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Anotace: 

 

SUCHÁNEK Z., Bc. Studie požárního zabezpečení zdravotnického koridoru 6. polní 

nemocnice, VŠB-TU, Ostrava 2010, 

 

Klíčová slova: koridor, iniciační zdroje, zvýšení ochrany personálu a pacientů,  

 

Diplomová práce se zabývá řešením stávajícího stavu požárního zabezpečení u stanového 

koridoru 6. POLNÍ NEMOCNICE. První až šestá kapitola popisuje koridor 6. Polní 

nemocnice, jeho materiální složení, strukturu a funkci. V Sedmé kapitole je provedeno 

začlenění pracovišť koridoru polní nemocnice do kategorie činností se zvýšeným požárním 

nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. V kapitole osm jsou řešeny možné 

iniciační zdroje jako rizika vzniku požáru. Poslední část řeší možné úpravy stanového 

koridoru pro zvýšení ochrany personálu a pacientů před vznikem požáru. 

 

Annotation: 

SUCHÁNEK Z., Bc. Study of Fire Protection of Medical Corridor of 6th Field Hospital, 

VŠB-TU, Ostrava 2010, 

 

Key words: corridor, initiatory sources, increase of security of personnel and patients, 

 

Graduation thesis is concerned with a solution of current state of fire protection of tent 

corridor of 6th FIELD HOSPITAL. From the first up to the sixth chapter, the corridor of 6th 

Field hospital is described there, its material composition, structure and function. Chapter 

seven describes a division of corridor into categories with increased or high risk hazard 

according to the level of risk hazard. Chapter eight describes possible initiatory sources as a 

risk of the origin of fire. The last chapter is describing possible adjustments of tent corridor to 

increase the security of personnel and patients from fire. 
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1 ÚVOD 

6. polní Nemocnice je speciální zdravotnický útvar chirurgického typu s možností 

variabilního využití dle situace a je určena k poskytování odborné lékařské péče středně těžce 

a těžce raněným, popáleným a nemocným, včetně prvotní péče o postižené účinky 

chemických nebo bakteriologických zbraní a k provádění jejich odsunu. 

V operacích NATO může být vedena jako národní nemocnice, nemocnice poskytovaná 

hostitelským státem, vedoucím státem v operaci nebo na základě dvoustranných dohod. 

Jedná se o zdravotnické zařízení AČR určené pro zabezpečení zdravotnické péče 

vševojskovým útvarům dle normy STANAG Medical Support Unit ROLE 3. 

6. polní nemocnice je plně pohyblivá vlastními prostředky, logisticky samostatná a má 

prostředky pro zabezpečení ochrany proti Zbraním hromadného ničení na úrovni jednotlivce. 

Musí být schopna zřídit a provozovat dočasnou hospitalizaci do 50 lůžek a krátkodobě až 150 

lůžek denně a poskytnout 120-160 ambulantních výkonů (za den), maximálně však do 300 

osob, dále je schopna provést 15-20 chirurgických výkonů, 5-10 resuscitačních zákroků denně. 

6. polní nemocnice je stavěna stavebnicovým systémem s důrazem na samostatnost 

jednotlivých součástí. [13] 

 

Účast 6. PN na zahraničních misích 

 1999    -  Albánie, Turecko 

 2002    -  ISAF – AFGHANISTAN 

 2003    -  EF – Kuwait 

 2003    -  IF – Irák 

 2004-2005  -  MNB-Irák 

 2005    -  AFC-KOSOVO 

 2005    -  zdrav. tým PAKISTÁN 

 2005-2006  -   Kontingent PAKISTÁN 

 2007-2008  -  ISAF - AFGHANISTAN 
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Počty ošetřených pacientů v jednotlivých misích 

 

Zahraniční mise AFOR 

1999 Albánie, Turecko  

Celkové počty za 140 dní odborné činnosti v Albánii 

  

Počet ošetřených     4 886  

    -  uprchlíci   3 312 

    - vojáci AFOR  1 417 

    - místní obyvatelé  1 57 

 Počet laboratorních vyšetření   469 

 Počet mikrobiologických vyšetření  281 

 Počet RTG+UZ vyšetření   419 

 

Celkové počty za 85 dní odborné činnosti v Turecku 

 

 Počet ošetřených     8 251 

Počet laboratorních vyšetření   468 

 Počet mikrobiologických vyšetření  589 

 Počet RTG+UZ vyšetření   397 

 

Zahraniční mise  ISAF 

2002 Afghánistán  

Plnění úkolů mise 

- zdravotnické zabezpečení bylo poskytováno příslušníkům ISAF v hlavní části nemocnice 

formou lékařského ošetření nebo hospitalizace.  

Od 20. 5. 2002 do 30. 9. 2002 

Počet ošetřených     1440 příslušníků ISAF 

Hospitalizací (lůžko/dnů)    406 

 

Plnění úkolů mise 

- v rámci humanitární péče poskytovali zdravotnickou službu místnímu obyvatelstvu výjezdní 

mobilní týmy (POP 2) a dočasná ambulance, která byla rozvinuta před nemocnicí.  
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- ve spolupráci se CIMIC bylo vybráno 6 stanovišť v blízkosti Kábulu a poskytnuto více než 

7000 ošetření. 

 

Zahraniční mise Winter Race 

2005 – 2006 Pákistán  

Kontingent AČR 

 

Počet ošetřených      3000 

Počet operací v celkové anestesii   56 

 

polní nemocnice a chemická jednotka ISAF 

2007 – 2008 Afghánistán  

tabulka 1- Počet ošetřených 

 AMB. STOM. CHIR. HOSP. RTG. LAB. MIKR. 

3. kontingent 2092 562 68 168 876(50) 560 612 

Celkem 1-3 kontingent 5965 1527 182 502 2282(50) 2626 11435 

 

[13] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Zahraniční mise AFOR  1999 Albánie. Zdroj.: [13] 



 11 

2 REŠERŠE 

Požární ochrana vojsk při výcviku a v operacích 

Ministerstvo obrany 

Publikace je závazný předpis požární ochrany v AČR a vychází ze zákona ČNR č. 133/1985 

sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky Ministerstva vnitra č. 

246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, 

standardizačních dohod NATO a spojeneckých publikací.   

ČSN  33 2140 

Elektrotechnické předpisy. Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely. 

Norma platí pro navrhování, provoz a údržbu elektrických rozvodů v místnostech pro 

lékařské účely, které se nacházejí ve zdravotnických zařízeních. Neplatí pro elektrické 

rozvody ve zdravotnických vozidlech. 

ČSN 73 0835 

Požární bezpečnost staveb – budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových budov a prostorů, určených k 

poskytování zdravotní nebo sociální péče1), pro projektování změn staveb stávajících budov a 

prostorů zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče a pro projektování změn staveb, 

jimiž se upravují objekty a prostory jiného účelu na objekty a prostory zdravotnických 

zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup 

podle této normy. 

http://firepatch.blog.cz/0902/iniciacni-zdroje  

Tato internetová stránka obsahuje popis možných iniciačních zdrojů. 

Vybrané kapitoly požární ochrany  

Ing. Petr Bebčák, Ph.D. 

Doc. Dr. Ing. Aleš Dudáček 

Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský  

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU Ostrava  

ISBN: 80-86634-98-1  

Učební text podává základní informace o požárně bezpečnostních zařízeních. 
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3 KORIDOR 

Koridor je sestaven ze  spojových stanových dílců a tvoří hlavní středovou část polní 

nemocnice, na kterou se napojují jednotlivá odborná pracoviště. 

Za řízení a provoz koridoru odpovídá hlavní lékař 6. polní nemocnice a hlavní sestra 6. polní 

nemocnice. 

Stávající řešení požární ochrany stanového koridoru 6. PN nesplňuje dvě ustanovení dle 

vojenského předpisu Požární ochrana vojsk při výcviku a v operacích. Šířkou i délkou 

překračuje povolené rozměry požárního úseku a nemá žádnou požární signalizaci. 

Cílem této práce je navrhnutí řešení požárního zabezpečení zdravotnického koridoru dle 

vojenských předpisů a možností zvýšení ochrany personálu a pacientů a dále vyhledání a 

analýza rizik spojených s provozem koridoru. [13] 

 

 

Obrázek 2: Letecký snímek Koridoru.      Zdroj.: [13] 
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Na zdravotnický koridor jsou kladeny dva základní požadavky z hlediska mobility  

3.1 Přepravitelnost 

Na silničních komunikacích dle vyhlášky MDaS ČR číslo 102/1995 Sb., §19, odstavec č.2, 

341/2002-§ 12 odst. 2 nebo 301/2001, dále musí být KTN schválen Českým lodním a 

průmyslovým registrem (ČLPR), jako výměnná nástavba „speciální“. 

Na železničních prostředcích jako „speciální kontejner“ za tarif zvláštního nákladu. 

Na vodních dopravních prostředcích jako „kusový náklad“. 

Letecká doprava. [13] 

3.2 Manipulovatelnost 

Bočním překladačem KTN s manipulačním prostředkem KLAUS na podvozku TATRA T815. 

Při použití přepravní plošiny FLAT „M“ pevně spojené na vojenském podvozku TATRA 

T815 přepravní plošina 20´-VP. 

Nosičem kontejneru T-815 Mk IV MULTILIFT s adaptérem uchyceného na čelních vrchních 

a spodních rohových prvcích – při nakládce dochází k náklonu kontejneru v úhlu 30°. 

Pomocí bočních zvedacích vidlic k tomu účelu určených dle ČSN ISO 3874. 

Pomocí jeřábu. [13] 

 

 

Obrázek 4: Složený kontejner.   Zdroj.: [13] 
 

 

 

 

 

Obrázek 3: Rozložený kontejner - 
operační sál.   Zdroj.: [13] 
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4 KONSTRUKCE KORIDORU 

Nosnou konstrukci stanu tvoří pneumatická žebra a pomocná nosná konstrukce. Podlaha a 

potah stanu tvoří jeden celek. Spoje materiálu jsou řešeny vysokofrekvenčním svařováním.  

Součástí stanu je vnější podkladová podlaha. Vnitřní vkládaná podlaha s protiskluznými 

účinky je omyvatelná a dezinfikovatelná.   

Okna o rozměrech cca 600 x 500 mm (dvě na každé boční stěně stanu) jsou vyrobena 

z průhledné fólie. Umožňují venkovní zakrytí materiálem, shodným s potahem stanu. 

Dveře jsou umístěny ve všech čtyřech stěnách stanu. Dveře v čelních stěnách mají rozměry 

1 900 x 2 000 mm (š x v), dveře v bočních stěnách mají rozměry 1 600 x 1 900 mm. 

Nad přímým vstupem do stanu je umístěn přístřešek, zabraňující vniknutí dešťové vody, 

prachu a písku do stanu. Přístřešek je použitelný pro čelní i boční dveře, je oddělitelný od 

stanu a může být samonosný. 

Přechodové moduly: - u stanů pro odborná pracoviště umožňují ke každým dveřím připojit 

další stan; u stanů pro koridor je vytvořena možnost připojit buď 4 stany nebo 2 stany a 2 

kontejnery nebo 1 stan a 3 kontejnery. 

Stan je vybaven vnitřní izolační vložkou, stan pro odborná oddělení je navíc vybaven i 

omyvatelnou prodyšnou hygienickou vložkou.  

Pro snížení vlivu tepelných účinků slunečního záření na vnitřní prostředí stanu je součástí 

příslušenství protisluneční clona. [13] 

 

 

 

1. Horní vrstva koridoru (stan) 

2. Nafukovací žebro 

3. Tepelně izolační vrstva 

4. Hygienická vložka 

 

 

 

4.1 Elektroinstalace a osvětlení 

Rozvody elektrické energie 230V, 50Hz pro zásuvky a osvětlení, jištění, ochrana proti přepětí, 

ochrana před nebezpečným dotykovým napětím.  

Obrázek 5: Nákres složení koridoru. 
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Plošné a lokální osvětlení, držáky a stojany na svítidla, kabeláž se zásuvkami, nouzové 

osvětlení s délkou provozu při výpadku el. Proudu min. 1 hod. 

 

Krytí IP 64 

V každém stanu je podružný rozvaděč vybavený světelnou signalizací přítomnosti napětí u 

všech fází s jištěnou odbočkou pro zásuvky. 

Zásuvky (230 V, 50 Hz): 

Stan pro odborná (zdravotnická) pracoviště: 8 ks zásuvek. Navíc stan s lůžkem JIP vybaven  

zásuvkami  pro 1 lůžko JIP. 

Stan pro koridor: po 2 ks  zásuvek na obou bočních stěnách. 

Stan pro zdravotnický personál: 12 ks  zásuvek (po 6 ks na obou bočních stěnách). 

Na viditelném místě schéma elektrického zapojení. 

 

Osvětlení dle normy ČSN EN 12464-1  

Stan pro odborné (zdravotnické) pracoviště: plošné osvětlení o intenzitě 500 lx.   

Lokální osvětlení: stan vybaven svítidly pro lokální osvětlení, každé o intenzitě 1000 lx.  

Stan pro koridor: plošné osvětlení, denní s intenzitou 200 lx, noční s intenzitou 50 lx. 

Stan pro zdravotnický personál: plošné osvětlení o intenzitě 100 lx.  

Lokální osvětlení: stan vybaven 8 svítidly pro lokální osvětlení lůžek, každé o intenzitě 300 lx. 

Stropní svítidla pro plošné osvětlení jsou pevná i posunovatelná do různých poloh. Lokální 

svítidla jsou přemístitelná. Pro umístění lokálních svítidel jsou stany vybaveny držáky nebo 

stojany, podle způsobu řešení upevnění svítidel. 

Nouzové osvětlení s délkou provozu při výpadku el. proudu min. 1 hod. [13] 

 

4.2 Klimatizace a topení 

Všechny stany jsou jako souprava, jejíž součástí je klimatizační jednotka a vytápění schopné 

zabezpečit vnitřní teplotu ve výši 1 m nad zemí v rozmezí + 20° C až + 24° C při vnějších 

teplotách od – 30° C do + 55° C.  

 

Podtlakový režim - pouze v 1 stanu pro odborná pracoviště (izolátor) 

NBC ochrana (speciální vložka se zajištěním podtlaku v hodnotě - 100 Pa, HEPA filtry).  

NBC - chemické a radiační kontaminace včetně vzdušného zamoření. [13] 
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          Obrázek 6: Podtlakové pracoviště.        Zdroj.: [13]   
 

4.3 NBC ochrana  

Stany pro odborná pracoviště jsou vybaveny zařízením pro zajištění přetlaku v hodnotě 150 - 

200 Pa a  HEPA filtry. 

Koridor umožňuje variabilní sestavu stanů dle potřeby a situace v místě nasazení. 

 

4.4 Prostor pro celkové rozvinutí koridoru  

Prostor pro rozvinutí je zpravidla 45 x 76 m. 

Celková šíře koridoru 45m vychází z: 

šířky stanů         - 34,0 m, 

komunikace pro jízdu sanitních a ostatních vozidel    - cca 4,0 m 

možného použití kontejnerů ISO za ODH jako kryt pro pacienty  -  cca 7,0 m. 

Celková délka koridoru 76m vychází z: 

délky stanů         - 68,0 m 

prostoru pro třídění zraněných      - 8,0 m. 
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5 MATERIÁL KORIDORU 

Použité materiály jsou nesnadno hořlavé a při požáru neodkapávají, rychlost šíření plamene 

po povrchu splňuje podmínky stanovené pro shromažďovací prostory. Není toxický pro 

pokožku, neuvolňuje toxické výpary a nezapáchá. 

Zkouška na omezené šíření plamene dle ČSN EN ISO 15025.  

 

5.1 Materiál nosných žeber, podlahy a potahu stanu 

Nosná žebra, střechovice a podlaha jsou vyrobeny z oboustranně nánosované tkaniny. 

 

5.2 Vnitřní izolační vložky 

Požární odolnost: dle ČSN EN 533, ČSN ISO 6940 

Zkouška na omezené šíření plamene dle ČSN EN ISO 15025  

Není toxická pro pokožku, neuvolňuje toxické výpary a nezapáchá. 

 

5.3 Hygienické vložky 

Zkouška na omezené šíření plamene dle ČSN EN ISO 15025  

Není toxická pro pokožku, neuvolňuje toxické výpary a nezapáchá. 

 

5.4 Kontejnery pro odborná pracoviště 

Jedná se o kontejnery odpovídající normě ISO s kódem 668 převzaté do ČSN 26 93 41. 

Základní parametry mikroklimatu uvnitř kontejneru: 

Provozní teplota v rozmezí + 20° C až + 24° C, relativní vlhkost vzduchu 30 % až 60 %. 

Charakteristika podmínek nasazení: 

Provozovatelnost pracoviště při vnějších teplotách do – 30° C do + 55 °. 

Rozměry: vnější délka  6058 mm  vnitřní délka   5760 mm 

  vnější šířka 2438 mm  vnitřní šířka  2170 mm 

  vnější výška 2438 mm  vnitřní výška  2100 mm 

Plocha:  12,5 m2 

Objem:  26,25 m3 
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Konstrukce: 

Ocelová svařovaná konstrukce kontejneru je z ocelových profilů. Stěny a střecha jsou tvořeny 

ocelovým trapézovým plechem tloušťky 2 mm a jsou zatepleny panely z polyuretanové pěny 

o tloušťce 40 mm, oboustranně opatřené plechem z hliníkové slitiny tloušťky 0,8 mm.  

Podlaha je osazena panely z polyuretanové pěny tloušťky 50 mm s horní vrstvou vodovzdorné 

překližky o tloušťce 18 mm. 

Podle typu pracoviště je kontejner vybaven jednokřídlými dveřmi v jedné nebo v obou 

kratších stěnách. Dveře mají v horní části okno. Dveřní otvor má výšku 1 900 mm a šířku 850 

mm. Dveře, které nejsou spojovacím modulem propojeny s nemocničním koridorem, jsou 

chráněny plachtovým přístřeškem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         Obrázek 7: Přechod mezi Koridorem a přípojným kontejnerem. Zdroj.: [13] 
 

Pro snížení vlivu tepelných účinků slunečního záření na vnitřní prostředí kontejneru je 

součástí příslušenství protisluneční clona. 

Vytápění a klimatizace: 

Ventilační zařízení: 

Pro dodávku vzduchu zbaveného prachu a mechanických nečistot do chráněného prostoru, ve 

kterém je udržován stálý přetlak, je použito ventilační zařízení s předehřevem dodávaného 

vzduchu pro činnost v chladném prostředí a s hepafiltrem. 
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Zástavba kontejnerů: 

Zástavba se liší podle typu pracoviště, vždy však zahrnuje rozvody elektřiny, vodní 

hospodářství a vestavěný nábytek (skříně, skříňky, pracovní desky, dřezový stůl atd.). 

Rozkládací kontejnery pro odborná pracoviště  

Nyní jsou pracoviště operační sál a JIP umístěna v kontejneru Normeca.  

 

5.4.1 Rozkládací kontejnery 

Jedná se o kontejner odpovídající normě ISO s kódem 668 převzaté do ČSN 269341 KTN 

ISO 1 řady 1 – třídění, rozměry a nosnosti ISO 668 a souvisejících norem včetně rámu 

odpovídající únosnosti masivní ocelové konstrukce. 

Základní parametry mikroklimatu uvnitř kontejneru: 

Provozní teplota v rozmezí + 20° C až + 24° C, relativní vlhkost vzduchu max. 60 %. 

Charakteristika podmínek nasazení: 

Provozovatelnost KTN při vnějších teplotách od -30ºC do + 55ºC dle normy STANAG 2895. 

Rozměry 

Vnější rozměry KTN  v přepravní poloze: 

- vnější délka maximálně 6058 mm 

- vnější šířka maximálně 2438 mm 

- vnější výška maximálně 2438 mm  

Vnitřní využitelná plocha rozloženého pracoviště v provozní poloze min. 28 m2. 

Konstrukce 

KTN se systémem SCS rozkládací 1:3, skládající se z hlavní sekce a dvou stranových sekcí 

zasunovatelných do sekce hlavní. Konstrukce musí umožňovat provedení stabilizace a 

vyrovnání do vodorovné roviny pouze urovnáním hlavní sekce; stranové sekce bez 

samostatných opor. Stranové sekce s hlavní sekcí musí po rozložení umožnit utvoření 

hermeticky uzavřeného operačního sálu o ploše min. 28 m2. 

Konstrukce KTN musí umožňovat provedení celkové dezinfekce a dekontaminace vnějších 

stěn KTN, konstrukčními úpravami musí být znemožněno vniknutí mikroorganizmů a 

nečistot do vnitřních stěn kontejneru. 

Vnitřní obklad stěn vyhovuje standardům kladeným na stěny operačních sálů. 

Vnější povrch střechy musí mít protiskluzovou úpravu, možnost nasazení sluneční clony. 

Horní část podlahy tvoří podlahová krytina – litá (polyuretanová), světlé barvy, povrch 

podlahy antistatický a otěruvzdorný, s protiskluzovou úpravou, omyvatelný a 
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dezinfikovatelný běžně dostupnými prostředky. Podlaha je uzemněna. Izolace podlahy 

 max. 50 mm.  

Kontejner má vstupní dveře v obou čelech hlavní sekce o rozměrech min. 1,9 x 2,0 m (š x v). 

Dveře umožňují hermetické utěsnění a jsou otevíratelné min. na 90°. Jsou být uzamykatelné a 

opatřené zámkem, který zajišťuje rozvory. 

 

5.5 Vytápění a klimatizace Kontejnerů 

Elektrická klimatizační/topící jednotka schopná zabezpečit vnitřní teplotu v rozmezí od  

+ 20ºC do + 24º C, vlhkost do max. 60%, funkčnost v rozmezí teplot: - 30ºC do + 55ºC.  

Klimatizační/topící jednotka musí být vybavena HEPA filtry. Výjimku tvoří kontejnery pro 

skladování léčiv a obvazového materiálu, kde je požadována vnitřní teplota v rozmezí  

+ 10° až + 25° C a relativní vlhkost do 70 %. 

Vytápění kontejneru je zabezpečeno podlahovým topením (cca 6 m2 o výkonu 150 W.m-2  

tj. cca 1 kW topného výkonu) a 2 ks nezávislého elektrického topení AEG VH 205. 

Chlazení kontejneru je zabezpečeno klimatizační jednotkou K 4A, vyráběnou speciálně pro 

vojenské skříňové karoserie a kontejnery. Ta je tvořena kompresorovou a kondenzační 

jednotkou a dvěma výparníkovými jednotkami.  

Chladicí výkon je 8 000 W (při teplotě okolí + 45° C, teplotě vzduchu na vstupu do výparníku 

+ 30° C a relativní vlhkosti 60%).  Maximální příkon je 4 000 VA. 
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Pracoviště koridoru 

 
Obrázek 8: Jednotlivé části koridoru. 
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6 JEDNOTLIVÉ SLOŽKY POLNÍ NEMOCNICE 

Pevně napojované na koridor -  

- stanová část nemocničního koridoru (+ doplňky) 

- operační sály 

- přípravna, 

- anesteziologicko – resuscitační oddělení (dále jen ARO), 

- sterilizace, 

- laboratoř, 

- rentgen, 

- lékárna, 

- sklad – lékárenský, 

- sociální zařízení (pro personál, pro pacienty). 

 

6.1 Odborná pracoviště 6. polní nemocnice 

PTO 

Emergency 

RTG 

Biochemická laboratoř 

ODH 

Mobilní chirurgické pracoviště 

CHST 

ARO 

Lékárna 

Zubní ambulatorium 
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6.1.1 PTO – přijímací a třídící oddělení  

Hlavním úkolem PTO je provoz chirurgické ambulance a dalších přidružených ambulantních 

oborů. Dále je určeno pro příjem příchozích pacientů, jejich evidenci a roztřídění dle povahy 

zranění nebo onemocnění. 

Třídící oddělení je rozděleno do tří částí. 

1. Urgentní příjem 

2. Středně a těžce ranění 

3. lehce ranění 

Umístěno v čele nemocničního koridoru. 

 

   Obrázek 9: Přijímací a třídící oddělení.     Zdroj.: [13] 

 

6.1.2 Emergency  

Hlavními úkoly Emergency je příjem, ošetření a stabilizace pacientů s akutním selháváním 

fyziologických funkcí při příjmu jednotlivých zraněných anebo při vyhlášení signálu Mascal 

– hromadný příjem raněných. Emergency umožňuje příjem zraněných dle diagnostiky - 2x P1, 
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5x P2 a 30x P3. Pro tento úkol je plně vybaveno. Emergency je součástí hlavního koridoru. 

Provoz je nepřetržitý.  

Třídění raněných: 

  P1 – těžce ranění 

  P2 – středně těžce ranění 

  P3 – lehce ranění 

 

Obrázek 10: Pracoviště pohotovosti.      Zdroj.: [13] 

 

6.1.3 RTG 

Hlavním úkolem pracoviště je kompletní rentgenová diagnostika v polních podmínkách. 

Zejména diagnostika těžkých poranění a podezření na závažná onemocnění. Dle potřeby i pro 

přímé nasazení RTG přístroje na operačním sále při provádění operačních zákroků, na 

jednotce intenzivní péče pro diagnostiku náhlého zhoršení pooperačních stavů a na lůžkové 

části polních zdravotnických komplexů. 
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Pracoviště je umístěno v kontejneru ISO 1C. Kontejner je vybaven veškerým přístrojovým 

vybavením potřebným pro provádění skiagrafických vyšetření, snímkování skeletu, břicha, 

hrudníku a plic (pojízdný RTG přístroj včetně C ramene, vyšetřovací stůl, stativ se 

snímkovací clonou, vyvolávací automat atd.). 

Na pracovišti RTG je nyní nově nainstalováno CT. 

 

Obrázek 11: Pracoviště RTG.       Zdroj.: [13] 

 

6.1.4 Biochemická laboratoř 

Hlavním úkolem biochemické laboratoře je zpracování a vyhodnocení biochemických vzorků. 

Provádění biochemických a hematologických vyšetření, současně organizuje vyšetřování a 

zajištění krve a jejich derivátů v oblasti transfúzní služby. 
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Biochemická laboratoř je umístěna v izolovaném ISO kontejneru a je připojena na koridor. 

 

6.1.5 ODH – oddělení dočasné hospitalizace 

Hlavním úkolem ODH je umístění raněných, nemocných, zasažených popř. popálených, kteří 

potřebují dočasnou hospitalizaci pro neschopnost dalšího odsunu nebo zde zůstávají 

v krátkodobém léčení před návratem k jednotce. 

Hospitalizační část se/stává ze dvou oddělení po 15 lůžkách. Pro rozvinutí hospitalizační 

části se mohou použít 4 klimatizované stany, každý o ploše cca 35 m2.  

Jako hospitalizační lůžka se mohou použít polní skládací lehátka (7 až 8 lehátek v jednom 

stanu).  

Obrázek 12: Biochemická laboratoř.      Zdroj.: [13] 
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Obrázek 13: Oddělení dočasné hospitalizace.     Zdroj.: [13] 

 

6.1.6 MCHT - Mobilní chirurgický tým  

Hlavním úkolem MCHT je vytvoření podmínek pro třetí operační sál sloužící pro malé 

chirurgické zákroky a schopnost samostatně pracovat mimo základnu 6. PN. 

MCHT má k dispozici POP II (pojízdná převazovna) a je přímo napojen na koridor 6. PN. 

POP II je určena k poskytování neodkladných výkonů první lékařské pomoci a k provádění 

malých chirurgických zákroků. 
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Obrázek 14: Kontejner Mobilního chirurgického týmu.    Zdroj.: [13] 
 

6.1.7 CHST – chirurgický specializovaný tým  

Hlavním úkolem CHST je provádění plánovaných i akutních chirurgických operačních 

výkonů. CHST tvoří dva chirurgické operační sály, aseptický a septický. Aseptický OPS je 

umístěn v kontejneru 3:1 Normeca a je napojen na koridor 6. PN.  Samostatné celky 

doplňující asetický OPS jsou umístěny v ISO kontejnerech. Jde o přípravnu a sterilizaci, které 

nejsou napojeny na koridor 6. PN. Septický OPS se skládá ze dvou ISO kontejnerů, přípravny 

a OPS. Přípravna je napojena na koridor 6. PN a OPS je napojen na přípravnu. Provoz CHST 

je od 8.00 hod. do 16.00 hod. denně mimo neděli. Po 16.00 hod. a v neděli je provoz 

zabezpečen hotovostní službou. 

Součástí MCHT je Sterilizovna (modul zdrav sterilizace). Je určena k zajištění sterilizace 

zdravotnického materiálu v polních podmínkách. Především pro sterilizaci zdravotnického 

materiálu pro operační sál, jednotku intenzivní péče a další lékařská zařízení polního 

zdravotnického komplexu. 
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Sterilizovna je umístěna v kontejneru ISO 1C se zdravotnickou úpravou. Její výbavu tvoří 

parní sterilizátor, mycí a dezinfekční automat, zařízení na výrobu demineralizované vody, 

ultrazvuková čistička, svářečka fólií s řezačkou a skříně na vysterilizovaný materiál atd.  

 

 

Obrázek 15: Pracoviště chirurgického specializovaného týmu.   Zdroj.: [13] 

 

6.1.8 ARO – Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

Hlavním úkolem ARO je léčebná a ošetřovatelská péče u pacientů, u kterých došlo k selhání 

některé z životně důležitých fyziologických funkcí. Oddělení ARO má 4 plně vybavená lůžka 

k resuscitaci a zajištění fyziologických funkcí. Je umístěno v kontejneru 3:1 Normeca a je 

napojeno na koridor 6.PN. Součástí oddělení ARO je 6 intermediálních - JIP plně vybavených 

lůžek umístěných v stanovém dílci, připojeném ke koridoru ARO.  
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Lůžka JIP slouží k observaci pacientů, kterým hrozí selhání některé z životně důležitých 

fyziologických funkcí. Provoz na ARO, JIP je směnný- poskytuje pacientům nepřetržitou 

léčebnou a ošetřovatelskou péči. 

 

 

Obrázek 16: ARO.         Zdroj.: [13] 

 

6.1.9 Lékárna 

Hlavním úkolem lékárny je výroba, skladování a výdej zdravotnického materiálu, léčiv a 

krevních derivátů. Lékárna je umístěna v ISO kontejneru, který je napojen na koridor 6.PN.  

Lékárnu tvoří výdejna, sklad léčiv, sklad obvazového materiálu a prostor pro uchování léčiv 

vyžadujících uložení v chladu. 

a) výdejna je umístěna v kontejneru ISO 1C (modul zdravotnická lékárna - 

výdejna) 

b) sklad léčiv je umístěn ve dvou  kontejnerech ISO 1C (kontejnerový sklad 

léčiv) 
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c) sklad obvazového materiálu je umístěn ve dvou  kontejnerech ISO 1C 

(kontejnerový sklad obvazového materiálu) 

d) součástí lékárny jsou dva chladicí kontejnery ISO 1C TK – dvoukomorový a 

jednokomorový. Jsou určeny skladování termolabilních léčiv a jiného 

termolabilního zdravotnického materiálu. 

 

 

Obrázek 17: Výdejní prostor lékárny.      Zdroj.: [13] 

 

6.1.10 Zubní ambulatorium 

Hlavním úkolem zubního ambulatoria je stomatologická léčebná a ošetřovatelská péče. 

Stomatologické ambulatorium je určeno pro stomatologické vyšetření a ošetření nemocných, 

k diagnostice stomatologických onemocnění a monitorování jejich léčby v polních 

podmínkách.  
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Stomatologické ambulatorium je umístěno v kontejneru ISO 1C. Je vybaveno 

stomatologickými přístroji a nástroji, zařízením pro provoz dentální ambulance, zubním RTG 

a samonosnou stomatologickou soupravou s  viziografií. 

 

 

Obrázek 18: Zubní ambulatórium .      Zdroj.: [13] 
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7 ZAČLENĚNÍ PROVOZOVANÝCH ČINNOSTÍ 

Dle § 4 Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 28. Vyhl. 

MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

Začlenění provozovaných činností je provedeno na základě zákona o požární ochraně, který 

však neuvádí bližší podmínky začlenění pro stejný anebo podobný typ stavby jako je 

nemocniční koridor 6. PN. 

 

7.1 Druh provozované činnosti- uvedení místa, kde je činnost 

provozována 

Nemocniční koridor - údaje rozhodné pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění 

 

Začlenění dle § 4 odstavce 2 písmene h) zákona o požární ochraně: 

Jedná se o stavbu pro shromažďování většího počtu osob, klasifikované dle Vyhlášky č. 

137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu (§3 písm. g/4) 

 

Začlenění dle § 4 odstavce 2 písmene j) zákona o požární ochraně: 

V koridoru nejsou běžné podmínky pro zásah, naplňují se složité podmínky pro zásah dle § 18 

písm. f) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

 

Jedná se o činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) a odst. 

2, písm. j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 18 

písm. f) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu § 3 písm. g/4 
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8 MOŽNÉ INICIAČNÍ ZDROJE 

Iniciační zdroje jsou uvažovány jako možné zdroje iniciace v podmínkách provozu stanového 

koridoru. 

Předpokladem zapálení je: 

1. existence hořlavého souboru (hořlavá látka + oxidační činidlo) 

2. vytvořením hořlavých plynů a par odpařením, vypařením nebo tepelným rozkladem 

Zvýše uvedeného vyplývá, že iniciační zdroj musí mít minimální obsah energie nutné k těmto 

procesům - tzv. minimální iniciační energie (MIE), a určitou teplotu převyšující teplotu 

vznícení dané látky, tedy: 

E zdroje > MIE a zároveň t zdroje > t vznícení 

 

Podle druhu energie, kterou zdroj zapálení způsobí, lze iniciační zdroje rozdělit na: 

- přímé tepelné 

- vzniklé přeměnou jiné energie na tepelnou 

 

Přímé tepelné iniciační zdroje: 

Mezi nejčastější přímé tepelné iniciační zdroje řadíme plamen, jiskry z topenišť a motorů a 

žhavá tělesa. [10] 

8.1 Plamen  

Plamen je jedním z nejsilnějších iniciačních zdrojů. Jeho teploty jsou obvykle 700 až 1500 oC 

a mnohonásobně tedy převyšují teplotu vznícení většiny hořlavých látek. Proto je možno 

plamenem iniciovat prakticky všechny hořlavé látky. [10] 

8.2 Žhavá tělesa  

Žhavá tělesa jsou iniciačními zdroji v závislosti na jejich teplotě a velikosti povrchu, jímž se 

dotýkají hořlavé látky. Příkladem takového zdroje je rozžhavený nebo roztavený kov, horká 

stěna topidla. [10] 

8.3 Iniciační zdroje vzniklé přeměnou elektrické energie na tepelnou 

8.3.1 Elektrický zkrat  

Elektrický zkrat vzniká spojením dvou různých potenciálů přes malý odpor. Příčinou může 

být technická závada způsobená stárnutím nebo prodřením izolace a spojením živých vodičů. 
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Důsledkem zkratu jsou především účinky tepelné, dynamické (deformace zařízení) a případně 

vznik elektrického oblouku. Vzniklá tepelná energie je obvykle dostačující k zapálení 

materiálu, který je v bezprostřední blízkosti zkratu. [10] 

8.3.2 Přechodový odpor  

Přechodový odpor vzniká nedokonalým stykem spojovaných částí nebo nedokonalým 

provedením spoje vodičů (např. spojení dvou vodičů různých kovů zkroucením, kde jeden 

kov bývá hliník). Přechodem proudu přes takové místo se může takto provedený spoj zahřát 

až na 900 oC. [10] 

8.3.3 Elektrický oblouk  

Elektrický oblouk je jev, který je způsoben vyrovnáním dvou nesouhlasných potenciálů, 

provázený ionizací prostředí. Může vzniknout následkem zkratu, přerušením vodiče pod 

proudem, přerušením kontaktu v místě s velkým přechodovým odporem apod. [10] 

8.3.4 Elektrostatický náboj  

Elektrostatický náboj vzniká při dotyku dvou látek a rozdělením nábojů po jejich oddálení 

(prouděním, třením, rozstřikováním), případně indukcí náboje od jiných nabitých těles nebo 

usazovaných iontů. Dle ČSN 33 2140 musí být na operačních sálech ochrana před 

nebezpečnými účinky statické elektřiny. Tato norma se odkazuje na ČSN 33 2030, ale ta byla 

již několikrát nahrazena. V současnosti platí ČSN 33 2030 z roku 2004 – elektrostatika – 

směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny. 

Z důvodu nebezpečí iniciace medicinálních plynů musí mít operační sál úpravu na odvod 

těchto plynů a okolí operačního stolu musí být rozděleno do zón. Dále musí být v sále 

speciální podlaha z elektrostatického vodivého materiálu, který pokud je spojen se zemí není 

schopen hromadit ve větším množství elektrostatický náboj. Současně s tím musí být 

používány antistatické materiály (obuv, oblečení, látky v okolí pacienta). [3], [4] 
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Obrázek 19: Nebezpečné pásmo.     Zdroj.: [3] 
 

Zóna G - rozměrově vymezená část prostoru okolo zařízení s uzavřeným systémem 

lékařského plynu, a to ve vzdálenosti 5 cm od systému, kde se může vytvořit výbušná směs 

následkem porušení těsnosti uzavřeného systému lékařského plynu. 

Zóna M -  rozměrově vymezená část prostoru okolo hranice zóny G do vzdálenosti 20 cm a 

prostor pod operačním stolem, kde se může vytvořit výbušná směs následkem porušení 

těsnosti uzavřeného systému lékařského plynu a při použití hořlavých kapalin určených pro 

dezinfekci a odmašťování. [3], [4] 

8.3.5 Výboj blesku  

Výboj blesku velmi často iniciuje hořlavé soubory, neboť při něm vznikají vysoké teploty v 

ochranných vodičích. V blízkosti úderu blesku vznikají velké proudy schopné iniciace a 

vysoká indukovaná napětí. Vedle toho hrozí možnost iniciace také silným ohřevem 

bleskosvodu. 
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Ochrana elektrického zařízení pojízdných a převozných prostředků vojenské techniky před 

bleskem 

Základní požadavky 

Ochrana před bleskem se vztahuje na pojízdné a převozné prostředky vyšší než 4,5 m. 

Druhy ochrany před bleskem 

Ochrana před bleskem se rozděluje na vnější a vnitřní 

a) Vnější ochrana před bleskem 

Tvoří ji bleskosvodná soustava - rozumí se tím všechna venkovní zařízení pojízdného a 

převozného prostředku, která slouží k zachycení a svedení bleskového proudu do země. 

Zajišťuje především ochranu před účinky blesku v prostoru zóny ochrany před bleskem 

(ZOB 0) vně pojízdného a převozného prostředku, kde hrozí přímý úder blesku. 

b) Vnitřní ochrana před bleskem 

Jejím úkolem je zabránit vzniku potenciálních rozdílů v prostoru ZOB 1 (uvnitř pojízdného a 

převozného prostředku) mezi všemi kovovými konstrukcemi a vstupujícími a vystupujícími 

vedeními (silnoproudé, datové, telekomunikační) tak, aby neohrožovaly osoby, elektrická 

nebo elektronická zařízení. Všechny vstupy do pojízdného a převozného prostředku, tj. 

silnoproudá, datová i telekomunikační vedení mají být (s ohledem na četnost výskytu přepětí) 

vybavena ochranou před přepětím. K vyrovnání potenciálů dochází většinou na přípojnicích 

k vyrovnání potenciálů. Potenciál se vyrovnává v jedné až třech úrovních: 

- na rozhraní ZOB 0/ZOB 1 (na vstupu pojízdného a převozného prostředku) na tzv. hlavní 

přípojnici k vyrovnání potenciálu přímo nebo přes svodiče bleskového proudu (při menších 

nárocích přes svodiče přepětí s velkou propustností) nebo přes jiskřiště (popř. výbojkové 

bleskojistky) 

- v elektrické instalaci na dalších přípojnicích (např. v každém oddělení pojízdného a 

převozného prostředku), 

- na vstupech do chráněného zařízení na tzv. místní přípojnici k vyrovnání potenciálů (MP) 

nebo na společné „ochranné zemi“, kterou může představovat např. ochranný vodič (PE) 

v rozsahu nn.  

Ochrany před přepětím ze silové a slaboproudé strany je vhodné těsně před zařízením připojit 

ke společné místní přípojnici k vyrovnání potenciálů, aby obvody elektronického zařízení 

nebyly ohroženy rozdílem potenciálů mezi jednotlivými vstupy. 

I při zapojení ochran na vstupu do pojízdného a převozného prostředku nebo jejich části nelze 

zabránit tvoření přepětí indukovaného v tzv. otevřených smyčkách při úderech blesku do 

bleskosvodné soustavy nebo do okolí v okruhu až 3 km od pojízdného a převozného 
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prostředku. Elektronické zařízení je pak namáháno v místě neuzavření smyčky, tj. např. mezi 

přívodem nízkého napětí a svorkami k připojení slaboproudého vedení. Ideální v tomto 

případě je soustředění ochrany z obou vstupů v jediném ochranném zařízení, jakými jsou 

kombinované ochrany, např. CS – protektor chránící terminál (přepěťová ochrana určená pro 

počítače) a FAX - protektor (přepěťová přípojnice určená pro fax, modem a faxmodemové 

karty). 

Ochrana před přepětím může být různá. Měřítkem je snížení poruchovosti zařízení přepětím, 

které určuje i náklady na její zřízení. Ty by měly být v souladu s cenou chráněného zařízení, 

náklady na jeho opravu a často též škodami, které s sebou přináší výpadek jeho provozu.  

V souladu s ČSN EN 60664-1 by všichni dodavatelé elektroinstalací pojízdných a převozných 

prostředků měli zajistit, aby přepětí v jednotlivých zónách a pro konkrétní kategorie 

elektrických zařízení nepřekročilo hraniční hodnoty uvedené v ČSN EN 60664-1. To lze 

zaručit pouze selektivním použitím přepěťových ochran dimenzovaných pro jednotlivé zóny. 

Ochranné prostředky (svodič bleskového proudu a svodiče přepětí) zajišťují, že zbytkové 

přepětí leží vždy pod požadovanými úrovněmi, přičemž je respektováno též hledisko 

hospodárnosti jejich proudovým dimenzováním. [6] 

 

Podmínky pro ochranu před bleskem 

U zařízení vyšších než 4,5 m musí být zajištěna ochrana před bleskem.  

Podmínky pro ochranu: 

a) Všechny vodivé části zařízení musí být vodivě propojeny, přičemž přechodový odpor 

jednotlivých částí nesmí být větší než 0,1 . 

b) Doporučuje se užívat tyčových zemničů a náhodných zemničů jako jsou kotevní kolíky 

anténních stožárů apod. Horní konce tyčových zemničů nemají vyčnívat nad povrch země 

více než 0,15 m a u prutových zemničů více než 0,5 m. 

c) K zajištění spojení chráněného zařízení se zemí postačuje, je-li použito nejméně dvou 

tyčových zemničů 1 m dlouhých. Účinnost lze zlepšit zaléváním zemničů vodou. 

d) Zřízení ochrany před bleskem nesmí narušit ochranu před nebezpečným dotykovým 

napětím. Pokud z funkčních nebo provozních důvodů nelze provést přímé spojení chráněného 

zařízení se zemí, musí se zajistit uzemnění pomocí jiskřiště apod. 

e) Pro svod k zemniči se smí použít měděné lano o průřezu nejméně 6 mm2. 

f) Jako náhodný jímač lze užít kovovou konstrukci anténního systému, stožáru apod. Na 

konstrukci musí být u země rozpojovací šroubová svorka minimálně M8 pro připojení 

uzemňovacího vodiče, případně rozpojovací svorka s jiskřištěm. [6] 
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Výjimky 

Zařízení nemusí být chráněna za těchto podmínek: 

a) pokud se na ně nevztahuje ustanovení o použití ochrany před bleskem podle předpisu 

Vševojsk-16-8, 

b) pokud jsou v ochranném prostoru jiného jímače. [6] 

 

8.4 Iniciační zdroje vzniklé přeměnou světelné energie 

8.4.1 Sluneční záření  

Sluneční záření může iniciovat hořlavé soubory, jsou-li jeho paprsky zaostřeny například 

dutým zrcadlem, naplněnou lahví apod. Přímým sáláním slunečního tepla může být dosaženo 

povrchové teploty 70 až 100 oC. [10] 

8.4.2 Laserové záření  

Laserové záření může mít ještě na značné vzdálenosti i bez soustředění čočkou takovou 

hustotu energie, že může být iniciačním zdrojem. [10] 

8.4.3 Soustředěním paprsků čočkou  

Soustředěním paprsků čočkou lze snadno v ohnisku dosáhnout teplot vyšších než 1000 oC. 

[10] 

 

8.5 Dělení iniciačních zdrojů: 

Iniciační zdroje jsem rozdělil do dvou skupin z hlediska původu jejich vzniku: 

 

Vnější  - Nastřelení (napadení) základny. Při této situaci může dojít k iniciaci od 

zápalné munice z ručních zbraní, granátů, raket apod., nebo k iniciaci vlivem poškození 

vnitřního vybavení koridoru.  

Umístění koridoru vně základny je vždy na místě kde je co nejmenší možnost, že bude 

zasažen. Kolem celého komplexu se zpravidla staví betonové nebo kamenné defenzní valy. 

Tyto valy by měly při útoku zabránit tomu, aby nedošlo k zasažení koridoru střepinou nebo 

odraženými částmi různého materiálu vlivem tlakové vlny. Dále jsou na stanech vyobrazeny 

zdravotnické kříže pro informování nepřítele, že je komplex humanitární. 
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Další rizika hrozí při vjezdu zdravotnických vozidel na základnu. Jízda, při níž má vozidlo 

zapnuté majáky má prioritní vjezd. Avšak s ohledem na místo kde nemocnice operuje. 

V případě konfliktu jako je Afganistan, Irák apod. nelze toto vozidlo vpustit na základnu bez 

předchozí prohlídky zaměřené na nástražné výbušné systémy. Další možné řešení omezení 

rizika výbuchu, je instalovat v blízkosti koridoru betonový kryt, ve kterém zdravotnické 

vozidlo zaparkuje, a ranění jsou přemístěni na třídící oddělení. Současně je nutná instalace 

rušiček signálu z důvodu možnosti dálkového odpálení výbušniny. 

Dále je nutno při vjezdu vozidel stanovení kódů, které budou používat zdravotnická vozidla. 

Toto opatření je důležité kvůli identifikaci osob, které tyto vozidla řídí a zdravotníků. 

Všechna tato opatření se mohou využít v různých kombinacích. Vše závisí na místě, kde 

základna operuje a na rozhodnutí velitele základny. 

 

Vnitřní - Úmysl. Riziko úmyslné iniciace je omezeno kontrolou pacientů při vstupu na 

základnu a dále při vstupu do stanové části koridoru kde pacienti prochází prohlídkou a 

tříděním dle povahy a druhu zranění. Přesto tento druh iniciace nelze vyloučit z důvodu 

přijmu raněných z řad místního obyvatelstva. Proto je nutné při hospitalizaci těchto pacientů 

na tato rizika nezapomínat a přijmout určitá opatření jako je například monitorování prostoru 

kamerami anebo neustálou službou. 

- Neodbornou manipulací s elektrickými přístroji.  

Riziko lze snížit pravidelnými školeními k používání elektrických přístrojů.  

- Vada na elektroinstalaci.  

Riziko iniciace hrozí z důvodu možnosti vzniku elektrického zkratu, přechodového odporu, 

elektrického oblouku, elektrostatického náboje. 

- Vada na elektrickém přístroji.  

Snížení rizika iniciace vadami na elektroinstalaci a elektrickém přístroji lze dosáhnout 

pravidelnými revizemi. V AČR platí Český obranný standart pro Elektrická zařízení 

v pojízdných a převozných prostředcích pozemní vojenské techniky a předpis VŠEVOJSK 

16-8. 

Dle tohoto předpisu se dělí elektrická zařízení podle účelu na: 

- pojízdná; 

- převozná; 

- přenosná; 
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Pojízdné elektrické zařízení je funkční celek trvale instalovaný v jedné nebo více vozových 

skříních kolových nebo pásových vozidel, přívěsů, návěsů, popřípadě na jiné bojové technice, 

na které jsou pevně uchycena elektrická zařízení (stroje, přístroje, rozváděče, svítidla, 

instalační materiál apod.), které slouží k výrobě, rozvodu, přenosu, přeměně a využití 

elektrické energie. Zařízení se může používat i za jízdy. [6] 

 

Převozné elektrické zařízení je určeno ke stejným účelům jako pojízdné elektrické zařízení. 

Není však trvale instalováno ve vozové skříni. Vzhledem ke své pracovní činnosti se může 

jako celek (nebo jeho část) používat mimo vozovou skříň. [6] 

 

Přenosné elektrické zařízení slouží ke stejným účelům jako pojízdné elektrické zařízení. Není 

však trvale instalováno ve vozové skříni, ale přemísťuje se lidskou silou. Může se 

přemísťovat i za provozu. 

Při revizích elektrických zařízení by mělo být zohledněno použití všech přístrojů a zařízení. 

Ty jsou koncipovány pro kamenné nemocnice a výrobce nepředpokládá časté převážení a 

změny prostředí. [6] 

 

Výchozí revize 

S každým zařízením musí být dodána výrobcem (dovozcem) zpráva o provedení výchozí 

revize elektrického zařízení, která hodnotí stav zařízení zjištěný prohlídkou a měřením. U 

prvního kusu (prototypu) musí být na každém elektrickém zařízení provedena výchozí typová 

revize zkušebním komisařem OTD AČR. Schválení elektrického zařízení na základě výchozí 

typové revize elektrického zařízení a vydání souhlasu k provozu tohoto zařízení v armádě 

provádí Úř SOD MO ČR. [6] 

 

Revize elektrického zařízení se uskutečňují podle ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. 

Revize elektrických zařízení, ČSN 33 1600 Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly 

elektrického ručního nářadí během používání, ČSN 33 2000-6-61 Elektrotechnické předpisy. 

Elektrická zařízení. Část 6: Revize. Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi, ČSN 33 1610 

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání a doporučení ČES 33.03.95 

Kontroly elektrických zdravotnických přístrojů v provozu. [6] 
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9 POROVNÁNÍ VOJENSKÝCH PŘEDPISŮ S CIVILNÍMI 

Při porovnání vojenského předpisu,,Požární ochrana vojsk při výcviku a v operacích,, který 

vychází ze zákona ČNR č. 133/1985 sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

z vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru, standardizačních dohod NATO a spojeneckých publikací 

s civilními předpisy a zákony o PO jsem zjistil určité rozdíly a to konkrétně ve stanovení 

velikostí přízemního provozního celku.  

Ve vojenském předpisu jsou tyto rozdíly vztahující se na koridor 6. PN : 

 

Prostory s kapacitou větší než 20 osob musejí být vybaveny zařízením pro akustický signál 

vyhlášení požárního poplachu. 

 

Maximální plocha přízemního provozního celku, popř. samostatného objektu, je 62,5 m x 40 

m a vytváří samostatný požární úsek. 

 

Tyto dvě podmínky stanový koridor nesplňuje.  

 

9.1 Požární hlásiče  

Pro zabezpečení koridoru můžeme volit ze dvou variant požárních hlásičů: 

1. Požární hlásiče napájené ze sítě s individuální adresací a jejich následným napojením 

na ústřednu elektrické požární signalizace, kterou je možno umístit k dozorčímu 

koridoru. 

Výhody použití:  Okamžitá signalizace požáru s identifikací místa požáru, Rychlá reakce. 

Nevýhody použití:  Nutnost rozšíření kabelových rozvodů a jejich složitá implementace do 

stávajících rozvodů. 

2. Bateriové požární hlásiče 

Výhody použití:  Snadná instalace, možnost změny umístění těchto hlásičů. 

Nevýhody použití:  Není přesná identifikace místa požáru. [9] 
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9.1.1 Rozdělení požárních hlásičů 

Požární hlásiče rozdělujeme na tlačítkové a samočinné. Použití samočinných požárních 

hlásičů je pro koridor účinnější z důvodu jejich funkce bez zásahu lidského činitele. 

 

,,Podle místa, ve kterém hlásiče vyhodnocují parametry požáru je můžeme dělit na bodové 

hlásiče, které sledují fyzikální parametry požáru na jednom místě, a lineární (liniové) hlásiče, 

které sledují změnu fyzikálních parametrů na určitém úseku nebo v určitém prostoru.  

Podle fyzikální veličiny, kterou hlásiče sledují a případně vyhodnocují, 

je dělíme na hlásiče: 

· kouřové 

· teplotní (tepelné) 

· vyzařování plamene (v UV, viditelné nebo IR oblasti spektra) 

· speciální (např. ultrazvukové apod.; u nás se používají výjimečně) 

Podle způsobu vyhodnocení změn fyzikálního parametru lze hlásiče dělit na: 

· maximální - reagují na překročení nastavené mezní hodnoty 

sledovaného parametru 

· diferenciální - reagují na překročení rychlostní změny (gradientu) 

sledovaného parametru 

· kombinované - obsahují maximální i diferenciální část, reagují v 

případě reakce alespoň jedné z obou částí 

· inteligentní - hlásiče s vestavěnou „inteligencí“ vyhodnocení změn 

fyzikálního parametru 

Podle časového zpoždění reakce hlásiče na změnu fyzikálního 

parametru požáru můžeme hlásiče rozdělit na: 

· hlásiče bez zpoždění - reagují bezprostředně po překročení mezní 

maximální případně diferenciální hodnoty 

· hlásiče se zpožděním - sledovaný parametr nebo rychlost jeho z měny musí překračovat 

nastavenou limitní hodnotu po určitou dobu. Teprve potom hlásič reaguje - signalizuje 

POŽÁR. Doba zpoždění je někdy závislá na velikosti překročení příslušné limitní hodnoty 

sledovaného parametru. 

Zvláštním druhem hlásičů jsou hlásiče se vzorkováním vzduchu, tj. systémy, ve kterých je ze 

střeženého prostoru nasáván vzduch a přiváděn k hlásiči (obvykle kouřovému). Podle míst 

nasávání mohou být tyto hlásiče použity jako hlásiče bodové nebo liniové. Nasávání vzduchu 
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může být buď pomocí ventilátoru nebo s využitím tlakových rozdílů při instalaci na 

vzduchotechnické potrubí. Podle sledovaného parametru lze hlásiče rozdělit na: 

· kouřové hlásiče - vyhodnocují vznik požáru na základě zjišťování přítomnosti požárních 

aerosolů v ovzduší 

· teplotní hlásiče - vyhodnocují zvyšování teploty v prostoru 

· hlásiče vyzařování plamene - reagují na vyzařování plamene v určité části spektra, nebo na 

určitých vlnových délkách“  [9] 

 

9.2 Výběr požárního hlásiče 

V prostředí ve kterém budou umístěny požární hlásiče nelze zabránit prašnosti a proto jsou 

nejvhodnější: 

Teplotní hlásiče bodové 

,,Nejčastěji se používají jako kombinované, tj. sdružující systém maximální i diferenciální, 

které vyhodnocují překročení maximální teploty nebo překročení rychlosti nárůstu teploty. V 

současné době se nejčastěji používá pro jejich konstrukci principu založeného na měření 

teplot dvěma termistory. Prvý je volně přístupný pro okolní vzduch a druhý je pro zvýšení 

tepelné setrvačnosti uzavřen do tepelně izolovaného materiálu. Volně přístupný termistor 

slouží pro měření okolní teploty - část maximální. Diferenciální část je založena na měření 

teplotní diference mezi oběma termistory. Čím je rychlost zvyšování okolní teploty větší, tím 

se také vlivem rozdílné tepelné setrvačnosti zvětšuje rozdíl teplot mezi termistory a současně 

se zkracuje reakční doba diferenciální části. Výstupy maximální a diferenciální části jsou 

vedeny do součtového obvodu, jehož výstup ovládá klopný obvod.“ [9] 
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Obrázek 20: Blokové schéma kombinovaného teplotního hlásiče.  Zdroj.: [9] 
 

9.3 Úprava koridoru 

Nemocniční koridor současně nesplňuje délku ani šířku provozního celku danou vojenským 

předpisem. Z tohoto důvodu je vhodné tyto prostory rozdělit. Rozdělení koridoru požárně 

dělící konstrukcí v tomto případě není realizovatelné. Koridor nelze dělit na dvě nezávislé 

části z důvodu komplexnosti celé stavby, ale lze do něj umístit konstrukci, která rozdělí 

koridor na dvě samostatné buňky. Výše uvedené řešení nesplňuje normy požárně dělících 

konstrukci, ale rozdělením dojde ke zvýšení bezpečnosti pacientů i zdravotnického personálu. 

Konstrukce koridoru se skládá z pevného rámu, nafukovacích žeber a samotné stanové části. 

Nafukovací žebra jsou mezi sebou spojena kovovými kulatými profily.  

Pevný rám plní funkci nosné konstrukce. V případě špatného dofukování koridoru, selhání 

kompresorů či protrhnutí některé z částí zabraňuje sesunutí nebo pádu stanů. Na tuto nosnou 

konstrukci je možné nainstalovat dělící část koridoru. Toto rozdělení je možné pouze tam, kde 

nedojde k rozdělení pracoviště na dvě části a zároveň v takovém místě kde splní podmínku 

velikosti jednoho provozního celku dle vojenského předpisu. 
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Obrázek 21: Ukázka místa rozdělení koridoru 

 
Popis rozdělení:  

Rozdělení koridoru je možné rámem, který lze upevnit na konstrukci stanu. Místo upevnění je 

znázorněno na obr. 21. Bylo zvoleno tak aby nečlenilo pracoviště a zároveň aby bylo co 

nejblíže polovině koridoru. Výsledkem je, že obě buňky splňují velikost požárního úseku dle 

vojenského předpisu, i když konstrukce požární dělící stěny neodpovídá předpisům. Na rám 

by se upevnila vnitřní izolační vložka, která splňuje požární odolnost dle ČSN EN 533, ČSN 

ISO 6940, má zkoušku na omezené šíření plamene dle ČSN EN ISO 15025, není toxická pro 
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pokožku, neuvolňuje toxické výpary a nezapáchá. Do rámu se vsadí požární dveře. S požární 

odolností EW 15-30DP3, EI 15-30 DP3. 

Protože se jedná o značný zásah do konstrukce stanového koridoru je nutné na konstrukci a 

její usazení zpracovat projekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22: Možné upevnění dveří.   Zdroj.:[13]  
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10 ZÁVĚR 

Cílem zpracování této diplomové práce bylo splnit požadavky kladené vojenským požárním 

předpisem Požární ochrana vojsk při výcviku a v operacích na koridor 6. polní nemocnice, 

porovnat tento předpis s civilními a navrhnout zlepšení současného stavu požárního 

zabezpečení. 

Řešení požárního zabezpečení koridoru 6. polní nemocnice je velice specifické z důvodu jeho 

konstrukce použitých materiálů. Normy jsou koncipovány na jiný druh stavebních konstrukcí. 

V úvodní části je popsána polní nemocnice po materiální a funkční stránce. Dále jsou 

charakterizována jednotlivá pracoviště. 

V další části práce jsem vyhledával možné iniciační zdroje a snažil se eliminovat jejich vznik.  

V závěrečné fázi jsem se zaměřil na zabezpečení koridoru požárními hlásiči, které jsem 

popsal a navrhl nejvhodnější typ hlásiče. Dále následovalo rozdělení koridoru na dvě části. 

Rozdělení jsem navrhl a popsal, avšak toto řešení nesplňuje podmínku vojenského předpisu o 

členění stavby na požární úseky, požárně dělící konstrukcí z důvodu nemožnosti 

implementace požárně dělící konstrukce do takové stavby. 

Koridor jsem proto navrhl rozdělit na tzv. buňky konstrukcí, která je tvořena z rámu 

potaženého látkou (stejný materiál jako hygienické vložky stanu) a požárních dveří. Tím je 

dosaženo větší bezpečnosti zdravotnického personálu a pacientů. 
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12 SEZNAMY 

12.1 Seznam použitých zkratek 

NATO - North Atlantic Treaty Organisation, Organizace severoatlantické smlouvy 

AČR - Armáda České republiky 

ISAF - International Security Assistance Force, Mmezinárodní podpůrné bezpečnostní 

síly; mírové síly NATO v Afghánistánu 

AFOR - Albánia Forces, Mise Albánie 

IFOR - Iraq Forces, Mise Irák 

MNB  IRÁK - Multinational Brigade Irák, Mnohonárodnostní brigáda Irák  

AFC KOSOVO- Allied Forces Command, Spojenecké síly 

RTG - Rentgen 

POP II - Pojízdná převazovna 

AMB. - Ambulance 

STOM. - Stomatologie 

CHIR. - Chirurgie 

HOSP. - Hospitalizace 

LAB. - Laboratoř 

MIKR. - Mikrobiologie 

ČNR - Česká Národní rada 

MDaS - Ministerstvo dopravy a spojů 

KTN - Kontejner 

ČLPR - Český lodní a průmyslový registr 

NBC - Nuclear, Biological, Chemical, Jaderné, biologické a chemické zbraně neboli 

zbraně hromadného ničení 

PTO - Přijímací a třídící oddělení 

ODH - Oddělení dočasné hospitalizace 

CHST - Chirurgický specializovaný tým 

ARO - Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

OZP - Oddělení zdravotnického průzkumu 

CT - Pomputer thomography, Počítačová tomografie 

MCHT - Mobilní chirurgický tým 

JIP - jednotka intenzivní péče 

MIE - Minimální iniciační energie 
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OTD - Odborně technický dozor 

Úř SOD MO ČR - Úřad státního odborného dozoru ministerstva obrany České 

republiky 

PO - Požární ochrana 

tzv. - takzvaně 

UZ - Ultrazvuk 
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