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Anotace 

 
MALÚŠ, J. Vnikání do zabezpečených prostorů při zásazích. Ostrava, 2010. 52 s. VŠB - TU 

Ostrava. Diplomová práce. 

 

  V této práci se zabývám ekonomickým hlediskem vnikání do zabezpečených prostorů při 

zásazích. Uvádím cenu výjezdu v závislosti na typu vyslané techniky a době strávené při výjezdu. 

Dále jsem prozkoumal ceny často používaných plastových oken a dveří do bytu. Stanovil jsem 

celkové finanční náklady škod, které mohou vzniknout při rozbití okna či poškození dveří. Přidal 

jsem statistiku výjezdů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v závislosti jakou měrou se 

podílejí na výjezdech k zásahům otevření bytů či záchranu osob a zvířat z výtahu.  Zaměřil jsem na 

použití technických prostředků při vnikání do uzavřených prostorů jinými jednotkami požární         

ochrany v České republice.  

 

Klíčová slova: 

 vnikání, uzavřené prostory, ekonomické hledisko, cena výjezdu, technické prostředky  

 

MALÚŠ, J. Forcible Entry into Safeguarded Spaces in the course of Interventions. Ostrava, 2010. 

52 p.VŠB – TU Ostrava. Graduation Theses 

 

 This work deals with economical aspects of forcible entry to safeguarded spaces while 

interventions. I feature prices of departures according to type of sent engineering and time spent 

during interventions. Next I examined properly commonly used plastic windows and doors.             

I appreciated total costs of damages that can be cause by breaking windows or damaging doors.        

I added statistics of departures of Volunteer Fire Brigades of municipalities depending on quantity 

of departures to interventions for opening doors or saving of human beings and animals from the 

lifts. I also focused usány engeineering units while forcible entry to closed areas by another 

brigades of fire prevention in Czech Republic. 

 

Key words: 

 forcible entry, safeguarded spaces, economical aspects, price of departure, fire equipments 
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ÚVOD 

 
Tato práce volně navazuje na mou bakalářskou práci zpracovanou v roce 2008. Mimo vnikání do 

uzavřených prostorů ve statutárním městě Ostrava, kterým jsem se zabýval před dvěma lety jsem se 

zaměřil na techniku a technické prostředky, které používají profesionální a jedna dobrovolná 

jednotka v jiných městech. 

V další části se věnuji ekonomické a časové stránce zásahu. Vzal jsem v potaz finanční hodnoty 

vybavení, které se mohou poškodit při zásahu. Dále jsem se zaměřil na čas, který je potřeba při 

různých způsobech vnikání do uzavřených prostorů. Mým cílem při tvorbě této práce je, aby 

potenciální čtenář si po přečtení udělal ucelený názor jak nejrychleji, nejefektivněji a nejlevněji 

proniknout skrz uzavřené prostory. Při prozkoumávání této oblasti se kromě výše uvedených 

aspektů zaměřím i na finanční hodnotu výjezdu. Budu vycházet ze zpracovaného interního  

dokumentu hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. 
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1 Právní předpisy   

Při   prozkoumávání   této   oblasti  jsem   se  zaměřil   na  nejvíce  používané   zákony   a  to zákon 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2001 Sb.,o 

Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů a v důsledku 

přítomnosti složek Městské policie nebo Policie české republiky také na zákon č. 553/1991 Sb., o 

obecní policii a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. 

Myslím si, že formulace zákonů týkajících se otvírání uzavřených prostor je vcelku dostačující, ale 

mohou nastat i konkrétní situace a to zejména otevření bytu při manželských sporech, které určitě 

stojí zato právně upravit. Tato část je nedostatečně propracována a to jak pro zasahující příslušníky 

tak pro složky policie. Strážník či policista kontrolující totožnost osoby zjišťuje krom ní také adresu 

události jestli souhlasí s údaji v průkazu totožnosti. Pokud to souhlasí, pak není důvod nevěřit 

občanu, že tam nebydlí, ale tady nastává výše zmíněný problém. Když jsou manželé v rozvodovém 

řízení, složky policie to nemohou zjistit a ať už manžel nebo manželka se bez problémů dostanou do 

bytu a mohou ho tzv. vybílit bývalému partnerovi či partnerce. Strážník nebo policista postupoval v 

rámci zákona, ale postižený si stěžuje a žádá náhradu škody. [7] 
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1.1 Zákon o Hasičském záchranném sboru 

Ze zákona č.238/2001 Sb., o Hasičském záchranném sboru a o změně některých zákonů cituji § 5 

odstavce 1,2 a 3: 

(1) Při provádění úkonů jsou příslušníci oprávněni ke vstupu do objektů a zařízení a ke vstupu na 

nemovitost na dobu nutnou k řádnému provedení těchto činností. 

(2) Příslušník je k provedení zásahu, který nesnese odkladu, oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený 

prostor a vstoupit do něj. Při tom je povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby, nehrozí-li 

nebezpečí z prodlení. Po provedení zásahu je příslušník povinen neprodleně vyrozumět orgány 

Policie České republiky. 

(3) O vstupu do vojenských objektů, do objektů Policie České republiky, Bezpečnostní 

informační služby, Vězeňské služby České republiky a Celní správy České republiky platí 

zvláštní právní předpisy.5) [1] 

1.2 Zákon o obecní policii 

Ze zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii cituji § 16 odst. 1,2,3 a 4: 

(1) Je-li důvodná obava, zeje ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na 

majetku, je strážník oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor (dále jen "byt"), vstoupit do 

něho a provést v souladu s tímto zákonem zákroky, úkony nebo jiná opatření k odvrácení 

bezprostředního nebezpečí. 

(2) Při provádění zákroků, úkonů nebo jiných opatření podle odstavce 1 je strážník povinen zajistit 

přítomnost nezúčastněné osoby; nemusí tak učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení. 

(3) Po provedení zákroků, úkonů nebo jiných opatření podle odstavce 1 je strážník povinen 

neprodleně vyrozumět uživatel bytu a zabezpečit zajištění bytu, nemůže-li tak učinit uživatel nebo 

jiná oprávněná osoba. 

(4) O otevření bytu a provedených opatřeních sepíše strážník úřední záznam. [3] 
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1.3 Zákon o Policii České republiky 

Ze zákona č.283/1991 Sb., o Policii České republiky cituji § 21 odst. 1,2,3,4 a 5: 

(1) Je-li důvodná obava, zeje ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na 

majetku, je policista oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor (dále jen "byt"), vstoupit do 

něho a provést v souladu s tímto zákonem potřebné služební zákroky, služební úkony nebo jiná 

opatření k odvrácení bezprostředního nebezpečí. 

(2) Oprávnění uvedená v odstavci 1 má policista též v případě, vznikne-li důvodné podezření, že se 

v bytě nachází mrtvola. 

(3) Při provádění zákroků, služebních úkonů nebo jiných opatření podle odstavce 1 a 2 je policista 

povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby; nemusí tak učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení. 

(4) Po provedení služebního zákroku, služebního úkonu nebo jiného opatření podle odst. 1 je 

policista povinen neprodleně vyrozumět uživatele bytu a zabezpečit zajištění bytu, nemůže-li tak 

učinit uživatel nebo jiná oprávněná osoba. 

(5) O  otevření  bytu  a  provedených  opatřeních  sepíše  policista úřední záznam.   [2] 
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2 Statistika 
 
Na rozdíl od mé bakalářské práce jsem se zaměřil ve statistice výjezdů i na jednotky sborů 

dobrovolných hasičů. Mým cílem je v této kapitole porovnat, jakou měrou se na výjezdech při 

otevření uzavřených prostorů podílejí jednotky sborů dobrovolných hasičů. Zaměřil jsem se 

konkrétně na dvě jednotky PO kategorie II a to Příbor a Kopřivnici. Dále jsem přiložil statistiky 

vývoje počtu zásahů v Moravskoslezském kraji při událostech otevření bytů a záchrana osob a 

zvířat z výtahů kategoriemi jednotek požární ochrany I za roky 2008 a 2009. Za tytéž roky 

přikládám podrobnou statistiku výjezdů Technického automobilu I.Statistické údaje mi ochotně 

poskytli příslušníci HZS MSK z hasičské stanice Ostravy-Zábřehu na úseku vyšetřování příčin 

požáru. 
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2.1 Statistické údaje JPO I 

 

  Obr. 1 Tři nejdominantnější události při vnikání do uzavřených prostorů v roce 2008 

 

 

 Obr. 2 Tři nejdominantnější události při vnikání do uzavřených prostorů v roce 2009 

Z uvedených grafů jsou patrné počty výjezdů za jednotlivé roky. V porovnání s rokem 2007, který 

jsem uvedl v bakalářské práci došlo v létech 2008 a 2009 k nepatrnému poklesu výjezdů při 

události technická pomoc. Konkrétně v roce 2008 bylo v této kategorii 4379 výjezdů, což 

představuje o 57 výjezdů méně a o rok později to bylo 4311, čili o 125 výjezdů méně než v roce 

2007. Tento údaj nám signalizuje, že za poslední tři sledované roky se nám počty výjezdů relativně 

ustálily na počtu výjezdů mezi 4300 a 4450. V procentuálním vyjádření došlo k úbytku výjezdu 

oproti roku 2007 v roce 2008 o cca 1,3 % a v roce 2009 o  necelá 3 %. 
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2.1.1 Statistické údaje TA 1 
 

V pokračování kapitoly statistika zde uvádím srovnání výjezdů Technického automobilu I.  

Na prvním grafu je možné vyčíst, ve které dny v týdnu byl Technický automobil I nejvíce 

vytížen v roce 2008. 

  

                    

Obr. 3 Počet zásahů TA 1 v jednotlivé dny v týdnu za rok 2008 v Ostravě 

 

  

  

  

  

  

  

                      Tab. č. 1 Statistika počtu výjezdů TA 1 vztažených na jednotlivé dny v týdnu 

 

Podle dat uvedených v tabulce vyplývá, že v roce 2008 Technický automobil I vyjížděl nejčastěji 

v sobotu, a to v počtu 386 výjezdů. V porovnání s předešlým rokem došlo k poklesu celkového 

počtu výjezdů z 2629 na 2468. V roce 2007 byl nejfrekventovanějším dnem pro výjezd pátek,v roce 

2008 je to sobota.  

 

Den v týdnu Počet zásahů
Pondělí 352 
Úterý 340 
Středa 309 
Čtvrtek 354 
Pátek 376 

Sobota 386 
Neděle 351 
Celkem 2468 
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Dále přikládám pro lepší orientaci a přehlednost ve vývoji zásahů rok 2009.  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                     Obr. 4 Počet zásahů TA 1 v jednotlivé dny v týdnu za rok 2009 v Ostravě 

 

Den v týdnu Počet zásahů
Pondělí 364 
Úterý 324 
Středa 326 
Čtvrtek 346 
Pátek 369 

Sobota 361 
Neděle 315 
Celkem 2405 

                            

                         Tab. č. 2 Statistika počtu výjezdů TA 1 vztažených na jednotlivé dny v týdnu 

 

Při studování počtu výjezdů v roce 2009 s předešlými dvěma roky, se opět dostáváme 

k nejčastějšímu dni v týdnu, kdy vyjížděl Technický automobil 1 a to v pátek. Celkový počet 

výjezdů opět mírně poklesl a to na 2405.  
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Zde následuje statistika počtu výjezdů v roce 2008 a 2009 rozdělená podle druhu měsíce v roce. 

Opět začínám grafem a hodnotami z roku 2008, poté přidám  rok 2009.  

                     Obr. 5 Počet výjezdů TA 1 za jednotlivé měsíce v Ostravě za rok 2008 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Tab. č. 3 Statistika počtu výjezdů TA 1 vztažených na jednotlivé měsíce v roce 2008 

 

Z grafu vyplývá, že nejčastěji vyjížděl TA 1 v období červen až srpen. Tedy dá se říci, v období, 

kdy si lidé berou nejvíce dovolené. Až na výjimku v květnu, krom výše zmíněných měsíců, 

nepřesáhl počet výjezdů v měsíci přes hranici 200. 

Měsíc Počet zásahů 
Leden 170 
Únor 182 

Březen 191 
Duben 174 
Květen 206 
Červen 273 
Červenec 276 

Srpen 249 
Září 196 
Říjen 182 

Listopad 188 
Prosinec 181 
Celkem 2468 
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Obr. 6 Počet výjezdů TA 1 za jednotlivé měsíce v Ostravě za rok 2009 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                     Tab. č. 4 Statistika počtu výjezdů TA 1 vztažených na jednotlivé měsíce v roce 2009 

 

V roce 2009 bylo opět nejvíce výjezdů v měsíci červenci, dále následovaným měsícem prosincem. 

Oproti předešlému roku dochází k minimálnímu úbytku výjezdů. Přesněji  o 63.

Měsíc Počet zásahů 
 Leden 199 
Únor 144 

Březen 160 
Duben 189 
Květen 182 
Červen 222 
Červenec 260 

Srpen 220 
Září 204 
Říjen 218 

Listopad 170 
Prosinec 237 
Celkem 2405 
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2.1.2 Shrnutí  

 

V celkovém shrnutí se dostáváme ke konečným výsledkům V porovnání roku 2007 s následujícími 

dvěma nám vychází tato čísla. V roce 2007 vyjížděl Technický automobil I k celkovému počtu 

2629 výjezdů. V roce 2008 to bylo 2468 a o rok později 2405. V uplynulých dvou letech tedy 

dochází k menšímu úbytku výjezdů TA I. V procentuálním vyjádření ubylo v roce 2008 oproti roku 

2007 cca 7% výjezdů a v roce 2009 ubylo cca o 8,5%. 

Z předešlých grafů můžeme vyčíst, že i v roce 2008 a 2009 bylo nejčastěji použito vnikání do 

zabezpečených prostorů při kategorii události technická pomoc. Bylo zaznamenáno 4379 případů 

v Moravskoslezském kraji, kdy profesionální jednotky požární ochrany musely zasahovat. Z tohoto 

počtu bylo 2468 výjezdů určeno TA 1. Po odečtení zásahů spojených s TA 1 se dostaneme k počtu 

zásahů 1911. Oproti předešlému roku dochází k nárůstu o 104 událostí.  

V roce 2009 zasahovaly profesionální jednotky požární ochrany u celkem 4311 událostí. Opět po 

odečtení výjezdů týkajících se TA 1 připadlo na profesionální jednotky požární ochrany 1906 

výjezdů.  
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2.2 Statistické údaje JPO II 

Nyní se zabývám počty výjezdů sbory dobrovolných hasičů měst Kopřivnice a Příbor. Obě 

jednotky spadají do kategorie jednotek požární ochrany II. Mým cílem je porovnat, jakou měrou se 

podílejí na výjezdech při otevření uzavřených prostor a záchraně osob a zvířat z výtahů.  

2.2.1 JPO II Kopřivnice 
 
V přehledných grafech zde uvádím různé statistiky týkajících se vnikání do zabezpečených prostorů 

při zásazích. Představím počty výjezdů v této kategorii za  jednotlivé roky a porovnám jakým 

procentem se podílejí na celkových výjezdech kopřivnické jednotky. 

Kopřivničtí  hasiči k výjezdům na otevření uzavřených prostor využívají dva zásahové automobily. 

Jedná se o cisternovou automobilovou stříkačku CAS 24 – T 815 a dopravní automobil                 

DA–Mercedes Benz Vito.   

.    

Obr.7 Přehled počtu událostí řešených JSDH Kopřivnice za uvedené období 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že JSDH Kopřivnice v období mezi 1.1. 2010 a 30.4. 2010 

zasahovala u 8 událostí akutního otevření uzavřených prostorů, 2 událostí záchrany osob a zvířat 

z výtahů a u jedné události neakutního otevření uzavřených prostorů.  

 

 

Na následující stránce uvádím úplné statistiky výjezdů k události vnikání do uzavřených prostorů 

jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Kopřivnice za roky 2009 a 2008. 
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                         Obr. 8 Přehled počtu událostí řešených JSDH Kopřivnice za uvedené období 

 

 

      

Obr. 9 Přehled počtu událostí řešených JSDH Kopřivnice za uvedené období 

Z uvedených grafů vyplývá enormně stoupající počet zásahů při vnikání do uzavřených prostorů 

jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Kopřivnice. Tato jednotka za mé sledované období od 

začátku roku 2008 až do 30.4.2010 při událostech vnikání do uzavřených prostorů zasahovala 

celkem ve čtyřiceti třech případech. Z toho ve 29 případech zasahovala jednotka samostatně, ve 13 

případech zasahovala společně s jednotkou profesionálních hasičů z podniku Tatra Kopřivnice a 

v jednom případě zasahovala společně s profesionální jednotkou hasičského záchranného sboru ČR 

ze stanice Nový Jičín. 
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Z výše uvedených grafů je patrná stoupající tendence počtu výjezdů v kategorii vnikání do 

uzavřených prostorů a také hlavně v počtu celkových výjezdů jednotkou sboru dobrovolných hasičů 

města Kopřivnice. V roce 2008 jednotka zasahovala u 11 událostí. V roce 2009 to již bylo 21 

událostí což činilo nárůst o cca 91 %. V letošním roce, tedy v první třetině, jednotka zatím 

zasahovala u jedenácti událostí. Pokud by tato tendence pokračovala do konce roku, mohla by si 

jednotka v počtu řešených událostí při otevírání uzavřených prostorů dostat přes hranici třiceti 

zásahů.  

V dalších grafech přináším srovnání počtů výjezdů při vnikání do uzavřených prostorů v porovnání 

s celkovým počtem zásahů JSDH Kopřivnice.  

 

 

 

  

 

 

 

                                    Obr. 10 Celkový počet zásahů za první třetinu roku 2010                           

  

 

 

 

 

 

 

 

                                            Obr. 11 Celkový počet zásahů v roce 2009 
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                                           Obr. 12 Celkový počet zásahů v roce 2009 
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2.2.2 JPO II Příbor 
 
Počty výjezdů touto jednotkou při vnikání do uzavřených prostorů jsem získal z programu 

statistického sledování událostí. Níže uvádím výčet počtu zásahů při otevření bytů a záchraně osob 

a zvířat z výtahů v roce 2008 a 2009 JSDH Příbor. Dále přikládám celkové počty výjezdů.  

V roce 2009 jednotka sboru dobrovolných hasičů města Příbor zasahovala u 68 událostí. Z těchto 

68 událostí se tři události týkaly otevření bytu a 2 vyproštění osob a zvířat z výtahu.  

 

 

 

 

 

  

  

 

                            Obr. 13 Celkový počet událostí řešených JSDH Příbor v roce 2009 

V předešlém roce dobrovolní hasiči z Příbora zasahovali u 52 událostí. Z tohoto počtu pouze 2 

výjezdy byly na otevření bytu a nezaznamenali žádný výjezd na vyproštění osob a zvířat z výtahu. 

 

 

 

 

 

 

 

                            Obr.14 Celkový počet událostí řešených JSDH Příbor v roce 2008 
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Při výsledné sumarizaci počtů výjezdů se dostáváme k následujícím číslům. JSDH Kopřivnice řešila 

za rok 2008 celkem 103 událostí a o rok později to již bylo 223. Tedy více než 100% nárůst počtu 

událostí. JSDH Příbor zasahovala v roce 2008 u 52 událostí a v roce 2009 u 68 událostí. Při 

konkrétním vyjádření v roce 2008 JSDH Kopřivnice řešila 6 událostí spojených s vnikáním do bytů 

a 5 událostí týkajících se vyproštění osob a zvířat z výtahů. Naproti tomu v témže roce JSDH Příbor 

řešila pouhé dvě události otevření bytů a nevyjela ani jednou na záchranu osob a zvířat z výtahů.   

V minulém roce 2009 JSDH Kopřivnice řešila sedmnáct událostí spojených s otevřením bytů a ve 

čtyřech případech se věnovala vyproštění osob a zvířat z výtahu. V roce 2009 tyto typy zásahu 

řešila i JSDH Příbor. Ve třech případech otevírala byt a ve dvou případech řešila vyproštění osob a 

zvířat z výtahu. 

 

Zde přidávám srovnání s profesionální jednotkou HZS ČR ze stanice v Novém Jičíně. Tato jednotka 

řešila v roce 2008 69 událostí otevření bytů a v šesti případech vyprošťovala osoby a zvířata 

z výtahů. O rok později tato stejná jednotka zasahovala u 66 událostí otevření bytů a sedmi událostí 

vyproštění z výtahů. 

 

Při porovnání podílu výjezdů na události otevření uzavřených prostor a vyproštění osob a zvířat 

z výtahů JSDH Kopřivnice a profesionální jednotkou z Nového Jičíně vychází tato čísla. 

V roce 2008 při celkovém součtu výjezdů obou jednotek vychází 86 řešených událostí. Čili JSDH 

Kopřivnice se podílela na necelých 13% výjezdů, kde nemusela zasahovat profesionální jednotka 

z  Nového Jičína a mohla být připravena na stanici k jiným výjezdům. 

V roce 2009 při sečtení vychází počet řešených událostí těmito dvěma jednotkami na 94. V tomto 

roce se JSDH Kopřivnice podílela již na něco málo více než pětině celkového počtu zásahů při 

událostech typu otevření bytů a záchraně osob a zvířat z výtahů.  
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3 Vybavení JPO I a II technickými prostředky pro vnikání do uzavřených   

prostorů 
 

V této části je mým úkolem porovnat velké, menší nebo žádné diference ve vybavení technickými 

prostředky jednotek požární ochrany Moravskoslezského kraje s profesionálními jednotkami 

požární ochrany v jiných krajích. Použití technických prostředků, které profesionální jednotky 

požární ochrany používají v Moravskoslezském kraji, respektive v Ostravě jsem zmiňoval ve své 

bakalářské práci. Budu porovnávat stanice Tábor v Jihočeském kraji, stanici Pardubice 

v Pardubickém kraji, stanici Rosice v Jihočeském kraji dále stanici Praha – Strašnice a stanici 

Ostrava-Fifejdy v Moravskoslezském kraji. 

Dále se zaměřím na jednotky sborů dobrovolných hasičů. Zaměřím se konkrétně na dvě jednotky 

požární ochrany kategorie II, které jsou v těsné blízkosti mého bydliště. Jedná se o jednotku Příbor 

a Kopřivnice. Tento výběr má dva důvody. První důvod je přítomnost nejbližší profesionální 

jednotky hasičského záchranného sboru v Novém Jičíně. Při celkové vzdálenosti cca 12 km, 

výjezdového času 2 min, zohlednění „hledání místa zásahu“ a hlavně hustým provozem na hlavní 

komunikaci číslo 48 mezi těmito dvěma městy se tato jednotka podle mého názoru dostane do 

Příbora nejdříve za 16-20 min. Při akutním otevření uzavřených prostor, kdy jde o každou sekundu 

je to dost dlouhá doba. Z tohoto vyplývá použití JPO II Příbor. Výjezdový čas kategorii této 

jednotky je 5 minut a znalost vlastního města je také určitě lepší. Tímto se nechci určitě dotknout  

kolegů v Novém Jičíně.  
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3.1 Vybavení JPO I technickými prostředky pro vnikání do uzavřených prostor 

 

Při porovnávání používaných technických prostředků na vybraných stanicích naší republiky jsem se 

kromě tzv. „páčicího nářadí“ zaměřil i na hydraulické vyprošťovací zařízení. Mým výstupem bude  

porovnání hydraulického vyprošťovacího zařízení, které používají jednotky požární ochrany.  A to 

zejména zaměřené na firmu, která toto zařízení vyrábí a na umístění na vozidlech. 

3.1.1 Hasičská stanice Praha – Strašnice  

Je to jedna z jedenácti hasičských stanic označená číslem 5 v hlavním městě Praha. Stanice se 

nachází na ulici Průběžné nedaleko zastávek metra Strašnická a Skalka.  

Na této stanici je dislokováno velké množství techniky. Pro příklad jsou to: Dennis Rapier (stejná 

technika jako jezdí v Ostravě), automobilový žebřík IVECO MAGIRUS, rychlý zásahový 

automobil Volkswagen Transporter a mnohé další. Tato stanice má označení  P4 – A-EO. 

 

 Technika určená pro otevírání uzavřených prostorů při zásazích 

Jednotka požární ochrany hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy ze stanice 

Strašnice používá pro vnikání do zabezpečených prostorů „páčící kabelu“. V této kabele se 

nacházejí všechny potřebné technické prostředky, které se používají při otvírání bytů a výtahů. 

Mimo všechny běžné věci mě zaujaly svítící tyčinky (viz. Příloha č.2), které se používají při 

průzkumu bytů. Dalším nestandardním technickým prostředkem, který se vyskytuje ve výbavě 

této jednotky je beranidlo. (viz.Příloha č.1) 

 Jednotka používá hydraulické vyprošťovací zařízení LUKAS. Toto zařízení se nachází na 

rychlém zásahovém automobilu Volkswagen Transporter s označením RZA – L1R.  

 

 

 

 

 

 

                               Obr. 15 Zaparkovaný RZA v hasičské stanici Praha-Strašnice 
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3.1.2 Hasičská stanice Tábor 
 

Jedná se o centrální hasičskou stanice územního odboru Tábor stojící na ulici Chýnovské 276. 

Hasičská stanice Tábor má označení C1-B,E-S. 

 

 Technika určená pro otevírání uzavřených prostorů při zásazích 

 

Tato jednotka využívá pro výjezdy na vnikání do uzavřených prostorů technický automobil 2 

s označením Avia 31. (viz. Příloha č.3). V tomto automobilu jezdí stabilně osádka 1+1, 

v těžších případech může vyjet 1+2. V levých předních dveřích se nachází „páčící kufřík“. Opět 

je zbytečné vypisovat všechny věci, které se v něm nacházejí. Jsou běžné jako u první jednotky, 

kterou jsem představil výše.  

 I profesionální jednotka hasičského záchranného sboru ze stanice Tábor využívá hydraulické 

vyprošťovací zařízení firmy LUKAS. A to hned v dvojím provedení. První hydraulické 

zařízení se nachází na cisternové automobilové stříkačce CAS K27 Scania v pravé přední 

roletě. Druhé hydraulické zařízení je uloženo v rychlém zásahovém automobilu Nissan 

Patrol v zadních dveřích.  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                            Obr. 16 Nissan Patrol – otevřené zadní dveře 
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3.1.3 Hasičská stanice Pardubice  
 
Centrální hasičská stanice územního odboru Pardubice. Hasičská stanice sídlí na ulici Teplého 1526 

v Pardubicích. Na této stanici je dislokována spousta techniky. Mimo jiné například vyprošťovací 

automobil  AV 14 T-815 a přívěs s člunem Carolina. 

 

 Technika určená pro otevírání uzavřených prostorů při zásazích 

 

Profesionální jednotka hasičského záchranného sboru Pardubického kraje z centrální hasičské 

stanice Pardubice využívá při výjezdech na otevření uzavřených prostorů dvou zásahových 

vozidel. Prvním je automobilový žebřík AŽ 30 IVECO MAGIRUS s osádkou 1+1 a druhým je 

speciální zásahový automobil CAS 16 – MB 1225 s osádkou 1+4. (viz. Příloha č.4) 

 

 Taktéž hasiči ze stanice Pardubice používají vyprošťovací zařízení firmy LUKAS. Je 

umístěno na speciálním zásahovém automobilu CAS 16 – MB 1225 v pravé přední roletě.  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

                                       Obr. 17 Umístění vyprošťovacího zařízení v CAS 16 
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3.1.4 Hasičská stanice Rosice 
 
Stanice Rosice je jedna z devíti pobočných stanic územního odboru Brno. Označení této stanice je 
P2-B-Z.  

 

 Technika určená pro otevírání uzavřených prostorů při zásazích 

Na vnikání do uzavřených prostor používají profesionální hasiči ze stanice Rosice nejčastěji dva 

kufry s páčícími nástroji.   

 

 Rosičtí profesionální hasiči stejně jako jejich kolegové z mých výše uvedených stanic 

používají hydraulické vyprošťovací nástroje LUKAS. Na svém voze je mají umístěné 

v pravé přední roletě. Disponují ovšem i vyprošťovacími nástroji firmy Holmatro. Ty jsou 

umístěné na RZA 1 Toyota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Obr. 18 RZA Toyota – otevřené zadní dveře [12]      

 

 

 

 



28 
 

3.1.5 Hasičská stanice Ostrava-Fifejdy 
 

Je to pobočná stanice typu P4 a jedna z šesti profesionálních jednotek ve statutárním městě Ostrava. 

Na této stanici se mimo jinou hasičskou techniku nachází například povodňový kontejner, 

kombinovaný hasičský automobil nebo čluny.  

 

 

 Technika určená pro otevírání uzavřených prostorů 

Pro vnikání do uzavřených prostorů používá tato jednotka páčící kufřík. Je zde typické nářadí, 

které jsem zmiňoval již výše. Kromě páčícího nářadí používají hasiči ze stanice Ostava-Fifejdy 

ještě hydraulický vyprošťovací nástroj LUKAS. Tento nástroj je poměrně rychle schopen otevřít 

dveře odtlačením dveří v místě zámku od zárubní a tím k otevření bytu. Poškození je tady o 

něco větší než při klasickém otvírání např. vylomením vložky zámku. Na druhou stranu je to 

efektivní a rychlé řešení. 

 

 I poslední zmiňovaná jednotka Ostrava-Fifejdy používá hydraulické vyprošťovací zařízení 

firmy LUKAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Obr. 19 Vyprošťovací hydraulické zařízení na I. voze 
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3.2 Vybavení JPO II technickými prostředky pro vnikání do uzavřených prostor 

 

V této části práce představím dvě JSDH měst Kopřivnice a Příbor. Mým cílem je porovnat jestli 

jejich vybavení pro tuto činnost plně odpovídá vybavení profesionální jednotky požární ochrany 

hasičského záchranného sboru České republiky.  

3.2.1 JPO II Kopřivnice 

 
JSDH Kopřivnice vyjíždí na základě pokynu SOPIS FM a to nejen na území města, ale i do 

okolních měst a obcí. Snaží se úspěšně pokračovat v hasičské tradici, která je datována od roku 

1884, kdy byl v Kopřivnici založen hasičský sbor. Již od roku 1921 se stanice nachází na  

Štramberské ulici v blízkosti kostela sv. Bartoloměje a Základní umělecké školy Zdeňka Buriana. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů z Kopřivnice se rok od roku stále více podílí na výjezdech při 

události otevření uzavřených prostorů v městě Kopřivnici. Opět se jedná jako u profesionálních 

jednotek o vnikání do bytů a vyprošťování osob z výtahů.  

JSDH Kopřivnice používá k otevírání bytů tradiční „páčící kufřík“ jako všechny ostatní mnou 

porovnávané jednotky. V kufříku mají přehledně uspořádané technické prostředky jako planžetu, 

otvírače uzavřených dveří, zahnuté háčky, šroubováky klíče na výtahy a mnohé další. Kufřík mají 

uložený na dobře přístupném místě v kabině vozidla mezi sedadlem řidiče a místem, kde sedí hasič 

číslo jedna – u levých dveří. Mimoto disponují v jejich vybavení také ručním hydraulickým 

otvíračem HOLMATRO. (viz. Příloha č.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Obr. 20 CAS 24-TATRA T815 4x4.2 TERRNo1 před požární zbrojnicí Kopřivnice
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3.2.2 JPO II Příbor 
 
Taktéž JSDH Příbor patří do kategorie jednotek požární ochrany II a vyjíždí na pokyn SOPIS FM. 

Tato jednotka se nachází na ulici Svatopluka Čecha číslo popisné 190 v Příboře. Jezdí podstatně 

méně na vnikání do uzavřených prostorů a záchranu osob z výtahů než jejich kolegové 

z Kopřivnice. Je to dáno zejména velikostí města a také menším množstvím výškových budov a 

tudíž i potřeby výtahů. Tato jednotka mimo jiné disponuje pro své výjezdy v kategorii technická 

pomoc cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 8 Daewoo Avia.  

Činnost příborského hasičského sboru je velmi rozsáhlá. Nejen hašení požárů měl sbor na starosti, 

ale i práci s řekou Lubinou, která městem protéká. Když se rozvodnila, byly příborské Benátky 

pravými Benátkami italskými. Lubina se nerozlévala jen po Benátkách, ale rozvodnila se i do 

městských ulic, brala mosty, lávky a vše co jí přišlo do cesty. 

Hasičský sbor se také podílel na kulturním dění města. Dlouhá léta měl svou vlastní veřejnou 

knihovnu, kterou později předal městu. Uspořádal bezpočet hasičských plesů, výletů, benátských 

nocí, soutěží hasičských družstev, vychovával dorost a věnoval se mládeži. Všechnu tuto práci 

dělali členové nezištně pro svůj spolek i veřejnost. 

Při založení obdržel hasičský sbor od naší obce tři staré vozové stříkačky, dvě větší pro dopravu 

koňmo, malou stříkačku na ručním vozíku, několik ručních stříkaček, dále asi dvanáct konopných 

hadic, několik háků a dva obyčejné žebře. Toto zařízení bylo umístěno v průjezdu staré radnice. V 

roce 1891 se stěhoval sbor do nové zbrojírny a zařídil k rychlejšímu hlášení ohně z věže farního 

kostela pro nočního hlídače telefonní vedení na obecní strážnici a do bytů velitele, místovelitele a 

štábního trubače. [13] 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Obr. 21 Požární zbrojnice Příbor [13] 

Bohužel, velitel této jednotky nebyl nakloněn mému účelu o zviditelnění příborské jednotky v mé 

práci a neumožnil mi získat jakékoliv fotografie do mé diplomové práce. Dle karty zásahu vyjíždějí 
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dobrovolní hasiči z Příbora zásahovým vozidlem CAS 8 Daewoo Avie, který je zobrazen níže. Je to 

pouze ilustrační foto převzaté ze stránek dobrovolných hasičů ze Studénky-Butovic. Podle mých 

informací sbor dobrovolných hasičů z Příbora disponuje pouze ručním hydraulickým 

vyprošťovacím zařízením, konkrétně rozpínákem. Dále od profesionální jednotky HZS MSK ze 

stanice v Novém Jičíně JSDH Příbor dostala RZA Nissan. Výhledově se počítá s nákupem 

hydraulického vyprošťovacího nářadí na tento vůz. Tímto se určitě zkvalitní a zrychlí 

akceschopnost jednotek požární ochrany na vysoce frekventované silnici spojující Nový Jičín a 

Příbor.   

 

Obr. 22 CAS 8 Daewoo Avia D 90 N 4x4 [12] 
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3.3 Shrnutí 

Všechny mnou uvedené profesionální a jedna dobrovolná jednotka požární ochrany používají téměř 

totožnou sadu „páčícího nářadí“. Díky nevlídnému postoji velitele jednotky sboru dobrovolných 

hasičů města Příbor pana Rudolfa Klimši nemůžu do své práce zahrnout i tuto jednotku k porovnání 

alespoň dvou jednotek PO kategorie II. Tyto sady se liší jen malými rozdíly. Některé jednotky 

používají pro uložení páčících nástrojů brašnu a některé pevný kufr. Obsah páčící kufříku 

respektive brašny se liší podle stanic. Nejzajímavější pomůcku při vnikání do uzavřených prostorů, 

kterou jsem objevil je asi ta z hasičské stanice Praha-Strašnice, kterou jsem zmiňoval v části popisu 

této stanice výše. (viz. Příloha č.2)  Další diferencí je uložení ve vozidlech. Jedny jednotky PO 

preferují umístění páčícího kufříku uvnitř kabiny, jiné v roletě nástavby vozidla. Dle mého 

průzkumu jsem zjistil, že není pravidlem, aby na otevření uzavřených prostor v krajích jezdil jen I. 

vůz nebo by mohla vyjet výšková technika. Například profesionální hasiči v Táboře mají pro tuto 

činnost vyčleněný technický automobil 2 Avia.   

V porovnání hydraulického vyprošťovacího zařízení 5 profesionálních jednotek požární ochrany 

jsem došel k výsledku, že všechny používají nástroje firmy LUKAS. Na stanici v Rosicích 

používají ještě navíc vyprošťovací hydraulické zařízení od firmy Holmatro. Taktéž od této firmy 

používá kombinované hydraulické vyprošťovací zařízení JSDH Kopřivnice.   

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 5 Přehled vybraných vozů s HVZ 

 

Hydraulické 
vyprošťovací 

zařízení 
Stanice Kraj Kategorie 

JPO Firma Značka vozu 

ANO Praha-
Strašnice Praha JPO I LUKAS VW Transporter

ANO Pardubice PaK JPO I LUKAS Mercedes Benz 
LUKAS Scania  

ANO Tábor JCK JPO I 
HOLMATRO Nissan Patrol 

ANO Rosice JMK JPO I LUKAS  MAN 
ANO Ostrava  MSK JPO I LUKAS Dennis - Rapier
ANO Kopřivnice MSK JPO II HOLMATRO Tatra 

 X Příbor MSK JPO II X  X  



33 
 

4 Cena výjezdu 
 
Pro vyjádření finančních nákladů ceny výjezdu jsem zvolil místo Ostrava. Vycházel jsem 

z vypracovaného dokumentu – Sbírka interních aktů  řízení ředitele Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje vydaného dne 21.6.2007 v Ostravě. Jedna se o pokyn číslo 44 

zpracovaného Davidem Kupkou. Jsou zde uvedeny náklady příslušných vozů na 

kilometr a náklady na práci na místě. 

 

Ve srovnání využiji čtyři vozy, které mohou vyjet na otevření uzavřených prostor v Ostravě. 

Samozřejmě by mohly vyjet teoreticky i jiné vozy, ale nejčastěji jezdí na otevření uzavřených 

prostor I. vůz s označením CAS K 27 Dennis Rapier. Dále v případě jeho zaneprázdnění může vyjet 

II. výjezd CAS K 27 Dennis Sabre. V neposlední řadě se pro tuto činnost využívá výšková technika. 

Konkrétně v Ostravě AŽ 30 Camiva Econic a AP Bronto MB Econic. Volba vozu, který je vyslán 

k otevření uzavřených prostor je jedním z hlavních kritérií při stanovení ceny výjezdu.  

Dále při sestavování ceny výjezdu jsem potřeboval určit průměrnou vzdálenost výjezdů. Určil jsem 

ji za období posledních 30 kalendářních dnů. Jedná se o dobu mezi 31.3.2010 a 30.4.2010. V tomto 

období vyjížděla profesionální jednotka hasičského záchranného sboru ČR pobočné stanice Ostrava 

- Fifejdy k sedmnácti událostem vnikání do uzavřených prostor. Podle zadání do míst událostí na 

webovou stránku www.mapy.cz jsem určil průměrnou vzdálenost na místo zásahu z hasičské 

stanice Ostrava – Fifejdy. Průměrná vzdálenost vyšla 2,28 km. Pro lepší přehlednost a vytváření 

ceny výjezdu jsem ji zaokrouhlil na 2,5 km. Vše uvádím podrobně níže.  Konkrétně se jednalo ve 

12 případech o otevření bytů a v pěti případech o vyproštění osob a zvířat z výtahu. Tyto výjezdy 

jsou vztaženy na všechny tři směny. Směna A se podílela na těchto zásazích pětkrát a směna B a C 

se podílely stejně, čili šestkrát. 

Dalším kritériem při sestavování ceny výjezdu bylo určení doby příjezdu jednotky požární ochrany 

na místo události, dobu řešení události a návrat jednotky zpět na místo dislokace.  

V níže uvedených třech tabulkách jsem zvolil dobu příjezdu na místo zásahu a dobu návratu na 

stanici na 20 minut. Dále jsem potřeboval určit pro výpočet ceny vyjíždějící techniky dobu řešení 

události bez příjezdu jednotky na místo události a zpět jejího odjezdu. V první variantě jsem volil 

kratší zásah a to 15 minut. V druhé variantě jsem zvolil 30 minut a následně v třetí 

je to 60 minut. Tyto časové intervaly podle mého názoru v celku korespondují s časem stráveným 

při reálném zásahu.  
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4.1 Určení ceny výjezdu a její výpočet 

 

Cena výjezdu : doba dopravy 20 minut, řešení události 30 minut. 

Typ techniky KM Náklady Mzda Celkem 

Dennis Rapier 310 771 525 1606 

Dennis Sabre 395 983 350 1728 

AŽ 30 Camiva 
Econic 

508 1269 175 1952 

AP Bronto MB 
Econic 

510 1035 175 1720 

Tab. č. 6 Výsledné náklady dle použité výjezdové techniky 

 

V kolonce „Typ techniky“ uvádím čtyři vozy, které mohou vyjet na otevření uzavřených prostor 

v Ostravě při výjezdu profesionální jednotky požární ochrany. Ve sloupci "KM" uvádím průměrnou 

vzdálenost k místu události, kterou jsem již uvedl vynásobenou náklady na jízdu příslušného vozu. 

Je dvojnásobná, protože je třeba zahrnout i cestu zpět na místo dislokace jednotky. Ve sloupci 

"Náklady" uvádím dle tabulky č.10 přepočítané na dobu práce na místě zásahu (15, 30, 60 minut). 

Ve sloupci "Mzda" jsou zahrnuty náklady na obsluhu opět přepočítané dle doby zásahu (15, 30 a 60 

minut) a vycházející z tabulky č.10. 

Zde uvádím příklad výpočtu pro vůz Dennis Rapier CAS K27. Jedná se o variantu, kdy zásah trvá 

15 minut (bez dopravy jednotky).  

Jelikož je v tabulce uvedena cena nákladů na práci na místě příslušného vozu při práci za jednu 

hodinu, vydělil jsem ji čtyřmi, abych získal práci na místě za dobu patnácti minut. V druhé tabulce 

jsem tuto hodnotu vydělil dvěma a získal tak cenu za práci na místě zásahu za dobu třiceti minut. 

Výsledné i dílčí výpočty neuvádím v haléřích, ale zaokrouhlil jsem je na koruny. Při výpočtu mzdy 

příslušníků hasičského záchranného sboru ČR jsem zahrnul celou dobu výjezdu. Tedy dopravu na 

místo zásahu a zpět a samotný zásah. V první tabulce je čas strávený řešením události 15 minut a 

dopravou 20 minut. Celkový čas je tedy 35 minut.  
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Vyjádření ceny výjezdu: 

Průměrná vzdálenost z místa dislokace na místo události a zpět : 5 km 

Náklady na jízdu Kč/km : 62 

Náklady na práci na místě (nástavba) Kč/hod : 3081 

 

Cena za dopravy jednotky na místo události a zpět : 62 x 5 = 310 Kč 

Náklady na práci na místě (Nástavba) : 3081 / 4 = 771 Kč (15 minut) 

Náklady na obsluhu Kč/hod: 6 osob x 150 = 900 – (900/60)x35 = 525Kč (35 minut) 

Celkem: 310 + 771 + 525 = 1606 Kč.  

Cena výjezdu při použití techniky Dennis Rapier, vyjetí celého družstva 1+5, době trvání zásahu 15 

minut a celkové době až po návrat na místo dislokace jednotky 35 minut činí 1606 Kč. 

(viz.Tabulka č.6 ) 

 

Stejný postup jsem použil i v dalších výpočtech.  

Cena výjezdu : doba dopravy 20 minut, řešení události 30 minut. 

Typ techniky KM Náklady Mzda Celkem 

Dennis Rapier 310 1541 750 2601 

Dennis Sabre 395 1965 500 2860 

AŽ 30 Camiva 
Econic 

508 2538 250 3296 

AP Bronto MB 
Econic 

510 2069 250 2829 

Tab. č. 7 Výsledné náklady dle použité výjezdové techniky 
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Cena výjezdu : doba dopravy 20 minut, řešení události 60 minut 

Typ techniky KM Náklady Mzda Celkem 

Dennis Rapier 310 3081 1200 4591 

Dennis Sabre 395 3929 800 5124 

AŽ 30 Camiva 
Econic 

508 5085 400 5993 

AP Bronto MB 
Econic 

510 4157 400 5067 

Tab. č.8 Výsledné náklady dle použité výjezdové techniky 
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Základní údaje pro výpočet vynaložených nákladů 

Typ techniky - služby Náklady na jízdu 
Kč/km 

Náklady na práci na 
místě (nástavba) 

Kč/hod 

Náklady na 
obsluhu Kč/hod

CAS 27 Dennis Sabre (1+3) 79,0 3929,0 600 
CAS 27 Dennis Rapier (1+5) 62,0 3081,0 900 

CAS 32 T815 (1+1) 42,0 2098,0 300 
CAS 24 T815 (1+1) 46,0 2290,0 300 

CAS K36 T815 (1+1) 51,0 2544,0 300 
CAS 24 MB Atego (1+1) 64,0 3189,0 300 

OA Š.Felicia D 6,0 0,0 150 
OA Š.Felicia B 6,0 0,0 150 
OA Š.Fabia B 6,0 0,0 150 
OA Š.Fabia D 6,0 0,0 150 

OA/NA VW Caddy 7,0 0,0 150 
AP 27 T148 (1+1) 33,0 1644,0 300 
AP 27 T815 (1+1) 33,5 1676,0 300 

AP Bronto T815 (1+1) 83,0 4137,0 300 
AP Bronto MB Econic (1+1) 102,0 5085,0 300 

AZ Camiva Renault (1+1) 99,0 4930,5 300 
AZ Camiva Atego (1+1) 98,0 4880,0 300 
AZ Camiva Econic (1+1) 101,5 5076,0 300 

AZ 30 - IFA (1+1) 23,0 1131,0 300 
AZ Magirus (1+1) 107,0 5345,0 300 

AZ Metz (1+1) 99,5 4975,5 300 
NA Avia  13,0 635,5 150 

KA Actros (1+1) 32,0 1591,0 300 
KA Atego (1+1) 25,0 1260,0 300 
KA T815 (1+1) 20,0 1015,0 300 
KA Avia (1+1) 16,0 806,0 300 

KA Nissan (1+1) 20,0 1000,0 300 
A Karosa 25,0 0,0 150/50 

A MB Sprinter 16,0 0,0 150 
A Renault Master 13,0 0,0 150 

OA MB Vito 13,0 0,0 150 
VYA T815 8x8 (1+1) 46,0 2310,0 300 
VYA MB Bison (1+1) 104,0 5209,0 300 

AJ - AV14 (1+1) 33,0 1651,0 300 
AJ - AD 28 (1+1) 32,0 1591,0 300 

PS 12 0,0 309,0 150 
Tab.č.9 Základní údaje pro výpočet vynaložených nákladů při výjezdu hasičské techniky [8] 
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4.2 Externí firma 

 Zámečnictví - Kastelán 

 

 Tato firma zajišťuje v Praze a okolí nonstop zámečnickou pohotovost. Jejich zámečníci 

dorazí do 15-30 minut. Otevřou Vaše zabouchnuté dveře a zamčené dveře u bytu, domu auta 

nebo trezoru. Také se zabývají expresními opravy po vloupání. Pro potřeby mé diplomové 

práce se zaměřím jen na byty.  

 

 Při cenách uvedených v tabulce musejí občané počítat ještě s následujícími příplatky. A to 

pokud zámečník vyjede a neprovede žádnou práci, činí cena tohoto výjezdu 588 Kč. Dále 

pokud občan požaduje expresní výjezd, tedy příjezd zámečníka mezi 15-30 minutami, musí 

si připlatit k ceně požadovaného úkonu dalších 300 Kč. Zde musím uvést, že ve velké 

spoustě případů, příslušníci hasičského záchranného sboru ČR, konkrétně sloužící na 

Technickém automobilu 1 přijíždějí k ohlášené události v tomto čase.  

 

 Další nemalé příplatky, s kterými občané musejí počítat : 

 

Práce konaná ve večerních hodinách a to v rozmezí 19-24 hod, práce konaná v ranních 

hodinách v rozmezí 5-8 hod dále pak v sobotu a v neděli se cena navyšuje o 50% k uváděné 

ceně. Práce, kterou zámečník vykoná mezi 0-5 hod se navyšuje o 100%. [5] 
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CENA BEZ 
DPH 

DPH 
10% 

DPH 
20% 

BYTY 
zabouchnuto / obyčejné zámky (plast. a bakelit.         
štítky atd) 

590 Kč 649 Kč 708 Kč 

zabouchnuto / standartní zámky (802,R1, OS1, atd.) 690 Kč 759 Kč 828 Kč 
zabouchnuto / bezp. dveře a spec. zámky (evva,         
mul-t-lock,  cisa, atra, atd.) 

790 Kč 869 Kč 948 Kč 

zabouchnuto / plastové dveře a dveře se spec.             
zámk. lištou 

840 Kč 924 Kč 1 008 Kč

zamčeno / obyč. zámky, rozlomení vložky 890 Kč 979 Kč 1 068 Kč
zamčeno / bezp. kov. -R1, R3, OS1, 1572, dosický    
zámek, atd. 

990 Kč 1 089 Kč 1 188 Kč

zamčeno /schr.zámek, řetízky, zástrče, stolové           
zámky, atd. 

690 Kč 759 Kč 828 Kč 

zamčeno / plastové dveře a dveře se spec.                
zámkovou lištou 

1 290 Kč 1 419 Kč 1 548 Kč

zamčeno / závory, tozvory, bezp. dveře, - rozvorový  
zámek, atd. 

1 490 Kč 1 639 Kč 1 788 Kč

vyjmutí zalomený klíč 690 Kč 759 Kč 828 Kč 
výměna FAB, zámku atd. .. 690 Kč 759 Kč 828 Kč 
výměna vložky - závora, rozvora, hlava BASS,          
atra, cisa, atd. 

890 Kč 979 Kč 1 068 Kč

montáž bezp. kov. /spodní R1, 802, OS 1, atd. 890 Kč 979 Kč 1 068 Kč
montáž vrchní zámek 1572 apod. 990 Kč 1 089 Kč 1 188 Kč
montáž bezp. kov. /přídavný R3 atd… 1 190 Kč 1 309 Kč 1 428 Kč
montáž / obyč. kování, řetízku, kukátka, atd… 790 Kč 869 Kč 948 Kč 
montáž bezp. závory, rozvory - jednokřídlé dveře 2 790 Kč 3 069 Kč 3 348 Kč
montáž bezp. syst. HSP - dvoukřídlé dveře 4 390 Kč 4 829 Kč 5 268 Kč

Tab. č. 10 Přehled a cena vybraných zámečnických úkonů [4] 

 

Ceny prací v tomto ceníku zahrnují: jízdné 190 kč, provozní režii 200 kč, pohotovostní poplatek 

100 kč a cenu za provedenou práci včetně DPH. CENA V ROZSAHU CENÍKOVÝCH PRACÍ JE 

KONEČNÁ !!!!! [4] 
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4.3 SHRNUTÍ 

Cenu výjezdu jsem bohužel porovnával pro dvě jiná města. Cena výjezdu hasičské techniky je 

určena pro statutární město Ostrava. Výjezd externí zámečnické firmy je pro hlavní město Praha. 

Myslím si, že cena externí firmy provádějící vnikání do zabezpečených prostor v Ostravě bude 

podobná jako pro Prahu anebo se nebude lišit velkým rozdílem. Mým prvotním záměrem byla 

ostravská firma pana Lorence. Bohužel po konzultaci s kolegou Petrem Vlčkem z hasičské stanice 

Ostrava – Hrabůvka, který tuto firmu použil ve své práci, jsem se rozhodl tuto firmu ve své práci 

nezmiňovat a vybral jsem si firmu z Prahy. Rozhodující důvod při výběru této pražské firmy byly 

dostatečně podané informace o činnosti této firmy na svých webových stránkách.  

Při porovnávání tří variant doby výjezdů vyšly následující výsledky. Ve shrnutí uvádím jen 

nejčastěji používaný vůz při výjezdech na otevření uzavřených prostorů, vyproštění z výtahů a to 

Dennis Rapier a výškovou techniku AŽ 30 Camiva Econic.  

Při variantě výjezdu řešení události 15 minut, dopravy jednotky 20 minut, činí cena výjezdu pro 

Dennis Rapier 1606 Kč a automobilový žebřík Camiva Econic 1952 Kč. V další variantě výjezdu, 

řešení události trvá 30 minut, doprava jednotky je také 20 minut je cena při použití vozidla Dennis 

Rapier 2601 Kč. V případě použití AŽ 30 Camiva Econic je cena 3296 Kč . 

V poslední mnou spočítané variantě (řešení události trvá 60 minut a doba dopravy jednotky je 20 

minut) jsou ceny zmíněných vozů následující. Cena výjezdu I. vozu je 4591 Kč a AŽ 30 je 

5993 Kč. 

Pokud by občané zvolili použití externí zámečnické firmy, konkrétně firmu Kastelán z Prahy, stál 

by je výjezd dle náročnosti prováděného úkonu takto. Při jednoduché činnosti zaklapnutých dveří 

by si občan musel připravit od 708 Kč do 1008 Kč dle typu zámku. Bráno 

od jednoduchých zámků přes speciální se zámkovou lištou. 

V případě zamčených dveří by občané zaplatili v rozmezí od 828 Kč do 1788 Kč. Cena je závislá  

taktéž dle použitého zámku.  

Všechny tyto uvedené ceny a jiné mohou ušetřit občané města Ostravy, kteří potřebují pomoc při 

neakutním otevření uzavřených prostor. Děje se tak prostřednictvím služby, kterou zprostředkovává 

hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Na hasičské stanici Ostrava – Hrabůvka je 

vyčleněna technika s názvem Technický automobil 1. Osádku tvoří dva příslušníci a v časovém 

rozmezí mezi 9-21 hod i městský strážník. TA 1 je připraven na výjezd 24 hodin denně, 7 dní 

v týdnu a 365 dní v roce stejně jako veškerá jiná technika u hasičského záchranného sboru ČR. 

Osádka TA 1 je připravena pomáhat občanům při situacích jako je neakutní otevření uzavřených 

prostorů.  
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5 Cena vybavení 
 

V další části se věnuji cenám vybavení, kterými hasiči nejčastěji pronikají do uzavřených prostorů. 

Vzal jsem v potaz finanční hodnoty vybavení, které se mohou poškodit při zásahu. Uvedu zde cenu 

běžně používaných plastových oken. Představím tři nejběžnější typy, s kterými bychom se mohli 

v bytech nejčastěji setkat. Přidám srovnání běžného skla a bezpečnostního.  
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5.1 Cena oken a dveří 
 

Při velkém pokroku naší doby, jsem již sehnal pouze ceny nově vyráběných oken. Tato okna se od 

předchozích liší v počtu komor v rámu okna. Dříve, když nastal tzv. boom plastových oken byla na 

trhu plastová okna s počtem komor 3. Dnes už se tato okna nevyrábějí a vyrábějí se kvalitnější okna 

a to s počtem komor 5 nebo 6. Pro můj účel zjištění škod při násilném vstupu do uzavřených prostor 

to nemá zásadní vliv. Ceny těchto nových oken se v průměru liší cca 10%, což se dá zanedbat. 

Tato část je stěžejní v mé diplomové práci. Bude obsahovat jeden z výstupů. 

Chci porovnat cenu výjezdu při otevření uzavřených prostor profesionální jednotkou hasičského 

záchranného sboru a cenu výjezdu, kterou by si účtovala externí zámečnická firma.  
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Cena okna se skládá z rámu a  použitého skla. Rám může být pěti či šesti komorový. Důležitým 

faktorem z hlediska ceny je také barva rámu a neméně podstatné je také jestli sklo je běžné – tedy 

normální – či bezpečnostní. Účelem této práce krom jiného je posouzení způsobu vniknutí do 

obydlí dle rychlosti a ceny. Tedy jestli volit cestu přes dveře či okno. 

 

Pro přehled ceny celého okna uvádím běžné rozměry okna. A to 1200 mm x 1500 mm. Ceny 

jsou uváděny v Kč. V níže uvedených oknech je použito běžné sklo. 

 

            Cena okna – počet komor 5                         Cena okna – počet komor 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obr. 23 Pevné nebo jednokřídlé okno                      Obr.24 Pevné nebo jednokřídlé okno 

  

název 
výrobku 

barva 
okna cena  cena 

skla 
 Pevné nebo 
jednokřídlé 

okno 
bílá 3422 756 

         Tab.č.11 Cena okna (5 komor)                                                Tab.č.12 Cena okna (6 komor) 

 

Zde pro přehled uvádím příklad okna s počtem komor 5 a 6. Cena mezi těmito výrobky se liší jen 

minimálně. Cena uvedená v tabulce je základní pro zvolení bílé barvy. Dalším faktorem, který nám 

zvedá cenu okna je jeho barva. Obecně platí, že příplatek za barvu okna s počtem komor 5 na jeho 

venkovní straně činí 12% a jeho vnitřní straně činí 25% z ceny okna.  

U okna s počtem komor 6 jsou tyto hodnoty o něco vyšší. Je to 15 a 33%. Tento aspekt má pro nás 

vliv jen tehdy, porušili bychom rám okna.  

název 
výrobku 

barva 
okna cena  cena 

skla 
Pevné nebo 
jednokřídlé 

okno 
bílá 3548 756 
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Zde uvádím další typ okna, s kterým bychom se relativně často mohli setkat při zásahu.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Pevné nebo jednokřídlé okno                                 Obr. 26 Pevné nebo jednokřídlé okno 

 

 

 

    Tab. č.13 Cena okna a skla (5 komor)              Tab.č.14 Cena okna a skla (6 komor) 

název 
výrobku 

barva 
okna cena  cena 

skla 
Pevné nebo 
jednokřídlé 

okno 
bílá 5586 480 

(960) 

název 
výrobku 

barva 
okna cena  cena 

skla 
Pevné nebo 
jednokřídlé 

okno 
bílá 5381 480 

(960) 
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Dále se zaměřím na tzv. balkónová okna. V mnoha případech se dá volit mezi násilným vstupem 

přes balkónové dveře. 

   

   

 

 

  

  

 

Obr. 27 Pevné nebo jednokřídlé okno                             Obr. 28 Pevné nebo jednokřídlé okno 

 

 

 

 

 

    Tab. č. 15 Cena okna a skla (5 komor)                              Tab. č. 16 Cena okna a skla (6 komor) 

 

Doposud jsem uvedl podle mě tři nejběžnější typy a rozměry oken, se kterými bychom se mohli u 

zásahu setkat. Všechny okna dále byli pouze v základní bílé barvě a bylo použito běžného 

levnějšího skla.  

 

 

 

 

 

název 
výrobku 

barva 
okna cena cena 

skla 
pevné nebo 
jednokřídlé 

okno 
bílá 4378  740 

název 
výrobku 

barva 
okna cena cena 

skla 
pevné nebo 
jednokřídlé 

okno 
bílá 4503  740 
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V této cenové kalkulaci zahrnu místo obyčejného skla bezpečnostní. Tímto nám cena případného 

poškození opět vzroste. Na první pohled se nedá určit rozdíl mezi bezpečnostním sklem a běžným 

tedy normálním. Toto bezpečnostní sklo má označení na skle od výrobce. Opět na levé straně 

uvádím cenu za 5-ti komorový profil a na pravé straně cenu 6-ti komorového profilu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.29 Okno – bezpečnostní sklo                                   Obr. 30 Okno – bezpečnostní sklo                

 

 

 

 

 

     Tab. č.17   Cena okna a bezp. skla                                     Tab. č. 18 Cena okna a bezp. skla             

 

 

 

  

název 
výrobku 

barva 
okna cena cena 

skla 
pevné nebo 
jednokřídlé 

okno 
bílá 5124  1822 

název 
výrobku 

barva 
okna cena cena 

skla 
pevné nebo 
jednokřídlé 

okno 
bílá 5272  1822 
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Na závěr uvádím pro porovnání dveře.   

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 Obyčejné bytové dveře – ilustrační foto [14]            Obr. 32 Bezpečnostní dveře [15] 

 

Nejlepší, nejlevnější a nejrychlejší varianty vstupu do bytů jsou otevřená okna nebo zabouchnuté 

dveře. Při použití planžety a otvíračů zaklapnutých dveří se nezpůsobí žádná škoda na majetku a 

naše práce byla úspěšná. Škoda není žádná.  

V případě volby vstupu přes dveře a vložku zámku dochází k znehodnocení zámku. Tady se 

celková škoda pohybuje u obyčejného zámku cca 350 Kč a u bezpečnostního cca 650 Kč. 

V mnohých případech je to po nenásilném vniknutí do bytu nejlevnější varianta zásahu. Dále 

můžeme vniknout do bytu přes okno. Bezpečnostní sklo od běžného není na první pohled 

rozeznatelné. Pokud čas dovolí je třeba před vnikáním přes okno se pokusit najít značku, kterou má 

bezpečnostní sklo na skle vyraženou. Tímto snížíme opět celkovou škodu.  

Největší škodu způsobíme musíme-li volit opravdu násilí a vyrazit dveře nebo je rozštípat sekerou. 

Takové obyčejné dveře se dají na objednávku u stolaře pořídit kolem 2000 Kč. Pokud budeme 

nuceni překonat bezpečnostní dveře tak se pohybujeme v docela jiných částkách. Tyto ceny se 

pohybují od 7000 Kč a výše. 
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6 Závěr 

 

Při zpracování této práce jsem měl možnost poznat nové hasičské stanice v jiných krajích než 

v kraji Moravskoslezském. Osobně jsem navštívil centrální hasičskou stanici v Pardubicích a při 

sportovní reprezentaci hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje také stanici Praha-

Strašnice.  

Vypracováním této diplomové práce by mohlo vést po jejím přečtení k rychlému rozhodnutí jak 

překonat co nejrychleji uzavřený prostor a způsobit co nejmenší škodu. Uvedl jsem  rozměry často 

používaného okna a v tabulce cenu složení jednotlivých částí okna. Při průchodu přes okno je 

důležité rozbít jen sklo. Běžné sklo o rozměrech 1,5 x 1,2 m stojí cca 750 Kč. Stejný rozměr 

bezpečnostního skla stojí již 1930 Kč. Z toho vyplývá, že při násilném vniknutí do bytu přes okno, 

je důležité pro minimalizaci škody rozbít sklo a pokud možno neporušit rám okna.  

Při násilném vniknutí přes dveře je vhodné postupovat pokud to situace dovolí cestou nejmenšího 

odporu. Přes použití planžety případně otvíračů u zabouchnutých dveří až po zlomení či odvrtání 

vložky zámku, použití hydraulického vyprošťovacího rozpínáku až do 

vykopnutí či vyražení dveří beranidlem. 

Tato práce se bohužel zabývá jen častým zabezpečením běžných bytů. Nejsou zde uvedeny 

technické prostředky pro vnikání přes bezpečnostní dveře. 

Při porovnávání technických prostředků používaných při vnikání do uzavřených prostorů jinými 

jednotkami PO jsem nenarazil na žádné technické prostředky, které by výrazným způsobem 

ovlivňovaly rychlost či efektivnost vnikání do zabezpečených prostorů než, které se využívají. 
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Seznam použitých zkratek 
 
- RZA: rychlý zásahový automobil 
- JSDH: jednotka sboru dobrovolných hasičů 
- CAS: cisternová automobilová stříkačka 
- AŽ : automobilový žebřík 
-  JPO I: jednotka požární ochrany kategorie I 
- JPO II: jednotka požární ochrany kategorie II 
- MSK : Moravskoslezský kraj 
- AV : vyprošťovací automobil 
- TA 1: Technický automobil 1 
- HVZ : hydraulické vyprošťovací zařízení 
- CHS: centrální hasičská stanice 
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Bc. Jiří Malúš Vnikání do zabezpečených prostorů při zásazích 
 

 Příloha č.1: RZA VW Transporter a beranidlo  
 
 
  
  
  
  
                             
  
 

 

 

 

 

 

 
Obr. 33 VW Transporter zaparkovaný v garáži Praha-Strašnice 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

Obr. 34 beranidlo v garáži HS 5 Praha-Strašnice 
 

 

Příloha č.1: RZA VW Transporter a beranidlo 
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Bc. Jiří Malúš Vnikání do zabezpečených prostorů při zásazích 
 
  Příloha č.2: Technické prostředky z hasičské stanice Praha-Strašnice 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
                                                         Obr. 35 svítící tyčinky 

  
  
  
  
  
                                     Obr. 36 otevřené zadní dveře VW Transporter 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.2: Technické prostředky z hasičské stanice Praha-Strašnice 
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Bc. Jiří Malúš  Vnikání do zabezpečených prostorů při zásazích 
        
         Příloha č.3: Technický automobil Avia  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
  
 
 
 

                    Obr. 37 Technický automobil Avia v garáži hasičské stanice Tábor               
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.3: Technický automobil Avia 
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Bc. Jiří Malúš Vnikání do zabezpečených prostorů při zásazích 
 
  Příloha č.4: CAS 16 – MB 1225 zaparkovaný v CHS Pardubice 
 
 
 

                                                      Obr. 38 CAS 16 – MB 1225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.4: CAS 16 – MB 1225 zaparkovaný v CHS Pardubice 
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Bc. Jiří Malúš  Vnikání do zabezpečených prostorů při zásazích 
 
  Příloha č.5: Vybrané technické prostředky JSDH Kopřivnice 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                             

Obr. 39 hydraulický otvírač Holmatro 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                              Obr. 40 kombinované hydraulické vyprošťovací zařízení 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.5: Vybrané technické prostředky JSDH Kopřivnice 


