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Úvod 

Dobrovolní hasiči mají v České republice své nezastupitelné místo. Přes řadu 

problémů, se kterými se dnešní dobrovolní hasiči denně utkávají, se jim stále daří úspěšně 

naplňovat heslo „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“. Na podporu těchto dobrovolníků vzniká 

také tato práce. Svět se neustále technicky vyvíjí a modernizuje. Na dobrovolné hasiče to 

klade po všech stránkách neustále nároky. Fyzické, praktické, zkušenostní, technické i 

duševní. Abychom mohli minimalizovat možná úskalí tohoto zdánlivého „koníčka“, musíme 

postupovat velice obezřetně a prozkoumat většinu typických činností prováděných při 

využívání prostor zbrojnic. Na zbrojnici se pohybují jak ostřílení hasiči zásahové jednotky, 

tak také např. děti kolektivu mladých hasičů. Také těm skrývá hasičská zbrojnice řadu nástrah 

a nebezpečných situací. Opomenout nelze i místa a prostory, kam by měli mít přístup pouze 

vybraní jedinci a určitě ne děti. Často se také setkáváme s problémem vykradených 

hasičských zbrojnic. Ať už je příčina jakákoliv, majetek svěřený zřizovatelem anebo 

nakoupen z vlastních financí sboru, je potřeba chránit. Totéž konstatovaní je možné prohlásit i 

o protipožárním zabezpečení, neboť v řadě zbrojnic již také vypukl požár. Škody jsou pak 

jistě také vysoké, nehledě na obecné mínění o tom, jak hasiči vyhořeli. 

Všechny předcházející myšlenky mají jedno vyústění. Hasičská zbrojnice se rovněž 

musí stát místem relativně bezpečným. Takovým, aby minimalizovalo alespoň většinu 

běžných rizik. Pomocníkem může být i tato předkládaná práce. Hasičskou činnost podle 

provedeného výzkumného šetření rozdělíme na možné rizikové oblasti, prozkoumáme 

aktivity provozované na zbrojnici a následně stanovíme základní rámec bezpečnosti, případně 

navrhneme zlepšení stavu. Zaobírat se budeme nejen tedy uživateli objektu, ale  i požárním a 

majetkovým zabezpečením těchto budov, ovšem v reálném směru, tj. tak, aby řešení bylo také 

ekonomické. Obecné zásady a výsledky následně aplikujeme v praxi na vybranou požární 

zbrojnici, kterou čeká rekonstrukce. Do jejího návrhu bych rád přidal své podněty. Stranou 

nezůstane ani obecná prevence hasičům. Formou prezentace poukážeme na zdroje rizik a 

upozorníme na nebezpečné situace a činnosti nejen na zbrojnici a i v její těsné blízkosti. 

Prezentace bude určena pro jednotlivé skupiny hasičů pohybujících se na zbrojnici. Může tak 

být publikována k různým účelům, nejčastěji jako poklad pro školení dobrovolných hasičů při 

využívání jejich zbrojnic.  

Cílem práce je tedy stanovit souhrnnou prevenci dobrovolných hasičů v rámci jejich 

zbrojnice na základě vlastního výzkumu rizikových oblastí s následnou aplikací dosažených 

výsledků na vybranou zbrojnici. Tuto prevenci také vhodnou formou prezentovat mezi hasiči.  
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Rešerše hlavních zdrojů práce 

Základní prameny, které byly k diplomové práci využity, mapují především obecné 

zásady pro zajištěni určité úrovně relativní bezpečnosti ve vztahu k prováděné činnosti. Za 

tímto účelem autor upřel svou pozornost k odborným institucím, kde se snažil vyhledat 

dokumentaci, letáky, publikace a ostatní materiály, jejichž poznatky by bylo možné uplatnit.   

Bezpečnost dětí naopak našla inspiraci v projektu „Hasík“, který se věnuje hasičské 

prevenci dětí a jejich výchově v oblasti požární ochrany a také v publikacích pro práce 

s kolektivem mladých hasičů. K práci autor také využíval odborné portály na internetové síti. 

Tyto portály mu pomáhaly lépe a jednodušeji ucelovat potřebné informace o možných 

materiálech a publikacích. Byly rovněž nápomocny k propagaci autorova dotazníku, který 

uceleně mapoval poznatky z oblasti provozu hasičských zbrojnic. 

V konečné fázi diplomové práce poté autor čerpal poznatky o vybrané hasičské 

zbrojnici z bakalářské práce, která navrhovala její rekonstrukci. K provedení analýzy využil 

postupů stanovených skriptem Vysoké školy báňské.  

Mezi základní prameny lze konkrétně řadit tyto zdroje: 

ORGONÍKOVÁ, Kateřina , et al. Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivu 

mladých hasičů : Studijní materiál pro přípravu vedoucích a instruktorů kolektivu mladých 

hasičů k získání kvalifikace III. a II. stupně. První vydání, bez jazykové korektury. Nové 

Město nad Metují : Hasiči, s.r.o., 2008. 160 s. 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je největším sdružením sdružující většinu 

dobrovolných hasičů v naší republice. Na základě aktivit kolektivu autorů text přináší 

základní přehled vědomostní skladby pro vedoucí a instruktory mladých hasičů. Původní 

publikace je z roku 2000, následně byly vydávány jejich aktuální změny (aktualizace dat, 

doplnění kapitol). Obsahují základní informace směřující ke globální vzdělanosti 

zodpovědného vedoucího. V rámci diplomové práce zde našel autor inspiraci hlavně 

v zajištění bezpečnosti dětí v místnostech, tedy i v hasičské zbrojnici. 

 
GILBERTOVÁ, S. ; MATOUŠEK, O. Ergonomie : Optimalizace lidské činnosti. 

Praha : Grada, 2002. 239 s. ISBN 80-247-0226-6. 

Publikace se zabývá správnými ergonomickými návyky a zásadami pro optimalizaci 

lidské činnosti. Autor práce z ní čerpal podněty pro stanovení bezpečných zásad a správné 

manipulace při činnostech vykonávaných v útrobách zbrojnice – především manipulaci 

s břemeny při přípravě na výkon požárního sportu. 
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ŠČUREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti : Studijní text 

do předmětu Ochrana podniku [online]. Ostrava, 2009. 115 s. Skriptum. Vysoká 

škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 

Dostupné z WWW: <http://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/analyzy_rizika_letisti.pd

f>. 

Jedná se o skriptum Vysoké školy báňské. Popisuje systematickou ochranu prostor 

letiště proti neoprávněnému jednání. Pro účely práce z něj autor přebral postup stanovení a 

vyhodnocení rizik na vybrané hasičské zbrojnici, protože převládala rizika spjatá s protiprávní 

činností. 

 
HAWLIK, Jan. Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Ludgeřovicích. Ostrava, 2009. 

Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Signatura 200900637. 

Bakalářská práce studenta Jana Hawlika byla rovněž zakomponována a zohledněna 

v autorově práci. Byla využita především při aplikaci dosavadních poznatků bezpečnosti na 

vybranou hasičskou zbrojnici. Autor diplomové práce zohlednil jak stávající řešení, tak návrh 

rekonstrukčního řešení a obohatil jej o své postřehy z oblasti bezpečnosti provozu. 

 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. [online]. Praha : 2000 [cit. 2010-01-8]. 

Dostupné z WWW: <http://www.vubp.cz>. 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. Již více než padesát let se zabývá zkoumáním, 

ověřováním a aplikací metod prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a 

ohrožujících zdraví lidí, životní prostředí a nebo majetek. Na jeho stránkách autor čerpal 

z publikačních materiálů, které zajišťují především bezpečnou práci s nástroji, jako jsou 

brusky, vrtačky, svařování plamenem, či manipulaci s chemickými látkami. 
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1. Současný stav bezpečnosti  

Dobrovolní hasiči v současné době využívají hasičských zbrojnic, které jsou veskrze 

majetkem příslušného místního samosprávního celku (obec, město). Stav vybavenosti daného 

objektu bezpečnostními prvky leží tedy na bedrech samotných vlastníků. Náležitosti vlastníků 

ovšem nejsou námětem této práce. Ta si klade za cíl především vhodnou formou zlepšit 

bezpečnost vlastních uživatelů zbrojnic, především prostřednictvím posílení jejich vlastního 

podvědomí o nutnosti zavedení určité prevence. Ukazateli o nutnosti posílení vlastní 

bezpečnosti jsou především události, které se v současnosti v České republice odehrávají. 

Nelze přehlížet stále větší trend trestné činnosti páchané na objektech zbrojnic. Již neúnosně 

často plní média zprávy o vykradení těchto objektů a také značná část dobrovolných hasičů se 

již stala objetí těchto praktik, nebo zná hasiče, kterým se tak stalo.  

 

Obr. č.1 Ilustrační foto krádeže, zdroj: archiv autora. 

 
Média také občas přinesou zprávu, kterak hasiči hasili vlastní zbrojnici. Toto veskrze 

humorné podání zprávy má však fatální následky, pro většinu hasičů to pak znamená úplný 

konec činnosti, nebo alespoň krok o řadu let zpět ve svém vývoji.  

Aktivní sbory hasičů využívají prostor zbrojnic velice často, neustále lze slyšet 

o kulturních akcích, opravách, brigádách apod. Případy zranění v těchto činnostech patří mezi 

běžné. Na pořádku jsou vesměs zranění mírného charakteru, kterým hasiči patrně nepřikládají 

váhu. Vyskytují se však také případy zranění závaznější, či dokonce smrtelná. I zde tedy musí 

zbrojnice nabízet určitý stupeň ochrany před nebezpečím, i hasiči si musí uvědomovat 

ochranu svého vlastního zdraví při své dobrovolně prováděné činnosti. Nehledě na to, že ne 

každý aktivista skrývající se za názvem dobrovolný hasič může naplňovat naše představy 

o vzdělaném člověku z oblasti hasičství a aktivním přístupu k bezpečnosti. 
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Rostou počty výjezdů dobrovolných hasičů, čili roste i pravděpodobnosti vzniku 

nebezpečné situace při činnostech spjatých s výjezdem, které se provádějí v útrobách, nebo 

bezprostředním okolí zbrojnice. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru vydává 

za každým uplynulým rokem tzv. Statistickou ročenku. Ta také udává informace o smrcených 

a zraněných hasičích při zásahu. Ročenky se autorovi podařilo vysledovat až do roku 1997. 

Zejména mezi léty 2005 a 2006 je viditelný strmý nárůst počtu zraněných hasičů za daný rok 

(z 82 na 121 dobrovolných hasičů). I dalších létech počty zraněných hasičů stoupají, ale ne již 

tak markantně. Přesné počty za poslední čtyři roky udává tabulka č.1 níže. 

 
Tabulka č.1: Roční  přehled usmrcených a zraněných dobrovolných hasičů v ČR [1] 

ROK USMRCENO ZRANĚNO 
2009 1 148 
2008 1 130 
2007 0 135 
2006 1 121 

 

Z ročenky nelze jednoznačně vyčíst, kolik výjezdových dobrovolných hasičů se mohlo 

zranit již během počátku výjezdu, čili při zabezpečení výjezdu techniky a samotných hasičů 

z budovy zbrojnice a nejbližšího okolí. Tato oficiální statistika však deklaruje neustálý trend 

zvyšování počtu zraněných hasičů. I ona tedy vydává tak prvotní impuls k nutnosti posílit 

hasičskou prevenci v oblasti bezpečnosti hasičské práce. 
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2. Průzkumné šetření bezpečnosti zbrojnic 

Pro zmapování situace týkající se konkrétně bezpečnosti provozu zbrojnic autor práce 

vyhotovil dotazník. Jeho distribuci zajistil server Požáry.cz (http://www.pozary.cz) a jeho 

zhotovení server Vyplň to.cz (http://www.vyplnto.cz).  

 
2.1. Online dotazníkový průzkum 

Respondenti mohli pomocí odpovídat v měsíci listopadu 2009 na různorodé otázky. 

Ty se dotýkaly témat úrazovosti, majetkové trestné činnosti a protipožárního a 

bezpečnostního zabezpečení budovy jejich zbrojnice. Dotazník byl pro lepší hodnocení zcela 

anonymní, což bylo vhodné i s ohledem na sdělené citlivé informace. Za limit 30 dní 

odpovědělo celkem 281 respondentů z různých krajů ČR. Kvalitu výsledků zajistila 

jedinečnost IP adresy online dotazníku uživatele – každý jej mohl vyplnit pouze jednou. 

Rovněž byly detailně porovnány také naprosto shodné odpovědi. Pomocí online aplikace 

dotazníku lze také analyzovat různé dva výroky a zkoumat jejich vazby a souvislosti. (např. 

vybrat počet zraněných osob – „výrok A“ - a vybrat kraj – „výrok B“). 

Metadata průzkumu 

� Šetření:01. 11. 2009 - 01. 12. 2009  

� Délka průzkumu:720 hod  

� Počet respondentů:281  

� Počet otázek:14  

� Použité ochrany:unikátní IP  

� Zobrazení otázek:celý dotazník najednou  

� Návratnost dotazníků:72.2%  

� Průměrná doba vyplňování:02:01 minut 

[2] 

2.2. Rizikové oblasti dle provedeného průzkumu 

Na základě průzkumu lze tedy již stanovit oblasti, ve kterých bude nutné zlepšit 

prevenci. Kompletní dotazník uvádí příloha č.1 této práce. Dotazník odhalil slabá místa a 

upozornil na situace, stavy a činnosti, při kterých panuje zvýšená míra rizika. Obecně je 

pro čely práce nazvěme rizikové oblasti. Poznatky budou následně více rozvedeny v dalších 

kapitolách a bude na ně brán zřetel, včetně stanovení obecných zásad prevence pro danou 

oblast. 
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Nejurgentnější oblasti k řešení 

� Úrazy hasičů při opravách, brigádách, přípravě k požárním sportu, výjezdové 

činnosti a v rámci kolektivu dětí. 

� Slabé zabezpečení detekce požáru zbrojnice a nevhodné skladování 

nebezpečných látek. 

� Majetková trestná činnost – krádež, vloupání do prostor zbrojnice.  

  
2.3. Rozdělení uživatelů zbrojnic do skupin 

V rámci zpřehlednění struktury bude pro lepší orientaci užito členění skupin uživatelů 

zbrojnic dle tabulky č. 2 níže (definice jsou dílem autora práce). Toto systematické rozdělení 

je velmi důležité zejména pro strukturu prezentace bezpečnostního školení dobrovolných 

hasičů, jež bude samostatným výstupem této práce. 

 
Tabulka č.2 Autorovo rozdělení uživatelů zbrojnic do vybraných skupin 

Výjezdová 
jednotka 

Fyzické osoby působící na dané zbrojnici, začleněny do jednotky 
požární ochrany, která je zařazená nebo nezařazená do plošného 
pokrytí. Osoba má se zřizovatelem pracovně-právní vztah, popř. dohodu 
o členství v jednotce apod. 

Děti řádně zaevidované do oddílu mladého hasiče, kolektivu dětí, mající 
svého vedoucího (instruktora). Kroužek 

mladých 
hasičů 

  

Členové 
sboru 

Fyzické osoby, řádně evidované v rámci občanského sdružení, 
působícího na úseku požární ochrany ve smyslu zákona o požární 
ochraně.    
Jakékoliv ostatní fyzické a právnické osoby mající možnost využívat,  

Návštěvy 
nebo zdržovat se v prostorách hasičské zbrojnice. 
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3. Úrazovost v prostorách zbrojnic 

Palčivým bodem bezpečné zbrojnice bude jistě zajištění relativní ochrany proti 

možnosti vzniku úrazu. Na začátku se ovšem seznamme s výsledky úrazovosti hasičů dle 

proběhlého autorova průzkumu. 

 
3.1. Rozbor úrazovosti dle proběhlého průzkumu 

V průzkumu se k úrazu přihlásila přibližně jedna třetina dotazovaných. Jednalo se 

o jakýkoli úraz na zbrojnici za posledních 5 let. Autor volil formu úrazů hlášených i 

nehlášených, pro lepší vypovídající hodnotu. Mnoho z těch méně závažných hasiči neevidují, 

nebo přecházejí, což je v naší společnosti obvyklé. Přitom právě tyto úrazy tvoří valnou 

většinu a mohou při neodborném počínání přerůst v úrazy závažnějšího charakteru. Spektrum 

závažnosti úrazů zobrazuje diagram na obrázku č.2 níže. 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.2   Spektrum závažnosti úrazů. Zdroj: [2] 

 
Z diagramu vyplývá, že převládají především méně závažné typy úrazů, ale nelze 

opomenout i ty méně časté – těžké či dokonce smrtelné.  

Nejčastěji se za posledních 5 let na zbrojnici zranily 2-3 osoby. Průzkum odhalil také 

spektrum složení činností, při kterých se tak stalo, což je klíčové ke stanovení obecné 

prevence k této problematice. Graficky tyto výsledky znázorňuje obrázek č. 3 na další straně. 
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Obr. č. 3 Typické činnosti při úrazech. Zdroj: [2] 

 
Nejvíce úrazů je spjato s opravami a brigádami na hasičské zbrojnici. Tyto činnosti 

vykonávají ve valné většině aktivní členové sboru a členové výjezdové jednotky. Velice 

riziková je příprava na výkon požárního sportu, tuto činnost vykonávají členové sboru. 

Dalším zdrojem rizika je činnost výjezdové jednotky – výcvik členů, školení, nebo samotná 

příprava na výjezd. Děti mohou být ohrožovány v rámci kroužku mladého hasiče. Ostatní 

činnosti spjaté s prostým pohybem na zbrojnici, schůzemi či zranění návštěv jsou dle 

průzkumu na dostatečné úrovni. 
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4. Bezpečnost při typických činnostech na 

zbrojnici 

Pro jednotlivé, v předešlé kapitole stanovené skupiny hasičů stanoví autor rámec 

prevence ve vytipovaných činnostech. 

 
4.1. Opravy, brigády na zbrojnici 

Uskutečňují je aktivní členové sboru a výjezdová jednotka. Týkají se nejrůznější škály 

možných činností. Mezi velice typické a nejčastější však patří svařování, vrtání, broušení, 

řezání, práce s žebříkem, celkový úklid prostor, možný úraz elektrickým proudem. 

 
4.1.1. Svařování, řezání plamenem 

Při svařování dochází k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více 

materiálů. Lze svařit jak kovové, tak i nekovové materiály, navíc materiály podobných, ale i 

různých vlastností. Pro každý typ spoje je přitom vhodná jiná metoda svařování. Základní 

předpokladem je, aby svářeč byl držitelem svářečského oprávnění – čili byl poučen 

o bezpečnosti a možných rizicích v rámci získávání tohoto oprávnění . Často se tak ovšem 

neděje, sváry provádí i laici.  

 
Hlavní  zásady, které je nutno uplatnit:  

• Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě 

svařování odstraněny hořlavé látky, zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je  na  

pracovišti i v jeho okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob. 

• V místě svařování musí být pořádek, aby svařovací zařízení a příslušenství nemohla 

být příčinou úrazu (např. zakopnutí, sklouznutí, pád, poranění nástroji) 

• Po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončení svařování musí být místo svařování 

kontrolovat po nezbytně nutnou dobu. 

• Láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup. 

• Láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení. Při déletrvajícím 

přerušení svařování musí být láhvové ventily svářečem uzavřeny, vypuštěn plyn z  

hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů. 

[3] 
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4.1.2. Vrtání 

Velice častou příčinou úrazů bývá otáčecí část stroje, nebo nedostatečné uchycení 

vrtaného materiálu. Při používání starších stojanových vrtaček dbát pozornosti na možný 

odkrytý řemenový pohon stroje. Technické požadavky na novější výrobky již toto omezují. 

Do rotující části můžeme zachytit vlasy a volně vyčnívající kusy oděvů (volné rukávy). Vrtání 

dále neprovozujte v rukavicích, s obvazem na prstech, náramkem a  podobnými věcmi 

umístěnými na rukou. Ruce nepoužívejte ani k očistě vrtaného materiálu, využijte škrabky, 

štětce, nebo vzduchového kompresoru. Ruce, popř. nástroj v ruce je také často využit 

k zastavování dobíhající rotující části. I toto lze však označit za nesprávné!  

Důležitou součástí prevence úrazů je upnutí, zachycení předmětu vrtání. Velice často 

se opět nesprávně využívá držení v rukou. Protože není čas pro správné uchycení svěrákem, 

opřením o překážku, zaražením o pevný kolík, či jen pouhé držení v kleštích. Vrtáky bývají 

také často využívány k obrábění materiálů ( např. zkosení hran). Takovéto počínání opět vede 

k riziku úrazu.  

 
4.1.3. Broušení  

Nebezpečí brusek spočívá hlavně v brusném kotouči. Brusky obecně pracují ve vyšší 

obvodové rychlosti než ostatní rotační nástroje. Samotná bruska musí být v použitelném stavu 

a s funkčními bezpečnostními prvky. Velice výhodné je pro tuto práci využívat členů z řad 

JSDH s oprávněním rozbrušovacích pil v podmínkách PO. Tito lidé jsou periodicky 

přeškolování pro tuto práci. Při práci zle využívat pro osobní ochranu využívat také zásahové 

vybavení – např. přilby se štítem. Ve výbavě dobrovolných hasičů lze nalézt rozbrušovací 

pily. Při použití na účely brigád by měly platit stejné podmínky bezpečnosti, jako 

pro broušení u zásahu. Pily jsou zkonstruovány pro účinné profesionální řezání kamene, 

asfaltu, betonu, oceli, apod. Stroje jsou vybaveny velmi výkonnými motory, které dosahují 

vysokého kroutícího momentu. Příklad záchranářské pily můžete vidět na obr. č. 4  

 

Obr. č. 4 Husqvarna K 950 Rescue. Zdroj http://www.husqarna.cz 
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Je třeba mít ovšem na paměti, že  pro danou práci musíme vhodně zvolit typ brusky, 

kterou použijeme a mít k ní vhodný kotouč doporučený výrobcem. 

 

Nejdůležitější zásady: 

• Při výměně brousicího kotouče překontrolujeme podle štítku na kotouči, zda je vhodný 

pro příslušnou brusku, a prohlídkou a poklepem zjišťujeme jeho neporušenost. 

Neoznačené brousicí kotouče se nesmějí používat.  

• Po upnutí kotouče na vřeteno brusky uvedeme kotouč do zkušebního chodu 

při pracovních otáčkách, s ochranným krytem na dobu nejméně 5 minut. Při této 

zkoušce musí pracovník stát mimo rovinu rotace brousicího kotouče.  

• Neodstraňujeme ochranné kryty brousicích kotoučů!  

• Při broušení používáme k ochraně zraku brýlí nebo obličejových štítků.  

• Nepoužívané brousicí kotouče uložíme do skříněk, regálů. Není dovoleno je 

ponechávat volně na podlaze nebo opírat o stroje. 

[4] 

4.1.4. Práce s žebříkem 

Při různé činnosti na zbrojnici se nevyhneme ani použití žebříků. Práce ve výškách je 

činnost, kterou můžeme při brigádách provozovat. Velice často by bylo vhodné používat 

zásahové žebříky určené pro výjezd, neboť ty by měli být oficiálně registrovány a řádně 

periodicky zkoušeny v dokumentaci jednotky. Používat je lze k činnostem určeným 

výrobcem. Dále je třeba zmínit, že na žebříku bychom neměli provádět dlouhodobé práce 

nebo práce náročné. Používáme při tom jednoduché ruční nástroje. Jiné nástroje, např. 

přenosné motorové pily, na žebřík s ohledem na bezpečnost rozhodně nepatří. Dále je důležité 

si pamatovat heslo jeden žebřík jeden uživatel. Na žebříku se musí pohybovat právě jedna 

osoba. Při pohybu být nasměrován obličejem k žebříku, mít vždy dobrou možnost zachytit a 

udržet se jej rukama. Pro nohy mít vždy pevnou oporu namísto stání ve vratké pozici.  

Pro případnou práci lze přihlédnout k limitům dle  Nařízení vlády o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky 362/2005 sb. 

Tyto limity si nelze při práci dobrovolníků, pracujících mnohdy na vlastní nebezpečí, 

vynucovat. Jsou určeny pro zaměstnance podléhající zákoníku práce. Jejich přibližným 

dodržením je však možné vyvarovat se řadě nebezpečných situací. Mimo pravidel pro limity 
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lze uplatnit podle tohoto nařízení také některé obecné prvky prevence v tomto předpisu 

uvedené. 

 

4.1.5. Celkový úklid prostor 

Potencionálních zdrojů rizik je až příliš mnoho. Je však důležité s ohledem na práci 

zvolit dostatečnou kolektivní nebo osobní ochranu. Používat vhodné pomůcky, 

provozuschopné zařízení. Vyhýbat se nepřehledným situacím. Volit správné postupy práce, 

nejlépe formou dialogu s ostatními. Neprovádět úkony a nepoužívat zařízení, na které není 

jednotlivec proškolen, nebo k nim potřebuje speciální oprávnění. Nejčastěji to budou práce 

s elektřinou a jinými rozvody. Nutné je podrobně se seznámit s návodem k používání jak 

přípravků tak prostředků, které hodláme použít. Svým jednáním neohrožovat sebe a své 

kolegy. Nebýt pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Veškeré zjištěné závady nahlásit 

(správci budovy, majiteli objektu, svému nadřazenému členovi, zápis do knihy poruch atd.). 

Taktéž oznámit úraz.   

 
4.1.6. Úraz elektrickým proudem 

Porušením izolace kabeláže, nesprávnou funkcí stroje, nesprávným zacházením také vznikají 

při opravách situace, kdy je lidské zdravím ohroženou tokem elektrické energie. V rámci 

prevence platí se těmto stavům vyhýbat především rozvahou v jednání, jasnými instrukcemi, 

revizemi elektrických spotřebičů a či vynecháním oprav, ke kterým není jedinec oprávněn. 

Přes tato opatření však nelze riziko úrazu eliminovat. Proto je prioritní otázkou také první 

pomoc při úrazu elektrickým proudem. Také s tím je nutné dobrovolné hasiče obeznámit.   

 

Dle současných poznatků  jsou  pak zásadní kroky při úrazu následující: 

 

• Dostat postiženého z dosahu elektrického proudu buď jeho odsunutím (odvalením, 

odtažením) prostřednictvím izolovaného předmětu, např. dřevěnou latí, pruhem látky, 

apod., nebo, je-li to možné, vypnutím přívodu elektrické energie.  

• Je-li postižený v bezvědomí, zkontrolujte jeho puls a dýchání.  

• Nezjistíte-li puls, začněte s nepřímou masáží srdce i dýcháním z úst do úst.  

• Jestliže postižený pouze nedýchá, zahajte dýchání z úst do úst.  

• Je-li postižený v bezvědomí a dýchá, uložte ho do stabilizované polohy.  

• Přivolejte lékařskou pomoc. [5] 
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Obr č. 5 Dýchání z úst do úst. Zdroj: [5] 

 

4.2. Příprava na výkon požárního sportu 

Tato problematika v sobě skrývá především manipulaci s břemeny – požárními 

armaturami a dalším specifickým vybavením. To je povětšinu zhotovenou z litin, plastů nebo 

kovů.  Zdrojem úrazů jsou materiály, břemena nebo předměty  -  hrozí např. pád, sedření 

kůže, přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení, pořezání o ostré hrany, hroty, třísky, úlomky. Dále 

hrozí nedokončené pády ( klopýtnutí, smeknutí, vypadnutí břemene atd.)  Pro zavedení 

prevence je nutné znát alespoň základní minimální limity pro manipulaci. Ty uvádí NV č. 

361, z něj lze aplikovat limity pro občasné zvedání:   

 
Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného mužem při 

občasném zvedání a přenášení je 50 kg...  

Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při 

občasném zvedání a přenášení je 20 kg…  

[6] 

 

Maximální hodnoty břemen pro přenášení tvoří mez, kterou nelze překračovat bez 

možných následků.  Těžší břemena nemohou ani muži ani ženy přenášet, i kdyby spojili síly a 

přenášeli je ve dvojicích. Pomoci si však mohou jednoduchými prostředky (vozíky, zvedáky, 

popruhy apod.) Toto lze aplikovat především při transportu čerpadel (např. PS 12), těžkých 

armatur, nádrží na vodu, překážek apod. 

 
4.2.1. Hlavní zásady ergonomie  pro manipulaci s břemeny 

• Pravidlo vertikální (svislé) roviny 
Těžnice těla a těžnice břemene musí být co nejblíže u sebe. (viz obrázek na další straně)  
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Obr. č. 6 Názorná ukázka špatné a vyhovující svislé roviny. Zdroj: archiv autora. 
 
• Pravidlo horizontální (vodorovné ) roviny 

Při přenášení a přepravě břemen na kratší vzdálenosti, během přepravy by měla být 

přenášena břemena ve stejných výškových úrovních.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7 Vhodná  rovina. Zdroj: archiv autora. 

• Mentální přístup 

Před zvednutím břemene je třeba odhadnout, zda jsme schopni sami břemeno 

zvednout, zda, je třeba zajistit pomoc druhé osoby. Posoudit také  plánovanou dráhu zvednutí 

či přesunu břemene - překážky  odstranit.   
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• Správná poloha dolních končetin a paží 
Zajistit patřičnou stabilitu. Nohy mají být mírně rozkročeny v rozmezí přibližně 30 

cm, s nakročením jednoho chodidla ve směru předpokládaného pohybu. Při zvedání a nošení 

břemen mají být paže co nejblíže k trupu a mají být pokud možno natažené.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr č. 8 Přibližné rozkročení končetin. Zdroj: archiv autora 
 

• Správné uchopení břemene 
Uchopení břemene má být bezpečně, pevně, celými dlaněmi, nesprávné je uchopení 

pouze konečky prstů. Bezpečný úchop usnadňují vhodné držáky (např. zvedací kleště, 

magnety apod.) či otvory. Při zvedání klouzavého předmětu či břemene s ostrými hranami se 

doporučuje použít rukavic. 

 
• Nitrobřišní a nitrohrudní tlak 

Při zvedání těžkých břemen je výhodné se před zvednutím nadechnout, zatajit dech a 

držet jej po celou dobu zvedání. Při zvedání běžných předmětů stačí pouze zapnout břišní 

svaly a dech nezatajovat. 

• Dráha a doba manipulace 
Bezpečná je pokud možno co nejkratší dráha manipulace ve svislé i vodorovné rovině. 

Rychle provedená manipulace (předpokládající zkušeného a zručného jedince) snižuje 

statické zatížení a tím riziko poškození páteře.  
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• Využití kinetické energie a nevhodná rotace trupem 
Např. využití hmotnosti těla při přemístění břemene na stůl. V první fázi se pře 

zvednuté břemeno a stehno, v další fázi jedinec švihem stehna jedné nohy břemeno nadlehčí a 

nadhodí do patřičné úrovně stolu. 

V situacích, kdy je třeba se s břemenem otáčet, musíme dávat pozor, abychom se 

neotáčeli trupem, nýbrž chodidly pomocí přešlápnutí. 

[7] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr č. 9 Využití těla. Zdroj: archiv autora 

 
 

4.3. Výcvik, školení, výjezd jednotky 

Uskutečňuje vybraná skupina hasičů – členové výjezdové jednotky. Pravidelný výcvik 

a školení připravují hasiče na ostré výjezdy a cvičně testují jejich spolupráci. Důležitou 

součástí výcviku je však, stejně jako při skutečném zásahu, bezpečnost. Hasiči by 

při provádění praxe měli být chráněni a vybaveni ochrannými prostředky jako u skutečného 

zásahu. Lze tím předejít mnoha kritickým situacím. Také je dobré mít na paměti nelehký 

pohyb a manipulaci při užití přístrojů, kombinéz a dalších pomůcek (používání univerzálních 

velikostí atd.).  

Výcvik by měla vést kompetentní osoba – velitel jednotky (družstva), popř. jeho 

pomocníci pro danou specializaci (lezec, zdravotník, pilař apod.). Do osnov školení je nutné 
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zařadit také bezpečnost práce a seznámit s ní dotyčné osoby. V průběhu  výkladů klesá 

pozornost, motivace. Tyto aspekty se nesmí přenést také do prováděných praktických 

činností. Více než důležité je neprovádět cvičení s materiály a přístroji, které nejsou řádně 

zkontrolovány, revidovány. Výcvik nemůže provést osoba pod vlivem návykových látek či 

alkoholu. Totéž by mělo být dodržováno při ostrém výjezdu jednotky. 

Výjezd jednotky je téměř vždy  doprovázen zprvu nepřehlednou, adrenalinu 

atmosférou. Hasič by měl být proto co nejlépe informován o důvodu výjezdu, aby posoudil 

jeho naléhavost. Dále je důležité stanovit výjezdový postup jednotky a následně jej vyžadovat 

dodržovat. Stanovit se musí především nástupní prostor hasičů, přidělení ochranných 

pomůcek, požadavky na doplnění vozidel a osobního ustrojení dle jednotlivých typů zásahů, 

možnosti parkování vozidel členů jednotky u zbrojnice, vymezení bezpečného koridoru 

pohybu pro vstup do šatny jednotky, úkoly nutné pro umožnění bezpečného vyjetí techniky. 

 
Obecně věnujte pečlivou pozornost zejména těmto úkonům: 

• Znalosti bezpečného nástupu a výstupu do a z požární techniky 

• Je stanoven prostor určený pro tyto činnosti v rámci zbrojnice či přilehlého okolí. 

• Je stanoven systém zasedacího pořádku ve vozidlech. 

• Hasič se seznámen s možnými zdroji úrazů – mechanismus dveří, uklouznutí apod. 

• Hasič se obeznámen se systémem otevírání a zavíráním prostor zbrojnice.  

• Hasič – řidič, je schopen bezpečně odpojit techniku od vnějších zdrojů (Konzervátor 

baterií, přívod stlačeného vzduchu, odsávač výfukových zplodin apod.)  

• Bezpečné uložení věcných prostředků, včetně jejich zajištění 

• Požární přívěsy - bezpečný postup připojení, odpojení, odstavení přívěsu, funkce 

přípojného systému, limity( rychlostní, hmotnostní…)  

• Ochranné prostředky – rozmístění, uložení, systémem přiřazení, možnost použití, 

ochranné funkce,správný postup oblékání, informovat o základech ošetřovaní a údržby 

těchto prostředků, správnosti příprav na další použití, její kompletnosti, laické 

kontrole prostředku či pomůcky včetně možnosti hlášení závady.  
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4.4. Kolektiv mladých hasičů 

Děti vyžadují v oblasti bezpečnosti zvláštní pozornost. Tvoří specifickou skupinu. 

Jejich činy jsou často neuvážené, zbrklé a nevypočitatelné. Chování ovlivňuje hlavně jejich 

individuální mentální vyspělost. Kolektiv shlukuje děti věkem rozdílné. Důležitým prvkem 

kolektivu je instruktor. Osoba vůdce, z něhož mají děti respekt, ale zároveň v nich vyvolává 

pocity bezpečí, je jim větším kamarádem. K získání těchto dovedností by měl instruktor projít 

určeným kurzem , v rámci něj se dozvědět více o bezpečnosti práce s kolektivem dětí.  

Pro účely bezpečí v rámci úseku zbrojnice lze stanovit prevenci bezpečného pohybu a 

chování v jejich útrobách.  

Základní prvkem je také děti seznámit s bezpečnosti v rámci např. jednoho hasičského 

setkání. Každé prostory pro děti a tedy i hasičská zbrojnice, by měly mít stanoveny pravidla, 

která jsou i viditelně vyvěšena (např. řád klubovny). Děti by měli mít tento řád na paměti a 

být s ním seznámené. 

Prostory jsou také téměř vždy vybaveny nástroji, zařízením s potenciálním děti 

ohrozit. Jedná se především o tepelné zdroje jako např. ohřívače, teplomety, varná zařízení, 

radiátory, zahřátá světla. 

 
Práci dětí je nutné sledovat. Především jejich práci s ostrými nástroji či jinak 

nebezpečnými (hořlavé materiály, elektrické přístroje apod.). V místnosti je důležité 

dodržovat pořádek, klid a kázeň. 

Činnost, kterou mají děti vykonávat musíme také zohlednit do prostor zbrojnice. 

Charakter práce musí odpovídat charakteru místnosti. Nevhodně se tedy jeví např. hry 

s míčem či házení předmětů obecně. Děti vy měly znát následky takovýchto jednání – rozbití 

oken, možný úraz dětí, pád předmětů apod. 

Při práci dodržujte základní prvky správné ergonomie. Nejvíce to bude patrně 

při práci v sedě.  

…Vychází z [8] 

 

Nedodržení kázně a pravidel bývá nejčastější možností vzniku rizikové situace. Proto 

dětem vyjmenujte typické činnosti, které nesmějí vykonávat v prostorech zbrojnice - stoupání 

na židle a stoly, běhání, skákání, klouzání, házení, sjíždění po zábradlí, skákání ze schodů. 

Jako instruktor vždy před opuštěním prostor dbejte jejich zajištění – uzavřít okna a 

dveře, zhasnout světla, odstavit spotřebiče apod. Tyto postupy můžete také vštěpovat mladým 
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hasičům. Pamatujte, že zvláště pro ty nejmenší jste při jejich výchovně dalším člověkem 

(autoritou), která je ovlivňuje. 

Zajímavé informace o této problematice najdete také v rámci projektu Hasík 

(http://www.hasik.cz) v kategorii publikace. Užitečné rady nabízí např. příručka instruktora 

dětského kolektivu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 10 Výuka uzlů v rámci kolektivu mladých hasičů. Zdroj: archiv autora. 
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5. Protipožární zabezpečení objektů zbrojnic 

Hasiči jsou krotitelé ohně. Také jim se však požáry nevyhýbají. Důkazem může být 

příběh dobrovolných hasičů z Hořic na Plzeňsku. Příčinou zde byla neopatrná manipulace 

s otevřených ohněm. 

"Shořelo jim úplně všechno vybavení. Auto, stříkačky, oblečení, hadice, úplně všechno. 

Sbor teď nemá vůbec nic," smutně konstatoval krajský řídící důstojník hasičů Plzeňského 

kraje Robert Kučera, který jel na místo zjistit stav. 

[9] 
Na poli požárního zabezpečení existuje již řada praktik a pomůcek, které případnému 

požáru předcházejí, nebo se jej snaží minimalizovat. Stav základních prostředků a jejich 

vybavenost byla rovněž zohledněna v rámci průzkumného šetření.  

 
5.1. Rozbor a prevence protipožárního zabezpečení dle proběhlého 

průzkumu 

V průběhu průzkumu se autor snažil získat informace především o instalované detekci 

požárů a věcných prostředcích požární ochrany na zbrojnici. Dle vyhodnocení poznatků také 

stanoví další možnosti postupu v rámci bezpečnosti. 

 
5.1.1. Samočinná detekce 

Drtivá většina nemá prostředky k detekci a signalizaci vznikajícího požáru 

instalovány. Ostatně, lze to označit jako takový národní trend, češi těmito prostředky své 

obydlí nevybavují. Přesné vyjádření výsledků průzkumu uvádí obrázek č. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11 Vybavenost zbrojnic detektory a hlásiči. Zdroj: [2] 
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Pokud přihlédneme k využívání většiny zbrojnic, pak zle konstatovat, že potřebujeme 

detekovat zárodek požáru a informaci o této události předat dále – lidské osobě, zařízení k 

potlačení šíření požáru apod. Při detekci požáru v přítomnosti hasičů není problém adekvátně 

zasáhnout prostředky ze své výbavy. Problém ovšem vzniká v samotné detekci. Ne všechny 

místnosti hasiči využívají pravidelně, ne vždy si zárodku požáru musejí všimnout. Právě 

alespoň do rizikových místností (sklad hořlavin, místnost s vyšším požárním zatížením, 

společná chodba, místnost s drahým vybavením..) je nutná instalace požárního hlásiče. Ten 

právě upozorní přítomné hasiče opticky či zvukově na možný vznikající požár. V porovnání 

s případnou možnou hmotnou škodou je jeho pořizovací cena příznivá. 

Dobrovolní hasiči okupují zbrojnici velice často, přesto nejpravděpodobněji vznikne 

možný požár bez jejich přítomnosti. Autonomní požární hlásič nám zafunguje, spustí 

informační efekt, ten však upozorní na nebezpečí pouze v rámci budovy. Vzniká tedy 

požadavek předat informaci o požáru do místa, které vyvolá represivní zásah. Vzniká 

požadavek na elektrickou požární signalizaci (EPS). 

Elektrická požární slouží k včasné signalizaci vzniklého ohniska požáru. Samočinně 

nebo prostřednictvím lidského činitele urychluje předání této informace osobám určeným 

k zajištění represivního zásahu, případně uvádí do činnosti zařízení, která brání rozšíření 

požáru, usnadňují, případně provádějí protipožární zásah. 

[10] 
 

Velice užitečné je při absenci EPS na zbrojnici využít SMS svolávací systémy. Ty 

slouží prioritně ke svolávání jednotky, protože vysílají požadavky na provedení výjezd 

formou zaslání SMS. Řada z nich však dokáže zasílat i jiné definované tvary SMS, např. tedy 

„Detekce pozaru na zbrojnici“. Takovouto SMS pak rozeslat členům jednotky.  

 

Obr. č. 12 Pelig systém, Zdroj: hasiči obce Slatina (MSK). 
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Samotnou detekci opět zabezpečují požární hlásiče, které jsou s SMS svolávačem 

spojeny. Bohužel odesílání SMS nemusí být vždy stoprocentní. SMS nemá od operátora 

požadovanou prioritu při odbavování BTS. Přesto, pokud hasiči mají tento systém 

ke svolávání k poplachům zakoupen, bylo by nesystematické jej nevyužít i pro účely detekce 

požáru své vlastní zbrojnice.  

Instalace předešlých prků je otázkou náklonnosti a financí vlastníka objektu zbrojnice. 

Uživatelé hasiči by měli být seznámeni se situací v objektu. Zda jsou tato zařízení 

instalována, jak fungují, a jaký je postup v případě jejich aktivace. Případné pořízení 

některého systému je na zvážení výše chráněných aktivit, možných škod časně 

neregistrovaným požárem apod.  

 
5.1.2. Věcné prostředky požární ochrany na zbrojnici 

Velice pozitivním se jeví výsledek vybaveností věcnými prostředky. Drtivá většina 

účastníků průzkumu je přesvědčena, že na zbrojnici má funkční prostředky, jimiž by 

likvidovala zárodky možných požárů. Přesněji situaci dokumentuje obrázek č. 13.  

 

Obr. č.13 Vybavenost funkčními prostředky pro likvidaci možného požáru. Zdroj: [2] 

 

K použitelným prostředkům vůči zárodkům požáru lze řadit hasicí přístroje a vnitřní 

nástěnné hydranty. Mezi prvky improvizované pak např. kbelík, nebo jiná nádoba na vodu, 

deky, ubrusy použitelné jako hasicí tlumice, různé nehořlavé posypové materiály. U těchto 

prostředků mít vždy na paměti jejich složení a vhodnost k hašení. 

Asi největším pomocníkem se jeví být hasící přístroj. A kdo jiný, než právě hasiči by 

s nim měli umět zacházet. Přístroj obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, 
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kterým se přístroj uvádí do činnosti. Postup při hašení by měl být uveden na samotné nádobě, 

přesto je dobré znát několik základních informací pro samotné hašení. Jedná se především 

o to nehasit proti směru větru, hasit od kraje, mít dostatek hasiva (zabezpečit plnění přístroje 

po každém použití). Důležité je umístění přístroje. Hasič musí znát rozmístění nejbližšího 

přístroje, jeho druh a omezení (vhodnost) použití. Přístup k přístroji musí být volný, musí být 

zajištěn proti pádu, pokud stojí na podlaze. Pro visící ukotvení platí, že rukojeť smí být 

nejvýše 1,5 m nad zemí. Neméně pozornosti věnujte pravidelným kontrolám, či kontrole 

po mechanickém poškození a po použití. Kontrolu provádí odborná firma s osvědčením. 

Víme tedy jak hasit a kde přístroj hledat. Zbývá nabýt znalosti o tom, co který přístroj 

může a co nesmí hasit.  

Volba hasicího přístroje závisí na druhu hořlavé látky - ty se dělí do tzv. tříd požáru 

dle tabulky č. 3 . 

Tabulka č. 3 Třídy požáru [11] 

tř. Druh hořlavé látky 

A Hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím 

B Hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí 

C Hoření plynných látek hořících plamenem 

D Hoření lehkých alkalických kovů 

 

Detailněji rozebírá vhodnost či nevhodnost daného příslušného přístroje příloha č. 2 

této práce. Jsou v ni uvedena znalostní fakta, se kterými by dobrovolní hasiči měli být 

seznámeni. 

 
5.1.3. Seznámení s objektem 

Všichni uživatelé by měli být seznámeni s vypracovanou požární dokumentací 

vztahující se k dané zbrojnici. Jde především o poplachové směrnice. Účelně se tam stanoví 

jednotlivé povinnosti v případě vzniku požáru a stanoví se rychlé kroky pro provedení 

účinného zákroku v případě požáru, nehody nebo jiného mimořádného stavu. Dále je nutná 

znalost hlavních uzávěrů energií (voda, plyn, elektřina). Speciální přístup a pozornost 

věnujme dětem. Naučme je např. formou hry spořádaně opustit prostory zbrojnice. Vymezme 

prostory zákazu kouření. Seznamte uživatele s významy bezpečnostních značek na zbrojnici 

používaných. Příkladem může být obrázek č. 14 na následující straně.  
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Obr. č. 14 Příklad možné bezpečnostní značky na hasičské zbrojnici. Zdroj: archiv autora. 

 

Svou pozornost věnujme typickým možnostem vzniku požáru nebo výbuchu - skladu 

hořlavých látek, elektrickým spotřebičům v síti, elektrickým rozvodům ve zbrojnici, 

manipulaci s otevřeným ohněm, nevhodným dětským hrátkám, tlakovým zařízením (kotle, 

kompresory, tlakové láhve). 
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6. Zabezpečení majetku v objektech zbrojnic 

Díky velice častým informacím z médií ohledně trestné činnosti páchané v těchto 

objektech patří toto téma k velice závažným. Autor mu tak ve svém průzkumu rovněž věnoval 

pozornost. 

 
6.1. Rozbor zabezpečení majetku dle proběhlého průzkumu 

Bohužel v poslední době velice častým jevem jsou krádeže v budovách zbrojnic. 

Každá třináctá zbrojnice se podle průzkumu již stala terčem trestného činu. Procentuální 

vyjádření je patrné na obrázku č. 15, zobrazeném na následující straně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 15 Útoky zlodějů na zbrojnice za posledních pět let. Zdroj: [2] 
 

Ochrana velice drahého hasičského majetku je tak více než vhodná. Zloději se opravdu 

neštítí takřka ničeho, čili okradou i ty, kteří dobrovolně pomáhají. Jejich případný nájezd je 

pro hasiče v mnohých případech zcela likvidační, neboť jen málo z nich si může dovolit 

zcizený majetek opět zakoupit. Navíc zde způsobí i značné morální škody lidem, kteří 

pomáhají veskrze zadarmo a ochotně druhým a tedy jejich chování je pro ně nevysvětlitelné. 

Vzniklá škoda se pohybuje většinou do 30. tisíc Korun. Přesněji škody hodnotí obrázek č. 16 

na následující straně. 
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Obr. č. 16 Peněžní vyjádření škod způsobených krádežemi. Zdroj: [2] 

 
Průzkumem bylo dále zjištěno, že nevhodně je řešena také režimová ochrana vstupu 

do těchto objektů. I když je toho hodnocení notně subjektivního charakteru dle respondenta, 

vynucuje si taktéž autorovu pozornost. Konkrétní údaje lze vyčíst z grafu na obrázku č. 17 

níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.17 – Důvěryhodnost osob mající přístup do zbrojnice. Zdroj: [2] 
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6.2. Prevence zabezpečení majetku zbrojnic 

Z výše uvedených poznatků je patrné, že komplexně se musí řešit také zabezpečení 

objektu vůči majetkové újmě. Zavést je nutné účinné prvky zabezpečovacího systému. 

Některé prvky můžeme instalovat svépomocí sami, na jiné je nutná odborná firma 

(zpracování kompletního projektu zabezpečení zbrojnice, instalace elektronických systémů 

atd.) 

Zabezpečovací systém  přitom tvoří komplex prvků klasické, elektronické, režimové a 

fyzické ochrany.  

 
6.2.1. Mechanické (Klasické)  zabezpečení objektu zbrojnice 

Základní úlohou je vytvořit pevnou překážku proti násilnému vniknutí osob a zabránit 

znehodnocení a krádeži výbavy, techniky a zařízení.  

 

Pod tímto pojmem lze ukrýt instalaci především těchto prvků: 

 
Oplocení – Nám vymezuje hraniční pozemku  zbrojnice, chránit může také parkoviště se 

soukromými  vozy hasičů. Plot veskrze není použit jako bezpečnostní opatření. Pokud jej 

do tohoto systému chceme začlenit, musí plot splňovat parametry (ochrana proti 

prostřižení,výrobní  materiál, výška plotu apod.),  které stanoví pojišťovna. Na základě toho 

můžeme po překonání této zábrany po pojišťovně vymáhat plnění pojistné škody. Součástí plotů 

jsou také podhrabové překážky, či vrcholové zábrany proti překonání plotu.  

Mříže – Závisí  na odolnosti použitého materiálu, způsobu uchycení apod. Pokud je 

hodláme budovat svépomocí, pak platí, že konstrukce musí být především správně odolná. 

Jednotlivé pruty a příčníky spojit svarem. Pruty nesmí jít od sebe roztahovat. Mříže také 

vhodně zasadit, tak aby jejich ukotvení znesnadňovalo vytržení.  

Vrata, dveře - Dveře musí jednak představovat určitý stupeň bezpečnosti, na druhou 

stranu musí umožnit bezpečný únik osob zevnitř. Z konstrukčního hlediska se dnes kloníme 

k variantě zpevnění dveřního křídla a zvýšení počtu zajišťovacích míst a jejich obvodovém 

rozmístění. .Dveře by měly mít ochranu proti známým metodám překonání. Ta spočívá 

v ochraně proti vysazení, vyražení , vypáčení, vykopnutí apod.  

Okna - Při ochraně okna musíme brát v úvahu jeho umístění. Samotné okno by mělo 

mít masivní konstrukci a vhodné čističové členění. Rámy se upevňují napevno, okenní 

překlady a parapety musí být kvalitně vyzděny bez mezer mezi zdí a oknem.  V rámci ochrany 
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lze využít jak obyčejné skleněné tabule, tak i vrstvené, či polykarbonátové. Skla mohou být 

navíc vybavována bezpečnostními foliemi, žaluziemi, roletami a mřížemi.  

Vychází z [12] 
 

Zámky - Vlastní mechanismus zámku musí být opět chráněn před aktivitami jako 

např. rozlomení, odvrtání nebo otevření planžetou. Zámek má také řadu kritických míst. 

Výrazné riziko spočívá v nevhodně zvoleném druhu zámku. Speciálně alespoň v tomto 

případě by se mělo vycházet z tzv. Pyramidy bezpečnosti stanovené Asociací českých 

pojišťoven. S zámky rovněž souvisí také klíčový režim. Ten bude více rozebrán v časti 

„režimová ochrana“.   

Retardér -Tento prvek především zpomalí provoz před hasičskou zbrojnicí, tak aby 

projíždějící vozy neohrožovaly větší počet osob – hasičů  a zamezily vzniku nepřehledných 

situací. 

 
 

6.2.2. Elektrická a elektronická ochrana  

Do této kategorie spadají zejména u hasičů využitelné  elektrické zabezpečovacích 

zařízení, kamerové a záznamové systémy a elektronické systémy kontrol vstupu. Tyto prvky 

již instalují povětšinou na základě projektu specializované firmy a tyto systémy jsou poměrné 

nákladné. Vždy je tedy nutné porovnat je s chráněnými hodnotami. Systémy EZS lze také 

napojit na pult centralizované ochrany, čili se při ochraně zbrojnice spoléhat na soukromé 

bezpečnostní služby.  

V rámci doplnění mohu opět doporučit alespoň napojení SMS svolávacích zařízení, 

pokud jsou k dispozici, na čidla. Vzniká tím alespoň nějaký stupeň ochrany, neboť 

při narušení objektu zbrojnice svolávač vyšle informaci členům jednotky. Nutné je v tomto 

případě ale stanovit další postup člena po obdržení takovéto zprávy. Především s ohledem 

na jeho vlastní bezpečí. 

 
6.2.3. Režimová ochrana 

Je nutné stanovit jednotlivým hasičům, popř. skupinám hasičů jejich práva a 

povinnosti, včetně kompetencí a zodpovědnosti. Nejdůležitějším je tedy úprava samotného 

vstupu a pohybu po hasičské zbrojnici. V mnoha případech je důležité vyhotovit klíčový 

režim – stanovit seznam osob mající povolení vstupu do zbrojnice, vymezit jim prostory v ní, 

včetně poskytnutí informací, co dělat v případě ztráty (zcizení) přístupového nástroje (klíče).  
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Tuto problematiku je vhodné zavést bohužel již i u hasičů. Je to důsledek vývoje 

lidského  pokolení. Monitoringem získáme obrázek o přístupech jednotlivých uživatelů 

do zbrojnice.  

 
6.2.4. Fyzická ochrana 

Při plnění úkolů fyzické ochrana lze opět využít služeb bezpečnostních agentur. 

Pro tyto účely se nabízí využití především jejich pohotovostních vozů, které by se ke zbrojnici 

dostavily po signalizaci na pultu centralizované ochrany. 

Vlastní placený pracovník (hlídač) na místě je věc neefektivní. Takového člověka však 

lze při troše dobré vůle alespoň z řad okolních občanů. Využijte jejich služeb a pověřte 

alespoň starší členy důchodového věku, aby věnovali pozornost pohybu v okolí zbrojnice. 

Požádat o namátkové kontroly lze také státní policii, popř. využít služeb obecní, či městské. 

Při započetí aktivit na zbrojnici by měli uživatelé také laicky zevrubně zkontrolovat 

bezpečnostní stav zbrojnice. I tyto kroky nepatrně přispějí ke zlepšení zabezpečení zbrojnice 

proti trestné činnosti. 

 
6.2.5. Pojištění  

Hasičská zbrojnice může být ohrožena dvěma druhy rizik, popřípadě jejich kombinací: 

• riziko krádeže věcí  a riziko vzniklé na základě vloupání  

• riziko živelné zkázy, tj. zkázy pojištěných věcí např. v důsledku požáru, 

výbuchu plynu, záplav, povodní, pádu stromu atd. 

Vlastní pojištění je věcí vlastníka objektu zbojnice. Její uživatelé by ale měli být 

informování o správném chování v případě zjištění krádeže, vloupání, popř. ostatních těchto 

událostí (zejména nutnost zachovat možné  důkazy po potřeby vyšetřujících složek). 

Dobře uzavřené pojištění majetku nezabrání tomu, aby pojištěného nic nepostihlo, ale 

pomůže zmírnit finanční následky. I přesto však stále existuje dost zbojnic, které nejsou 

pojištěny vůbec, nebo nedostatečně. Škoda na majetku pak pro ně mívá velmi závažné 

následky. Odpovědnost za špatná rozhodnutí však nese vlastník sám. 
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7. Nebezpečné látky v objektu zbrojnice 

Uživatelé prostor zbrojnic se také nevyhnou manipulací s chemickými látkami a 

přípravky. Jde především o jejich skladování, manipulaci a nahodilý výskyt.   

Mnoho hasičů si stále neuvědomuje nebezpečí látek při volném skladování. Přitom 

tento ledabylý přístup se může vymstít. Uvažte, jaké škody může způsobit náhodný chemický 

přípravek, skladovaný volně v obyčejné PET lahvi v prostoru zbrojnice. Jaké škody může 

napáchat jeho záměna, ať už se jedná o poškození palivové soustavy zařízení až po požití 

látky dítětem. Základem je tedy zvolit na zbrojnici místo – sklad látek s nebezpečnou 

vlastností. Tento sklad zřetelně označit a určit podmínky vstupu do něj. Začneme tedy látky 

skladovat centralizovaně. Mezi časté látky a přípravky patří pohonné hmoty, maziva, oleje, 

náplně do strojů, sorbenty, smáčedla, barvy, laky, ředidla, mycí a desinfekční prostředky, 

zemědělské jedy (např. pro likvidaci hmyzu). apod. Důležité je místo poblíž skladu vybavit 

odpovídajícím počtem a účinnosti hasicích přístrojů. Hrozí zde zvýšená možnost požáru, 

výbuchu či úniku látek. Regály skladu musí mít odpovídající nosnost. Skladované látky by 

měly mít viditelné značení a být v odpovídajícím obalu (zabránění průsaku, vylití atd.). 

Skladované množství by mělo být dostatečné, určitě ne extrémně nadměrné.         

 
7.1. Manipulace s látkami 

Mezi základní pokyny bezpečné manipulace patří tyto níže uvedené, pozornost dále 

věnujte i bezpečnostním značkám na obalech a příbalovým informacím. 

• Seznámit se s charakterem a nebezpečnými vlastnostmi, s doporučenými způsoby 

zacházení včetně bezpečnostních a ochranných opatření, se zásadami první pomoci.  

• Používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. 

• Při práci v uzavřených prostorách, nádobách a nádržích s výskytem plynů, par či 

prachů nebezpečných látek a přípravků zajistit kontrolu další osobou zvenčí (mimo 

ohrožený prostor).  

• Před zahájením ruční manipulace s nebezpečnými látkami a přípravky zkontrolovat 

stav držadel či úchytů, těsnost uzavření nádob a pevnost obalů.  

• Textilní materiál nasáklý nátěrovými hmotami, fermeží a oleji ukládat v uzavřených 

kovových nádobách,  

• Nepřechovávat nebezpečné látky a přípravky, zejména toxické a žíravé, v obalech 

běžně používaných na poživatiny a krmiva.  

Vychází z [3] 
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7.2. Výfukové zplodiny 

Vážným problémem je odvod zplodin z nastartovaných vozů a agregátů na zbojnici. 

Děje se tak hlavně v prostorech dílny a garáží. Tyto druhy látek ohrožují hasiče velice často. 

Mohou způsobit vážné zdravotní potíže. Hasiči je opět často podceňují. 

Výfukové plyny se významně podílejí na znečištění ovzduší a obsahují látky postihující 

převážně dýchací cesty (např. oxidy dusíku, prachové částice), látky s toxickými účinky (např. 

oxid uhelnatý blokující schopnost hemoglobinu přenášet kyslík a látky vyvolávající rakovinu 

(např. Toluen, styren, formaldehyd, benzopyren) 

[13] 
Přes všechny tyto poznatky dle zjištění průzkumem odsávač zplodin používá jen 

málokterá zbrojnice. Přesné vyjádření je patrné na obrázku níže.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr č. 18 - Vybavenost odsávačem výfukových zplodin. Zdroj: [2] 
 
 

7.2.1. Prevence 

Jak již bylo zmíněno, velice účinnou zbraní v boji proti nežádoucím zplodinám je 

instalace odsávání výfukových zplodin. Tato záležitost je věcí opět poměrně nákladnou. Na 

ukázku můžete navštívit např. internetové stránky fa. KEMPER.  

Společnost KEMPER je vysoce mezinárodně postaveným výrobcem v oboru 

zpracování a obrábění kovů. V odvětví odsávání a filtračních zařízení je vedoucí na světovém 

trhu.  
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Alternativní prevence: 

Odsávání je velice účinnou, nikoliv však jedinou ochranou. Tu musíme volit podle 

individuální situace panují na místě. Obecně lze dbát na tyto zásady: 

• Dostatečné účinné přirozené větrání - otevření oken, dveří, otvorů, vytvoření průvanu. 

• Omezení prostoru – v uzavřených místnostech provozovat jen nutné agregáty a 

techniku. 

• Omezení osob – Minimalizace počtu osob, které je nutné účinkům vystavit. 

• Omezení času – Zkrátit dobu vystavení na nezbytně nutnou. 
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8. Aplikace stanovené obecné prevence v praxi 

Pro účely ověření obecných poznatků byla vybrána hasičská zbrojnice s lokací v obci 

Ludgeřovice, nedaleko Ostravy (Moravskoslezský kraj). Bude následovat seznámení 

s objektem, identifikace zdrojů rizik a následně jejich hodnocení s doporučeními 

vycházejícími z již obecně popsané prevence.         

 
8.1. Hasičská zbrojnice Ludgeřovice 

Stavba hasičské zbrojnice se nachází v samotném středu obce. V těsném sousedství se 

nachází mimo jiné také dominanta obce – chrám Sv. Mikuláše. Nedaleko řešeného objektu se 

také nachází křížení silnic I/56 s ul. Hlučínskou, které můžeme nazvat jako „hlavní křižovatku 

v obci“. Dále je řešený objekt přímo napojen na budovu samoobsluhy, jejíž rampa je pevně 

spojena s objektem. Blíže můžeme objekt vymezit ulicemi Požární a Markvartovická, 

na jejichž křížení se nachází. Objekt je přímo přístupný z ulice Požární, nejsou zde však 

vybudovány žádné plochy pro parkování a odstavování vozidel, jak hasičů, tak návštěvníků.  

 [14] 
 

8.1.1. Popis objektu 

Hasičské zbrojnice v Ludgeřovicích je situována na parcele č. 379 k.ú. Ludgeřovice. 

Jedná se o objekt o dvou nadzemních podlažích s přímo napojenou požární věží, která má 

vlastní vstup.Vstup do objektu je ze severní strany objektu. Na této straně jsou rovněž 

umístěny vrata garáží. Střecha objektu je řešena jako jednoplášťová plochá, s nosnou 

konstrukcí z dřevěných trámků a opatřena pozinkovaným plechem jako krytinou. Situační 

výkres na následující straně zachycuje samotnou budovu a její okolí. 

[14]  
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Obr. č.19 Situační výkres, objekt zbrojnice šrafován zeleně. Zdroj : [14] 

 
Objekt hasičské zbrojnice v současné době vytváří zázemí pro SDH a JSDHO 

Ludgeřovice. Dále je část objektu zpřístupněna občanům za účelem kulturních a 

společenských aktivit. Opotřebení odpovídá stáří objektu  25 let, jelikož za celou dobu své 

existence neproběhla radikálnější rekonstrukce, či výměna některých konstrukcí. Došlo pouze 

k nutným opravám fasády objektu, což je patrné na obrázku č. 20. V rámci budovy nejsou 

instalovány detektory kouře a elektronický zabezpečovací systém. Chráněný majetek se 

pohybuje ve výši 2,3 mil. korun českých. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č.20 Hasičská  zbrojnice Ludgeřovice, pohled severovýchodní. Zdroj: archiv autora. 
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Popis prvního nadzemního podlaží 
V současné době se v prvním nadzemním podlaží (dále v textu jen 1.NP) objektu 

nachází zázemí pro techniku, šatna jednotky, 2 sklady požárního příslušenství, pohonných 

hmot a maziv, dvě místnosti v současné době společnost Telefonica O2 jako ústřednu a 

zasedací místnost sboru dobrovolných hasičů, včetně WC a kuchyňky. Garáž je řešena jako 

celistvý prostor s jedním centrálním sloupem v centru garáže. Na garáž přímo navazuje šatna, 

která je využívána jako nástupní prostor pro hasiče. Zasedací místnost je umístěna v prostoru 

zvýšeného 1. NP.                   

 Vychází z [14] 
 

Popis druhého nadzemního podlaží 

Druhé nadzemní podlaží (dále v textu jen 2. NP) bylo až do konce roku 2008 

využíváno jako kavárna/restaurace. Největší plochu tohoto podlaží zaujímá sál do kterého je 

vsazena místnost používána jako přípravna pokrmů. V pravé části objektu jsou umístěny 

pánské a dámské toalety a místnost skladu. První a druhé patro na schodišti oddělují také 

kovové mříže (pozůstatek z dob restaurace). 

.                     Vychází z [14] 
 

8.2. Identifikace zdrojů rizik brainstormingem 

Po důkladném šetření v objektu a blízkém okolí, studii plánů objektu a zkoumání 

aktivit probíhajících v objektu bylo v rámci pracovního aktivu identifikováno celkem 23 

strukturálních a 21 procesních zdrojů rizik. Ty byly následně vyhodnoceny ze strukturálního i 

procesního hlediska  pomocí metody souvztažnosti. Tento postup autor zvolil na základě 

poznatků, že většina rizik souvisí s trestnou činností. Proto další postup vychází z  Studie analýzy 

rizika protiprávních činů na letišti, [15]. 

 
Brainstorming 
Dne 28. 2. 2010 proběhla v objektu účelová schůzka s uživateli objektu a 

zainteresovanými osobami.  

• Bc. David Lange, řídící diskuze, zastupitel obce Ludgeřovice, 

• Bc. Jan Hawlik, navrhovatel studie stavebních úprav 

• Mgr. Daniel Havlík, starosta obce Ludgeřovice 

• Josef Pudich, starosta Sboru dobrovolných hasičů obce Ludgeřovice 

• Ing. Patrik Lange, velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

Ludgeřovice 
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• Jiří Mučka, vedoucí kolektivu mladých hasičů 

• David Chobot, bezpečnostní manager 

Cílem pracovního aktivu bylo vymezení potencionálních zdrojů rizik v oblasti 

strukturální a v oblasti procesního užívání objektu. Objekt byl posuzován podle jednotlivých 

místností, přístupových cest, prostor uživatelů a následně jako budova samotná. Výsledkem 

diskuze byla většinová shoda na dvaceti třech zdrojích rizik z oblasti strukturálního pohledu 

na objekt a jedenadvacet zdrojů rizik spojených s procesním užíváním objektu. Identifikované 

zdroje následně navrhovatel bezpečnostních úprav vyhodnotí pomocí metod a navrhne 

případná různá východiska ke zlepšení nevyhovující situace.  

 
8.3. Hodnocení rizik metodou souvztažnosti 

Po identifikaci zdrojů rizik následně autor přikračuje k jejich hodnocení. Metodou 

souvztažnosti se hodnotí zvlášť strukturální a procesní hledisko na objekt.  

 
8.3.1. Strukturální hledisko 

Z tohoto pohledu pracovní skupina identifikovala jako stěžejní zdroje rizik následující 

tabulku č. 4.  

    Tabulka č. 4 Identifikované zdroje rizik u strukturálního pohledu na objekt 

Číslo Riziko 
1 Překonání oken v přízemí 
2 Překonání vstupních dveří do objektu 
3 Překování garážových vrat 
4 Vstup do objektu kanálovou výpustí 
5 Požár objektu 
6 Překonání mříží v 1. patře objektu 
7 Výpadek přívodu elektřiny 
8 Havárie vody 
9 Neoprávněný vstup do šaten jednotky 
10 Výpadek komunikačních systémů 
11 Únik nebezpečných látek 
12 Narušení struktury objektu přírodními živly 
13 Překonání oken v patrech 
14 Úmyslné  poškozování technického vybavení objektu  
15 Neoprávněný vstup do skladu 
16 Neoprávněný přístup do kanceláře velitele jednotky 
17 Zcizení dat a osobních údajů 
18 Nevhodné parkování vozidel u objektu 
19 Vstup do objektu ze střechy 
20 Využití přilehlé budovy narušitelem 
21 Vstup přes prostory cizích organizací v objektu 
22 Překážky před výjezdovými vraty 
23 Modifikace dat 
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Následovalo vzájemné prozkoumání a zhodnocení vazeb, propojení jednotlivých rizik. 

Detailnější hodnotící tabulka s výsledky je vedena jako tabulka č. 5, lze ji nalézt v příloze č. 3 této 

práce. Ze zmíněné tabulky lze vyčíst důležité parametry pro zvolenou metodu - minimální a 

maximální koeficienty, včetně polohy os (uvedeny níže v tabulce č.6) 

 

                  Tabulka č. 6 Minimální a maximální koeficienty, poloha os. 

Osy matice 
K ar min 9  o1 41,60% 
K ar max 82  o2 34,40% 
K pr min 91     
K pr max 9     

s 80       
 

Grafickým znázorněním hodnot tabulky č.5 pak lze jednotlivým rizikům přiřadit kvadrant. 

Pro účely zlepšení úrovně bezpečnosti objektu hasičské zbrojnice nás budou zajímat rizika 

v primární a sekundární oblasti. Nutné k řešení je zabezpečení téměř všech vstupu do objektu, 

dále výpadky komunikační sítě, rozvodů elektrického proudu. Zabývat se dále musíme případnou 

možností vzniku požáru, nebo úniku provozních hmot. Jako nepravděpodobné se dle metody jeví 

riziko využití přilehlých budov či střechy pro případný vstup narušitele a také manipulace a 

neoprávněný zisk informačních dat. Graf výsledků zobrazuje obrázek níže 

Obr č. 21 Grafické znázornění výsledků metody pro strukturální hledisko. 
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8.3.2. Procesní hledisko 

Výsledkem debat ohledně provozovaných procesů na zbrojnici je výčet 21 možných 

zdrojů rizik. Detailnější přehled nabízí tabulka č. 7.  

         Tabulka č. 7 Identifikované zdroje rizik u procesního pohledu na objekt 

Riziko   
1 Vniknutí narušitele duplikátem klíče 
2 Poškození funkce výjezdových vozidel 
3 Odcizení/ poškození majetku cizími uživateli objektu 
4 Selhání lidského faktoru - opomenutí uzavření objektu 
5 Útok jedince s cílem způsobit hmotnou škodu   
6 Nevhodná manipulace s chemickými látkami 
7 Omezení akceschopnosti jednotky 
8 Zapůjčení klíčů cizím osobám 
9 Důvěryhodnost nových členů 
10 Porušení zákazu kouření 
11 Odcizení/poškození majetku členem sboru 
12 Odcizení/poškození majetku členem jednotky 
13 Nevhodné jednání v důsledku použití návykových látek  
14 Odcizení/poškození majetku obecním pracovníkem 
15 Zneužití ztráty klíče narušitelem  
16 Úrazy  
17 Nezajištění bezpečnosti pro děti a mládež 
18 Odcizení/poškození majetku dětmi a mládeží 
19 Porušení bezpečnosti práce při opravách 
20 Porušení bezpečnosti práce při brigádách 
21 Vniknutí narušitele v době příprav k výjezdu 

 

Také na procesy autor uplatnil metodu souvztažnosti. Polohu os a koeficienty zjistíme 

výpočtem. Potřebné informace udává tabulka č.8, uvedená v příloze č. 4 této práce. Tabulka č. 

9 poté určuje výsledné parametry pro metodu souvztažnosti. 

 
Tabulka č.9 Stanovené koeficienty včetně polohy os – procesní rizika 

 
Osy matice 

K ar min 20  o1 40,00% 
K ar max 95  o2 48,00% 
K pr min 25     
K pr max 90     

s 80       
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Tabulka č. 8 v příloze tedy opět udává podrobnější kompletní hodnocení rizik. 

Grafickým znázorněním výsledků dosáhneme jejich rozdělení. Opět nás budou zajímat jen 

primární a sekundární kvadranty. Z procesního hlediska je třeba dále zcizení majetku osobami 

majícími do zbrojnice přístup, omezování funkčnosti a akceschopnosti jednotky,  manipulaci 

s chemickými látkami, porušování zákazu kouření a jiné. Naopak na dobré míře únosnosti 

setrvala úrazovost v objektu a bezpečnost práce při nejrůznější údržbě, či opravách. 

Následující grafické zobrazení na obrázku č.22 nabízí lepší přehlednost dosažených výsledků. 

Obr č. 22 Grafické znázornění výsledků metody pro procesní hledisko. 

 
8.3.3. Výsledné hodnocení metodou souvztažnosti 

Grafické znázornění přiřadilo jednotlivých rizikům příslušný kvadrant. Dle postupu 

metody nás v obou případech zajímají rizika spadající do oblasti I. a II. kvadrantu. Tím se 

tedy výčet zdrojů rizik redukuje na ty podstatné k řešení. Konkretizuje je tabulka č. 10 a č.11. 

na následující straně. 
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Tabulka č. 10 Strukturní rizika nutné řešit              Tabulka č. 11 Procesní rizika nutné řešit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.4. Návrh realizačních úkonů k zajištění optimální bezpečnosti 

hasičské zbrojnice 

Hodnocením rizik pomocí metody tedy autor dospěl k vytipování možných zdrojů 

rizik a mimořádných událostí, kterými je třeba se podrobněji zabývat. Dále přikročíme 

k návrhům na zlepšení aktuální situace u těchto potencionálních  rizik.  

 
8.4.1. Strukturní hledisko 

Z pohledu struktury objektu navrhuji tyto úpravy: 

 
• Překonání vstupních dveří do objektu 

Řadíme k velice závažným. Překonáním vstupních dveří získává nepovolaná osoba 

přístup k veškerému zázemí, vyjma garáží, skladu a šatny jednotky. Přístup získává 

k rozvodům elektřiny i komunikačním technologiím, pohyb po 2.NP je pak zcela volný. 

Pouze na schodišti oddělující přízemí s 2. NP je třeba překonat železné mříže. 

Návrh rekonstrukce počítá s protipožárními dveřmi. Navrhuji rovněž klást důraz 

na ochranu těchto prostor umístěním vhodných externích bezpečnostních dveří, které jsou 

v podstatě jedinou výraznější překážkou před vstupem do přízemních prostor a prostor 2. NP. 

Vzhledem k tomu, že hasiči vůbec nevyužívají v době poplachu průchod dveřmi (instalován 

Vniknutí narušitele  
duplikátem klíče   
Poškození funkce  
výjezdových vozidel   
Odcizení/ poškození 
 majetku cizími uživateli objektu 
Selhání lidského faktoru – 
 opomenutí uzavření objektu 
Útok jedince s cílem  
způsobit hmotnou škodu     
Nevhodná manipulace  
s chemickými látkami   
Omezení akceschopnosti jednotky   
Zapůjčení klíčů cizím osobám    
Důvěryhodnost nových členů    
Porušení zákazu kouření    
Odcizení/poškození majetku  
členem sboru   
Odcizení/poškození majetku členem jednotky   
Nevhodné jednání v důsledku  
použití návykových látek  

Překonání oken v přízemí 
Překonání vstupních dveří do objektu 
Překování garážových vrat 
Vstup do objektu kanálovou výpustí 
Požár objektu 
Překonání mříží v 1. patře objektu 
Výpadek přívodu elektřiny 
Havárie vody 
Neoprávněný vstup do šaten jednotky 
Výpadek komunikačních systémů 
Únik nebezpečných látek   
Narušení struktury objektu přírodními 
živly 
Překonání oken v patrech 
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skluz), může být zabezpečení vstupních dveří řešeno i zdlouhavějšími způsoby vedoucími 

k úplnému odblokování vstupu. 

 
• Překonání garážových vrat 

V prostorách garáží je soustředěny téměř všechny chráněné hodnoty. Současné 

masivní dveře budou vyměněny za elektronicky stahovatelná roletová vrata se zabudovanými 

dveřmi. Vstup zde nese nároky na rychlé odblokování při vyhlášeném poplachu. V souladu se 

zaváděním kamerového systému v obci navrhuji podat podnět k instalaci 1 ks kamery 

umístěné na plášti budovy tak, aby snímala v dostatečné míře aktivitu kolem těchto vrat, které 

navíc bývají v současnosti terčem útoků podnapilých návštěvníků přilehlého baru naproti 

objektu. Doplnění systému dále o světlo s pohybovým čidlem pro jasnější přehled o situaci 

přímo před výjezdovými vraty. Nutná je změna klíčového režimu u tohoto vstupu. Vzhledem 

k zajištění akceschopnosti jednotky musí mít přístup k tomuto vstupu každý hasič. Navrhuji 

proto změnu obyčejných klíčů za systém čipových karet. Systém navíc musí archivovat 3 

parametry údajů – čas, datum, identifikační číslo karty u nejméně tří posledních vstupů. 

Investice do tohoto vstupu je nejmarkantnější právě z důvodu značných chráněných hodnot, 

ale i jediného místa, kterým lze rozměrné drahé technické vybavení z prostorů garáží 

vyexpedovat.  

 
• Překonání oken v patrech 

Jedno z nejnižších rizik neoprávněného vstupu. Okna jsou dosažitelná ze střechy, nebo 

pomocí výškových prostředků. Samotný pokus o vstup by neušel pozornosti okolí. Okna jsou 

navíc dobře situována, jsou osvětlena pouličním osvětlením. Tato problematika představuje 

tedy mírné riziko. Dle finančních možností navrhuji do méně osvětlených části budovy okna 

polepit bezpečností folii. Nepokládám to ovšem za nutné už vzhledem k malým chráněným 

hodnotám v 2. NP. 

 

• Překonání oken v přízemí 
Jedná se prakticky o jediné okno situované v prostorách šatny jednotky. Toto přizemní 

okno je prakticky v úrovni terénu. Není možné přes něj přenést rozměrnější technické 

prostředky, či vybavení. Tento vstup musí být tedy zajištěn z důvodu útoku s cílem poškodit 

chráněné předměty v objektu šatny. Jako nejvhodnější se jeví instalace malých mříží na tento 

vstup z vnější strany. Mříže je nutno optimálně ukotvit do stěny budovy, nejlépe zcela 

provrtat. 
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• Vstup do objektu kanálovou výpustí 
Tento vstup je méně známý pro širší veřejnost. Kanálovou výpustí nelze přenášet 

předměty. Cílem nepovoleného vstupu by tam bylo patrně poškození chráněných hodnot 

v prostoru garáží. Masivní železné víko jde jen stěží zespodu prolomit, ovšem shora navrhuji 

doplnění jednoduchého zabezpečení o visací zámek, který zabrání případným přípravným 

pracím pro pozdější vniknutí. Klíč svěřit pouze do rukou starosty obce Ludgeřovice, popř. 

velitele jednotky Ludgeřovice. 

 

• Překonání mříží v 2. patře objektu 
Návrh řešené rekonstrukce počítá se zachováním mříží na schodišti, které odděluje 

přízemí a 2. NP. Jedná se o pozůstatek z dob, kdy 2 .NP byla obcí pronajímána jako 

restaurace. Současné ukotvení je nevyhovující. Při případném zachování těchto mříží navrhuji 

stabilnější ukotvení s ohledem na budoucí možné vybavování 2. NP spotřebitelskými 

předměty.  

 

• Výpadek přívodu elektřiny 
Rozvodné skříně jsou umístěny v prostoru garáží a při vstupu do 2. NP. Centrální 

rozvodná ústředna na zbrojnici je umístěna za schodištěm oddělujícím přízemí a první patro. 

Příčiny výpadku mohou být různé, od úmyslu až po technickou závadu. Vstup nemůže být 

nikterak omezen ani pro vypnutí v případě požáru budovy. Díky tomu se stává velice 

zranitelným místem. V důsledku výpadku elektrické energie musí být zajištěny tyto úseky :  

� Osvětlení šatny jednotky, prostoru skluzu, místnost jednotky v 2.NP, garáží 

� Zajištěna funkce vzduchového kompresoru, funkce elektrických vrat, 

komunikačních systémů. 

Navrhuji instalaci záložního zdroje – elektrocentrály, nebo zapojení stávající do tohoto 

systému vždy při přerušení dodávky elektrické energie. 

 

• Výpadek komunikačních systémů 
Je především spojen s výpadkem elektrické energie. Jedná se především o nemožnost 

provozu výpočetní techniky. Následkem toho není včas lokalizována adresa události 

na mapě., velitel jednotky nemůže provozovat svou agendu apod. Výpadkem komunikačních 

sítí se především snižuje komfort výjezdu. Ostatní  aktivity se dají při  krátce trvajícím 

výpadku s přehledem zajistit jinou cestou. Antény příjmu signálů jsou umístěny ve věži 
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budovy, jsou tak dobře chráněny proti vnějším vlivům i případnému poškozování. Postačí 

tedy již navrhovaná úprava zajištění proti výpadku elektrické energie. 

• Požár objektu 
Požár objektu může mít opět řadu příčin. Od technických závad až po úmyslné 

založení pachatelem. Revize elektřiny, tlakových lahví, elektrospotřebičů v objektu byly 

při doložení k 28. 2. 2010 platné. Hasicí přístroje a požární hydranty jsou umístěny a 

provozovány v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb. Je zpracována požární poplachové 

směrnice. Zcela chybí proškolení všech osob pohybujících se na stanici o bezpečnosti práce a 

požární ochraně (nebylo doloženo). Požár objektu je v první fázi téměř nezjistitelný. 

Navrhuji:  

� Instalaci detektoru kouře ve společném prostoru u místnosti jednotky v 2. 

NP (pro případný požár v nočních hodinách při výkonu hotovosti). 

� Proškolit ze základů BOZP a PO skupiny pohybující se na zbrojnici – členy 

jednotky, sboru, dětský kolektiv – vše vhodnou formou pro danou skupinu. 

� Ustanovit osobu zodpovídající za BOZP a PO v objektu.  

� Sklad jakožto nejpravděpodobnější místo požáru dovybavit  u vstupních 

dveří ručním hasícím přístrojem s odpovídající účinností pro dané 

skladované předměty a prostředky. 

 

• Únik nebezpečných látek 
V objektu jsem vytipoval tři hlavní zdroje úniku látek. První z nich je skladování 

pohonných hmot a maziv ve skladu u garáží. Zde navrhuji důsledně proškolit osoby 

manipulující s těmito prostředky, dále změnit klíčový režim pro toho místo. Prostory označit 

vhodnými bezpečnostními značkami. Pro případný únik kapalin mít v záloze připraveny 

sorbční prostředky.  

Druhým nebezpečím je provoz dvou výjezdových vozidel. Případě úniku látek z nich 

je možné znečištění spodních vod, pokud uniklá látka pronikne výpustí kanalizace. Jako 

zabezpečení navrhuji jímací nádoby pod každé vozidlo. Sorbční prostředky používat z výbavy 

vozů. 

Třetím zdrojem jsou opět vozidla, respektive jejich provoz při startování. V prostoru 

garáží během několika minut dochází k zvětšené koncentraci výfukových zplodin. Vhodné je 

proto účinné přírodní větrání, přítomnost osob jen po dobu nezbytně nutnou (nástup 

do vozidla mimo garáže), zavedení systému odsávání výfukových zplodin, nebo 
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optimalizování výkonů vzduchového kompresoru dodávajícího vozidlům vzduch k jejich 

možnému okamžitému opuštění garáže po nastartování.     

 

• Havárie vody 
Možnost výstupu spodních vod do objektu přes kanálovou výpust jsem vyloučil 

z důvodu empirických zkušeností místních hasičů, podle kterých toto nenastalo ani 

při nejmasivnější povodni v roce 1997.  

Je nutné tedy spíše počítat s události spjatou s narušením dodávky pitné vody 

v objektu. Návrh již počítá s umístěním rozvodů do zdí objektu, což se liší od současného 

stavu, kdy je rozvod veden po povrchu zdí. Rovněž rozsáhlou rekonstrukcí projdou sociální 

zařízení objektu. Samotný nynější havarijní stav bude tedy kompenzován. Případná havárie 

vody by napáchala i škody většího rozsahu, je nesnadno detekovatelná. Do návrhu zlepšení 

lze zařadit funkci údržbáře objektu, který by zabezpečoval alespoň laickou pravidelnou 

kontrolu zevního stavu elektrických, komunikačních a vodárenských rozvodů v objektu. 

 

• Neoprávněný vstup do šaten jednotky 
Současný nastavený režim je opět nevyhovující. Šatna je místem společným 

pro jednotku, sbor a kolektiv mladých hasičů. Každý z uvedených skupin má v této místnosti 

své potřeby.  Návrh řešení počítá s vymezením šatny pouze k úkolu, podle nějž se nazývá – 

šatna členů výjezdové jednotky, jejich převlékání do zásahové ústroje a úschova civilního 

ošacení v době výjezdu, výcviku. Navrhuji všechny ostatní materiální předměty z prostor 

šatny vyloučit a přístup do tohoto místa omezit. Dojde ke zpřehlednění tohoto místa, kde je 

uschováno mnoho osobních věcí členů jednotky a také jejich osobní zásahová výstroj nemalé 

hodnoty. 

 

• Narušení struktury objektu přírodními živly 
Nevhodný stav objektu řeší návrh rekonstrukce. Novější stavební materiály zabezpečí 

lepší ochranu před přírodními vlivy, především před nárazovým větrem a tajícím sněhem 

na střeše budovy. 
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8.4.2. Procesní hledisko 

Z pohledu struktury objektu navrhuji tyto úpravy: 

 

• Odcizení/poškození majetku členem jednotky 

Patří pravděpodobně k nejmenším řešeným rizikům. Proti neúmyslnému poškození je 

třeba se chránit pojištěním dražší výbavy a školením k obsluze zařízení, které může v objektu 

člen jednotky využívat. Úmyslné poškození nebo zcizení je velmi nepravděpodobné, ale nelze 

jej zcela opomenout. Na místě se nabízí lepší prověřování členů jednotky a navrhovaný 

systém čipových karet, který nabídne informace o posledních vstupech do objektu. 

 

• Odcizení/poškození majetku členem sboru 

Patrně již větší riziko spjaté s požadavky na člena sboru, které jsou naprosto 

nedostačující. Zamezit nelegální činnosti lze poskytnutím vstupu jen omezenému počtu členů 

sboru a to jen do míst pro mě nutných.  

 

• Odcizení/ poškození majetku cizími uživateli objektu 

Současný klíčový režim je naprosto nevyhovující. Osoby mající přístup do objektu 

mimo hasiče:  

� Pověřený pracovník obce Ludgeřovice 

� Pracovníci firmy Telefonica O2 

� Starosta obce 

� Nájemce prostor po zapůjčení klíče u starosty obce. 

Z výše uvedeného je patrné, že přístup do zbrojnice je naprosto volný, což je statně již 

projevilo krádeží v roce 2006, která byla provedena nenásilným vstupem. Přesto se situace 

nezměnila. Navrhuji provést okamžitou změnu klíčového režimu a pro nájemce prostor v 2. 

NP zavést přebírací protokol mezi nájemcem a pověřenou osobou (Pověřený pracovník obce 

Ludgeřovice) 

 

• Nevhodná manipulace s chemickými látkami 

Manipulace s chemickými látkami je vykonávaná především ve skladu a prostorech 

garáží. Mezi látkami jsou látky různých nebezpečných vlastností. Navrhuji školení osob 

s nimi disponujícími. Látky se musí lépe zabezpečit před dětmi. Případný nájemce 2 .NP má 

v nájemní smlouvě určeny své povinnosti, ve kterých je manipulace s látkami řešena. 
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• Vniknutí narušitele duplikátem klíče 

Jednoznačně největší procesní riziko. Není takřka problém udělat si duplikáty 

přístupových klíčů, což je odrazem nevhodného klíčového režimu, jenž je potřeba řešit. 

 

• Útok jedince s cílem způsobit hmotnou škodu 

Nastavený systém zabezpečení je značně nevyhovující. Útok jedince z jakéhokoliv 

motivu tak není prozatím adekvátně řešen. Realizace předchozích návrhu ovšem toto riziko 

značně sníží. 

 

• Poškození funkce výjezdových vozidel 

Jedním u z klíčových funkcí je schopnost vozidel nacházet se ve provozuschopném 

stavu. Ke zmírnění stávajícího rizika by měli přispět návrhy řešené ve strukturálním pohledu. 

Po zavedení těchto změn je ovšem nutností tuto hypotézu potvrdit ověřením. 

 

• Omezení akceschopnosti jednotky 

Rovněž spjato s předchozími problémy týkajících se zcizení, poškození majetku, 

výpadku sítí, poškození funkcí výjezdových vozidel. I toto riziko je tak závislé na úspěšném 

zakomponování předchozích návrhů zlepšení. 

 

• Důvěryhodnost nových členů 

Řešit především 3 úrovně: 

� Člen jednotky – požadavky na nového člena jsou na vysoké úrovni  

� Člen sboru – nevyhovující požadavky na člena 

� Člen kolektivu mladých hasičů – bezpečnost zajistí vedoucí kolektivu a 

jeho asistenti. 

 

• Zapůjčení klíčů cizím osobám 

Opět jeden ze způsobu, jak získat neoprávněný přístup do objektu. Všem osobám 

majícím podle evidence přístup do objektu je nutné sdělit, že případné porušování bude 

kázeňsky řešeno, popř. bude zavedena spoluúčast na vzniklé škodě. Budoucí řešení spočívá 

opět v lepší podobě klíčového režimu. 
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• Porušení zákazu kouření 

Určité prostory vyžadují úpravu – stanovení zákazu kouření pomocí bezpečnostních 

značek. Nyní je kouření povoleno v celém objektu, což je v určitých místě zvlášť nevhodné, 

ne-li nebezpečné. 

 

• Nevhodné jednání v důsledku použití návykových látek 

Proti deliktů vyplývajících z použití alkoholu, drog apod. se zle bránit vytvořením 

vnitřního organizačního řádu. Cizím osobám  (nájemcům 2. NP) lze takovéto jednání zakázat 

v nájemní smlouvě. Případné přestupky (např. rušení nočního klidu) může řešit každý občan 

ohlášením Policii ČR. 

 

• Selhání lidského faktoru - opomenutí uzavření objektu 

Jedná se o nedbalost, která může mít ale fatální následky, především ztrátu 

hodnotného vybavení. Lidský faktor nelze vyloučit, přesto lze chránit celkově prostory – 

uzamčeních alespoň vnitřních dveří, skříní, monitorování okolí pomocí kamer, automatickým 

uzavřením vrat do dobu delší nečinnosti. 

 

8.5. Závěrečné shrnutí poznatků pro optimální bezpečnost objektu 

Zbrojnice hasičů z Ludgeřovic má projít tíženou rekonstrukcí. Z provedené analýzy 

lze usoudit, že spíše než bezpečí osob na této zbrojnici je potřeba řešit její zabezpečení, což 

potvrzuje také krádež v roce 2006, kdy škoda přesáhla částku 100 tis. korun českých a krádež 

z roku 2009 (115 tis. korun českých).  

Návrh nové zbrojnice autor doplnil z požárního hlediska o nové podněty, samotný 

návrh  je řešen dle posledních  platných norem pro výstavbu zbrojnic.  

V oblasti úrazů nebyly zjištěny nedostatky, byl podán návrh školit uživatelé objektu 

z oblasti BOZP a PO.  

Nakládaní s chemickými látkami by měly opět řešit navrhované změny. V oblasti 

majetkové je prioritou změna klíčového režimu budovy.  
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9. Vyhotovení prezentace pro školení hasičů 

Poslední bodem práce je sloučit všechny nabyté poznatky a výsledky do uceleného 

formátu, který by vhodnou formou podporoval znalosti a vědomosti hasičů o jejich 

bezpečnosti při činnostech na hasičské zbrojnici. Autor se rozhodl interpretovat dosažené 

výsledky formou  prezentace (Program Microsoft PowerPoint), která je spustitelná 

na kterémkoliv počítači, který tento program ve výbavě má. Prezentace je zcela zdarma a 

hasiči ji tak mezi sebou mohou volně šířit. 

Samotnou prezentaci autor rozdělil v souladu s dělení v úvodu diplomové práce 

na jednotlivé skupiny hasičů, kteří zbrojnici využívají: 

• Výjezdová jednotka 

• Kroužek Mladých hasičů 

• Členové sboru  

• Návštěvy 

 

Obr č. 23 Ukázka z prezentace. Zdroj: archiv autora 

 

Pro první tři výše jmenované by mělo platit periodické školení v oblasti bezpečnosti 

provozu zbrojnice. Vhodnou periodou je lhůta jednoho roku. Proškolení dané skupiny by však 

mělo být nutné i v případě výskytu většího úrazu, nebo možné větší mimořádné události 

na zbrojnici. V případě návštěv nemůžeme hovořit o školení, ale spíše o stanovení žádoucích 

pravidel jejich chování, které bude vyžadovat proškolený dospělých, který je zbrojnicí 

provází. Rovněž lze připojit doklad o porozumění bezpečného užívání zbrojnice v případech, 

kdy lze části zbrojnice využívat na základě nájemní smlouvy. 
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Důležitým aspektem je vlastní přednes této zmíněné prezentace posluchačům. 

Dotyčný by měl být výřečný, smělý a danou problematiku chápat. Prezentace musí být 

vhodně materiálně zabezpečena, např. praktické ukázky, používání data projektoru apod. 

Také by měla být přizpůsobená posluchačské skupině. Důležité je během výkladu udržovat 

zpětnou vazbu, pozornost a stále motivovat posluchače zapojením do problematiky. Mít 

aktivní přístup. 

Celá prezentace je součástí CD přiloženého k diplomové práci a bude rovněž 

ke stažení na internetových stránkách. Počáteční distribuce je tedy zajištěna, o další šíření se 

pak postarají samotní její uživatelé mezi sebou. 
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Závěr 

Na základě provedeného vlastního průzkumu autor stanovil nejpalčivější nebezpečná 

místa a činnosti. Ten věnoval pozornost a stanovil pro ně alespoň základní rámce typických 

zásad prevence. Tyto poklady lze uplatnit dále. Především při školení jednotlivých uživatelů, 

kteří se na zbrojnicích dobrovolných hasičů vyskytují. Text dále nabízí možnosti základního 

technického zlepšení bezpečnostní situace zbrojnic. Její realizace již spočívá na bedrech 

samotných vlastníků těchto budov. Podnětem k realizaci však může být právě reakce a návrhy 

hasičů jakožto primárních uživatelů, jakožto potencionálních ohrožených osob. Na základě 

uvědomění si některých skutečností o nebezpečí mohou po vlastníkovi požadovat změny. A 

snad budou tyto změny k zajištění lepší bezpečnosti těchto lidí vyslyšeny. 

Na základě těchto obecných zásad a návrhů autor dále přistoupil k aplikaci 

dosavadních poznatků do praxe. Byla vybrána zcela konkrétní hasičská zbrojnice 

dobrovolných hasičů, proběhla analýza a hodnocení možných zdrojů rizik s následným 

konkretizováním doporučených opatření nutných k zlepšení stávajícího stavu provozu této 

zbrojnice. Pro účely práce byla vybrána hasičská zbrojnice s lokací v obci Ludgeřovice, 

nedaleko Ostravy (Moravskoslezský kraj). Z dosažených výsledků je patrné věnovat 

zvýšenou pozornost především protiprávnímu jednání v prostorách této budovy. Poznatky již 

byly předány zhotoviteli rekonstrukce a starostovi obce Ludgeřovice. Autor rovněž tímto 

děkuje místním dobrovolným hasičům, kteří mu vytvořili podmínky pro verifikaci správnosti 

stanovení obecných zásad bezpečnosti při zajištění chodu hasičské zbrojnice.  

Obecné zásady lze tedy nyní využívat při školení jednotlivých skupin hasičů 

pohybujících se v útrobách hasičských zbrojnic. Takovéto školení vlastní bezpečnosti by mělo 

být součástí běžného provozu a užívaní těchto objektů. Jedině tak lze dosáhnout stavu, že se 

zbrojnice nestane místem, které ohrožuje, ale místem, které pomáhá lidem v nouzi, vychovává 

morálně děti a přispívá ke stále zlepšujícímu se pohledu na dobrovolné hasiče. 

Poznatky jsou shrnuty pro účely školení do formy prezentace, která je součástí obsahu 

CD k diplomové práci. O prezentaci již projevili zájem jak servery s hasičskou tématikou, tak 

jednotlivé organizace hasičů, které mezi sebou prezentaci šíří. Prezentace je ke stažení zcela 

zdarma.  

Lze tedy konstatovat, že cíl práce – osvěta uživatelů hasičských zbrojnic – se začíná 

pomalu naplňovat.         
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Příloha č. 2  Vhodnost a nevhodnost použití hasících přístrojů, [11] 

Pěnový HP  
vhodný  nevhodný  nesmí se použít!  

Pevné hořlavé látky  
Hořlavé kapaliny mísící se 
s vodou  

Elektrická zařízení pod 
proudem  

Benzín, nafta, minerální oleje a 
tuky  

Hořlavé plyny  Lehké  a hořlavé alkalické 
kovy  

Vodní HP  
vhodný  nevhodný  nesmí se použít!  
Papír, dřevo a další pevné 
hořlavé látky  

Benzín, nafta, líh, 
ředidlo  

Elektrická zařízení pod proudem  

Alkoholy  Hořlavé plyny  Lehké  a hořlavé alkalické kovy  

   
Cenné materiály 
(archivy)  

Látky prudce reagující s vodou 
(např. kyseliny)  

      Rostlinné a živočišné tuky a oleje  

Práškový HP  
vhodný  nevhodný  nesmí se použít!  
Elektrická zařízení pod proudem  Dřevo, uhlí, textil Lehké  a hořlavé alkalické kovy 
Hořlavé plyny      

Benzín, nafta, oleje      

Pevné materiály      

Počítače, televizory a další elektronika     

Sněhový HP (CO2)  
vhodný  nevhodný  nesmí se použít!  

Elektrická zařízení pod proudem 
Pevné hořlavé látky typu dřeva, 
textil, uhlí  

Lehké  a hořlavé 
alkalické kovy  

Hořlavé plyny     Hořlavý prach  
Hořlavé kapaliny     Sypké látky  
Jemná mechanika a elektronické 
zařízení  

    

Při potřísnění pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!   

Halotronový HP  

Dá se použít pro hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek. Je 

vhodný k hašení automobilů, jemné mechaniky a elektroniky, počítačů, elektrických zařízení 

pod proudem, archivů. Nepoužívejte jej v uzavřených prostorech bez větrání.  
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Příloha č.3 -  Tabulka č. 5 Kompletní tabulka hodnocení strukturálního rizika metodou souvztažnosti 

 
Rb            Ra              

Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Σ K 
Ra 

K ar [%] 
x 

1 Překonání vstupních dveří do objektu X 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 8 36 
2 Překování garážových vrat 0 X 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 11 50 
3 Překonání oken v patrech 0 0 X 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 10 45 
4  Překonání oken v přízemí 0 0 0 X 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 11 50 
5 Vstup do objektu kanálovou výpustí 0 1 0 1 X 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 10 45 
6 Překonání mříží v 1. patře objektu 1 0 1 0 0 X 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 10 45 
7 Výpadek přívodu elektřiny 1 1 1 1 1 1 X 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 14 64 
8 Výpadek komunikačních systémů 1 1 1 1 1 1 1 X 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 13 59 
9 Požár objektu 1 1 1 1 1 1 1 0 X 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 18 82 
10 Únik nebezpečných látek 0 1 0 1 1 0 0 0 1 X 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 8 36 
11 Vstup do objektu ze střechy 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 X 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 32 
12 Využití přilehlé budovy narušitelem 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 X 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 
13 Vstup přes prostory cizích organizací v objektu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 14 

14 
Úmyslné  poškozování technického vybavení 
objektu  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 X 1 1 0 1 1 1 1 0 0 17 77 

15 Havárie vody 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 X 0 0 1 1 0 1 0 1 14 64 
16 Překážky před výjezdovými vraty 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 X 1 0 0 0 0 0 1 6 27 
17 Nevhodné parkování vozidel u objektu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 X 0 0 0 0 0 0 2 9 

18 
Neoprávněný přístup do kanceláře velitele 
jednotky 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 X 1 0 1 1 0 9 41 

19 Neoprávněný vstup do šaten jednotky 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 X 0 1 1 0 9 41 
20 Neoprávněný vstup do skladu 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 X 0 0 0 8 36 
21 Zcizení dat a osobních údajů 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 X 1 0 11 50 
22 Modifikace dat 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 X 0 10 45 
23 Narušení struktury objektu přírodními živly 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 X 7 32 

 Σ K Rb 9 11 11 12 12 11 11 10 17 9 8 6 3 20 13 3 2 11 14 7 6 4 10   

 K pr [%] y  41 50 50 55 55 50 50 45 77 41 36 27 14 91 59 14 9 50 64 32 27 18 45   
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Příloha č. 4-  Tabulka č. 8 Kompletní tabulka hodnocení procesního rizika metodou souvztažnosti 
 

 
 

 Rb  Ra   

Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Σ K 
Ra 

K ar [%] 
x 

1 Odcizení/poškození majetku členem jednotky X 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 9 45 
2 Odcizení/poškození majetku členem sboru   0 X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 8 40 
3 Odcizení/poškození majetku obecním pracovníkem 0 0 X 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 9 45 
4 Odcizení/poškození majetku dětmi a mládeží 0 0 0 X 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 7 35 
5 Odcizení/ poškození majetku cizími uživateli objektu 0 0 0 0 X 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 10 50 
6 Nevhodná manipulace s chemickými látkami 1 1 0 0 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 16 80 
7 Porušení bezpečnosti práce při opravách   1 0 0 0 1 1 X 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 9 45 
8 Porušení bezpečnosti práce při brigádách   0 1 0 0 1 1 0 X 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 9 45 
9 Vniknutí narušitele v době příprav k výjezdu   1 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 6 30 
10 Vniknutí narušitele duplikátem klíče   1 1 1 1 1 1 0 0 0 X 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 11 55 
11 Zneužití ztráty klíče narušitelem    1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 X 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 12 60 
12 Útok jedince s cílem způsobit hmotnou škodu   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 0 1 1 1 1 0 1 18 90 
13 Poškození funkce výjezdových vozidel   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 0 1 18 90 
14 Omezení akceschopnosti jednotky   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 0 1 19 95 
15 Nezajištění bezpečnosti pro děti a mládež   0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 X 0 0 0 0 1 0 6 30 
16 Důvěryhodnost nových členů    1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 X 0 0 0 0 0 7 35 
17 Zapůjčení klíčů cizím osobám    1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 X 0 1 1 0 11 55 
18 Porušení zákazu kouření    1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 X 1 0 1 15 75 
19 Nevhodné jednání v důsledku použití návykových látek  1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 X 1 1 16 80 
20 Úrazy       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 X 0 4 20 

21 
Selhání lidského faktoru - opomenutí uzavření 
objektu   1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 X 10 50 

     Σ K Rb 13 12 8 7 11 14 9 8 6 10 6 18 18 18 5 12 13 10 15 6 11   

     
K pr [%] 
y 65 60 40 35 55 70 45 40 30 50 30 90 90 90 25 60 65 50 75 30 55   


