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Anotace 

 KOTALA, Lukáš. Návrh alternativních postupů detekce pohybu staticky narušených 

nebo zřícených konstrukcí pro účely odřadu USAR v rámci HZS ČR. Ostrava, 2012. 56 s. 

Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství. 

 Tato diplomová práce se zabývá moţnostmi detekce staticky narušených nebo zřícených 

stavebních konstrukcí v rámci odřadu USAR HZS ČR. První kapitola představuje historii 

odřadu USAR a seznamuje s problematikou monitoringu staticky narušených stavebních 

konstrukcí. Ve druhé kapitole diplomové práce jsou popsané nynější moţnosti záchranářů a 

přístrojů při monitoringu staticky narušených stavebních konstrukcí. Třetí kapitola popisuje 

poţadavky a nároky kladené na práci s přístroji určenými pro monitoring. Výstupem práce je 

čtvrtá část, kde navrhuji moţnosti vyuţití nových přístrojů určených pro monitoring staticky 

narušených nebo zřícených stavebních konstrukcí nebo zlepšení přístrojů dosavadně 

vyuţívaných. V závěru je shrnutí práce a její poznatky. 

Klíčová slova: detekce, měřicí přístroj, monitoring, stavební konstrukce, USAR, záchranář  

 

Abstract 

           KOTALA, Lukáš. Proposal of alternative techniques approaches to detect motion in 

statically distorted or collapsed structures for the purpose of the detachment USAR in HZS 

ČR, 2012. 56 s. Thesis. VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of  Safety 

Engineering.  

       This thesis deals with the possibilities and options as well as techniques and approaches 

to detect damage in statically distorted or collapsed structures for the purpose of the 

detachment of USAR HZS ČR. The first charter presents the history of detachment USAR 

and introduces the main problems of monitoring statically damaged structures. Second 

chapter of the thesis describes the current options and equipment for monitoring statically 

damaged structures the rescue has. Third chapter describes the requirements and demands 

placed on working with devices designed for monitoring. Fourth part of the thesis is the 

actuall output of my research, where I suggest use of new devices designed to monitor 

statically collapsed or damaged structures as well as improvement of the currentlly used 

equipment. In the end of the thesis is the conclusion and brief summary. 

 Keywords: detection, measurement device, monitoring, building construction, USAR, rescue 
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Úvod 

 

V posledních letech se často ze sdělovacích prostředků dozvídáme, jak následky 

přírodních jevů, výbuchů, teroristických útoků nebo špatných technologických postupů při 

výstavbě, došlo ke zřícení některých objektů. V mnoha případech jde o objekty, které ve 

svých troskách uvěznily ţivé osoby.  

V zahraničí se jedná hlavně o oblasti potenciálně ohroţené zemětřesením, tsunami, 

sesuvy půdy, povodněmi nebo jinými přírodními vlivy. V České republice se setkáváme 

nejčastěji se špatnými technologickými postupy při výstavbách, rekonstrukcích nebo s 

nehodami v chemickém, energetickém a jiném průmyslu.         

Tyto zásahy řeší na území České republiky, ale i při nasazení v zahraničí, jednotky 

poţární ochrany České republiky – tzv. odřady USAR (Urban Search and Rescue), které jsou 

pro tuto práci speciálně vycvičeny a vybaveny. Odřady USAR vedle pečlivé přípravy a 

cvičení svých členů pouţívají specifické přístroje, prostředky a postupy pro záchranné práce, 

které nejsou běţnou výbavou poţárních jednotek HZS ČR (Hasičský záchranný sbor České 

republiky). Odřad USAR je tvořen v České republice vybranými členy Hasičského 

záchranného sboru hlavního města Prahy a Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje a spadají pod Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy a Hasičský 

záchranný sbor Moravskoslezského kraje, které je také technicky, materiálně a personálně 

vybavují. 

V této diplomové práci se zabývám činnostmi člověka (záchranáře) a přístrojů při 

daném způsobu detekce pohybu staticky narušených konstrukcí při záchranných pracích 

odřadu USAR. Porovnávám moţnosti člověka i přístroje, jejich přesnost měření, rychlost 

vyhodnocení, pouţitelnost při zásahu apod. při vyhodnocování daného stavu. Cílem je 

předejít chybám při monitoringu a minimalizovat rizika špatného vyhodnocení stavu 

narušených stavebních konstrukcí. Podle způsobu pouţití, manipulace a odolnosti v daných 

podmínkách zásahu odřadu USAR se snaţím nalézt a specifikovat technická kritéria pro 

výběr přístroje pro detekci pohybu staticky narušených konstrukcí. 
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Cílem této práce je návrh alternativních postupů detekce pohybu narušených nebo 

zřícených konstrukcí pro účely odřadu USAR v rámci HZS ČR s ohledem na rychlost a 

bezpečnost nasazení u zásahu. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které se dále dělí 

na několik podkapitol. V práci vycházím z praktických a ověřených zkušeností záchranářů 

zařazených do odřadu USAR. Zabývám se rozborem moţností člověka a přístrojů při 

monitoringu staticky narušených stavebních konstrukcí. V práci jsou dále popsány některé 

nedostatky stávajícího způsobu monitoringu a vytyčena důleţitá technická kritéria kladená na 

monitorovací systém, který by usnadnil a zrychlil práci záchranářů při monitoringu 

narušených konstrukcí. 

Výstupem práce je návrh nových postupů při monitoringu staticky narušených 

konstrukcí. Popisuji jednotlivé přístroje a jejich princip pouţití. V závěru práce hodnotím 

nové způsoby postupu při monitoringu staticky narušených stavebních konstrukcí a popisuji 

jejich výhody v porovnání s přístroji pouţívanými odřadem USAR.  
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Rešerše 

Předmětem práce bylo navrhnout alternativní postupy při monitoringu staticky 

narušených nebo zřícených stavebních konstrukcí, vyuţívané u odřadu USAR, které by 

v podmínkách zásahu při mimořádné události vyhovovaly lépe neţ dosavadní postupy. K 

vyvození závěrů bylo potřeba vyuţít dostupných informací získaných od příslušníků USAR, 

dále z dostupné literatury a elektronických zdrojů. Pro návrh moţného zlepšení detekce 

staticky narušených konstrukcí byli osloveni statik magistrátu hlavního města Prahy, 

odborníci z firmy INSET s.r.o. a příslušníci Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy, kteří 

jsou zařazeni do odřadu USAR. V práci jsou pouţity informace získané převáţně ze 

zkušeností a poznatků zasahujících pří cvičeních nebo při zásazích.  

Prvním z úkolů bylo poukázat na nedostatky stávajících přístrojů a limitující moţnosti 

člověka při monitoringu staticky narušených konstrukcí. Pro monitoring se vyuţívají 

převáţně přístroje určené pro práci ve stavebnictví. Pro získání objektivních informací jsem 

oslovil několik členů USAR formou anonymního dotazníku. Další informace jsem získal 

z elektronických zdrojů, např. [13], [14], [16], [17]. 

Dalším úkolem bylo stanovení technických kritérií k výběru přístrojů pro detekci 

pohybu staticky narušených konstrukcí. Pro zjištění zásadních technických kritérií přístrojů, 

které by neměli při monitoringu narušených konstrukcí u přístrojů chybět, byl opět vyuţit 

dotazník a osobní komunikace se členy USAR. Dalšími zdroji pro doplnění tohoto oddílu 

byly elektronické zdroje např. [4], [15], [21]. 

Posledním úkolem byl návrh pouţití vybraného přístroje pro detekci pohybu staticky 

narušených konstrukcí při záchranných pracích odřadu USAR. Pro vybrání vhodného zařízení 

jsem čerpal z poznatků a informací zjištěných v průběhu psaní této diplomové práce a 

elektronických zdrojů např. [10], [18]. Po získání potřebných informací byl osloven pracovník 

firmy INSET s.r.o., který mi na základě mých výstupů a potřeb doporučil vhodné přístroje pro 

monitoring staticky narušených konstrukcí. 

Hlavním cílem bylo navrhnout účinnější způsoby monitoringu staticky narušených nebo 

zřícených stavebních konstrukcí, které svou funkcí pomůţou k efektivitě záchranných prací 
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při zásahu při těchto mimořádných událostech. Moţný způsob je popsán ve čtvrté kapitole, 

kde jsou jednotlivé typy přístrojů popsány. 
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1. Seznámení s problematikou 

V následující kapitole seznamuji v její první části s odřadem USAR v rámci HZS ČR a 

jeho historií. Poté popisuji strukturu odřadu USAR a jeho moţné vyuţití. V další části 

kapitoly se zabývám nároky na statiku stavebních konstrukcí a popisuji znaky vykazující 

narušení jejich statiky.  

V závěru kapitoly představuji stávající moţnosti monitoringu staticky narušených 

stavebních konstrukcí a přístroje, s nimiţ se u odřadu USAR pracuje. 

1.1. Odřad USAR v rámci HZS ČR 

Zkratka USAR odřad je převzata z anglického „USAR –  Urban Search and Rescue“,             

coţ v překladu znamená vyhledávání a záchrana (osob) v obydlených oblastech (zástavbě). 

Mezinárodně se několik let pouţívala zkratka SAR. Okolo roku 2002 však bylo v rámci 

pravidelných jednání  INSARAG (Mezinárodní poradní skupinu pro vyhledávání a záchranu) 

rozhodnuto o upřesnění názvu na USAR z toho důvodu, ţe název SAR (Search and Rescue) 

byl pouţíván zároveň pro sluţbu pátrání a záchrany v případě zmizelých letadel.  

1.1.1. Historie vzniku odřadu USAR 

V prosinci roku 1988 postihlo Arménii, stát v tehdejším Svazu sovětských 

socialistických republik, rozsáhlé zemětřesení o síle 7. stupně Richterovy stupnice. Na 

základě rozhodnutí Hlavní správy Sboru poţární ochrany Ministerstva vnitra a ţivotního 

prostředí Československé socialistické republiky (ČSSR) byla do města Laninakanu vyslána 

78 členná jednotka československých hasičů. Hlavní zásahovou činností ve městě byla 

záchrana osob ze zřícených objektů a další pomoc postiţenému obyvatelstvu. V této době se 

jednalo o ojedinělé vyslání československé záchranné jednotky do zahraničí. ČSSR totiţ do té 

doby do zahraničí poskytovala téměř výhradně finanční nebo materiální humanitární pomoc 

[18]. 

Historie specializovaného odřadu s jasnou koncepcí určeného pro vyhledávání a 

záchranu osob ze sutin zřícených budov se začala psát aţ v roce 1999, kdy svět soustřeďoval 



6 

 

všechny dostupné záchranné kapacity do oblasti postiţených zemětřesením v Turecku a na 

Tchaj-wanu. Těchto záchranných akcí se účastnila i Česká republika. 

Na základě cenných zkušeností získaných z těchto zahraničních misí v roce 1999 

(během účasti v Turecku) se ukázalo, ţe Česká republika není na poskytování záchranářské 

pomoci do zahraničí v některých ohledech připravena. Chyběla opora v právních předpisech, 

smluvní ujednání, dohodnutá a odsouhlasená pravidla, metodické pokyny, speciální technické 

prostředky a nebyl proveden výběr osob do záchranných jednotek. Příslušníci HZS ČR nebyli 

odborně školeni pro tyto často specifické situace.   

Pokud Česká republika chtěla poskytovat humanitární pomoc do zahraničí a zapojit se 

v případě potřeby do mezinárodních záchranných operací jako plnohodnotný člen, bylo 

potřeba situaci změnit. 

Byl přijat zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, kde mimo jiné 

byla stanovena pravidla pro zapojování do mezinárodních záchranných operací, které dále 

rozvádí NV 463/2000 Sb. Zákon stanovil plnění úkolů v této oblasti. Návazným nařízením 

vlády č. 463/2000 Sb. pak byla stanovena základní pravidla zapojování do mezinárodních 

záchranných operací.  

K získání včasných informací o potřebě nasazení specializovaných záchranných 

jednotek v zahraničí v oblastech postiţených katastrofou a ke koordinaci při mezinárodních 

záchranných operacích, je důleţité neustálé napojení řídících struktur HZS ČR na 

mezinárodní organizace, které zajišťují koordinaci mezinárodních sil při mezinárodních 

záchranných operacích. Prostřednictvím Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR 

došlo jiţ v roce 1999 k napojení České republiky na INSARAG.  

Následovalo postupné vybavování členů vybraných do USAR odřadu osobními 

ochrannými prostředky. Technické a logistické prostředky pro USAR odřad byly financovány 

z  prostředků HZS hl.m. Prahy a Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR [20]. 

Od 1. července 2007 je svou akceschopností součástí vyhledávacího a záchranného 

odřadu USAR i HZS Moravskoslezského kraje, a to jak pro potřeby nasazení na území České 

republiky, tak i v rámci mezinárodních záchranných operací. V mezinárodních záchranných 

operacích je veden odřad USAR pod názvem CZERT (Czech Emergency Response Team). 



7 

 

CZERT je tedy záchranný odřad, který pro účely mezinárodních záchranných operací 

sestavuje MV-generální ředitelství HZS ČR. Jedná se o síly a prostředky jednotek poţární 

ochrany a sloţek integrovaného záchranného systému, případně i osob poskytující osobní a 

věcnou pomoc. CZERT můţe být sestaven a vyslán na mezinárodní záchrannou operaci 

z předurčených sil a prostředků (např. opěrné body HZS ČR pro vyhledávání a záchranu osob 

ze zřícených budov, tzv. USAR odřady, opěrné body HZS ČR pro velkokapacitní čerpání a 

dálkovou dopravu vody, chemické laboratoře HZS krajů apod.) nebo můţe být sestaven ad 

hoc dle konkrétních poţadavků postiţené země (např. speciální odřady, doprovod konvoje 

s materiální humanitární pomocí) [27]. 

V říjnu 2010 získal CZERT USAR tzv. INSERAG certifikát, který dokládá, ţe český 

USAR odřad je po organizační, operační, taktické, technické a odborné stránce připraven v 

místě mimořádné události efektivně zasahovat jako těţký tým, tzv. HEAVY USAR podle 

standardů INSARAG. Příprava probíhala jiţ od roku 2008 a úspěšně byla zakončena v říjnu 

2010, kdy se  CZERT USAR stal patnáctým týmem na světě, který dosáhl takto vysoké 

úrovně připravenosti. Na základě získaného certifikátu se CZERT USAR můţe aktivně 

zapojovat do mezinárodních záchranných operací v zemích postiţených katastrofou s 

následkem zřícení budov. CZERT České republiky zasahoval či poskytl pomoc v 17 zemích 

světa. Zde jsou započítány všechny druhy odřadů [18].  

1.1.2. Struktura odřadu USAR 

Jednotky poţární ochrany zajišťují v České republice ochranu ţivota, zdraví a majetku 

obyvatel před poţáry a poskytují účinnou pomoc při mimořádných událostech, které vyţadují 

provedení záchranných, resp. likvidačních prací. Jednotky PO (poţární ochrany) zasahují 

ročně při mnoha událostech. Všechny jednotky PO ale nemohou být technicky vybaveny pro 

všechny události, navíc chybí praktická znalost a zkušenosti se situacemi jako jsou například 

postupy zabezpečení staticky narušených budov, u kterých můţe hrozit zavalení či zasypání 

zasahujících záchranářů nebo zřícení konstrukcí budov. Toto upřesňuje příloha Pokynu 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 27/2006, 

kterým se stanoví opěrné body Hasičského záchranného sboru České republiky a typy 

předurčenosti jednotek poţární ochrany pro záchranné práce. Jejich znění je v příloze III [5]. 
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V těchto případech můţe být nasazen USAR tým. Jeho členi disponují potřebnými 

znalostmi, zkušenosti a technickými prostředky. V rámci struktury USARu jsou zastoupeny 

všechny potřebné specializace jako například lezci, IT specialisti, statici, letečtí záchranáři, 

technici chemické sluţby, obsluha řetězové motorové pily, vazači, zdravotníci apod. [19]. 

Vnitřní předpisy HZS ČR ustavují dva USAR odřady (vyhledávací a záchranný odřad), 

které působí v rámci České republiky s působností pro jednotlivé kraje. Jedná se o USAR 

odřad zřízený HZS hl. m. Prahy a USAR odřad HZS Moravskoslezského kraje.  V případě 

potřeby zasahují i v zahraničí v rámci zapojení České republiky do mezinárodních 

záchranných operací. 

Struktura odřadu USAR se dělí na tzv. střední a těţký  USAR odřad (viz. příloha 1 a 2). 

Střední odřad USAR disponuje  týlovým zabezpečením nejméně na 7 dnů v počtu 36 osob. 

Odřad je nasazen do 32 hodin v postiţené zemi. Skládá se z 6 kynologů, lékaře, 2 týlových 

techniků, IT technika, velitele odřadu, 2 styčných důstojníků, velitele čet, 2 druţstev hasičů – 

záchranářů a statika. Vyhledávání probíhá pomocí kynologů nebo technickými prostředky 

[19].  

       Těţký USAR odřad disponuje týlovým zabezpečením nejméně na 10 dnů v počtu 69 

osob. Odřad je nasazen do 48 hodin v postiţené zemi. Odřad je tvořen z velitele odřadu, 2 

velitelů segmentu a 2 jejich zástupců, 2 týlařů – techniků technické sluţby – spojařů a 2 týlařů 

– logistiků, 4 styčných důstojníků, 2 lékařů, IT specialisty, statika, 2 velitelů čet, 4 druţstev 

hasičů a 2 kynologických skupin. Vyhledávání probíhá pomocí kynologů a technických 

prostředků [27]. 

1.2. Narušení odolnosti stavební konstrukce 

 Poţadavek mechanické odolnosti a stability se týká zejména nosných stavebních 

konstrukcí. Nosné konstrukce přenášejí zatíţení na navazující nosné konstrukce nebo 

prostřednictvím základové konstrukce přenášejí zatíţení do základové půdy. Stavební 

konstrukce musí být navrţeny tak, aby splňovali funkce a poţadavky na ně kladené.  Při 

navrhování konstrukcí a stavebních materiálů se musí postupovat tak, aby bylo zamezeno 

jejich předčasnému zřícení, které by bylo způsobené jejich uţíváním.  
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Celistvost stavebních konstrukcí můţe byt narušena několika způsoby. Jednak můţe 

dojít k  narušení stavebních konstrukcí následkem přírodních jevů, dále výbuchy, 

teroristickými útoky nebo špatnými technologickými postupy při výstavbě. Nejčastějšími 

příčinami při špatných technologických postupech jsou dodatečné probourání otvorů, změny 

dispozičního uspořádání, zvyšování zatěţování stropních konstrukcí.  

Na Obr. 1 je pohled na zřícení 3. NP činţovního domu v Soukenické ulici, ke kterému 

došlo následkem nedodrţení technologických postupů, dále nebylo zabezpečeno odborné 

vedení stavby a byla hrubě poškozena bezpečnost práce. 

 

  

 

 

          Obr. 1 Zřícení 3. NP při rekonstrukci činţovního domu v Praze [25] 

             

Celistvost můţe být ovlivněna i ţivotností stavební konstrukce. Můţe se jednat o dílčí 

stavební prvky, které jsou porušeny a lze je v průběhu času vyměnit nebo opravit. V případě, 

ţe se jedná o stavební prvky neopravitelné, je zde riziko, ţe s narůstajícím časem dojde k 

uvolnění vnitřních sil, tedy celistvosti konstrukce a dochází k jejímu zřícení. Během doby 

ţivotnosti působí na konstrukci různé vlivy, zejména mechanické zatíţení vlivem uţívání 

konstrukce, povětrnostními vlivy, ale také kolísáním teploty. 

Odolnost konstrukce je dána především mezní pevností daného konstrukčního 

materiálu. U kaţdého materiálu je však nutno zváţit také druh namáhání konstrukce. Např. 

prostý beton bude snadno odolávat tlaku, ale pouze omezeně odolávat ohybu. Ocel má 
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přibliţně stejnou pevnost v tlaku i tahu. U dřevěných konstrukcí kromě rozdílné pevnosti  

v tlaku a tahu zvaţujeme ještě směr působení zatíţení kolmo nebo rovnoběţně s vlákny. 

Odolnost stavební konstrukce je dále ovlivněna velikostí a tvarem průřezu. Orientační 

hodnoty pevnosti pro různé druhy materiálů jsou uvedeny v Tab. 1 [1]. 

Tab. 1 Orientační hodnoty pro různé materiály [1] 

 Dřevo Beton Ocel 

Pevnost v tlaku   (Mpa) 12 25 500 

Pevnost v tahu   (Mpa) 10 1,5 500 

Modul pruţnosti (GPa) 10 30 210 

 

U všech stavebních materiálů dochází postupem času k vnitřním strukturálním 

změnám, které zhoršují charakteristické vlastnosti stavebních konstrukcí. Materiál i přes 

zachování povrchové tvrdosti, ztrácí svoji pruţnost. Tento proces je urychlován střídavým 

namáháním a nedostatečnou údrţbou a ošetřováním konstrukcí [1]. 

1.2.1 Některé znaky narušených stavebních konstrukcí 

U starších zděných stavebních konstrukcí (objektů) dochází k trhlinám ve zdivu. 

Kaţdá trhlina ve zdivu vzniká následkem konkrétní závady nebo neţádoucího pohybu 

konstrukce. Podle polohy trhliny se dá určit, k jakému neţádoucímu pohybu konstrukce 

dochází. Podle průběhu a velikosti trhliny se zjistí, v jakém místě trhlina vznikla a jakým 

směrem se šíří.  

a) Trhliny u krovů, štítů, říms: tyto trhliny směřují dolů nebo šikmo dolů, značí 

pohyb konstrukce v horní části zděné stavební konstrukce viz Obr. 2 

b) Trhliny u základů stavby: tyto trhliny směřují nahoru nebo šikmo nahoru, značí 

pohyb stavby v jejích základech (Obr. 3) 

c) Trhliny v okolí oken, dveří: tyto trhliny jsou vodorovné a parabolické (Obr. 3) 
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d) Trhliny vzniklé otřesy (dynamickými účinky): u takto vzniklých trhlin nejde o 

vadu stavby jako takové. Provedení stavby nemá na tyto vady vliv. Je potřeba 

zkoumat okolní vlivy na stavbu 

e) Trhliny v místech ţelezobetonových konstrukcí: v místě, kde se setkávají dvě  

f) nestejné konstrukce, můţe dojít k nerovnoměrnému roztahování [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Obr. 2 Trhliny u krovů, štítů a říms [10] 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Trhliny u oken a základů stavby [10] 

1.3. Způsoby detekce pohybu staticky narušených stavebních konstrukcí  

Najít správný a efektivní způsob monitoringu narušených stavebních konstrukcí závisí 

na stupni porušení stavební konstrukce a na hrozícím nebezpečí pro zasahující při 
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monitoringu. U stavebních konstrukcí, které hrozí pádem, se zpravidla pouţívají měřicí 

přístroje, které jsou schopny hlídat i malé odchylky na několik metrů (viz. Kapitola 1.1.3.). 

Vedle speciálních přístrojů se při monitoringu narušených nebo jiţ zřícených konstrukcí 

pouţívají jednoduší a dostupnější prostředky.  

K monitoringu se vyuţívají i různé postupy, u kterých se nepouţívají ţádné přístroje 

nebo technické prostředky. Jedná se o naslouchání a vizuální pozorování zasahujícími 

příslušníky jednotky. V těchto situacích se hlídají padající kamínky, hlína a další materiál 

odpadávající ze stavebních konstrukcí.  

Tyto postupy monitoringu lze seřadit podle stupně nebezpečnosti, které nám hrozí od 

narušených nebo jiţ zřícených stavebních konstrukcí. Tyto postupy také určí, kdy lze u 

objektů, které jiţ nehrozí pádem, pouţít jednodušší postupy i technické prostředky.  

1.3.1. Sledování trhlin pomocí sádrových terčů 

 Tento princip je jednou z nejběţnějších metod sledování trhlin ve zděných i 

ţelezobetonových stěnách stavebních konstrukcí. Princip sledování je jednoduchý. 

Křehký sádrový terčík umístěný příčně přes trhlinu se řádně kotví ke zdivu po obou stranách  

trhliny. I při nepatrném pohybu se sádrový terčík přetrhne a v sádře vznikne vlasová trhlinka 

(Obr 4). Podle tvaru a velikosti trhlinky v čase lze usuzovat na to, jak rychle k pohybu 

dochází, v jakém směru se jednotlivé části stěny navzájem pohybují a následně usuzovat i na 

to, jak je to nebezpečné z hlediska statiky objektu.  
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Obr. 4 Sádrový terč [23] 

   

Sádrové terče se instalují na zdravé zdivo zbavené omítky, očištěné od prachu a 

nesoudrţných součástí a mimo mastná nebo nepřilnavá místa. Před aplikací sádry na zdivo je 

nutné zdivo zvlhčit, neboť je bezpodmínečně nutné, aby došlo k dokonalému přilnutí sádry k 

podkladu po obou stranách trhliny. Namíchá se hustá sádra a pomocí špachtle se nanese na 

zdivo v tloušťce cca 10 mm a zhruba v obdélném tvaru o rozměru cca 80 x 150mm aţ 100 x 

200 mm. Delší rozměr terče usazujeme kolmo na trhlinu. 

Do destičky se vyryje datum osazení a identifikační číslo destičky, pod kterým je 

hodnocena. Datum osazení a číslo destičky se zaznamená jako počáteční zápis v kontrolním 

protokolu. Uprostřed destičky je vhodné vyznačit rysku, která usnadní měření a 

vyhodnocování nových pohybů trhliny. Terče je nutné v pravidelných intervalech kontrolovat. 

Pokud se v terči objeví vlasová trhlinka, změří se její šířka a do protokolu se zaznamená tento 

údaj a datum [23]. 

1.3.2. Sledování trhlin pomocí sklíček 

V exteriéru sádrové terče pod vlivem sráţek poměrně rychle degradují a osvědčuje se 

proto osazování kontrolních obdélníkových sklíček o rozměru cca 20 x 70 mm a tloušťky cca 

1,0 mm. Pravidla pro osazení sklíček jsou podobná jako u sádrových terčů s tím rozdílem, ţe 

sklíčka se k připravenému a suchému podkladu lepí pomocí epoxidového lepidla [23]. 
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1.3.3. Sledování pohybu konstrukcí pomocí signálek 

Jedná se o způsob monitoringu pohybu stropů, chodeb, dveří, klenb nebo stěn nad 

vstupy do objektů. Signálku tvoří dřevěná lať, která se napruţí mezi dva pevné body 

monitorované konstrukce. Počáteční průhyb signálky se změří. V průběhu monitorování 

pohybu konstrukce se kontroluje, zda došlo u signálky k většímu průhybu. Podle velikosti 

průhybu lze spočítat, o kolik se daná část konstrukce pohnula. U některých signálek dochází 

při pohybu konstrukce k praskání a deformaci.  

1.3.4. Sledování otřesů pomocí PET láhve s vodou 

Tento způsob se vyuţívá převáţně při monitoringu otřesů jiţ zřícených stavebních 

konstrukcí. PET lahev se napustí přibliţně do ½ vodou a umístí se na sutě, které jsou 

vytypované jako nejideálnější místo pro přenos případných otřesů na hladinu vody v láhvi. 

Výhoda této metody je, ţe můţeme umístit libovolný počet láhví. V případě otřesů nebo 

pohybu sutin se hladina zvlní. Podle velikosti zvlnění se určuje síla otřesů nebo velikost 

pohybu stavebních konstrukcí.  Tento způsob je rychlý na přípravu a finančně nenákladný. 

1.3.5. Sledování pomocí olovnice 

Při monitoringu pohybu staticky narušených konstrukcí lze pouţít olovnici uchycenou 

pomocí provázku ke stropu nebo jiné vodorovné části konstrukce. Olovnice se spustí nad terč 

umístěný v ose olovnice. Při pohybu konstrukce do stran nebo poklesu konstrukce se olovnice 

vychýlí podle rozsahu pohybu mimo stupnici na terči. Tento způsob je závislý na kontrole 

pozorovatele, který provádí monitoring dané části konstrukce. Olovnice je znázorněna na  

Obr. 5. 

 

 

 

 

 

     Obr. 5 Olovnice slouţící k měření svislých vzdáleností [22] 
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1.3.6. Sledování pomocí nákresu pomocných čar 

Dalším způsobem, jak určit, zda došlo k dalšímu pohybu staticky narušené konstrukce, 

je nákres pomocných čar přes praskliny vytvořené pohybem konstrukce. Zpravidla se nakreslí 

přes spáru písmeno „X“. Uvnitř objektů je moţné tyto pomocné čáry nakreslit v rohu 

místnosti nebo v přechodu ze svislé na vodorovnou konstrukci. 

1.3.7. Sledování staticky narušených konstrukcí pomocí měřících přístrojů 

USAR odřad je pro monitoring narušených konstrukcí vybaven speciální technikou  

a technickými prostředky poskytovanými Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy  

a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského Kraje.  

Rozdělí měřicích přístrojů do několika skupin: [24] 

a) optické přístroje: nivelační přístroj, optický teodolit 

b) elektronické přístroje:  elektronický teodolit, digitální nivelační přístroj, totální stanice 

c) laserové přístroje:   rotační laser, potrubní laser, laserový dálkoměr 

Nivelační přístroj slouţí k měření výšek a k vytyčování a měření výškových úrovní. 

Jeho obsluha je snadná. Dobře proškolená osoba je schopna s ním měřit na přesnost 

milimetrů.   

 

Jedná se o:   

 Kříţový laser LEICA LINO 

 Leica DISTO A5  

 Digitální teodolit ET 05 South 

 Leserová vodováha STANLEY SPK 

Kříţový laser LEICA LINO  

Kříţový laser (Obr. 6) je vybaven laserovou technologií „POWER RANGE“, která 

zajišťuje dokonale ostrý obraz jednotlivých na sebe kolmých čar. Úzká, dobře viditelná 

laserová stopa umoţňuje rychlou a přesnou práci s tímto laserem. Objektiv vysílá paprsky 

v maximálním zorném úhlu 120 , coţ zajišťuje zobrazení dlouhé čáry i při kratších 
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vzdálenostech od objektivu např. od stěny. Na delší vzdálenost nebo na velmi světlých 

místech např. v exteriérech, lze laser přepnout na pulzní a vyuţívat tak detektor laserových 

paprsků. Automatický kompenzátor sám urovná laser do vodorovné a svislé roviny. Veškerá 

technická data jsou uvedena v Tab. 2. 

 

Výhody křížového laseru:   -  prachotěsný 

    - vodotěsný 

-  snadná obsluha 

- lehký a malý 

 

 

        Obr. 6 Laserový kříţ LEICA LINO L2 [13] 

Nevýhody křížového laseru: -     špatná viditelnost za světla  

- nutná přítomnost pozorujícího  

 

Funkce kříţového laseru LEICA LINOTM L2 

 • vodorovná laserová linie     

• svislá laserová linie 

• zobrazení obou linií současně (kříţ) 

• samo urovnávání do vodorovné roviny 

• pulzní laser – moţnost vyuţití detektoru na větší vzdálenosti 

• „zámek“ – pro tvorbu šikmých skloněných čar (moţnost vypnout kompenzátor) 

• Automatické vypnutí při chybě tzn. při překročení max. rozsahu urovnání kompenzátoru[13] 
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Tab. 2 Technické data kříţového laseru  LEICO LINO [13] 

Dosah <15m (podle svìtelných podmínek) 

>30m s detektorem 

Přesnost +/-1 mm na 5m 

Rozsah kompenzátoru 4° +/-0,5° 

Horizontální přesnost  +/-1 mm na 5m 

Vertikální přesnost +/-0,75 mm na 3m 

Typ laseru 635 nm, II. Trída laseru 

Typ baterie AA, 3 x 1,5 V 

IP54    ochrana proti prachu a støíkající vodì 

Pracovní teplota -10°C aţ 40°C 

Skladovací teplota -25°C aţ +70°C 

Rozměry 96 x 91 x 54 mm 

Hmotnost 320 g 

Závit na stativu ¼´´ 

 

 

 LEICA DISTO A5 

DISTO A5 (Obr.7) má rozsah měření od 5cm aţ do 100m, při pouţití odrazného terče 

aţ 200m. Přesnost + - 1,5 mm do 30 m měřené délky, max. +- 10 mm nad 30 m měřené délky. 

Přístroj obsahuje paměť pro posledních 20 měření. Součástí této třídy je zabudovaný hledáček 

s dvojnásobným zvětšením, který je vhodný zejména za slunečného počasí nebo cílení na 

velké vzdálenosti. Nepřímým měřením lze zjistit výšku budovy pomocí funkce pouţívající 

Pythagorovu větu. Speciálními funkcemi lze také určit maximální (do kouta) nebo minimální 

(kolmice ke stěně) vzdálenost [2]. 

Časovač umoţňující nastavit v rozmezí 5 - 60 vteřin časovou prodlevu před začátkem 

měření. Měření s posunutím automaticky přičítá / odečítá nastavenou hodnotu od všech 

měření. Při měření směrem k bezbarvým kapalinám (např. vodě) nebo nezaprášenému sklu, 

polystyrenu nebo podobným polopropustným povrchům můţe dojít k chybám měření. 

Zaměření na povrchy s vysokým leskem vychyluje laserový paprsek a můţe dojít k chybám 
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měření. Doba měření se můţe prodluţovat při zaměření na neodráţející předměty a tmavé 

povrchy [14].                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.7 Laserový dálkoměr Leica Distro A5 [14] 

                      

LEICA stativ TRI 100 

Robustní stativ s nastavitelnou hlavou váţí 2,4 kg a rozsah výška 70 - 172 cm. 

Umoţňuje přesné měření dálkoměrem. Stativ se skládá ze dvousegmentových teleskopických 

noţek, které lze aretovat pomocí aretovacích klipsen. Ukončení noţiček je gumovými 

kloubovými patkami pro lepší stabilitu v terénu. Pro vyrovnání a nastavení poţadované výšky 

slouţí na stativu otočná hlava, která je vybavena rychloupínací destičkou pro rychlé upnutí 

těla vodováhy. Hlava lze pomocí šroubení vysunovat o cca 25 cm. Plastová páka slouţí pro 

plynulé nastavení laserového bodu nebo paprsku na poţadovaném měřeném cíli. 

 

Digitální Teodolit ET 05 South 

Teodolitem je moţné přesné měření a vytyčení vodorovných a výškových úhlů (Obr. 8). 

Tento teodolit je s přesností 5" a vertikálním kompenzátor. To zaručuje velmi spolehlivé 

měření vertikálního úhlu, tudíţ minimalizování chyb z urovnání přístroje. Pokud je přístroj 
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spojen elektronickým záznamníkem, můţe teodolit vytvořit totální stanici a sbírat data 

automaticky. Totální stanice je zeměměřický přístroj pro měření a registraci měřených hodnot 

vodorovných úhlů, výškových úhlů, vzdáleností a jejich přepočet na pravoúhlé souřadnice.  

Dalekohled je vybaven osvětlovacím zdrojem pro osvícení záměrného kříţe. Jeho 

obsluha je snadná i za špatné viditelnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Digitální Teodolit South ET 02 [11] 

 

Laserová vodováha STANLEY SPK 

Tělo vodováhy je osazeno 3 libelami (Obr. 9) - horizontální, vertikální a nakloněnou 

45°. Je vybavena Magnetickou základnou pro přichycení ke kovovým předmětům s 

obráceným "V" profilem pro lepší upevnění na trubky. Na laserové vodováze je ze spodní 

strany závit 1/4" pro připevnění na fotografický stativ. Pracovní dosah je do 15 m a je závislý 

na světelných podmínkách. Přesnost nivelace +/- 6 mm / 15 m. Charakteristika laserové diody 

- 650 nm, < 1 mW. Napájení je zajištěno třemi tuţkovými bateriemi "AA". Laserová 

vodováha promítá bodový paprsek, který lze s pouţitím adaptéru proměnit v linku, nebo 

zalomit. K vyladění paprsku nebo světelného bodu slouţí vyrovnávací šroub [19]. Technická 

data jsou uvedena v Tab.  3. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Geod%C3%A9zie
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Tab.  3 Technická data laserové vodováhy [17] 

Viditelná laserová dioda 650Nm 

Třída laseru 2 

Maximální měřená vzdálenost 10m 

Pracovní prostředí interiér 

Přesnost vodováhy +/- 6mm / 15m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 9 Laserová vodováha STANLEY SPK [17] 

 

1.4. Poznatky o monitoringu od členů USAR  

 

Pro objektivní názor na v současnosti pouţívané postupy odřadu USAR při monitoringu 

staticky narušených stavebních konstrukcí jsem provedl průzkum mezi jeho členy. Oslovil 

jsem členy odřadu USAR HZS hl.m. Prahy. Členům byl rozdán anonymní dotazník, ve 

kterém měli odpovědět na následující otázky.  
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Otázka 1: Kolika zásahů nebo cvičení ses zúčastnil, kde byly použity přístroje pro 

monitoring narušených stavebních konstrukcí? 

Podle grafu 1 uvedeného v příloze III je patrné, ţe 60% dotázaných se zúčastnilo 1-3 

cvičení nebo zásahů, 20% dotázaných mezi 4-6, 10% se zúčastnilo 7-9 a zbylých 10% 

dotázaných se zúčastnilo více jak 9 cvičení nebo zásahů, kde byly pouţity přístroje pro 

monitoring. Otázky měly odhalit nedostatky při stávajících postupech při monitoringu 

narušených konstrukcí. Výsledky jsou uvedeny v grafech I-V. 

Otázka 2: S jakým přístrojem si měl možnost osobně pracovat? 

Podle grafu 2 uvedeného v příloze III. je patrné, ţe 40% dotázaných mělo moţnost 

pracovat s Teodolitem, 90% dotázaných mělo moţnost pracovat s laserovou vodováhou, 70% 

mělo moţnost pracovat s laserovým kříţem a 70% pracovalo s laserovým dálkoměrem. 

Otázka 3: Jak jsi spokojen s vybavením pro monitoring staticky narušených stavebních 

konstrukcí? 

Podle grafu 3 uvedeného v příloze III. je patrné, ţe 11% dotázaných je s vybavením 

spokojeno, 44% dotázaných má drobné připomínky, 55% dotázaných je s vybavením pro 

monitoring staticky narušených konstrukcí nespokojeno. 

Otázka 4: Jak se Ti s přístroji pracuje? Zhodnoť jejich manipulaci a instalaci, obsluhu. 

Hodnocení jako ve škole od 1 – 5 . 

Podle grafu 4 uvedeného v příloze III. je patrné, ţe 30% dotázaných hodnotilo 

manipulaci s přístroji známkou 1, 60% dotázaných hodnotilo známkou 2, 30% dotázaných 

hodnotilo známkou 3. Instalaci přístrojů hodnotilo 30% dotázaných známkou 1, 20% 

dotázaných hodnotilo známkou 2 a 50% dotázaných hodnotilo známkou 3. Obsluha přístroje 

byla dotázanými ohodnocena 20% na známku 1, 50% dotázaných hodnotilo známkou 2 a 

20% dotázaných hodnotilo obsluhu přístrojů známkou 3. 
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Otázka 5: Jaký přístroj je podle tebe z výbavy USAR nejvíce využívaný a platný při 

monitoringu staticky narušených stavebních konstrukcí? Očísluj od 1-5. 

Podle grafu 5 uvedeného v příloze III. je patrné, ţe podle dotázaných je nejvíce 

pouţívaný z přístrojů pro monitoring laserový kříţ a teodolit, následuje laserový dálkoměr a 

laserová vodováha. 

Otázka 6: Jaké výhody a nevýhody vidíš u používaných přístrojů při monitoringu 

staticky narušených konstrukcí? 

Jako hlavní nevýhoda byla nejčastěji uváděna nesamostatnost přístroje zaznamenat 

pohyb monitorované konstrukce. Dále záznam pohybu s časovou osou, riziko narušení 

stability přístroje v místě, kde probíhají záchranné práce a nedostatečné pravidelnost cvičení 

na monitoring staticky narušených konstrukcí. Bylo uvedeno, ţe současně pouţívané laserové 

přístroje mají zvukový signál, který je aktivní v době probíhajícího měření. Tento zvukový 

signál se v praxi vypíná.  

Otázka 7: Který přístroj podle tebe ve výbavě chybí? 

V mnoha odpovědích bylo zmíněno, ţe ve výbavě chybí takový přístroj, který je 

schopný pracovat zcela samostatně. Jako přínos by záchranáři uvítali přístroj, který by 

zvukový signál vydával ve chvíli změny měřeného stavu nebo veličiny.  
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2. Moţnosti člověka a přístroje při monitoringu staticky narušených 

stavebních konstrukcí   

 

 V této kapitole popisuji moţnosti, které má zasahující záchranář - člen jednotky 

(člověk) s vyuţitím pouze svých smyslů při hlídání a kontrole staticky narušených konstrukcí 

v porovnání se speciálními přístroji k tomu určenými. Jedná se o porovnání přesnosti, výdrţe 

pozorování, času reakce, odolnosti a vyhodnocení zpracovávaných dat.  Dále o moţnosti 

nasazení a bezpečnost pouţití.  

Člen jednotky USAR odřadu – záchranář, který monitoruje pohyb staticky narušených 

konstrukcí bez jakéhokoliv přístroje, je schopný vyuţívat k této činnosti pouze tři své smysly 

z pěti. Jedná se o zrak, sluch a hmat. Oproti tomu přístrojů pro detekci staticky narušených 

konstrukcí je několik druhů s různými typy funkcí. Jejich pouţití je však ve většině případů 

závislé na vyhodnocení člověka.  

2.1. Člověk a jeho moţnosti detekce 

 Člověk pro zjištění stavu narušené stavební konstrukce můţe vyuţít ze svých smyslů 

zrak, sluch a hmat. Zrak mu napomáhá vidět rozsah narušení konstrukcí. V tomto případě 

vizuálně vyhodnocuje např. praskliny ve vodorovných nebo svislých konstrukcích, dále 

náklon stěn nebo částí, které hrozí pádem či celkové narušení statiky stavební konstrukce. 

Díky sluchu můţe člověk slyšet např. praskání ve stavební konstrukci následkem neţádoucího 

pnutí, která hrozí pádem nebo můţe slyšet odpadávání některých narušených části stavební 

konstrukce. Přiloţením dlaně na stěny stavebních konstrukcí nebo chodidel, které jsou 

v kontaktu se zemí, je moţné cítit neţádoucí chvění nebo otřesy konstrukcí. 

 2.1.1.   Zrak   

 K tomuto smyslu vyuţíváme jeden pár očí. Oči jsou smyslové orgány, které 

shromaţďují světlo odraţené od předmětů. Oči toto světlo zaměřují a do mozku vysílají 

signály o intenzitě a barvě světla, jeţ přijaly. K vytvoření obrazu mozek vyuţívá vodítka a 
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navazuje na předchozí zkušenosti. Někdy mozek k výkladu toho co právě vidíme, musí 

pouţívat odhad. Špatný odhad můţe vyvolat zvláštní optické klamy [6]. 

Vzdálenost pro posouzení pozorovaného objektu 

Závisí částečně na zrakové zkušenosti pozorovatele. Někdy mozek k výkladu toho, co 

člověk právě vidí, musí pouţít odhad. Špatný odhad můţe vyvolat zvláštní optické klamy. 

Kdyţ je obdrţená informace nejasná, mozek si musí domýšlet. Kdykoliv se pozoruje nějaký 

detail, oči si vyberou nápadné linie, tvary nebo barvy nejrůznějších odstínů.  

Zorné pole 

Zorné pole je prostor, který můţeme vidět při pohybu očima na všechny strany, bez 

pohybu hlavy. U člověka je zorné pole 120° nahoru a dolů, a 200° na obě strany. Z uvedených 

200° se 120° překrývá, protoţe jde o prostor viditelný oběma očima. Zorné pole člověka lze 

vidět na Obr. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Zorné pole člověka [6] 

             

2.1.2 Sluch 

Sluch je efektivní prostředek, který nám umoţňuje vnímat různé zvuky. Schopnost 

slyšet nám napomáhá získávat informace o dění kolem nás [3]. 

Tab.  4 Fakta o sluchu [3] 

Maximální rozsah slyšitelných frekvencí 20 – 20.000 Hz 

Rozsah největší slyšitelnosti sluchu 300 – 3.000 Hz 

Přibliţná hranice bolestivosti 130 dB 
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Většina lidí slyší zvuky v rozmezí 30 – 16.000 Hz. Jeden fón je srovnávací jednotka 

hlasitosti. To znamená objem zvuku při standardní frekvenci 1000 Hz. Tak lze vyjádřit 

citlivost sluchu při různých frekvencích. Některé fakta o sluchu jsou uvedeny v Tab.  4. 

2.1.3. Hmat 

Hmatové pocity vnímáme po celém těle. Hmat nás informuje o okolním prostředí a 

varuje, nejsme-li v blízkosti něčeho škodlivého. Hmatové vjemy vnímáme kůţí. Kůţe 

obsahuje miliony receptorů. Díky citlivým senzorickým buňkám na povrchu kůţe se přenáší 

veškeré podměty, které jsou zaznamenány a vysílány do kůry mozkové, která analyzuje 

hmatové vjemy. Tímto způsobem je člověk schopný vnímat vibrace a otřesy vzniklé 

neţádoucím pohybem, který je v daný okamţik způsoben staticky narušenou stavební 

konstrukcí [3]. 

2.1.4. Faktory ovlivňující záchranáře při monitoringu staticky narušených 

stavebních konstrukcí  

Při monitoringu staticky narušených stavebních konstrukcí se záchranář setkává 

s několika neţádoucími vlivy neboli faktory, které na něj působí. V první řadě se jedná o 

stres, který je dán situací nebo úkolem, který musí záchranář v místě zásahu plnit. Stres se 

dostavuje v situacích, kdy je člověk v určité zátěţi, ohroţení nebo překračuje svoje moţnosti a 

síly. Stres můţe v těchto situacích záchranáře ovlivňovat pozitivně  - tzv. eustres nebo 

negativně -  tzv. distres [20].  

Dalšími faktory, které záchranáře při této činnosti ovlivňují, jsou fyzická i psychická 

kondice. Pro záchranáře, který má za úkol monitoring staticky narušených stavebních 

konstrukcí, jsou tyto faktory nejdůleţitější. Je potřeba, aby byl záchranář plně soustředěný na 

plnění úkolu, nebyl unavený nebo jinak indisponován. Při únavě se dostavuje ztráta energie. 

Záchranář tak není schopen vykonávat jakoukoliv činnost na 100%.  

Dalším faktorem je stav okolního prostředí. Je důleţité v jakém prostředí má záchranář 

monitoring stavebních konstrukcí provádět. Problémem můţe být například špatná viditelnost 

způsobená zvířením prachu nebo nedostatkem světla. Nesmíme vyloučit ani povětrnostní 

podmínky, kdy je měření znemoţněno silným větrem nebo deštěm. 
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2.1.5. Reakční doba člověka 

Reakční doba člověka - záchranáře se s přibývajícím časem záchranných prací můţe 

prodluţovat. U pozorovatele dochází k únavě očí i celkové únavě těla. Jestliţe pozorovatel 

zaznamená jakýkoliv pohyb narušené konstrukce, ihned vydává vizuální znamení nebo 

zvukový signál všem v prostoru, kde probíhají záchranné práce. V případě, ţe má pozorovatel 

za úkol sledovat více kontrolních bodů, můţe dojít ke zpozorování změny i po několika 

sekundách nebo minutách. Tato časová prodleva můţe mít v krajním případě i fatální 

následky.  

2.2. Přístroj a jeho moţnosti detekce 

 Nejpouţívanějšími přístroji pro detekci staticky narušených stavebních konstrukcí u 

Odřadu USAR HZS ČR jsou nivelační přístroje, stavební lasery, teodolity a totální stanice 

popsané v kapitole 1.1.3. 

Přístroje, které jsou pouţívány za účelem monitoringu staticky narušených stavebních 

konstrukcí, musí splňovat přísné poţadavky. Patří sem přesnost měření, výdrţ měření, reakční 

čas, odolnost vůči okolním vlivům a ţivotnost přístroje.  

 Přesnost měření přístroje: je dána velikostí nejmenšího dílku na stupnici přístroje 

podle měřené veličiny. Kaţdé měření je zatíţené chybou. Chyby měření můţou být 

způsobeny chybou přístroje, chybou člověka nebo vlastnostmi měřeného tělesa.  

 Výdrţ měření přístroje: je závislá na kapacitě a druhu baterií, které měření zabezpečí 

i na několik hodin 

 Reakční doba: rychlost přístroje zaznamená změnu při měření dané veličiny. Změny 

se projevují na displeji přístroje pomocí číslic podle nastavené citlivosti stupnice. Čím 

je reakční doba kratší, tím je daný přístroj vhodnější. 

 Odolnost přístroje: vlastnost přístroje určující, jak dobře odolává daný přístroj 

vlivům okolního prostředí. Je vyjádřena pomocí koeficientu IP a dvěma číslicemi. 

Čím jsou hodnoty číslic vyšší, tím je zabezpečena vyšší odolnost vůči okolnímu 

prostředí. První číslice určuje odolnost vůči pevným částicím. Druhá číslice určuje 
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odolnost vůči neagresivním kapalinám, tedy vodě. Maximální hodnota IP je 68. 

Číslice 6 značí zcela prachotěsný. Číslice 8 značí zcela vodotěsný.  

 Ţivotnost: zákon ţivotnost nespecifikuje. Dala by se však definovat jako hranice 

maximálního opotřebení přístroje, kdy při dosaţení tohoto stavu uţ nelze s přístrojem 

pracovat. Ţivotnost přístroje se proto můţe lišit u stejného typu přístroje podle jeho 

vyuţitelnosti, způsobu zacházení i v jakém prostředí pracuje. 

   S přístroji, které jsou vyuţívány u Odřadu USAR HZS ČR při monitoringu staticky 

narušených stavebních konstrukcí, musí pracovat vyškolená osoba, která je schopna reagovat 

na změnu hlášenou daným přístrojem. Z displeje přečte změnu hodnoty dané veličiny, která je 

stanovena podle typu měření.  Někdy je potřeba, aby osoba přímo sama vyhodnotila změny, 

které jsou přístrojem označeny na sledovaných částech konstrukce. Například posun 

laserových paprsků od hran nebo spár stěn. Přístroj sám o sobě není schopný varovat bez 

přítomnosti školené osoby o moţnosti hrozícího nebezpečí. Záchranář, který s přístrojem 

pracuje, vyhodnotí, jak velká odchylka od měření veličiny je pro práci v narušených nebo jiţ 

zřícených stavebních konstrukcí bezpečná, a v případě jejího překročení vyhlašuje zvukovým 

signálem poplach. Poplach upozorňuje na neţádoucí pohyb staticky narušené konstrukce, při 

kterém se ihned musí opustit monitorovaný prostor. 

2.3. Porovnání moţností člověka a přístroje 

Hlavním úkolem této podkapitoly je si určit, podle jakých kritérií budeme porovnávat 

člověka (záchranáře) oproti přístroji při detekci pohybu staticky narušených nebo zřícených 

konstrukcí.  

Důleţitými kritérii při výběru a spolehlivosti monitoringu staticky narušených 

konstrukcí jsou, jak uţ bylo naznačeno v kapitole 2.2.:   

 přesnost měření 

 výdrţ měření 

 reakční doba 

 odolnost vůči okolnímu prostředí 

 bezpečnost 
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2.3.1. Přesnost měření 

 Pro zjištění moţností člověka při vizuálním monitoringu staticky narušených  

stavebních konstrukcí jsem pouţil dřevěnou desku o rozměrech 220x90cm. Tato deska 

znázorňovala část svislé stavební konstrukce hrozící pádem. Úkolem pozorovatele bylo hlásit 

jakýkoliv pohyb o více jak 2 mm od stávajícího stavu. Pozorovatel měl tuto změnu nahlásit 

zvukovým signálem přes píšťalku, kterou měl u sebe. Při zkoušce jsem zároveň měřil 

prodlevu mezi zpozorovaným pohybem desky a zvukovým signálem píšťalky. Vzdálenost 

desky od pozorovatele byla 8 metrů. Bylo provedeno dvojí měření u kaţdého pozorovatele. 

První měření bylo provedeno za denního světla, druhé při sníţených světelných podmínkách 

za pomoci reflektoru. Měření se zúčastnilo 6 dobrovolníků z řad HZS hl. m. Prahy. 

Měřením jsem došel k závěru, ţe pozorovatel není schopný zaregistrovat pozvolný 

pohyb v obou osách měření o velikosti pohybu 1-2 mm za minutu bez jakýchkoliv 

pomocných prostředků. Tento pohyb je moţný zpozorovat pouze při vyuţití pomocných 

prostředků, jako jsou například pomocné čary na stěnách vyznačené spreji. Dalšími 

pomocnými způsoby jsou umístění sádrových terčů přes praskliny stěn apod. Další moţné 

pomocné prostředky jsou popsané v kapitole 1.3. 

Další nevýhodou vizuálního monitoringu pozorovatelem je, ţe pozorovatel není 

schopný předat přebírajícímu pozorovateli přesné informace o předešlém stavu konstrukce. 

Přebírající pozorovatel má moţnost posouzení pouze aktuálního stavu narušené konstrukce. 

Chybí tak moţnost záznamu o pohybu konstrukce za uplynulý časový úsek.  

2.3.2. Výdrţ a doba měření    

Schopnost pozorovatele sledovat určitý bod nebo stav narušené stavební konstrukce bez 

přerušení, je fyzicky náročné. Při delším pozorování dochází k únavě očí a sniţuje se celková 

soustředěnost pozorovatele. Z praxe víme, ţe pokud je pouţito vizuální pozorování 

záchranářem, je nutné, aby byl pozorovatel střídán cca po 20 – 60 minutách jiným 

pozorovatelem. Oproti tomu přístroj je schopen monitorovat stav stavební konstrukce i 

několik hodin bez přerušení. V tomto případě je výhoda přístrojů oproti člověku jasně patrná - 

přístroj monitoruje i několik hodin bez přerušení.  
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2.3.3. Reakční doba  

Rozdíl mezi reakční dobou přístroje a člověka se liší o několik desetin sekundy. To platí 

v případě, ţe pozorovatel sleduje nepřetrţitě pouze jednu část narušené stavební konstrukce. 

V případě kontroly několika bodů jedním pozorovatelem se reakční čas pozorovatele 

několikanásobně prodluţuje.  Všeobecně lze tedy konstatovat, ţe reakční doba přístroje na 

změnu pohybu monitorované konstrukce je kratší neţ reakční doba člověka – pozorovatele.  

2.3.4. Odolnost vůči okolnímu prostředí 

Měřicí přístroje mají stupně krytí (IP), které určují, jak dobře odolává daný přístroj 

vlivům pevných částic (prachu) a kapalinám (vodě) v okolním prostředí. Na pozorovatele 

kromě vody a prachu můţou negativně působit i okolní teploty. Člověk je však schopen 

odolat lépe vnějším vlivům oproti přístroji. V tomto případě je riziko selhání přístroje vyšší na 

straně přístroje neţ člověka.  

2.3.5. Bezpečnost při měření 

Kaţdý monitoring staticky narušených konstrukcí je pro pozorovatele, který musí být 

uvnitř nebezpečné zóny, rizikový. Narušená část konstrukce se můţe zřítit a pozorovatele 

zranit či dokonce usmrtit. Oproti tomu přístroj, který bude provádět monitoring sám bez 

přítomnosti pozorovatele, je z tohoto hlediska mnohem bezpečnější.  Přístroj, který dokáţe 

pracovat samostatně, eliminuje počet potenciálně ohroţených osob uvnitř nebezpečné zóny, 

kde můţe hrozit zřícení stavební konstrukce. 
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Tab.  5 Hodnocení moţností člověka a přístroje při monitoringu [vlastní] 

 Člověk Přístroj 

Přesnost měření 0 1 

Výdrţ a doba měření 0 1 

Reakční doba 0 1 

Odolnost vůči okolnímu prostředí 1 0 

Bezpečnost při měření 0 1 

Body 1 4 

 

 V Tab.  5 jsem bodově ohodnotil lepší varianty monitoringu. Hodnotil jsem moţnosti 

člověka a přístroje, které jsou při monitoringu nejčastěji poţadované. Tyto moţnosti jsou 

popsané v kapitole 2.3.  

 Výstup z tabulky potvrzuje, ţe při monitoringu staticky narušených nebo zřícených 

stavebních konstrukcí, je přístroj oproti člověku – pozorovateli v jasné výhodě, a to ve čtyřech 

kritériích z pěti hodnocených.  

Funkce Safety Manager  

Pro vyšší bezpečnost a kontrolu zasahujících při záchranných prací je na místě zásahu 

určený tzv. Safety Manager, který má několik povinností. Po příjezdu na místo provede 

společně s velitelem zásahu průzkum místa zásahu. Provede průzkum stavu narušených 

konstrukcí a páskou vymezí nebezpečnou zónu, kde budou probíhat záchranné práce. Dalšími 

úkoly Safety Managera jsou:  

 provést bezpečnostní briefing záchranářů a seznámit je se všemi bezpečnostními 

opatřeními   

 se záchranáři si předem domluvit veškeré signály a povely pro komunikaci ve 

vymezeném prostoru 

 určí jediný bod, kde se bude do zóny vstupovat a vystupovat 
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 musí mít stálý přehled o počtu zasahujících uvnitř zóny a o jejich pohybu uvnitř 

prostoru 

 musí průběţně sledovat stav narušených konstrukcí a v případě zjištění jakékoliv 

změny, která by ohroţovala zdraví záchranářů, ihned vyhlásit pomocí zvukového nebo 

jiného znamení předem domluvený signál pro opuštění prostoru 

 pro kontrolu počtu záchranářů vstupujících do zóny obdrţí kaţdý ze záchranářů od 

Safety Managera identifikační štítek. Při kaţdém vystoupení ze zóny musí záchranář 

tento štítek Safety Managerovi opět vrátit 

 musí mít přehled, kdo a kde uvnitř zóny provádí jakou práci 

Safety Manager je určen velitelem zásahu. Je to vţdy jeden vybraný člen týmu, který 

prošel školením. Safety Manager musí být ustaven včas a umístěn efektivně. 
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3. Výběr přístrojů a poţadavky na ně kladené  

Z předešlých kapitol víme, ţe ideálním přístrojem pro potřeby odřadu USAR při plnění 

mimořádných událostí ve staticky narušených nebo zřícených stavebních konstrukcích , je 

takový přístroj, který v těţkých podmínkách dovoluje přesné a rychlé měření. Důleţitá je 

snadná instalace, minimální poruchovost a ekonomická dostupnost.  

Dalšími technickými kritérii jsou mobilita zařízení, odolnost vůči okolnímu prostředí, 

velikost přístroje a manipulace s ním.  

3.1. Poţadavky na přístroje a monitorovací systém  

Základním poţadavkem kladeným na monitorovací systém je získání informací o stabilitě 

staticky narušených stavebních konstrukcí (objektů) či jejich částí. Monitorovací systém musí 

být schopen vyhodnocovat stav staticky narušených konstrukcí v průběhu zásahu, při kterém 

probíhají záchranné a zajišťovací práce. Měřicí systém musí spolehlivě rozeznat následující 

stavy (Obr. 11): 

 stabilita zaručena y(t) = konst. 

 kvazistabilní stav y(t) = ±k.t±q ( lineární změny měřené veličiny jsou kvantitativně 

malé, rychlost změny k = konst.) 

 ztráta stability y(t) má nelineární charakter, rychlost změny se v čase výrazně 

zvyšuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Stavy narušené stavební konstrukce [26] 
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 3.1.1. Měření náklonů 

Odklon staticky narušené stavební konstrukce je vhodným ukazatelem zejména z toho 

důvodu, ţe není funkcí výšky. Snímač přístroje lze umístit kdekoliv. Stejný náklon lze 

většinou očekávat jak v přízemí, tak ve vyšších patrech budovy.  

3.1.2. Měření pohybů 

Přístroje by měly být schopny zaznamenat vedle náklonů konstrukcí i pohyby ve 

vodorovné a ve svislé ose. Ztráta statické stability se kromě náklonů projeví i výraznými 

deformacemi a pohyby, které lze opět dobře vyuţít k posouzení statického stavu konstrukce. 

Můţe se jednat o trhliny v nosných částech konstrukce, nebo pohyby ve spojích (např. 

obvodové zdivo - stropní deska apod.) [26]. 

3.1.3. Nezávislost přístroje na obsluze 

Velkou předností měřicího přístroje je jeho nezávislost na obsluze při probíhajícím 

monitoringu. Zařízení je po umístění a spuštění schopno pracovat několik hodin samostatně. 

Není třeba ţádná další kontrola pozorovatelem. V případě zaznamenání jakékoliv změny v 

narušené stabilitě konstrukce je zařízení schopné vyhlásit akustický, optický nebo rádiový 

signál, který upozorní záchranáře na pohyb narušené konstrukce.  

3.1.4. Přeprava zařízení na místo zásahu   

Dalším kriteriem pro práci s přístroji pro detekci pohybu staticky narušených konstrukcí 

je jeho mobilita na místo zásahu. Většinou se na místo zásahu odřad USAR přepravuje 

pomocí vozidel. Potřebné vybavení je pak uloţeno ve speciálních kontejnerech, které jsou 

přepravovány společně s vozidly. Do zahraničí je v některých případech odřad přepravován 

letecky, kdy hmotnost i velikost přepravovaného materiálu hraje svou roli.  

Záchranné práce probíhají v různě přístupném terénu. V některých případech je potřeba 

vyuţít v místě zásahu techniku pro přepravu záchranářů. Jedná se o vyzvednutí záchranáře do 

vyšších pater budovy, ke střeše objektu a jiných nepřístupných částí. V těchto případech je 

vyuţita automobilová plošina, automobilový ţebřík, přenosný ţebřík nebo další pomocná 
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zařízení. V těchto případech je výhodou přístroje jeho malá velikost a snadný transport. 

Záchranář tak můţe při instalaci přístroje pracovat samostatně. 

3.1.5. Instalace zařízení 

Kromě spolehlivosti měřicího systému je dalším významným poţadavkem rychlost a 

jednoduchost instalace měřicího zařízení, včetně jeho deinstalace. Jsou různé způsoby 

instalace měřících systémů. V případě rychlé a jednoduché instalace přístroje je výhodou 

moţnost umístit více čidel a detektoru na místa k tomu určených [26]. 

a) Měřící zařízení lze připevnit na stativ, který je umístěn na zemi v místě zásahu. Jedná se 

o kříţový laser, laserovou vodováhu, digitální teodolit a další. Nevýhodou tohoto 

způsobu je, ţe hrozí nebezpečí chyby měření. Po zaměření výchozí stavu můţe 

dojít narušením stability stativu k chybě měření následkem záchranných prací v jeho 

blízkosti. Toto narušení nemusí být zpozorováno a rozdíl hlídané hodnoty od výchozího 

zaměření tak můţe být brán jako pohyb části hlídané konstrukce. Při monitorování 

konstrukce tímto způsobem je kladen důraz na kontrolu umístění a stabilitu stativu 

v celém průběhu měření. 

b) Měřící zařízení lze připevnit (ukotvit) přímo na hlídanou část konstrukce.  Tento způsob 

uchycení lze provést více způsoby. Zařízení je moţné uchytit napevno přímo na hlídanou 

část konstrukce pomocí kotvících šroubů, nastřelovacími hřebíky nebo lepidlem. Rychle a 

snadno manipulovat se snímačem dovolují magnety, které jsou součástí snímače. Snímač 

se pouze usadí na předem připravené konzole. Tento způsob nám dovoluje manipulovat se 

snímačem podle potřeby jeho vyuţití na různá místa v místě zásahu.  

c) Měřící zařízení lze umístit mimo místo zásahu. V některých případech se staticky 

narušené konstrukce mohou monitorovat z vnější strany konstrukce z místa, které není 

bezprostředně ohroţeno zřízením stavební konstrukce (objektu). V některých případech se 

můţe vyuţít i otevřených ploch stavební konstrukce jako jsou okna, vstupy do objektů a 

další. Digitální teodolit je opět umístěn z vnější strany objektu, ale je schopen zaměřit 

hlídané body uvnitř narušené konstrukce. Tato místa jsou i méně ohroţena chybou měření 

následkem pohybu zasahujících záchranářů kolem stativu s měřicím přístrojem.  
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3.1.6. Pořizovací cena měřících přístrojů 

Stávající situace u Hasičského záchranného sboru České republiky není v posledních 

letech příznivá. Obnova a nakoupení nové techniky nebo speciálních přístrojů tak prochází 

pečlivým výběrem. Měřících přístrojů vyuţívaných převáţně ve stavebnictví, které se dají 

vyuţít i k monitoringu staticky narušených konstrukcí, je na trhu hned několik. Ceny se 

pohybují od několika tisícikorun aţ po statisíce. Finanční zatíţení, v případě vybavení odřadu 

USAR pro monitoring staticky narušených konstrukcí, by nemělo omezit výběr těchto 

přístrojů. Náročnost úkolů a bezpečnost při záchranných prací by měla být zohledněna 

vzhledem ke kvalitě přístrojů. Ne vţdy se totiţ vyplatí šetřit.  

3.2. Omezující faktory pouţití měřících přístrojů 

Měřicí přístroje jsou podle své funkce, podle velikosti nebo podle typu obsluhy 

omezeny různými faktory. Patří sem: 

a) denní světlo - u měřících přístrojů laserového typu -  jako jsou laserové vodováhy, 

kříţové lasery a další je špatná viditelnost laseru při pouţití přístroje za denního 

světla. Viditelnost laserového paprsku s přibývajícím denním světlem slábne. 

Pozorovatel tak má ztíţenou práci sledovat odchylku od hlídaného bodu na staticky 

narušené konstrukci.  

b) nedostatek světla – je stěţující faktor například při měření s teodolitem, který měří 

roviny a ůhly.   

c) ustavení přístroje - dalším negativním faktorem ovlivňující měření s měřicími 

přístroji je jejich ustavení v místě zásahu. Měřicí přístroje jsou u většiny případů 

uchyceny na stativ, který je postaven v místě probíhajících záchranných prací. U 

některých zásahů však stav sutin zřícených stavebních konstrukcí nedovoluje usadit 

stativ tak, aby byla zajištěna jeho stabilita proti neţádoucímu pohybu sutin. V těchto 

případech je pozorovatel odkázaný na jiný způsob měření.  

d) velikost přístroje – v případech, kdy je potřeba pouţít měřící přístroje v místech 

dostupných pouze pomocí automobilového ţebříku nebo plošiny, je malá velikost 

přístroje předností. Menší měřicí přístroje v kombinaci s vhodným způsobem 
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uchycení přímo na konstrukci jsou ideální pro monitoring narušených konstrukcí. 

Mají tak větší moţnosti při výběru vhodného umístění přímo na hlídané konstrukci 

(objektu).  

3.3. Představení měřících přístrojů na trhu 

Při vybavení odřadu USAR HZS ČR měřicí technikou by se mělo vycházet z předešlých 

zkušeností získaných ze zásahů a poţadavků zasahujících záchranářů. Dalším důleţitým 

aspektem při výběru je sloţitost případných oprav nebo dostupnost servisu. Vybavení měřicí 

technikou by mělo reflektovat činnost a poţadavky USAR týmu v době prováděného 

monitoringu.  

Na trhu je několik typů měřících přístrojů, které svojí funkcí nabízí různé způsoby 

měření narušených stavebních konstrukcí. Ve většině případů se však jedná o přístroje určené 

prioritně pro stavební účely [24]. 

a) OPTICKÉ PŘÍSTROJE – charakteristickým přístrojem je nivelační přístroj. 

Nivelační přístroj slouţí především k přenášení výšek a k vytyčování a měření 

výškových úrovní. Ovládání nivelačního přístroje je poměrně jednoduché. Přesnost 

měření je v milimetrech. Dnešní nivelační přístroje jsou odolná zařízení proti 

drobnému prachu a dešti. V určitých případech můţe optický nivelační přístroj 

nahradit i rotační laser nebo digitální nivelační přístroj [24]. 

Nevýhodou optického přístroje je závislost na obsluze, která případnou změnu 

v měření musí zaznamenat sama. 

b) ELEKTRONICKÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE – elektronické přístroje postupně 

nahrazují přístroje optické. Důvodem je vývoj elektroniky. Vývoj postupně změnil 

přístroje a výsledkem je jednodušší ovládání a tím i rychlejší a spolehlivější měření. 

Nahlíţení do bočního okuláru a odečítat hodnoty na zvláštních pohyblivých 

stupnicích je minulostí. Na elektronických přístrojích odečtete měřené hodnoty 

přímo na displeji.  

Nevýhodou přístroje je opět závislost obsluhy, která případnou změnu v měření 

musí zaznamenat sama. 
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c) LASEROVÉ PŘÍSTROJE - na trhu je v současné době široká nabídka stavebních 

laserů. Pro práce malého rozsahu a v interiérech se pouţívají kříţové lasery. 

Laserový paprsek bývá zpravidla červené barvy. Nevýhodou je malá vzdálenost od 

hlídané části stavební konstrukce.   

1) Laserové dálkoměry – jejich vyuţívání je hlavně ve stavebnictví standardem. Na 

trhu je jiţ několik typů. Základní laserové dálkoměry mají dosah 30 – 50 m a 

zcela postačují pro měření v interiéru. Vyšší třída laserových dálkoměrů má 

nejen vyšší dosah 60 – 100 m, ale i vyšší přesnost. Do některých dálkoměrů z 

této skupiny byl integrován i digitální sklonoměr. Nejmodernější laserový 

dálkoměr má dokonce zabudovanou kameru, coţ dovoluje snadné a přesné 

měření i v exteriéru. Laserový dálkoměr je většinou vybaven i základními 

matematickými funkcemi. 

2) Laserové dálkoměry s bluetooth - pomocí technologie bluetooth zabudované 

přímo v dálkoměru, je zabezpečen okamţitý přenos naměřených hodnot do 

počítače (PC).  V případě vhodného softwaru, který hlídá měřené hodnoty, lze 

nastavit spuštění varovného signálu v případě jakékoliv změny měřené hodnoty. 

Tento přístroj je vhodné pouţít na měření staticky narušených částí konstrukcí v 

místech, kde nelze upevnit jiný měřící přístroj. Laserový dálkoměr je vhodný na 

špatně dostupných místech.   

Princip měření laserových dálkoměrů 

 Princip měření spočívá v pasivním odrazu viditelného laserového paprsku od 

měřeného předmětu. Dosah přístroje a doba měření závisí na schopnostech reflexe měřeného 

místa. Většina měřených vzdáleností je určena do jedné sekundy. Do cca 30 aţ 70 m (dle 

druhu odrazného povrchu) měří přístroj bez pouţití terče. Pro větší vzdálenosti se pouţívá 

cílová tabulka se speciální povrchovou úpravou [14]. 

3) Laserové vodováhy – pomocí laserového paprsku, lze zaměřit vodorovnou 

polohu s přesností od 0,1 milimetru 

4) Křížový laser - pomocí laserového paprsku, lze zaměřit vodorovné a svislé linie  
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d) DETEKTORY OTŘESU A VIBRACÍ – jsou schopny detekovat malé vibrace. 

Uvnitř přístroje se nachází otřesový spínač (akcelerometr), který reaguje na vibrace 

a otřesy. „Akcelerometr je přístroj, který měří vibrace nebo zrychlení při pohybu 

struktur (konstrukcí, části strojů a pod.). Síla způsobující vibrace nebo změnu 

pohybu (akceleraci) působí na hmotu snímače, která pak stlačuje piezoelektrický 

prvek generující elektrický náboj úměrný stlačení. Protoţe je elektrický náboj 

úměrný síle a hmota snímače je konstantní, je tedy elektrický náboj také úměrný 

zrychlení - akceleraci.“ [7]. Snímače lze pouţít v případě monitoringu narušených 

stavebních konstrukcí, v místě prováděných záchranných prací. Na narušené 

stavební konstrukce však mohou působit otřesy i následkem jiných zdrojů. Můţe se 

jednat o nadzemní nebo podzemní dopravu, stavební práce nebo jiné aspekty 

v blízkosti stavební konstrukce. Snímače reagují na mechanické vibrace v jeho 

okolí. Jelikoţ není moţné určit, jak velké otřesy nebo vibrace budou mít na danou 

stavební konstrukci negativní vliv, vnímají se otřesy pouze informativně. 

Monitoring vibrací se bere jako zdroj informací pro stanovení rizika, ţe hlídaná 

konstrukce můţe být ohroţena pádem. V případě, ţe některá část narušené stavební 

konstrukce je vibracemi nebo otřesy více ovlivňována, soustředí se monitoring 

právě na tuto část stavební konstrukce. 

Velikost snímačů otřesů se pohybuje podle druhu snímače od velikosti 

krabičky od sirek po několikacentimetrové zařízení. Jednoduché snímače otřesů se 

vyuţívají v osobních automobilech. Tyto snímače jsou schopny zaznamenat 

například dopad fotbalového míče na osobní automobil nebo rozbití okenních skel 

automobilu. Sloţitější snímače otřesu se vyuţívají v seismologii. Jejich citlivost 

zaznamená otřesy i několik tisícovek kilometrů vzdálené.  
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4. Návrh monitorovacího zařízení 

 

Při výběru vhodného přístroje nebo zařízení pro monitoring staticky narušených 

stavebních konstrukcí byly brány v potaz připomínky samotných členů odřadu USAR HZS 

ČR. Dále byli osloveni odborníci z firmy INSET s.r.o., která se zabývá diagnostikou 

kvalitativního stavu objektů a konstrukcí, kvantifikací porušení a vad staveb. Byly vytipovány 

přístroje splňující většinu poţadavků, které jsou svou konstrukcí a obsluhou vhodné pro 

pouţití odřadu USAR při monitoringu narušených stavebních konstrukcí.  

Byly vybrány přístroje, které jsou schopny monitorovat i malou změnu pohybu 

konstrukce. Jedná se o snímače pohybu a náklonu, které lze umístit přímo na narušenou 

stavební konstrukci, a o laserový dálkoměr s bluetooth, který je schopný měřit vzdálenosti 

nepřístupných částí konstrukcí. Všechny tyto přístroje lze propojit s PC, které s vhodným 

softwarem umoţňuje graficky znázornit pohyb v časovém úseku. 

4.1. Snímač náklonů 

Pro měření náklonů je moţné pouţít dvousloţkový snímač náklonů 

STS_002_2_20_4_UT (Obr. 12) s měřicím rozsahem ±10° (±175 mm/m), rozlišovací 

schopností 0,05 mm/m a napěťovým výstupem 4 V. Citlivost 250 mV/°. Nula je indikována 

při napětí 2,5V. Snímač lze opatřit permanentními magnety pro rychlé ustavení do pracovní 

polohy. Snímač není standardně vybaven integrovaným zdrojem.  

Přívod elektrického napětí a proudu je pomocí elektrického kabelu. Tento typ snímače 

je vhodný pro monitoring narušených konstrukcí z vnější strany, tj. ze strany, kde neprobíhají 

záchranné práce. V případě snímačů, ve kterých budou součástí baterie, je moţné snímače 

pouţít ve kterémkoli místě určeném pro monitoring. 
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   Obr. 12 Snímač náklonů STS_002_2_20_4_UT [8] 

 

Na Obr. 13 je znázorněn způsob moţného uchycení snímače náklonu pomocí magnetů 

přímo na konzoly. Konzola je připevněna ke sledované staticky narušené stavební konstrukci 

pomocí šroubů a hmoţdinek se závitem M6 nebo M8. Konzole můţe být dále přichycena 

nastřelovací technikou a speciálními lepidly.  

 

 
Obr. 13 Snímač náklonů upevněný pomocí magnetů na ţelezné konzoly [26] 
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Snímač je pomocí kabelu spojen s počítačem. V počítači je nainstalován vhodný 

software pro záznam naměřených hodnot. Ten zaznamenává jakékoliv změny do grafu ( Obr. 

14). Obsluha tyto zaznamenané změny vyhodnotí, a v případě hrozícího rizika pádu 

konstrukce vyhlásí poplach. Při nastavení kritických hodnot lze nastavit program tak, aby 

v případě dosaţení kritické hodnoty program sám označil snímač a vyhlásil poplach.   

 Obr. 14 Záznam náklonu stavební konstrukce v průběhu času ze snímače náklonu [1] 

   

Osa Y znázorňuje velikost náklonu v milimetrech na metr [mm/m]. Osa X znázorňuje 

časovou osu. Interval záznamu naměřené hodnoty a velikost stupnice náklonu lze nastavit 

v programu.  

4.2. Snímač pohybu 

K měření pohybů lze pouţít například induktivní snímač dráhy DH100 s odpruţeným 

hrotem uchyceným v aretační kostce opatřené permanentními magnety. Snímač s aretační 

kostkou se přiloţí k plechovému drţáku připevněnému k sledované části konstrukce 

obdobným způsobem jako konzola snímače náklonů. 

Snímač DH 100 má měřicí rozsah 0 aţ 100 mm, napěťový výstup ±5 V, citlivost 100 

mV/mm, rozlišovací schopnost 10
-3

 mm a přesnost měření 10
-2

 mm. Výhodou tohoto snímače 

je skutečnost, ţe nedojde v případě odpojení napájení ke ztrátě návaznosti měření. Snímač je 

pomocí kabelu spojen s počítačem s vhodným softwarem. Počítač zaznamenává jakékoliv 

změny do grafu znázorněného na Obr. 15. Obsluha tyto zaznamenané změny vyhodnotí a 

v případě rizika moţného pádu konstrukce vyhlásí poplach.   
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Obr. 15 Snímač pohybů uchycený pomocí magnetů přímo na konzole [26] 

   

Snímač je propojen kabelem s počítačem. V počítači je nainstalován vhodný software 

pro záznam naměřených hodnot. Software zaznamenává jakékoliv změny do grafu ( Obr. 14). 

Obsluha tyto zaznamenané změny vyhodnotí, a v případě hrozícího rizika pádu konstrukce 

vyhlásí poplach. Při nastavení kritických hodnot lze nastavit program tak, aby v  případě 

dosaţení kritické hodnoty program sám označil snímač a vyhlásil poplach.  

 

Obr. 16 Záznam pohybu stavební konstrukce v průběhu času ze snímače pohybu [26] 
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Osa Y znázorňuje velikost pohybu v milimetrech [mm]. Osa X znázorňuje časovou 

osu. Interval záznamu naměřené hodnoty a velikost stupnice náklonu lze nastavit v programu.  

Pro posouzení míry stability doporučuji jako ukazatele pouţít náklon stavební 

konstrukce či vzájemný pohyb nosných prvků konstrukce nebo kombinaci obou ukazatelů  jak 

je znázorněno na Obr. 17.  

Obr. 17 Boční pohled a 3D pohled uchycení snímačů [26] 

 

Měřící ústředna 

Měřící ústřednu tvoří přenosný průmyslový počítač, který je vybaven A/D převodníkem 

(A/D měřící kartou). A/D převodník převádí analogový signál na digitální. Počítač je vybaven 

USB sběrnicí. 

Na Obr. 18 je znázorněno zapojení čidel náklonu a pohybu s měřící ústřednou. Měřící 

počítač umoţňuje rychlým způsobem znázornit změny stavu monitorované konstrukce.  
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Obr. 18 Zapojení měřící ústředny [26] 

 

Měřicí řetězec lze různým způsobem modifikovat. Například je moţné podle stupně 

inteligence řídícího softwaru zapojit světelnou nebo zvukovou signalizaci varovných stavů. 

Ţádné řešení však nemůţe úplně vyřadit kontrolní činnost operátora. V případě špatně 

navolených limitních parametrů nebo výskytem poruchy hrozí nebezpečí ztráty kontroly nad 

sledovaným procesem, coţ by mohlo mít v konečném důsledku fatální následky.  

4.3. Snímač otřesů 

Na detekci otřesů lze vyuţít hned několik typů snímačů. Rozhodující je, od jaké 

velikosti frekvence je poţadována citlivost snímačů. 

4.4. Laserový dálkoměr s bluetooth 

Přístroj, který splňuje tyto poţadavky je laserový dálkoměr LAICA DISTRO D8 

s bluetoothem ( 

Obr. 19). Dosah měření má Disto D8 v rozmezí od 5 cm aţ do 200 m s přesností 

±1mm. Unikátní je i zabudovaný sklonoměr s neomezeným rozsahem měření 360°. Poslední 

čtyři naměřené hodnoty se zobrazují přímo na displeji. Vnitřní paměť laserového dálkoměru 

LEICA DISTRO D8 navíc dovoluje vyvolat posledních 30 záznamů. Ostatní technická data 

jsou uvedena v Tab.  6. Mezi další znaky patří zabudovaná digitální kamera, která na displeji 

dálkoměru LEICA DISTRO D8 přímo zobrazuje měřený cíl.  
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Obr. 19 Laserový dálkoměr LEICA DISTRO D8 s bluetooth [16] 

 

 

Laserový dálkoměr LEICA DISTRO D8 s bluetooth má výkonný software, 

který umoţňuje vyuţívat základní matematické funkce pro výpočet plochy, obvodu a objemu. 

Navíc lze pomocí Pythagorovy věty i nepřímo vypočítat nepřístupné vzdálenosti či 

výšky. Díky vestavěnému digitálnímu sklonoměru se při měření vzdáleností na obrazovce 

objevuje i aktuální hodnota sklonu. Laserový dálkoměr LEICA DISTRO D8 při průběţném 

měření vyhodnotí a zobrazí i maximální nebo minimální změřenou vzdálenost [16]. 
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Tab.  6 Technické parametry Laserového dálkoměru LAICA DISTRO D8 [16] 

Přesnost měření: +/- 1,0 mm 

 
Zdarma software 

do PC a PDA: 

ano 

Dosah měření: 

 

0,05 - 200 m Propojení s PC a 

PDA: 

bluetooth 

Digitální hledáček: Ano 

 

Přenosné pouzdro: ano 

Kompas: Ano Počet měření na 1 

baterii: 

až 5000 

Multifunkční 

koncovka: 

Ano Typ baterie: typ AA 2x 1,5V 

Měření délek: Ano Hmotnost: 0, 195 kg 

Sčítání / odečítání: Ano Délka přístroje: 143,5 mm 

Měření ploch: Ano Šířka přístroje: 55 mm 

Měření objemu: Ano Výška přístroje: 30 mm 

Kontinuální 

měření: 

Ano Zobrazení 

posledních měření: 

ano 

Pythagorova 

funkce: 

Ano   

 

 

 

 

 Pro komunikaci mezi laserovým dálkoměrem LAICA DISTRO D8 a PC je potřeba 

instalace softwaru Leica DISTO™ transfer, který lze zakoupit společně s přístrojem nebo 

stáhnout na webových stránkách: 

http://ptd.leica-geosystems.com/en/Support-Downloads_6598.htm?cid=11104 

Tento program je moţné instalovat do PC i tablet PC jak je znázorněno na Obr. 20. 

Data máte moţnost přenést do Pocket PC (PDA) nebo do laptopu a ihned je zpracovat 

v Excelu, AutoCADu nebo jiných programech. Maximální dosah bluetooth je závislý na 

hardwaru počítače. Někdy se doporučuje pouţít externí USB bluetooth hardware.  

Práce s přístrojem je efektivní. Výhodou je měření na velkou vzdálenost 

s milimetrovou přesností. 

 

 

http://ptd.leica-geosystems.com/en/Support-Downloads_6598.htm?cid=11104
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Obr. 20 Propojení laserového dálkoměru LAICA DISTRO D8 s PC pomocí bluetooth [16] 

 

Moţnosti pouţití: laserový dálkoměr lze vyuţívat pro měření staticky narušených 

stavebních konstrukcí, které hrozí pádem a není moţné tyto části konstrukcí zajistit. Tyto 

konstrukce se pomocí laserového dálkoměru zaměří a pomocí integrovaného bluetooth se 

měřené hodnoty ihned zobrazují na propojeném PC nebo PDA. Díky velkému dosahu měření 

je dostupnost monitorovaného místa pro pozorovatele bezpečná. Výhodou je i napájení, které 

je zabezpečeno bateriemi typu AA 2x 1,5V. Tím je zajištěna snadná manipulace s přístrojem.  
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Závěr 

 

Cílem diplomové práce byly návrhy alternativních postupů detekce pohybu staticky 

narušených nebo zřícených konstrukcí pro účely odřadu USAR v rámci HZS ČR, které by 

v podmínkách zásahu při mimořádné události vyhovovaly lépe neţ dosavadní postupy.  

Pro získání praktických informací týkajících se monitoringu staticky narušených 

stavebních konstrukcí při zásahu, jsem oslovil členy odřadu USAR slouţících u HZS hl.m. 

Prahy. Kromě osobních konzultací mi k  tomuto účelu poslouţil dotazník, ve kterém měli 

jednotliví členové odpovídat anonymně. Výstupy z vyplněných dotazníků jsou uvedeny 

v kapitole 1.4. a v grafech  v příloze II. Z dotazníků vyplynulo, ţe při mimořádných 

událostech výše uvedeného typu, se ve většině případů postupuje pouze s vyuţitím vizuálního 

pozorování jednotlivých pozorovatelů, kteří jsou v časových intervalech střídáni. Tento 

vizuální monitoring je následně doplněn o další postupy, jako jsou sádrové terče, signálky, 

pomocné čáry na stěnách, olovnice, měřicí přístroje atd.  

Dalším výsledkem dotazníku bylo zjištění několika nedostatků  uvedených  

v kapitole 1.4., které při těchto postupech sniţují pravdivost vyhodnocení pohybu narušených 

konstrukcí nebo nesplňují poţadované nároky na dané přístroje.  

Hlavním kritériem pro zlepšení dosavadních postupů bylo sníţení závislosti záchranářů 

na vizuálním monitoringu staticky narušených stavebních konstrukcí, protoţe se tento 

vizuální monitoring jeví jako ne zcela přesný. Vyuţití záchranářů, kteří jako pozorovatelé 

musí být přítomni přímo v místě zásahu, můţe být v některých případech rizikové a v krajním 

případě i ţivot ohroţující.  Prvotním kontrolním článkem při monitoringu by tedy měly být 

přístroje, které nahradí dosavadně vyuţívané vizuální pozorování záchranářů přímo v místě 

zásahu a jako druhotná kontrola by se vyuţily pomocné postupy popsané v kapitole 1.3.  

Nově navrţeným způsobem monitoringu se sníţí chyba optických klamů, které vznikají 

při únavě očí pozorovatelů. Dále je sníţena chyba vzniklá při předávání informací mezi 

záchranáři o aktuálním stavu konstrukce v době jejich střídání.  

Dalším krokem je návrh takových přístrojů, které jsou schopny svou funkcí samostatně 

zabezpečit vyhodnocení a záznam pohybu nebo náklonu narušené stavební konstrukce v čase. 
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Po průzkumu vhodných přístrojů na českém trhu a po konzultacích s odborníky firmy INSET 

s.r.o. se jeví jako jedny z vhodných přístrojů snímače pohybu STS_002_2_20_4_UT a 

snímače náklonu DH100. Jejich funkce a podrobný popis jsou popsány v kapitole 4. Tyto 

snímače jsou v praxi pouţívány při monitoringu stavebních konstrukcí, pod kterými probíhají 

stavební práce, raţby tunelů a podobně.  

Důleţitým kritériem bylo umístění přístrojů v místě zásahu tak, aby bylo 

minimalizováno riziko neţádoucího pohybu měřících přístrojů vlivem záchranných prací 

v jejich blízkosti. Tento poţadavek byl vyřešen vhodnou konstrukcí a velikostí přístrojů. 

Záchranáři jsou schopni několika způsoby umístit přístroje na vhodné místo přímo na  

hlídanou stavební konstrukci, jak je popsáno v kapitole 4. 

Posledním poţadavkem byl záznam průběhu detekce pohybů a zachycení rizikových 

stavů stavebních konstrukcí samotnými přístroji. Toho je docíleno propojením přístroje 

s počítačem s vhodným softwarem. Navrţené přístroje pracují jiţ s odzkoušenými programy, 

které jsou schopny vyhodnotit stav stavební konstrukce téměř okamţitě.  

Dle mého názoru je moţné přístroje v budoucnu i nadále rozvíjet a doplňovat o další 

funkce a komponenty. V tuto chvíli stojí alespoň za zamyšlení pořídit v budoucnu 

k přístrojům několik paralelně propojených přijímačů (například s vyuţitím bluetooth nebo 

radiových vln) varovného signálu, které by včas varovali záchranáře o hrozícím nebezpečí. 

Jednalo by se o náramek typu hodinek, který by měl vibrující i akustický signál poplachu. Na 

jeho displeji by bylo moţné v okamţiku poplachu číst, který snímač poplach spustil.  

Věřím, ţe navrţené postupy při monitoringu staticky narušených stavebních konstrukcí 

najdou uplatnění v praxi a pomůţou ke snadnému a rychlému zajištění bezpečné práce při 

záchranných pracích zasahujících záchranářů. 
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Seznam pouţitých zkratek 

 

ČSSR – Československá socialistická republika  

HZS ČR - Hasičský záchranný sbor České republiky 

HZS hl.m. Praha - Hasičský záchranný sbor hlavního města Praha 

IP - z anglického ingress protection 

INSARAG - International search and rescue advisory group (Mezinárodní poradní skupina  

M6 – metrický závit s průměrem 6 milimetrů 

M8 – metrický závit s průměrem 8 milimetrů 

mV/mm – miliVolt/milimetr, milivolt (1 mV = 10−3 V) 

mW – miliWatt, (Watt – jednotka výkonu) 

PC – personal komputer (osobní počítač) 

PO HZS ČR - Poţární ochrana Hasičského záchranného sboru České republiky 

PDA - personal digital assistant - osobní digitální pomocník 

SAR - Search and Rescue (Vyhledávání a záchrana)  

USB - Universal Serial Bus (universální sériová sběrnice) 

USAR  - Urban Search and Rescue (Vyhledávání a záchrana v obytných oblastech) 

5 V – pět voltů (volt – jednotka elektrického napětí) 
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