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Anotace 
 

Předkládaná diplomová práce se zabývá zařízením určeného k výcviku hasičů. Jedná se o tzv. 

trenaţér, simulující skutečný zásah jednotek PO při vyprošťování osob z havarovaných 

vozidel. Pro váţně zraněné pacienty je velmi podstatný čas. Jednou z priorit popisovaného 

výcviku je v co největší míře hasiče proškolit a vycvičit, sjednotit taktické postupy zásahů a 

bezpečnosti práce na místě události.  

Zkušenosti z různých výcvikových scénářů umoţní hasičům získat praktickou zkušenost 

s dopravní nehodou a tím sníţit potřebný čas pro vyproštění zraněných osob. Vyproštění 

postiţených by neměla opravňovat záchranáře k provádění nesprávných postupů. Dochází 

k ohroţování zraněných i záchranářů.   

Součástí diplomové práce je i rámcový přehled nebezpečí s ohledem na pohon vozidel a 

vybavení bezpečnostními prvky. 

 

Klíčová slova: trenaţér, bezpečnostní prvky, vyprošťování osob, bezpečnost práce. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annotation 
 

The presented graduation thesis concerns the description of the equipment dedicated to the 

training of the firemen. It is so called drive simulator imitating real action of the firemen units 

by the freeing of the persons from the crashed vehicles. The time reduction is very important 

specially for the seriously injured patients. One of the priorities of the described training is the 

highest level of the education and the training of the firemen and the unification of the tactical 

procedures and the work safety at the place of the accident. 

The experiences from the different training scenarios will allow to the firemen to get the 

practical skill with the car accidents and simultaneously to decrease the necessary time for the 

freeing of the injured persons.The freeing of the disabled persons should not justify the 

executing of the incorrect procedures by the rescue workers . Both injured persons and rescue 

workers maight be put in the risk. 

One part of the graduatition thesis is also framing survey about the danger regarding the drive 

gear of the vehicles and the equipment of the safety components. 

 

 

Key words: simulator, safety components, freeing of the persons from crashed vehicles, work 

safety. 
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1. ÚVOD 
 

Rostoucí hustota silničního provozu, nevyhovující stav komunikací, přeceňovaní 

řidičských schopností, špatný odhad stavu vozovky při různém druhu počasí, nedostatečný 

technický stav vozidla, ale především bezohlednost samotných řidičů k ostatním účastníkům 

silničního provozu se odráţí v nárůstu nehodovosti na silnicích. Modernizací automobilů 

dochází k neustálému zvyšování nároků na odborné znalosti jednotlivých pracovníků a 

zároveň poţadavků na technické vybavení jednotek PO. Zvyšující se počet dopravních nehod 

se odráţí i v činnostech jednotek PO v rámci Integrovaného záchranného systému. Záchranná 

činnost jednotky PO je zaměřena především na technickou činnost se záchrannou osob 

zraněných nebo bezprostředně ohroţených v místě dopravní nehody. 

Diplomová práce si klade za hlavní cíl navrhnout modelovou situaci a postup výcviku 

druţstva 1+3 při vyprošťování osob z havarovaných vozidel.  

K dosaţení cíle byly autorem stanoveny cíle dílčí: 

 statisticky vyhodnotit zásahovou činnost při dopravních nehodách, 

 charakteristika vozidel s ohledem na pohon a bezpečnostní prvky vozidel, 

 vytvoření modelových situací z havarovaných vozidel, formulovat zásady výcviku 

a bezpečnostní pravidla pro vedení výcviku, 

 vytvoření časového harmonogramu pro cvičící druţstva ÚO HZS LK. 

Z nutnosti péče o ochranu hasičů a jejich ochranné prostředky u zásahů se vyvinula 

v jednotkách PO technická sluţba, jejíţ prioritní rolí je především dbát na vybavení hasičů 

nejmodernějšími technickými prostředky.  

U dopravních nehod vstupuje na místo zásahu Hasičský záchranný sbor zpravidla jako část 

týmu. U většiny událostí vytvářejí hasiči, policie a zdravotní záchranná sluţba páteř 

Integrovaného záchranného systému. Kaţdá sloţka účastnící se události je připravována na 

své úkoly odděleně, výcvik kaţdé jednotlivé sloţky se podstatně liší. Ačkoli jsou všechny 

soustředěny na pomoc oběti nehody, role kaţdé sloţky je jiná, specifická. Na příslušnících 

HZS je u silničních dopravních nehod prioritně poţadováno vyprostit postiţené, kteří mohou 

být uvězněni fyzicky, nebo povahou jejich zranění. 

Aby byl zajištěn týmový přístup k zásahu, je nutné váţit si dovedností a zároveň respektovat 

potřeby a úkoly ostatních sloţek.  Pochopení práce všech ostatních napomůţe k vzájemnému 

spojení úsilí k tomu, aby byl zajištěn účinný a ucelený zásah při jakékoli nouzové situaci. 

V rámci všech sloţek je k dosaţení dobré součinnosti ţádoucí neustálá komunikace zajišťující 

přístup odpovídající nejnovějším poznatkům vývoje. 
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2.   Literární rešerše 

Před zpracováváním diplomové práce byl za účelem orientace v uvedené oblasti proveden 

průzkum odborné literatury, která se touto problematikou zabývá. Vyhláška ministerstva 

vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, ve znění pozdějších 

předpisů [1]. Vyhláška ministerstva vnitra č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách poţární 

ochrany, ve znění pozdějších předpisů [2]. Bojový řád jednotek poţární ochrany – úkoly a 

postup při vyprošťování osob z havarovaných vozidel [3]. 

Pracovní skupina Ing. J. Schrenk, Z. Zmatlík,  Z. Zuber, M. Hrubec, [4] zpracovala taktické 

postupy při dopravních nehodách, zásady velení a bezpečnost práce.  

Česká asociace hasičských důstojníků npor. Ing. Radim Bajger - Dopravní nehody [|5]. Zde 

popisuje záchrannou činnost u dopravní nehody, v případě ohroţení ţivota a zdraví osob. 

Rozdělil zásah do několika skupin a vypracoval postup při vyprošťování osob. 

Smyslem [6] „Sborníku některých právních předpisů pro potřeby HZS ČR“, který není 

pramenem práva, ale pracovní pomůckou, je umoţnit příslušníkům a zaměstnancům HZS ČR 

rychlou orientaci v základních a vybraných právních předpisech, jeţ upravují působnost 

a úkoly HZS ČR. Tyto právní předpisy jsou upraveny podle stavu ke dni 31. ledna 2003. 

Konspekt OP JPO 4-2-01 – konstrukce vozidel. Zde je popisována pasivní bezpečnost 

vozidel, konstrukční provedení vozidel a palivová soustava [14]. Konspekt OP JPO 4-2-04 – 

taktika zásahu při dopravních nehodách se zabývá zásady velením, přístup a taktický postup 

při vyprošťování osob a bezpečnost práce na místě dopravní nehody [15] a konspekt OP JPO 

4-2-02 – pracovní postup při vyprošťování. Zde se zaměřují na stabilizaci vozidel, práce se 

sklem, odstraňování dveří, střechy a sloupků [16].  
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3. Statistické vyhodnocení dopravních nehod dle údajů PČR [8] 

Rostoucí hustota silničního provozu, nevyhovující stav komunikací, přeceňovaní 

řidičských schopností, neodhadnutí stavu vozovky při různém druhu počasí, nedostatečný 

technický stav vozidla, ale především bezohlednost samotných řidičů k ostatním účastníkům 

silničního provozu se odráţí v nárůstu nehodovosti na silnicích [8].  

Niţší počet dopravních nehod v roce 2009 lze především přisoudit legislativní změně, která 

od 1. ledna 2009 změnila hranici povinnou pro hlášení nehody policii z původních 50 000 Kč 

na 100 000 Kč. 

 

3.1 Dopravní nehody a jejich následky za posledních pět let dle statistiky PČR  

 
Tab. č. 1 - Dopravní nehody za posledních pět let 

Rok Počet nehod Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno 

2005 199 262 1127 4396 27974 

2006 187 965 956 3990 24231 

2007 182 736 1123 3960 25382 

2008 160 376 992 3809 24776 

2009 74 815 832 3536 23777 

 
Rok 2009 byl velmi příznivý, neboť zaznamenáváme významný pokles počtu dopravních 

nehod, usmrcených a zraněných osob.  

 

3.2 Časové rozložení nehod 

V následující tabulce č. 2 je uveden přehled o počtu nehod a jejich následcích 

v jednotlivých dnech týdne v roce 2007, 2008 a 2009. 

Tab. 2 - Časové rozloţení nehod 

Den v týdnu 
Počet nehod 

2007 

Počet 
usmrcených 

2007 

Počet nehod 
2008 

Počet 
usmrcených 

2008 

Počet nehod 
2009 

Počet 
usmrcených 

2009 

Pondělí 29860 150 25880 133 11532 109 

Úterý 27636 155 24085 127 10930 107 

Středa 28278 135 25552 130 11147 101 

Čtvrtek 28397 140 24146 137 11422 114 

Pátek 31864 189 28126 142 12446 126 

Sobota 20455 180 17891 170 9313 158 

Neděle 16246 174 14696 153 8025 117 
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Rozložení nehod graficky 

  Graf č. 1 – Počet nehod po dnech 

  Graf č. 2 – Počet usmrcených po dnech 

 
3.3 Počet jednotlivých druhů událostí se zásahy jednotek PO v ČR za posledních pět 

let [9] 
Tab. č. 3 - Druh událostí za pět  let 

Druh události 
Počet událostí 

2005 2006 2007 2008 2009 

požáry 19484 19665 21835 20406 19681 

dopravní nehody 20681 18976 21270 20063 19004 

živelní pohromy 2729 5414 10044 5599 5240 

úniky nebez. chem. látek 5630 5809 6377 6242 5916 

        z toho ropné produkty 4616 4644 5235 5218 4991 

technické havárie 40413 49785 48010 42104 47412 

        z toho technické havárie 37 844 29 10 21 

                  technické pomoci 34799 45657 44765 38916 44187 

                  technolog. pomoci 1150 957 1042 770 761 

                   ostatní pomoci 4427 2327 2174 2408 2443 

radiační nehody a havárie 2 4 0 0 0 

ostatní mimořádné události 48 735 166 17 10 

plané poplachy 7846 8409 8148 8194 8251 

Události celkem 96833 108797 115850 102625 105514 
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Počet události jednotek PO ČR graficky  

         Graf č. 3 - Počet událostí jednotek PO za pět let 
 
 

3.4 Počet nehod celkem se zásahem jednotky PO ČR 

 
Tab. č. 4 - Počet nehod se zásahem  

rok 2005 2006 2007 2008 2009 

počet nehod 199262 187965 182736 160376 74815 

počet nehod se zásahem 

jednotek PO 
20681 18976 21270 20063 19004 

zraněno těţce 4396 3990 3960 2809 3536 

zraněno lehce 27974 24231 25382 24776 23777 

usmrceno 1127 956 1123 992 832 

 

 

Počet nehod celkem se zásahem jednotky PO ČR graficky 

 

     
Graf č. 4 - Počet nehod se zásahem jednotky PO 
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3.5 Dopravní nehody po krajích se zásahem jednotky PO ČR [9] 

 
Tab. č. 5 - Počet dopravních nehod za pět let 
 

Kraj 

rok 
PHA STC JHC PLK VKV ULK LBK KHK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK ČR 

2005 1381 2989 1414 726 624 1373 1122 1477 1356 1680 1504 1259 733 2043 20681 

2006 1286 2941 1203 488 638 1170 960 1351 1305 1422 1420 1146 741 1905 18976 

2007 1289 3050 1366 694 714 1399 1080 1579 1416 1629 1754 1269 880 2151 21270 

2008 1216 3101 1262 699 635 1273 1003 1366 1422 1414 1727 1050 769 2126 20063 

2009 1102 2971 1348 562 570 1274 886 1290 1244 1374 1600 950 835 1998 19004 

 
 
Počet nehod po krajích v roce 2005 graficky 

 
Graf č. 5 - Počet nehod po krajích v roce 2005 

 

Počet nehod po krajích v roce 2006 graficky 

 
  Graf č. 6 - Počet nehod po krajích v roce 2006 
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Počet nehod po krajích v roce 2007 graficky 

   Graf č. 7 - Počet nehod po krajích v roce 2007 
 
Počet nehod po krajích v roce 2008 graficky 

   Graf č. 8 - Počet nehod po krajích v roce 2008 
 
 
Počet nehod po krajích v roce 2009 graficky 

   Graf č. 9 - Počet nehod po krajích v roce 2009 

 

 

4.  Hrozící nebezpečí s ohledem na pohon vozidel  
 

4.1 Vozidla na benzín a naftu 

Nafta a benzín [10] jsou nebezpečné svou hořlavostí, přičemţ u nafty je riziko v tomto 

ohledu menší. Pro své okolí jsou tyto látky nebezpečné vznikem poţáru i výbuchu 

doprovázeného tlakovou vlnou, případně letícími úlomky.  
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Benzín [10] 

 

a) nebezpečí pro lidské zdraví: při poţití a následném zvracení se můţe přípravek dostat do 

plic a vyvolat jejich poškození.  

Místně odmašťují a dráţdí pokoţku. Páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti 

hlavy, ţaludeční nevolnost, dráţdění očí a dýchacích cest. 

b) nebezpečí pro životní prostředí: působí škodlivě na vodu a půdu. Je třeba zabránit 

kontaminaci půdy a průniku automobilových benzínů do spodních a povrchových vod.  

c) nebezpečné fyzikálně chemické účinky: extrémně hořlavá kapalina. Páry tvoří se 

vzduchem výbušnou směs. Produkt můţe akumulovat statickou elektřinu. 

 

Pokyny pro první pomoc  

a) všeobecné pokyny: manipulaci dodrţovat pracovní hygienu. Oděv a obuv zasaţené 

přípravkem okamţitě vysvléknout a vyzout. Při nebezpečí ztráty vědomí přepravovat ve 

stabilizované poloze.  

b) expozice vdechováním: přemístit postiţeného na čerstvý vzduch, zabránit chůzi, zajistit 

tělesný klid.  Pokud dýchá postiţený nepravidelně nebo došlo k zástavě dechu, je nutné 

zahájit resuscitaci. Tuto provádíme do příjezdu lékařské pomoci.  

c) styk s kůží: při kontaktu pokoţky s přípravkem urychleně a důkladně postiţené místo omýt 

vodou a mýdlem, ošetřit vhodným krémem.  

d) zasažení očí: vymývat minimálně 15 minut proudem pokud moţno vlaţné vody. Zajistit 

lékařské ošetření.  

e) požití: vypláchnout ústa vodou, dát pít vodu. Nikdy nevyvolávat zvracení, aby produkt 

nemohl vniknout do plic. Urychleně vyhledat lékařské ošetření.  

 

Opatření v případě náhodného úniku přípravku v místě zásahu: 

a) preventivní opatření pro ochranu osob: zabránit kontaktu produktu s kůţí a očima. 

Pouţít vhodný ochranný oděv, znečištěný oděv vyměnit. Pro únik ze zamořeného prostoru 

pouţít masku s filtrem proti organickým plynům a parám. Postarat se o dostatečné 

odvětrávání prostoru, vyhlásit zákaz kouření, odstranit všechny moţné zdroje vznícení. 

Všechny osoby, nepodílející se na záchranných pracích, vykázat do dostatečné vzdálenosti. 

b) preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: zabránit dalšímu úniku, rozšíření 

a vniku do kanalizací, podzemních a povrchových vod a zeminy. Nejlépe ohraničením 

prostoru. Uvědomit příslušné orgány.  
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c) doporučené metody čištění a zneškodnění: v případě úniku lokalizovat, a pokud je to 

moţné, produkt odčerpat nebo mechanicky odstranit, stáhnout z povrchu vod. Zbytky nebo 

menší mnoţství nechat vsáknout do vhodného sorbentu (Vapex, Chezacarb, piliny, písek). 

Umístit do popsaných nádob a připravit k předání na zneškodnění v souladu s platnou 

legislativou pro odpady. 

 

Požárně technická charakteristika  

Hodnoty jsou převzaty z literatury [10] 

Hustota (při 15 °C):  720 aţ 775 kg/m
3 

 

Rozmezí bodu varu:     30 aţ 210 °C  

Relativní hustota par:    cca 3,5 (vzduch = 1)  

Tlak par podle Reida:    35 aţ 90 kPa  

Bod vzplanutí:     pod -20 °C  

Bod hoření:      pod -20 °C  

Koncentrační meze výbušnosti:  

horní mez:      8,0 % obj.  

dolní mez:      0,6 % obj.  

Mezní experimentální bezpečná spára:  > 0,9 mm  

Rozpustnost ve vodě:    nepatrná  

Teplota vznícení:     cca 340 °C  

Bod tekutosti:      < -40 °C 

 

Opatření pro hasební zásah:  

Vhodná hasiva: Hasicí prášek, hasicí pěna, CO2, apod.  

Nevhodná hasiva: Proud vody (vhodná pouze na chlazení).  

Zvláštní nebezpečí: Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Na vzduchu hoří čadivým 

plamenem. Můţe uvolňovat oxid uhelnatý.  

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Zásahové jednotky vystaveny kouři nebo parám 

musí být vybaveny prostředky pro ochranu dýchání a očí. Při zásahu v uzavřených prostorách 

je nutno pouţít izolační dýchací přístroj.  
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Nafta [10] 

 

Nebezpečí hoření hrozí v případě zahřátí nad teplotu bodu vzplanutí. Při zvýšené teplotě můţe 

dojít k odpaření organických těkavých látek. Přípravek znečišťuje vodu, a je proto nutné 

zabránit průniku do spodních a povrchových vod, kontaminaci půdy. 

 

Pokyny pro první pomoc: 

a) všeobecné pokyny: při manipulaci dodrţovat pracovní hygienu. Oděv a obuv zasaţené 

přípravkem okamţitě vysvléknout a vyzout.  

b) expozice vdechováním: přemístit postiţeného na čerstvý vzduch. Pokud dýchá 

nepravidelně nebo došlo k zástavě dechu, je nutné okamţitě zahájit resuscitaci. Při bezvědomí 

zajistit stabilizovanou polohu. Okamţitě zavolat lékařskou pomoc.  

c) styk s kůží: při kontaktu pokoţky s přípravkem postiţené místo důkladně omýt vodou a 

mýdlem, ošetřit vhodným krémem.  

d) zasažení očí: vymývat minimálně 15 minut proudem, pokud moţno vlaţné vody. V 

případě přetrvávajícího podráţdění vyhledat lékaře.  

e) požití: vypláchnout ústa vodou. Nikdy nevyvolávat zvracení, aby produkt nemohl vniknout 

do plic. Vyhledat urychleně lékařské ošetření. 

 

Opatření v případě náhodného úniku: 

a) preventivní opatření pro ochranu osob: zabránit kontaktu s kůţí a očima, znečištění 

oděvu a obuvi produktem. Pouţít vhodný ochranný oděv, znečištěný oděv vyměnit. Postarat 

se o dostatečné odvětrávání prostoru. Vyhlásit zákaz kouření a odstranění všech moţných 

zápalných zdrojů. Všechny osoby, nepodílející se na záchranných pracích vykázat do 

dostatečné vzdálenosti.  

b) preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: zabránit rozšíření úniku a vniku 

do kanalizací, podzemních a povrchových vod, zeminy, nejlépe ohraničením prostoru. 

Uvědomit příslušné orgány.  

c) doporučené metody čištění a zneškodnění: v případě úniku lokalizovat, a pokud je to 

moţné, produkt odčerpat nebo mechanicky odstranit, stáhnout z povrchu vod. Zbytky nebo 

menší mnoţství nechat vsáknout do vhodného sorbentu (Vapex, Chezacarb, piliny, písek). 

Umístit do vhodných popsaných nádob a připravit k předání na zneškodnění v souladu s 

platnou legislativou pro odpady. 
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Požárně technická charakteristika  

Hodnoty jsou převzaty z literatury [10] 

Hustota (při 15 °C):     820 aţ 845 kg/m3  

Rozmezí bodu varu: 180 aţ 370 °C  

Bod vzplanutí PM:     nad 55 °C  

Bod hoření:      nad 80 °C  

Koncentrační meze výbušnosti:   horní mez: 6,5 % obj.  

dolní mez: 0,6 % obj. 

Mezní experimentální bezpečná spára:  > 0,9 mm  

Rozpustnost ve vodě:    nepatrně rozpustná  

Kinematická viskozita při 40 °C:   2,0 aţ 4,5 mm
2

/s  

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:  nestanoveno  

Relativní hustota par:    cca 6 (vzduch 1)  

Teplota vznícení:     nad 250 °C  

Bod tekutosti:      < 0 °C 

 

Opatření pro hasební zásah: 

Vhodná hasiva: Hasicí prášek, hasicí pěna, CO2, apod. 

Nevhodná hasiva: Proud vody.  

Zvláštní nebezpečí: Produkty hoření a nebezpečné plyny: kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, 

oxidy dusíku.  

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Zásahové jednotky vystaveny kouři nebo parám 

musí být vybaveny prostředky pro ochranu dýchání a očí. Při zásahu v uzavřených prostorách 

je nutno pouţít izolační dýchací přístroj. 

 

4.2 Vozidla s pohonem LPG [11] 

 

V posledních letech jsou velkým nebezpečím pro vznik poţáru a výbuchu při dopravních 

nehodách automobily s pohonem LPG (propan-butan) [11]. Největším nebezpečím je tlaková 

nádoba na LPG, která je zpravidla umístěna v zavazadlovém prostoru. 

Vozidla pouţívající k pohonu LPG se označují ve spodní části zadního skla, popřípadě u 

plnícího hrdla. Označení je tvořeno modrými písmeny „LPG“ na ţlutém podkladě.  
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Na tlakové nádrţi je umístěn multiventil, který obsahuje stavoznak, ruční uzavírací ventil, 

šroubení pro připojení měděných trubek na plnění nádrţe a odběru LPG z nádrţe, regulátor 

tlaku. Multiventil se umísťuje vţdy tak, aby byl přístupný a viditelný. ČR je cca 250 000 

vozidel na LPG (vesměs se jedná o přestavby) a kolem 100 autobusů. Síť veřejných čerpacích 

stanic disponuje dnes cca 500 čerpacími stanicemi na LPG, z nichţ 200 je součástí klasických 

čerpacích stanic. Přestavba záţehového motoru na pohon LPG je velice jednoduchá. Propan-

butan však otázku paliva pro budoucí automobily neřeší. LPG je palivo s příznivými 

environmentálními vlastnostmi. To je dáno především minimálním obsahem síry a příznivým 

poměrem atomů uhlíku a vodíku. LPG je asi 2x těţší neţ vzduch. Z tohoto důvodu se hromadí 

u země nebo zatéká do podzemních prostor, jako jsou kanalizace, septiky, studny, sklepy. 

LPG nahromaděný u země je těţko zjistitelný. Osoby pohybující se v daném prostoru pak ani 

netuší, ţe se nacházejí ve smrtelném nebezpečí. Pak uţ stačí zdroj iniciace…… 

 

Pokyny pro první pomoc: 

a) při zasažení: opustit zamořené místo, odstranit potřísněný nebo nasáknutý oděv, kontrola 

základních ţivotních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí), prevence podchlazení. 

b) při nadýchání: postiţeného přenést na čerstvý vzduch, popř. provést resuscitaci, event. 

zajistit dodání kyslíku. 

c) při styku s kůží: při zasaţení kůţe studenou kapalinou postiţené místo dlouhodobě máčet 

ve vlaţné vodě, potřísněný oděv odstranit, provést protišoková opatření. 

d) při zasažení očí: vyplachovat mírným proudem vlaţné vody po dobu minimálně 20 minut 

(i pod víčky). 

e) při požití: neaplikuje se. 

f) další údaje: při práci s látkou nepouţívat kontaktní čočky. 

 

Požárně technická charakteristika  

Hodnoty jsou převzaty z literatury [11] 

Skupenství (při 20 C):    plyn nebo kapalina  

(v uzavřené nádobě při vyšším tlaku) 

Barva:        bezbarvý 

Zápach (vůně):      typický po odorantu 

Bod varu (C) :       cca  - 42 aţ - 0,5 (podle sloţení) 

Bod vzplanutí (C) :       cca  - 69  aţ - 60  (podle sloţení) 
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Hořlavost:       extrémně hořlavý  

Samozápalnost:      nestanovuje se 

Výbušné vlastnosti: horní mez (% obj.):   aţ 9,5 (podle sloţení)                               

                                dolní mez (% obj.):   od 1,5 (podle sloţení) 

Oxidační vlastnosti:      nevztahuje se 

Tenze par:       při 20 °C 200 aţ 900 kPa (podle sloţení),  

Poţadavek ČSN EN 589:    v období od 1.10 do 31.5 absolutní tlak 

par při -5 °C min. 250 kPa 

Relativní hustota: kapalina:   498 aţ 578 kg/m
3
 při 20 °C (podle 

sloţení)                  

Rozpustnost ve vodě:     nepatrná 

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:   nestanovuje se 

Viskozita:       nemá 

Relativní hustota par (vzduch = 1):    1,5 aţ 2 (podle sloţení) 

 

Opatření pro hasební zásah:  

Vhodná hasiva: pěna, hasící prášky, vodní mlha, tříštěné vodní proudy, oxid uhličitý;  

při poţárech zkapalněného plynu pouţívat přednostně pěnu. 

Nevhodná hasiva:  Vodní proud. 

Zvláštní ochranné pomůcky pro hasiče: Izolační dýchací přístroj + úplný ochranný oblek. 

4.3 Vozidla s pohonem CNG [12], [13] 

 

Stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas) [12], [13] má ve světě dlouhou tradici. 

Jako energie k pohonu vozidel je v posledních letech stále oblíbenější. Nejen z hlediska 

cenové dostupnosti ale téţ z pohledu ekologického a bezpečnostního. 

Vozidla pouţívající k pohonu CNG se označují ve spodní části zadního skla, popřípadě u 

plnícího hrdla. Označení je tvořeno modrými písmeny „CNG“ na ţlutém podkladě.  

V dopravě je zemní plyn pouţíván pod velmi vysokým tlakem, coţ umocňuje obecně panující 

obavy z tohoto paliva. Ve skutečnosti jsou však vozidla na zemní plyn bezpečnější neţ 

vozidla pouţívající benzín, naftu nebo LPG. Vyplývá to z fyzikálních vlastností zemního 

plynu a potvrzují to i zkušenosti z dlouhodobého provozu vozidel na CNG. 

Bezpečnost zemního plynu jako paliva pro dopravu je dána tím, ţe na rozdíl od kapalných 

paliv je lehčí neţ vzduch. Jeho zápalná teplota je proti benzínu dvojnásobná. Silnostěnné 

tlakové nádoby na CNG, vyráběné z oceli, hliníku nebo kompozitních materiálů, jsou 
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bezpečnější neţ tenkostěnné nádrţe na kapalné pohonné hmoty. Tlakové nádoby procházejí 

řadou zkoušek mnohem přísnějších oproti zkouškám nádrţí kapalných paliv (zkouší se 

především odolnost proti nárazu, poţáru a zvýšení tlaku). Ve vozidle jsou navíc tlakové 

nádoby vybaveny řadou pojistek.  

K zajištění dlouhodobé bezpečnosti je nutné provádět pravidelné technické kontroly vozidel a 

revize plynového zařízení. 

Prostory pro servis vozidel na zemní plyn musí být vybaveny indikátory signalizujícími 

výskyt zemního plynu nad stanovenou mez. 

Vjezd vozidel na CNG do garáţí a servisních míst je v ČR, na rozdíl od některých států EU, 

omezen. Omezení spočívá v tom, ţe vjezd je moţný pouze na základě povolení majitele 

garáţí, který můţe (ale nemusí) povolení vydat pouze tehdy, je-li garáţ k tomu přizpůsobena 

(například je vybavena indikátory signalizace výskytu zemního plynu. Toto pravidlo je v ČR 

přísnější neţ v zahraničí. 

 

Pokyny pro první pomoc.  

a) při nadýchání: přísun čerstvého vzduchu, vynést postiţeného na čerstvý vzduch.  

b) při styku s kůží: omytí vlaţnou pitnou vodou a mýdlem – saponátem (při zasaţení 

kondenzátem). 

c) při zasažení očí: při zasaţení kondenzátem, výplach borovou vodou nebo pitnou vodou od 

vnitřního koutku k zevnímu, následně lékařské ošetření. 

d) při požití: nestanoveno/ při poţití kondenzátu – vypít 0,5 l vlaţné vody, následně lékařské 

ošetření. 

 

Požárně technická charakteristika  

Hodnoty jsou převzaty z literatury [12], [13] 

Skupenství (při 20 st. C):    plynné  

Barva:       bezbarvý  

Zápach (vůně):     bez zápachu aţ velmi slabě merkaptanický  

Hodnota pH (při st. C):    nestanoveno  

Teplota (rozmezí teplot) tání (st. C):  -182,5  

Teplota (rozmezí teplot) varu (st. C):  -161,6  

Bod vzplanutí (st. C):     neudává 

Hořlavost:      neudává 

Samozápalnost:     neudává 
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Meze výbušnosti:     horní mez (% obj.): 15  

dolní mez (% obj.): 4,4  

Oxidační vlastnosti:   zemní plyn oxiduje za normálních podmínek 

vzdušným kyslíkem neochotně  

Tenze par (při st. C):     nestanoveno  

Hustota:      0,7138 kg/m
3

, při 0
o

C, 101,325 kPa  

Rozpustnost (při st. C):    ve vodě: nerozpustný, v tucích: nestanoveno  

 

Opatření pro hasební zásah  

Vhodná hasiva: tříštěný vodní proud, vodní mlha, prášky A-B-C-D-E nebo B-C-E, halony 

jako aerosol, dusík nebo oxid uhličitý. 

Nevhodná hasiva: voda.  

Zvláštní nebezpečí: moţnost tvorby výbušné směsi, sálavé teplo, při nedokonalém spalování  

(malý přebytek vzduchu) mohou spaliny obsahovat oxid uhelnatý.  

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: vzhledem k moţnosti vytlačení vzdušného 

kyslíku z prostoru poţáru a moţnosti obsahu oxidu uhelnatého ve spalinách – izolační dýchací 

přístroje  

Další údaje: při rychlé expanzi můţe docházet k tvorbě mlh (plyn je silně podchlazený), které 

zůstávají při zemi, šíří se do okolí a mohou tvořit výbušné směsi.  

 

4.3.1 Základní komponenty CNG vozidla [13] 

 

Plnící ventil: slouţí k plnění tlakové nádoby vozidla zemním plynem na CNG plnících 

stanicích. Plnící ventil můţe být umístěn v motorovém prostoru (většinou u přestavovaných 

automobilů), u čerpacího otvoru klasických paliv nebo samostatně. V praxi jsou pouţívány 2 

typy plnění – tzv. „italský“ systém (pouţíván hlavně v Itálii) a systém NGV 1 (v ostatních 

evropských zemích).  

NGV1 koncovka: 

- klasického otvoru klasických PHM [13] viz obr. č. 1, samostatně obr. č. 2 a v motorovém 

prostoru obr. č. 3. 

 
Obr. č. 1- Klasický otvor 

 
Obr. č. 2 - Samostatně 

 
Obr. č. 3 - V motorovém prostoru 

 



16 

 

Nádrţ na zemní plyn má zpravidla objem 80 – 100 l. Je osazena armaturami pro spolehlivý a 

bezpečný provoz – multiventilem. Sdruţuje funkci provozní – uzavírá tlakovou nádobu při 

vypnutém zapalování, řídí odebírání plynu z nádoby, tak i bezpečnostní - v případě poruchy 

potrubí (poklesu tlaku) automaticky přeruší průtok plynu, vypustí plyn při daném přetlaku, 

tepelná pojistka odpustí zemní plyn z nádoby v případě poţáru. 

Tlakové nádoby jsou ocelové. Na trh však stále více začínají pronikat nádoby z lehkých 

hliníkových nebo kompozitních materiálů, které jsou stejně pevné jako ocel, jejich váha je 

ovšem aţ 3 x menší. 

U osobních automobilů přestavovaných, bývají CNG tlakové nádoby umístěny v 

zavazadlovém prostoru osobního vozidla. U sériově vyráběných osobních automobilů jsou 

umístěny pod vozidlem nebo v jiných vhodných prostorech. 

 

Osobní automobily – příklady umístění tlakových nádob: 

- v zavazadlovém prostoru [13] obr. č. 4 a pod vozidlem viz obr. č. 5 

 

 

  

 

 Obr. č. 4 - Nádrţ v zavazadlovém 

prostoru 

Obr. č. 5 - Nádrţ pod vozidlem  

    

U autobusů se zpravidla CNG tlakové nádoby umísťují na střeše, nebo v zavazadlovém 

prostoru.  

 

4.4 Vozidla s hybridním pohonem [5] 

Hybridní vozidla [5] jsou moţnou alternativní technologií pro blízkou budoucnost. 

Zachovávají výhody benzínových (naftových) motorů a elektromobilů a zároveň potlačují 

jejich nevýhody. Hybridní vozidlo má dva motory (spalovací motor a elektromotor), 

v závislosti na okolnostech jízdy (akcelerace, nabití) vyuţívá v dané chvíli nejvhodnější 

reţim. Dva motory a další technická vylepšení však výrazně zvyšují cenu a také váhu vozidla. 

Na trhu je k dispozici jiţ několik modelů hybridních automobilů. 
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1. identifikace vozidla: označení znakem, nebo nápisem 

,,hybrid“ obr. č. 6 [5] na boku nebo vzadu na vozidle, 

nebo označení písmenem ,,h“ v typovém značení 

vozidla vzadu výstraţné značky, oranţová kabeláţ 

v motorové části 

 

 

Obr. č. 6 - Označení vozidla 

   

2. vypnutí chodu motoru: jestliţe svítí na přístrojové 

desce nápis READY [5] obr. č. 7, je vozidlo 

nastartováno. Motor nemusí být slyšet, proto je nutné 

vypnout zapalování pomoci klasického klíče nebo 

zmáčknout tlačítko start/stop a vytáhnout klíč ze 

zapalování. Na skutečnost, ţe se jedná o bezkontaktní 

klíč upozorňují senzory v podobě čtverečků na klikách 

dveří [5] obr. č. 8. 

Pokud svítí kontrolky na přístrojové desce a nesvítí 

nápis READY, vozidlo není nastartováno, ale je pod 

proudem, musíme, vypnou zapalování pomocí 

klasického klíče. 

 

 

Obr. č. 7 - Vozidlo  

nastartováno 

 

 

Obr. č. 8 - Bezkontaktní  

klíč 

   

3. vypnutí 12V akumulátoru: postup je stejný jako u 

klasických automobilů. Po odpojení baterie by nemělo 

dojít k sepnutí relátek a k toku elektrické energie 

z vysokonapěťové baterie. Pro jistotu je vhodné 

vypnout vysokonapěťovou baterii [5] obr. č. 8. 

 

 

Obr. č. 9 - Vypnutí baterie 

   

4. vypnutí baterie pojistkou: baterie je umístěna 

v zavazadlovém prostoru. Baterii odpojíme pomocí 

pojistky [5] obr. č. 10. 

 

Když se nám nepodaří akumulátor (y) odpojit hrozí 

úraz elektrickým proudem. 

 

 

 

Obr. č. 10 - Vypnutí  

pomocí pojistky 
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5. Systémy pasivní bezpečnosti vozidel [14] 
 

Různí výrobci vozidel instalují do svých vozů doplňkové bezpečnostní systémy [14]. 

V závislosti na výrobci je inzerována jako standardní či nadstandardní výbava. Myšlenka 

pasivního bezpečnostního zařízení spočívá v zajištění řidiče a cestujících tak, aby se nedostali 

do styku s přístrojovou deskou, volantem apod., jeţ způsobují osudné nebo oslabující zranění. 

Systém běţných samonavíjecích blokovacích bezpečnostních pásů sedadel nezajistí, aby se 

cestující nepřevalil vpřed okolo pásu. Tato skutečnost zvyšuje moţnost nárazu do volantu 

nebo čelního skla. Za účelem zmírnění tohoto problému se mohou v okamţiku nárazu pásy 

natáhnout. Dále se můţe před uţivatelem nafouknout plynový vak, aby jej oddělil od ploch 

způsobujících zranění. 

 

5.1 Vozidla vybavena airbagy [14] 

  

Vozidla lze poznat podle označení – nápis airbag, SRS, na přístrojové desce, volantu, 

sloupcích a na stropě. Objem vaku se pohybuje cca 35 litrů u řidiče, u spolujezdce 65 litrů. 

Objem vaku můţe dosáhnout aţ 130 litrů. 

Počet airbagů u jednotlivých vozidel je různý, přičemţ maximum je zatím 12 (nachází se ve 

volantu, před spolujezdcem v palubní desce, v sedadlech řidiče i spolujezdce, nebo ve dveřích 

řidiče i spolujezdce, vzadu v sedadlech vlevo i vpravo, stropní airbag vlevo i vpravo). 

Systémy pasivní bezpečnosti vedou ke zmenšení následků dopravní nehody. 

U dopravních nehod se stále častěji setkáváme se systémy pasivní bezpečnosti. Abychom 

provedli vyproštění zraněných osob co nejlépe, a tím jsme zabránili moţným komplikacím při 

jejich vyprošťování je bezpodmínečně nutné znát základní principy a stavbu těchto systémů. 

Pasivní prvky systémů bezpečnosti a jejich funkce jsou zde popsány. Mnoho prvků pasivní 

bezpečnosti jiţ existuje a další se stále vyvíjejí. Pro hasiče jsou důleţité především tyto prvky: 

 

a) Airbagy- čelní, boční, hlavové, kolenní 

b) Bezpečnostní pásy- tříbodové, dvoubodové, 

c) Předpínače pásů- mechanické, pyrotechnické, 

 

Čelní airbagy [14] 

 

Pokud je řidič či spolujezdec nekontrolovatelně vrţen na volant, čelní sklo nebo na 

přístrojovou desku, můţe při čelním nárazu utrpět těţká poranění hlavy a hrudníku. Má- li 

řidič a spolujezdec zapnutý bezpečnostní pás i předpínač, náraz se zmenšuje. Při vyšších 

rychlostech je ovšem nedostačující.  
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Abychom k takovému nárazu předešli, aktivuje se při čelním nárazu ve zlomcích sekundy 

airbag, dochází k nafouknutí vzduchového vaku jak u řidiče před volantem, tak u spolujezdce 

před přístrojovou deskou.  

Úloha airbagu je chránit krční páteř, hlavu, rozkládat nárazovou energii na téměř celou horní 

polovinu těla a tím mírnit náraz. Zásadou pro správné vyuţití je, aby řidič a spolujezdec byl 

vţdy připoután bezpečnostními pásy. 

Pokud řidič nebo spolujezdec není ve vozidle s airbagy připoután, je vrţen rychlostí vozidla 

v době střetu proti nafukujícímu se vaku rychlostí aţ 300 km/hod. Následky jsou potom 

zřejmé. 

 

Boční airbagy [14] 

 

Podíl bočních nehod z celkového počtu nehod činí cca 25%. Boční kolize je druhým 

nejčastějším druhem nárazu po nárazu čelním. Boční airbagy chrání hrudník, pánev a bederní 

partie. 

 

Hlavový airbag [14] 

 

Přestoţe je aktivován boční airbag, působí při bočním nárazu na hlavu a krční obratle 

velmi vysoké zatíţení. Ke zmenšení tohoto rizika byl jako doplněk k bočnímu airbagu vyvinut 

airbag hlavový zajišťující ochranu hlavy a krku. 

Hlavový airbag se aktivuje současně s bočním. Pro hlavový airbag platí stejná pravidla jako 

pro boční airbag. Existují dvě různé varianty. Na rozdíl od všech ostatních airbagů je hlavový 

airbag v první variantě - ITS (nafukovatelná trubková konstrukce) - těsný proti úniku plynu, 

tzn., ţe plyn nemůţe ze vzduchového vaku nebo trubice unikat. Je-li prázdný, je zpravidla 

uloţen v „C“ sloupku nebo ve střeše vozidla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Aktivace airbagů 

Jejich aktivace při čelním nárazu [14] (aţ do úhlu asi 30° od osy automobilu) jsou dobře 

patrná na obr. č. 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11 - Aktivace airbagů 

 

Nejčastější místa uloţení a rozmístění jednotlivých součástí airbagu řidiče a spolujezdce i 

vyznačení oblastí [14] obr. č. 12 

Obr. č. 12 - Nejčastější místa uloţení a rozmístění součástí airbagu 

 

1. čelní snímače 

2. elektrická řídící jednotka  

3. airbagy na straně řidiče a spolujezdce 

4. kontrolka airbagu na sdruţeném přístroji 
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Postup při vyprošťování [14] 

 

Nejprve odpojíme akumulátor - ukostřený pól, poté pól plusový. Pokud pohybujeme s 

jednotlivými částmi vozidla (např. pří stříhání) nebo při odpojování elektrické instalace, 

nemůţeme vyloučit moţnost aktivace airbagu. U airbagu je zachována zbytková energie. Je 

zde téţ moţnost záloţního zdroje, který můţe uvést zařízení do činnosti i po několika 

minutách. 

Vyprošťované osoby musíme chránit zajištěním volantu tzv. ochranným vakem. 

Při vyprošťování v oblasti sedadla řidiče a spolujezdce dbáme maximální opatrnosti. Je 

důleţité, aby se hlava nebo tělo záchranáře nedostaly do oblasti činnosti airbagu. Ke 

zraněnému přistupujeme ze zadní části vozidla. Při práci na sloupku s hydraulickými nůţkami 

nebo hydraulickým rozpínákem se vyhýbáme trhavým pohybům a otřesům. Při odtlačování 

volantu, přístrojové desky, stříhaní sloupků a prahu je nutné mít stále na zřeteli moţnost 

aktivace airbagu. Z hlediska vyšší bezpečnosti vţdy přikryjeme volant ochranným vakem. 

Do některých vozidel se instalují systémy na principu mechanickém. Tyto systémy není 

moţno vyřadit z činnosti. Deaktivační doba airbagů po odpojení akumulátorů je různá, 

automobily z EU cca 1 minuta, automobily z Asie cca 10 minut, automobily z USA cca 15 

minut. 

 

Bezpečnostní pásy 

 

Nejstarším a nejdůleţitějším pasivním bezpečnostním a zádrţným systémem jsou 

bezpečnostní pásy. Při nehodě udrţí připoutanou osobu v sedadle, zajišťují, aby se posádka 

svou hmotností podílela na prudkém zpomalování automobilu.  

 

Typy bezpečnostních pásů: 

 

 Aktivní tříbodový pás - kombinovaný diagonální a pánevní pás, nejčastěji pouţívaný  

 Břišní pás - vzhledem k efektu zavírajícího se noţe pouţíván zřídka  

 Čtyřbodový pás - typ šle, pouţívá se pouze u závodních či specifických automobilů.  

 Aktivní pás - k uzávěru se téměř výhradně pouţívá tlačítkové ovládání. Je-li zámek 

pásu udrţován v určité poloze, moţnost snadné jednoruční obsluhy upoutání a 

uvolnění. 
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 Samonavíjecí bezpečnostní pás – umoţňuje volný pohyb těla při jízdě, automatické 

přizpůsobení délky pásů tělesným rozměrům.  

 Ramenní pás – zpravidla je veden přes průvlečný úchyt na boční stěně do navíjecí 

cívky, která vtahuje pás zpět pod pruţným napětím. Při nárazech je cívka s pásem 

zablokována proti odvíjení. 

 

6. Teoretická část výcviku [15], [16] 
 

Teoretická část výcviku se bude provádět na učebně ÚO jablonec nad Nisou, dle 

metodických listů. 

6.1 Příjezd na místo zásahu 

 

Na místo nehody přijíţdíme opatrně, obezřetně, s ohledem na místní podmínky. 

Nezastavujeme v  těsné blízkosti havarovaných vozidel. Zasahující vozidla necháme označena 

dostupnými světelnými výstraţnými systémy. Příjezd na místo zásahu volíme s ohledem na 

směr větru (šíření kouřových zplodin) a příjezd dalších vozidel jednotlivých sloţek, které se 

mohou záchranných prací účastnit (např. ZZS, MP, PČR).  

Vozidla ustavujeme tak, aby zasahujícím jednotkám „kryla záda“ a dále s ohledem na druh 

nehody, nutnost hašení nebo případnou explozi vozidel. Vhodné je tzv. nárazníkové 

postavení, kdy zasahující technika odděluje místo zásahu od okolí. Špatně odstavené vozidlo 

ohroţuje zasahující síly a úspěch zásahu. 

6.2 Zajištění místa zásahu 

 

Zajištěním v místě zásahu se rozumí provedení všech opatření, která mají za cíl sníţit 

ohroţení zasahujících a zachraňovaných osob v průběhu záchranných prací. 

Při dopravní nehodě můţe dojít k dalším nehodám nárazem do vozidel záchranných sloţek, 

čímţ vznikají nejen váţná zranění zúčastněných záchranářů, ale také značné škody na 

zásahové technice a technických prostředcích. Proto je důleţité zásahová vozidla vhodně 

ustavit. K těmto účelům lze pouţít všech dostupných prostředků pro zvýraznění místa nehody: 

- výstraţná oranţová blikající světla, kuţely, svítící zábrany, vytyčovací pásky apod. 
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6.3 Průzkum 

 

Cílem průzkumu je zjistit: 

a) počet a druh havarovaných vozidel (zda se nejedná o havárii s nebezpečným nákladem 

- např. označení výstraţnou tabulí či značkou - ADR, atd.) 

b) zda nehrozí vznik poţáru 

c) kolik osob je zraněných, kde se nacházejí, o jaký rozsah zranění se jedná 

d) zda se ve vozidle nenachází dítě, které můţe být přikryto nebo schouleno pod 

sedačkou 

e) zda z vozidla neuniká jakákoli kapalina 

f) zda bude potřeba speciální technika na vyproštění  

g) stabilizaci vozidla 

h) o jaký druh pohonu se jedná, následně vyhodnotit vyplývající nebezpečí 

 

6.4 Trojnásobná požární ochrana 
 

Při dopravní nehodě hrozí nebezpečí vzniku poţáru. Ke stabilizaci vozidla patří také 

zajistit všechna iniciační místa vedoucí ke vzniku poţáru a tím sníţení moţnosti záchrany 

uvězněných osob. Situaci komplikují samotní účastníci nehody, kteří v důsledku stresu chodí 

kolem místa nehody a kouří. Vţdy je nutné připravit trojnásobnou poţární ochranu - vodní 

(vysokotlaký proud), ruční hasicí přístroj CO2 a prášek. 

 

6.5 Odpojení akumulátoru 

 

Mezi nejnebezpečnější patří akumulátor ve vozidle. Zajišťuje napájení elektrické sítě 

vozidla elektrickým proudem. Její narušení můţe být jedním z hlavních iniciačních zdrojů 

poţáru. Většina, dnes pouţívaných prvků pasivní bezpečnosti, je aktivována elektricky. 

Naším úkolem je zajistit jeho odpojení. V současné době se u některých vozidel umisťují dva 

akumulátory. Je tedy nutné zjistit, zda se u havarovaného vozidla nenachází více akumulátorů. 

Po přerušení kontaktu akumulátoru s ukostřeným (záporným) kabelem je důleţité jeho 

zajištění proti zpětnému pohybu do původní pozice, čímţ by mohlo dojít k náhodnému 

propojení s akumulátorem. Abychom byli schopni adekvátně na situaci reagovat, je nutné znát 

alespoň obecné moţnosti umístění akumulátorů. 
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6.5.1 Příklady umístění akumulátorů ve vozidlech 

- viz obrázek 23 [5], [14] 

 

Obr. č. 23 - Příklady umístění akumulátorů 

 

6.6 Zasypání, utěsnění a jímání uniklých kapalin 

 

Na zasypání uniklých PHM pouţijeme sorbentu Vapex nebo Eco-drive. Na utěsnění 

vytékajícího PHM ucpávky nebo utěsňovací tmel. Na zachycení PHM pouţijeme zachytávací 

nádobu. 

 

6.7 Stabilizace vozidla 

 

Stabilizace vozidla patří mezi nejdůleţitější a nejčastěji opomíjený postup, který řešíme 

před samotným vyprošťováním uvězněných osob. Ke stabilizaci vozidla vţdy vyuţijeme 

všechny dostupné prostředky, kterými disponujeme. Proti pohybu zajistíme vozidlo pomocí 

základních klínů pod přední a zadní kola nebo vyuţijeme ruční brzdu. Proti sesunutí vozidla 

ze svahu lze pouţít lana, řetězy připevněné k pevným bodům (stromy, sloupy, apod.) Pokud 
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leţí vozidlo s uvězněnými osobami převrácené na boku, nelze jej vracet zpět na kola. Vozidlo 

je třeba zajistit proti dalšímu pohybu a převrácení. 

 

6.7.1 Mezi základní postupy stabilizace můžeme zařadit: 

 

a) stabilizaci na kolech:  
 

Stabilizace na kolech je nejsnazší varianta pro zajištění vozidla před samotným 

vyprošťováním. Můţeme pouţít několik klínů nebo hrubší hranol, který dotěsníme klínem. 

 

b) stabilizaci, kdy je vozidlo na boku: 

Pro stabilizaci vozidla na boku potřebujeme dva nastavovací ţebříky a dvě záchytná nebo 

záchranná lana. Pro správnost provedení je důleţité uchycení nastavovacích ţebříků za pevné 

části podvozku vozidla. Ţebřík nesmí být opřen o pneumatiku, protoţe dochází k pruţení, 

které následně uvolňuje klíny pro dotěsnění. 

 

c) stabilizaci, kdy je vozidlo na střeše: 

 

Stabilizace na střeše vyţaduje šetrnější zásah jednotek, protoţe kaţdý pohyb vozidla je pro 

postiţené osoby velmi bolestivý. Stabilizace se provádí pomocí klínů pro dotěsnění, pro další 

zvýšení stability velkých dřevěných hranolů pro podloţení motoru a kufru. Stabilita vozidla je 

maximálně zajištěna. 

 

6.8 Odstranění skel 

 

Po provedení stabilizace vozidla následuje odstranění skel dle potřeby. Při demontaci  

střechy odstraníme všechny zasklené plochy. Sklo u vozidel je dvojího typu - vrstvené a 

tvrzené.  

Práce s oběma typy skel představuje pro zraněného i zachránce stejné riziko (sklo v otevřené 

ráně je obvykle nutno odstranit). Předcházení tomuto nebezpečí, riziku pořezání a moţného 

zanesení infekce musí být odstraňování veškerého skla důkladně řízeno. Proto zraněného 

musíme chránit např. dekou, plachtou, prostěradlem atd. 

Vrstvené sklo je uţíváno na předním a zadním okně, tvrzené po stranách. Cílem konstruktérů 

je vytvořit vozidla působící dojmem větší tvarové plynulosti a tím nízkými činiteli odporu 

vyuţívají vrstvené sklo i u ostatních oblastí.  

 

 

1a 
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Sklo můţe být rozbito nebo vyjmuto několika způsoby: 

 

 pruţinový středový průbojník - pouze na tvrzená skla 

 hasičská sekyrka - na tvrzená i lepená skla pro vytvoření otvoru 

 přímočará pila - sekyrkou vytvoříme otvor a pomocí přímočaré pily sklo odstraníme 

 pomocí hydraulických nůţek - na tvrzená skla  

 

Bezpečnost při rozbíjení a odstraňování skla: 

 

 vţdy pouţívat úplné osobní ochranné prostředky 

 chránit postiţené 

 upozornit záchranáře i zraněné 

 vţdy mít zavřená ústa 

 rozbíjet co nejblíţe k okennímu rámu 

 rozbité sklo vytahovat směrem ven, kde ho zameteme nebo překryjeme. 

 

7. Záchranné (vyprošťovací) práce - základní postupy [16] 
 

Dle dané situace velitel rozhodne, jakým způsobem budou uvězněné osoby z havarovaných 

vozidel vyproštěny. Záchranáři nikdy nevnikají do vozidla pokud  velitel zásahu neoznámí, ţe 

byla provedena jeho stabilizace. Prvořadým úkolem je ochrana osob zaklíněných ve vozidle 

pomocí krčního fixačního límce (nasazování límce provádí vţdy dva záchranáři), přikrýt 

zraněnou osobu dekou. 

Pro jistotu nasadit lékařský kyslík, protoţe při nárazu hrudi na volant nebo na palubní desku 

mohlo dojít k poškození dýchacího ústrojí. Dále je nutné zraněnou osobu chránit proti 

moţnému úlomku skla, kovu a plastu. Se zraněnou osobou zacházíme opatrně, vystupujeme 

klidně, rozváţně, bez známek nervozity.  

Velitel zásahu vyčlení jednoho hasiče, který bude neustále v kontaktu se zraněnou osobou. 

Vysvětluje, co hasiči v dané době provádějí, snaţí se zraněnou osobu odvést od situace, ve 

které se nachází. Postiţená osoba musí mít pocit, ţe hasiči mají danou situaci pod kontrolou. 

Dochází ke sníţení stresu zraněné osoby a ke snazší komunikaci mezi zraněným a 

zachráncem.  Zachránci, kteří se dotýkají zraněné osoby musí mít vţdy nasazeny lékařské 

rukavice. Pakliţe se potřebuje vzdálit od zraněné osoby, poţádá velitele zásahu o krátké 

zastoupení.  

Po provedení všech předchozích postupů bude následovat uţ samotné vyprošťování. 
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Mezi základní postupy patří následující [16]: 

 

a) odstranění dveří 

- přístup zepředu 

- přístup zezadu, odstřiţení 

- přístup zezadu, odtrţení 

 

b) odstranění střechy 

- celá střecha 

- překlopení dozadu 

- překlopení do boku 

- překlopení dopředu 

 

c) odtlačení přístrojové desky 

- hydraulický válec 

- hydraulický rozpínák 

 

d) odtaţení volantu (volantové tyče) 

 

e) odstranění pedálu 

 

7.1 Odstranění dveří 

 

Pro vniknutí do vozidla a následné vyproštění osoby se nejčastěji volí odstranění nebo 

otevření dveří buď pravé, nebo levé strany. V praxi se často pouţívá varianta vniknutí do 

vozu pomocí zadních dveří, kdy se dveře dají otevřít ručně nebo pomoci hydraulického 

rozpínáku. Otevřou se zadní dveře a pomocí hydraulických nůţek se následně provede 

odstřiţení zadního sloupku. Vzhledem k tomu, ţe neustále dochází ke zpevňování 

konstrukčních prvků a rozšiřování sloupků vozidel, preferuje se odstranění středového tzv. 

"B" sloupku odtrţením pomocí hydraulického rozpínáku.  

 

7.2 Odstranění střechy 

 

Pokud to situace vyţaduje a pro lepší přístup k uvězněným osobám, provádí se odstranění 

střechy. Pomocí hydraulických nůţek odstřihneme všechny sloupky a odstraníme celou 
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střechu. V určitých situacích, kdy není dostatek času pro vyproštění osob z vozidel je 

vhodnější provést převrácení střechy buď dozadu, do boku nebo dopředu. V těchto případech 

hrozí opětovné vrácení střechy zpět. Je nutné zajištění např. vazákem nebo pomocí popruh 

s ráčnou. Při odstraňování střechy musíme dbát zvýšené opatrnosti, protoţe se ve většině 

případů můţeme setkat s elektronickými a pyrotechnickými patronami.  

 

7.3 Odtlačení přístrojové desky 

 

Při dopravních nehodách dochází ke stlačení přístrojové desky na řidiče a spolujezdce 

vozidla. K uvolnění postiţených osob je nutné zvolit vhodnou metodu: 

 odtlačení přístrojové desky pomocí hydraulického rozpínáku a rozpínacího válce - vhodně 

umístíme hydraulický rozpínák do prahu vozidla, sevřeme čelisti a pomocí válce 

odtlačíme přístrojovou desku.  

 odtlačení přístrojové desky pomocí hydraulického rozpínáku a nůţek - pomocí nůţek 

provedeme střih pod horním pantem a nad spodním pantem. Nastřiţenou část sevřeme 

pomocí hydraulického rozpínáku a odklopíme. Tím vznikne dostatečný prostor pro 

vyndání nohou u zraněné osoby. 

 

7.4 Odtlačení volantu, volantové tyče 

 

Při čelním nárazu dojde v některých případech k posunutí vnitřního prostoru kabiny tzv. 

přístrojové desky a volantu na zraněné osoby. Pomocí řetězů a hydraulického rozpínáku 

odtlačíme volant nebo volantovou tyč. Jeden díl řetězu připevníme na pevnou část vozidla 

(náprava, poloosa atd.) a druhý díl za volant nebo volantovou tyč. Mezi řetězy vloţíme 

otevřený hydraulický rozpínák. Řetěz poloţený přes přední část vozidla podloţíme dřevěným 

hranolem a pomalu stahujeme hydraulický rozpínák. 

 

7.5 Odstřižení pedálu 

 

Pokud má postiţená osoba zaklíněnou nohu mezi podlahu vozidla a pedál, odstřihneme jej 

pomocí tzv. střihače pedálu. Střihač pedálu nasazujeme kolmo a na výšku (musí vţdy řezat 

uţší plochu pedálu). Nasazení střihače a udrţení v  poloze dokud není přestřihnut je velmi 

náročné. Musí být umístěn tak, aby neohroţoval zraněnou osobu.  
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8. Výztuhy a ocelové profily v konstrukci vozu [14] 

V dnešní době se můţeme setkat s typy vozidel, které jsou pomocí různých druhů výztuh 

zpevňovány. V některých případech můţe tato skutečnost zachránit ţivot osobám uvnitř 

vozidla, ale téţ velmi zkomplikovat vyprošťovací práce. 

 

Na obrázku č. 24 [14] jsou umístěny výztuhy a ocelové profily v konstrukci vozu a na 

obrázku č. 25 [14] nosná konstrukce vozidla Škoda Octavie. 

 

 

 
 

Obr. č. 24 - Výztuhy a ocelové profily 
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Nosná konstrukce karosérie 

 
 
Obr. č. 25- Nosná konstrukce 

 

Nosná konstrukce karoserie: 1 – „A“ sloupek, 2 – „B“ sloupek, 3 – „C“ sloupek, 4 – „D“ 

sloupek, 5 – práh,  

6 – přední příčník, 7 – podběh, 8 – příčník pod předním oknem, 9 – přední střešní rám, 10 

- boční střešní rám, 11 - zadní střešní rám. 

 

Příklady umístění výztuh na vozidle Škoda Octavia, viz příloha. 

 

 

9.  Osobní ochrana a ochrana zraněného [4] 
 

Po příjezdu na místo nehody je prvotní povinností ochrana osobní. Dále ochrana 

postiţených osob uvězněných ve vozidle a zúčastněných, které se mohly vyprostit z vozidla 

před naším příjezdem. Ochrana probíhá po celou dobu zásahu, do příjezdu záchranné sluţby.  

 

9.1 Osobní ochrana 

 

Hasič, který se podílí na záchranných pracích je povinen  být vybaven: lékařskými nebo 

záchrannými rukavicemi, přilbou, při provádění prací s hydraulickými nástroji ochranným 

štítem na ochranu zraku. 

 

9.2 Ochrana zraněného 

 

Pokud je uvnitř vozu osoba, lze předpokládat, ţe bude zraněna. Povinností zachránce je 

předejít dalšímu zranění, tj. provést všechna opatření pro záchranu ţivota, stabilizaci 

postiţené osoby. 

6 1 5 2 3 

8 9 
11 4 

7 10 



31 

 

Po příjezdu na místo dopravní nehody rozhoduje rychlá orientace. Rozbité přední sklo u jinak 

málo poškozeného vozidla vypovídá o úderu hlavy. Poškození přední kapoty nebo blatníku 

můţe signalizovat poranění dolních končetin či pánve. 

Ke zraněné osobě se chováme vţdy s předpokladem, ţe by mohla být poškozena páteř. Krční 

páteř fixujeme krčním límcem dle velikosti zraněné osoby. Pokud není v bezvědomí snaţíme 

se udrţovat komunikaci ve směru pohledu tak, abychom nevyvolávali nucený pohyb krku. 

Mohlo by dojít k poranění vlivem skrytého posunu obratlů. 

Při samostatném vytahování osob z havarovaného vozidla je třeba dávat pozor na další 

poranění (např. ostré hrany přikryjeme nebo obloţíme dekou, prostěradlem apod.) 

 

10.  Stabilizace, vyproštění a transport zraněného [4], [5] 
 

10.1 Stabilizace zraněného 

 

Před vlastním vyproštěním je třeba zajistit základní ţivotní funkce, sníţit bolestivost. 

Zafixovat zraněného krčním límcem. Zraněné nepřetáčíme, směr vyproštění určuje hlava 

zraněného. Nastane-li situace, kdy je nutné provést ţivot zachraňující úkony, nebo hrozí -li 

další nebezpečí (poţár, nadýchání se nebezpečné látky) zraněné neprodleně vyprostíme. 

 

10.2 Vyproštění zraněného 

 

Pokud máme odstraněny všechny překáţky, které zabraňovaly vytaţení uvězněné osoby, je 

provedena maximální stabilizace, můţeme osobu vyprostit, aniţ bychom způsobili další 

zranění. Při této manipulaci je třeba spolupracovat s lékařem (pokud je na místě zásahu), 

pokud není, spoléháme na vlastní znalosti. Po malých krocích vysuneme postiţenou osobu 

z vozidla na připravenou podloţku. 

Při pouţití tzv. Rautekova hmatu je důleţité vědět, zda nemá zraněná osoba poraněn hrudník. 

Mohlo by dojít k poranění uvnitř dutiny hrudní. 

 

Jak provádíme Rautekův hmat: 

Zraněného obejmeme zezadu kolem hrudníku, uchopíme pevně za neporaněnou 

horní končetinu v oblasti zápěstí, nadzvedneme jej a pomalu vytahujeme z vozidla. 

Zraněného udrţujeme tak, aby hlava, krk a hrudník byl v jedné linii. Pokud je 

jedna končetina zraněná, opatrně poloţíme na zdravou.  
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10.2.1 Vyproštění zraněného z boku vozidla 

 

Při vytahování zraněné osoby z boku vozidla je nutné, správně zvolit způsob vytaţení. 

Pokud podmínky dovolí, doporučuje se pouţití pevné podloţky, na kterou je raněný poloţen. 

Další transport je mnohem rychlejší i bezpečnější (např. z prudkého srázu nebo prudkého 

kopce). 

 

10.2.2 Použití transportních nosítek 

 

Při tomto postupu musíme dbát na co největší stabilitu vozidla. Nosítka zasuneme mezi 

postiţenou osobu a sedadlo. Jeden záchranář je stále v kontaktu se zraněnou osobou, drţí 

krční límec. Nelze - li sklopit sedadlo, odstřihneme jej pomocí hydraulických nůţek. Při 

stříhání pracujeme velmi opatrně, aby nedošlo k vypruţení směrem ke zraněnému. Spodní 

část nosítek přidrţíme tak, aby nedošlo ke sklouznutí. Zraněného poloţíme na nosítka, opřeme 

jej o zadní sedadlo. Jednotlivé úkony provádíme velmi opatrně, aby nedošlo k rychlým 

pohybům hlavy a těla. Postiţenou osobu vysuneme na nosítka. Posun zraněné osoby si 

koriguje záchranář, který drţí krční límec. Narovnáme nosítka a připravíme na transport do 

vozidla ZZS. 

 

10.2.3 Transport 

 

Obsahuje všechny činnosti zdravotnické záchranné sluţby, které je nutno provést na místě 

zásahu k další stabilizaci zdravotního stavu před transportem zraněného do nemocnice. Tato 

opatření provádí lékař záchranné sluţby nebo osádka záchranného vozidla. Jednotky PO 

v této činnosti spolupracují dle pokynů lékaře u zásahu. 

 

11.  Práce s nástrojem [5] 
 

S ohledem na zachraňované se vyvarujeme úderů nástrojem do vozidla. Záchranáři, kteří 

jsou v blízkosti záchranných prací musí být předem informováni o právě prováděném úkonu 

s nástrojem. Spojky vysokotlakých hadic musí být řádně spojeny a zajištěny. Vysokotlaké 

propojovací hadice nesmí tvořit smyčky a být poloţeny přes ostré hrany. Na vysokotlaké 

hadice a spojky nestoupáme. Záchranář, který pracuje s hydraulickým nářadím musí stát na 

stabilní ploše. Vyprošťovací nástroj drţí oběma rukama v místech tomu určených a má jej 

plně pod kontrolou. Nikdy nestojí mezi vozidlem a nástrojem, ale z vnější strany nástroje. Při 

jeho přenosu je přivřen a směrován špičkou dolů a dopředu. Mezi čelisti nástroje nevkládáme 

ruce. 

1 2 4 5 

6 

6 8 
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Záchranář, který přidrţuje části konstrukce, nikdy nestojí proti ostré hraně. Přidrţuje stříhané 

konstrukce a tím zabraňuje neţádoucímu vystřelení, odpadnutí nebo sevření oddělovaných 

konstrukcí. Pokud pracujeme s  v blízkosti osoby, musíme ji chránit deskou, zástěnou apod. 

Stříhání kalených, pérových a tvrdých materiálů je zakázáno. Čelisti nasazujeme kolmo, co 

nejhlouběji k ose čepu nůţek. Jakmile se nůţky začnou nadměrně kroutit, přerušíme střih a 

zvolíme jiný postup. Nástrojem násilím nepáčíme proti směru kroucení.  

Pouţíváme - li hydraulický rozpínák, vyuţijeme celou plochu špiček čelistí (mohou být 

rozpínací, střihací nebo součástí celých čelistí - kombinovaný nástroj). 

Rozpěrný válec nasazujeme kolmo na plochu kříţových hlavic v podélné ose válce. Hlavice 

musí být stejnoměrně zatíţeny a nesmí se opírat o šikmé plochy. Ani o tělo rozpěrného válce. 

Špatné ustavení rozpěrného válce můţe vést k vystřelení a jeho zničení (ohnutí).   

Nepouţívá se ke zvedání břemen. 

Při stříhání nebo rozpínání silných nebo houţevnatých materiálů dochází k časové prodlevě, 

způsobené nárůstem tlaku v pracovním nástroji a následnému ustřiţení.  

 

Rozmístění nářadí  

 

Pouţívané nářadí je rozmístěno tak, aby nebylo překáţkou v činnosti zasahujících hasičů. 

Jednotlivé činnosti při vyprošťování musí být plynulé. Neměla by nastat situace, kdy je nářadí 

třeba současně na dvou místech. 

 

12.  Velení u zásahu 
 

Velitel zásahu musí být viditelně označen. Má neustálý přehled o celkové situaci v místě 

nehody, tzn. o činnosti zasahujících hasičů, stavu zraněné osoby a havarovaného vozidla.  

Musí umět reagovat na vzniklé problémy (např. selhání agregátu, poškození nářadí při zásahu 

a z toho vyplývající další postup zasahujícího týmu), schopnost improvizovat a operativně se 

přizpůsobovat dané situaci. 

 

13.  Spolupráce týmu  
 

Pro řádně provedený zásah je rozhodující spolupráce celého týmu. Velitel zásahu by měl 

vydávat stručné a jasné rozkazy. Reakce druţstva na nově vzniklé situace, rychlou pomoc 

kolegům bez příkazu velitele, reakce velitele na podněty hasičů, rychlé provedení úkolů bez 

zbytečných prostojů. Výsledkem by měla být vzájemná kooperace celého týmu, jeţ zajistí 

rychlý a účinný zásah. 
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14.  Vyprošťování osob z autobusů [4] [5] [14] 
 

Dle  statistik je počet zásahů u dopravních nehod autobusu zanedbatelný. Dopravní nehoda 

autobusu je doprovázena velkým počtem zraněných osob a obětí, coţ velmi ovlivňuje průběh 

záchranných akcí jednotek PO. Zasahující hasiči jsou pod velkým psychickým tlakem. Pro 

velmi malou četnost těchto zásahů se můţe projevit nedostatek praktických zkušeností. Jde 

především o znalost konstrukce autobusů a moţná omezení při provádění vyprošťování osob. 

U této události je spolupráce sloţek IZS velmi důleţitá.  

 

14.1 Konstrukce 

 

U autobusů dosud neexistuje globální homologace, kaţdý stát má vytvořen k mezinárodní 

legislativě svoje specifické poţadavky. Přibliţují konstrukci vozidla zvyklostem dopravců a 

cestujících. Jsou vydávány ve formě národních norem nebo vyhlášek. Z hlediska bezpečnosti 

autobusů v České republice je pravděpodobně největší problém s překračováním jejich 

plánované ţivotnosti. Často dochází ke korozi nosné konstrukce. 

Výhrady lze mít k úrovni bezpečnosti individuálně nebo malosériově dokončovaných malých 

nákladních vozidel, která úpravce vybaví sedadly pro cestující a přetypuje na autobus. 

Výbava interiéru a sedadla cestujících včetně jejich ukotvení potom ne vţdy odpovídá 

současným normám nebo legislativě. Nejčastěji jde o chybějící výbavu bezpečnostními pásy 

na sedadlech cestujících nebo vnitřní výčnělky. 

 

14.2 Akumulátory a elektrická instalace 

 

Akumulátor v autobuse bývá jeden nebo dva, zapojené samostatně nebo sériově (12/24 V) 

Odpojovače akumulátorů jsou buď mechanické, kombinované nebo elektrické. Vyskytují se i 

autobusy, kde odpojovače akumulátorů nejsou. Při vypnutí odpojovače se u některých 

autobusů vypne i elektrický proud. Pod napětím zůstane nouzové a varovné osvětlení. Na 

akumulátoru nesmíme zapomenout odpojit mínus pól.  
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14.3 Znázornění akumulátorů a palivové nádrže u autobusů 

 

- na obrázku č. 26 jsou znázorněny příklady umístění akumulátorů a palivové nádrţe [14] 

 
Obr. č. 26 - Rozmístění akumulátorů a palivové nádrţe 
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14.4 Alternativní pohon u autobusů 

 

Vozidla na CNG splňují normu EURO V a poznatky z vývoje pohonů na CNG se dají 

vyuţit pro budoucí vozidla, která budou mít pohon na vodík. Pohon na CNG je výhodný jako 

ekologičtější alternativa ke klasickému vznětovému motoru. Je velmi vhodný zejména pro 

vozidla MHD. Zásoba plynu je zajišťována osmi 150 litrovými tlakovými lahvemi plněnými 

na provozní tlak 20 MPa. Jsou umístěny na střeše autobusu pod plastovým víkem. Kaţdá 

lahev je opatřena tavnou pojistkou, která se při určité teplotě otevře a vypustí tlak. Jednotlivé 

lahve je moţné uzavřít samostatným ventilem. Přívod plynu lze uzavřít i v motorovém 

prostoru, kde se nachází tři uzavírací ventily. Uzavíráme jimi plnící hrdlo, směšovač a 

nezávislé topení. 

 

14.5 Zásah  
 

Při dopravních nehodách s větším počtem zraněných je nutné vystupovat profesionálně. Ve 

většině případů cestují celé rodiny. Stávají se svědky váţného zranění jednoho z jejich členů. 

Záchranáři by se měli vyvarovat nevhodných poznámek při zachraňování osob, např. tenhle je 

ex, ten počká atd. Někteří účastníci nehod mohou pro záchranáře vykazovat chaotické 

chování. Záchranář je povinen mít na zřeteli téţ osoby, které nevykazují viditelné známky 

zranění.  

 

14.6 Příklady nehod a vyproštěni zraněných 

 

a) Nehoda autobusu (na kolech) 

- vyproštění osob pomocí vstupních, středových nebo zadních dveří 

- pozor na dalšího řidiče, zkontrolovat odpočinkový prostor pro odpočívajícího řidiče 

- záchrana a evakuace z vnější strany autobusu je velmi problematická  

- nutnost třídit zraněné metodou START 

- určit shromaţdiště osob 

- nezapomenout na standardní postupy např. zajištění vozidla, odpojení akumulátoru atd. 

- v autobusech je větší mnoţství paliva. 

 

b) Nehoda autobusu (naboku) 

- pro záchranáře je nejvhodnější vstupní prostor přední okno. Je lepené z několika vrstev a 

velmi pevné. Na odstranění pouţijeme sekerky nebo přímočaré pily, vyvineme značnou 

sílu. 

- dalším otvorem je zadní menší okno (pokud je jím autobus vybaven) 
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- nutnost třídit zraněné metodou START 

- určit shromaţdiště osob 

- nezapomenout na standardní postupy např. zajištění vozidla, odpojení akumulátoru atd. 

- v autobusech je větší mnoţství paliva. 

 

c) Nehoda autobusu (na střeše) 

- konstrukce autobusu nedává moc šancí přeţít cestujícím uvnitř autobusu 

- nutnost třídit zraněné metodou START 

- určit shromaţdiště osob 

- stabilizace proti pohybu autobusu leţícího na skroucené střeše je velmi problematická a 

většinou nereálná 

- nutnost sledování autobusu v průběhu zásahu! 

- osoby uvnitř mohou trpět pohybem čehokoli! 

- v autobusech je větší mnoţství paliva. 

Nelze příliš detailně popisovat postup při vyprošťování osob z autobusu. V tomto 

případě se velitel zásahu musí operativně rozhodnout dle dané situace víc, než kdykoli 

jindy. 

 

15.  Dopravní nehoda nákladního automobilu [4] [5]  
 

Počet dopravních nehod s účastí nákladních automobilů stále roste. Při těchto nehodách 

dochází k vyššímu počet usmrcených osob, negativním ekologickým následkům (nákladní 

vozidla disponují velkými nádrţemi na PHM, převáţí nebezpečný náklad), a stoupající 

hmotné škodě. 

Nehody nákladních vozidel nelze v ţádném případě podceňovat. Dochází zde k poškození 

samotných vozidel, komunikací, dopravních zařízení, poškození budov v okolí vozovky a 

k váţným zraněním osob. Je zde i riziko ohroţení samotným nákladem, při přepravě plynů, 

maziv, paliv a jiných nebezpečných látek. Opomenout nelze ani komplikace způsobené 

ostatním účastníkům silničního provozu v podobě místních kolapsů dopravy. 

 

Následky dopravních nehod: 

- zranění, usmrcení osob 

- nebezpečí vzniku poţáru a výbuchu 

- dopravní zácpy 
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- únik pohonných a provozních kapalin 

- omezení sjízdnosti a poškození komunikace nebo dopravních zařízení 

- ohroţení převáţeným nákladem 

- ohroţení převáţeného nákladu atd. 

 

15.1 Vyprošťování zraněných osob z nákladních automobilů 

 

Nákladní vozidla jsou konstruována k přepravě těţkých nákladů. Základní rozdíly 

spočívají v jejich hmotnosti, výšce a pevnosti materiálů pouţívaných při jejich konstrukci. Při 

záchraně osob je hlavním problémem zejména výškový rozdíl, vysoká stabilita nových 

materiálů, převáţený náklad, zvláštní tvar. Těţkosti se stabilizací vozidla způsobuje nadměrná 

velikost a jejich hmotnost. To zejména v případech, kdy je vozidlo převrácené nebo na 

nerovném terénu. Při většině dopravních nehod nákladního vozidla platí, ţe nejdůleţitějším 

úkolem je vyproštění řidiče a dalších osob z kabiny. 

15.2 Druhy nehod u nákladních automobilů 

 

Dopravní nehoda nákladního automobilu je svým způsobem unikátní. Tyto nehody se od 

sebe liší počtem a stavy zraněných osob, druhem a počtem vozidel a jejich polohou. 

  

Nehody můţeme rozdělit do několika skupin: 

1. Čelní náraz do jiného vozidla nebo překáţky - jedna z nejčastějších nehod. V tomto 

případě je pravděpodobné zaklínění řidiče v kabině vozidla. Zde hraje důleţitou roli 

to, zda se jedná o kolizi při rozdílných výškách rámů, kolizi při stejné výšce rámu, 

nebo o čelní kolizi s částečným překrytím. Nejčastěji dochází k uvěznění osob 

přístrojovou deskou vozidla. 

 

2. Převrácení s následným poškozením kabiny – velmi častý druh nehody. Ve většině 

případů jsou zraněné osoby uvězněné pod vozidlem. Nutnost zásahu vyprošťovací 

technikou - vyprošťovací automobil, nebo automobilový jeřáb.  

 

3. Náraz s osobním motorovým vozidlem – tato nehoda má váţné následky pro osoby 

v osobních vozidlech. Vzhledem k rozdílu rozměrů a hmotností nedochází 

k váţnějším následkům pro řidiče nákladních vozidel. 
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4.  Posun nákladu směrem na kabinu – k tomuto jevu dochází při čelních nárazech, můţe 

nastat i při brzdění, nesprávném zajištění nákladu. Náklad můţe uvěznit a těţce zranit 

osoby v kabině.  

 

5.  Boční náraz na kabinu - osoby uvězněné uvnitř kabiny. Jedná se o nepříliš častý typ 

nehody, ale dochází  k váţným zraněním Boční náraz je nebezpečný vzhledem k 

malému prostoru mezi posádkou a vnější stranou vozidla. V tomto případě se 

zaměříme na nepoškozenou část vozidla, kudy lze vyprošťovat. 
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16. Návrh cvičného trenažéru 
 

Cílem trenaţéru je proškolení hasičů zasahujících u dopravních nehod. Cvičný trenaţér 

bude slouţit pro HZS LK. Hlavním úkolem je nejen výcvik, ale téţ sjednocení taktického 

vedení zásahů na místě události. Vedoucím cvičení bude příslušník HZS LK, který absolvoval 

kurz „ Rozhodčí ve vyprošťování z havarovaných vozidel“. 

Účastníci jsou seznamováni s modelovými situacemi při dopravních nehodách, s jejich 

řešením a správnými reakcemi. Výcvik jednotky nelze povaţovat za neměnný postup či 

souhrnnou řadu činností pouţitelných v kaţdé situaci. Napomáhá především organizovat 

úkoly a operativně řešit situace, které mohou nastat. (např.: jeden z příslušníků obsluhuje 

nástroje, druhý kontroluje vedení, sleduje hrozící nebezpečí a zajišťuje ochranu obětí.) 

Je třeba si stále uvědomovat nutnost zajištění vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních členů 

druţstva.  

Pouţitím široce zaloţeného pojetí velení, při němţ kaţdý člen posádky zná poţadavky VZ 

a potřeby ostatních, lze dosáhnout bezpečné, účinné a rychlé záchrany. I kdyţ jsou dopravní 

nehody odlišné, lze při dobrém výcviku, správné komunikaci a dodrţování základních rolí 

vytvořit u zásahu takovou organizaci, která zabezpečí plynulý postup druţstva. 

V součastné době existuje specializační kurz „Vyprošťování zraněných osob 

z havarovaných vozidel“. Cílem tohoto kurzu je prohloubení a rozšíření znalostí techniky a 

taktiky při vyprošťování osob z havarovaných vozidel a seznámení s konstrukcí vozidel 

s moderními prvky pasivní bezpečnosti. Tento kurz provádí OUPO a dle mého názoru je pro 

jednotlivce a není pro druţstvo. Druţstvo potřebuje sjednotit taktickou a technikou stránku při 

zásahu, kterou docílí právě na cvičném trenaţéru ve Smrţovce.  

Obdobný kurz provádí GŘ HZS v areálu Škody - Mladá Boleslav. Zde si příslušníci HZS 

vyzkoušení nejmodernější technické prostředky pro vyprošťování od firmy Lukas, Holmatro a 

Weber na nejmodernějších osobních automobilech Škoda. Tento kurz běţí od roku 2007 a do 

dnešního dne se zúčastnilo pouze sedm příslušníků ze šedesáti z ÚO Jablonec nad Nisou. 

Kurz je jednodenní pro jednotlivce (tři příslušníci z ÚO za rok) a na velmi dobré úrovni. Zde 

také druţstvo nesjednotí taktickou a technickou stránku. 

 

16.1 Porovnání kurzů - vyhodnocení jejich zaměření 

V následující tabulce č. 6 je vyhodnocen kurz „Vyprošťování zraněných osob 

z havarovaných vozidel (pořádá OUPO), IMZ v Mladé Boleslavi a vlastní cvičný trenaţér na 

Smrţovce určený pro druţstvo 1+3. 
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Tab. č. 6 - Porovnání kurzů na vyprošťování 

Název kurzu Výhody kurzu Nevýhody 

Vyprošťování 

zraněných osob 

z havarovaných 

vozidel (pořádá 

OUPO) 

Seznámení: 

- s taktikou a technikou u zásahu 

- konstrukce vozidel 

- technické prostředky pro vyprošťování 

- psychologie chování u dopravních nehod 

- praktické dělení karosérií 

- kurz je pro jednotlivce a 

není určen pro druţstvo 

- malý počet střihaných 

vozidel 

- minimální počet 

příslušníků z HZS LK, 

který tento kurz 

absolvovali 

- zaměření především na 

ovládání nástrojů 

IMZ Mladá 

Boleslav 

Vyprošťování 

osob 

z havarovaných 

vozidel 

Seznámení: 

- obecné trendy ve vývoji a v konstrukcích 

bezpečnostních prvků 

- pouţité prvky pasivní bezpečnosti u 

vozidel Škoda 

- pracovní postupy a nejvhodnější dělení 

karoserií na vozidlech Škoda 

- praktické ověření postupů dělení 

karosérií 

  

- hodně cvičících 

příslušníků na malý počet 

nástrojů 

- různé firmy představují 

nejkvalitnější nástroje, 

které zatím nejsou u HZS 

dostupné 

- tento IMZ je určen pro 

jednotlivce,  

- roční kapacita pro HZS 

LK je jen 13 příslušníků 

ve třech termínech  

- auta nová, nezdemolovaná, 

snadnější vyprošťování 

Cvičný trenaţér 

Smrţovka 

Určen pro 

druţstvo 1+3 

Seznámení:  

a) teoretická část 

- s hrozícím nebezpečím s ohledem na 

pohon vozidel a s opatřením pro hasební 

zásah 

- systémy pasivní bezpečnosti 

- s taktikou a technikou u zásahu – 

stanovení postupů při vyprošťování 

- ekonomická stránka: 

vzdálenost mezi PS a 

cvičným trenaţérem. PS 

Jablonec nad Nisou 6 km 

PS Velké Hamry 9 km 

PS Liberec 19 km 

PS Raspenava 33 km 

PS Turnov 23 km 
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- bezpečnost práce 

- vyprošťování osob z osobních a 

nákladních automobilů, autobusů.  

b) praktická část 

- sjednocení taktického vedení zásahu na 

místě události (od příjezdu aţ po předání 

místa PČR) 

- modelové situace při dopravních 

nehodách (auto na kolech, boku pravém 

nebo levém, na střeše), vyproštění 

uvězněné osoby 

- vyhodnocení nedostatků při cvičení 

PS Semily 22 km 

PS Jilemnice 38 km 

PS Česká Lípa 63 km 

PS Jablonné v Podještědí 41 

km 

- udrţení akceschopnosti 

stanice po dobu 

nepřítomnosti cvičícího 

druţstva 

 

16.2 Náklady na dopravu  

Od technika strojní sluţby jsem si zjistil průměrnou spotřebu poţárního vozidla, která 

budou jezdit na cvičný trenaţér na Smrţovku, amortizace vozidla nebude brána v potaz: 

 

    - MAN CAS 15/2500/400 - S2Z  průměrná spotřeba nafty na 100 km činí cca 36 litrů, 

     - Nisan Patrol RZA - L2R   průměrná spotřeba benzínu na 100 km činí cca 16 litrů, 

    - VW Transportér – L2R   průměrná spotřeba benzínu na 100 km činí cca 14 litrů. 

 

Od společnosti CCS Česká společnost pro platební karty jsem zjistil, ţe průměrná cena PHM 

(Natural 95 + Nafta) za měsíc říjen 2010 činí 30,74 Kč/litr. 

 

16.3 Hodnocení nákladů 

V rámci řešení diplomové práce jsem provedl výpočet nákladů na dopravu z jednotlivých 

PS HZS LK. Náklady jsou vyčísleny a zahrnuty v tabulce č. 7 - kalkulace nákladů na PHM. 
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Tab. č. 7 - Kalkulace nákladů na PHM 

Poţární stanice Vozidlo 

Vzdálenost 

mezi PS a 

trenaţérem 

(km) 

Náklady na 

jeden 

výcvik (Kč) 

Počet 

výcviků za 

rok dle 

tabulky č. 8 

Náklady za 

rok (Kč) 

Jablonec nad Nisou MAN 6 132,79 12 1593,48 

Velké Hamry MAN 9 199,19 6 1195,14 

Liberec VW 19 163,53 18 2943,54 

Raspenava MAN 33 730,38 6 4382,28 

Česká Lípa Nisan 63 542,25 12 6507,00 

Jablonné v Podještědí MAN 41 907,44 6 5444,64 

Semily MAN 22 486,92 12 5843,04 

Turnov Nisan 23 226,24 6 1357,44 

Jílemnice MAN 38 841,04 6 5046,24 

 

Z porovnávací tabulky č. 6 je zřejmé, ţe jedna z nevýhod cvičného trenaţéru na Smrţovce 

jsou náklady spojené na dopravu. Celkové náklady na PHM za celý rok HZS LK činí 34312,8 

Kč. Tyto náklady jsou na dopravu – cvičný trenaţér osobní automobil. Náklady na dopravu 

cvičný trenaţér nákladní automobil a autobus nebyl spočítán z důvodu, ţe technik strojní 

sluţby určí dopravu buď, osobním automobilem nebo transportér pro devět lidí.  

Dle mého hlediska je lidský ţivot důleţitější neţ ekonomická stránka. 

Druhá nevýhoda je spojena s akceschopností stanice typu P (PS Velké Hamry, Jilemnice, 

Turnov, Jablonné v Podještědí a Raspenava) při výcviku na cvičném trenaţéru. Za dobu 

nepřítomnosti druţstva stanice typu P, bude vţdy slouţit jedno druţstvo v počtu 1+3 ze 

stanice typu C z příslušného ÚO (PS Jablonec nad Nisou, Semily, Česká Lípa, Liberec). 

Teoretická část výcviku bude provedena na učebně ÚO Jablonec nad Nisou a praktický 

výcvik v hale na Smrţovce, obr. č. 13. Zde sídlí firma Beton – A s.r.o. na ekologickou 

likvidaci osobních, nákladní vozidel a autobusů. S majitelem firmy byla uzavřena dohoda o 

poskytování prostor a havarovaných či k likvidaci určených vozidel k výše uvedeným účelům. 

Za rok 2007 činila ekologická likvidace osobních vozidel 111 ks, nákladních vozidel 2 ks a 

autobusů 1 ks. V roce 2008 osobních automobilů 153, nákladních automobilů 6 ks a autobusů 

1 ks. Rok 2009 byl pro firmu dle majitele velmi úspěšný, protoţe osobních automobilů bylo 

zlikvidováno 243 ks, nákladních 8 ks a 3 autobusy. Celkový počet potřebných osobních 

automobilů pro cvičící druţstva HZS LK činí na jeden rok 84 ks.  
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Nákladní automobil a autobus dle moţností dodaných na ekologickou likvidaci, alespoň 

dva nákladní automobily a autobusy za rok. Pro výcvik na autobus bude stanoven jeden 

termín na jaře a druhý na podzim vţdy ve čtvrtek, to platí i pro nákladní automobil. Výcvik 

bude rozdělen tak, aby příslušník se ho zúčastnil ze svého volna v rámci 150 hodin 

odpracovaných zdarma za kalendářní rok. Vedoucí cvičení rozdělí cvičící tak, aby na jaře 

cvičila ½ cvičících příslušníků HZS LK a druhá ½ na podzim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. č. 13 - Výcvikový trenaţér Smrţovka       Obr. č. 14 - Místo pro cvičení, příprava scénářů 

 

Vozidla jsou zdemolována na přání vedoucího cvičení dle připraveného scénáře a následně 

připravena na předem určené místo obr č. 14. 

Vedoucí cvičení zadá scénář, který určí polohu a umístění havarovaných vozidel ve 

vyhrazeném prostoru.  

Při výcviku má havarované vozidlo všechna kola, dveře, sedadla a volant. Je zbaveno všech 

provozních náplní a umístěna imitace autobaterie s  připojeným kabelem. V havarovaném 

vozidle je figurant z řad příslušníků HZS ČR. Musí pouţívat nezbytné ochranné pomůcky, 

zejména ochrana zraku a hlavy. K účelům slouţícím pro výcvik je při vědomí, udává bolest na 

prsou, má dýchací potíţe a necitlivost dolní poloviny těla.  

V závislosti na místních podmínkách se mohou jednotlivé varianty scénářů lišit (moţná 

změna polohy vozidel a umístění figuranta podle stavu havarovaných vozidel, stability a 

bezpečnosti.) 

 

 

 16.4 Příklady scénářů 

 

Vozidla budou před vlastním cvičením poničena pomocí univerzálního nakladače dle 

vzorových scénářů. Praktická část cvičícího druţstva na Smrţovce bude pro osobní 
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automobily kaţdý týden vţdy ve středu (dvě druţstva HZS LK týdně, mimo části měsíce 

červenec a srpen) a pro nákladní automobily a autobusy dle moţností dodaných na likvidaci.  

Scénáře jsou navrţeny dle mých dlouholetých zkušeností u dopravních nehod a zpráv o 

zásahu jednotlivých ÚO HZS LK. Provedl jsem statistické vyhodnocení dopravních nehod dle 

ZOZ za posledních pět let HZS LK, které jsem zanesl do tabulky č. 8. Největší podíl dle 

statistiky zůstává auto na kolech, následuje auto na střeše a nejmenší podíl auto na boku. 

V roce 2009 byla výjimka, kde počet dopravních nehod na boku byl větší neţ na střeše. 

 

Tab. č. 8 - Počet nehod se zásahem jednotky HZS  LK 

Rok Počet nehod 

Celkem 

vyproštěných 

osob 

Auto na 

kolech 

Auto na 

střeše 
Auto na boku 

2005 1122 248 999 75 48 

2006 960 148 870 52 38 

2007 1080 118 990 68 22 

2008 1003 123 936 39 28 

2009 886 131 792 40 54 

 

Příklady scénářů jsou navrţeny tak, aby kaţdé cvičící druţstvo mělo jednou za rok auto na 

kolech, střeše nebo na boku (nejběţnější typy dopravních nehod dle hodnotící tabulky číslo č. 

6 a dlouholetých zkušeností u HZS). Jedná se o tři nejběţnější základní varianty, protoţe 

vlastní zásah při dopravních nehodách bývá odlišný, dochází zde většinou k porušování 

bezpečnosti práce, je nepředvídatelný, s volbou operativních řešení a postupů. Výcvik, který 

se bude prováděn na Smrţovce v hale je na rovném betonovém podkladu s dostatkem místa 

kolem vozidla. Druţstvo zde sjednotí postupy při dopravních nehodách, naučí se správně 

stříhat sloupek A, B, C, odstranit střechu, odtlačit palubní přístrojovou desku, vytvořit 

dostatečný prostor pro vyproštění zraněné osoby. 

Pro ztíţení výcviku navrhuji pouţití různých překáţek v podobě betonové trubky, 

betonových svodidel, nebo pouţití trámů ve vozidle, které ztíţí vyproštění zraněné osoby. 

Nejsloţitější varianty, při kterých se setkávám u dopravních nehod (např. auto na střeše 

zapasované v příkopě podél silnice) nejsou součástí této práce z důvodu porušení bezpečnosti 

práce.  
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Varianta číslo 1  

 

- vozidlo na střeše, střecha zadní hranou stlačena v úrovni řidiče a spolujezdce, vozidlo je 

opřeno o překáţku, např. betonová trubka. Figurant leţí zády na střeše v prostoru od řidiče 

středem, směrem k zadním sedadlům. Obrázek č. 15. 

 

Varianta číslo 2 

 

- vozidlo na levém boku, částečně slisovaná střecha uprostřed, opřena o betonovou trubku. 

Figurant zaklíněn mezi sedačkami hlavou směrem dozadu. Obrázek č. 16 

 

 

 
 

 

 

 

                      

    

   Obr. č. 15 - Varianta číslo 1                    Obr. č. 16 - Varianta číslo 2 

 

Varianta číslo 3 

 

Vozidlo na levém boku, střecha přední hranou stlačena v úrovni řidiče a spolujezdce, vozidlo 

je přední částí střechy opřeno o betonovou trubku. Páté dveře vozidla zajištěna pevnou 

překáţkou, kterou není moţno odstranit. Figurant leţící zády na levých dveřích směrem k 

středovému sloupku spolujezdce. Obrázek č. 17 

 

Varianta číslo 4 

 

Vozidlo na pravém boku, přední část střechy prohnuta v úrovni řidiče a spolujezdce, dveře 

přední a zadní na straně řidiče prohnuty tak, aby nešly otevřít. Figurant leţící v místě 

spolujezdce zády směrem dolů, částečně se opírající o opěradlo sedadla a střechu vozidla. 

Obrázek č. 18 
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   Obr. č. 17 - Varianta číslo 3        Obr. č. 18 - Varianta číslo 4 

Varianta číslo 5 

 

Vozidlo na kolech, utrţena přední kapota vozidla, která je vraţená do prostoru řidiče. Na 

straně spolujezdce vraţen trám. Jedná se o pevnou překáţku, kterou nelze vysunout. Figurant 

leţící na předních sedačkách a zaklíněn pod trámem. Pod kapotou vozidla má figurant ruku.   

Obrázek č. 19 

 

Varianta č. 6 

 

Vozidlo na kolech, střecha slisována podélně, všechny dveře zmáčknuty dovnitř. Figurant 

zaklíněn mezi sedačkami. Obrázek č. 20 

       

 

 

 

 

 

     

    Obr. č. 19 - Varianta číslo 5        

Obr. č. 20 - Varianta číslo 6 

 

Varianta číslo 7 

 

Vozidlo na kolech, slisovány dveře u řidiče a spolujezdce. Figurant sedí na sedačce u řidiče. 

Obrázek č. 21 

 



48 

 

 

Varianta č. 8 

 

Vozidlo na kolech, střecha slisována podélně, všechny dveře zmáčknuty dovnitř. Z levé strany 

překáţka ve formě jiného vozidla, figurant zaklíněn mezi sedačkami. Obrázek č. 22 

 

 

 

 

 

 

   Obr. č. 21 -Varianta číslo 7        Obr. č. 22 - Varianta číslo 8  

Pro simulovaný zásah má kaţdá cvičící jednotka vlastní nářadí uloţené v poţárním 

automobilu, nebo si nářadí připraví na předem označenou základnu. Hydraulický agregát 

nesmí být nastartován. Ukončení zásahu je nahlášeno jejím velitelem po předání figuranta na 

určené místo (vozidlo ZZS) a informaci vedoucího cvičení o zdravotním stavu zraněného a 

poskytnuté první pomoci. 

Bezpečnost sleduje a úroveň zásahu vyhodnocuje vedoucí cvičení. V případě zjištění 

závaţného porušení bezpečnosti práce má povinnost na chybu okamţitě upozornit nebo zásah 

přerušit. Přerušení zásahu se provádí hvizdem z píšťalky. Na tento signál je cvičící druţstvo 

povinno činnost zastavit. Po odstranění bezpečnostní závady a na pokyn vedoucího cvičení, 

lze ve výcviku pokračovat. 

 

16.5 Počet družstev HZS LK na jednu směnu: 

ÚO Jablonec nad Nisou  stanice typu „C“ Jablonec nad Nisou 2 druţstva 1+3 minimálně 

 stanice typu „P“ Velké Hamry 1 druţstvo 1+3 

ÚO Česká Lípa  stanice typu „C“ Česká Lípa 2 druţstva 1+3 minimálně 

 stanice typu „P“ Jablonné v Podještědí 1 druţstvo 1+3 

ÚO Liberec stanice typu „C“ Liberec 3 druţstva 1+3 minimálně 

 stanice typu „P“ Raspenava 1 druţstvo 1+3 

ÚO Semily stanice typu „C“ Semily  2 druţstva 1+3 minimálně 

 stanice typu „P“ Turnov 1 druţstvo 1+3 

 stanice typu „P“ Jilemnice 1 druţstvo 1+3 
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16.6 Rozpis cvičících družstev po týdnech pro ÚO HZS LK 

 Pro potřeby výcviku byla druţstva rozdělena tak, aby nikdy necvičila dvě druţstva 

z jednoho ÚO najednou, kvůli minimálnímu početnímu stavu a zabezpečení akceschopnosti 

jednotky.  

 

Tab. č. 9 - Rozpis ÚO Jablonec nad Nisou 

ÚO Jablonec nad Nisou Týden v roce 

Auto na kolech 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 

Auto na boku, nebo na střeše 23, 25, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 

 

Tab. č. 10 - Rozpis ÚO Česká Lípa 

ÚO Česká Lípa Týden v roce 

Auto na kolech 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 

Auto na boku, nebo na střeše 23, 25, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 

 

Tab. č. 11 - Rozpis ÚO Liberec 

ÚO Liberec Týden v roce 

Auto na kolech 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22 

Auto na boku, nebo na střeše 24, 26,28, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51 

 

Tab. č. 12 - Rozpis ÚO Semily 

ÚO Semily Týden v roce 

Auto na kolech 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22 

Auto na boku, nebo na střeše 24, 26,28, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51 

 

 

Za vyslání druţstva na teoretickou a praktickou část zodpovídá velitel stanice příslušného 

ÚO. Např. ÚO Liberec má stanici Liberec, která má minimálně tři druţstva na směně a na 

stanici Raspenava jedno druţstvo. Tento příklad rozpisu je uveden pro rok 2011, aby rozpis 

souhlasil pro směny. 
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Směna „A“ stanice Liberec bude cvičit auto na kolech v týdnu 3, 9, 15 

Směna „B“ stanice Liberec bude cvičit auto na kolech v týdnu 5, 11, 17 

Směna „C“ stanice Liberec bude cvičit auto na kolech v týdnu 7, 13, 19 

Směna „A“ stanice Raspenava bude cvičit auto na kolech v týdnu 20 

Směna „B“ stanice Raspenava bude cvičit auto na kolech v týdnu 21 

Směna „C“ stanice Raspenava bude cvičit auto na kolech v týdnu 23 

 

Ze stanice Liberec bude slouţit jedno druţstvo v počtu 1+3 po dobu nepřítomnosti druţstva 

Raspenava na stanici v Raspenavě. Zároveň musí být dodrţena akceschopnost jednotky a 

minimální početní stav na obou stanicích. 

 

17. Praktická část na cvičišti v hale ve Smržovce 
 

Úkolem týmu je efektivně a bezpečně vyprostit zraněné osoby z havarovaného vozidla za 

pouţití poţární techniky, věcných prostředků, taktických a odborných postupů a nářadí 

pouţívaného u jednotek poţární ochrany. Součástí výcviku je i vyproštění zraněné osoby, 

poskytnutí první předlékařské pomoci. Transport zraněné osoby bude na místo simulující 

vozidlo ZZS, vyznačené na podlaze červeným kříţem. Cvičící druţstvo předá informace 

vedoucímu cvičení o poskytnutí předlékařské pomoci.  

Havarované vozidlo bude osobní automobil, který má všechny dveře, volant, kola i sedadla.  

Bude zde umístěna imitace autobaterie s jedním připojeným kabelem. Vozidlo bude zbaveno 

všech provozních náplní. Provedou zaměstnanci sjednané firmy. V havarovaném vozidle bude 

zaklíněn figurant z řad příslušníků HZS ČR. Pouţije nezbytné ochranné pomůcky, zejména k 

ochraně zraku a pokrývku hlavy (přilba hasičská).  Je při vědomí, má dýchací potíţe, udává 

bolest na prsou a necitlivost dolní poloviny těla. 

Kaţdé cvičící druţstvo, v počtu 1+3, bude mít vlastní nářadí a osobní ochranné pracovní 

pomůcky ‐ zásahový ochranný oděv, přilbu s obličejovým štítem nebo brýlemi, zásahovou 

obuv, zásahové a chirurgické rukavice. 

Před vlastním cvičením proběhne krátký pohovor mezi vedoucím a cvičícím druţstvem, který 

provede krátké shrnutí. Na závěr provede vedoucí cvičení hodnocení cvičícího druţstva.  

 

17.1 Shrnutí 

Před vlastním cvičením vedoucí cvičení provede krátké shrnutí, na co by se nemělo 

zapomenout. 
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- příjezd k dopravní nehodě - vozidla ustavit do nárazníkového postavení  

- z vozidla vystupovat v reflexních vestách, zásahovém obleku, ochranné přilbě, rukavicích, 

v kapse připraveny chirurgické rukavice 

- umístit výstraţné kuţely minimálně ve vzdálenosti 100 m na dálnici, 50 m na ostatních 

komunikacích, ponechat zapnutá výstraţná světla na vozidle 

- zabránit vstupu nepovolaných osob, zcizení majetku a udrţení veřejného pořádku. Je 

vhodné určit vnitřní okruh (tj. okolo havarovaného vozidla, slouţí pro pohyb záchranářů) 

a vnější okruh (obepíná všechna havarovaná vozidla plus cca 3m, provede PČR, pokud je 

na místě) 

- průzkum provádět při příjezdu formou frontálního pohledu. Další fází je vnitřní a vnější 

průzkum. Vnitřní průzkum je kontakt se zachraňovanými osobami, zjišťujeme jejich 

zdravotní stav ve vozidle, stav vozidla a moţnosti přístupu k zachraňovaným (např. 

nenásilné otevření dveří), včetně druhu pohonu (benzín, nafta, LPG, CNG, hybrid, 

elektropohon, palivové články). Vnějším průzkumem sledujeme zejména vyhledávání 

osob mimo vozidlo 

- příprava hašení tzv. trojnásobná poţární ochrana, voda, ruční hasicí přístroj CO2 a prášek 

- odpojení akumulátorů 

- zastavit úniku provozních kapalin 

- stabilizovat vozidla (v krajním případě můţeme vozidlo posunout, musíme označit 

původní postavení  

- vytvořit dostatečný otvor, umoţňující poskytnutí první pomoci a upřesnění zdravotního 

stavu zachraňované osoby (standardními vstupy: to je otevření dveří, víka zavazadlového 

prostoru, staţením oken, destrukcí oken (zabezpečit přelepením, vhodným způsobem 

vyndat nebo rozbít), nestandardními vstupy pomocí vyprošťovacích nástrojů 

- během zásahu provádět průběţný průzkum 

- zajistit základních ţivotních funkce, zklidnění, je-li lékař i zaléčení, sníţení bolestivosti. 

- se zachraňovaným, je-li při vědomí, trvale komunikovat, v průběhu vyprošťovacích prací 

zajistit jeho krytí   

- upřesnit pořadí vyproštění 

- eliminovat prvky pasivní ochrany ve vozidle - nasadit zachycovače, vyhledat generátory 

plynů pro airbagy, 

- zabezpečit vzniklé ostré hrany (např. pomocí deky ostré hrany přikrýt) 

- postup a razanci určí velitel zásahu dle situace a po konzultaci s lékařem. Jeli na místě 

(nutno spěchat, exitus apod.). Veškerá činnost jednotky se podřizuje šetrnosti vůči 
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zraněnému. Pokud situace na místě zásahu dovolí, lze pro vyproštění zraněného pouţít 

lehátko, transportní desku, scuprán, páteřní dlahu atp. 

- předání zraněné osoby záchranné sluţbě a   

- závěrečný průzkum a předání místa zásahu PČR 

- pracovat ve dvojicích a vzájemně si pomáhat 

 

17.2 Hodnotící tabulka pro vedoucího cvičení – kontrolní záznam 

Pro vedoucího cvičení jsem navrhnul pomůcku ve formě tabulky, kde si bude 

zaznamenávat splněné a nesplněné úkoly.  

 

Tab. č. 13 - Pomůcka pro vedoucího cvičení 

Provedený úkol Pomůcka pro vedoucího cvičení Splněno Poznámka 

Příjezd k místu nehody a 

ustavení vozidel 

 

 nezastavovat v těsné blízkosti havarovaných vozidel 

výstraţná světla zapnuta 

 nárazníkový systém 

  

Činnost druţstva po 

vystoupení 

z havarovaného vozidla 

 průzkum místa zásahu 

 vymezení zón 

 vozidlo na alternativní pohon 

 kontrola neaktivovaných airbagů 

  

Osobní ochrana hasičů  pouţívání předepsané osobní výstroje v návaznosti na 

prováděnou činnost.   

  

Označení místa nehody  minimálně 2 kuţely nebo jiným srovnatelným 

výstraţným zařízením v prostoru před a za 

havarovaným vozidlem 

  

Nahlášení informací na 

OPIS 

 podávány průběţné informace na OPIS (o co se jedná, 

co provádí jednotka na místě zásahu) 

  

Provedení první 

předlékařské pomoci 

 správný směr přístupu ke zraněné osobě a navázání 

kontaktu (kdyţ je při vědomí) 

  

Protipoţární 

zabezpečení 

 zvolení vhodných hasebních prostředků do 

pohotovostní polohy v blízkosti havarovaného vozidla 

a snaha o zabránění zkratu elektrické instalace od 

autobaterie (odpojení akumulátoru) 

  

Spolupráce týmu  nahlášení odpojení akumulátoru VZ   

Zabránění úniku 

provozních náplní 

 způsob jakým bylo provedeno zabránění úniku, šíření 

a jímání unikajících provozních náplní 
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Velení u zásahu  velitel zásahu musí být viditelně označen 

 vydávání rozkazů, vedení zásahu, jeho neustálý 

přehled o celkové situaci v místě nehody, tzn. o 

činnosti zasahujících hasičů, stavu zraněné osoby a 

havarovaného vozidla 

 schopnost reagovat na nenadále vzniklé problémy při 

zásahu (např. selhání agregátu, poškození nářadí při 

zásahu a z toho vyplývající další postup zasahujícího 

týmu), schopnost improvizovat v dané situaci 

  

Stabilizace vozidla  způsob zajištění polohy havarovaného vozidla před 

zahájením záchranných prací a stabilita havarovaného 

vozidla v průběhu celého zásahu 

  

Provedení první 

předlékařské pomoci 

 včasnost prověření základních ţivotních funkcí 

 způsob zajištění základních ţivotních funkcí 

 stabilizace a fixace páteře  

 komunikace se zraněnou osobou  

 psychologické aspekty zásahu 

  

Ochrana zraněné osoby  vyuţití různých ochranných prostředků, zvláště na 

přímou ochranu zraněné osoby - například deky, štíty 

atd. 

  

Průběţný průzkum  kontrola stabilizace vozidla, případný únik PHM, atd.   

Práce s nástrojem 

 

 s ohledem na zachraňované se vyvarovat úderů 

nástrojem do vozidla 

 všichni, kteří jsou v blízkosti záchranných prací musí 

být informováni o právě prováděném úkonu 

s nástrojem 

 hasič, pracující s hydraulickým nářadím musí stát na 

pevné ploše, nástroj drţí oběma rukama v místech 

tomu určených a musí mít nástroj plně pod kontrolou 

  

Spolupráce týmu  reakce na příkazy velitele 

 schopnost zasahujících hasičů reagovat na nově 

vzniklé situace, rychlá pomoc kolegům bez příkazu 

velitele 

 reakce velitele na podněty hasičů 

 rychlé provedení úkolů bez zbytečných prostojů 

 celková souhra týmu 

  

Ovládání nářadí   správná volba nářadí a manipulace s ním   

Manipulace se sklem    způsob bezpečného odstranění, případně zajištění a 

práce se sklem (střepy) 

  

Rozmístění nářadí  

 

 rozmístění nářadí, které musí být provedeno 

s ohledem na jeho další pouţití, aby se nestávalo 

překáţkou v činnosti zasahujících hasičů 

 jednotlivé činnosti při vyprošťování musí být plynulé 

a nemělo by se stát, ţe nářadí vyuţívané na jednom 

místě je potřeba současně na jiném místě 

  

Vytvoření prostoru pro 

přístup a manipulaci se 

zraněnou osobou 

 způsob vytvoření dostatečného a zajištěného prostoru 

pro včasný přístup ke stabilizaci zraněné osoby 
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Uvolnění, vyproštění a 

transport zraněné osoby 

 způsob uvolnění, vyproštění a transportu zraněné 

osoby do vyznačeného prostoru 

 zejména stabilizace ţivotně důleţitých funkcí a fixace 

zraněné osoby 

  

Provedení první 

předlékařské pomoci 

 předání zraněné osoby na určené místo simulující 

vozidlo ZZS  

 podání informací vedoucímu cvičení o stavu této 

osoby a poskytnuté péči 

  

Bezpečnost práce při 

vyprošťování 

 zabezpečení ostrých hran 

 manipulace a odkládání nástrojů a materiálu  

 dodrţování všeobecných bezpečnostních zásad 

  

Závěrečný průzkum  cvičící provedou závěrečný průzkum a předání místa 

zásahu např. PČR 

  

 

18. Odborná připravenost jednotek požární ochrany HZS LK 

 
V následujících tabulkách č. 14 a č. 15 jsou porovnána necvičící druţstva a cvičící 

druţstva. Cvičící druţstva prováděla oproti necvičícím druţstvům méně chyb a za kratší čas 

dokázala bezpečně vyprostit zraněnou osobu z havarovaného vozidla. U necvičících druţstev 

se čas většinou pohyboval hodně přes 20 minut. U cvičících druţstev kolem 15 minut. U 

většiny nehod poţaduje ZZS po hasičích co nejrychleji a hlavně bezpečně vyprostit zraněnou 

osobu. Dle porovnávacích tabulek je vidět ţe cvičící druţstva dosahují výrazně kratších časů. 

Ustavičným cvičením by čas potřebný pro vyproštění zraněných osob nemusel přesáhnout 15 

minut. 

 

18.1 Necvičící družstva 

 

Zúčastňují se pravidelné odborné přípravy – pouze teoreticky (vyprošťování osob 

z havarovaných vozidel dle bojového řádu – Konspekt OP JPO 4-2-01, 4-2-02, 4-2-04) viz 

tabulka č. 14. 

 

Tab. č. 14 - Necvičící druţstva 

Druţstvo 

Varianta 
Neprovedené úkoly 

Výsledný 

čas 

(min) 

Druţstvo č. 1 

Varianta č. 1 

Nedostatečné vymezení místa nehody, špatná stabilizace vozidla, 

neprovedena protipoţární opatření, průběţný průzkum 

neprováděn, ochrana zraněné osoby – ţádná, špatná odezva 

hasičů na rozkazy VZ, nenasazení krčního límce, ostré hrany 

nepřikryty, nebyl proveden závěrečný průzkum. 

 

24:31 
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Druţstvo č. 2 

Varianta č. 7 

Druţstvo neprovedlo vyznačení místa nehody, zapnuto jenom 

výstraţné zařízení, ţádná stabilizace vozidla, VZ provedl 

navázání kontaktu s raněným, ale dále ponechán bez dozoru, 

špatná komunikace mezi VZ a druţstvem, VZ neměl přehled o 

provedených činnostech zasahujících hasičů, špatné odloţení 

nástrojů (otevřené čelisti nůţek, šlapání po nářadí, oka na 

hadicích vyprošťovacího nářadí), vytvoření malého prostoru pro 

zraněnou osobu, odpojení akumulátoru aţ po vyproštění 

zraněného, neproveden závěrečný průzkum. 

22:07 

Druţstvo č. 3 

Varianta č. 8 

Nevytvořen tzv. nárazníkový systém při příjezdu k  nehodě, 

vozidlo bylo vybaveno alternativním pohonem – druţstvo po 

celou dobu zásahu nezareagovalo, zpětná vazba na VZ – 

provedené úkoly nenahlášeny, pozdní provedení kontroly 

ţivotních funkcí, ţádná komunikace se zraněnou osobou, při 

rozbíjení skel bez nenasazení chrániče očí, střepy neodstraněny, 

nebyl prováděn průběţný průzkum – z vozidla vytekl zbytek 

PHM, při předání zraněného nebyla předána informace o stavu 

zraněného a poskytnuta péče.   

24:58 

Druţstvo č. 4 

Varianta č. 5 

Druţstvo provedlo za velmi krátký čas vyproštění a předání 

zraněné osoby, ale dopustilo se mnoha podstatných chyb – 

nárazníkový systém, vymezení zón, kontrola neaktivních 

airbagů, nepodávání informací na OPIS, neodpojení 

akumulátoru, neprovedena stabilizace vozidla, neprovedena 

předlékařská pomoc, střepy na zraněném, souhra týmu nulová při 

vyproštění osoby, při předání zraněného nebyla předána 

informace o stavu zraněného a poskytnuta péče, nebyl proveden 

závěrečný průzkum a předání místa zásahu.  

12:02 

Druţstvo č. 5 

Varianta č. 3 

Druţstvo provedlo zásah bez výrazných chyb, ale za velmi 

dlouhou dobu. Druţstvo zapomnělo na sundání štítu při rozbíjení 

skel, provedení průběţného průzkumu, ochranu zraněné osoby a 

závěrečný průzkum. 

28:23 

Druţstvo č. 6 

Varianta č. 4 

Průzkum místa zásahu byl zaměřen pouze na zraněnou osobu, 

označení místa nehody nebylo provedeno, nedostatečná 

stabilizace vozidla, vozidlo na alternativní pohon zjištěno aţ při 

závěrečném průzkumu, zapomenuto odpojení akumulátoru, 

během zásahu VZ nepodal ţádné informace na OPIS, VZ více 

pracoval, neţ velel, střepy ze skla neodstraněny, nedostatečné 

vytvoření místa pro vyproštění zraněného, nepřikrytí ostrých 

hran, nebyla podána informace o stavu zraněné osoby a 

poskytnuté péči, neproveden závěrečný průzkum a předání místa 

zásahu. 

19:31 

Druţstvo č. 8 

Varianta č. 8 

Neprovedena stabilizace druhého vozidla, nekomunikování se 

zraněnou osobou mimo počátečního průzkumu, při odloţení 
17:52 
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nástrojů zakopávání o hadice, neuzavřeny hydraulické nůţky, 

nepřikrytí ostrých hran, nenasazen krční límec, při odstraňování 

střechy druţstvo zapomnělo, odříznou bezpečnostní pásy – došlo 

k dalšímu poranění zraněné osoby, neproveden závěrečný 

průzkum a předání místa zásahu.  

 

 

18.2 Cvičící družstva 

 

Zúčastňují se pravidelné odborné přípravy – teoreticky (vyprošťování osob z havarovaných 

vozidel dle bojového řádu – Konspekt OP JPO 4-2-01, 4-2-02, 4-2-03, 4-2-04) a prakticky 

(připravují se na různé soutěţe ve vyprošťování) viz tabulka č. 15. Jedná se pouze o čtyři 

druţstva HZS LK. 

 

Tab. č. 15 - Cvičící druţstva 

Druţstvo 

varianta 
Neprovedené úkoly 

Výsledný 

čas 

(min) 

Druţstvo č. 1 

Varianta č. 2 

Kontrola neaktivovaných airbagů, nedostatečná ochrana zraněné 

osoby – při otevírání dveří pomocí hydraulického rozpínáku 

došlo k vysypání skla na zraněnou osobu, fixaci krčního límce 

prováděl jeden zachránce. Nedostatečné informování o stavu 

zraněného při předání vedoucímu cvičení.  

14:31 

Druţstvo č. 2 

Varianta č. 7 

Průzkumem nebylo zjištěno vozidlo na alternativní pohon, 

průběţným průzkumem nebyl zjištěn uvolněný klín stabilizace 

vozidla, při práci se zraněným nepouţity chirurgické rukavice, 

pro případný únik nebyl připraven zachytávač PHM. 

16:06 

Druţstvo č. 3 

Varianta č. 1 

Velmi kvalitní zásah, druţstvo provedlo vyproštění osoby zadní 

části vozidla. Jediná připomínka je zajištění trubky. Druţstvo 

bralo trubku jako pevnou překáţku 

12:01 

Druţstvo č. 4 

Varianta č. 6 

Při stříhání zapomenuta ochrana zraněné osoby, volný krční 

límec – nesprávně zvolená velikost, neproveden průběţný 

průzkum, zapomenuto předání místa.  

15:12 
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19. Bezpečnost práce při vyprošťování z havarovaných vozidel na cvičném 

trenažéru ve Smržovce 
  

19.1 Obsluha vyprošťovacího zařízení a osobní ochranné pracovní pomůcky pro hasiče 

 

Vyprošťovací hydraulické zařízení smí obsluhovat osoba, která je řádně a prokazatelně 

proškolená, seznámená s obsluhou, údrţbou a bezpečností práce. Z odborné přípravy musí 

znát moţnosti a varianty vyuţití pouţívaných technických prostředků [4], [5], [16].  

Rozsah pouţívání osobních ochranných pracovních pomůcek při zásahu stanoví velitel. Dle 

vlastních zkušeností doporučuji: zásahový oděv, zásahová obuv, hasičská přilba s ochranným 

štítem, zásahové rukavice, chirurgické rukavice a respirátor, výstraţná vesta. 

    

19.2 Zvedání vozidel 

 

Při zvedání vozidel vyprošťovacím zařízením nikdy nevstupujeme pod vozidlo. Průběţně 

zajišťujeme jeho stabilitu pomocí klínů, hranolů, rozpěrných tyčí atd.  

Při pouţití jeřábu dbáme bezpečnostních poţadavků obsluhy jeřábu. Zabráníme vstupu osob 

do prostoru moţného pohybu břemene v souvislosti případným kyvem, přetrţením lana, 

uvolněním nebo vyvléknutím vázacího prvku. Zároveň se snaţíme se, aby nedošlo k dalšímu 

poškození vozidla.  

 

Při používání pneumatických vaků [5]:  

 nesmí se pracovat pod zvedaným nákladem, 

 pod zvedaný předmět, pneumatický vak zasunout min. 75% jeho plochy, 

 před zasunutým a nafukujícím se vakem nestojíme - hrozí jejich vystřelení, 

 musíme zabezpečit proti jejich posunutí 

 zákaz pouţívat tří a více pneumatických vaků na sobě (kromě vaků které jsou 

vzájemně spojeny),  

 spodní musí být větší neţ vrchní, 

 podkladový materiál nesmí být kov na kov, 

 kluzký povrch, např. sníh, led, mokro, musíme posypat pískem nebo podobným 

materiálem ke zlepšení přilnavosti, 

 musíme chránit před ostrými hranami, před horkými nebo sálajícími předměty. 
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19.3 Stabilizace vozidla 

 

Před vlastním vyprošťováním musí být kaţdé havarované vozidlo stabilizováno. 

Stabilizací se zabrání posuvům, otřesům, neţádoucím deformacím. Eliminovat moţnost 

odpruţení vozidla. Stabilizaci provádíme vůči zachraňovaným šetrně, bez trhavých pohybů 

s vozidlem. Stabilizaci po celou dobu zásahu kontrolujeme. 

 

19.3 Ochrana před biologickými riziky 

 

Při styku a manipulací s osobami se chráníme chirurgickými rukavicemi a respirátorem. 

Při zjištění infekčního onemocnění musíme [5] provést dezinfekci místa zásahu a pouţitých 

věcných prostředků. Následně zaznamenat ve zprávě o zásahu. 

 

19.4 Obecná pravidla 

 

Přihlíţející osoby (např. zaměstnanci firmy Beton – A s.r.o.) udrţovat v dostatečné 

vzdálenosti od cvičícího místa. Odstraněné částí vozidla ukládat na jedno místo, pracovní 

nástroje ukládat v dostatečné míře od vozidla, aby nepřekáţeli. Vozidla vybavená airbagem 

zajistíme proti moţnému vystřelení pomocí zachycovače volantového nebo bočního airbagu 

[5]. Nasazení zachycovače provádíme tak, abychom do prostoru vloţili pouze ruce, nikoliv 

část trupu s hlavou. U neaktivovaných airbagů dodrţujeme dostatečnou vzdálenost cca 30-90 

cm [5]. Deaktivační doba airbagů po odpojení akumulátorů je různá. Evropské automobily 

cca do 1 minuty, automobily z Asie aţ cca 10 minut a automobily z USA aţ cca 15 minut [5]. 

Uvedené doby jsou pouze orientační, závisí na kapacitě kondenzátoru zajišťujícího aktivační 

energii řídící jednotce i po odpojení akumulátoru [5]. Při stříhání musíme dát pozor na 

umístění generátorů, které slouţí k aktivaci airbagů. Při střiţení do generátoru můţe dojít 

k výbuchu a vystřelení části obalu [5]. 

 

19.5 Záznam o provedeném školení BOZP 

Cvičící druţstva, která se zúčastní cvičného trenaţéru na Smrţovce, budou seznámeni 

bezpečností práce viz. Bezpečnost práce při vyprošťování z havarovaných vozidel na cvičném 

trenaţéru na Smrţovce. Do tabulky „Záznam o školení“ bude napsána organizace (např. ÚO 

Jablonec nad Nisou – PS Velké Hamry), datum školení, jméno a příjmení školitele, podpis 

školitele. Jméno, příjmení, OEČ, zařazení a podpis cvičícího příslušníka. 
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Zde je navrţen formulář pro prokazatelné proškolení druţstva cvičícího na cvičném trenaţéru 

ve Smrţovce. 
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20.  Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo na základě poznatků ze zásahové činnosti navrhnout 

modelové situace a postup při výcviku jednotek PO na cvičném trenaţéru. V současné době 

neexistuje způsob nácviku, simulující všechny varianty, které se mohou vyskytnout při 

skutečném zásahu hasičů. Samotný nácvik umoţňuje přípravu na různé situace, skutečný 

zásah je ovšem vţdy odlišný, nepředvídatelný, s volbou operativních řešení a postupů. 

Vyţaduje od hasičů především fyzickou a psychickou kondici, technické a odborné znalosti, 

rychlost a přesnost při momentálním rozhodování. Pro váţně zraněné pacienty je vţdy 

podstatný čas. Prioritou činnosti na místě zásahu je záchrana ţivota. Pro záchrannou činnost 

to znamená neustálé seznamování se s nejúčinnějšími způsoby vyprošťování zraněných a 

nacvičování rychlého, účinného a bezpečného postupu.  

Cílem je neustálé sniţování času vynaloţeného na vyproštění postiţených osob. Není 

ovšem přípustné provádět neoprávněné postupy vedoucí k dalšímu ohroţení zraněných i 

samotných záchranářů.  

V této práci je provedeno porovnání cvičících a necvičících druţstev. Tento rozdíl je 

markantní, jak je uvedeno v tabulce č. 14 a č. 15. U většiny nehod by čas potřebný pro 

vyproštění postiţených osob u druţstev cvičících nemusel přesáhnout 15 minut. Tento cíl není 

nereálný a můţe být dosaţen jenom usilovným jednotným výcvikem, získáním nejnovějších 

poznatků o vozidlech a zodpovědným přístupem jednotky k místu nehody. Prostřednictvím 

praktického nácviku na trenaţéru můţe vyprošťovací druţstvo přidat ţivotně důleţité minuty 

při záchraně osob a naučí se zde také rychle a účelně pracovat s technickými prostředky. Dále 

je navrţen časový harmonogram pro cvičící druţstva z jednotlivých ÚO HZS LK a jsou 

vyčísleny náklady spojené s dopravou na cvičný trenaţér do Smrţovky. Pro vedoucího 

cvičení je zpracována hodnotící tabulka tzv. kontrolní záznam a formulář pro prokazatelné 

proškolení druţstva v bezpečnosti práce na cvičném trenaţéru na Smrţovce. V práci je 

statisticky vyhodnocena zásahová činnost při dopravních nehodách a popsána charakteristika 

s ohledem na pohon vozidel a bezpečností prvky vozidla.  
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Seznam použitých zkratek 

HZS LK Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

ÚO Územní odbor 

OUPO Odborné učiliště poţární ochrany 

OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky 

PO Poţární ochrana 

OP JPO Odborná příprava jednotky poţární ochrany 

IMZ Instrukčně metodické zaměstnání 

OEČ Osobní evidenční číslo 

BOZP Bezpečnost ochrana zdraví při práci 

EU Evropská unie 

USA Spojené státy americké 

PČR Policie České republiky 

ZZS Zdravotní záchranná sluţba 

ZOZ Zpráva o zásahu 

PHM Pohonné hmoty a maziva 

OPIS Operační a informační středisko 

START S – snadná, T – terapie, A – a, R – rychlé, T – třídění (zraněných osob 

při mimořádných událostí) 

CO2 Přenosný hasicí přístroj oxid uhličitý 

LPG Pohon vozidel na propan - butan 

CNG Pohon vozidel na zemní plyn 

MHD Městská hromadná doprava 

EURO V  Emisní norma 

IZS Integrovaný záchranný sbor 

ADR Přeprava nebezpečných látek po silnici 

VZ Velitel zásahu 

DT Dýchací technika 

DP Diplomová práce 

PHA  Hlavní město Praha  

STČ  Středočeský kraj 

JHC Jihočeský kraj 

PLK Plzeňský kraj 

VKV Karlovarský kraj 
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ULK Ústecký kraj 

LBK Liberecký kraj 

KHK Královéhradecký kraj  

PAK Pardubický Kraj 

VYS Vysočina  

JHM Jihomoravský kraj 

OLK Olomoucký kraj 

ZLK Zlínský kraj 

MSK Moravskoslezský kraj 
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Obrázek č. 6  - okenní airbag patrona umístěna v „C“ sloupku 

Obrázek č. 7  - boční airbag na předním sedadle 

 

    

     Obr. č. 1 - Výztuha prahu a „B“ sloupku          Obr. č. 2 - Výztuha střechy 

 

 

 

 

 

 

              

 

     Obr. č. 3 - Výztuha „A“ sloupku a předních          Obr. č. 4 - Výztuha „C“ sloupku 

          dveří   

 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. č. 5 - Výztuha zadních dveří           Obr. č. 6 - Okenní airbag patrona umístěna  

                          v „C“ sloupku 

                       

 

 

 

 

 

 

 
 

        Obrázek č. 7 - Boční airbag na předním sedadle             

 


