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spolupráce s příslušníky HZS hl. m. Prahy HS-9 „Pražský hrad“, s hasiči francouzského 
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Úvod 

Pražský hrad má pro Českou republiku mimořádný význam. Je to symbol naší vlasti, 

odvěké sídlo panovníka, střed české církve a v neposlední řadě také centrum turistického 

ruchu. Z kulturního hlediska se jedná o unikátní dílo, jehož hodnota je vskutku 

nenahraditelná. Každý občan této republiku může Pražský hrad navštívit, těšit se z jeho krásy 

a velkoleposti. Ovšem je rovněž třeba přijmout plnou odpovědnost za to, že jej budou moci 

navštěvovat také následující generace – je tedy třeba zajistit jeho ochranu. 

Požární ochrana Pražského hradu představuje velice komplexní a složitý systém – 

vždyť hradní komplex se rozkládá na ploše téměř 7 hektarů a uchovává řadu 

architektonických skvostů a cenných předmětů. Systém ochrany se zde musí snoubit s funkcí 

hradu jako sídla hlavy státu a středem církve, což s sebou přináší řadu režimových opatření, 

které je třeba respektovat. 

Cílem této práce je popsat systém požárního zabezpečení Pražského hradu a vytvořit 

návrhy k jeho vylepšení. V práci jsem se tematicky zaměřil na evakuaci cenných předmětů a 

jako konkrétní objekty jsem zvolil Archiv Pražského hradu a Obrazárnu Pražského hradu.  

Při práci jsem vycházel z odborných konzultací povolaných osob z Kanceláře 

prezidenta republiky, Správy Pražského hradu, a jednotky HZS hl. m. Prahy HS-9 „Pražský 

hrad“. Velkým přínosem mi pak byla stáž u výjezdové jednotky zmíněné stanice „Pražský 

hrad“, při níž jsem měl možnost prakticky studovat systém požární ochrany, a to jak 

vybraných chráněných prostor, tak i Pražského hradu komplexně. Jakožto příslušníkovi HZS 

hl. m. Prahy se mi dále naskytla možnost zúčastnit se programu dlouhodobé odborné 

spolupráce hasičů SDIS Horní Rýn, ASS Lucemburska a HZS hl. m. Prahy. Na základě 

členství v tomto programu jsem se dostal ke klíčovému materiálu, a sice k Plánu záchrany 

uměleckých děl pana Ltc. François Louviau z SDIS 68 Haut-Rhin, jímž jsem se nechal ve své 

práci významně inspirovat. 
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Vymezení používaných pojmů 

Definování pojmů je zvláště důležité u termínů, které nejsou silně zažité v širokém 

povědomí, stejně tak u těch, které jsou používány v různých oborech, kde zastupují různé 

pojmy. Rovněž se setkáváme s tím, že každý dokument (zákon, norma, odborný text) používá 

svou vlastní terminologii a svou vlastní interpretaci výrazů. V případě dokumentů v cizím 

jazyce se k tomu ještě přidává diverze vlivem překladu. Abych se vyhnul nejednoznačnosti 

textu diplomové práce, uvádím níže seznam definovaných pojmů. Není-li uvedeno jinak, 

jedná se o definice vytvořené pro účel této práce. Pokud používám převzatou definici, tak na 

tuto skutečnost upozorňuji. 

areál Pražského hradu: 

Území sestávající z hradního komplexu a dalších prostranství (Prašný most, Jelení 

příkop, Jízdárna, Královská zahrada, Královský letohrádek a další), kde platí režimová 

opatření Pražského hradu. 

artefakt: 

Jakýkoli člověkem vytvořený nebo přetvořený předmět. 

evakuační plán: 

Souhrn metodických postupů vedoucích k efektivnímu provedení transportu osob, 

zvířat či věcí z místa ohroženého negativními účinky mimořádné události. 

hasební obvod: 

Územní obvod ve smyslu předpisů [10] a [15], ve kterém je příslušná jednotka 

přiřazena jako první JPO. 

historická budova: 

Budova, která je kulturní památkou. 

historický objekt: 

Stavba, nebo její část, která je kulturní památkou. 

hradní komplex (ve spojitosti s Pražským hradem): 

Část Pražského hradu jasně vymezená hradním opevněním. 
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kulturní dědictví: 

Hodnota uchovávaná v kulturních památkách. 

kulturní památka: 

Nemovité a movité věci, stavby, případně jejich části nebo soubory, které jsou 

významnými doklady historického vývoje, životního stylu a prostředí společnosti od 

nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka 

z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, 

vědecké a technické anebo mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým 

událostem. (volná interpretace definice z [8]) 

Plán evakuace cenných předmětů: 

Metodika řešící evakuaci cenných předmětů, jejímž výstupem je Plán evakuace 

cenných předmětů zpracovaný formou operativních karet. Metodika vznikla pro účel této 

práce a je inspirována Plánem záchrany uměleckých děl (od Ltc. François Louviau z SDIS 68 

– Haut-Rhin, Francie). 

Světové dědictví: 

Zkrácená verze termínu „Světové kulturní a přírodní dědictví“. 

Světové kulturní a přírodní dědictví: 

Jedná se o kulturní a přírodní dědictví ve smyslu Ústavy UNESCO. V práci je 

používán pouze v souvislosti právě s organizací UNESCO. 



 

4 

 

Rešerše 

Přestože historické objekty bývají staré i stovky let, jejich ochrana před následky 

mimořádných událostí je záležitostí především několika posledních dekád. V průběhu této 

doby vzniklo nepřeberné množství publikací, norem a právních předpisů řešících požární 

ochranu bytových staveb, průmyslových objektů a jiných mladších protějšků historických 

staveb. V oblasti požární ochrany se kulturní objekty takového zájmu nedočkaly, a tak je 

v současné době k dispozici o poznání méně informačních pramenů řešících tuto 

problematiku. Cílem rešerše je vyhledat literaturu a jiné zdroje mající význam ve vztahu 

k této práci. 

Jako první jsem hledal v doporučené literatuře zadané pro tuto práci. Publikace 

Evakuace osob 1 [1] se věnuje téměř výhradně evakuaci osob, nicméně nenašel jsem v ní 

žádné informace přínosné pro ochranu kulturních památek a cenných předmětů, či jejich 

evakuaci. Kniha 155 let událostí s pražskými hasiči [5] poskytuje zajímavé informace 

o požárech kulturních památek na území hl. m. Prahy, jako například požár Národního 

divadla, či požár věže Týnského chrámu. Dvoudílná publikace Procházka s architektem 

Procházkou [3] poskytuje podrobné informace o Pražském hradě z pohledu stavebního 

a architekturního. Nicméně ani jedeno dílo z doporučené odborné literatury nemá pro tuto 

práci velký význam. 

Zajímavým zdrojem informací je záznam z 5. mezinárodní konference Profesní 

komory požární ochrany na téma „požární ochrana hmotného kulturního dědictví“. 

Záznam je elektronicky zpracovaný a obsahuje podklady přednášejících – 8 prezentačních 

dokumentů v českém nebo anglickém jazyce a 2 textové dokumenty v anglickém jazyce. 

Textové dokumenty jsou zpracovány formou uceleného textu, kdežto prezentační dokumenty 

obsahují jen soubory útržkovitých poznámek. Nicméně i přes tento nedostatek je záznam 

cenným zdrojem informací pro problematiku požární ochrany historických objektů. NFPA 

914 – Recommended Practice for Fire Protection in Historic Structures [19]. Norma od 

National Fire Protection Association psaná v anglickém jazyce. Dokument představuje soubor 

doporučených postupů a odborných informací z oblasti požární ochrany historických objektů. 

Obsahuje všeobecnou část, která seznamuje s nepříznivými vlastnostmi kouře a plamene. 

V odborné části jsou pak rozebírána požárně-technická specifika historických budov. Součástí 

dokumentu je také rozsáhlá příloha, která slouží jako metodický postup pro hodnocení 

požárně-technických vlastností historických budov – a to jak jejich konstrukce, tak 

i vybavení. Celkově se norma věnuje problematice převážně z pohledu požární prevence. 
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Téma evakuace je v díle řešeno jen okrajově a není mu věnován zvláštní prostor. V oblasti 

akademických prací jsem našel diplomovou práci Václava Kratochvíla z roku 1993 [6]. 

Václav Kratochvíl v ní velmi obsáhle charakterizuje historické objekty z pohledu požární 

ochrany, analyzuje minulé požáry historických objektů a poukazuje na statistická data požárů. 

Dále v práci shrnuje příslušnou legislativu, charakterizuje požárně technické charakteristiky 

používaných stavebních materiálů, možnosti nasazení požární techniky a volbu hasebních 

látek. Výsledkem práce je metodika pro posuzování požárního nebezpečí v historických 

objektech. Z pohledu evakuace (a záchrany) majetku nenahraditelné hodnoty je z práce 

podstatná poznámka autora, že záchrana majetku musí být provedena prioritně podle 

nahraditelnosti hodnoty předmětu – nejprve předměty nenahraditelné, následně těžce 

nahraditelné a jako poslední předměty lehce nahraditelné. Zároveň však podotýká, 

že o hodnotě předmětu lze při zásahu jen těžko rozhodnout, a tak by měly být určeny 

v dokumentaci zdolávání požáru. 

Dokumenty, které velice podrobně řeší problematiku evakuace cenných předmětů, 

jsou Plány záchrany uměleckých děl – jmenovitě metodika zpracovaná Françoisem Louviau 

z SDIS 68 – Horní Rýn (Francie) [20] a konkrétní Plány záchrany uměleckých děl pro muzea 

Musée Bartholdi a Musée Unterlinden ve francouzském městě Colmar [21]. Všechny 

dokumenty jsou ve francouzském jazyce. 

Výsledky rešerše 

Česká republika nemá v současnosti žádný právní předpis či standard řešící přímo 

požární ochranu historických objektů a kulturních památek. Obdobně se mi nepodařilo nalézt 

mnoho pramenů věnujících se tomuto tématu – zvláště pak v českém jazyce. 

V problematice evakuace cenných předmětů jsou pro mou diplomovou práci 

nejcennější dokumenty Plánů záchrany uměleckých děl z francouzského města Colmar – 

z těch bude z velké části vycházet. 
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1 Ochrana kulturních památek a jejich význam 

Podle legislativy České republiky se výtvor lidské činnosti stává kulturní památkou na 

základě prohlášení Ministerstva kultury ČR [8]. Ovšem prvotním impulsem musí být vždy 

subjektivní shledání člověka (jedince nebo skupiny), že daný artefakt v sobě uchovává cenné 

hodnoty, které by bylo patřičné zachovat i pro další generace. Takovým artefaktem může být 

stavba, socha, obraz, mince či listina. Kulturní hodnota může být do díla vnesena záměrně, 

jako tomu bývá v případě uměleckých děl či zdobných fasád budov, nebo zcela neúmyslně, 

kdy autor vytváří dílo prostě a účelně na základě aktuálních požadavků společnosti 

a s použitím prostředků a technologií dané doby. Bezděky tak v díle uchovává „otisk“ své 

doby, který je čitelný i pro následující generace. Setkáváme se tak s jevem, kdy se původně 

moderní dílo stává kulturní památkou. 

1.1 Právní rámec ochrany kulturních památek 

Význam kulturního dědictví je zakotven již v Listině základních práv a svobod [16], 

která je součástí ústavního pořádku České republiky. V Listině je stanoveno, že každý má 

zaručen přístup ke kulturnímu bohatství ČR stanovený zákonem a dále že nikdo nesmí při 

výkonu svých práv poškozovat kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. 

Takovým zákonem je především zákon č. 20/1987 Sb. „o státní památkové 

péči“ [8]. Předpis vymezuje pojem kulturní památky a národní kulturní památky, upravuje 

postup pro jejich prohlašování a evidenci. Jako ústřední orgán ve věci státní památkové péče 

stanovuje Ministerstvo kultury ČR a jako další orgány krajské úřady a obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností. Jsou zde zakotveny povinnosti vlastníka kulturní památky a 

podmínky za jakých lze provádět rekonstrukce a úpravy kulturních památek. 

Prohlašování věcí za kulturní památky se realizuje prostřednictvím veřejných vyhlášek 

MKČR, prohlašování věcí za národní kulturní památky a prohlašování památkových rezervací 

pak prostřednictvím nařízení vlády ČR a prohlašování památkových zón vyhláškami MKČR. 

Pro Českou republiku, jakožto člena Evropské unie a zastánce mezinárodního práva, 

platí také řada nadnárodních předpisů. Významnou organizací, která se na tomto poli 

angažuje, je organizace UNESCO. Jedním z dokumentů, který tato organizace vydala, je 

Haagská úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu. Byla přijata Českou 

republikou (tehdy Československem) formou vyhlášky ministra zahraničních věcí 94/1958 
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Sb. Úmluva ctí ideu, že kulturní dědictví kteréhokoli národa je zároveň kulturním dědictvím 

celého lidstva. Tudíž je nepřípustné, aby při ozbrojených konfliktech docházelo k ničení 

kulturních statků nepřátelské strany a tím k ochuzování kulturního dědictví lidstva. Úmluva 

poukazuje na to, že kulturní statky je třeba chránit i v dobách míru. Jednak vytvářet účinná 

ochranná opatření před případným útokem, dále zařadit závazky této úmluvy do učebních 

osnov vojáků a vštěpovat jim tak úctu ke kulturním statkům bez rozdílu příslušnosti k národu, 

či kultuře.  

Dalším dokumentem organizace UNESCO je Úmluva o ochraně světového 

kulturního a přírodního dědictví. I ta je pro Českou republiku závazná a je to stěžejní 

dokument, na jehož základě vznikl Seznam světového kulturního a přírodního dědictví. V ČR 

je v tomto seznamu zařazeno 12 objektů a lokalit včetně Pražského hradu [34]. 

Kromě mezinárodní organizace UNESCO, se na poli ochrany kulturního dědictví 

podílí také Evropská unie. Ta v této souvislosti vydala řadu dokumentů. Tím stěžejním je 

Evropská úmluva o krajině, která řeší především přírodní kulturní dědictví. Výchozím 

bodem této úmluvy je konstatování, že krajina je neodmyslitelný prvek kulturního dědictví, 

a tak vyžaduje zvláštní ochrany, aby byla zachována pro další generace. Pro Českou republiku 

je tato úmluva závazná. 

Text této kapitoly představuje (neúplný) výčet předpisů závazných pro ČR v oblasti 

ochrany kulturních památek. Ovšem žádný z nich neřeší ochranu kulturních památek před 

účinky mimořádných událostí, natož problematiku evakuace a záchrany cenných předmětů. 

Pro tyto případy tedy platí všeobecné předpisy (například zákon „o požární ochraně“). 

1.2 Význam kulturních památek 

Hlavní význam kulturních památek je patrný již po jednoduchém rozboru výrazů, 

které je označují – „kulturní památka“, „historický objekt“, „kulturní dědictví“, 

„pamětihodnost“, či „světové dědictví“ – všechna tato slovní spojení zjevně označují něco, 

co je nositelem cenné hodnoty, kterou je patřičné udržovat a zachovávat. Jedná se tedy o 

jakýsi „otisk doby“ – neklamné svědectví vypovídající o kultuře, zvyklostech, společenské 

struktuře, vyspělosti, stavitelských dovednostech a mnoha dalších aspektech dané doby. 

Doba, ze které památka pochází, bývá mnohdy stovky let vzdálená od současnosti. Mohlo by 

se zdát, že významnost kulturní památky je přímo úměrná jejímu stáří, ovšem ne vždy tomu 

tak je. Například Vila Tugendhat je z roku 1928 a je rovněž zapsána v Seznamu světového 
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kulturního a přírodního dědictví. Rozhodující totiž je význam památky pro další generace. 

Je však pravda, že starých artefaktů je obecně vzato méně, než těch mladších, tudíž jsou 

vzácnější. 

Historické objekty nemusí být jen odkazem pro následující generace bez dalšího užití. 

Často mívají ještě občanský účel užití – tedy slouží aktuálním potřebám současné 

společnosti. V některých případech účel užívání nijak zvláště nekoresponduje s charakterem 

historického objektu. Na našem území tomu tak bývalo zvláště za časů nepříznivých, jako 

třeba za 2. světové války, nebo později za vlády KSČ, kdy řada statků a zámeckých objektů 

byla využívána pro potřeby JZD, či armády. Nutno podotknout, že zvláště v těchto dobách 

památky trpěly neuvážlivým užíváním nejvíce. Často se však setkávám s přístupem, kdy 

se uživatel naopak snaží citlivě využít kulturně-historického potenciálu památky pro svou 

činnost. Zde mám na mysli obývání historických objektů pro reprezentativní účely v podobě 

budov oper, divadel, galerií, muzeí, ale také velvyslanectví, ministerstev a jiných úřadů. 

Ve výčtu nelze opomenout Pražský hrad – sídlo prezidenta České republiky. 

Jak jsem se zmínil, při občanském užívání historických objektů je třeba dbát na to, aby 

nedocházelo k jejich necitelnému poškozování, ke kterému docházelo především v minulém 

století. V dnešních dobách, kdy je Česká republika členem Evropské unie a ctí mezinárodní 

právo včetně úmluv UNESCO, je toto riziko znatelně menší. 

Nezávisle na tom, jaký mají kulturní památky odkaz pro další generace, či jakému 

občanskému účelu nadále slouží, obohacují prostředí kolem sebe svou jedinečnou 

architekturou a jejich vzhledem. To je příjemným zpestřením jak života obyvatel žijících 

v blízkosti památek, tak i pro jejich návštěvníky. 

Fenoménem dnešní doby je cestovní ruch – turizmus. Ten se od doby vzniku 

samostatné České republiky rychle rozrůstá, což je potěšující hned z několika důvodů. 

Prostřednictvím cestovního ruchu dochází k poznávání nových odlišných kultur a tím 

i k jejich pochopení, čímž se eliminuje xenofobní smýšlení mezi lidmi a zabraňuje se tak 

vzniku ozbrojených konfliktů. Což je právě to, čeho se snaží dosáhnout organizace UNESCO. 

Dále se takto Česká republika prezentuje jako národ s bohatou historií a ctící význam 

kulturního dědictví a to je jistě pozitivní věc. 

Další význam turizmu je v posledních letech hodně sledovaný a nabývá na 

významnosti. Mám na mysli vztah mezi cestovním ruchem a HDP České republiky, tedy 

kolika finančními prostředky nám turizmus „přispívá do státní kasy“. Hrubý domácí 
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produkt ČR v roce 2009 činil 3 625,9 mld. Kč – podíl cestovního ruchu byl 104,3 mld. Kč 

tedy 2,9 % [24] ovšem jiné údaje hovoří o ještě větším podílu1
.  

Podíl hlavního města Prahy na HDP ČR byl v roce 2009 25 % [25] a podíl hl. m. 

Prahy na podílu cestovního ruchu na HDP ČR se odhaduje na 35 % [26]. Je tedy patrné, že 

jak v ČR, tak především v hl. m. Praze tvoří cestovní ruch nezanedbatelnou část příjmu2
. To 

dává ochraně kulturních památek další význam a čísly podloženou motivaci pro jejich 

ochranu. 

1.3 Ochrana kulturních památek při mimořádných událostech 

Při zásahu jednotek požární ochrany má záchrana osob přednost před záchranou zvířat 

a majetku. Jednoznačně je tento postoj zakotven v legislativě České republiky prostřednictvím 

§ 14, odstavce 1, vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb. Je tedy patrné, že ochrana 

kulturních památek před účinky mimořádných událostí může být řešena teprve tehdy, pokud 

je zajištěna ochrana osob. Jsou-li tedy prostředky na zdolávání mimořádné události omezené, 

pak nelze záchranu kulturních hodnot objektu dostatečně zajistit. 

V kapitole 1.1 jsem pojednával o legislativní opoře ochrany kulturních památek 

závazné pro Českou republiku. Ovšem v žádném z těchto dokumentů není zabezpečení 

kulturních památek před účinky mimořádných událostí konkrétně řešeno. Musíme tedy 

vycházet z obecných předpisů, jako je zákon „o požární ochraně“ [10], zákon 

„o integrovaném záchranném systému“ [12] a jejich prováděcí předpisy. Na druhé straně 

se můžeme nechat inspirovat řadou nezávazných předpisů, legislativních dokumentů a norem 

jiných států (např. [19]), a pokud to není v rozporu s právním pořádkem ČR, můžeme tyto 

převzaté poznatky aplikovat. 

                                                 

 

 

1
 Uvedená data jsou převzatá z veřejné databáze ČSÚ a jedná se o předběžná data pro rok 2009. Ovšem 

v letech 2003 až 2007 činil podíl cestovního ruchu na HDP ČR v průměru 3,3 % podle téhož zdroje. 

Nehledě na to, že do statistiky nejsou započítány všechny položky, jako například příjmy 

z individuálního ubytování, stravování a dopravy. Neoficiální čísla pak hovoří o podílu až 9 %. 
2
 HDP není čistý příjem. Podle zdroje [26] bylo v roce 2009 v oblasti cestovního ruchu saldo ČR 45 mld. 

Tento údaj se hodnotě čistého příjmu velmi přibližuje. 
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1.3.1 Charakteristika historických objektů z hlediska zdolávání MU 

Historické objekty vznikaly za zcela jiných podmínek a požadavků společnosti než 

dnes. Není tedy divu, že se u nich setkáváme s charakteristickými rysy, na které lze dnešní 

požadavky požární ochrany aplikovat jen s velkými obtížemi. 

Jedná-li se o soustavnou historickou zástavbu, pak se často setkáváme s tím, že 

objekty jsou příliš blízko vedle sebe. Tím pádem mezi nimi nejsou dostatečné proluky, 

a příjezdové komunikace či nástupové plochy nejsou dostatečně široké pro příjezd 

a ustavení požární techniky. Příjezdu požární techniky rovněž často brání i nepřístupnost 

objektu. S tímto problémem se setkáváme především u hradů, zámků, či tvrzí, které jsou 

mnohdy vybudovány na strmých skalách, obehnaných vodním příkopem, nebo hradbami 

s úzkou branou pro vjezd. Tato opatření měla zaručovat nedobytnost objektu za válek a jiných 

agresí − dnes, v době míru, ta samá opatření představují naopak zvýšené ohrožení objektu 

z důvodu jeho nepřístupnosti pro techniku jednotek PO, a tím i znesnadnění včasného zásahu 

při případné mimořádné události. 

Členění prostorů na požární úseky není v historických objektech prováděno cíleně 

a systematicky jako dnes, a tak se můžeme setkat s celými křídly paláců bez požárního dělení. 

Rovněž se nesetkáme s certifikovanými požárními uzávěry, takže požární odolnost každého 

prvku musíme zjišťovat (odhadovat) individuálně, což je velmi pracné a nákladné.  

Další specifikum historických objektů je v použití stavebních materiálů. Na jedné 

straně se setkáváme s masívním kamenným zdivem, jehož požární odolnost je vysoká, ale na 

druhé straně zase bývá pravidlem používání dřevěných konstrukcí stropů a krovů. Některé 

stavby jsou celé (nebo převážně) dřevěné konstrukce, takže při případném vzniku požáru 

může dojít k jeho rychlému šíření, tedy i k velkým ztrátám. Aby se takovému scénáři 

zamezilo, je vhodné dřevěné konstrukce chránit protipožárními nátěry, které však musí být 

aplikovány s ohledem na zachování autentického zjevu objektu. 

Historické objekty se často pyšní nádhernými zdobnými fasádami a umělecky 

tvořenými interiéry s jemnými detaily, které těžce snáší i sebemenší zásah. To bývá často 

v rozporu s požadavkem na instalaci elektronické požární signalizace, či stabilního hasicího 

zařízení. Pokud je třeba tato zařízení do prostor historických objektů instalovat, pak je třeba 

vážit jejich umístění, jednak s ohledem na funkčnost systému, rovněž však s ohledem na 

zachování autentického vzhledu. 

U historických objektů je třeba také počítat s jejich specifickým využíváním. Kromě 

toho, že jsou standardně využívány pro svou vlastní expozici, tedy jsou v nich pořádány 
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prohlídky pro veřejnost, tak plní také svou občanskou úlohu − slouží současným potřebám 

společnosti. V sakrálních objektech se naprosto běžně setkáváme s konáním mší, svateb či 

pohřbů, tedy s akcemi kdy dochází k velkému shromažďování osob. Některé historické 

objekty ukrývají cennosti nenahraditelné hodnoty, jiné zase slouží pro účely úřadů, či 

dokonce jako sídlo hlavy státu – to s sebou přináší řadu režimových opatření a tím pádem 

řadu komplikací pro provedení represivního zásahu. 

1.3.2 Preventivní opatření požární ochrany 

Nedílnou součástí ochrany kulturních památek při mimořádných událostech jsou 

preventivní opatření − tedy ta, která jsou zaváděna v dostatečném předstihu a aktivují se právě 

v době působení MU. Obecně vzato je nejefektivnější zavádět preventivní opatření již v době 

projektu – tedy při výstavbě. V případě historických objektů však takovou možnost zpravidla 

nemáme – přesněji řečeno tato možnost tu byla v době, kdy platila zcela jiná (zastaralá nebo 

žádná) pravidla požární ochrany. Musíme tedy počítat s tím, že řada parametrů nebude 

zdaleka vyhovovat současným požadavkům a budeme muset volit individuální řešení 

zabezpečení objektu, vycházející z jeho charakteristiky (více v kapitole 1.3.1). 

Naprostým základem preventivního zabezpečení historických objektů před účinky 

požárů by měla být elektronická požární signalizace. EPS dokáže zachytit počínající požár 

ve fázi rozhořívání, a to i ve skrytých prostorách, či v době bez výskytu osob. Systém je navíc 

při vhodném a citelném provedení diskrétní. Problémem je však instalace kabelových 

rozvodů, která se mnohdy neobejde bez násilného zapravení do omítky a zdiva. Samozřejmě 

tento systém představuje nemalé pořizovací a provozní náklady – to bývá často příčinou 

rozhodnutí jej do objektu neinstalovat. Ovšem stále se jedná jen o systém včasné registrace 

požáru a nikoli jeho likvidace. Naprostou nezbytností systému EPS je návaznost na akční 

element, který zajistí vlastní uhašení počínajícího požáru. Tímto elementem může být 

vyrozumění pověřené osoby, která na místě provede neodkladná opatření, pokusí se uhasit 

požár dostupnými prostředky, případně bezodkladně vyrozumí Hasičský záchranný sbor 

příslušného kraje. Další možností je přímé napojení EPS na příslušné operační a informační 

středisko HZS kraje, které neprodleně vyšle odpovídající síly a prostředky. Třetí možností je 

automatické napojení na stabilní hasicí zařízení (SHZ), které samočinně aplikuje hasivo do 

dotčeného prostoru. Zvláště v prostorách historických objektů je třeba zvážit nasazení SHZ, 

volbu koncových prvků a hasiva. Interiéry a uchovávané cenné předměty mohou být hasivem 

(zejména vodou) zcela znehodnoceny. Mimo to instalace rozvodů SHZ je značně invazivní. 
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Ať je EPS svedena na pověřenou osobu, či přímo na HZS kraje, je naprosto nezbytné, 

aby ti, co mají vlastní zásah provést, věděli, jak jej mají provést. Prvně musí mít místní 

znalost – tedy bez prodlevy nalézt signalizované místo. Dále musí vědět „co čím hasit“, znát 

předměty, které si vyžadují zvláštní ochrany a zacházení (např. nesnesou aplikaci vodního 

proudu – kultura hašení) a prvky, které je třeba přednostně ochraňovat. Tohoto lze dosáhnout 

kvalitně zpracovanou dokumentací (např. DZP) a následně školením příslušníků jednotek 

určených k případnému represivnímu zásahu. 

Vzhledem ke vkusným dobovým interiérům historických budov bývá problém 

rozmístění prvků požární prevence, jako jsou hasicí přístroje, či tabulky značení únikových 

cest. Zde je třeba důvtipu a umísťovat tyto prvky tak, aby minimálně rušily celkový dojem 

z interiéru. Jako příklad uvedu výstavní sály Obrazárny Pražského hradu, kde jsou v každém 

stolku sedací soupravy umístěny 2 sněhové hasicí přístroje (obr. 1). 

 

obr. 1 - uložení hasicích přístrojů ve stolku sedací soupravy (převzato z [28]) 

1.3.3 Represivní zásah při požáru 

Požární zásah v historických objektech vyžaduje místní znalost a zpravidla jsou při 

něm kladeny vysoké nároky na kulturu hašení. Jak jsem uvedl výše, k dosažení těchto zásad 

je nezbytné provádět pravidelná školení hasičů (i jiných dotčených osob). Školení i provádění 

případného represivního zásahu by mělo vycházet z dokumentace zdolávání požáru, nebo 

jiného dokumentu, ve kterém je konkrétně pro daný objekt popsána volba a aplikace hasební 

látky, priority ochrany, nejvhodnější cesty pro rozvinutí útoku a další specifika. 
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Nejběžnějším hasivem je voda [6]. Zároveň je to však hasivo, které má potenciál 

napáchat velké škody při nevhodné aplikaci. Ke styku materiálu s vodou dochází jednak 

přímo při nástřiku, dále pak voda stéká do jiných míst a vsakuje se do konstrukcí či vybavení. 

Proto je vhodné při hašení prioritně používat disperzní proud – nejlépe vodní mlhu. Vznikající 

zplodiny hoření a páru je nutné odvádět. Je-li to možné, volíme takový směr ventilace, 

ve kterém dojde k nejmenšímu poškození cenných prvků umístěných v oblasti stropu. 

S proudem manipulujeme uvážlivě a máme na paměti jeho možný negativní účinek, zvláště 

na nasákavé předměty. 

Poměrně běžně se také setkáme s hašením pomocí oxidu uhličitého. Jeho 

bezespornou výhodou je vysoká kultura hašení. Mezi jeho nevýhody patří tvorba 

nedýchatelné atmosféry, nízká efektivnost hašení, nebo omezená možnost aplikace na větší 

vzdálenost a ve větších prostorách, či dokonce na volném prostranství. Při manipulaci 

s proudem CO2 je třeba se vyvarovat zbytečného působení přímého proudu na cenné 

předměty a stavební prvky, které by se mohly zbytečně poškodit vlivem skokového snížení 

teploty. Nasazení CO2 by mělo být uvedeno v DZP, případně je jeho použití na zvážení 

velitele zásahu. Málokdy, ale přece, se setkáme s hašením kulturních památek pomocí pěny. 

1.3.4 Ochrana kulturních památek před účinky MU – jiných než požárů 

Kromě požáru jsou kulturní památky ohroženy i řadou jiných negativních vlivů – ať 

přírodních, či antropogenních. Na území České republiky se ne zřídka setkáváme s ohrožením 

kulturních památek povodněmi. Jako příklad uvedu ničivou povodeň z léta roku 2002, kdy 

došlo k zvednutí hladin mnoha řek na našem území, Vltavy nevyjímaje. V Praze došlo 

k zaplavení historického centra, včetně Národního divadla a jeho suterénního archivu, kde 

došlo k znehodnocení řady cenných archiválií. Povodně jsou pro kulturní památky ničivé 

nejen tím, že je promočí, ale také dynamickým účinkem proudu rozběsněného toku. Zvláště 

ohrožené jsou v tomto případě mosty. Při již zmiňované srpnové povodni roku 2002 byl silně 

poškozen historický Kamenný most v Písku, kdy jej Otava přetékala až 2 metry nad úrovní 

vozovky. 

Pokud jde o povodně, rozhoduje o riziku zaplavení nemovitých objektů zejména jejich 

poloha v krajině, která je neměnná. Je-li objekt v záplavové zóně, je vystaven trvalému riziku 

povodně, které nelze odstranit. Ovšem u movitých kulturních památek jejich polohu měnit 

lze. A tak například uložení cenných archiválií by se mělo volit uvážlivě. Jejich úložiště 

bývají často na historicky tradičních místech, která však mohou být v záplavové zóně. Tím 

dochází k jejich zbytečnému ohrožení. Například při srpnové povodni 2002 došlo k zaplavení 
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několika archivů3
 a tak i k rozsáhlým poškozením jejich sbírek. Nejúčinnějším preventivním 

opatřením před povodněmi je umístění archivů mimo záplavové zóny. Represivní opatření 

pak představuje běžné postupy pro zamezení vniku vody, jako je stavba protipovodňových 

stěn a hrází, či utěsnění otvorů. 

1.4 Evakuace a záchrana cenného majetku – evakuační plány 

Kulturní památky lze před účinky MU chránit pomocí preventivních opatření, či 

represivním zásahem. V případě movitých artefaktů je však často efektivnější je z místa 

ohrožení vynést, tedy evakuovat. Je-li ohrožení bezprostřední, hovoříme o záchraně. Zde si 

musíme uvědomit, že některé objekty, jako například archivy, obvykle obsahují úhrnem 

několik tun uložených předmětů, a tak je kompletní evakuace mimořádně náročná na síly 

a prostředky, ale především na čas. Pro člověka v oboru neznalého je většinou velmi obtížné 

správně určit, které předměty je náležité vynést přednostně. Proto je třeba pro případ evakuace 

(a zvláště záchrany) určit priority transportu a podle nich postupovat. Hlavním kritériem při 

určování pořadí transportu je zpravidla hodnota artefaktu, dále potřeba sil a prostředků pro 

evakuaci a konečně také její časová náročnost. Aby byl transport proveden rychle, ale zároveň 

šetrně, je třeba stanovit jeho technický postup. Určení pořadí transportu i jeho technického 

postupu by mělo být řešeno v dostatečném předstihu a mělo by probíhat formou odborné 

diskuse osob znalých specifik chráněných předmětů se zástupci místně příslušné jednotky 

požární ochrany a dalších odborníků. 

Naprostou nezbytností je, aby byly výsledky odborné diskuse (pořadí transportu 

a technický postup) předány místně příslušné jednotce požární ochrany ve stručné 

a srozumitelné formě. Takovými výstupy mohou být operativní karty DZP, evakuační 

plány a označení předmětů ve chráněném prostoru. Další zásadní věcí je, aby byly tyto 

záležitosti členům místně příslušné JPO dobře známy a měli je vžité – tedy začlenit dané téma 

do jejich odborné přípravy (školení, cvičení). 

                                                 

 

 

3
 Národní archiv na svých webových stránkách [27] uvádí, že došlo k zaplavení archivů: Národního 

technického muzea, Vojenského historického ústavu, města Ústí nad Labem, Akademie věd ČR a dalších. 
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Evakuační plány 

Evakuační plán můžeme všeobecně chápat jako souhrn metodických postupů 

vedoucích k efektivnímu provedení transportu osob, zvířat, či věcí z místa ohroženého 

negativními účinky mimořádné události. Vyhláška o požární prevenci [14] operuje s výrazem 

„požární evakuační plán“ a jeho podobu upravuje v § 33. Je v něm stanoveno, že musí být 

vyhotoven pro objekty a prostory se složitými podmínkami pro zásah, při provozu činností 

s vysokým nebo zvýšeným požárním nebezpečím, nebo pokud je tak stanoveno v DZP. 

Paragraf 33 dané vyhlášky sice stanovuje, co má požární poplachový plán obsahovat, ale jeho 

fyzickou podobu konkrétně neřeší. Vyhláška „o technických podmínkách požární ochrany 

staveb“ [13] ve svém § 10 upravuje technické podmínky staveb pro evakuaci osob – evakuace 

majetku jí však řešena není. 

Pro zabezpečení účinné ochrany prostor uchovávajících větší množství cenných 

předmětů v dispozičně složitém objektu je žádoucí vypracovat evakuační plán pro jejich 

transport z místa ohrožení, tedy plán evakuace cenných předmětů. 

 

obr. 2 - Pražský hrad (převzato od SPH) 
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2 Studie Pražského hradu z pohledu ochrany před účinky 

mimořádných událostí 

Pražský hrad. Monumentální hradní komplex, který se stal symbolem hlavního města 

Prahy, potažmo celé České republiky. Místo, kde se psaly a dodnes píší dějiny českých zemí, 

tradiční sídlo hlavy státu, nejnavštěvovanější kulturní památka České republiky, památka 

zapsaná v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví organizace UNESCO. 

Vznik Pražského hradu se datuje někdy kolem roku 880 našeho letopočtu, kdy první 

historicky doložený Přemyslovec − kníže Bořivoj, postavil opevněné hradiště [2]. To 

sestávalo z kamenných hradeb a několika středověkých stavení, převážně dřevěné konstrukce. 

V průběhu staletí se Hrad postupně rozrůstal, přizpůsoboval se svým novým majitelům 

i stavitelským slohům a kulturním trendům doby. Každý panovník Hrad budoval, přetvářel, či 

dostavoval dle svých potřeb a ke svému věhlasu. Nelze se tedy domnívat, že Pražský hrad je 

výsledkem idey jednoho člověka – naopak – některé stavby byly technicky tak náročné, že je 

dokončoval panovník vzdálený mnoho generací od toho, jenž položil základní kámen – 

například stavba katedrály sv. Víta trvala více než 500 let. V této souvislosti je dobré se 

zmínit, že za tu dobu se často kromě panovnických rodů vystřídaly i stavební slohy, mnohdy 

i účely užívání dané stavby. Pražský hrad tak představuje pestrou mozaiku budov, která se 

mění v prostoru i čase. 

2.1 Popis Pražského hradu 

Pražský hrad (v textu také jen Hrad) je hradní komplex rozprostírající se na ploše 

necelých 7 hektarů – na stále stejné ploše jako původní hradiště z 9. století. Nedílnou součástí 

areálu Pražského hradu je (kromě vlastního hradního komplexu) také řada odlehlých staveb a 

prostranství, jako například Prašný most, Jelení příkop, Jízdárna, Jižní zahrada, Královská 

zahrada, Oranžerie, Královský letohrádek a další. Pro snadnější orientaci v areálu Hradu 

uvádím v příloze č. 1 převzaté ze zdroje [2] orientační plán Pražského hradu. 

Pražský hrad se nachází v hlavním městě Praze, městské části Praha 1, katastrálním 

území Hradčany. Vjezd mobilní požární techniky do hradního komplexu je možný pouze ze 

tří směrů. Z Prašného mostu se dostaneme na II. nádvoří skrz Pacassiho bránu, z východu lze 

vjet do Hradu bránou v Lobkowiczkém paláci anebo lze ve výjimečných případech využít 

hlavního vjezdu z Hradčanského náměstí na I. nádvoří (pro svou diplomatickou významnost, 
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je používán jen v nezbytných případech). Dále lze na severní straně z ulice Mariánské hradby 

vjet do hradního areálu přímo přes Královský letohrádek nebo ulicí U Prašného mostu. 

Z východu lze pak vjet do areálu z Chotkovy ulice do Jeleního příkopu. 

Vzhledem ke strategickému umístění Hradu na vyvýšeném terénu je zde hrozba 

povodní téměř nulová. Lze však uvažovat o záplavách vlivem přívalových dešťů (jako 

v roce 1280, kdy rozsáhlé deště způsobily sesuv půdy), či zaplavení části objektu vlivem 

technické havárie vodovodního potrubí. Z globálního hlediska se Pražský hrad nachází 

v mírném klimatickém pásu střední Evropy – tedy výskyt silných zemětřesení, hurikánů či 

tornád je prakticky vyloučen. 

Z pohledu zákona o požární ochraně [10] a jeho prováděcí vyhlášky [14] představuje 

Pražský hrad objekt se složitými podmínkami pro zásah – především podle písmen a, e, g 

paragrafu 18 vyhlášky o požární prevenci [14]. 

V důsledku archeologického průzkumu zahájeném v roce 1925 byla odkryta zemina 

pod III. nádvořím. Význam nálezu byl tak veliký, že bylo rozhodnuto místo nezasypávat 

a pouze jej přikrýt železobetonovou konstrukcí s žulovými deskami na povrchu, aby bylo 

možné místo nadále zkoumat [2]. Tím pádem je únosnost III. nádvoří omezená. Podle 

sdělení velitele stanice HZS hl. m. Prahy „Pražský hrad“, npor. Mgr. Radka Stránského, byla 

únosnost nádvoří prakticky ověřena pro požární techniku (zejména pomocí AD 28 Tatra 815, 

AŽ 52 Iveco Magirus) a to vjezdem techniky na nádvoří a jejím ustavením. 

Pod celým areálem Hradu se rozprostírá spletitá síť kolektorových kanálů, jejichž 

souhrnná délka čítá několik kilometrů. V kolektorech jsou umístěny rozvody inženýrských 

sítí. Jsou převážně průchozí, ale některé úseky jsou průlezné (průlezy jsou místy tak těsné, že 

neumožňují prostup s dýchacím přístrojem nasazeným na zádech). Prostory jsou členěny do 

dílčích uzamčených větví (v několika výškových úrovních) a jsou zabezpečeny pomocí EPS, 

což pomáhá k jejich lepšímu požárnímu zabezpečení, na druhou stranu způsobuje časté plané 

poplachy. Kolektory pod Hradem představují složité podmínky pro zásah podle § 18 písmene 

a vyhlášky „o požární prevenci“ [14]. 

Z organizačního hlediska je Hrad velice různorodý a složitý komplex. Je sídlem 

prezidenta ČR a tím i diplomatickým středem republiky. Pořádají se zde audience a návštěvy 

mezinárodního významu, při nichž Hrad hostí vrcholové funkcionáře světové politiky, jako 

jsou hlavy státu či předsedové vlád.  

Katedrála sv. Víta (celé jméno zní: Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha) je pro 

svůj význam považována za nejposvátnější místo České republiky. Nacházejí se zde ostatky 

patronů naší země, sv. Víta, sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Zikmunda a sv. Jana 
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Nepomuckého. Dále je sídelním kostelem pražského arcibiskupa a tím i hlavním poutním 

místem pražské arcidiecéze [30]. To dělá z Pražského hradu nábožensky významné místo. Je 

tedy třeba počítat se sdružováním velkého počtu lidí křesťanského vyznání. 

Pražský hrad je také významným místem z pohledu kulturního dědictví – jednak je 

celý komplex zapsán na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, dále 

pak se zde vyskytují cenné předměty často nenahraditelné hodnoty, včetně symbolu naší 

státnosti − korunovačních klenotů. Je zde stálá expozice cenných uměleckých děl (například 

v Obrazárně Pražského hradu) a dále bývá Hrad hostitelem celé řady výstav. To na Hrad 

přivádí zájem řady obdivovatelů umění a úměrně tomu také riziko poškození, či dokonce 

odcizení cenných předmětů. 

V roce 2008 navštívilo Pražský hrad 1,34 milionu turistů, což z Hradu udělalo 

nejnavštěvovanější místo ČR pro tento rok [31]. To dává Pražskému hradu další rozměr – 

centrum turistického zájmu. Velké množství lidí pohybujících se po Hradním areálu do jisté 

míry komplikuje jeho zabezpečení a představuje větší potřebu sil a prostředků v případě 

řešení mimořádné události. 

2.2 Vnitřní organizace a působnost orgánů 

Zákonem č. 114/1993 Sb. [8] se zřizuje Kancelář prezidenta republiky (dále také 

KPR). Tento pomocný orgán prezidenta ČR je uvedeným zákonem dále pověřen 

k hospodaření s movitým i nemovitým majetkem Pražského hradu a je mu umožněno za tímto 

účelem zřizovat příspěvkové organizace [8]. KPR skutečně takovou příspěvkovou organizaci 

zřídila a je jí Správa Pražského hradu (dále také SPH), která tak hospodaří s majetkem 

Pražského hradu. Zřizovací listina ze dne 19. dubna 1993 stanovuje, že Správa Pražského 

hradu vykonává svou činnost v rozsahu stanoveném KPR a právě zřizovací listinou [28]. SPH 

tak nese odpovědnost za movitý i nemovitý majetek Hradu a za jeho technické zabezpečení 

(včetně požárního zabezpečení). 

Vnější ostrahou areálu Hradu je zákonem „o ozbrojených silách ČR“ [11] pověřena 

Hradní stráž. Je to specifický útvar ozbrojených sil ČR podřízený přímo Vojenské kanceláři 

prezidenta republiky (ta je zřízena podle zákona „o KPR“ [8] a je přímo podřízená 

prezidentovi ČR). Hradní stráž soustavně střeží areál Hradu před vnikem nepovolaných osob 

a v době vyhlášení Krizového stavu plní úkoly dle krizového plánu KPR a Plánu bojové 
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a mobilizační pohotovosti Hradní stráže [28]. Pro potřeby organizace a řízení činnosti Hradní 

stráže je na Hradě zřízeno Operační středisko Hradní stráže. 

Další ozbrojenou silou působící na Pražském hradě je útvar policie ČR s celostátní 

působností, a sice Útvar pro ochranu prezidenta České republiky (dále také „Hradní 

policie“). Mezi hlavní úkoly Hradní policie patří ochrana prezidenta ČR, jeho manželky 

a dalších chráněných osob podle mezinárodního práva – a to jak ochrana osobní, tak 

epizodická a ochrana při přepravě. Dále zajišťuje ochranu sídla prezidenta a jeho objektů kde 

pobývá [29]. Tedy na rozdíl od Hradní stráže, která hlídá objekty z vnějšku, Hradní policie 

provádí ostrahu objektů především zevnitř. Pro potřeby organizace a řízení činnosti Hradní 

policie je na Hradě zřízeno Operační středisko Hradní policie. 

Areál Pražského hradu podléhá režimovým opatřením. Některé prostory jsou 

přístupné pro veřejnost, ale mnohé pouze s příslušným oprávněním. Oprávnění uděluje 

bezpečnostní odbor KPR – pro každou osobu ve stanoveném rozsahu. Příslušníci HZS hl. m. 

Prahy zařazeni v jednotce HS-9 „Pražský hrad“ (dále také jen HS-9) jsou držiteli takových 

oprávnění v různém rozsahu. Tak například do některých prostor mají přístup pouze velitelé 

(stanice, čety, družstva), přičemž jsou oprávněni brát s sebou také další osoby na svou 

odpovědnost – takto je umožněn vstup hasičů z jiných jednotek do takových prostor. 

Mnohé vstupní prostory (vrátnice) jsou střeženy příslušníky Hradní policie – v případě 

zásahu jsou hasiči pouštěni do střeženého prostoru po prokázání příslušného oprávnění. Mimo 

to je řada prostor uzamčena – klíče k těmto prostorám jsou uloženy jednak u správců, dále pak 

centrálně na Klíčnici Pražského hradu nacházející se na III. nádvoří. Klíčnice zaručuje 

nepřetržitou dostupnost potřebných klíčů zvláště v době, kdy nejsou přítomni správci prostor. 

Pro většinu prostor je v klíčnici vyčleněn svazek pro jednotku HS-9, který je vydán hasičům 

opět po prokázání patřičného oprávnění. V případě potřeby vstupu do uzamčeného prostoru je 

tedy ve většině případů zapotřebí vyzvednout příslušné klíče na klíčnici – to někdy 

představuje zajížďku v řádu set metrů a časovou prodlevu až několik minut. Nutno 

poznamenat, že do zvláště střežených prostor se pak hasiči mohou dostat jen se zvláštním 

povolením za přítomnosti příslušníka Hradní policie. 
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2.3 Požární zabezpečení objektu 

2.3.1 Dokumentace zdolávání požáru, evakuační plány 

Pro vybrané objekty Pražského hradu je vypracována dokumentace zdolávání 

požáru. Provozovatelem povinným DZP zpracovat je Správa Pražského hradu, ta však 

pověřila vypracováním DZP externí firmu. 

Fyzicky je DZP uložena na KOPIS HZS hl. m. Prahy a v další sadě u jednotky HS-9 

na CAS s družstvem určeným výhradně pro ochranu Hradu. Popisuje dispozici objektů 

a polohu jednotlivých místností, což je naprosto nezbytné zvláště v objektech se složitou 

strukturou a ztíženou orientací, jako je například Nový palác. V grafické části jsou pak 

vyznačeny příjezdové cesty – včetně světlých výšek a šířek průjezdů. Dále jsou v grafické 

části vyznačeny směry vedení zásahu, hlavní uzávěry vody, plynu a elektrické energie, 

požární hydranty, umístění ručních hasicích přístrojů, a shromažďovací plochy pro účely 

evakuace osob. 

Dokumentace poskytuje základní taktické údaje pro zasahující jednotky, čímž přispívá 

k rychlému a efektivnímu zdolávání MU. Pro účel této diplomové práce je významná zejména 

pro představu celkové rozsáhlosti a dispozici areálu Pražského hradu. Pro názornost 

a především pro znázornění příjezdových cest (včetně světlých výšek a šířek) pro požární 

mobilní techniku uvádím v příloze č. 2 situaci Pražského hradu, převzatou právě ze zmíněné 

dokumentace zdolávání požáru. 

Pro vybrané objekty Pražského hradu jsou rovněž vypracovány požární evakuační 

plány. Jejich předmětem je především evakuace osob – zvláště v prostorách určených 

k shromažďování osob (katedrála sv. Víta, Španělský sál a další). Dále je pro Archiv 

Pražského hradu vypracován požární evakuační plán, zaměřený především na evakuaci 

cenných předmětů (o tomto plánu pojednává kapitola 3.1.2) – pro účel této práce je 

předmětný především právě tento plán, jelikož se zabývá ochranou cenných předmětů na 

Pražském hradě. 

2.3.2 Elektronická požární signalizace 

Komplex Pražského hradu je zabezpečen pomocí elektronické požární signalizace. 

EPS v celém areálu provozuje a spravuje externí firma. 

Prostory areálu Hradu jsou celkem střeženy více než 3000 hlásiči. V převážné většině 

se používají opticko-kouřové hlásiče. Dále jsou prostory poměrně běžně osazovány hlásiči 
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lineárními, zvláště pak v rozsáhlých prostorách, jako je podkroví katedrály sv. Víta, či 

v Obrazárně Pražského hradu. Jejich velkou výhodou je potenciál střežení velkého prostoru 

najednou a dále možnost diskrétní montáže (lze je nainstalovat z vrchních stran trámů, či 

schovat do vývodu klimatizace). Nevýhodou pak je, že při instalaci na podklad podléhající 

tepelné roztažnosti (trámy krovu) dochází při velkých změnách teploty k vychýlení paprsku, 

což je pak chybně vyhodnoceno jako přítomnost kouře. Dalším druhem hlásiče, s kterým se 

na Pražském hradě setkáme, je hlásič vyzařování plamene. Do prostorů, kde je vysoký 

požadavek na diskrétní střežení prostor, se zavádějí nasávače kouře. Nedílnou součástí EPS 

na Pražském hradě jsou samozřejmě také tlačítkové hlásiče požáru. 

Signál ze všech ústředen je sveden na operační středisko HS-9. Stav a činnost EPS je 

obsluze střediska zobrazován pomocí aplikace Alvis, kde je jednak zřetelně zobrazené 

rozmístění všech hlásičů na půdorysných mapách, a dále je zobrazen jejich stav. Obsluha 

operačního střediska může vyřazovat hlásiče z provozu, například z důvodu provádění 

prašných prací ve střeženém prostoru. Při vyvolání poplachu se automaticky zobrazí mapa 

dotčeného prostoru i se zobrazením konkrétního hlásiče, který poplach vyvolal. Mapa je 

obsluhou vytisknuta a předána výjezdovému družstvu. Signál všech ústředen je rovněž sveden 

do pracoviště dodavatelské firmy, která tak má kontrolu nad systémem, dále však může 

ovládat jednotlivé ústředny. Mezi zabezpečovací firmou a jednotkou HS-9 funguje úzká 

spolupráce, které fyzicky napomáhá také blízkost jejich dislokací. 

 

obr. 3 - hasičská stanice HS-9 "Pražský hrad" (zdroj HZS hl. m. Prahy) 
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2.4 Síly a prostředky pro ochranu Pražského hradu 

2.4.1 Síly a prostředky HZS hl. m. Prahy 

Celý areál Pražského hradu se nachází v územní působnosti HZS hl. m. Prahy, jehož 

součástí je 10 jednotek kategorie JPO I. První předurčenou jednotkou je jednotka HS-9 

„Pražský hrad“, která sídlí přímo v areálu Hradu [18]. Popisu této jednotky je věnována 

následující kapitola 2.4.2. Další jednotky určené pro ochranu Hradu jsou HS-2 „Petřiny“ 

(přibližně 6 min.), HS-3 „Holešovice“ (přibližně 8 min.) a HS-1 „Centrála“ (přibližně 15 

min.). Dále je možné nasadit i ostatní jednotky HZS hl. m. Prahy, jejichž přehled uvádí tab. 1. 

Tabulka ukazuje název stanic HZS hl. m. Prahy, jejich dislokace a dojezdový čas na hranici 

areálu Hradu, který byl získán na základě zhodnocení příjezdové trasy a očekávané dopravní 

situace. V tab. 2 je uveden přehled techniky jednotek HZS hl. m. Prahy významné pro 

ochranu Pražského hradu. 

tab. 1 - seznam stanic HZS hl. m. Prahy 

Dislokace JPO Dojezdový čas 

HS-1 Centrála Praha 2, Sokolská 62 15 min

HS-2 Petřiny Praha 6, Heyrovského náměstí 1987 6 min

HS-3 Holešovice Praha 7, Argentinská 149 8 min

HS-4 Chodov Praha 11, Květnového vitězství 20 20 min

HS-5 Strašnice Praha 10, Průběžná 74 20 min

HS-6 Krč Praha 4, Na krčské stráni 1366 15 min

HS-7 Smíchov Praha 5, Jinonická 1226 10 min

HS-8 Radotín Praha 5, V sudech 1 22 min

HS-9 Pražský hrad Praha 1, U Prašného mostu 3 do 2 min

HS-10 Satalice Praha 9, K Radonicům 305 20 min

Název JPO

 

tab. 2 - technika JPO HZS hl. m. Prahy 

družstvo 
s CAS

CAS nad 

8000 l

Výšková 
technika

PLHA S 

540
AD-20 CHA RZA

další 
technika

HS-1 Centrála 3 1 1 1 "Cobra"

HS-2 Petřiny 2 1 2 1 1 1 3 x PPLA

HS-3 Holešovice 2 1 3 (AŽ 52) 1 1

HS-4 Chodov 2 1 1 1 1

HS-5 Strašnice 2 1 1 1 2 1 dekont. osob

HS-6 Krč 2 1 2 (AŽ 52) 1 TA - lezci

HS-7 Smíchov 2 1 2 1

HS-8 Radotín 2 1 1

HS-9 Pražský hrad 2 1

HS-10 Satalice 1 1 1

Název JPO
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2.4.2 Jednotka HS-9 „Pražský hrad“ 

Hasičská stanice HZS hl. m. Prahy „Pražský hrad“ s označením HS-9 (do konce roku 

2010 nesla označení HS-11) je umístěna na jízdárenském dvoře Pražského hradu v budově 

„Domu nejvyššího lovčího“ (obr. 3). Z důvodu omezených prostor a nemožnosti provádění 

rozsáhlejších stavebních úprav je garáž s požární technikou umístěna v suterénním prostoru 

pod jízdárnou s vchodem přibližně 75 m od vchodu do budovy stanice (viz přílohu č. 1 – body 

A, B). Vzhledem k dislokaci stanice je standardní vjezd do hradního komplexu přes Prašný 

most, skrz Pacassiho bránu na II. nádvoří – to je také standardní vjezd techniky dalších 

jednotek. 

Jednotka HS-9 zabezpečuje výjezd dvou družstev: 1. družstvo „Hrad“ s CAS 16/900-

L1R – Mercedes 814 D, a 2. družstvo s CAS 24/1800/200-M1Z Denis Rapier,; dále HS-9 

zabezpečuje výjezd jednoho automobilového žebříku – AŽ 30-S1V Iveco Magirus, se 

sklopným ramenem, přičemž na ochranu Hradu je bezpodmínečně vyčleněno družstvo 

1+3 s CAS a AŽ s osádkou 1+1 – tyto síly a prostředky musí být trvale připraveny 

k nasazení v areálu Pražského hradu. Druhé družstvo s CAS je rovněž určené pro ochranu 

Hradu, nikoli však bezpodmínečně a může tak zasahovat i mimo jeho areál.  

Od roku 2011 je jednotce přidělen hasební obvod o rozloze asi 15 km
2, zasahující do 

částí obce Bubeneč, Dejvice, Hradčany, Lysolaje, Malá Strana, Sedlec, Suchdol [18]. 

Přidělení „mimohradního“ hasebního obvodu má ten význam, že si příslušníci jednotky 

utužují návyky při zdolávání MU nad rámec zásahů v areálu Hradu (jejichž povaha a četnost 

nejsou dostačující k udržení těchto návyků), a dále takto jednotka posiluje plošné pokrytí 

území hl. m. Prahy jednotkami PO. 

HZS hl. m. Prahy eviduje celkem 1082 událostí v letech 2006 až 2011 se zapojením 

jednotky HS-9. Z toho 52,7 % v areálu Hradu a 47,3 % mimo areál4. Jednotka řeší průměrně 

180 událostí ročně (2008 – 2011), přičemž vlivem přidělení „mimohradního“ hasebního 

obvodu se tato četnost navýšila od původních 148 (rok 2006) na 253 (rok 2011) událostí. 

Plané poplachy při zásazích mimo areál tvoří 6 % a plané poplachy v areálu Hradu tvoří 

73,7 % (jedná se převážně o plané poplachy systému EPS). 

                                                 

 

 

4
  Vzhledem k přidělení „mimohradního“ hasebního obvodu a jeho zkušebnímu provozu až od roku 

2010 je v současné době tento poměr znatelně větší ve prospěch událostí mimo areál Hradu. 
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Vzhledem ke specifickému hasebnímu obvodu a hlavnímu poslání jednotky tvoří 

značnou část pravidelné odborné přípravy prohlubování znalosti areálu Hradu – a to jak 

teoreticky studiem podkladů, tak prakticky formou pochůzek. K procvičení zásahů v Hradě, 

práce s SHZ a prověření součinnosti s dalšími orgány působícími na Hradě jsou organizována 

prověřovací a taktická cvičení. K udržení místní znalosti do jisté míry napomáhají také plané 

poplachy systému EPS, kdy je třeba místo fyzicky zkontrolovat. Na základě své praxe 

u jednotky HS-9 jsem došel k zjištění, že její příslušníci mají výbornou místní znalost, 

která je tak nezbytná pro účinný zásah v areálu Hradu. 

Součástí jednotky je operační středisko, které obsluhuje jeden operační technik. Jeho 

úkolem je nepřetržité sledování činnosti systému EPS, přijímání hovorů, komunikace 

s operačním a informačním střediskem HZS hl. m. Prahy (dále také jen KOPIS), operačními 

středisky Hradní policie a Hradní stráže a dalšími subjekty. Operační středisko HS-9 

vyhlašuje poplach jednotce HS-9 a informuje KOPIS o jejím výjezdu. Díky dobré místní 

znalosti obsluhy a podpoře počítačových aplikací poskytuje operační středisko HS-9 při 

zásazích v areálu Hradu informační podporu zasahujícím hasičům v rozsahu nad rámec 

možností KOPIS. 

2.4.3 Jiné síly a prostředky 

Na území hlavního města Prahy je dále zřízeno 18 jednotek kategorie JPO III/1, 

15 jednotek kategorie JPO V, 8 jednotek kategorie JPO IV a 8 jednotek kategorie JPO VI 

(kategorie jednotek dle [10] a [15], počty jednotek z [18]). Vzhledem ke zvláštnímu významu 

Hradu a jeho režimovým opatřením se s nasazením těchto jednotek standardně nepočítá. 

Pro řešení MU na Pražském hradě jsou dále určeny síly a prostředky Hradní stráže 

a Hradní policie (Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky). V případě potřeby 

spolupracují s velitelem zásahu (např. velitelem jednotky HS-9), který je na místo vyžaduje 

prostřednictvím dispečinku Hradní stráže a dispečinku Hradní policie. Mezi úkoly těchto 

složek patří zajištění místa zásahu proti vstupu nepovolaných osob – v případě evakuace 

cenného majetku pak zabezpečení evakuační trasy a střežení vynesených předmětů na 

přechodném shromaždišti. 
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2.5 Historie mimořádných událostí na Pražském hradě 

Již od dob svého vzniku byl Pražský hrad sužován požáry a jinými živly. Požáry 

vznikaly jednak nedbalým zacházením s otevřeným ohněm (nejčastěji svíce a louče), od 

komínů, kamen a krbů, ale také vznikaly úmyslně, například při vojenských obléháních. 

V roce 1280 zasáhly Hrad prudké lijáky, jejichž následkem byl sesuv půdy severního břehu 

nad roklí potoka Brusnice i s přilehlými budovami a hradbami. 

Z událostí za posledních 100 let bych zmínil požár věže Mihulka ze dne 24. května 

1932, kdy došlo k téměř kompletnímu vyhoření objektu, a požár Královského letohrádku 

v roce 1989, kdy došlo k požáru podkroví vlivem neodborně prováděné rekonstrukce. 

Hasební práce byly komplikovány špatným přístupem do podkrovního prostoru [6]. Na obr. 4 

je záběr z prověřovacího cvičení – požár Královského letohrádku – jsou na něm patrné 

ohořelé dřevěné konstrukce z požáru v roce 1989. 

Rozbor událostí v letech 2006 až 2011 

Rozbor událostí z období několika posledních let vypovídá o aktuálních hrozbách 

a současné úrovni zabezpečení lépe než rozbor mimořádných událostí z dávné historie. Pro 

tento rozbor použiji data z aplikace používané HZS hl. m. Prahy k evidenci zásahů JPO. 

Jelikož daná aplikace je u HZS hl. m. Prahy v plném provozu od 1. 1. 2006, sbíral jsem data 

v časovém intervalu od začátku roku 2006 do konce roku 2011, tedy za 6 let. Pro přesnější 

výsledky by byl jistě vhodnější interval širší. Ještě se zmíním, že do vyhodnocování výsledků 

je vnesena nejistota v důsledku chybějících údajů u některých záznamů – odhadem však tato 

nejistota nepřevyšuje 10 %. 

Ve sledovaném období je v systému evidováno 570 událostí (průměrně 95 za rok) 

které se staly v areálu Pražského hradu, z toho 74 % tvoří plané poplachy, většinou 

vyvolané systémem EPS. Zbylých 26 % tvoří z většiny méně závažné zásahy v I. stupni 

poplachu, jako jsou technické zásahy (odstraňování sněhu a ledu převislého přes okraj 

střechy, otevření uzavřených prostor, vyprošťování osob ze zaseknutých výtahů), požáry 

malého rozsahu (požáry odpadkových košů). Dále uvedu nejzávažnější událost ze souboru 

dat. 
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Dne 30. 8. 2011 v odpoledních hodinách došlo k zahoření kabelového vedení 

v kolektorové šachtě Hradu pod III. nádvořím. Kabely hořely v délce asi 15 m a požár byl 

zlikvidován jedním proudem C. Kouř z požářiště pronikal i do budovy Nového paláce, lehce 

byl cítit také v Obrazárně Pražského hradu. Zdolávání požáru trvalo necelé 2 hodiny, hasební 

práce provádělo družstvo „Hrad“ z HS-9, ale na místo se dále dostavil řídící důstojník HZS 

hl. m. Prahy, družstvo z HS-2 a další družstvo, PLHA S 540, AŽ 30 z centrální hasičské 

stanice. Zásah byl ztěžován špatnými přístupovými cestami a náročným průzkumem z důvodu 

stísněných prostor kolektoru a velkého zakouření. Přesná příčina požáru nebyla zjištěna, jako 

hlavní možné příčiny je uváděna iniciace od nedopalku cigarety, dále pak únava izolačního 

materiálu. Zásah byl řešen ve II. stupni poplachu, celková škoda byla odhadnuta na 

50 000 Kč. 

 

obr. 4 - prověřovací cvičení - požár Královského letohrádku (převzato od HZS hl. m. Prahy) 
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3 Zabezpečení vybraných objektů Pražského hradu 

Jak je patrné z textu předcházející kapitoly, zabezpečení Pražského hradu představuje 

komplexní a složitý systém, jehož řešení svou náročností přesahuje rozsah diplomové práce. 

Proto jsem se rozhodl zaměřit na dva vybrané objekty, jimiž jsou Archiv Pražského hradu 

a Obrazárna Pražského hradu (dále také jen „Archiv“ a „Obrazárna“). Jedná se o objekty 

uchovávající cenné předměty (často nenahraditelné hodnoty), jejichž evakuace a záchrana je 

organizačně i technicky složitá. 

3.1 Archiv Pražského hradu 

Archiv Pražského hradu vznikl v roce 1920. Jeho posláním je soustřeďovat písemný 

materiál a dokumentaci, týkající se Hradu, jeho historie, výzkumů, stavební činnosti, oprav 

a údržby [28]. Organizačně spadá pod Kancelář prezidenta republiky. 

3.1.1 Charakteristika 

Archiv Pražského hradu je umístěn v budově jižního křídla Nového paláce na 

III. nádvoří Hradu, konkrétně v přízemí a suterénu (viz přílohu č. 1, bod D). Jeho prostory 

jsou účelově rozčleněny na pracoviště zaměstnanců v přízemí, studovnu a depozitáře 

v suterénu. Prostory jsou standardně uzamčené, v případě nepřítomnosti zaměstnanců jsou 

klíče k dostání v Klíčnici Pražského hradu, která je umístěna řádově desítky metrů od 

vstupu do Archivu ve stejné budově. 

Studovna je jediným prostorem Archivu přístupným veřejnosti, a to výhradně 

v provozních hodinách za stálého dozoru pracovníka Archivu. Ostatní prostory (depozitáře, 

pracoviště zaměstnanců) jsou přístupné pouze pro zaměstnance Archivu a jejich ohlášené 

návštěvy. Provozní doba zaměstnanců je pohyblivá, převážně se v Archivu nachází alespoň 

jeden zaměstnanec v pracovní dny v čase od 7:00 do 17:00. Studovna je pak otevřená 

veřejnosti v úterý až čtvrtek od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:00. Projektová dokumentace 

z nedávné přestavby počítá s přítomností 14 osob (5 badatelů, 6 zaměstnanců, 3 rezerva). 

Všechny cenné archiválie jsou uloženy ve skladu archiválií (depozitářích) v suterénu − 

podlaha je v 2. PP, prostory však zaplňují také celou úroveň 1. PP. Vzhledem ke specifické 

povaze svažitého hradního opevnění jsou v prostorách suterénu okna vedoucí na Jižní 

zahradu. Okenice oken jsou neustále uzamčené a tak brání jak přístupu denního světla, tak 



 

28 

 

možnosti vstupu oknem. Sklad sestává z 5 depozitářů (pro účel práce značené A – E) a 

depozitáře ČK. Depozitáře jsou požárně oddělené. Mezi prostory depozitáře ČK a zbylými 

částmi Archivu je schodiště, které vytváří mezi těmito částmi bariéru. 

Uložené archiválie mají podobu jednotlivých svazků knih, plánů, map, či krabic 

s fotografiemi, filmy a diapozitivy. Archiválie jsou uloženy ve skříních, či regálech 

splňujících podmínky požární odolnosti podle [17]. Ve skladovacích prostorách je udržována 

atmosféra s teplotou 18 až 22 °C a vlhkost 45 až 50 hmot.% − extrémním případem je sklad 

diapozitivů v depozitáři ČK, kde jsou archiválie skladovány v chlazené místnosti. Při 

standardní manipulaci s archiváliemi jsou při práci používány čisté, bavlněné rukavice a jejich 

osvětlování je prováděno tzv. „studenými“ světly. Dále nesmí být archiválie vystaveny 

skokové změně teploty a vlhkosti. Podle vyjádření zaměstnanců archivu lze sice při záchraně 

tyto požadavky opomenout, nicméně přesto je třeba je mít při transportu a uskladňování stále 

na paměti a dodržovat je jak je to jen možné. 

3.1.2 Současná úroveň zabezpečení 

V roce 2011 byla přijata směrnice SPH č. 01/03/2011 upravující požární evakuační 

plán pro evakuaci archiválií z Archivu Pražského hradu do přechodného shromaždiště 

(dále také Evakuační plán Archivu). Evakuační plán Archivu řeší převážně evakuaci 

archiválií – prostory jsou celkově nízce osazené osobami a osoby neznalé prostředí se 

vyskytují v malém počtu, a to pouze ve dvou vyčleněných místnostech vždy za přítomnosti 

zaměstnance – proto není nutné evakuaci osob zvláště řešit. 

 

obr. 5 - Značení archiválií 
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Charakteristika Evakuačního plánu Archivu je následující: 

· evakuaci organizuje velitel jednotky HS-9 ve spolupráci se zaměstnanci 

Archivu a příslušníky Hradní policie 

· evakuaci zajišťují příslušníci jednotky HS-9 ve spolupráci se zaměstnanci 

Archivu a příslušníky Hradní policie 

· evakuační trasu a shromaždiště archiválií určuje velitel jednotky HS-9 

· zabezpečení archiválií při transportu a uskladnění zajišťuje Hradní policie 

· archiválie se budou evakuovat podle priorit v pořadí: 

1. archiválie kategorie I1 

2. archiválie kategorie I 

3. ostatní archiválie 

· kategorie archiválií je vyznačena v grafické části plánu a fyzicky jsou takto 

označena příslušná shromaždiště archiválií obdobně jako na obr. 5 

· pro evakuaci jsou určeny evakuační trasy a přechodná shromaždiště  

· v grafické části Evakuačního plánu Archivu je vyznačena poloha shromaždišť, 

trasy, označení archiválií s přednostním transportem a evakuační trasy; 

Kategorie archiválií a jejich označení vychází ze směrnice [17]. Toto rozdělení splňuje 

základní požadavky na určení předmětů s přednostním transportem. Nicméně archiválií 

kategorie I1 je řádově několik stovek kilogramů a archiválií kategorie I je úhrnně několik tun. 

Navíc, dle vedoucího Archivu Pražského hradu pana Mgr. Martina Halaty, je z celé kategorie 

I1 nejcennějších právě 7 archiválií – tato skutečnost není v Evakuačním plánu Archivu 

zaznamenána. Z těchto důvodů by bylo jistě vhodné určit priority transportu přesněji. 

 

obr. 6 – transportní pouzdro na vybrané archiválie 
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Právě pro zmíněných 7 nejcennějších archiválií jsou k dispozici speciální transportní 

kufry, chránící předměty před mechanickým poškozením, nežádoucími klimatickými vlivy 

i proti kouři a ošlehnutí plamenem. Pouzdra jsou uložena ve stejném depozitáři jako dotčené 

archiválie a každé pouzdro je určeno pro právě jednu konkrétní archiválii. Jedno z pouzder 

ukazuje obr. 6. Kromě těchto speciálních transportních pouzder jsou v objektu Archivu 

k dispozici tyto technické prostředky: 25x plastové přepravky (nosnost 20 kg, rozměry 

600 x 400 x 324 mm); 3x schodišťový vozík (rudl); 6x pultový vozík (v každém depozitáři 1). 

Všechny prostory jsou střeženy systémem EPS s přímým napojením na operační 

středisko HS-9. Dále jsou všechny depozitáře vybaveny práškovými hasicími přístroji (ABC 

prášek – 6 kg). 

Současná úroveň zabezpečení Archivu Pražského hradu je vyhovující – objekt je 

střežen systémem EPS, prostory jsou osazeny hasicími přístroji, depozitáře jsou požárně 

oddělené a Evakuační plán Archivu poskytuje jednotkám PO základní podporu pro případ 

evakuace archiválií. Pokládám však za vhodné tato opatření doplnit přesnější specifikací 

priorit transportu archiválií a určením potřebných sil a prostředků pro jejich evakuaci. 

 

obr. 7 – Smrt dětí Niobiných, obraz stálé expozice Obrazárny Pražského hradu (převzato od SPH) 
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3.2 Obrazárna Pražského hradu 

Obrazárna Pražského hradu představuje nejstarší kontinuálně existující sbírku obrazů 

v našich zemích. Je výsledkem sběratelské činnosti panovníků i prezidentů naší vlasti a odráží 

tak jejich osobní vkus a cit pro umění. Hradní sbírka uměleckých předmětů prožívala největší 

rozkvět za doby císaře Rudolfa II., po té následovaly časy úpadku a drancování v průběhu 

vojenských obléhání, finančních krizí či důsledkem přesunu mocnářského vlivu do Vídně. 

Důsledkem toho byla na začátku 20. století sbírka v žalostném stavu. V meziválečné době 

byly realizované rozsáhlé nákupy děl − především českého baroka a mistrů 19. a 20. století, 

financované z tzv. „Masarykova fondu“. Tím vznikla přibližně soudobá podoba sbírky 

Pražského hradu, jejíž výběr nejkvalitnějších děl (např. obr. 7) je vystaven ve stálé expozici 

Obrazárny přístupné veřejnosti [33]. 

3.2.1 Charakteristika vystavovacích prostorů 

Jedná se o výstavní prostory se stálou expozicí uměleckých děl situovanou v přízemí 

a suterénu severního křídla Hradu. Expozice obsahuje přibližně 120 obrazů, 2 rytiny a 2 sochy 

– aktuální počty se průběžně mění vlivem výpůjček uměleckých děl, či v důsledku 

údržbových prací. Vstup do Obrazárny je z II. nádvoří, nalevo od Pacassiho brány (viz obr. 

8). Dispozičně je Obrazárna rozdělena na vstupní halu, provozní prostory určené jen pro 

zaměstnance a 6 výstavních sálů přístupných veřejnosti. Tři výstavní prostory se nachází 

v suterénu a další tři v přízemí. Sály v přízemí jsou se sály v suterénu spojeny dostatečně 

širokým schodištěm. Dispoziční řešení je patrné z přílohy č. 5.  

 

obr. 8 - vchod do Obrazárny (nalevo) 
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Rozměry dveří a průchodů jsou všeobecně jedním z limitujících faktorů při 

evakuaci. Budeme-li zvažovat proces celkové evakuace Obrazárny, pak všechny exponáty 

musí projít dveřmi z výstavních prostor do vstupní haly a dveřmi ze vstupní haly na 

II. nádvoří. Obrazy z Horní a Dolní konírny dále musí projít průchody ve zdech – ty jsou zde 

dostatečně široké. 

3.2.2 Současná úroveň zabezpečení 

Všechny prostory jsou zabezpečeny systémem EPS s přímým napojením na operační 

středisko HS-9. V návštěvní době jsou v Obrazárně přítomni zaměstnanci (kustodi) – 

v každém sále jeden – kteří střeží exponáty a dohlíží na dodržování návštěvního řádu 

návštěvníky. V případě vzniku požáru v návštěvní době lze spoléhat na to, že bude uhašen 

v prvních okamžicích rozvoje zaměstnanci. Hasicí přístroje (sněhové, či práškové) jsou 

umístěny v každém vystavovacím prostoru – na obr. 1 je znázorněno jejich diskrétní uložení 

v prostorách Horní a Dolní konírny. Ve výstavních sálech se v průběhu otevírací doby 

pohybuje až několik desítek návštěvníků. Návštěvní řád stanovuje, že v případě vzniku požáru 

jsou návštěvníci povinní řídit se pokyny kustodů [28]. Přítomnost kustodů ve výstavních 

sálech vylučuje vznik situace, že návštěvník bude ohrožen příčinou ztráty orientace. 

Pro Obrazárnu je v současné době zpracovaný požární evakuační plán, jehož 

předmětem je především evakuace osob. Evakuace vystavovaných uměleckých děl není 

konkrétně řešena v žádném dokumentu. V případě potřeby evakuaci (či záchranu) provést 

by se postupovalo na základě místní znalosti zasahujících hasičů jednotky HS-9 – ti však 

nedisponují informacemi o hodnotách vystavovaných děl a jejich prioritách transportu. V této 

otázce by byla nutná asistence osoby znalé těchto skutečností, například vedoucího oddělení 

sbírek Správy Pražského hradu. Přítomnost znalých osob je však omezena na dobu jejich 

přítomnosti na pracovišti. 

Současná úroveň zabezpečení Obrazárny Pražského hradu je vyhovující z hlediska 

prevence vzniku požáru a jeho včasného uhašení, rovněž z hlediska evakuace osob – nikoli 

však ze strany zabezpečení evakuace cenných předmětů. Chybí jakýkoli dokument věnující se 

tomuto tématu. Pokládám za patřičné vypracovat postup pro evakuaci uměleckých děl 

stálé expozice Obrazárny. 
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4 Návrh plánů evakuace cenných předmětů 

pro vybrané objekty 

Na základě rozboru stávajícího stavu zabezpečení Archivu Pražského hradu 

a Obrazárny pražského hradu jsem se rozhodl vypracovat plány evakuace cenných předmětů 

pro tyto objekty. 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy je jednou z partnerských stran projektu 

dlouhodobé odborné spolupráce hasičů SDIS Horní Rýn, ASS Lucemburska a HZS hl. m. 

Prahy. Hlavním koordinátorem projektu je paní Dr. Zdislava Tesařová a jeho cílem je 

konzultace a výměna zkušeností na poli požární ochrany – aktuálně řešeným tématem je 

požární ochrana kulturních památek. Jelikož jsem členem tohoto projektu, naskytla se mi 

příležitost zapojit se do této odborné diskuse a zjištěné poznatky aplikovat v této práci. 

4.1 Plán záchrany uměleckých děl podle Ltc. François Louviau 

Ltc. François Louviau z SDIS 68 Haut-Rhin (Útvar požární záchranné služby Horní 

Rýn, Francie) vypracoval metodiku Plánu záchrany uměleckých děl (v originále Plan de 

Seauvegarde des oeuvres). Hlavním účelem tohoto plánu je poskytnout zasahujícím hasičům 

stručný a jasný návod pro provedení evakuace uměleckých děl v chráněném objektu. 

Metodika byla nejdříve aplikována na museu Musée Unterlinden ve francouzském městě 

Colmar a následně na museu Musée Bartholdi v témže městě. Pokud bych měl tuto metodiku 

přirovnat k českým dokumentům požární ochrany, pak bych plán záchrany uměleckých děl 

charakterizoval jako operativní kartu DZP pro realizaci evakuace cenných předmětů. 

Při své práci budu vycházet ze vzoru pro tvorbu Plánu záchrany uměleckých děl [20] 

a dále budu vycházet z konkrétních Plánů záchrany uměleckých děl pro Musée Unterlinden a 

 Musée Bartholdi [21]. Dokumenty jsou v základních rysech shodné a graficky stejně 

zpracované. Pro názornost uvádím v příloze 3 vzor pro tvorbu Plánu záchrany uměleckých děl 

[20]. 

Charakteristiky Plánu záchrany uměleckých děl 

Plán záchrany uměleckých děl (dále také jen Plán) je zpracován formou operativních 

karet s názornou grafikou a stručnými, cílenými texty. V plánu je počítáno se 3 úrovněmi 

řízení zásahu: 1. velitel zásahu, 2. velitel sektoru evakuace uměleckých děl (při zásahu 
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působí i velitelé dalších sektorů), 3. velitel úseku evakuace (transport) děl a velitel úseku 

inventarizace (uskladnění) děl. V Plánu je rozlišováno mezi evakuací urgentní (provedena do 

30 minut) a evakuací neurgentní – typ evakuace vyhlašuje velitel zásahu. 

Plán obsahuje tyto části: 

- půdorysné plány s vyznačením místností a sálů s uměleckými díly 

- seznam všech místností; jejich označení; informaci, zda je nutná evakuace; počet 

uměleckých děl (nebo sbírek) potřebný počet osob (originál pracuje s dvojicemi) 

a čas potřebný k evakuování místnosti 

- operativní karty pro: 

· velitele zásahu 

· velitele sektoru evakuace uměleckých děl 

· velitele úseku vynášení děl 

· velitele úseku inventarizace děl 

- operativní karty evakuace děl pro každý sál 

- operativní karty inventarizace pro každý sál 

4.2 Návrh plánu evakuace cenných předmětů 

Archivu Pražského hradu 

Jak jsem uvedl v kapitole 3.1.2, pro tento objekt již je dokument řešící evakuaci 

archiválií zpracovaný. Přesto považuji za předmětné vypracovat návrh nového evakuačního 

plánu, ve kterém budu aplikovat především poznatky z Plánu záchrany uměleckých děl (více 

v kapitole 4.1). Při návrhu budu z velké části vycházet ze stávajícího požárního evakuačního 

plánu a jako hlavní cíle návrhu si stanovuji: 

- rozdělit archiválie do 4 kategorií priorit transportu 

- vypracovat operativní karty pro: velitele zásahu; velitele sektoru evakuace 

archiválií; velitele úseku vyklizení a transportu, velitele úseku uskladnění 

a inventarizace 

- vypracovat operativní karty pro evakuaci archiválií a pro uskladnění archiválií 

- určit počet a umístění prostředků pro transport archiválií 

- určit síly potřebné k provádění evakuace 
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4.2.1 Postup návrhu 

Vzhledem k tomu, že kompletní evakuace archiválií ze všech depozitářů je časově 

mimořádně náročná (dle mého odhadu by při zapojení 100 zasahujících na nošení trvala 

6 hodin) je nutné počítat se situacemi, kdy nebude možné v daném čase evakuovat všechny 

archiválie. V tom případě bude zcela logické transportovat nejprve ty nejcennější kusy 

a následně opět ty nejcennější z těch, který zbyly – tedy určit pro archiválie pořadí transportu. 

Priority transportu 

Nemělo by velký význam určit pořadí transportu pro všechny (tisíce) archiválie 

jednotlivě. Daleko přehlednější bude rozdělit archiválie do kategorií priorit transportu 

a podle nich sousledně evakuovat. Tyto kategorie jsem převzal ze systému již aplikovaného 

ve stávajícím požárním evakuačním plánu, ovšem doplnil jsem je o prioritu nejvyššího 

významu (priorita 1, značení „!!!“) která představuje právě 7 kusů nejcennějších archiválií. 

Pokládal jsem za nezbytné tuto kategorii zavést, aby zvláště v případě akutní záchrany tyto 

nebyly opomenuty. Kategorie priorit transportu zachycuje obr. 9. 

 

obr. 9 - značení priorit transportu archiválií 

V operativních kartách plánu jsou pak tyto priority vyznačeny vybarvením skříně 

příslušnou barvou dle obr. 9. Vzhledem k faktu, že depozitáře Archivu nejsou veřejně 

přístupné prostory, je vhodné umístit označení kategorie priority transportu také na vnější 

stranu skříní a regálů. Nicméně v praxi skříně a regály obsahují směs archiválií různých 

kategorií (archiválie jsou řazeny především tematicky – nikoli dle kategorií tohoto plánu). 

Navrhuji proto ještě systém značení kategorií v rámci jednotlivých skříní. A sice označit 

jednotlivé kusy znakem kategorie priority transportu a na vnitřní stranu dveří skříně umístit 

doplňující informace o obsahu skříně dle těchto možností: 

1. nápis CELÁ SKŘÍŇ PRIORITA # − značí, že celý obsah skříně je dané kategorie 

priority transportu; obsahuje-li skříň méně než 10 % archiválií jiné nižší kategorie, 

doporučuji v zájmu přehlednosti evakuovat jako celou skříň (dle vyšší kategorie) 
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2. nápis DLE INDIVIDUÁLNÍHO ZNAČENÍ – označuje skříň, kde zasahující 

vybírá jednotlivé kusy podle jejich označení na hraně police, nebo na archiválii 

samotné; toto označení je vhodné doplnit schématem rozmístění archiválií 

obdobně jako je na obr. 10 (obrázek ukazuje rozmístění 15 archiválií kategorie 

priority 2 mezi archiváliemi kategorie priority 3). 

 

obr. 10 - schéma rozložení archiválií ve skříni 

Typy evakuace 

Dle vzoru plánů záchrany uměleckých děl od francouzských kolegů jsem se rozhodl 

rovněž zavést dva typy evakuace – evakuaci urgentní a evakuaci standardní. 

Urgentní evakuace je uvažována především pro případ záchrany – tedy v případě 

přímého ohrožení archiválií, dále v případě nedostatku času nebo SaP na provedení evakuace. 

Oproti standardní evakuaci se zde doporučuje zvolit jako nouzové shromaždiště plochu 

III. nádvoří − evakuace se tak urychlí přibližně o 40 %, zároveň však není zaručen takový 

komfort uskladnění jako v plánovaném shromaždišti. Dalším rozdílem je, že při urgentní 

evakuaci doporučuji soustředit všechny SaP do depozitáře D. Nadměrná koncentrace hasičů 

sice může způsobit celkový pokles rychlosti evakuace, nicméně jsou tak v krátkém čase 

evakuovány cenné archiválie s prioritami 1 a 2. 

Standardní evakuace oproti té urgentní počítá s dostatkem času, sil a prostředků. Je 

uvažována pro případ kdy víme o hrozbě MU v dostatečném předstihu, nebo kdy je evakuace 

pouze preventivního charakteru, tedy s malou pravděpodobností vzniku negativního působení 

MU na archiválie. Při tomto druhu evakuace je kladen vyšší důraz na šetrné zacházení 

s archiváliemi a je doporučováno evakuovat do standardního plánovaného shromaždiště. 
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Pro případ potřeby rychle zachránit bezprostředně ohrožené archiválie jsem zavedl 

ještě 3. typ a to neodkladnou záchranu. Tu doporučuji nasadit v případě potřeby rychlého 

zásahu, kdy by nečinnost znamenala jistou a rychlou ztrátu archiválií, nebo pro případ, kdy 

jsou z nějakého důvodu znepřístupněny běžné evakuační trasy. Hlavní myšlenkou je zde 

využití oken v prostorách depozitáře jako evakuačního koridoru. Výhodou je rychlý transport 

(přibližně o 90 % rychlejší než u standardní evakuace) – nevýhodou pak technicky náročný 

přenos přes okenní parapet se zvýšeným rizikem nechtěného pádu a tím i poškození 

archiválií. Dále zde vzniká obdobný problém nouzového shromaždiště na volném prostranství 

jako v případě III. nádvoří. 

Tyto tři varianty představují pouze jakési tři výchozí varianty pro velitele zásahu. Je 

samozřejmě možné tyto způsoby navzájem kombinovat na základě konkrétní situace. 

Časová náročnost, síly a prostředky 

Pro transport archiválií priority 1 jsou v depozitáři D k dispozici příslušné speciální 

transportní kufry zajišťující bezpečnou a šetrnou evakuaci. Tato skutečnost je poznačená jak 

v operativní kartě „evakuace“, tak je zakreslena v podrobném schématu depozitáře. Pro 

ostatní archiválie jsou k dispozici transportní bedny (více v kapitole 3.1.2) v počtu 25 kusů. 

Doporučuji jejich počet navýšit na 50 kusů a tyto bedny rovnoměrně rozmístit − alespoň po 

4 kusech do depozitářů A až E, 20 do depozitáře ČK a 10 do prostor před vstupem do 

depozitáře A (zcela rovnoměrné rozložení není vhodné vzhledem nedostatku prostoru 

v depozitářích A až E). Toto rozmístění vylučuje ztrátu většího počtu beden při zasažení jedné 

části archivu požárem. 50 kusů beden představuje nasazení maximální uvažované evakuační 

síly 100 zasahujících. 

Další prostředky, které jsou v Archivu pro evakuaci k dispozici, jsou 3 schodišťové 

vozíky (rudly) a 6 pultových vozíků (v každém depozitáři 1). Navrhuji navýšit počet 

schodišťových vozíků na 6 a do každého depozitáře umístit jeden. 

Pro přibližnou představu a odhad časové náročnosti evakuace a potřebách sil 

a prostředků jsem vytvořil výpočtový model, který však není prakticky ověřen. Při odhadu 

jsem vycházel z pravidel: 

- 2 zasahující manipulují s 1 transportní bednou 

- 1 bedna (2 zasahující) koluje od vyklízené skříně, do přechodného shromaždiště a 

zpět 

- 1 police skříně (depozitáře D) se vejde do 1,5 bedny, skříň má 5 polic 
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- oběh bedny (naložení, odnos, vyložení, návrat) je 10 minut při transportu do 

přechodného shromaždiště dle plánu 

- oběh bedny při transportu na III. nádvoří je 6 minut 

Na základě těchto pravidel jsem vytvořil závislosti, které ukazují tab. 3 a tab. 4. Tak 

například evakuace všech archiválií s prioritami 2 a 3 do přechodného shromaždiště určeného 

stávajícím požárním evakuačním plánem by v součinnosti 40 zasahujících trvala 4 hodiny 

a 40 minut, evakuace celého archivu při součinnosti 100 (!) zasahujících 5 hodin a 51 minut. 

Dále je v modelu počítáno s tím, že bedny jsou zasahujícími neseny po celé evakuační trase – 

nepočítám tedy s používáním vozíků, jelikož jejich nasazení nemám prakticky odzkoušené. 

Prakticky jsem v modelu vycházel z předpokladu, že zrychlení evakuace vlivem nasazení 

vozíku pokrývá prodlevy vzniklé nesnázemi nejrůznějších podob. Ještě jednou připomínám, 

že tento model není ověřený v praxi, takže jeho odchylka může být i 100 %. Tyto tabulky jsou 

zapracované do navrhovaného plánu evakuace cenných předmětů. 

tab. 3 - čas, SaP; transport do přechodného shromaždiště dle současného požárního evakuačního plánu 

1 2 5 10 20 50

1 bedna 0:10 — — — — —

1 skříň (D) 1:15 0:37 0:15 — — —

!! (9 skříní) 11:15 5:37 2:15 1:07 0:33 0:13

! (66 skříní) 82:30 41:15 16:30 8:15 4:07 1:39

Dep. D     (44 

skříní)
55:00 27:30 11:00 5:30 2:45 1:06

Celý Archiv 292:30 146:15 58:30 29:15 14:37 5:51

Počet beden v oběhu = potřebný počet dvojic zasahujících

Transport do přechodného shromaždiště dle plánu => 1 oběh = 10 min

h:min

 

tab. 4 - čas, SaP; transport na III. nádvoří 

1 2 5 10 20 50

1 bedna 0:06 — — — — —

1 skříň (D) 0:45 0:22 0:09 — — —

!! (9 skříní) 6:45 3:22 1:21 0:40 0:20 0:08

! (66 skříní) 49:30 24:45 9:54 4:57 2:28 0:59

Dep. D     (44 

skříní)
33:00 16:30 6:36 3:18 1:39 0:39

Celý Archiv 175:30 87:45 35:06 17:33 8:46 3:30

Počet beden v oběhu = potřebný počet dvojic zasahujících

Transport na III. nádvoří => 1 oběh = 6 min

h:min
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Struktura řízení zásahu je v návrhu shodná s metodikou plánu záchrany uměleckých 

děl (více kapitola 4.1), a sice jak znázorňuje obr. 11. Tento návrh počítá se zásahem velkého 

rozsahu, kdy by byly evakuovány všechny depozitáře při souběžně probíhajícím represivním 

zásahu. Je však na veliteli zásahu, jak si místo zorganizuje – pokud použije jinou strukturu 

řízení, přebírají velitelé a jejich zástupci úkoly (operativní karty) stanovené tímto návrhem dle 

charakteru jejich úlohy v řízení zásahu. 

 

obr. 11 - struktura řízení zásahu - evakuace Archivu 

4.2.2 Operativní karty 

Návrh plánu evakuace cenných předmětů Archivu Pražského hradu jsem zpracoval 

formou operativních karet. Z bezpečnostních důvodů je v uveřejněném návrhu použito 

demonstrativní vyznačení kategorií priorit transportu, které se neshoduje s reálným 

stavem! Dále je pozměněné rozložení skříní a jejich značení – rovněž z bezpečnostních 

důvodů. Návrh je uveřejněný jako příloha č. 4 této práce. 

Úvodní karta 

Obsahuje jeden list, který nese titul plánu a orientační situační schéma s vyznačenou 

půdorysnou polohou Archivu a příjezdovou cestou od Prašného mostu.  

Společná operativní karta 

Je určena pro všechny zasahující, v kompletním plánu je zastoupena čtyřmi shodnými 

kopiemi (pro každého dotčeného velitele 1 sada). Nese obecné informace o objektu, uložení 

archiválií a pravidlech evakuace. Skládá se ze čtyř stran: 
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1. strana nese název PRIORITY TRANSPORTU. Představuje názorné schéma 

s rozložením archiválií v jednotlivých depozitářích, níže je uvedena legenda 

uvádějící značení archiválií ve 4 kategoriích priority transportu (obr. 9). Pod 

legendou je tabulka shrnující rozložení archiválií jednotlivých kategorií 

v depozitářích. 

2. strana nese název EVAKUACE. Vymezuje a charakterizuje tři typy evakuace 

(záchrany) s nimiž plán pracuje. 

3. strana s názvem ČAS, SÍLA A PROSTŘEDKY informuje o přepravních obalech, 

pomocných prostředcích pro evakuaci a dále také o časové náročnosti evakuace 

a potřebě sil a prostředků pro jednotlivé kategorie. 

4. strana s titulem EVAKUAČNÍ TRASY představuje půdorysní schéma 

s vyznačenými cestami k přechodným shromaždištím (z bezpečnostních důvodů 

není zveřejněno) 

Velitelské operativní karty 

Jsou zpracované pro každého ze 4 velitelů: velitele zásahu, velitele sektoru evakuace 

archiválií, velitele úseku vyklizení a transportu, velitele uskladnění a inventarizace. 

Představují jakýsi kontrolní seznam (check-list) s úkoly a povinnostmi příslušného velitele. 

V případě, že velitel zásahu použije jinou strukturu řízení zásahu, pak bude mít příslušný 

velitel ty operativní karty, který přísluší jeho roli u zásahu. 

Vyklízecí operativní karta 

Na pěti stranách jsou znázorněna schémata depozitářů s vyznačeným uložením 

archiválií jednotlivých kategorií priorit transportu. Kategorie jsou vyjadřovány různým 

vybarvení skříní (částí skříní) dle legendy. Přičemž jsou-li umístěny dvě skříně na sobě (jako 

např. v depozitáři D) pak spodní skříň představuje ta část, která přiléhá k uličce. V kartách 

jsou dále poznačena čísla skříní a další specifika. 

Inventarizační operativní karta 

Pro usnadnění práce velitele úseku uskladnění a inventarizace je k dispozici 

inventarizační karta, jejímž smyslem je přehledně zaznamenávat uskladněné archiválie 

a jejich stav, či poškození. V příloze č. 4 je uvedena pouze jedna strana karty, ale pro plán 

počítám s alespoň deseti stranami. 
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4.3 Návrh plánu evakuace cenných předmětů 

pro Obrazárnu Pražského hradu 

Evakuace exponátů Obrazárny Pražského hradu není v současné době konkrétně 

řešena žádným dokumentem. Při návrhu plánu evakuace cenných předmětů pro tento objekt 

tak nelze vycházet ze stávajícího dokumentu, proto použiji jako výchozí bod návrh plánu 

evakuace cenných předmětů pro Archiv Pražského hradu (kapitola 4.2). 

Jako hlavní cíle návrhu si stanovuji: 

- rozdělit exponáty do 4 kategorií priorit transportu; určit kritéria jednotlivých 

kategorií 

- určit přechodná shromaždiště a evakuační trasy 

- vypracovat operativní karty pro: velitele zásahu; velitele sektoru evakuace 

exponátů; velitele úseku vyklizení a transportu, velitele úseku uskladnění 

a inventarizace 

- vypracovat operativní karty pro evakuaci exponátů z jednotlivých sálů a karty pro 

jejich uskladnění 

- odhadnout čas a síly potřebné k provedení evakuace 

4.3.1 Postup návrhu 

Z mého odhadu vyplývá, že evakuace všech exponátů do primárního přechodného 

shromaždiště by trvala 1 hodinu při nasazení 25 zasahujících (nosičů). To je o poznání jiná 

situace než v případě Archivu, kdy celková evakuace byla přibližně 30krát náročnější na 

potřebný čas a síly. Určení priorit transportu tedy není tak nezbytné, nicméně pro případ 

urgentní evakuace či záchrany je jistě patřičné priority určit. V případě Archivu byla základní 

„priorizace“ učiněna ve stávajícím požárním evakuačním plánu, kdežto u Obrazárny je nutné 

priority určit zcela nově. 

Priority transportu  

Po vzoru předchozího návrhu jsem rozdělil exponáty do 4 kategorií priorit transportu. 

Nicméně na rozdíl od Archivu bylo nutné kategorie nově určit. Jejich stanovení jsem provedl 

na základě těchto kritérií: 

1. hodnota exponátu přímo úměrně zvyšuje prioritu jeho transportu 

2. je-li exponát obtížně transportovatelný, je tím snížena jeho priorita transportu 

(Základem je úvaha, že podstatou evakuace je v určitém časovém intervalu 
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zachránit co nejvyšší celkovou hodnotu. Tedy pokud na transport 1 exponátu 

spotřebujeme dvojnásobek času, než na transport dalších exponátů stejné hodnoty, 

pak nám v takovém případě klesá efektivnost − hodnota zachráněného díla ku 

časové zátěži − na polovinu.) 

3. je-li exponát zapůjčený, je tím zvýšena priorita jeho transportu (toto kritérium 

v sobě nese jistou „morální odpovědnost“ za svěřené dílo) 

Z bezpečnostních důvodů jsem pro účel této práce přidělil jednotlivým 

exponátům kategorie priorit transportu náhodným výběrem, a tak se neshodují s 

realitou – nelze totiž opomenout fakt, že priority transportu do velké míry korelují s cenou 

exponátů, a tak by jejich zveřejnění znamenalo zbytečné riziko zneužití těchto údajů. 

Nicméně stanovení priorit transportu bude stanoveno na základě odborné diskuse s vedoucím 

oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu panem Martinem Herdou, PhDr. a 

velitelem stanice „Pražský hrad“, panem npor. Mgr. Radkem Stránským. Rovněž je podstatné 

stanovit přibližně četnost exponátů určité kategorie. V návrhu jsem do priority 1 přidělil 

přibližně 5 % exponátů, do priority 2 přibližně 10 % a do priority 3 přibližně 20 % exponátů. 

Na rozdíl od Archivu je Obrazárna veřejně přístupný prostor, proto z výše uvedených 

bezpečnostních důvodů v plánu nepočítám s označováním obrazů přímo v místě expozice. 

Průchodnost exponátů otvory 

Bezpodmínečným požadavkem evakuace exponátů je, aby každý prošel i tím 

nejmenším prostupem na evakuační trase, a to alespoň je-li nesen nejkratším rozměrem 

rovnoběžně s úhlopříčkou průchodu. Pro analýzu této skutečnosti jsem provedl přeměření 

prostupů v Obrazárně (neměřil jsem volné prostupy, které byly evidentně vyhovující) a opatřil 

jsem si charakteristické rozměry vystavovaných exponátů (u obrazů s rámem i bez něj). 

V tabulkovém editoru jsem tato data porovnal – zjišťoval jsem, zda existuje exponát, který by 

neprošel úhlopříčně nejmenším otvorem, nesen nejkratší stranou vpřed. Při výpočtu jsem 

zmenšil úhlopříčky otvorů o 15 cm (atribut tolerance). Výsledkem této analýzy bylo zjištění, 

že jediným exponátem, který je v této věci problematický, je obraz ve schodišťovém sále 

„Smrt dětí Niobiných“ (autor Michieli Andrea zvaný Vicentino, obr. 7). Usazen v rámu 

neprojde vstupními dveřmi z II. nádvoří a dveřmi do Vstupního sálu ze vstupní haly pak 

projde velice těsně. Řešením je tedy transport do vstupní haly, kde může obraz setrvat, 

případně po vyjmutí z rámu může být (opět velmi těsně) vynesen vstupními dveřmi na II. 

nádvoří. Ostatní exponáty standardní evakuační trasou na II. nádvoří projdou bez potřeby 

jejich úprav – pravda, některé těsně. Správnost tohoto výsledku mi potvrdil vedoucí oddělení 
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uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pan Martin Herda, PhDr., který má s transportem 

exponátů zkušenosti. 

Dalším zjištěním analýzy je to, že více než 90 % exponátů projde také únikovým 

východem na IV. nádvoří. Nicméně vzhledem k členité dispozici únikového východu by 

bylo třeba tento výsledek upřesnit zkouškou, nebo simulací. 

Přechodná shromaždiště a evakuační trasy 

Jako primární přechodné shromaždiště exponátů je pro tento návrh Konírna Pražského 

hradu. Evakuační trasa vede po severní straně II. nádvoří a je dlouhá jen několik desítek 

metrů. Konírna je v současné době využívána jako výstavní sál, takže je přizpůsobena 

k uchovávání uměleckých děl. Nicméně v případě konání výstavy v tomto prostoru s ním lze 

jen obtížně počítat jako s přechodným shromaždištěm pro Obrazárnu. 

Z tohoto důvodu je jako druhé přechodné shromaždiště zvolena Jízdárna Pražského 

hradu. Evakuační trasa je dlouhá přibližně 350 m a vede po II. nádvoří, skrz Pacassiho bránu a 

dále po Prašném mostě. Obdobně jako v případě Konírny je i tento prostor standardně 

využíván pro výstavy s nestálou expozicí, takže rovněž může být aktuálně používán. 

Pro případ, že by z jakýchkoli důvodů nebylo vhodné evakuovat do těchto 

přechodných shromaždišť, je možné využít pro přechodné uskladnění prostor II. nádvoří, 

zvláště pak krytá místa jako jsou průchody. Další možností je evakuace a uskladnění exponátů 

na IV. nádvoří – evakuační trasa vede únikovým východem přímo z Obrazárny na IV. 

nádvoří. Ovšem po této trase projde jen přibližně 90 % exponátů a prostor nádvoří je otevřený 

– proto jej navrhuji používat jen ve zvláštních případech. 

Pro zajištění bezpečnosti transportu a uskladnění děl je patřičné uzavřít veřejnosti 

evakuační trasu a vyžádat si přítomnost Hradní policie, či Hradní stráže ke střežení exponátů 

na evakuačních trasách a na přechodných shromaždištích. Odpovědnost za tato opatření 

v návrhu přiděluji veliteli zásahu. 
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Manipulace s exponáty 

Exponáty jsou střeženy elektronickým zabezpečovacím systémem. V případě 

manipulace s exponáty je tedy třeba vyrozumět Hradní policii, vyzvat ji k osobnímu střežení 

exponátu a vypnutí systému EZS (pokud by EZS nebyl vyřazený z činnosti, byl by na místě 

zásahu velký hluk, který by způsobil zvýšení psychické zátěže a rušil by komunikaci mezi 

zasahujícími. 

Podle sdělení vedoucího oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pana 

Martina Herdy, PhDr. jsou všechna plátna restaurovaná, takže snesou jemný dotyk, nicméně 

je nezbytné exponáty nadměrně nezatěžovat tlakem, otřesy, vyhnout se působení vlhkosti 

a skokovým změnám teplot. Tyto požadavky je třeba mít na paměti. Jejich zajištěním je 

v návrhu pověřen velitel sektoru evakuace exponátů. Při transportu je vhodné nést obrazy ve 

svislé rovině. 

Součástí návrhu je rovněž postup pro sejmutí obrazu ze stěny a postup pro vyjmutí 

obrazu z rámu. Z bezpečnostních důvodů nejsou tyto postupy v práci zveřejněny. 

Časová zátěž evakuace a potřebné síly a prostředky 

Obdobně jako v předchozím návrhu jsem vytvořil výpočtový model, který, nutno 

podotknout, není ověžený v praxi. Opět jsem vycházel z modelu, že zasahující kolují po 

evakuační trase mezi Obrazárnou a přechodným shromaždištěm. Prvně jsem odhadl počet 

zasahujících potřebných k evakuaci 1 exponátu. Více než 95 % exponátů jsou obrazy – ty 

však mají různé velikosti, a tak některý vyžaduje k manipulaci 2, jiný pouze 1 zasahujícího 

(ve výjimečných případech je potřeba 3 zasahujících a naopak občas může 1 zasahující vzít 

více obrazů – tyto dva případy se v modelu vyrovnávají, a tak do výpočtu nezasahují). 

Uvažoval jsem, že obrazy, jejichž delší strana je menší než 1 metr lze transportovat jedním, 

ostatní dvěma zasahujícími. V tabulkovém editoru jsem všem exponátům přidělil počet 

zasahujících podle tohoto pravidla a z těchto čísel vytvořil aritmetický průměr, jehož 

výsledkem je průměrný počet zasahujících na jeden exponát. Výsledné číslo 1,423 jsem 

zaokrouhlil na 1,5. V modelu počítám, že na vynesení 1 exponátu je potřeba (v průměru) 

1,5 zasahujícího. 

Následně jsem odhadl, že demontáž obrazu bude trvat průměrně 60 s, transportovat se 

bude průměrnou rychlostí 0,5 m/s (započtena i cesta zpět bez exponátu), délka okruhu trasy 

1 činí 180 m, u trasy 2 pak 650 m a čas potřebný na uskladnění je 20 s. Na základě těchto 

hodnot jsem určil časovou zátěž jednoho oběhu – pro trasu 1 do Konírny 8 minut a pro trasu 

2 do Jízdárny 23 minuty. Výstupem odhadu jsou pak tabulky, v nichž je závislost časové 
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zátěže na počtu evakuovaných děl a počtu nasazených zasahujících (počítá se tedy 

1,5 zasahujícího na 1 oběh). Výsledky ukazuje tab. 5 - Obrazárna, čas, SaP pro transport do 

Konírny a tab. 6 - Obrazárna, čas, SaP pro transport do Jízdárny. Z výsledků odhadového 

modelu je patrné, že evakuace nepředstavuje takovou zátěž jako v případě Archivu – na 

kompletní evakuaci do Konírny s 25 zasahujícími k nošení stačí 1 hodina.  

Struktura řízení zásahu je shodná jako v návrhu plánu evakuace cenných předmětů 

pro Archiv Pražského hradu i s platností stejných pravidel. 

tab. 5 - Obrazárna, čas, SaP pro transport do Konírny 

2 10 20 30 50

1 exponát (1 ks) 0:08 — — — —

!!! Priorita 1 (5 ks) 0:40 0:06 — — —

!!  Priorita 2 (13 ks) 1:44 0:15 0:07 0:05 —

!   Priorita 3 (22 ks) 2:56 0:26 0:13 0:08 0:05

Modrý sál (26 ks) 3:28 0:31 0:15 0:10 0:06

Spojovací chodba (4 ks) 0:32 0:04 — — —

Vstupní sál (12 ks) 1:36 0:14 0:07 — —

Schodišťový sál (10 ks) 1:20 0:12 0:06 — —

Horní konírna (31 ks) 4:08 0:37 0:18 0:12 —

Dolní konírna (36 ks) 4:48 0:43 0:21 0:14 0:08

Celá expozice (121 ks) 16:08 2:25 1:12 0:48 0:29

Transport do konírny => 1 oběh = 8 min

h:min
Počet zasahujících pro transport

 

tab. 6 - Obrazárna, čas, SaP pro transport do Jízdárny 

2 10 20 30 50

1 exponát (1 ks) 0:23 — — — —

!!! Priorita 1 (5 ks) 1:55 0:17 — — —

!!  Priorita 2 (13 ks) 4:59 0:44 0:22 0:14 —

!   Priorita 3 (22 ks) 8:26 1:15 0:37 0:25 0:15

Modrý sál (26 ks) 9:58 1:29 0:44 0:29 0:17

Spojovací chodba (4 ks) 1:32 0:13 — — —

Vstupní sál (12 ks) 4:36 0:41 0:20 — —

Schodišťový sál (10 ks) 3:50 0:34 0:17 — —

Horní konírna (31 ks) 11:53 1:46 0:53 0:35 —

Dolní konírna (36 ks) 13:48 2:04 1:02 0:41 0:24

Celá expozice (121 ks) 46:23 6:57 3:28 2:19 1:23

Transport do jízdárny => 1 oběh = 26 min

h:min
Počet zasahujících pro transport
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4.3.2 Operativní karty 

Plán evakuace cenných předmětů Obrazárny Pražského hradu jsem zpracoval formou 

operativních karet – obdobně jako u Archivu. Při návrhu byl kladen důraz na stručné, jasné 

zpracování, přehlednou grafiku a minimum redundantních informací. Dále byla při návrhu 

plánu evakuace brána v úvahu místní znalost příslušníků jednotky HS-9, což umožnilo 

informace obsažené v operativních kartách více zestručnit. Pro představu je kompletní podoba 

návrhu (tedy i operativních karet) uvedena jako příloha č. 5 této práce. 

Úvodní karta 

Je jednostranná, nese titul plánu a orientačně-situační schéma s vyznačenou 

půdorysnou polohou Obrazárny a příjezdovou cestou od Prašného mostu. Její význam je 

převážně formální. 

Společná operativní karta 

Je určena pro všechny zasahující, v kompletním plánu je zastoupena čtyřmi shodnými 

kopiemi (pro každého dotčeného velitele 1 sada). Nese obecné informace o objektu, 

exponátech a pravidlech evakuace. Karta obsahuje 5 stran: 

1. strana obsahuje informace o dispozici Obrazárny, výstavních sálů a dále rozměry 

dveří a zúžených průchodů (výška, šířka, úhlopříčka). 

2. strana nese informace o kategoriích priorit transportu a počtech exponátů v těchto 

kategoriích. Dále zde jsou uvedena základní pravidla pro manipulaci s exponáty. 

3. strana je pak stručným přehledem všech exponátů kategorie priority transportu 1 – 

obsahuje jejich miniaturní podobiznu, inventární číslo, umístění a rozměry. 

4. strana nese informaci o dvou vytipovaných přechodných shromaždištích 

(1. Konírna, 2. Jízdárna), dále o možnosti nouzového skladování v prostorách II. a 

IV. nádvoří a také o možnosti využití únikového východu jako náhradní evakuační 

cesty. 

5. strana obsahuje tabulky znázorňující potřebné síly a prostředky a časovou náročnost 

evakuace pro jednotlivé kategorie, či sály. Výpočet je proveden podle modelu 

popsaného v předchozí kapitole 4.3.1. 
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Velitelské operativní karty 

Jsou zpracované pro každého ze 4 velitelů: velitele zásahu, velitele sektoru evakuace 

exponátů, velitele úseku vyklizení a transportu, velitele uskladnění a inventarizace. 

Představují jakýsi kontrolní seznam (check-list) s úkoly a povinnostmi příslušného velitele. 

V případě, že velitel zásahu použije jinou strukturu řízení zásahu, pak bude mít příslušný 

velitel ty operativní karty, které přísluší jeho roli u zásahu. 

Vyklízecí operativní karty 

Plán obsahuje 2 vyklízecí karty – obě jsou určeny pro velitele úseku vyklízení 

a transportu a jemu podřízené zasahující. První karta obsahuje postup sejmutí obrazů ze stěny 

a vyjmutí obrazu z rámu (z bezpečnostních důvodů není v práci zveřejněno). 

Druhá karta má 5 listů, které obsahují schematické rozmístění exponátů v jednotlivých 

sálech. Zobrazení sálů je provedeno principem „rozložení kvádru“, kdy se pomyslně odebere 

strop sálu a boční stěny se sklopí podél spodní hrany do roviny podlahy. Karta zachycuje 

rozmístění děl, jejich poměrnou velikost, dále údaje o rozměrech rámu a obrazu (v cm) 

inventární číslo (nové, lze se setkat ještě se starým systémem) a konečně také příslušné 

zařazení obrazu do kategorie priority transportu. Jak jsem uvedl výše, z bezpečnostních 

důvodů jsou v návrhu exponáty označeny kategoriemi neshodujícími se s reálným stavem. 

Inventarizační operativní karta 

Pro usnadnění práce velitele úseku uskladnění a inventarizace je k dispozici 

inventarizační karta, jejímž smyslem je přehledně zaznamenávat uskladněné exponáty a jejich 

stav či poškození. V příloze č. 5 je uvedena pouze jedna strana karty, ale pro plán počítám 

s deseti stranami. 
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4.4 Náměty pro další postup 

Oba návrhy plánů evakuace cenných předmětů (jak pro Archiv, tak pro Obrazárnu) 

nejsou ověřeny prakticky. Navíc s dokumenty tohoto modelu nemáme na našem území téměř 

žádné zkušenosti. Proto považuji za patřičné uskutečnit prověřovací cvičení pro oba návrhy. 

Výsledky těchto cvičení ověří funkčnost modelu Plánu evakuace cenných předmětů a 

následnou diskusí s účastníky cvičení bude možné získat cenné podněty k vylepšení plánů 

evakuace a jejich přizpůsobení specifikům chráněných prostor a možnostem místně příslušné 

jednotky PO. 

V obou návrzích je použit model transportu, na základě nějž jsou odhadovány 

požadavky na síly a prostředky a časovou náročnost evakuace. Model je čistě teoretický a je 

nutné jej ověřit, například v rámci prověřovacího cvičení.  

Z bezpečnostních důvodů jsou v rámci této práce použity demonstrativní priority 

transportu, které se neshodují s realitou. Je tedy nezbytné zaznamenat do obou plánů evakuace 

cenných předmětů skutečné kategorie priorit transportu. 

V případě Archivu pak bude žádoucí doplnit označení archiválií a jejich úložišť dle 

návrhu a v této souvislosti diskutovat s vedoucím Archivu Pražského hradu panem 

Mgr. Martinem Halatou možnosti reorganizace kategorií priorit transportu archiválií. Dále 

zajistit rozmístění přepravních beden v jednotlivých depozitářích dle návrhu. V rámci cvičení 

by bylo vhodné vyzkoušet evakuaci pomocí schodišťových a pultových vozíků a změřit 

o kolik (a zda vůbec) je takto evakuace rychlejší. 

V rámci zkvalitnění úrovně ochrany kulturních památek na území ČR se pokusím 

uvést metodiku Plánu evakuace cenných předmětů do odborné diskuze, například 

prostřednictvím České asociace hasičských důstojníků. 
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Závěr 

V práci jsem provedl studii zabezpečení Pražského hradu z hlediska požární ochrany, 

a to jak teoretickým rozborem, tak prakticky prostřednictvím stáže u místně příslušné 

jednotky HZS hl. m. Prahy HS-9 „Pražský hrad“. Shledal jsem, že požární zabezpečení 

Pražského hradu je řešeno komplexně a jeho úroveň je dobrá. V této souvislosti zmíním 

především střežení celého areálu systémem EPS a přítomnost místně příslušné jednotky 

určené primárně na ochranu objektu. Pražský hrad představuje objekt se složitými 

podmínkami pro zásah jednotek PO, a to především pro ztíženou orientaci v hradním areálu 

a režimovými opatřeními spojenými s funkcí hradu jako sídla prezidenta. Z těchto důvodů 

hodnotím přítomnost místně příslušné jednotky jako nezbytnou. 

Jako podnět pro vylepšení systému požární ochrany Pražského hradu jsem provedl 

návrhy plánů evakuace cenných předmětů pro dva objekty, a sice pro Archiv Pražského hradu 

a pro Obrazárnu Pražského hradu. Oba plány jsem navrhoval na základě odborných diskuzí se 

správci chráněných předmětů a na základě mé praktické studie Pražského hradu. Po formální 

stránce mi byl klíčovou inspirací Plán záchrany uměleckých děl od kolegů − hasičů 

francouzského města Colmar z SDIS 68 Haut-Rhin, který je zpracován formou operativních 

karet a zaměřuje se na stručnou a jasnou instruktáž vedoucí k efektivní evakuaci uměleckých 

děl. V případě návrhu plánu evakuace cenných předmětů pro Archiv Pražského hradu jsem 

také vycházel z recentního evakuačního plánu, jehož obsahové jádro jsem aplikoval v návrhu. 

Využití této práce spatřuji především v podnětu ke zpracování skutečných plánů 

evakuace cenných předmětů pro zmíněné prostory a dále v impulzu vytvořit v podmínkách 

České republiky, po vzoru hasičů z francouzského SDIS 68 Haut-Rhin, metodiku Plánu 

evakuace cenných předmětů, čímž by se zvýšila úroveň požárního zabezpečení kulturních 

památek na území ČR. 

Jako hlavní náměty pro následnou práci uvádím ověření návrhů plánů evakuace 

cenných předmětů prověřovacími a dále uvedení metodiky Plánu evakuace cenných předmětů 

do odborné diskuze. 
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Seznam použitých zkratek 

AD automobilový dopravník 

EZS elektronický zabezpečovací systém 

AŽ automobilový žebřík 

CAS cisternová automobilová stříkačka 

CO2 Oxid uhličitý 

ČR Česká republika 

ČSR Česká socialistická republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

DZP dokumentace zdolávání požáru 

EPS elektronická požární signalizace 

HDP hrubý domácí produkt 

Hrad (v kontextu s Pražským hradem) Pražský hrad 

HS hasičská stanice 

HZS hasičský záchranný sbor 

CHA chemický automobil 

hl. m. hlavní město 

JZD Jednotné zemědělské družstvo 

katedrála sv. Víta katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha 

KOPIS krajské operační a informační středisko – v práci výhradně jako 

KOPIS HZS hl. m. Prahy 

KPR Kancelář prezidenta republiky 

KSČ Komunistická strana Československa 

Ltc. le lieutenant-colonel (francouzský jazyk) 

 česky: podplukovník 

MKČR Ministerstvo kultury České republiky 

mld. miliarda 

MU mimořádná událost 

NFPA National Fire Protection Association (anglický jazyk) 

 − česky: Národní asociace požární ochrany 

npor. nadporučík 

obr. obrázek 
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OSN Organizace spojených národů 

PKPO Profesní komora požární ochrany 

PLHA plynový hasicí automobil 

PO požární ochrana 

PP podzemní podlaží 

RZA rychlý zásahový automobil 

SaP síly a prostředky 

SDIS service departemental d'incendie et de secours (francouzský 

jazyk) 

 − česky: útvar požární záchranné služby 

SHZ stabilní hasicí zařízení  

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

SSU Statistické sledování událostí 

tab. tabulka 

UNESCO the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (anglický jazyk) 

 – česky: Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a 

kulturu 
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Legenda: 

 

A. Hasičská stanice HS-9 Hrad 

B. Garáž výjezdové techniky HS-9 

C. Obrazárna Pražského hradu 

D. Archiv Pražského hradu 

 

 

1. I. nádvoří 

2. západní křídlo 

3. II. nádvoří 

4. kaple sv. Kříže 

5. střední křídlo 

6. III. nádvoří 

7. monolit 

8. katedrála sv. Víta 

9. Staré probostství 

10. jižní křídlo 

11. Starý královský palác 

12. náměstí U sv. Jiří 

13. kostel Všech svatých 

14. bazilika sv. Jiří 

15. klášter sv. Jiří 

16. Ústav šlechtičen 

17. Lobkoviský palác 

18. Černá věž 

19. Daliborka 

20. Purkrabství 

21. Zlatá ulička 

22. Bílá vž 

23. Nové proboštství 

24. Vikáčská ulice 

25. Prašná věž – Mihulka 

26. severní křídlo 

27. IV. nádvoří 

28. zahrada Na Baště 

29. Jelení příkop 

30. Prašný most 

31. zahrada na terase Jízdárny 

32. Jízdárna 

33. Jízdárenský dvůr 

34. Lví dvůr 

35. Stájový dvůr 

36. Královská zahrada 

37. prezidentská vila 

38. Míčovna 

39. Oranžerie 

40. Fíkovna 

41. Královský letohrádek 

42. Zpívající fontána 

43. Rajská zahrada 

44. Matyášův pavilon 

45. zahrada Na Valech 

46. Hartigovská zahrada 

47. Opyš 

48. Staré zámecké schody 

49. Nové zámecké schody 

50. Hradčanské náměstí
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p r o  A r c h i v  P r a ž s k é h o  h r a d u  

 

 

 

Požární ochrana historických objektů a cenných předmětů 

na Pražském hradě při mimořádných událostech 

 

Ondřej Černý 
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1/15 Návrh plánu evakuace cenných předmětů pro Archiv Pražského hradu Příloha č. 4 

 

 

 

P l á n  e v a k u a c e  c e n n ý c h  p ř e d m ě t ů  

pro 

Archivu Pražského hradu 

depozitáře A – E a ČK 

 

 

  

Orientační schéma 

– umístění Archivu v areálu Pražského hradu 

− příjezd od Prašného mostu 



2/15 Návrh plánu evakuace cenných předmětů pro Archiv Pražského hradu Příloha č. 4 

 

 

 

 

Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3

Depozitář !!! !! !

A ne ne ne

B ne ne A N O

C ne A N O A N O

D A N O A N O A N O

E ne ne A N O

ČK ne ne A N O  

 

ARCHIVÁLIE POŠKOZUJÍ SILNÉ OTŘESY, NADMĚRNÝ TLAK, 

SKOKOVÉ ZMĚNY TEPLOTY A VLHKOSTI A INTENZIVNÍ 

SVĚTLO, PŘEDEVŠÍM PŘÍMÉ SLUNCE. 

Při nebezpečí z prodlení lze úměrně zanedbat. 

 

Společná operativní karta 

P r i o r i t y  t r a n s p o r t u  
 

1/4 
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Standardní evakuace 

· Volí se v případě: 

– evakuace jako preventivní opatření – nízká pravděpodobnost ohrožení 

– dostatek SaP, 

– dostatek času 

· Preferuje se přechodné shromaždiště archiválií 1 dle plánu 

· Síly se soustředí převážně do depozitáře D 

· Při evakuaci se dbá na šetrné zacházení s archiváliemi 

Urgentní evakuace 

· Volí se v případě: 

– Záchrany, nebo akutní hrozby, 

– nedostatku SaP, 

– nedostatku času 

· Všechny SaP soustředit na depozitář D (při nadbytku i jinde) 

· Při nebezpečí z prodlení využít III. nádvoří jako nouzové shromaždiště archiválií 

· Při nebezpečí z prodlení není nezbytné transport ve speciálních obalech 

Neodkladná záchrana 

· Volí se pro jednotlivé depozitáře v případě: 

– Nečinnost znamená jistou a rychlou ztrátu archiválií 

– odříznutí evakuační cesty 

· Transport zatemněnými okny do Jižní zahrady 

· Okenice uzamčené, je nutné je násilně otevřít 

Společná operativní karta 

E V A K U A C E  
 

2/4 
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Čas, síly a prostředky 

1 2 5 10 20 50

1 bedna 0:10 — — — — —
1 skříň (D) 1:15 0:37 0:15 — — —

!! (9 skříní) 11:15 5:37 2:15 1:07 0:33 0:13

! (66 skříní) 82:30 41:15 16:30 8:15 4:07 1:39

Dep. D     

(44 skříní)
55:00 27:30 11:00 5:30 2:45 1:06

Celý Archiv 292:30 146:15 58:30 29:15 14:37 5:51

1 2 5 10 20 50

1 bedna 0:06 — — — — —
1 skříň (D) 0:45 0:22 0:09 — — —

!! (9 skříní) 6:45 3:22 1:21 0:40 0:20 0:08

! (66 skříní) 49:30 24:45 9:54 4:57 2:28 0:59

Dep. D     

(44 skříní)
33:00 16:30 6:36 3:18 1:39 0:39

Celý Archiv 175:30 87:45 35:06 17:33 8:46 3:30

Počet beden v oběhu = potřebný počet dvojic zasahujících

Počet beden v oběhu = potřebný počet dvojic zasahujících
Transport na III. nádvoří => 1 oběh = 6 min

Transport do přechodného shromaždiště dle plánu => 1 oběh = 10 min

h:min

h:min

 

· Transport Archiválií v připravených bednách 

– cca 50 beden rozmístěných po Archivu 

– 2 zasahující na manipulaci s 1 bednou 

– nosnost 20 kg / rozměr 600 x 400 x 324 mm 

·  V Archivu 6x schodišťový rudl; 6x pultový vozík 

· Transport Archiválií priority 1 (!!!) ve speciálních kufrech 

– 7 ks kufrů na 7 ks archiválií – vše v depozitáři D 

Společná operativní karta 

T R A N S P O R T  
 

3/4 
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Z bezpečnostních důvodů není zveřejněno 

Společná operativní karta 

E v a k u a č n í  t r a s y  
 

4/4 
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Velitel zásahu 

Velitel sektoru 

evakuace archiválií další sektory a úseky 

Velitel úseku 

vyklízení a transportu 

Velitel úseku 

uskladnění a inventarizace 

· Zajistit přítomnost a spolupráci Hradní policie, Hradní stráže  

· Povolat na místo vedoucího Archivu Pražského hradu 

· Zajistit potřebné síly (hasiči, Hradní policie, Hradní stráž, zaměstnanci SPH a KPR) 

· Zajistit potřebné prostředky (transportní bedny, vozíky, páčící nářadí)  

· Určit velitele sektoru evakuace archiválií 

– Dát mu instrukce a operativní karty (společnou, velitelské, vyklízecí, inventarizační) 

· Určit místo (místa) přechodného shromaždiště archiválií (dle depozitářů/dle priorit transportu) 

· Učinit rozhodnutí o provedení (neprovedení) evakuace archivu 

· Určit druh evakuace 

– Neodkladná záchrana (nečinnost znamená jistě rychlou ztrátu archiválií) 
volí se pro jednotlivé depozitáře 

– Urgentní evakuace (záchrana, omezené SaP, omezený čas...) 

– Standardní evakuace (dostatek SaP dostatek času..) 

· Zjistit možná ohrožení osob a učinit opatření pro jejich záchranu či evakuaci 

Operativní karta 

V e l i t e l  z á s a h u  

1/1 
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Velitel zásahu 

Velitel sektoru 

evakuace archiválií další sektory a úseky 

Velitel úseku 

vyklízení a transportu 

Velitel úseku 

uskladnění a inventarizace 

· Vyžadovat od velitele zásahu Síly a prostředky 

· Konzultovat požadavky velitelů úseků na SaP 

· Určit velitele úseku uskladnění a inventarizace 

– Zajistit přítomnost Hradní policie 

– Předat operativní karty (společnou, jeho velitelskou, inventarizační) 

· Určit velitele úseku vyklízení a transportu 

– Dát mu instrukce (priority transportu a nasazení SaP, úložiště, trasy) 

– Předat operativní karty (společnou, jeho velitelskou, vyklízecí) 

· Určit evakuační trasy (dle depozitářů / dle priorit transportu) 

· Převzít od Velitele zásahu instrukce a operativní karty 

– Druh evakuace (neodkladná záchrana, urgentní / standardní evakuace) 

– Místo (místa) přechodného shromaždiště (dle depozitářů / dle priorit transportu) 

HLAVNÍ ÚKOL:  

Komplexní koordinace procesu evakuace archiválií  

= vyklízení depozitářů, transport, uskladnění a inventarizace archiválií 

Operativní karta 

V e l i t e l  s e k t o r u  

E v a k u a c e  a r c h i v á l i í  

1/1 



8/15 Návrh plánu evakuace cenných předmětů pro Archiv Pražského hradu Příloha č. 4 

 

 

 

 

 

 

 
  

Velitel zásahu 

Velitel sektoru 

evakuace archiválií další sektory a úseky 

Velitel úseku 

vyklízení a transportu 

Velitel úseku 

uskladnění a inventarizace 

· Zajistit střežení evakuačních tras Hradní policí / Hradní stráží 

· Určovat zasahujícím archiválie k vyklizení (předat informaci č. depozitáře; č. skříně) 

· Určovat zasahující evakuační trasy 

· Dohlížet nad plynulostí evakuace na trasách 

· Zvážit vyčlenění svých zástupců pro jednotlivé depozitáře a evakuační trasy 

· Nasazovat SaP do určených depozitářů / k jednotlivým činnostem 

· Vyžádat od velitele sektoru potřebné SaP 

· Zvážit vyčlenění svých zástupců pro jednotlivé depozitáře a evakuační trasy 

· Převzít od Velitele sektoru instrukce a operativní karty 

– Druh evakuace (neodkladná záchrana, urgentní / standardní evakuace) 

– Místo (místa) přechodného shromaždiště (dle depozitářů / dle priorit transportu) 

– Převzít operativní karty: společnou, svou velitelskou, vyklízecí 

HLAVNÍ ÚKOL:  

Koordinace procesu vyskladnění a transportu archiválií dle určených priorit 

Operativní karta 

V e l i t e l  ú s e k u  

v y k l í z e n í  a  t r a n s p o r t u  

1/1 
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Velitel zásahu 

Velitel sektoru 

evakuace archiválií další sektory a úseky 

Velitel úseku 

vyklízení a transportu 

Velitel úseku 

uskladnění a inventarizace 

· Inventarizovat evakuované archiválie 

· Zvážit vyčlenění svých zástupců (zvláště při více úložištích) 

· Zajistit střežení přechodných shromaždišť Hradní policií / Hradní stráží 

· Upravit místo (místa) přechodného shromaždiště pro ochranu archiválií 

– Sucho, mírná teplota, stín 

– V případě úložišť na volném prostranství zajistit jejich přikrytí 

· Převzít od Velitele sektoru instrukce a operativní karty 

– Druh evakuace (neodkladná záchrana, urgentní / standardní evakuace) 

– Místo (místa) nouzového úložiště (dle depozitářů / dle priorit transportu) 

– Převzít operativní karty: společnou, svou velitelskou, inventarizační 

HLAVNÍ ÚKOL:  

Koordinace procesu inventarizace archiválií  

a jejich ochrany na přechodném shromaždišti 

Operativní karta 

V e l i t e l  ú s e k u  

u s k l a d n ě n í  a  i n v e n t a r i z a c e  

1/1 
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Operativní karta vyklizení 

D e p o z i t á ř  A ,  B  

1/5 
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Operativní karta vyklizení 

D e p o z i t á ř  C  

2/5 
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Operativní karta vyklizení 

D e p o z i t á ř  D  

3/5 
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Operativní karta vyklizení 

D e p o z i t á ř  E  

4/5 
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Operativní karta vyklizení 

D e p o z i t á ř  Č K  

5/5 
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Skříň Police / zásuvka Množství Stav / poškození

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

A B C D E ČK 1 2 3 /

Kategorie 

priority 
Depozitář

 

Operativní karta inventarizace 

I n v e n t á ř  a r c h i v á l i í  

1/10 
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Požární ochrana historických objektů a cenných předmětů na Pražském hradě při mimořádných událostech Ondřej Černý 

 

 

 

P l á n  e v a k u a c e  c e n n ý c h  p ř e d m ě t ů  

pro 

Obrazárnu Pražského hradu 

− stálou expozici 

  

Orientační schéma 

– umístění Obrazárny v areálu Pražského hradu 

− příjezd od Prašného mostu 
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Požární ochrana historických objektů a cenných předmětů na Pražském hradě při mimořádných událostech Ondřej Černý 

 

 

Průchodnost prostupy 

 
  

· Nejužší průchod = vstupní dveře z II. nádvoří 

– NEPROJDE jediný obraz „Smrt dětí Niobiných“ ve schodišťovém sále 

= projde do vstupní haly, pak se MUSÍ VYJMOUT Z RÁMU 

– Ostatní obrazy projdou i s rámy, 

nesou-li se kratší stranou rovnoběžně s úhlopříčkou otvoru 

· Většinu obrazů lze evakuovat také únikovým východem na IV. nádvoří 

Společná operativní karta 

S c h é m a  s á l ů  +  r o z m ě r y  p r ů c h o d ů  
 

1/5 
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Priority transportu 

 

 

 

Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 ostatní celkem

Sál !!! !! !

Modrý sál 1 2 5 18 26

Spojovací chodba ne ne 2 2 4

Vstupní sál ne 2 4 8 14

Schodišťový sál ne 2 ne 8 10

Horní konírna 3 4 5 19 31

Dolní konírna 1 3 6 26 36

celkem 5 13 22 81 121  

Pravidla manipulace 

 

 
  

OBRAZY POŠKOZUJÍ SILNÉ OTŘESY, NADMĚRNÝ TLAK, 

SKOKOVÉ ZMĚNY TEPLOTY A VLHKOSTI A INTENZIVNÍ 

SVĚTLO, PŘEDEVŠÍM PŘÍMÉ SLUNCE. 

Při nebezpečí z prodlení lze úměrně zanedbat. 

 

· Exponáty jsou střeženy EZS = o manipulaci informovat Hradní polici 

· Pokud možno obrazy přenášet ve svislé poloze 

· Při nepříznivém počasí přenášet díla přikrytá 

· Plátna obrazů snesou lehký dotyk 

Společná operativní karta 

P r i o r i t y  t r a n s p o r t u  +  m a n i p u l a c e  
 

2/5 
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Obraz Číslo Sál Rám [cm] Plátno [cm]

HS00515

Dolní konírna 122 x 102 92 x 75

HS00051

Horní konírna 128 x 135 103 x 109

HS00052

Horní konírna 194 x 159 165 x 129

HS00142

Horní konírna 150 x 154 138 x 142

HS00266

Modrý sál 123 x 195 99 x 172

 

Společná operativní karta 

E x p o n á t y  −  P r i o r i t a  1  

 

3/5 
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Požární ochrana historických objektů a cenných předmětů na Pražském hradě při mimořádných událostech Ondřej Černý 

 

  

Společná operativní karta 

P ř e c h o d n á  s h r o m a ž d i š t ě  
 

4/5 

Přechodné shromaždiště 1 

 
 

Přechodné shromaždiště 2 

 

 

Nouzová evakuační trasa 

únikovým východem 

 

· Preferované je PŘECHODNÉ SHROMAŽDIŠTĚ 1 

· Při transportu uzavřít evakuační trasu 

· Lze také využít nouzové uskladnění na IV. nádvoří (případně na II. nádvoří) 
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· Při výpočtu je uvažováno Ø 1,5 zasahujícího na transport 1 exponátu 

– Velké obrazy = 2 zasahující 

– střední = 1 zasahující 

– malé = lze brát po více kusech najednou (s vloženým obalem mezi obrazy) 

2 10 20 30 50

1 exponát (1 ks) 0:08 — — — —

!!! Priorita 1 (5 ks) 0:40 0:06 — — —

!!  Priorita 2 (13 ks) 1:44 0:15 0:07 0:05 —

!   Priorita 3 (22 ks) 2:56 0:26 0:13 0:08 0:05

Modrý sál (26 ks) 3:28 0:31 0:15 0:10 0:06

Spojovací chodba (4 ks) 0:32 0:04 — — —

Vstupní sál (12 ks) 1:36 0:14 0:07 — —

Schodišťový sál (10 ks) 1:20 0:12 0:06 — —

Horní konírna (31 ks) 4:08 0:37 0:18 0:12 —

Dolní konírna (36 ks) 4:48 0:43 0:21 0:14 0:08

Celá expozice (121 ks) 16:08 2:25 1:12 0:48 0:29

2 10 20 30 50

1 exponát (1 ks) 0:23 — — — —

!!! Priorita 1 (5 ks) 1:55 0:17 — — —

!!  Priorita 2 (13 ks) 4:59 0:44 0:22 0:14 —

!   Priorita 3 (22 ks) 8:26 1:15 0:37 0:25 0:15

Modrý sál (26 ks) 9:58 1:29 0:44 0:29 0:17

Spojovací chodba (4 ks) 1:32 0:13 — — —

Vstupní sál (12 ks) 4:36 0:41 0:20 — —

Schodišťový sál (10 ks) 3:50 0:34 0:17 — —

Horní konírna (31 ks) 11:53 1:46 0:53 0:35 —

Dolní konírna (36 ks) 13:48 2:04 1:02 0:41 0:24

Celá expozice (121 ks) 46:23 6:57 3:28 2:19 1:23

Transport do konírny => 1 oběh = 8 min

h:min
Počet zasahujících pro transport

Transport do jízdárny => 1 oběh = 26 min

h:min
Počet zasahujících pro transport

 

Společná operativní karta 

Č a s ,  s í l y  a  p r o s t ř e d k y  
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Velitel zásahu 

Velitel sektoru 

evakuace exponátů další sektory a úseky 

Velitel úseku 

vyklízení a transportu 

Velitel úseku 

uskladnění a inventarizace 

· Zajistit přítomnost a spolupráci Hradní policie, Hradní stráže  

· Povolat na místo vedoucího oddělení uměleckých sbírek SPH 

· Zajišťovat potřebné síly (hasiči, Hradní policie, Hradní stráž, zaměstnanci SPH a KPR) 

· Zajišťovat potřebné prostředky 

· Určit velitele sektoru evakuace exponátů 

– Dát mu instrukce a operativní karty (společnou, velitelské, vyklízecí, inventarizační) 

· Zamezit pohybu nepovolaných osob na evakuační trase (uzavřít trasu) 

· Určit místo (místa) přechodného shromaždiště exponátů 

· Učinit rozhodnutí o provedení (neprovedení) evakuace Obrazárny 

· Zjistit možná ohrožení osob a učinit opatření pro jejich záchranu či evakuaci 

Operativní karta 

V e l i t e l  z á s a h u  

1/1 
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Velitel zásahu 

Velitel sektoru 

evakuace exponátů další sektory a úseky 

Velitel úseku 

vyklízení a transportu 

Velitel úseku 

uskladnění a inventarizace 

· Vyžadovat od velitele zásahu Síly a prostředky 

· Konzultovat požadavky velitelů úseků na SaP 

· Určit velitele úseku uskladnění a inventarizace 

– Zajistit přítomnost Hradní policie 

– Předat operativní karty (společnou, jeho velitelskou, inventarizační) 

· Určit velitele úseku vyklízení a transportu 

– Dát mu instrukce 

– Předat operativní karty (společnou, jeho velitelskou, vyklízecí) 

· Určit evakuační trasy 

· Realizovat uzávěry evakuačních tras (ve spolupráci s Hradní policií a Hradní stráží) 

· Určit postup pro technické zajištění šetrného transportu a uskladnění exponátů 

– Postup a prostředky pro přikrytí exponátů při transportu 

– Postup a prostředky pro vytvoření vhodných podmínek při shromaždišti na 

otevřeném prostranství 

· Převzít od Velitele zásahu instrukce a operativní karty 

– Místo (místa) přechodného shromaždiště 

HLAVNÍ ÚKOL:  

Komplexní koordinace procesu evakuace exponátů  

= vyklízení sálů, transport, uskladnění a inventarizace exponátů 

Operativní karta 

V e l i t e l  s e k t o r u  

E v a k u a c e  e x p o n á t ů  

1/1 
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Velitel zásahu 

Velitel sektoru 

evakuace exponátů další sektory a úseky 

Velitel úseku 

vyklízení a transportu 

Velitel úseku 

uskladnění a inventarizace 

· Zvážit vyčlenění svých zástupců pro jednotlivé sály a evakuační trasy 

· Určovat zasahujícím exponáty k vyklizení 

· Určovat zasahujícím evakuační trasy a shromaždiště 

· Dohlížet nad plynulostí evakuace na trasách 

· Dbát na šetrný transport exponátů 

· Nasazovat SaP do určených sálů / k jednotlivým obrazům / činnostem 

· Vyžádat od velitele sektoru potřebné SaP 

· Převzít od Velitele sektoru instrukce a operativní karty 

– Místo (místa) přechodného shromaždiště  

– Převzít operativní karty: společnou, svou velitelskou, vyklízecí 

HLAVNÍ ÚKOL:  

Koordinace procesu vyskladnění a transportu exponátů dle určených priorit 

Operativní karta 

V e l i t e l  ú s e k u  

v y k l í z e n í  a  t r a n s p o r t u  

1/1 



10/17 Návrh plánu evakuace cenných předmětů pro Obrazárnu Pražského hradu Příloha č. 5 

Požární ochrana historických objektů a cenných předmětů na Pražském hradě při mimořádných událostech Ondřej Černý 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Velitel zásahu 

Velitel sektoru 

evakuace exponátů další sektory a úseky 

Velitel úseku 

vyklízení a transportu 

Velitel úseku 

uskladnění a inventarizace 

· Inventarizovat evakuované exponáty 

· Zvážit vyčlenění svých zástupců (zvláště při více shromaždištích) 

· Zajistit střežení nouzových shromaždišť Hradní policií / Hradní stráží 

· Upravit místo (místa) přechodného shromaždiště pro ochranu exponátů 

– Sucho, mírná teplota, stín 

– V případě shromaždišť na volném prostranství zajistit jejich přikrytí 

· Převzít od Velitele sektoru instrukce a operativní karty 

– Místo (místa) přechodného shromaždiště 

– Převzít operativní karty: společnou, svou velitelskou, inventarizační 

HLAVNÍ ÚKOL:  

Koordinace procesu inventarizace exponátů 

a jejich ochrany na přechodném úložišti 

Operativní karta 

V e l i t e l  ú s e k u  

u s k l a d n ě n í  a  i n v e n t a r i z a c e  

1/1 
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Postup sejmutí obrazů 

 

 

Postup vyjmutí obrazu z rámu 

 
  

· Z bezpečnostních důvodů není v diplomové práci zveřejněn 

· Z bezpečnostních důvodů není v diplomové práci zveřejněn 

· Z bezpečnostních důvodů není v diplomové práci zveřejněn 

· Z bezpečnostních důvodů není v diplomové práci zveřejněn 

· Z bezpečnostních důvodů není v diplomové práci zveřejněn 

· Z bezpečnostních důvodů není v diplomové práci zveřejněn 

· Z bezpečnostních důvodů není v diplomové práci zveřejněn 

· Z bezpečnostních důvodů není v diplomové práci zveřejněn 

· Z bezpečnostních důvodů není v diplomové práci zveřejněn 

· Z bezpečnostních důvodů není v diplomové práci zveřejněn 

· Z bezpečnostních důvodů není v diplomové práci zveřejněn 

· Z bezpečnostních důvodů není v diplomové práci zveřejněn 

Operativní karta vyklízecí 

M a n i p u l a c e  s  o b r a z y  
 

1/1 
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Operativní karta vyklizení 

R o z m í s t ě n í  e x p o n á t ů  v  s á l e c h  
 

1/5 
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Inventární číslo Stav / poškození

M Sp Vs Sch HK DK 1 2 3 /

M Sp Vs Sch HK DK 1 2 3 /

M Sp Vs Sch HK DK 1 2 3 /

M Sp Vs Sch HK DK 1 2 3 /

M Sp Vs Sch HK DK 1 2 3 /

M Sp Vs Sch HK DK 1 2 3 /

M Sp Vs Sch HK DK 1 2 3 /

M Sp Vs Sch HK DK 1 2 3 /

M Sp Vs Sch HK DK 1 2 3 /

M Sp Vs Sch HK DK 1 2 3 /

M Sp Vs Sch HK DK 1 2 3 /

M Sp Vs Sch HK DK 1 2 3 /

M Sp Vs Sch HK DK 1 2 3 /

M Sp Vs Sch HK DK 1 2 3 /

M Sp Vs Sch HK DK 1 2 3 /

M Sp Vs Sch HK DK 1 2 3 /

M Sp Vs Sch HK DK 1 2 3 /

M Sp Vs Sch HK DK 1 2 3 /

M Sp Vs Sch HK DK 1 2 3 /

Sál
Kategorie 

priority 

 

Operativní karta inventarizace 

I n v e n t á ř  e x p o n á t ů  

1/10 


