
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posouzení metod vyhledávání osob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Vojtěch Čermák 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Trčka Ph.D. 

Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu 

Datum zadání diplomové práce: 15. června 2011 

Termín odevzdání diplomové práce: 20. dubna 2012  







 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení 

 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně.“ 

    

                         

V Ostravě dne 20. 4. 2012       Bc. Vojtěch Čermák      

  

                                                                                   ............................... 

            



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych chtěl poděkovat panu Bc. Janu Špinlerovi za přípravu měření v reálných 

podmínkách požáru bytu v České Třebové. Dále mé poděkování patří jednotkám HZS 

podniku SŽDC stanice Česká Třebová, HZS Pardubického kraje stanice Ústí nad Orlicí a 

SDH Ústí nad Orlicí - městská část Černovír za aktivní a vstřícný přístup při praktickém 

měření i jeho materiální zabezpečení věcnými prostředky požární ochrany. 

                                                                



Anotace 

ČERMÁK, Vojtěch. Posouzení metod vyhledávání osob. Ostrava, 2012. 57 s. Diplomová 

práce. VŠB-TU Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce Ing. Martin 

Trčka Ph.D.. 

 

Autor se ve své diplomové práci zabývá vyhodnocením použitelnosti pomocných 

technických prostředků při průzkumu a vyhledávání osob v prostorách zasažených 

požárem. Dále nastiňuje taktiku vyhledávání osob v prostorách specifických svým 

dispozičním řešením a předkládá výsledky měření vyhledávání osob v reálných 

podmínkách požáru bytu.  

Práce přináší přehled známých metod vyhledávání osob v nulové viditelnosti při 

využití dostupných technických prostředků. 

 

Klíčová slova: průzkum, vyhledávání osob, termokamera, bourací sekyra, záchranné lano, 

trhací hák 

 

 

Annotation 

ČERMÁK, Vojtěch. Assessment of methods of searching person. Ostrava, 2012. 57 p. 

Diploma work. VŠB-TU Ostrava Faculty of Safety Engineering. Supervisor Ing. Martin 

Trčka Ph.D. 

 

Author deals in his diploma work with evaluation of applicability of auxiliary 

technical equipment during the survey and search for missing people in the areas affected 

by fire. Author also further outlines the tactics of search for missing people in objects 

specific by its layout and presents the measurement results of search for missing people in 

real fire flat conditions. 

This work provides summary of all known methods of search for missing people 

in zero visibility conditions, when using available technical equipment.  

 

 

Key words: survey, search for missing people, thermal imager, fire axe, rescue rope, pike 

pole 



 7 

 

Obsah 

1. Úvod .............................................................................................. 9 

2. Rešerše ........................................................................................ 10 

3. Vyhledávání osob ....................................................................... 11 

3.1. Výstroj a výzbroj průzkumných skupin v ČR a v USA ......................... 11 

3.1.1. Vybavení průzkumných skupin v ČR ............................................... 11 

3.1.2. Vybavení průzkumných skupin v USA ............................................ 14 

3.2. Složení průzkumné skupiny ................................................................... 15 

3.3. Zásady činnosti průzkumné skupiny ...................................................... 15 

3.4. Vniknutí do uzavřených prostor zasažených požárem ........................... 17 

3.5. Taktika vyhledávání osob ...................................................................... 19 

3.5.1. Primární pátrání ................................................................................. 19 

3.5.2. Sekundární pátrání ............................................................................ 20 

3.6. Činnost průzkumné skupiny při vyhledávání osob ................................ 20 

4. Technické prostředky v ČR a v zahraničí využitelné pro 

efektivní průzkum ............................................................................. 23 

4.1. Využití hadicového vedení při vyhledávání osob .................................. 23 

4.2. Využití pomocných TP při vyhledávání osob v prostorách požáru ....... 26 

4.2.1. Termokamera .................................................................................... 26 

4.2.2. Záchranné lano (vazák) ..................................................................... 27 

4.2.3. Bourací sekyra ................................................................................... 30 

4.2.4. Trhací hák.......................................................................................... 31 

5. Vyhledávání osob v prostorách se specifickým konstrukčním 

a dispozičním řešením v ČR ............................................................. 32 

5.1. Byt v panelovém domě - výšková budova ............................................. 32 

5.2. Rodinný dům .......................................................................................... 34 

5.3. Podzemní garáže .................................................................................... 35 

5.4. Sklady, obchodní domy ......................................................................... 37 

5.5. Průmyslové objekty ............................................................................... 38 



 8 

6. Porovnání časové náročnosti vyhledávání osob pomocí 

vybraných technických prostředků v reálných podmínkách 

požáru ................................................................................................. 40 

6.1. Prostor využitý k porovnání časové náročnosti průzkumu při požáru ... 40 

6.2. Popis vlastního měření časové náročnosti průzkumu při požáru. .......... 43 

6.3. Výsledky měření časové náročnosti průzkumu při požáru .................... 44 

6.3.1. Naměřené hodnoty ............................................................................ 44 

6.3.2. Vyhodnocení měření ......................................................................... 45 

7. Vyhodnocení a návrh využitelnosti vybraných technických 

prostředků k provádění průzkumu v podmínkách ČR ................. 50 

8. Závěr ........................................................................................... 52 

9. Seznam zkratek .......................................................................... 53 

10. Použité zdroje ............................................................................. 54 

11. Seznam obrázků ......................................................................... 56 

12. Seznam tabulek .......................................................................... 57 



 9 

1. Úvod 

Jednou z mnoha činností, kterou jednotky požární ochrany provádí, je likvidace 

požárů objektů. Hlavním cílem je v takovém případě vyhledávání a následná záchrana osob. 

Prozkoumání požárem zasažených objektů klade specifické nároky nejen na znalosti a 

zkušenosti hasičů, ale i na jejich kvalitní a vhodné vybavení. Technické prostředky, které 

jsou zasahujícím jednotkám k dispozici, se mohou lišit v závislosti na typu, finančním 

zabezpečení jednotky i specifických podmínkách hasebního obvodu.  

V úvodu diplomové práce je popsáno vybavení hasiče osobní výzbrojí a výstrojí. 

Právě současná osobní výstroj a výzbroj, která se v posledních třiceti letech změnila takřka 

k nepoznání, umožňuje jednotkám požární ochrany provádět průzkum i v podmínkách dříve 

nemyslitelných. Navazující kapitoly se věnují zásadám činnosti průzkumných skupin při 

průzkumu.  

Další část práce popisuje konkrétní pomocné technické prostředky dostupné 

jednotkám požární ochrany v ČR i v zahraničí. Ke každému technickému prostředku uvádí 

známé možnosti jeho použití pro usnadnění průzkumu v prostředí požáru za nulové 

viditelnosti. Následující kapitoly navrhují možnou taktiku vyhledávání osob v prostorách, 

které jsou specifické svým dispozičním řešením. Pro každý typ řešeného prostoru se uvádí 

vhodnost všech hodnocených technických prostředků, kterými se tato práce zabývá. 

Cílem této diplomové práce je posouzení vhodnosti vybraných technických 

prostředků k provádění vyhledávání osob s ohledem na vybavení českého hasiče při 

průzkumu a shrnutí známých metod vyhledávání osob se stanovenými technickými 

prostředky. 

Pro ověření teoretické části diplomové práce bylo provedeno měření vyhledávání 

osob v reálných podmínkách požáru bytu (domácnost). Tento prostor byl vybrán záměrně, 

jelikož v něm dochází k nejčastějšímu a nejvážnějšímu ohrožení osob při požáru. Výsledky 

tohoto měření v závěru práce dokreslují vhodnost technických prostředků pro provádění 

průzkumu v podmínkách ČR. 

Součástí práce je také porovnání vybavení českého hasiče při průzkumu s hasičem 

zahraničním. V této souvislosti jsou k porovnání vybrány technické prostředky a taktické 

postupy z USA. 

Téma související s taktikou a technickými prostředky vhodnými pro vyhledávání 

osob jsem si vybral především pro široké spektrum názorů, které jej v hasičském prostředí 

provází a nedostatek některých informací v české literatuře. 
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2. Rešerše 

Při studiu problematiky vyhledávání osob při požáru jsem pracoval především s touto 

literaturou. Veškeré další zdroje informací a obrázků jsou uvedeny v kapitole „Použité 

zdroje“ na konci této práce. 

 

ČR. Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu. In: SIAŘ GŘ. 

Praha: MV GŘ HZS ČR, 2001, roč. 2007, 67. 

Tento legislativní dokument stanovuje základní taktické postupy zásahu jednotek požární 

ochrany pro převážnou většinu standardních mimořádných událostí. Mimo jiné stanovuje 

taktiku průzkumu, záchrany osob i činnosti jednotek při požárech. 

 

Konspekty odborné přípravy jednotek PO. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 1999. ISBN 80-861-1189-X. 

Část této publikace s názvem „Záchrana osob při požárech“ se věnuje popsání zásad 

ustrojení, pohybu v zakouřeném prostředí, vyhledávání a následnému transportu osob z 

prostoru zasaženého požárem. 

 

ANGLE, James, Michael GALA, David HARLOW, William LOMBARDO a Craig 

MACIUBA. Firefighting Strategies and Tactics. 2. vyd. USA: Delmar Cengage Learning, 

2008. ISBN 978-1-4180-4893-3. 

Autoři této knihy využili svých letitých zkušeností. Kniha popisuje taktiku zásahu jednotek 

požární ochrany pro každé běžné konstrukční řešení vyskytující se ve Spojených státech 

amerických. U každého objektu je popsána taktika průzkumu, ventilace, nasazení sil a 

prostředků i očekávané zvláštnosti při daném typu zásahu.  

 

COLEMAN, John. Managing major fires. Tulsa, Okla.: PennWell Corp., c2001, 318 

s. ISBN 09-122-1296-9. 

Autor knihy popisuje řízení jednotek požární ochrany při požáru a nastiňuje možnou taktiku 

zásahu ve specifických budovách. 
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3. Vyhledávání osob 

Vyhledávání a záchrana osob jsou při požáru prioritní činnosti jednotek PO. Mají 

přednost před záchranou zvířat a majetku [10] a velmi často se provádí současně s 

průzkumem. Ten patří mezi nejpodstatnější ale také nejnebezpečnější činnosti při požáru. 

Klade specifické nároky na zkušenost a vybavenost zasahujících hasičů. Cílem průzkumu 

není pouze vyhledávání osob a zvířat, ale také zjištění rozsahu, způsobu i směru šíření požáru 

a dalších poznatků, které zásah mohou ovlivnit.  

 Vlastní průzkum začíná již při jízdě jednotky k místu události, kdy může být vidět 

charakter stavby, částečně rozsah požáru, případně lidé čekající v oknech na balkonech i na 

střeše budov na záchranu [5]. 

 Před zahájením vlastního průzkumu vnitřních prostor by měla být průzkumná skupina 

seznámena s maximálním množstvím vstupních informací. Kde by se mohly naházet osoby? 

Mají alespoň malou šanci na přežití? Je k dispozici dokumentace zdolávání požáru nebo 

alespoň evakuační plán se zakresleným půdorysem podlaží, které je zasaženo požárem? 

Odpovědi na tyto otázky mohou výrazně ovlivnit rychlost a úspěšnost průzkumu.  

Velitel zásahu musí před zahájením průzkumu vnitřních prostor stanovit cíle a směr 

průzkumu jednotlivých průzkumných skupin, jejich vybavení OOP a dalšími technickými 

prostředky [5]. 

Pokud se v požárem zasažené budově žádná civilní osoba nenachází, nebo je-li 

nulová pravděpodobnost na její přežití, riziko ohrožení zdraví a životů hasičů by mělo být 

minimální! Ohledy musíme brát jak na vlastní projevy požáru, tak i na požární odolnost 

stavebních konstrukcí.   

 

3.1.  Výstroj a výzbroj průzkumných skupin v ČR a v USA 

3.1.1. Vybavení průzkumných skupin v ČR 

Hasič je při průzkumu neznámých prostor při požáru vystaven mnoha nebezpečím -  

jako opaření, úraz elektrickým proudem, žíhavé plameny, sálavé teplo, poleptání, intoxikace 

zplodinami hoření a další [5]. Povinností zaměstnavatele, tedy HZS kraje v případě 

profesionálních hasičů a obce v případě hasičů dobrovolných, je vybavit hasiče takovými 

osobními ochrannými prostředky, které je proti těmto nebezpečím při zásahu ochrání. [13], 

[14]  

Dnešní a současný trh nabízí osobní ochranné prostředky pro hasiče (přilba, obuv, 

oděv, rukavice, atd.), které splňují požadavky na kombinovanou ochranu před převážnou 
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většinou nebezpečí, se kterými se hasič při své činnosti může setkat (mimo specifické zásahy 

s přítomností nebezpečných látek, práce ve vodě apod.).  

Požadavky na OOP hasiče jsou předmětem konkrétních norem a legislativních 

předpisů. Dostatečnou ochranu hasiče při průzkumu požárem zasažených prostor zajistí 

osobní výstroj a výzbroj zobrazená na obrázku č. 1. 

  

 

Obrázek č. 1 - Hasič vybavený základní výzbrojí a výstrojí . 

 

Základem ochrany je osobní výstroj hasiče vyplývající z Pokynu generálního ředitele 

HZS ČR č. 47 ze dne 23. 10. 2009. Ten stanovuje podmínky pro poskytování OOP 

příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR. Konkrétní OOP, kterými bude jednotka 

pro daný typ zásahu vybavena, určuje velitel zásahu před nebo při jízdě k místu události. 

Mezi výstrojní součástky vhodné k průzkumu, vyhledávání osob a k likvidaci požáru patří 

především následující: 

 zásahový oděv pro hasiče, 

 ochranná přilba, 

 nehořlavá kukla, 

 zásahová obuv, 

 zásahové rukavice, 

 malá svítilna připevněná k přilbě,  
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Pro dodržení stanovené ochrany hasiče se veškeré součástky musí používat v souladu 

s návodem k použití. Oděv musí být kompatibilní se všemi ostatními OOP hasiče. Veškeré 

součásti ochrany musí na sebe vzájemně navazovat a být voleny na konkrétní postavu hasiče.  

Hasič je dále vybaven osobní výzbrojí v závislosti na typu události, při které zasahuje. 

V případě požáru budov jsou to především následující prostředky: 

 velká svítilna připevněná k zásahovému oděvu, případně pomocí poutka přes 

rameno, 

 dýchací přístroj, 

 radiostanice, 

 tzv. „mrtvý muž“, případně Bodyguard, 

 

Tzv. „mrtvý muž“ bývá dnes díky své ceně spíše výjimečným vybavením českých 

hasičů. K dostání je jako součást dýchacího přístroje (viz obrázek č. 2), nebo jako externí 

autonomní zařízení. Přístroj po jeho aktivaci (zapnutí/odjištění) pozoruje pomocí 

pohybového čidla pohyb hasiče, a v případě, že se jeho nositel po dobu cca 15 - ti vteřin 

nehýbe (bezvědomí, poranění), spustí silný akustický i optický signál, čímž upozorní ostatní 

zasahující hasiče. Tento signál lze spustit také za pohybu pomocí nouzového tlačítka. 

 

Obrázek č. 2 - Bodyguard od společnosti Drager. [15] 

 

Obsahem kapes mohou být další drobné prostředky, které usnadňují průzkum, 

zobrazené na obrázku č. 3.  Mezi nejčastěji nošené patří: 

 planžeta pro otevírání zaklapnutých dveří, 

 dřevěné klínky k zajištění dveří,  

 gumy k označování prostor a zajištění dveří, 

 3 m dlouhý popruh svázaný do kruhu s karabinou, 

 nůž. 
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Obrázek č. 3 - Obsah kapes hasičů provádějících průzkum. 

 

Na základě rozhodnutí velitele zásahu může být průzkumná skupina vybavena 

dalšími prostředky (dále jen pomocné technické prostředky), které jsou stanoveny v 

závislosti na způsobu bojového rozvinutí jednotky [8]. Pro potřeby této diplomové práce 

bude v následujících kapitolách popsáno využití těchto pomocných technických prostředků: 

 hydraulický otevírač dveří, 

 bourací sekyra, 

 termokamera, 

 záchranné lano, 

 ve specifických situacích také trhací hák. 

 

3.1.2. Vybavení průzkumných skupin v USA 

Americký hasič je vybaven osobními ochrannými prostředky, které plní naprosto 

stejnou funkci jako ty české. Tradice má v tomto ohledu velké slovo, takže konstrukce 

některých OOP a jejich vzhled se po několik desetiletí téměř nemění. To ovšem nelze říci o 

materiálech a technologiích výroby, které udržují krok s dobou [4].  

Naopak osobní výzbroj jako je svítilna, kapesní radiostanice, dýchací přístroj a tzv. 

„mrtvý muž“, používaná v USA, je od té „české“ pohledem laika nerozlišitelná. I funkce této 

osobní výzbroje je naprosto stejná. Jejich rozdíly jsou viditelné jen v jejich konstrukčním 

řešení (uchycení tlakové láhve dýchacího přístroje apod.) [4]. 

Mimo osobní výstroje a výzbroje je skupina hasičů pro potřeby vyhledávání osob 

v požárem zasažených budovách vybavena těmito pomocnými technickými prostředky [4]: 

 nástroj pro násilný vstup do objektu (hasičská sekyra, páčidlo, případně 

universální nástroj Halligen)  

 termokamera, 
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 v odůvodněných případech hasicí přístroj, 

 záchranné lano. 

 

3.2.  Složení průzkumné skupiny 

Velitel zásahu volí složení průzkumné skupiny podle rozsahu mimořádné události, 

charakteru objektu a dále podle vstupních informací, které mu poskytne krajské operační a 

informační středisko nebo osoby přítomné na místě události. Další neméně podstatné 

kritérium pro složení průzkumné skupiny je počet sil a prostředků, které jsou k dispozici.  

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů určuje podle 

vstupních parametrů uvedených ve vyhlášce MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany počet jednotek PO a dobu dojezdu k místu události v závislosti na 

stupni nebezpečí území obce. S těmito parametry je logicky spojeno také rozmístění a 

operační hodnota jednotek (dobrovolná JPO II, III, V a profesionální P0 až C3).  Podle místa 

mimořádné události můžeme mít k jejímu řešení k dispozici rozdílný počet SaP. Například 

k požáru bytu v odlehlých oblastech má velitel zásahu k dispozici družstvo s CAS o 

zmenšeném početním stavu 1+3, kterého je součástí. Naopak v centru krajského města má 

pro stejný typ události k dispozici dvě CAS s posádkou 1+5, jeden AŽ s posádkou 1+1 a 

PPLA s posádkou 1+1 k zajištění týlu a spojení. 

Průzkum na místě zásahu provádí [5]: 

 velitel zásahu a nejméně jeden hasič, 

 průzkumná skupina, kterou tvoří nejméně dva hasiči, 

 celá jednotka (zejména je-li předpoklad, že se v objektu nacházejí lidé nebo 

zvířata nebo jde-li o rozsáhlou plochu).  

 

3.3.  Zásady činnosti průzkumné skupiny 

Obecné povinnosti průzkumné skupiny jsou [9], [10]:  

 dodržování rozkazů/povelů/pokynů velitele zásahu, případně velitele 

sektoru/úseku - pokud jsou zřízeny, 

 hlásit prostřednictvím radiostanice veškeré poznatky týkající se rozsahu 

požáru, konstrukčního uspořádání objektu, možných nebezpečí vyskytujících 

se v prostoru zásahu a průběhu průzkumu a případné záchrany osob, 

 dodržení pravidel spojení, 

 používání OOP, 
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 nepoužívat oděvy a prostředky, které nejsou potřeba a mohou být při zásahu 

poškozeny nebo mohou ohrozit zdraví hasiče, 

 sledovat čerpání zásoby vzduchu svého izolačního dýchacího přístroje a 

činnosti na místě zásahu ukončit včas tak, aby se zásoba vzduchu pro zpáteční 

cestu rovnala dvojnásobku objemu vzduchu spotřebovaného k cestě na místo 

nasazení. 

 

Velitel zásahu by měl mít představu, na základě mu poskytnutých informací od 

průzkumných skupin, o jejich přibližné poloze (patro, místnost) a o podmínkách, které 

v místě nasazení panují (teplota, viditelnost, rozsah požáru). Tyto informace jsou velice 

důležité pro případnou záchranu průzkumných skupin (náhlé zřícení konstrukcí, vzplanutí 

celého prostoru apod.) 

Povinnostmi průzkumné skupiny při požáru jsou také [1]: 

 před otevřením dveří zkontrolovat dotykem ruky jejich teplotu,  

 snažit se odvětrat prostor požáru tak, aby stoupla neutrální rovina, 

 neprovádět průzkum v prostorách, ve kterých díky vysoké teplotě a dalším 

extrémním podmínkám není šance na přežití civilní osoby (bez OOP), 

 zajistit, aby se za průzkumnou skupinou neuzavřely dveře, 

 při vyhledávání osob (průzkumu), kdy není prioritou hašení, zabránit šíření 

požáru uzavřením dveří za kterými hoří a nikdo se za nimi nenachází,   

 nezapomínat na „hluchá“ místa průzkumu uprostřed místností viz obr. č. 17 v 

kapitole 5.1, 

 využít v maximální možné míře dostupné technické prostředky usnadňující 

průzkum, 

 poslouchat možné projevy postižených osob (kašlání, pláč), 

 nenechat se odradit zamčenými dveřmi, 

 nehýbat s nábytkem - chovat se k němu, jako kdyby to byla zeď, 

 prozkoumat dětské domečky a lednice, 

 nalezenou osobu považovat vždy za živou, 

 zorientovat se v domě pohledem z okna, 

 prozkoumat místa pod okny - někdo mohl vyskočit, 

 vracet se primárně cestou vstupu, 

 vždy mít na paměti možnost nouzového opuštění prostor. 



 17 

 

Zásady průzkumné skupiny v USA 

Stejně jako v ČR, také v USA provádějí hasiči průzkum ve dvou a více členných 

skupinách. Průzkumnou skupinu od vstupu do objektu zajišťuje jistící skupina. Ta je 

vybavena kromě osobní výstroje a výzbroje také zavodněným útočným proudem a nástrojem 

pro násilný vstup do objektů (hasičská sekyra). Jistící skupina se stanovuje podle pravidla 

dva uvnitř – dva venku, přičemž nevykonává žádnou jinou činnost a je připravena 

průzkumné skupině kdykoliv pomoci [4]. 

 

3.4. Vniknutí do uzavřených prostor zasažených požárem 

Průzkumné skupiny se setkávají s uzamčenými, případně zabouchnutými dveřmi 

hlavně v budovách pro bydlení a ubytování. S nutností násilného otevření uzavřených prostor 

musí počítat již při dovybavení před zahájením průzkumu. Příslušníci HZS i ostatní 

zasahující hasiči mají při nebezpečí z prodlení na pokyn/povel velitele zásahu právo otevřít a 

vstoupit do nemovitosti. Tuto skutečnost musí okamžitě, jakmile to situace dovolí, nahlásit 

Policii ČR. [11], [12] 

Pokud se průzkumné skupině nepovede využít některého z nenásilných způsobů 

otevření dveří (planžeta, otevírač zaklapnutých dveří), musí zvolit jiné - násilné metody. S 

ohledem na čas přicházejí v úvahu zpravidla tři možnosti. Vykopnutí dveří jedním, případně 

dvěma hasiči zároveň, viz obr. č. 5 a 6, dále vyražení dveří bourací sekyrou, viz obr. č. 7 a 8. 

Poslední používaný způsob násilného otevření dveří, je využití hydraulického otevírače 

zobrazeného na obrázku č. 4. Tento hydraulický nástroj se vkládá do mezery mezi dveře a 

zárubně poblíž zámku. Rozpínací síla těchto nástrojů bývá kolem 10 - ti tun, proto použití 

tohoto zařízení se u některých bezpečnostních dveří stává jedinou možností.  

 

Obrázek č. 4 - Hydraulický otvírač dveří HDO 100. [16] 
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Obrázek č. 5 - Násilné otevírání dveří jedním hasičem. 

 

 

Obrázek č. 6 - Násilné otevírání dveří dvěma hasiči. 

 

 

Obrázek č. 7 - Násilné otevírání dveří pomocí bourací sekyry. 
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Obrázek č. 8 - Otevírání dveří pomocí bourací sekyry. 

Další způsob násilného otevírání dveří je pomocí bourací sekyry. Druhý hasič pomocí 

smyčky zabraňuje prudkému otevření dveří, tím i dynamickým jevům (explozivní hoření, 

žíhavé plameny), které mohou nastat. 

 

Za uzavřenými dveřmi mohou v prostoru požáru panovat různé fyzikálně chemické 

podmínky (vysoká teplota, nedostatek kyslíku, nahromaděné hořlavé spaliny), které při 

prudkém otevření dveří (vykopnutí, bourací sekyra) mohou vyvolat dynamické jevy, jako je 

explozivní hoření, žíhavé plameny apod. V případě, že máme na některý z těchto jevů 

s ohledem na dobu volného rozvoje požáru i neporušenost konstrukce stavby podezření, 

musíme upravit taktiku zásahu tak, abychom se jej vyvarovali [7]. Částečná ochrana proti 

náhlému vstupu čerstvého vzduchu, který by těmto dynamickým jevům napomohl, je 

přidržení prudce otevíraných dveří, např. textilní smyčkou - viz obr. č. 8.  

 

3.5. Taktika vyhledávání osob 

V situacích, kdy v době příjezdu první jednotky k místu události nemáme na místě 

potřebný počet sil a prostředků k okamžitému průzkumu všech požárem zasažených prostor, 

můžeme průzkum rozdělit do dvou etap - primární a sekundární. Oba typy průzkumů mají 

prioritu ve vyhledávání a záchraně osob, avšak jejich výsledkem musí být i dokonalé 

zmapování prostoru s výčtem možných rizik. Pro lepší organizaci místa zásahu je vhodné 

veškerá již prozkoumaná místa viditelně označit předem domluveným způsobem. [7] 

 

3.5.1. Primární pátrání 

Tato činnost spočívá v průzkumu prostor s nejintenzivnějším hořením a s vysokou 

pravděpodobností výskytu osob jako jsou schodiště, prostor pod okny, balkóny apod. U 
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tohoto typu průzkumu se velice často volí „průzkum bojem“ ve kterém hasiči postupují s již 

zavodněným proudem.  Při tomto průzkumu se právě s ohledem na přežití civilní osoby 

postupuje od míst s malou pravděpodobností po místa s vysokou pravděpodobností na 

přežití. [7] 

 

3.5.2. Sekundární pátrání  

Při sekundárním pátrání je kladen důraz na důkladné prozkoumání všech prostor 

zasažených účinky požáru, které nebyly prozkoumány pátráním primárním. Především malé 

děti se při pocitu ohrožení ukrývají do míst, které bychom nečekali. Může to být prádelník, 

skříň, prostor pod postelí, pod peřinou, za věcmi ve skříni a další různé skrýše - děti jsou 

vynalézavé. [7] 

 Osoby se mohou nacházet také v místnostech, jejichž vstupní dveře splývají s 

okolními stěnami - jsou lehce přehlédnutelné. Zasahující jednotka si musí být po ukončení 

sekundárního pátrání jistá jeho výsledkem.  

 

3.6. Činnost průzkumné skupiny při vyhledávání osob 

Průzkumná skupina je v podmínkách nulové viditelnosti odkázaná pouze na svůj 

hmat a v lepším případě i na sluch, ten však může být omezen hlukem většího požáru, 

chodem technologie případně i přetlakového ventilátoru. Průzkumná skupina může do 

prostoru zasaženého požárem vstupovat pouze s vodním proudem.  

Nulová viditelnost (a to i při zemi) spolu s vysokou teplotou jsou nejhoršími 

podmínky prostředí, se kterými se můžeme setkat při průzkumu. Právě pro tyto podmínky je 

v následujících kapitolách popsána taktika vyhledávání osob spolu s využitím technických 

prostředků. Tyto podmínky se pochopitelně snažíme po příjezdu na místo požáru zmírnit. 

Základem je odvětrání požárem zasažených prostor. K tomu využijeme okna, dveře nebo 

zařízení pro odvod tepla a kouře - pokud je nainstalováno. Tímto „zvýšíme“ neutrální rovinu 

a celý průzkum mnohonásobně urychlíme a zjednodušíme. Mohou ovšem nastat situace, kdy 

je z nějakého důvodu nutné provést průzkum prostor ještě před jejich odvětráním. 

 

Způsob orientace v zakouřeném prostředí 

Před vstupem do prostoru s omezenou (případně nulovou) viditelností musí velitel 

zásahu stanovit vedoucího průzkumné skupiny (pokud se tak již nestalo) a směr postupu. Pro 
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vysvětlení této problematiky si uvedeme modelovou situaci - průzkum bytu 2+1 s nulovou 

neutrální rovinou. 

Před vstupem do zakouřeného prostoru velitel zásahu určí pravou, případně levou 

stranu postupu. To znamená, že skupina postupující vpravo má neustálý kontakt s pravou 

stěnou. Pokud skupina při postupu neudělá chybu (např. neotevření některých dveří), obejde 

celý prostor bytu a dojde opět ke vstupním dveřím. Jakmile při postupu nastane jakýkoliv 

problém (nečekané zvýšení intenzity požáru, zřícení konstrukcí apod.), skupina se otočí 

čelem vzad a po té samé stěně (z pravé se stala levá) se vrací zpět ke vchodu.   

Tento způsob je použitelný i při úplné ztrátě orientace v prostoru, ke kterému by 

ovšem u průzkumných skupin nikdy nemělo dojít. Pokud se tak stane, stačí se chytit 

jakékoliv stěny a postupovat podél ní. 

 

Způsob pohybu v zakouřeném prostředí 

Pokud nám optické a teplotní podmínky v místě průzkumu umožní jít ve vzpřímené 

poloze, můžeme toho využít. Průzkum to pochopitelně urychlí. Avšak v případě vysoké 

teploty a silného zakouření (nulová viditelnost) je tato poloha velice nebezpečná. Vzhledem 

k neznalosti prostředí, je v takových podmínkách vyhovující pouze postup „po čtyřech“, 

který nás chrání před vysokou teplotou a umožňuje lepší viditelnost (pokud je v prostoru 

zvýšená neutrální rovina). 

 

Metoda vyhledávání osob 

Při postupu průzkumné skupiny s prioritou vyhledávání osob je vhodné, aby hasiči 

postupovali v tzv. rojnici vedle sebe a měli mezi sebou fyzický kontakt. Rojnicí pokryjí 

(prozkoumají) maximální možnou plochu. Nesmíme zapomínat na nedělitelnost dvojic, která 

je v případě průzkumu velice důležitá. Vedoucí průzkumné skupiny má být zkušenější z 

hasičů a měl by postupovat u zdi, která hasičům slouží k orientaci, viz obrázek č. 9. V této 

pozici má totiž díky neustálému kontaktu se stěnou lepší představu o celkovém prostoru. 

Druhý člen průzkumné skupiny, držící se pouze svého kolegy, díky absenci kontaktu se 

stěnou má často velmi zkreslené představy o prostoru. Z tohoto důvodu je velmi žádoucí 

neustálá komunikace mezi členy skupiny.  

Pro zkvalitnění průzkumu je vhodné, aby člen průzkumné skupiny, který je u stěny, k 

ní byl neustále kolmo a svému kolegovi po každé změně směru např. v rohu místnosti 

natáhne ruku kolmo od stěny a upozorní ho na to. Ten se pomocí ruky může zorientovat a 

vyrovnat se podle vedoucího skupiny, viz obrázek č. 9. Tímto postupem docílíme lepší 
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orientace i maximální možné prozkoumané plochy při vyhledávání osob. Hasiči tedy musí 

mít při provádění průzkumu prostorovou představu o daném objektu, ale také představu o 

čase. Ta je především u hasičů - nováčků velice zkreslená a je potřebná k povědomí o 

ochranné době dýchacího přístroje. Prostorovou představu by měla také doplňovat znalost 

objektů ve svém hasebním obvodu.  

 

 

Obrázek č. 9 – Postup průzkumné skupiny. 

 

Vedoucí průzkumné skupiny (vpravo) při postupu podél levé stěny naznačuje svoji pravou 

rukou směr kolmý ke stěně. Druhý člen skupiny se podél této ruky po prozkoumání 

„dosažitelných“ prostor vyrovná do rojnice. 
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4. Technické prostředky v ČR a v zahraničí využitelné pro 

efektivní průzkum 

V historii byl průzkum omezen především možnostmi osobních ochranných 

prostředků hasiče, které nedovolovaly pohyb v zakouřeném prostředí s minimální viditelností 

a vysokou teplotou. Vyhledávání osob při požáru bylo tedy omezeno pouze na prostory s 

lehkým zakouřením a na prostory s relativně nízkou teplotou. Prostory s extrémnějšími 

projevy požáru mohly být prozkoumány pouze v okrajových částech, například trhacím 

hákem nebo bourací sekyrou u dveřních nebo okenních otvorů. Platilo tedy, že pokud jste se 

při požáru z ohrožených prostor nevysvobodili sami, pravděpodobně vám už nikdo 

nedokázal pomoci.  

Vývoj OOP hasiče až do současné podoby uvedené v kapitole 3.1 (Výzbroj a výstroj 

průzkumné skupiny) umožňuje průzkumným skupinám pohyb v extrémním prostředí požáru, 

tedy i v prostředí s nulovou viditelností. Tento potenciál musíme umět maximálně využít. 

Průzkumnou skupinu bychom měli vybavit těmi nejužitečnějšími technickými prostředky, 

které máme k dispozici a jsou vhodné pro daný prostor a typ průzkumu. Pohyb v takových 

podmínkách s sebou nese specifické požadavky na znalosti a zkušenosti hasičů. S 

technickými prostředky zařazenými ve vybavení jednotky musí umět každý z hasičů 

pracovat. 

Mezi prostředky, které k provádění průzkumu mají k dispozici hasiči po celém světě, 

patří trhací hák, bourací sekyra a lano. Ve vyspělých zemích, mezi které se řadí i Česká 

republika, je při průzkumu a vyhledávání osob využívaná také termokamera. Tu výrobci v 

posledních patnácti letech maximálně přizpůsobili podmínkám hasičů. Mezi spíše 

futuristické možnosti vyhledávání osob při požáru patří robotické stroje, které však nejsou a 

v nejbližší době nebudou schopny nahradit člověka. 

 

4.1. Využití hadicového vedení při vyhledávání osob 

Hadicové vedení, respektive útočný proud, slouží průzkumné skupině k hašení, 

ochraně před jevy, jako je explozivní hoření (při otevírání uzavřených prostor), žíhavé 

plameny a náhlé vzplanutí celého prostoru, dále také jako vodítko k opuštění nebezpečného 

prostoru, prostředek k rozbití oken a dokonce i „otevření“ střechy. V neposlední řadě lze 

hadicové vedení využít k rozdělení velké plochy na menší sektory, ve kterých probíhá 

snadnější průzkum [2]. 
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Používané technické prostředky 

K tvorbě útočného vedení se používají tři varianty hadic: 

 hadice C52, 

 hadice C42, 

 vysokotlaké zařízení pro prvotní hasební zásah. 

 

Stále převažující variantou je užití hadice C 52. Díky své větší tloušťce, tedy i 

hmotnosti, se s ní hůř manipuluje. Umožňuje menší tlakové ztráty díky většímu průměru 

hadice a tudíž i větší průtok na proudnici. Při běžných požárech (mimo průmyslové objekty) 

tak veliký průtok hasební vody není potřeba, proto je svými parametry plně dostačující i 

varianta hadice C 42.  

Manipulace s touto o deset milimetrů tenčí hadicí je podstatně příjemnější. Na konci 

útočného vedení se v současné době již standardně používá proudnice typu „Turbo“, která 

obsluze umožňuje regulovat průtok na proudnici v rozsahu řádově 100 - 500 l/minutu a volbu 

typu proudu od kompaktního přes tříštivý až po vodní clonu. Každé nastavení proudnice má 

své opodstatnění.  

Některé jednotky HZS i SDH prosazují další, poslední variantu - vysokotlaké zařízení 

pro prvotní hasební zásah. Ten se skládá z tvarově stálé hadice o vnějším průměru cca 35mm 

a vysokotlaké proudnice. Výhoda této možnosti spočívá v její lehkosti, jinak ale převažují 

její nevýhody. První z nich je její omezená délka. V začátcích se používala hadice délky 

20m, nově se používá hadice s maximální délkou 60m. Toto omezení limituje použití 

vysokotlakého zařízení pro prvotní hasební zásah do třetího patra budovy (v lepším případě) 

a to za předpokladu ustavení CAS přímo u vchodu. Dodavatelé hasičské techniky běžně 

zakončují toto zařízení vysokotlakou proudnicí s možností nastavení pouze kompaktního až 

tříštivého proudu. Hlavní nevýhodou tohoto zařízení je jeho průtok, který je v lepším případě 

do 200 l/min. Zmíněné parametry na proudnici nesplňují požadavky ani na množství hasební 

vody dodávané do prostoru požáru (po celkovém vzplanutí prostoru) potřebné k jeho 

likvidaci, ani na ochranu zasahujících hasičů pomocí vodní clony. Při běžném průtoku na 

proudnici 150 l/min jsme za ideálních podmínek schopni uhasit požár do maximální plochy 

17m
2
. [6] 

 

 

 



 25 

Využití parametrů proudnice 

Při použití vodního proudu je vhodné umět využívat parametry „turboproudnice“ za 

současného dodržování kultury hašení. Mezi žádané dovednosti s „turboproudnicí“ patří tzv. 

3D-hašení (objemové hašení) i vytvoření ochranné vodní clony. Při aplikaci hasební vody v 

prostoru požáru musíme mít na paměti, že z jednoho litru vody nám odpařením vzniká 

přibližně 1700 l páry, která nám dokáže průzkum znepříjemnit, jednak pocitem většího tepla 

(pára má vyšší koeficient přestupu tepla než suchý kouř), tak i razantním snížením neutrální 

roviny. 

Vodní proud při průzkumu můžeme využít také k orientaci. Při nastavení 

kompaktního proudu a aplikaci vody kolem sebe (při otáčení) slyšíme dopadání vody na 

stěnu, případně okenní tabule a dveře v objektu. Z tohoto zvukového vjemu si dokážeme 

vytvořit alespoň částečnou představu o prozkoumávaném prostoru za nulové viditelnosti. 

Při aplikaci kompaktního proudu do skleněných výplní oken narušených požárem 

můžeme díky kinetické energii letící vody způsobit jejich destrukci. Takové „otevření“ oken 

může způsobit v ideálním případě zvýšení neutrální roviny, v horším případě zvýšení 

intenzity požáru nebo dokonce způsobit některý z dynamických jevů, např. explozi horkých 

spalin. Tuto mechanickou sílu kompaktního proudu můžeme využít i při požáru podkrovních 

prostor pokrytých pálenými taškami bez zateplení. Kinetickou energií vodního proudu 

dokážeme otevřít střechu a tím odvětrat prostor se silným zakouřením. 

 

Využití hadicového vedení 

Hadicové vedení útočného proudu nám může být při průzkumu také velice užitečné. 

První možností je využit jej jako vodítko ven z nebezpečného prostoru. Pokud nedojde ke 

zřícení konstrukcí nebo k jiné extrémní situaci, vyznačuje nám hadicové vedení jistou cestu 

ven z dané situace. Druhou možností využití při průzkumu rozsáhlých prostor je rozdělení 

prostoru nataženým zavodněným útočným proudem na menší celky [2]. Ty lze prozkoumat 

podstatně snadněji, neboť je v nich menší pravděpodobnost ztráty orientace. Zavodněná 

hadice při postupu „po čtyřech“ tvoří nesnadno přehlédnutelnou pomůcku. Tato možnost je 

znázorněna na obr. č. 10. Průzkumná skupina využije k orientaci nejprve pravou stěnu. Při 

postupu si natáhnou hadicové vedení, které dále slouží jako orientační bod. Při takovémto 

postupu odstraníme tzv. hluché místo uprostřed místnosti. Skupina může zavodněný proud 

opustit pouze v případě, že není ohrožena přímými účinky požáru a má k dispozici orientační 

bod, který ji k hadici dovede bezpečně zpět. Na obr. č. 10 je to stěna budovy. 

 



 26 

 

 

Obrázek č. 10 - Využití hadicového vedení k rozdělení prostoru na menší celky. 

 

4.2. Využití pomocných TP při vyhledávání osob v prostorách požáru 

4.2.1. Termokamera 

Způsoby využití termokamery 

Toto moderní zařízení můžeme využít k: 

 vyhledávání osob v zakouřeném prostředí, 

 vyhledávání skrytých ohnisek požáru, 

 zjišťování hladiny v zásobníku (pokud není izolovaný), 

 vyhledávání osob po dopravních nehodách za snížené viditelnosti, 

 k „detekci“ resp. lokalizaci kapaliny vytvářející okem neviditelný film na 

vodní hladině díky rozdílné emisivitě látek o stejné teplotě. 

 

Průzkum a vyhledávání osob s termokamerou 

Termokamera umí zkvalitnit i zrychlit průzkum prostor zasažených požárem. Veškeré 

její možnosti však umí využít pouze hasič s praktickými zkušenostmi a znalostmi jejích 

technických omezení. Jako příklad pro snadnější pochopení jejího využití uvádím průzkum 

požárem zasaženého bytu.  

Ještě před otevřením vstupních dveří, v ideálním případě již se zavodněným proudem, 

máme možnost opticky zkontrolovat jejich teplotu. To nám napoví, jaké v bytě panují 

teplotní poměry. Po otevření dveří, při absolutním zakouření, dokážeme jedním pohledem 

prozkoumat podlahu, resp. případný výskyt osob a druhým pohledem ke stropu místnosti 

zjistíme rozložení teplot u stropu. Místo ve kterém je u stropu největší teplota, nám napovídá 

směr k ohnisku požáru.  
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Další pohyb v prostoru zakouření je ideální ve vzpřímené poloze a to především kvůli 

plynulejšímu pohybu a lepšímu „rozhledu“. Pokud to však teplotní rozložení v místnosti 

nedovolí, musí se hasič pohybovat standardně při zemi. Hasič při průzkumu pomocí 

termokamery musí mít na paměti i další úskalí, které spočívají v mírném přibližování obrazu 

nebo v zobrazení odrazu infračerveného záření v zrcadle i ve skle. Naopak lze při důkladném 

průzkumu využít tzv. teplotních stop, které zůstávají „vidět“ nečekaně dlouho. Ty za sebou 

zanechává člověk při chůzi „naboso“ na podlaze, či po sezení na pohovce. Dokonce i 

schované dítě ve skříni poznáme s kvalitní termokamerou díky prohřátí stěny skříně, které se 

dotýká. Na tento jev však v žádném případě nesmíme spoléhat a veškerý nábytek musíme 

vždy důkladně prozkoumat. 

 

Očekávané zvláštnosti při použití termokamery 

Při vstupu do zakouřeného a požárem vyhřátého prostoru nám na displeji i čočce 

termokamery, stejně jako na zorníku celoobličejové masky, zkondenzuje vodní pára 

obsažená ve zplodinách hoření. Tuto skutečnost je nutno si co nejdříve uvědomit. Pokud se 

tedy dostaneme do situace, kdy ani pomocí termokamery přiložené přímo na zorník naší 

celoobličejové masky nic nevidíme, musíme si rukavicí otřít čočku i displej termokamery a 

zorník masky. Termokamera má povrchy těchto součástí upravené takovým způsobem, aby 

je otření znečištěnou hasičskou rukavicí nepoškodilo. Tento problém se pochopitelně může 

opakovat do vyrovnání teploty okolí a výše zmiňovaných součástí, které trvá cca 2 minuty. 

Při znalosti této problematiky netrvá déle než 10 sekund „ošetření“ všech optických součástí. 

Pokud si zamlžení zasahující hasič neuvědomí, termokamera zpravidla ztrácí smysl a stává se 

přítěží. 

 

Využití termokamery hasiči v USA 

Na rozdíl od českých hasičských sborů, kde je termokamera doménou posledních let, 

je mezi americkými hasiči tento přístroj velice populární a využívaný již přes 25 let. Její 

přednosti využívají stejně jako v ČR k širokému spektru činností i mimo požární zásahy [4].

  

4.2.2. Záchranné lano (vazák) 

Dalším prostředkem použitelným pro usnadnění průzkumu a vyhledávání osob v 

podmínkách s nulovou viditelností je záchranné lano, případně hadicový vazák. Jejich využití 

mimo provádění průzkumu je všeobecně známé.  
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Průzkum prostor s malou půdorysnou plochou 

Záchranné lano lze v podmínkách průzkumu využít k libovolně dlouhému 

vzájemnému spojení dvou hasičů. Spojení lanem, ale i vazákem nebo smyčkou odstraní 

nutnost vzájemného fyzického kontaktu. Hasiči se tedy mohou oběma rukama plnohodnotně 

věnovat vyhledávání osob. Toho lze využít i v bytových prostorech s malou půdorysnou 

plochou s minimem vybavovacích předmětů, viz obrázek č. 11.  

 

 

Obrázek č. 11 - Průzkumná skupina spojena smyčkou (vazákem). 

 

Průzkum prostor s velkou půdorysnou plochou 

Naopak delší lano nabývá na významu v holých prostorech o velké půdorysné ploše. 

První metodou v těchto podmínkách je paralelní postup dvou hasičů, přičemž minimálně 

jeden má kontakt s některým z orientačních bodů (zeď, hadicové vedení). Hasiči mají mezi 

sebou natažené lano tak, že oba dva cítí mírný tah lana od svého kolegy. Současně musí být 

lano dostatečně volné, aby se zachytilo o osobu ležící na podlaze mezi členy průzkumné 

skupiny - viz obr. č. 12. Druhá metoda je převzatá od potápěčů z taktiky vyhledávání pod 

vodní hladinou. V tomto případě první z členů průzkumné skupiny, který sedí u některého z 

orientačních bodů, „vodí“ druhého člena skupiny na systematicky zkracované nebo naopak 

prodlužované části lana. Na ležící osobu narazí buď přímo druhý člen průzkumné skupiny, 

nebo o ni zavadí nataženým lanem. Postup při této metodě je znázorněn na obrázku č. 13. 
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Obrázek č. 12 - Průzkumná skupina spojena záchranným lanem. 

 

 

Obrázek č. 13 – „vodění“ hasiče na záchranném laně. 

 

 Použití lana o větší délce je reálné pouze v rozlehlých prostorách s minimem 

„zařizovacích předmětů“, jako jsou tovární haly, podzemní garáže, tunely apod. Větší 

množství překážek dělá tuto metodu nepoužitelnou. Mezi další negativa této metody patří 

nepoužívaný zbytek lana, který se musí udržovat v přepravním obalu. V opačném případě při 

průzkumu vytvoří mnoho problémů. Posledním aspektem použití této metody může být 

pevné spojení průzkumné skupiny. Při případném pádu nebo propadnutí jednoho člena 

skupiny může dojít k zachycení nebo také ke stržení kolegy.  

 

Využití lana při průzkumu hasiči v USA 

Hasiči pro svoji specifickou činnost využívají lano s úpravou pro lepší viditelnost 

v prostoru s hustým kouřem. K výrobě opletu lana se využívají mimo jiné také reflexní 

materiály. Takto upravené lano se využívá jako vodící. Stejně, jako v ČR toto lano při 

orientaci nenahrazuje zavodněný útočný proud, kterým musí být skupina vybavena [4]. 
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4.2.3. Bourací sekyra 

Tento všeobecně známý a dnes už legendární prostředek používají odjakživa hasiči po 

celém světě především díky jeho jednoduchosti a všestrannosti. Jeho přednosti jsou však v 

současné době překonávány ostatními dostupnými technickými prostředky. 

 

Využití bourací sekyry pro zjednodušení průzkumu 

Bourací sekeru lze využít jako „prodlouženou ruku“ při průzkumu. Umožňuje nám 

větší dosah na volné ploše, viz obr. č. 14, bezproblémové prozkoumání prostor pod postelí 

nebo pod stolem. Tato prodloužená ruka však nemá cit. Proto pokaždé, když s ní cokoliv 

nalezneme, se musíme přesvědčit, zda je nalezeným objektem osoba nebo jiný „měkký“ 

předmět. Její velkou nevýhodou při průzkumu je možnost vážného poranění vyhledávané 

osoby některou z jejích ostrých částí, viz obr. č. 15.   

 

 

Obrázek č. 14 - Využití bourací sekyry jako „prodloužené ruky“. 

 

 

Obrázek č. 15 – Možnost poranění osob bourací sekyrou. 
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Ostatní využití bourací sekyry při průzkumu 

Při průzkumu lze bourací sekyru využít také k otevírání uzavřených prostor - dveří. 

Jediným možným způsobem je rána bourací sekyrou do dveří poblíž zámku, čímž u běžných 

dveří dojde k jeho vylomení. 

Pokud bychom se rozhodli dveře rozbít, resp. vytvořit v nich otvor pro vstup, bude 

nám tato operace trvat dlouho, a to i za vynaložení velkého úsilí hasičů. Pokud však narazíme 

na dveře bezpečnostní, nezmůžeme s nimi bourací sekyrou kvůli její malé kinetické energii 

(malá hmotnost) téměř nic. Také vytvoření otvoru skrz stěnu v podmínkách staveb v ČR 

narozdíl od zámořských států není kvůli používaným stavebním materiálům možné. 

 

Využití sekyry při průzkumu hasiči v USA 

Hlavní význam má tento nástroj při průzkumu požárem zasažené budovy k vytvoření 

vstupního otvoru (zamčené dveře, dřevěná zeď) a dále k vytvoření nouzové ústupové cesty 

skrz dřevěné konstrukce, které se v USA využívají. Až na posledním místě je využití bourací 

sekyry jako prodloužené ruky při vyhledávání osob. 

  

4.2.4. Trhací hák 

Trhací hák má při průzkumu minimální uplatnění. Můžeme ho využít pouze při 

primárním průzkumu k prozkoumání míst s předpokládaným výskytem osob [7], viz obr. č. 

16, nebo jako prodlouženou ruku podobně jako při průzkumu s bourací sekyrou. K tomuto 

účelu je vhodný pouze prodlužovací díl trhacího háku (bez ostrých hran), vyrobený z lehké 

slitiny. Tato metoda by se však v žádném případě nehodila do malých prostor s větším 

počtem zařizovacích předmětů. Průzkumné skupině by tak veliká tyč při postupu překážela. 

 

 

Obrázek č. 16 – Využití trhacího háku při průzkumu. [7] 
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5. Vyhledávání osob v prostorách se specifickým konstrukčním a 

dispozičním řešením v ČR 

Pro názorný popis využití hodnocených technických prostředků je kapitola 5. 

rozdělena do pěti částí. Každá z této podkapitoly představuje jedno z možných specifických 

konstrukčních a dispozičních řešení (ukázkových) objektů. Například sklepní prostory 

rodinného domu zde nejsou uvedeny, protože jejich průzkum by nebyl taktikou a využitím 

technických prostředků příliš odlišný od průzkumu rodinného domu. 

 

5.1. Byt v panelovém domě - výšková budova 

Požár bytu ve výškových budovách je specifický především velkým množstvím osob 

a vznikem komínového efektu. Velký počet osob v domě s sebou nese vysoké požadavky na 

evakuaci. 

 

Konstrukční řešení 

V podmínkách České republiky nebývá zpravidla díky konstrukčnímu řešení těchto 

prostor zasažena požárem více než jedna bytová jednotka. Výjimkou z tohoto pravidla však 

byl požár v konstrukčně velmi podobném objektu - pražském hotelu Olympik v roce 1995. V 

tomto případě však k rozšíření požáru přispělo ve velké míře rozmístění hořlavých látek ve 

společných prostorách hotelu (koberce, dřevěná zábradlí, apod.). Požární bezpečnost staveb v 

nových nebo zrekonstruovaných domech by něco takového již neměla dovolit. Při běžném 

požáru bytu nemusíme mít obavu o stabilitu nosných stavebních konstrukcí namáhaných 

požárem.  

 

Prioritní místa průzkumu 

Jednotky PO při příjezdu k místu požáru bytu ve výškové budově provádí průzkum a 

vyhledávání osob s ohledem na šíření toxických zplodin hoření podle priority ohrožení osob. 

Záchrana se provádí nejprve u osob, které jsou v přímém ohrožení života, např. stojící na 

okenních římsách, balkónech, dále i v místech kde byly osoby spatřeny při nebo před 

příjezdem jednotky. Dále se postupuje v následujících prostorách v tomto pořadí [7]: 

 podlaží, ve kterém se požár vyskytuje, 

 podlaží nad požárem, 

 ostatní podlaží od nejvyššího patra směrem dolů. 
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Využití technických prostředků při průzkumu při požáru bytu 

Pro vlastní vyhledávání osob v bytových prostorách je velikým pomocníkem 

průzkumné skupiny termokamera, dále bourací sekyra, případně i hadicový vazák (smyčka) 

pro spojení průzkumné skupiny. Samozřejmostí je zavodněný útočný proud. Naopak 

technickými prostředky, které se k průzkumu v těchto prostorách nehodí, jsou trhací hák - 

díky své velikosti a záchranné lano - díky své délce.  

 

Taktika vyhledávání osob 

Při průzkumu bytu skupina postupuje systematicky podle pokynů velitele například 

po levé straně, viz obr. č. 17. Při dostatku sil a prostředků na místě události velitel může 

poslat dvě skupiny proti sobě, tím průzkum zkrátí téměř na polovinu. Při průzkumu nesmíme 

opomínat tzv. hluchý prostor uprostřed místností. 

 

 

Obrázek č. 17 - Systematický postup při průzkumu. [7] 

 

Pokud při průzkumu bytu bez termokamery slyšíme volání o pomoc, nepokračujeme 

z časových důvodů systematicky podél stěn, ale přímo k osobě. Při tomto způsobu si však 

musíme zvolit jiný způsob orientace. Pokud provádíme průzkum spolu s útočným proudem, 

ukáže nám cestu zpět on. Pokud však z nějakého důvodu postupujeme bez vodního proudu, 

můžeme využít tzv. metodu „oriented man“.  

Po ukončení průzkumu požárem zasaženého bytu nebo současně s ním, pokud máme 

k dispozici dostatečný počet SaP, zahajujeme průzkum v dalších prostorách, které jsou v 

pořadí, viz výše. V těchto prostorách už bývá lepší než nulová viditelnost. To zbylý průzkum 
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poměrně zjednodušuje. Obyvatele těchto bytů, pokud jsou ještě stále uvnitř, musíme 

zachránit některým z dostupných vyváděcích prostředků přes zakouřené prostory. Další 

možností je odvětrání schodišťového prostoru a tím vytvoření přirozené únikové cesty.  

Při požáru v budovách pro bydlení a ubytování musíme otevřít (i násilně) veškeré 

prostory, ve kterých by se mohly nacházet osoby a je pravděpodobnost, že se do těchto 

prostor dostaly zplodiny hoření.  

 

Metoda „oriented man“ 

Tato metoda spočívá v postavení jednoho člena skupiny (oriented man) na místě u 

některého z orientačních bodů (stěna, dveře, apod.), přičemž druhý člen průzkumné skupiny 

postupuje přímo za např. kašlající osobou. Mezi členy průzkumné skupiny musí být neustálý 

akustický kontakt. Po nalezení hledané osoby se hasič spolu s nalezenou osobou vrací ve 

směru, ze kterého přichází hlas „oriented mana“. Tímto způsobem jsme však prostor 

důkladně neprohledali. Musí tedy následovat systematický průzkum [2]. 

 

5.2. Rodinný dům 

Prostory v rodinném domě jsou uspořádáním i taktikou průzkumu velice podobné 

prostorám bytu, avšak nesou s sebou jiná specifika. Vzhledem k malému počtu obyvatel 

domu požár především v nočních hodinách může být ohlášen po velmi dlouhé době. 

Zasahující jednotky tak mohou přijíždět k požáru v pokročilém stádiu. 

 

Prioritní místa průzkumu 

Výhodou při požáru rodinných domů je fakt, že obyvatelé domu mívají přehled o 

počtu osob uvnitř a o jejich přibližném místě výskytu. Pokud se nám tedy po příjezdu k místu 

požáru povede vytěžit informace od některého obyvatele domu, máme velice dobré vstupní 

informace pro provedení záchrany osob. Pokud dojde k požáru v nočních hodinách, průzkum 

prioritně zaměříme na dětský pokoj, ložnici a obývák. V rodinném domě se velmi často 

objevují tzv. ukryté pracovny, sklady a vstupy do nepoužívaných částí domu, které při 

nekvalitně provedeném průzkumu můžeme snadno přehlédnout. 

 

Konstrukční řešení 

Prostory rodinného domu zpravidla nejsou narozdíl od bytových domů ani u nových 

staveb rozděleny do více požárních úseků. Hořlavé materiály bývají rozmístěny v celém 
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prostru, takže zde nejsou žádné proluky (prostory bez požárního zatížení). Prostor, ve kterém 

je nutné provést průzkum při nulové viditelnosti, může být mnohonásobně vetší a složitější 

než při požáru bytu.  

Ani požární odolnost konstrukcí rodinných domů nebývá tak jednoznačná jako u 

„panelákových“ bytů. Půdní prostory bez úprav např. protipožárním sádrokartonem mívají 

požární odolnost cca 10min, poté dochází ke zřícení konstrukcí. U starších zděných domů 

můžeme po cca 30minutách očekávat zřícení stropních konstrukcí. Novinkou posledních let 

v ČR je stavba dřevostaveb. Minimální požární odolnost takových konstrukcí je sice také 

stanovená ČSN, avšak při zásahu v těchto budovách musíme být v tomto ohledu velice 

obezřetní. Naopak v nově postavených zděných domech při „běžném“ požáru nemusíme mít 

o stabilitu objektu obavy.   

 

Využití technických prostředků při průzkumu požárem zasaženého domu 

Ideálním technickým prostředkem vhodným pro usnadnění průzkumu v tomto typu 

staveb je stejně jako u bytových požárů termokamera. Při její absenci lze využít bourací 

sekyru k prodloužení dosahu ruky a v případě průzkumu domů s velkými prostory (veliký 

obývák apod.) má své místo také záchranné lano. Tzv. hluché prostory velikých místností 

nejsme totiž ve dvojici ani při použití „prodloužené ruky“ schopni prozkoumat. Celý 

průzkum musí být opět veden systematicky. 

 

5.3. Podzemní garáže 

Požáry podzemních garáží nejsou příliš časté. Podmínky při takovém zásahu jsou 

však velice specifické především díky veliké rozloze zakouřeného prostoru s nulovou 

viditelností. Výskyt osob v prostoru garáží při požáru je minimální. Osoby zpravidla stihnou 

opustit prostor garáží pod neutrální rovinou před jejím klesnutím k podlaze. Výjimkou by 

mohly být například děti čekající v autě na nakupující rodiče. Dá se ale říct, že stejně těžko 

jako by se v tomto prostoru hledala případná osoba, se hledá i ohnisko požáru.  

 

Konstrukční řešení 

Pokud jde o požární odolnost stavebních konstrukcí, alespoň v prvních cca 60 

minutách nemusíme mít o jejich stabilitě pochyby. Už při příjezdu k místu události však 

musíme předpokládat padání částí osvětlení ze stropu, který je kouřem vysoce tepelně 
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namáhán. Další očekávanou zvláštností může být exploze palivových nádrží zaparkovaných 

vozů s následným rozlitím hořlavé kapaliny po podlaze přímo k průzkumné skupině.  

 

Taktika vyhledávání osob 

Prozkoumání celých prostor garáží jednotkami požární ochrany v požadovaném čase 

(záchrana osob) je nemožné. Stěžejní činnost pro záchranu osob musí probíhat ihned po 

zpozorování vznikajícího požáru přítomnými lidmi nebo ochranou službou, pokud je v 

objektu zřízena. V době příjezdu první jednotky k místu rychle rozvíjejícího se požáru může 

být neutrální rovina již u země i přes funkci zařízení pro odvod tepla a kouře. V tomto 

okamžiku, pokud je potvrzen výskyt osob v zakouřeném prostoru, se musí jejich pozice i 

pozice požáru co nejvíce upřesnit. K tomu nám mohou pomoci svědci události, záznam 

kamerového systému a pro zjištění ohniska požáru také signalizace EPS (poloha hlásiče s 

prvním signálem POŽÁR). K podzemním garážím musí být rovněž zpracovaná dokumentace 

zdolávání požáru, ve které před zahájením průzkumu načerpáme maximální množství 

informací o objektu. 

Pro zjednodušení zásahu při požáru podzemních garáží se dnes již standardně instalují 

požárně bezpečnostní zařízení. Mezi ty patří stabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvod tepla 

a kouře a v některých případech i elektronická požární signalizace. Pokud však tyto zařízení 

z nějakého důvodu neplní svoji funkci, stávají se podmínky v prostoru neovlivnitelnými - 

nulová viditelnost, rostoucí teplota - past na hasiče.  

 

Využití technických prostředků při průzkumu požárem zasažených podzemních garáží 

Technickými prostředky vhodnými pro průzkum v těchto podmínkách jsou 

termokamera, zavodněný útočný proud a záchranné lano viz obr. č. 12 a 13. Musíme však při 

veškerých činnostech mít na paměti, že záchranné lano ani hadice nejsou nehořlavé. Pokud 

dojde k přetavení nebo jinému poškození například záchranného lana, musí se průzkumná 

skupina okamžitě spojit a opustit požárem ohrožený prostor. Vlastní spojení průzkumné 

skupiny může probíhat například tak, že hasič, který je u orientačního bodu (např. hadice, 

zeď), začne plnit funkci „oriented mana“ a začne vydávat zvuk. (křik, alarm bodyguarda). 

Hasič, který ztratil vodící lano, tak získá orientační bod ke kterému se může vrátit.  

Průzkumná skupina by v těchto prostorech měla být trojčlenná, a to vzhledem k složitým 

podmínkám, které v těchto prostorách panují (rozsáhlý prostor, vysoká teplota, nulová 

viditelnost).  
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Pokud se velitel zásahu rozhodne pro propátrání určitého sektoru, musí průzkumné 

skupině poskytnout maximální možné množství informací a rozhodnout se pro daný způsob 

průzkumu. V takto rozsáhlých objektech si můžeme prostor rozdělit na malé sektory pomocí 

zavodněného útočného proudu, viz obr. č. 10, na jehož konci může být „oriented man“. 

 

5.4. Sklady, obchodní domy 

Požáry v obchodních domech (hypermarkety) a skladech jsou velice podobné z 

pohledu uspořádání a konstrukčního řešení objektu. Veliký rozdíl u těchto provozů je v počtu 

osob uvnitř budovy. Zatímco ve skladu mohou při vzniku požáru pracovat maximálně 

desítky osob, v hypermarketu jich může být až několik set. Hypermarkety jsou v ČR naštěstí 

doménou několika posledních let, takže jejich vybavení požárně bezpečnostním zařízením je 

na velmi vysoké úrovni. Neutrální rovina díky nim zůstává ve výšce postačující pro únik 

osob po dostatečně dlouhou dobu. Evakuace osob v obou dvou zmíněných objektech tedy 

probíhá před příjezdem jednotek PO. V době jejich příjezdu tak v prostoru ohroženém 

požárem zůstává minimum osob. 

 

Konstrukční řešení 

Požární odolnost střešních konstrukcí není příliš vysoká. Místa, která jsou plně 

vystavena působení požáru, mají požadovanou únosnost po dobu cca 15 minut, následně 

může dojít k jejich zřícení. Počítat musíme také s možným zřícením celé řady regálů 

umístěných v hale (domino-efektem).  

 

Využití technických prostředků při průzkumu požárem zasaženého obchodního 

domu/skladu 

K průzkumu v těchto prostorách lze díky pravidelnému uspořádání regálů a funkci 

zařízení pro odvod tepla a kouře přistoupit v opodstatněných případech i bez zavodněného 

útočného proudu, pokud jej nevyužijeme k průzkumu bojem (se současným hašením) nebo k 

rozdělení větších prostor na sektory. Využít bychom pochopitelně měli termokameru.  

Využití má v tomto prostoru také záchranné lano. Naopak téměř nevyužitá v tomto případě 

zůstává bourací sekyra. 
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Taktika vyhledávání osob 

Průzkum resp. vyhledávání osob u takového požáru zahajujeme pochopitelně v 

místech s největším ohrožením případných osob a v místech s jejich nejpravděpodobnějším 

výskytem - pokud máme takové informace. 

Ideální metodou k systematickému průzkumu prostoru je metoda „oriented man“ [2] 

viz obr. č. 18, která s sebou pochopitelně nese požadavek na minimálně tří člennou 

průzkumnou skupinu. K orientaci může posloužit také vypracovaná dokumentace zdolávání 

požáru v rukou velitele zásahu spolu s přítomným zaměstnancem skladu (hypermarketu). 

Komunikací prostřednictvím radiostanice tak zjistíme polohu průzkumné skupiny 

identifikací zboží (potravin) v regálech.   

 

 

Obrázek č. 18 - Vyhledávání osob metodou „oriented man“. 

 

5.5. Průmyslové objekty 

Další specifickou skupinou objektů jsou průmyslové budovy, které jsou koncipované 

jako spleť technologických chodeb, nestandardní výrobní zařízení jako jsou ocelárny, 

slévárny, elektrárny, hutě apod. V takových provozech se zpravidla vyskytují pracovníci 

znalí místních podmínek a nebezpečí, kteří v případě mimořádné situace (požár) využijí 

možné únikové cesty. 

 

Taktika vyhledávání osob 

Jednotka PO, která v tomto složitém objektu zasahuje, by jej měla dokonale znát. 

Musí mít přehled o všech nebezpečích, která se v podniku nacházejí. Tyto požadavky splňuje 
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zpravidla jen podniková JPO. Pokud zásah provádějí pouze jednotky bez místní znalosti, 

jejich zásah resp. vyhledávání osob nemůže být provedeno s maximální možnou kvalitou. 

Průzkum prostor se zhoršenou nebo dokonce s nulovou viditelností hasiči mohou 

provádět pouze po konzultaci s místním „mistrem“ provozu, který je seznámí se situací a 

možnými okolnostmi. Cíl takového průzkumu musí být velice konkrétní, protože v reálném 

čase nelze v takových podmínkách prozkoumat větší prostor. 

 

Využití TP při průzkumu požárem zasaženého průmyslového objektu 

Technické prostředky vhodné pro takový průzkum jsou určitě zavodněný útočný 

proud (C52 případně i B75) a termokamera. Lze využít také záchranné lano, avšak místo k 

průzkumu především k jištění v exponovaných místech provozu. 

Průzkumná skupina musí mít neustále vodící prostředek ven z nebezpečného 

prostoru. V podmínkách průmyslu nelze spoléhat na taktiku postupu podél stěn.   
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6. Porovnání časové náročnosti vyhledávání osob pomocí 

vybraných technických prostředků v reálných podmínkách 

požáru 

V předchozích kapitolách (4, 5) bylo popsáno možné využití dostupných technických 

prostředků při průzkumu a jejich využitelnost pro dané objekty. Dalším parametrem 

rozhodujícím o jejich využití je časová náročnost vyhledávání osob. K porovnání časové 

náročnosti vyhledávání osob bylo s danými technickými prostředky provedeno měření v 

prostorách, na které ze statistických ročenek vydávaných GŘ HZS ČR v letech 1998 - 2011 

připadá největší zastoupení co do zranění a usmrcení osob pří požáru. Tímto odvětvím jsou 

domácnosti [17]. 

 

6.1. Prostor využitý k porovnání časové náročnosti průzkumu při 

požáru 

K vlastnímu měření byl využit neobydlený bytový dům v majetku Českých drah a. s., 

ve kterém bylo možné navodit reálné podmínky požáru. Tento objekt se nachází v areálu 

vlakového nádraží v České Třebové. Měření probíhalo v době od 29. 1. 2012 do 1. 2. 2012, 

kdy v dopoledních hodinách dosahovala venkovní teplota až mínus 18°C.  

Tento objekt je konstruován jako čtyřpodlažní panelový dům s plochou střechou. Pro 

naše měření jsme využili byty 3+1 a 2+1 v druhém nadzemním podlaží. 

 

Upravení prostor bytu pro podmínky měření 

Prostor bytu byl vybaven zařizovacími předměty, viz obr. č. 20, odpovídajícími pro 

daný typ prostor (kuchyň, ložnice, obývací pokoj). Veškeré zařizovací předměty byly mezi 

jednotlivými měřeními obsluhou „cvičiště“ vraceny do původní polohy pro zajištění 

jednotných podmínek měření pro všechny pokusy.  

Pro simulaci podmínek odpovídajících reálným podmínkám požáru byly před 

měřením utěsněny veškeré otvory, které by mohly zapříčinit odvod kouře z prostoru bytu. 

Jednalo se zejména o:  

 utěsnění prostoru pro rozvod vody a kanalizace v domě (stoupačky), 

 utěsnění okenních otvorů materiály, které nepropouští světlo (převážně 

sololit), 

 nasazení vstupních dveří do bytu. 
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Měření prováděné v bytě 3+1 

V tomto bytě jsem z důvodu nedostatku osob pro obsluhu dvou měřících prostor začal 

s měřením až 31. 1. 2012. V důsledku chladnutí stavebních konstrukcí po prvním měřícím 

dni však v noci z 31. 1. na 1. 2. 2012 došlo ke zřícení stěny „pece“ (koupelny) a tím i ke 

změně podmínek měření, díky kterým nebylo možné v tomto prostoru dokončit požadovaný 

počet měření. Počty měření, které se v tomto prostoru podařilo získat, nebyly použitelné pro 

relevantní závěr. Z tohoto důvodu v této práci dále uvádím průběh a výsledky měření pouze 

z druhého bytu (2+1). 

 

Měření prováděné v bytě 2+1 

Také v tomto bytě jsem byl nucen ukončit plánované měření dříve, než bylo v plánu. 

V průběhu třetího dne měření, tedy 1. 2. 2012, bylo obsluhou pece zjištěno narušení 

stavebních konstrukcí (stěna koupelny). Toto narušení bylo vyhodnoceno jako nebezpečné 

pro průzkumné skupiny a právě z tohoto důvodu bylo také v tomto prostoru měření 

předčasně ukončeno. Počet měření provedený do této chvíle byl naštěstí použitelný pro 

relevantní závěr z měření. Konstrukční řešení tohoto bytu spolu s ostatními podmínkami 

měření je znázorněno na obr. č. 20. 

 

Okolní podmínky při měření v bytě 

V průběhu měření bylo v prostorách bytu simulovaným požárem dosaženo nulové 

viditelnosti. Tu obsluha „cvičiště“ udržovala v konstantních podmínkách po celou dobu 

měření. Průzkumné skupiny měly za úkol nevětrat a nehasit požár v bytě. První průzkumná 

skupina začínala s průzkumem až po snížení neutrální roviny k podlaze. Teplota v celém 

prostoru bytu dosahovala v průběhu měření teploty až 50°C.  

 

Místo požáru a způsob jeho udržování 

Místo „požáru“ bylo s ohledem k možnosti jeho udržování a svévolnému rozšíření z 

prostoru „pece“ zvoleno v prostorách koupelny viz obr. č. 20. Jako palivo byly použity 

dřevěné europalety. Při dosažení téměř dokonalého hoření bez vývinu hustého kouře byl k 

jeho narušení používán sníh, kterým bylo docíleno vývinu hustého kouře a páry pro snížení 

viditelnosti v prostoru měření.  
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Pro udržení stálých podmínek v prostoru měření obsluha cvičiště zavřela za 

průzkumnou skupinou vstupní dveře a nezavodněné hadicové vedení posouvala mezerou pod 

zavřenými dveřmi.  

 

Rozmístění a činnost figurantů 

V prostoru bytu byli umístěni dva figuranti simulující bezvědomí, viz obr. č. 20. Po 

nalezení figurantů průzkumnou skupinou a po pokusu o jejich transport figurant začal 

spolupracovat - nechal se z prostoru bytu vyvést. Cílem tohoto měření nebylo zjištění časové 

náročnosti záchrany osob, proto se tímto způsobem měření urychlilo. 

První z figurantů ležel na pohovce v ložnici, viz obr. č. 19. Druhý byl schovaný ve 

skříni v obývacím pokoji. 

 

 

Obrázek č. 19 - Figurant č. 1 ležící na pohovce v ložnici (záběr termokamerou). 

 

 

Obrázek č. 20 - Půdorys bytu 2+1. 



 43 

6.2. Popis vlastního měření časové náročnosti průzkumu při požáru. 

Organizačně bylo v průběhu měření zabezpečeno, aby průzkumné skupiny před 

zahájením průzkumu neznaly prostor bytu (cvičiště). Dále byl kladen důraz na nepředávání 

informací o měření mezi střídajícími se směnami. 

 Pro účely měření byly využity všechny tři směny jednotek: 

 HZS podniku Správa železniční a dopravní cesty s místem dislokace v České 

Třebové, 

 HZS Pardubického kraje - stanice Ústí nad Orlicí. 

 

Vlastní průzkum byl prováděn dvoučlennými průzkumnými skupinami, které byly 

vybaveny osobní výstrojí a výzbrojí uvedenou v kapitole číslo 3.1. Všechny průzkumné 

skupiny byly vybaveny také útočným proudem. Ten vzhledem k venkovním teplotám (až 

mínus 18°C) nebyl zavodněný. Každá průzkumná skupina prováděla průzkum bytu pouze 

jednou a to s předem stanovenými technickými prostředky: 

 pouze základní TP (útočný proud), 

 základní TP a termokamera, 

 základní TP a bourací sekyra, 

 základní TP a hadicový vazák (záchranné lano). 

 

Poslední technický prostředek - trhací hák jsem pro použití při průzkumu bytu ve 

výškové budově (2.NP) vyloučil vzhledem k jeho nevhodnosti pro tento typ prostor. 

Všem průzkumným skupinám bylo před zahájením měření vysvětleno (oživeno) 

veškeré možné využití technických prostředků při průzkumu. Vzhledem k absenci 

termokamery ve vybavení cvičících jednotek byl kladen důraz na vysvětlení a vyzkoušení 

využití tohoto technického prostředku při průzkumu.  

 

Pokyny vydané průzkumným skupinám 

Každá průzkumná skupina obdržela před zahájením průzkumu mimo určených 

technických prostředků tyto vstupní informace: 

 nehasit, nevětrat, 

 provést kompletní průzkum prostoru bytu, 

 pravděpodobný výskyt dvou osob v prostoru zasaženým požárem, 
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 veliteli zásahu hlásit pomocí RDST vstup do bytu, nalezení a záchranu osob i 

ukončení průzkumu. 

 

6.3. Výsledky měření časové náročnosti průzkumu při požáru 

V průběhu měření byly zaznamenávány časy splněných úkolů průzkumnou skupinou. 

Stopování času začalo při nahlášení vstupu do bytu. Za ukončení pokusu je považováno 

nahlášení ukončení průzkumu po celkovém prohledání bytu a vystoupení průzkumné skupiny 

z bytu. Dále byly zaznamenány časy nálezů a záchrany figurantů. Naměřené hodnoty jsou 

uvedené v tabulkách č. 1 až 4. 

 

6.3.1. Naměřené hodnoty 

 

# 
číslo 

měření 
Datum 

Čas 
vstupu 

Skupina 
Figurant A Figurant B Opuštění 

prostoru Nalezení Záchrana Nalezení Záchrana 

zá
kl

ad
n

í T
P

 1 30.1.2012 11:04 
Mikyska, 

 Pavlík 
02:26 03:07 05:19 06:04 07:33 

2 30.1.2012 14:15 
Hájek, 

? 
00:59 01:28 06:12 07:08 10:01 

3 30.1.2012 15:00 
Formánek, 
Zámečník 

04:55 07:03 13:35 14:28 14:36 

4 31.1.2012 13:35 
Brejtr, 
Flach 

01:05 02:24 06:21 07:07 09:13 

Tabulka č. 1 - výsledky měření časové náročnosti průzkumu se základními TP. 

 

# 
číslo 

měření 
Datum 

Čas 
vstupu 

Skupina 
Figurant A Figurant B Opuštění 

prostoru Nalezení Záchrana Nalezení Záchrana 

se
ky

ra
 

5 30.1.2012 10:04 
Číž, 

Hynek 
01:55 02:50 12:09 13:17 19:04 

6 31.1.2012 9:21 
Mikulecký, 

Kurka 
00:47 01:55 04:44 05:38 08:56 

7 31.1.2012 15:25 
Špinler I., 
Heinrich 

02:05 02:48 10:20 11:10 15:40 

8 31.1.2012 16:00 
Štancl, 
Kubišta 

05:31 05:45 06:07 07:55 08:49 

Tabulka č. 2 - výsledky měření časové náročnosti průzkumu se základními TP a bourací sekyrou. 
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# 
číslo 

měření 
Datum 

Čas 
vstupu 

Skupina 
Figurant A Figurant B Opuštění 

prostoru Nalezení Záchrana Nalezení Záchrana 

la
n

o
 

9 31.1.2012 11:05 
Kraus, 

Kulhavý 
01:58 04:05 04:57 05:55 08:27 

10 1.2.2012 10:05 
Beneš, 
Kutálek 

01:11 01:41 06:21 06:34 08:38 

11 1.2.2012 10:50 
Kašpar, 
Rainet 

00:48 01:19 03:54 04:26 06:30 

Tabulka č. 3 - výsledky měření časové náročnosti průzkumu se základními TP a záchranným lanem (vazákem). 

 

# 
číslo 

měření 
Datum 

Čas 
vstupu 

Skupina 
Figurant A Figurant B Opuštění 

prostoru Nalezení Záchrana Nalezení Záchrana 

te
rm

o
ka

m
er

a 12 30.1.2012 10:35 
Leicht, 
Novák 

01:26 02:19 05:29 05:47 07:08 

13 30.1.2012 11:20 
Mikyska, 
Špaček 

03:50 04:45 05:28 06:02 09:48 

14 31.1.2012 11:55 
Jánošík, 

Hlaváček 
02:08 02:49 04:41 05:06 06:04 

15 31.1.2012 14:20 
Pávek, 

Frydrych 
02:35 03:20 07:10 07:48 07:48 

Tabulka č. 4 - výsledky měření časové náročnosti průzkumu se základními TP a termokamerou. 

 

Dalším výstupem z tohoto měření byl videozáznam z termokamer. Ten 

zaznamenávala jednak termokamera, kterou měla k dispozici průzkumná skupina, tak 

termokamera, kterou měla k dispozici obsluha cvičiště. 

Z těchto záznamů bylo možné vyhodnotit nejen kvalitu provedeného průzkumu, ale 

také využití přidělených technických prostředků. 

 

6.3.2. Vyhodnocení měření 

Průzkumná skupina vybavena základními technickými prostředky 

Základními technickými prostředky jsou pro potřeby našeho měření vybavení 

průzkumné skupiny osobní výzbrojí a výstrojí spolu s nezavodněným útočným proudem. Z 

provedených měření byly vybrány čtyři střední hodnoty průzkumných skupin provádějících 

průzkum bez zásadních chyb a s dostatečnou důkladností. Tyto hodnoty jsou uvedeny v 

tabulce č. 1.  

Průměrná doba průzkumu bytu 2+1 je 10 minut a 21 sekund. 
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Obrázek č. 21 – Průzkum se základními TP. 

 

Průzkumná skupina vybavena základními technickými prostředky a bourací sekyrou 

Takto vybavených průzkumných skupin se měření zúčastnilo celkem pět. Pro naše 

potřeby bylo využito pouze čtyř časů uvedených v tabulce č. 2. Pátý čas byl vyloučen 

vzhledem k nulovému využití bourací sekyry, která pro průzkumnou skupinu představovala 

pouze zátěž. Tato skutečnost byla zjištěna na základě vyhodnocení videozáznamů 

z termokamery, kterou byla skupina po celou dobu průzkumu sledována pozorovatelem 

(obsluhou cvičiště). 

Další odchylkou od průměrného využití bourací sekyry je skupina s číslem měření 5 - 

tabulka č. 2. Tato průzkumná skupina tento technický prostředek v praxi běžně a ráda 

využívá. Vyhodnocením tohoto průzkumu z videozáznamu termokamery byl tento průzkum 

shledán jako nejdůsledněji provedený. Důslednost byla v tomto případě pochopitelně na úkor 

času. I přes odlišnost času tohoto průzkumu od ostatních – průměrných hodnot, bylo s tímto 

časem pro vyšší opakovatelnost měření počítáno.  

Průměrná doba průzkumu bytu 2+1 je 13 minut a 7 sekund pro měření 5, 6, 7, 8. 

 

 

Obrázek č. 22 – Průzkum s bourací sekyrou. 



 47 

Hasiči provádějící průzkum bytu se základními technickými prostředky a bourací sekyrou. 

Termokamera má nastavený režim, při kterém jsou plochy s teplotou pod 0°C vybarveny 

modře. 

 

Průzkumná skupina vybavena základními technickými prostředky a lanem 

V tomto případě bylo spolu se základními technickými prostředky využito pracovních 

polohovacích pásů. Členové průzkumné skupiny se mezi sebou spojili pomocí popruhů 

určených k pracovnímu polohování. Využili metody popsané v úvodu kapitoly 4.4. 

Před nuceným ukončením měření byly provedeny pouze tři měření s tímto 

technickým prostředkem, viz tab. č. 3. Jedna z průzkumných skupin (č. 11) měla při svém 

pokusu lepší než nulovou viditelnost, což se projevilo na době jejich průzkumu. Pro 

představu a dokreslení podmínek uvádím průměrný čas s tímto měřením i bez něj. Z 

celkového hodnocení však měření číslo 11 vylučuji z důvodu nedodržení podmínek v 

prostoru měření na požadované úrovni.    

Průměrná doba průzkumu bytu 2+1 je 7 minut a 52 sekund pro měření 9, 10, 11. 

Průměrná doba průzkumu bytu 2+1 je 8 minut a 33 sekund pro měření 9, 10. 

 

 

Obrázek č. 23 - Průzkum s lanem. 

 

Hasiči provádějící průzkum bytu se základními technickými prostředky a záchranným lanem 

(v tomto případě popruhem pracovního polohovacího pásu o celkové délce 160cm). 

 

Průzkumná skupina vybavena základními technickými prostředky a termokamerou 

Pozorování průzkumných skupin vybavených základními technickými prostředky a 

termokamerou bylo nejzajímavější. Jak je již výše napsáno, ani jedna z cvičících skupin 

nemá doposud termokameru ve vybavení své jednotky. I přes proškolení všech průzkumných 

skupin a následné vyzkoušení práce s termokamerou ji některé skupiny neuměly využít a při 
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průzkumu působila jako zátěž. Naopak jiné skupiny její funkci využívaly nad rámec 

průzkumu. Oba tyto způsoby „využití“ termokamery pochopitelně zkreslovaly dobu 

průzkumu. Počet měření s termokamerou však bylo dostatek na to, abychom takovéto 

„extrémy“ nemuseli brát v potaz. Pro naše účely byly vybrány čtyři průzkumné skupiny a 

jejich časy. Při třídění pokusů pomohly nejen videozáznamy pozorovatele (obsluhy cvičiště), 

ale také videozáznamy z termokamery průzkumné skupiny.  

  Průměrná doba průzkumu bytu 2+1 je 7 minut a 42 sekund. 

 

 

Obrázek č. 24 – Průzkum s termokamerou. 

 

Grafické znázornění výsledků měření 

 

Přehled časové náročnosti průzkumu bytu 2+1 v reálných podmínkách požáru

07:42

10:21

13:07

08:33

použité technické

prostředky

doba průzkumu

s lanem 08:33

se sekyrou 13:07

základní TP 10:21

s termokamerou 07:42

použité technické prostředky

 

Obrázek č. 25 – Graf s přehledem časové náročnosti průzkumu. 
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Určení nejistoty měření 

Velký vliv na nejistotu provedeného měření má v tomto případě počet jejich 

provedení. Ten byl ovlivněn předčasným ukončením měření (vysvětleno v předchozích 

kapitolách) a velikými nároky na počet cvičících hasičů. Pro provedení reálného experimentu 

bylo nutné, aby žádný z hasičů neprováděl průzkum ve známém prostředí, tedy dvakrát. 

Z naměřených hodnot nebyly započítány časy průzkumných skupin, které 

nevyužívaly přidělený technický prostředek, neprovedly kvalitní průzkum všech prostor nebo 

nebyla-li při jejich pokusu zajištěna nulová viditelnost v prostoru bytu. Po takovém – 

kvalitativním protřídění souboru dat, zbyly k vyhodnocení pro tři zkoumané TP čtyři 

použitelné hodnoty a pro jeden TP dokonce pouze dva použitelné časy provedení průzkumu. 

Pro vytvoření závěru byl použit aritmetický průměr naměřených hodnot. 

Protože s počtem měření pod pět opakování nám neúměrně roste počítaná nejistota 

měření [3], nepovažuji za opodstatněné ji vyčíslovat. Výsledné hodnoty – časy průzkumů 

bytu 2+1 s přidělenými TP mají tedy hlavně informativní charakter [3]. 
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7. Vyhodnocení a návrh využitelnosti vybraných technických 

prostředků k provádění průzkumu v podmínkách ČR 

Z výsledků měření časové náročnosti průzkumu bytu 2+1 v reálných podmínkách 

požáru je zřejmá vhodnost technických prostředků použitelných pro tento typ prostoru. V 

následujícím textu je uvedeno jejich vyhodnocení a to od nejvhodnějšího TP až po nejméně 

vhodný. 

 

Základní TP s termokamerou 

Jako nejvhodnější technický prostředek používaný při průzkumu bytových prostor 

vychází bezkonkurenčně termokamera. Průzkumná skupina je při použití tohoto technického 

prostředku nejen nejrychlejší, ale má také nejlepší představu o prostorách, ve kterých 

průzkum provádí. Velikou nevýhodou však je, že při špatné vzájemné komunikaci 

průzkumné skupiny hasič, který termokameru k dispozici nemá, pouze následuje svého 

kolegu a nemá naopak o prostoru přehled téměř vůbec. Skupiny s tímto technickým 

prostředkem byly při průzkumu nejrychlejší, a to i přes fakt, že jej při tomto měření všichni 

drželi (mimo úvodního školení) poprvé v ruce. To jen potvrzuje vhodnost termokamery pro 

použití při průzkumu.   

Termokamera má mimo využití při požáru i mnoho dalších předností (viz kapitola 

4.3). Proto s přihlédnutím k její současné cenové dostupnosti, kdy její pořizovací cena 

odpovídá cca ročnímu platu jednoho hasiče, je neomluvitelná skutečnost, že v dnešní době 

není ve vybavení všech jednotek HZS krajů.   

 

Základní TP s lanem 

Průzkum s těmito technickými prostředky vyšel z mého měření jako druhý 

nejvhodnější pro tento typ prostor. V těchto „malých“ prostorách bytu bylo využito tohoto 

technického prostředku ke spojení členů průzkumné skupiny ve vzdálenosti cca 160cm. Tato 

metoda hasičům poskytovala lepší přehled o poloze svého kolegy, což jim umožňuje se více 

věnovat vlastnímu průzkumu bytu. 

Další využití záchranného lana, případně hadicového vazáku u jednotek požární 

ochrany je velmi široké a všeobecně známé. Právě z těchto důvodů je dostupnost tohoto 

technického prostředku v ČR stoprocentní. 
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Základní TP 

Tato základní vybavenost každé průzkumné skupiny se při mém měření umístila na 

třetím místě. Takto vybaveným průzkumným skupinám v jejich činnosti sice nic 

nepomáhalo, ale na druhou stranu ani nepřekáželo. Dobu průzkumu těchto skupin a s tím 

spojené vybavení tedy můžeme opravdu nazvat jako základní. Obecně bychom tedy dobu 

takto provedeného průzkumu neměli při správné taktice nasazení průzkumných skupin 

překročit. 

Každá jednotka PO, a to nejen v ČR, má k dispozici útočný proud, takže úspěšnost a 

rychlost při průzkumu je závislá jen a pouze na úrovni jejích znalostí a zkušeností. 

 

Základní TP s bourací sekyrou 

    Na posledním místě co do doby průzkumu při mém měření skončilo vybavení 

průzkumné skupiny bourací sekyrou spolu se základními technickými prostředky. Doba takto 

prováděného průzkumu byla téměř dvojnásobná oproti průměrné době průzkumu s 

termokamerou. Většině průzkumných skupin sekyra při průzkumu spíše překážela. Tuto její 

nevýhodu v prostoru bytu 2+1 její výhody (prodloužené ruky) bohužel ani nedorovnaly. 

Další velikou nevýhodou této techniky je nebezpečí poranění vyhledávaných osob popsané v 

kapitole 4.5. 

Také bourací sekyra je součástí vybavení i té nejhůře vybavené jednotky PO v ČR. O 

její dostupnosti tedy není pochyb. Využití má v současné době hlavně při rozebírání 

konstrukcí. Její použití pro násilné otevírání dveří stále klesá. To především pro častější 

výskyt bezpečnostních dveří, ale také pro nechuť některých hasičů k jejímu užívání.  
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8. Závěr 

Obsah této práce může posloužit pro doplnění znalostí o využití dostupných 

technických prostředků. Uvádí úskalí při jejich využití a v neposlední řadě také zásady 

potřebné k zajištění maximální možné bezpečnosti při průzkumu prostor resp. vyhledávání 

osob v prostředí s minimální viditelností a vysokou teplotou. Informace nabyté přečtením 

výše uvedeného textu je však pro zkvalitnění činnosti vyhledávání osob při požáru nutné 

doplnit o praktický výcvik v prostředí se simulovanými podmínkami požáru. Bez 

praktických zkušeností z reálných požárů nebo alespoň z výcviků například s překrytým 

průzorem masky, není možné dosáhnout rychlého, kvalitního a v neposlední řadě pro hasiče 

bezpečného průzkumu při požáru. 

V úvodu této práce jsou uvedeny požadavky na výstroj hasičů provádějících 

vyhledávání osob v prostorách zasažených požárem a zásady činností průzkumné skupiny.  

Následující kapitola popisuje technické prostředky využitelné při průzkumu. Tato část 

diplomové práce obsahuje popis principů a vlastností daných technických prostředků, 

veškeré způsoby jejich využití v podmínkách ČR i USA, možné taktiky vyhledávání osob i 

očekávané zvláštnosti, které mohou průzkumné skupiny při využití popisovaných prostředků 

v praxi potkat.   

Další část práce uvádí příklady objektů se specifickým dispozičním řešením, se 

kterým se jednotky požární ochrany v České republice mohou setkat. Pro každý uvedený typ 

prostor jsou popsány podmínky při požáru, konstrukční řešení a jeho vlastnosti, které mohou 

ovlivnit vyhledávání osob při požáru. Pro každý specifický prostor je také navržena možná 

taktika vyhledávání osob a s tím související vhodné technické prostředky. 

Pro praktické ověření výstupů diplomové práce bylo provedeno měření v reálných 

podmínkách „požáru“ prostor, které byly vybrány s ohledem na potřeby této práce.  

V závěru diplomové práce je uvedeno vyhodnocení a návrh využitelnosti vybraných 

technických prostředků k provádění průzkumu v podmínkách ČR. Jako nejvhodnější 

prostředek doplňující útočný proud při průzkumu požárem zasažených prostor byla 

jednoznačně vyhodnocena termokamera, následuje záchranné lano (vazák), dále průzkumná 

skupina bez pomocných technických prostředků (pouze s útočným proudem). Jako nejméně 

vhodný prostředek pro průzkum bytu byla vyhodnocena bourací sekyra. 
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9. Seznam zkratek 

ČR  Česká republika  

GŘ  Generální ředitelství 

MV  Ministerstvo vnitra 

HZS  Hasičský záchranný sbor  

JPO  jednotky požární ochrany  

OOP  Osobní ochranné prostředky  

OPIS  Operační a informační středisko  

PČR  Policie České republiky 

ZZS  Zdravotnická záchranná služba 

TP  Technický prostředek 

CAS  Cisternová automobilová stříkačka 

AŽ  Automobilový žebřík 

PPLA  Protiplynový automobil 

RDST  Radiostanice 

SaP  Síly a prostředky 

ČSN  Česká technická norma 

NP Nadzemní podlaží 

VŠB - TU Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

USA Spojené státy americké 
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