jednotek Březí,Sedlec, Milovice, Perná a Lednice zahájily jednotky tvorbu 

dálkové dopravy vody do kašny Skalního nádvoří pro zásobování útočných proudů vodou. 

Vytvoření funkčního dopravního vedení trvalo kratší dobu proti plánu cvičení,tuto skutečnost 

hodnotím velmi kladně. Následně se objevily  nedostatky vyplývající s nezkušenosti strojníků 

SDH a slabé komunikace mezi jednotlivými stroji – došlo k přerušení dodávky vody. Po 

zásahu kontrolního orgánu strojníci zvedli ve strojích tlak a dodávka vody byla obnovena. 

 
 

Zjištěné skutečnosti a doporučení  

 

Zámek nemá aktualizovanou operativní kartu, naposledy v roce 1995 

o doporučuji provést  aktualizaci dokumentace zdolávání požáru (probíhá v rámci 

připravovaném projektu EPS ) 

Zámek má množství půdních prostor kde se nachází materiál a zejména velké nánosy prachu. 

o doporučuji zajistit kontrolu půdních prostor a úklid nánosu prachu, provádět jeho 

pravidelné odstraňování 

Zámecká věž je v současné době přeplněna technologií bezdrátového přenosu a slouží jako 

translační stanoviště mobilních operátorů. Elektroinstalace a zařízení  jsou připevněna na 

dřevěné konstrukci schodiště. 

o doporučuji kontrolu osazení elektroinstalace ve věži, kontrola provedení montáže        

a atestace jednotlivých zařízení. 

 

Ústředna EPS je umístěna v kanceláři správce zámku. Signalizaci vyhodnocení požáru           

a poruchy je schopen registrovat pouze v pracovní době. Původní klíčový trezor umístěný       

u vchodu do zámecké knihovny je odstraněn a přesunut ke vstupu do administrativní části 

zámku, je odpojen ze systému je zjevně nefunkční. V současné době v případě nahlášení 

mimořádné události, nemají jednotky PO přístup do prostor Regionálního muzea.  
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Správce zámku má bydliště vzdálené víc jak 15 km a je jediná kontaktní osoba v případě 

požáru. 

o elektrická požární signalizace: v současné době je projekt v přípravné fázi. V projektu 

je počítáno  pro pokrytí EPS v prostorách stálých expozic  v rozsahu vyhlídkových 

tras. Doporučuji instalaci vhodného požárně bezpečnostního zařízení do všech prostor 

zámku pro komplexní zajištění Regionálního muzea z hlediska požární ochrany. A 

napojení ústředny EPS na pult centrální ochrany HZS. 

o dále doporučuji  instalaci generálního klíče od všech prostor zámku, s ohledem 

rozsáhlost objektu. 

 

Zámek má na ulici Husova instalovanou pomocnou čerpací stanici pro zvýšení tlaku vody 

v hydrantové síti pro potřeby hasebního zásahu. Na stanici PS Mikulov jsou uloženy klíče od 

čerpací stanice, nejsou zde však pokyny pro obsluhu čerpadel., ani se nenachází v čerpací 

stanici. Stávající hydrantová síť je ve velmi špatném technické stavu. Při zvýšení tlaku v síti 

by mohlo, dle současných studií, dojít k poškození potrubí. V celém areálu zámku se nachází 

13 nástěnných hydrantů, které ovšem nejsou zavodněny. Vnější požární hydranty B 75 jsou 

nepoužitelné pro zásah z důvodu nízkého tlaku v síti.  

o Hydrantová  síť: rekonstrukce hydrantové sítě. Provést seznámení příslušníku PS 

Mikulov s obsluhou pomocné čerpací stanice. Stanovit pokyny pro obsluhu, uložit na 

PS Mikulov a v prostorách čerpací stanice. 

 

     Sídlo Regionálního muzea  nemá v současné době (od dubna 2008)  funkční elektrickou 

požární signalizaci a nemá zajištěno zásobování vodou pro potřeby hašení požáru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



63 

9 Závěr 

 
 
 

     V teoretické části se práce zabývá včetně případových studií proběhlých požárů. 

V praktické části je rozebrána  požární bezpečnost  Regionálního  muzea v Mikulově 

umístěného v historickém objektu zámku. Dále práce  hodnotí  hlediska možnosti hasebního 

zásahu, opírá se o praktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Podává 

návrh opatření pro zlepšení současné situace z hlediska požární ochrany a  snížení možného 

rozsahu škod v případě požáru. 

     Cílem této práce bylo zhodnotit problematiku požárů historických objektů se zaměřením 

na konkrétní objekt ,Regionálním muzeu v Mikulově je  požární zabezpečení. Možnosti 

zásahu složek IZS v případě mimořádné události a navrhnout řešení pro možnou eliminaci 

jejich vzniku a rozšíření.  

     Cvičení složek IZS na simulaci požáru v zámecké objektu bylo přínosem pro jednotky PO, 

ostatní složky IZS a zaměstnance zámku při evakuaci návštěvníků. Přesto pokud by                 

i fungovala požární čidla v zámecké knihovně (původně jediná osazena  EPS), při umístění 

ústředny EPS v kanceláři správce zámku, kde není zajištěn trvalý dohled,doba od vzniku 

požáru do ohlášení na příslušné operační středisko by byla neúměrně dlouhá a škody  

katastrofální. 

    Proto jsem doporučil Regionálnímu muzeu  urychleně zabezpečit  PBZ minimálně stále 

expozice s možnosti pozdějšího rozšíření na ostatní části objektu a přenos na PCO HZS.  Dále 

instalaci PBZ  v prostoru zámeckého sálu, kde kapacita dosahuje počtu 300 osob. 

    Jednotka JPO Drnholec s dvěmi cisternami v počtu 1+7 s důvodu velké prodlevy mezi  

dojezdem  první a druhé jednotky vyčkávala v Mikulově na vyhlášení poplachu, dorazila na 

místo zásahu minutu po první jednotce. Navíc čas zpozorování byl počítán v druhé minutě, 

což je v tomto konkrétním případě nereálné. Pokud by bylo cvičení řešeno formou 

prověřovací, časy dojezdu jednotek by odpovídaly skutečným reálným časům, u taktického 

cvičení byly jednotky předem seznámeny s časem  ohlášení a s vlastní činností.  

Průjezdnost jednotlivými branami nelze u tohoto historického objektu ovlivnit, ale je jisté ,že 

až bude vozidlo CAS 32 T 148 ,kterému mu je dnes třicet let ,vyřazeno z provozu ,nebude 

v hasebním obvodu bývalého okresu Břeclav cisterna schopna projet na skalní nádvoří 
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Mikulovského zámku a v co nejkratší době zahájit hasební zásah. U tohoto taktického cvičení 

vyplynul reálný čas zavodnění prvního útočného proudu pomoci dálkové dopravy vody od 

vyhlášení poplachu jako 43 minuta.  

Tyto skutečnosti stěžující provedení hasebního zásahu, lze v podstatě aplikovat na většinu 

historických zámků a hradů. 

     

       

    Věřím, že zjištěné poznatky z této diplomové práce budou využity k tomu, abychom 

nepřišli o dochované krásy a hodnoty po našich předcích.     
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10 Seznam použitých zkratek 

 
HZS- Hasičský záchranný sbor 
 
KOPIS- Krajské operační a informační středisko 
 
ZZS- Zdravotní záchranná služba 
 
PČR- Policie České republiky 
 
IZS- Integrovaný záchranný systém 
 
JPO- Jednotka požární ochrany 
 
PO- Požární ochrana 
 
SIAŘ GŘ- sbírka interních aktů řízení generálního ředitele 
 
RMM- Regionální muzeum v Mikulově 
 
EPS- Elektrická požární signalizace 
 
PCO- Pult centrální ochrany 
 
PBZ- Požární bezpečnostní zařízení  
 
PH- Požární hydrant 
 
HP- Hasicí přístroj 
 
MPT- Mobilní požární technika 
 
MÚ- Mimořádná událost 
 
NP- Nadzemní podlaží 
 
OOPP- Osobní ochranné pracovní pomůcky 
 
BOZP- Bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci 
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