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1. Úvod 

Termokamery jsou na českém trhu déle než deset let, ale i dnes je vybavení 

profesionálních jednotek požární ochrany tímto zařízením velmi různé. Na jedné straně je zde 

HZS Moravskoslezského kraje, který má ve výbavě více než 50 termokamer, na straně druhé 

například HZS Pardubického kraje vybavený pouze jedinou termokamerou. 

Cílem této práce je porovnat rychlost vyhledávání osob s využitím termokamery 

a  bez ní, kvalitativně zhodnotit náklady na pořízení termovize v jednotkách požární ochrany. 

V teoretické části je proveden rozbor průzkumu a vyhledávání osob s důrazem 

na  provádění v zakouřeném prostředí. Následující kapitola se zabývá využitím termovize 

při provádění průzkumu, metodikou použití termovize a omezeními, které souvisí 

s technologií termovize. 

Určení vhodného prostoru pro uskutečnění měření časové závislosti prováděné 

záchrany je provedeno na základě analýzy statistických podkladů z oblasti požární ochrany 

a bytového fondu na území České republiky. Na základě těchto výsledků je zvolen vhodný 

prostor pro provedení experimentu. 

Přípravy a provedení experimentu jsou náplní další části práce, kde jsou uvedeny 

podrobnosti o prostoru, ve kterém jednotky požární ochrany prováděly vyhledávání figurantů 

a jejich záchranu. V této části jsou také uvedeny okolnosti, které komplikovaly a z určité části 

překazily prováděný experiment. 

Vyhodnocení získaných dat a způsobu provedení průzkumu vybraných skupin 

je provedeno v poslední kapitole práce spolu s posouzením významu termovize pro jednotky 

požární ochrany. 
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2. Rešerše 

Jako cíl rešerše bylo zvoleno zjištění stavu předpisů a literatury ve vztahu k použití 

termokamer u zásahu. 

NOVOTNÝ, L. Používání termokamer ve výbavě jednotek PO. Ostrava, 2008. 42 s. 

Bakalářská práce. VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

V této bakalářské práci se autor zabývá termokamerami a jejich rozšířením 

u Hasičského záchranného sboru České republiky. Je zde dobře pochopitelnou formou 

zpracován přehled používaných technologií pro zobrazení infračerveného spektra a jejich 

fyzikální princip, dále také přehled základních parametrů termokamer a přehled tehdy 

nejběžnějších termokamer. Z této práce byl čerpán teoretický základ pro pochopení, 

jak termokamery pracují. 

MEDEK, M. Termokamery ve výbavě HZS ČR. Ostrava, 2008. 47 s. Diplomová práce. 

VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

Autor se ve své práci zabývá jednotlivými typy termokamer ve výbavě Hasičského 

záchranného sboru České republiky. Uvádí přehled používaných typů termokamer a jejich 

rozšíření u jednotlivých HZS krajů. Hlavní přínos autorovy práce je v návrhu konspektu 

odborné přípravy jednotek PO, kde jsou stručně a jasně uvedeny základní informace nutné 

pro správné používání termokamer. Tento návrh konspektu byl použit při proškolení hasičů 

před provedením experimentu. 

KOLEKTIV AUTORŮ. Bojový řád jednotek požární ochrany. 1. vyd. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2001. ISBN 80-861-1191-1. 

Tato základní publikace pro činnost hasičů při operačním řízení, složená 

z jednotlivých metodických listů, stanoví náležitosti průzkumu a navazující nebezpečí. 

Při podrobném studiu bylo zjištěno, že v tomto dokumentu, i po několika změnách, je situace 

ve vztahu k používání termokamer stejná jako před 4 roky, jak uvádí M. Medek ve své 

diplomové práci. 
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VOLF, Oldřich. Konspekty odborné přípravy jednotek PO II: záchrana osob 

při požárech. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1999. 

ISBN 80-861-1189-X. Dostupné také z: http://www.hzscr.cz/soubor/1-2-06-zachrana-osob-

pri-pozarech-pdf.aspx 

Autor tohoto konspektu podrobně rozebírá všechny aspekty záchrany osob 

při požárech. Věnuje se mimo jiné bezpečnosti zasahujících hasičů z hlediska technických 

prostředků i taktiky nasazení, které byly využity při praktickém experimentu. Termokamery 

nejsou v této práci zmíněny. 

Firefighter's handbook: firefighting and emergency response. 3rd ed. Clifton Park, 

NY: Delmar, Cengage Learning, c2008, 1145 s. ISBN 14-180-7320-2. 

Z této rozsáhlé publikace byla čerpána metodika používání termokamer při průzkumu 

a vyhledávání v zakouřeném prostředí. Také sloužila jako podklad pro srovnání vybavení 

hasiče v tuzemsku a ve Spojených státech amerických. 

NFPA 1801: Standard on Thermal Imagers for the Fire Service, 2009 Edition, 

National Fire Protection Association, Quincy, MA, 2007  

Tato norma stanoví technické požadavky na termovizní přístroje pro hasičské jednotky 

prodávané na území USA. Jsou zde stanoveny minimální požadavky na funkce, provedení, 

způsob zobrazení a odolnost přístroje. Jedná se o zásadní předpis, který jako první zavádí 

standardizaci v oblasti termovize pro hasiče. 

KOLOMAY, Richard a Robert HOFF. Firefighter rescue & survival. Tulsa, Okla.: 

PennWell, c2003, 252 s. ISBN 08-781-4829-9. 

Autor se v publikaci zabývá problematikou záchrany a přežití ohrožených hasičů 

a nasazováním jednotek RIT (Rapid Intervention Team – nejbližším českým ekvivalentem 

je jistící skupina, doslovně jednotka rychlého zásahu). Vzhledem ke značným rozdílům 

v tuzemských a severoamerických předpisech je tento pramen pouze informativní. 
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3. Charakteristika průzkumu, metody vyhledávání osob, početní 

stavy a vybavení pátracích skupin 

Záchranu osob při požárech je možno chápat jako ochranu práva na život ve smyslu 

článku 6, odstavce 1 Listiny základních lidských práv a svobod. Za tímto účelem jsou zřízeny 

jednotky požární ochrany, upravené zákonem 133/1985 Sb., o požární ochraně [22]. 

Prováděcím předpisem tohoto zákona je vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška mimo jiné stanoví cíle 

průzkumu a zásady pro jeho provádění. Průzkum jako činnost prováděná při požárech 

je charakterizován v kapitole 3.1.[21] 

Vyhledávání osob, jak již název napovídá, je činnost vedoucí k nalezení osob, které 

jsou ohroženy působením účinků mimořádných událostí. Tato činnost je sice statisticky 

evidována, ale není rozlišeno, jedná-li se o vyhledávání osob při požárech, nebo o činnost 

při jiných mimořádných událostech, např. pátrání po pohřešovaných osobách při společných 

zásazích v rámci integrovaného záchranného systému. V této práci je vyhledávání osob 

v zakouřeném prostoru, tedy při požárech, věnována kapitola 3.2. S problematikou 

vyhledávání osob při požárech je také úzce spjatá problematika početních stavů a vybavení 

průzkumných skupin. Ta je dále řešena v kapitole 3.3. 

3.1.  Charakteristika průzkumu 

Nejčastěji prováděnou činností jednotek požární ochrany je dle [14] průzkum. Jedná 

se o základní činnost hasičů, prováděnou po celou dobu zásahu. Průzkum, jako činnost 

hasičů, je upraven v §13 [21]. 

3.1.1. Cíle a provedení průzkumu 

Cíle průzkumu jsou v §13 odst. 1 [21] stanoveny takto: 

„Cílem průzkumu na místě zásahu je zjistit 

a) zda jsou ohroženy osoby, zvířata a majetek, 

b) rozsah požáru, způsob a směry jeho šíření a druh hořících materiálů nebo rozsah 

účinků mimořádné události, 

c) přítomnost nebezpečných látek a předmětů, které mohou nepříznivě ovlivnit průběh 

zásahu, 

d) terénní a jiné podmínky významné pro použití požární techniky a věcných 

prostředků požární ochrany.“[21] 
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Jedná se tedy o zjišťování zásadních informací pro rozhodování, záchranu osob, 

vedení zásahu a bezpečnost zasahujících hasičů. Tyto informace jsou v průběhu průzkumu 

a po jeho ukončení předávány veliteli zásahu. Odstavec č. 4) Metodického listu 6/O Průzkum, 

[9] umožňuje při průzkumu provádět i další práce: 

„Součástí průzkumu mohou být podle zjištěné situace i práce, které nesnesou odkladu 

z hlediska záchrany osob a ochrany životů hasičů na místě zásahu. Není vyloučen ani způsob 

provádění tzv. bojem, tedy za současného hašení.“[9] 

Jednou z takových činností je vyhledávání osob v zakouřeném prostoru. Podle §13 

odst. 2 [21] je počet hasičů pro provádění průzkumu určen následovně: 

 „Průzkum na místě zásahu provádí 

a) velitel zásahu a nejméně 1 hasič, nebo 

b) průzkumná skupina, kterou tvoří nejméně 2 hasiči, anebo 

c) celá jednotka.“[21] 

V tomto případě se jedná o hasiče, kterým je určeno prozkoumat nebezpečnou zónu, 

nebo její část. Obecně totiž hasiči dle §25 písmene c): 

„c) provádějí průzkum v místě svého nasazení a zjištěné poznatky hlásí veliteli 

jednotky nebo veliteli úseku či sektoru anebo veliteli zásahu“ 

V tomto případě se jedná o vnímání nebezpečí a vývoje mimořádné události 

a okolnosti mající vliv na provedení účinného zásahu v kterémkoli místě nasazení, např. 

o nedostatečné vydatnosti vodního zdroje. V dalších částech textu je pojmem průzkum 

označena činnost průzkumné skupiny v nebezpečné zóně při požáru. Problematika 

průzkumných skupin je řešena v kapitole  3.3. 

3.1.2. Nebezpečí při průzkumu 

S ohledem na cíle průzkumu, je činnost průzkumné skupiny prováděná v nebezpečné 

zóně, tedy v místě s projevem nebezpečných účinků mimořádné události. U požárů se tedy 

jedná o činnost v pásmu hoření a pásmu zakouření, nebo v jejich bezprostřední blízkosti. 

Prostor, kde se průzkumná skupina pohybuje, je velmi často neznámý. Základním 

informačním podkladem, u objektů splňujících podmínky, je Dokumentace zdolávání požáru, 

která obsahuje informace o konstrukčním a dispozičním řešení objektu, nebezpečích a dalších 

specifických podmínkách, majících vliv na provádění zásahu. Je-li pro zasažený objekt 
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zpracována, je nezbytné, aby se s ní průzkumná skupina seznámila. Nejčastější nebezpečí 

při provádění průzkumu jsou podle odstavce č. 14) Metodického listu 6/O Průzkum [9]: 

„a) úrazu elektrickým proudem,  

b) ztráty orientace v objektu,  

c) zřícení konstrukcí,   

d) pádů,  

e) intoxikace zplodinami hoření nebo uniklou nebezpečnou látkou nebo udušení,  

f) žíhavých plamenů, sálavého tepla a popálení,  

g) fyzikálního nebo chemického výbuchu,  

h) opaření,  

i) poleptání,  

j) ohrožení zvířaty,  

k) zasypání (silo, stohy).“[9] 

Z uvedených nebezpečí v kombinaci s neznámým prostorem vyplývá, že se jedná 

o jednu z nejnebezpečnějších činností hasičů vůbec. Z tohoto důvodu je v české i anglické 

literatuře doporučeno ponechat v nástupním prostoru jistící skupinu (angl. Rapid intervention 

team), která tvoří zálohu sil a prostředků pro případ, že se průzkumná skupina dostane 

do nesnází.[7] 

3.2. Metody vyhledávání osob v zakouřeném prostoru 

Vyhledávání osob (neboli pátrání) provádí průzkumná skupina (neboli pátrací 

skupina), nejčastěji při průzkumu bojem. Velitel zásahu nařizuje vyhledávání osob ve chvíli, 

kdy má informace, že se v prostoru nacházejí ohrožené osoby nebo není vyloučeno, že 

se v prostoru, kde osoby lze očekávat, osoby nenachází. V české [9] i severoamerické [7] 

literatuře je vyhledávání osob rozděleno podle okolností na primární a sekundární pátrání. 

Toto rozdělení není shodné s primární a sekundární záchranou osob, kde primární záchrana 

osob se provádí zásahovými cestami uvnitř objektu a sekundární záchrana pomocí dalších 

prostředků a technik (mobilní výšková technika, lezecká skupina atd.). 

3.2.1. Primární a sekundární pátrání 

Primární vyhledávání je v [15] charakterizováno jako prohledání míst, kde byly osoby 

spatřeny, nebo je pravděpodobnost jejich výskytu nejvyšší: 

„Za taková místa lze označit prostory pod okny, balkóny, schodiště, postele, 

nebo jejich bezprostřední okolí atp.“ [15] 
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Tato činnost přímo navazuje na zajištění a vyhodnocení prvotních informací 

po příjezdu jednotky a provádí ji první jednotka na místě. Pro vlastní provedení 

je doporučeno:  

„Při prohledávání požárem zasaženého poschodí se primárně začíná pátrat od místa 

s nejintenzivnějším hořením a postupuje se směrem ke vstupním dveřím.“ [15] 

Sekundární pátrání je popsáno jako činnost, prováděná dalšími jednotkami na místě 

události.  Tyto jednotky propátrávají prostor s nižší pravděpodobností výskytu osob, např. 

koupelny, toalety, sprchové kouty, a také důkladněji propátrávají ostatní prostory, např. uvnitř 

skříní, nebo pod postelí.[15] 

Při provádění průzkumu v zakouřeném prostředí je toto rozdělení značně 

problematické. Protože není vždy známo dispoziční řešení prostoru, rozsah a účel místností 

v pásmu hoření a zakouření, a je nemožné se orientovat pomocí zraku, je třeba provádět 

průzkum systematicky s maximální důsledností. 

3.2.2. Vlastní provedení pátrání 

Pohyb hasičů při vyhledávání osob v zakouřeném prostředí je ovlivněn špatnou nebo 

nulovou viditelností, v závislosti na stupni zakouření prostoru. V zakouřeném prostoru 

je vhodné pohybovat se při zemi, po čtyřech tak, aby se vždy alespoň jeden člen průzkumné 

skupiny dotýkal jednou rukou stěny. Druhý (případně i další) člen je ve fyzickém kontaktu 

s kolegou. Velice důležitý je také verbální kontakt, kdy mezi jednotlivými členy průzkumné 

skupiny dochází k výměně informací o tom, co právě který člen skupiny objevil, nahmatal, 

nebo provádí. Pohyb při zemi snižuje tepelnou zátěž organismu, snižuje nebezpečí pádu 

hasiče v důsledku zakopnutí nebo propadnutí. 

3.2.3. Směr pátrání 

Aby bylo vyhledávání osob systematické, je nezbytné dodržovat stále stejný směr 

pohybu. Lze tedy rozlišit levostranné a pravostranné prohledávání prostoru. To znamená, 

je-li prováděno levostranné pátrání, že skupina se drží podél zdi po levé ruce, místnosti 

prohledává tedy po směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na Obr. 1. Levostranné 

prohledávání je doporučeným směrem podle [15]. Dodržením této zásady je zajištěno 

systematické propátrání prostoru. Je-li na prohledání prostoru nasazeno více skupin, 

je vhodné pro každou skupinu zvolit opačný směr, čímž dojde k významnému snížení času 

nutného k prohledání prostoru. 
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Obr. 1 : Dodržení směru postupu 

Výchozí poloha je zobrazena černou barvou, čísla bez čárek. Po nalezení dveří průzkumná 

skupina zachovává původní, levostranný směr pohybu, projde dveřmi A do sousední 

místnosti. Ke dveřím B se dostane po prozkoumání místnosti A. 

3.3. Početní stavy pátracích skupin 

Množství hasičů, nasazených na vyhledávání osob záleží na počtu dostupných hasičů 

na místě události a rozsahu objektu nebo prostoru, který je třeba propátrat. Základní počet 

hasičů, tak, jak je uveden v [21] byl zmíněn v kapitole 3.1.1. Nejnižšího počtu, tedy jedné 

skupiny o dvou hasičích se využívá zejména v případě, že je na místě události pouze družstvo 

o zmenšeném početním stavu 1+3. V tomto případě se jedná o nejnáročnější variantu 

provádění průzkumu, kdy do příjezdu dalších jednotek (družstev) není průzkumná skupina 

jištěna. Podobné je to u družstva 1+5, kdy jsou ale pro případ nouze přítomna čísla 3 a 4, 

která lze nasadit na pomoc průzkumné skupině. Výskyt takové situace je v podmínkách České 

republiky značně snížen, až na výjimky, systémem plošného pokrytí jednotek požární 

ochrany. V případě dvou a více jednotek (družstev) na místě události, nebo družstva 

o základním početním stavu 1+5 , lze na vyhledávání osob nasadit dvě průzkumné skupiny. 

Volba činnosti druhé skupiny je na veliteli zásahu a závisí zejména na velikosti zasažené 

plochy, fázi požáru a pravděpodobnosti výskytu osob. 

Při dostatečném počtu hasičů lze počet členů průzkumné skupiny zvýšit na 3-4 hasiče. 

Pro případ tříčlenné průzkumné skupiny je ale nutné, aby na tento nestandardní počet byli 

hasiči připraveni výcvikem. Při průzkumu rozsáhlých nebo značně členitých prostor 

je vhodné nasadit vyšší počet průzkumných skupin. V každém případě musí být členové 

průzkumné skupiny náležitě vybaveni. 

A 

B 
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3.4. Vybavení průzkumné skupiny 

Bezpečně a efektivně jsou průzkum schopni provádět pouze řádně vybavení 

a vycvičení hasiči. Podle [9] používá průzkumná skupina takové prostředky osobní ochrany, 

které poskytují maximální možnou ochranu s ohledem na prováděnou činnost a nebezpečí 

na místě zásahu. Pro záchranu osob při požárech se jedná zejména o tyto ochranné prostředky 

a technické prostředky: 

 Ochranný oblek pro hasiče 

 Ochranná obuv pro hasiče 

 Ochranné rukavice pro hasiče 

 Přilba pro hasiče 

 Kukla pro hasiče 

 Dýchací přístroj, nejlépe se systémem mrtvého muže (systém PASS) 

 Nástroj pro vnikání do uzavřených prostor – hasičská sekyrka, bourací sekera 

nebo hooligan nástroj  

 Komunikační prostředek (radiostanice, terminál) 

Úroveň vybavení, požadovaná českou i zahraniční literaturou je shodná až na jednu 

výjimku. V [7] je mezi nepostradatelnými technickými prostředky také uvedena termokamera. 

Využití tohoto zařízení při průzkumu je věnována následující kapitola. 
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4. Využití termovize při provádění průzkumu 

Termovizní zařízení, neboli termokamera, je přístroj, který umožňuje zobrazení 

tepelného vyzařování předmětů. Její snímač absorbuje záření v infračerveném spektru, které 

vyzařují předměty před objektivem. Na základě změny elektrotechnických parametrů 

jednotlivých částí snímače pak termokamera vytváří termogram neboli obraz snímané scény 

v infračerveném spektru – podle rozdílů energie vyzářené v infračerveném spektru. Princip 

fungování a provedení termokamer je podrobně zpracován v literatuře [11]. Významnou 

změnou v této oblasti od publikování dané práce je vydání normy NFPA 1801 [20]. 

4.1. Metodika používání termokamer 

Hlavním podkladem pro používání termokamer u jednotek požární ochrany na území 

České republiky jsou dosud pouze návody k obsluze jednotlivých výrobců. Situace 

v platných celostátních předpisech (Bojový řád, cvičební řád, konspekty odborné přípravy) 

je v této oblasti naprosto stejná, jak je popsána v [11]. Použití termokamery je jako vhodné 

uvedeno v některých metodických listech [9]. Ačkoli byla v [10] již v roce 2008 navržena 

podoba konspektu odborné přípravy jednotek požární ochrany, jehož předmětem byl souhrn 

základních poznatků a pravidel o teorii, použití a taktickém nasazení termokamery, ani 4 roky 

po publikování dané práce není v těchto základních dokumnetech pro odbornou přípravu 

jednotek zpracována metodika pro použití termokamer. Naproti tomu v USA jsou pořádány 

specializované kurzy zaměřené na správné používání termokamer, např. [13]. 

Metodika průzkumu místnosti pomocí termokamery při vyhledávání osob uvedená 

v [7] spočívá v prohlédnutí každé místnosti ze dveří ještě před vstupem dovnitř. Průzkumná 

skupina se zastaví v zárubních dveří a obsluha termokamery provádí následující úkony tak, 

aby na displej termokamery viděl i jeho kolega: 

 Zevrubné prohlédnutí plochy podlahy. Tím zjistí, zda se na podlaze nacházejí 

osoby, překážky, nebo díry v podlaze, případně popadané trosky. 

 Prohlédnutí stropu z jednoho rohu do druhého. Dává informaci o celistvosti 

stropu, možných ohroženích pádem konstrukcí a přítomnosti horké vrstvy. 

  Prohlédnutí střední výšky stejným směrem jako byl prohlédnut strop. 

 Detailní prohlédnutí plochy podlahy [7] 
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Po tomto „zmapování“ místnosti vstupuje průzkumná skupina do místnosti a dále 

pokračuje standardním udržováním kontaktu se stěnou k místu, které nebylo možno 

prohlédnout ode dveří. Je-li místnost prokazatelně prázdná po prohlédnutí z úrovně zárubní, 

pokračuje průzkumná skupina do dalšího prostoru, kde je proveden stejný postup. [7] 

4.2. Přínos termokamery pro průzkum v zakouřeném prostoru 

V podmínkách ztížené nebo nulové viditelnosti je vyřazen hlavní lidský smysl sloužící 

k orientaci, tedy zrak. Protože za určitých podmínek infračervené záření proniká kouřem, 

díky možnosti zobrazení termogramu, je možno hasičům alespoň částečně a zkresleně 

ztracený smysl nahradit. Na tento zkreslený obraz si ale hasiči musí zvyknout při výcviku a na 

základě fyzikálních principů termovize si uvědomit, že je zobrazováno tepelné vyzařování 

látek a ne běžný černobílý obraz. Tím je značně zvýšena schopnost orientace v zakouřeném 

prostředí. Při použití termovize jsou hasiči schopni rozeznat osoby, překážky, vybavení 

prostoru, hrany a rohy stěn. Značně usnadněno je také nalezení ohniska a směrů šíření požáru. 

4.3. Omezení použití termokamery a problémy 

Zásadní pro správné používání je uvědomění si limitů termovize. Jedná 

se o elektrooptické zařízení, které jako každé zařízení podléhá poruchám a je závislé na zdroji 

elektrické energie. Oblasti odolnosti a výdrže termokamer jsou nově specifikovány [20].  

Z důvodu nebezpečí poruchy nebo vyčerpání akumulátoru není možné na termokamery 

spoléhat a používat je jako jediný navigační prostředek. Hlavním zdrojem orientace 

v prostoru musí zůstat fyzický kontakt se stěnou a hadicové vedení jako vodítko k rychlému 

opuštění prostoru. 

Limity dané fyzikální podstatou termovize podle [10] jsou: 

 Obraz je zobrazován na základě tepelného vyzařování látek 

 Transparentní pevné látky, jako sklo a některé plasty, se chovají jako odrazné 

(sklo) nebo tlumící plochy (plasty)  

 Nesvítivý plamen není detekovatelný – kinetický hořák, hoření H2 

 Materiály s podobnou teplotou a emisivitou se mohou zobrazovat jako jeden 

celek 

 Neschopnost zobrazovat skrz kapaliny 
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5. Návrh prostoru určeného pro měření časové závislosti 

prováděné záchrany 

Cílem této kapitoly je navrhnout takový prostor, v jakém se hledání osob v nulové 

viditelnosti provádí nejčastěji, nebo lze takovou činnost předpokládat. Proto je prostor 

navrhován s ohledem na nejvyšší počet požárů a obětí požárů v daném odvětví, dále 

pak podle počtu variant objektů na území České republiky. Konkrétní dispozice prostoru 

je navržena podle nejčastější dispozice a trendů výstavby. V době plánování experimentu, 

na podzim roku 2011, dosud nebyly dostupné předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 

2011 (dále jen Sčítání 2011), proto byly použity výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2001 

(dále jen Sčítání 2001). Stejně tak nebyla dostupná Statistická ročenka HZS ČR za rok 2011 

(dále jen Statistická ročenka 2011). V době dokončení této práce jsou předběžné výsledky 

Sčítání 2011 i Statistická ročenka 2011 dostupné, proto jsou zde také uvedeny. 

5.1. Určení typu vhodného prostoru na základě statistiky počtu požárů 

Výchozími údaji pro výběr prostoru jsou statistická data počtu požárů a počtu obětí 

z uplynulých let, která shromažďuje Ministerstvo vnitra Generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky. Dlouhodobě nejvyšší počty obětí (usmrcených 

a zraněných osob) jsou dle [14],[16],[17],[18] a [19] u požárů vzniklých v domácnostech, 

jak je patrné z grafu na Obr. 2. Na Obr. 3 je znázorněn vývoj počtu požárů v domácnostech, 

rozdělených na podkategorie požáry bytových domů a rodinných domů včetně ostatních 

budov pro bydlení. 
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Obr. 2: Graf počtu úmrtí osob při požárech v letech 2007-2011  podle odvětví 

[14][16][17][18][19] 

 

 
Obr. 3: Graf vývoje počtu požárů v bytových domech a v rodinných domech včetně ostatních 

budov pro bydlení v období 2007-2011 [14][16][17][18][19] 

Od roku 2009 je počet obětí ve Statistických ročenkách rozdělen podle druhu domu 

na oběti při požárech v bytovém domovním fondu a oběti při požárech rodinných domů 
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včetně ostatních budov pro bydlení. Počty obětí jsou znázorněny na Obr. 4 pro bytové domy 

a na Obr. 5 pro rodinné domy včetně ostatních budov pro bydlení. 

 
Obr. 4: Graf počtu obětí požárů v bytových domech v období 2009-2011 [14][18][19]  

 
Obr. 5: Graf počtu obětí požárů v rodinných domech a ostatních budovách pro bydlení 

v období 2009-2011 [14][18][19] 

Vývoj počtu požárů naznačuje klesající tendenci u požárů bytových domů a růst počtu 

požárů v rodinných domech včetně ostatních budov pro bydlení. Je patrné, že počet zraněných 

osob je vyšší u požárů bytových domů, na rozdíl od počtu usmrcených osob, který je mírně 

vyšší u požárů v rodinných domech včetně ostatních budov pro bydlení. Výjimkou je rok 

2010, kdy byl počet požárů v tomto odvětví abnormálně vysoký. Z těchto výsledků nelze 

jednoznačně určit, kterým směrem se při návrhu prostoru vydat – zda měření provádět 

v podmínkách rodinného domu, či bytu v bytovém domě. 

5.2. Vyhodnocení počtu bytů 

Dalším použitým statistickým údajem je skladba bytového fondu na území České 

republiky. Na Obr. 6 jsou v grafu zobrazeny počty obydlených bytů v rodinných a bytových 

domech podle výsledků Sčítání z let 2001 a 2011. 
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Obr. 6: Počty obydlených bytů podle typu domu v letech 2001 a 2011[1] [4]  

Z uvedených výsledků vyplývá, že o třetinu více domácností bydlí v bytech 

v bytových domech. Proto byla tato oblast zvolena pro návrh vhodného prostoru. 

5.3. Určení dispozice prostoru 

Posuzována jsou data ze Sčítání 2001, doplněná o údaje z Veřejné databáze Českého 

statistického úřadu za období 2001-2010. Novější data nejsou k dispozici. Rozložení 

bytového fondu podle počtu místností v bytě k 1. březnu 2001 je uvedeno v grafu na Obr. 7. 

Z hodnot je patrné, že nejčastěji obývaným bytem byl byt s kuchyní a dvěma dalšími pokoji 

(dispozice bytu 2+1). Druhou nejčastěji užívanou dispozicí je byt s kuchyní a jedním pokojem 

(dispozice bytu 1+1). Pro provedení experimentu je tato dispozice nedostatečně členitá, 

proto není dále uvažována. 

 
Obr. 7: Graf počtu obydlených bytů v bytových domech podle dispozice bytu [3] 

Poměrné zastoupení bytů podle počtu místností, dokončených od roku 2001, 

je zaneseno do grafu na Obr. 8.  
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Obr. 8: Graf podílu dispozic bytů v bytových domech dokončených v letech 2001-2010 [2] 

Z hodnot je patrné, že i nadále jsou nejčastěji budovány byty v dispozicí 2+1. Trendem 

posledních let je také zvyšující se podíl bytů s kuchyní a třemi pokoji (dispozice bytů 3+1) 

na úkor bytů s jedním pokojem.  

5.4. Určení vhodného počtu figurantů pro navržené prostory 

Pro určení vhodného počtu figurantů byla použita data rozložení bytového fondu podle 

počtu obyvatel bytu, dle Sčítání 2001. Jejich rozložení je znázorněno v grafu na Obr. 9. 

Průměrná obydlenost bytu v bytovém domě byla 2,46 osob. Nejčetněji zastoupené byly byty 

obývané dvěma osobami a jednou osobou, bytů obývaných třemi a čtyřmi osobami bylo 

řádově o třetinu méně. 

 
Obr. 9: Graf rozložení bytového fondu podle počtu obyvatel bytu [5] 
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5.5. Navrhovaný prostor 

Pro měření časové náročnosti vyhledávání osob v zakouřeném prostředí jsou 

po vyhodnocení statistických podkladů navrhovány dva prostory následovně: 

 Byt o dispozici 2+1 v bytovém domě, v prostoru umístěni dva figuranti. 

 Byt o dispozici 3+1 v bytovém domě, v prostoru umístěni tři figuranti. 

Charakteristická dispozice pro vyhledávání osob v zakouřeném prostředí je dispozice 

2+1. Jako druhá možná dispozice prostoru, s ohledem na nové trendy ve výstavbě a relativní 

vyšší složitost prostoru byla zvolena dispozice 3+1. 
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6. Příprava experimentálního ověření časové náročnosti 

vyhledávání osob v zakouřeném prostoru 

Pro zjištění časové náročnosti vyhledávání osob v zakouřeném prostoru byl na týden 

od 30. ledna do 3. února 2012 naplánován experiment v souladu s poznatky uvedenými 

v předchozích kapitolách. Shánění vhodného prostoru, zařizovacích předmětů, jednotek 

požární ochrany a termovize probíhalo v prosinci 2011 a lednu 2012. Vlastní měření 

posloužilo také jako výcvik zúčastněných jednotek požární ochrany v prostoru s nulovou 

viditelností. Tato kapitola přibližuje přípravu a průběh experimentu. 

6.1. Námět a očekávaný průběh experimentu 

Námětem modelové situace je požár bytu v panelovém domě, kde se nachází neznámý 

počet osob. Úkolem průzkumné skupiny je prozkoumat prostor bytu zakouřený skutečným 

kouřem, vyhledat osoby a vyvést je ven ze zakouřeného bytu. Experiment probíhá ve dvou 

prostorech, v bytech o dispozicích 2+1 a 3+1. Z organizačních důvodů a nemožnosti zajistit 

dostatečný počet figurantů, jsou v každém z bytů umístěni dva figuranti, což je v rozporu 

se závěry kapitoly 5.5. Figuranti se po navázání fyzického kontaktu ze strany průzkumné 

skupiny nechají vyvést do prostoru schodiště. Průzkumná skupina se poté vrací na místo 

nalezení figuranta a pokračuje v průzkumu prostoru až do úplného propátrání daného bytu. 

Jedna polovina průzkumných skupin je vybavena termokamerou, druhá polovina je dle svého 

uvážení a své praxe vybavena bourací sekerou. Pro průzkum ve druhém z bytů se vybavení 

vymění a skupina ve stejném složení, která byla v bytě 2+1 vybavená termokamerou, provede 

průzkum bytu 3+1 bez termokamery a naopak. 

6.2. Objekt použitý pro experiment 

Pro provedení experimentu se podařilo zajistit čtyřpodlažní panelový dům typu G57, 

č. p. 222, na parcele č. st. 391, katastrální území Rybník u České Třebové 743984. Fotografie 

objektu je na  

Obr. 10. V minulosti byl objekt využíván nejprve k ubytování dělníků při výstavbě 

železničního uzlu Česká Třebová, později sloužil k bydlení zaměstnanců Československých 

státních drah. Protože objekt přestal vyhovovat požadavkům na kvalitu bydlení, nebyl od 

poloviny 90. let 20. století využíván a dnes je určen k demolici. V každém podlaží se 

nacházely vždy čtyři byty dispozice 1+1, 2+1, 3+1 a 4+1. Výjimkou bylo 1.NP, kde se 
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nacházely sklepní prostory. Jako vhodné prostory pro vlastní měření byly podle kapitoly 5.3. 

zvoleny dvě bytové jednotky ve 2. NP, dispozice 2+1 a 3+1. 

  

Obr. 10: Panelový dům, kde ve 2. NP probíhal experiment 

Počáteční stav 

Byty se nacházely ve velmi špatném stavu. Zcela zde chyběly výplně otvorů 

ve svislých obvodových a vnitřních konstrukcích, v některých oknech zbyly poničené dřevěné 

rámy. Nebyly zde zařizovací předměty ani technické zařízení staveb, chyběly radiátory 

i veškerá elektroinstalace. U obou bytů byla poškozena nenosná svislá konstrukce z pálených 

cihel, pravděpodobně při odstraňování vany a rozvodů vody, jak je patrné z fotografie 

na  Obr. 11. Vertikální instalační rozvod nebyl mezi podlažími oddělen, v obou bytech 

byly poškozené svislé konstrukce ohraničující tento rozvod. Na podlaze byly pouze zbytky 

původní podlahové krytiny – linolea, velké množství střepů z rozbitých oken a v koupelnách 

suť z rozbourané zdi.   
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Obr. 11: Pohled do koupelny v bytě 2+1 

V horní části snímku je patrná chybějící část svislé nenosné konstrukce, vybouraná patrně při 

odstraňování vany. Vzniklým průhledem, částečně zakrytým kredencí, je vidět do kuchyně. 

Dolní část snímku zachycuje hromadu suti. V tomto prostoru bylo založeno topeniště. 

Úprava bytů před měřením 

Okenní otvory byly uzavřeny deskami sololit a starými koberci z vlastních zásob. 

K vyplnění okenního otvoru v obývacím pokoji v bytě 3+1 byla použita zakoupená průhledná 

PE folie. Dále byly do obou bytů osazeny vstupní dveře, nalezené v jiných částech objektu. 

Interiér byl vybaven podle účelu jednotlivých místností vyřazeným nábytkem, 

jak je konkrétně popsáno v kapitolách 6.3 a 6.4. Vyřazený nábytek poskytli Městský úřad 

Ústí nad Orlicí, Policie České republiky Územní odbor Ústí nad Orlicí a rodinní přátelé. 

Celkem se jednalo o 10 skříní, 9 stolů a stolků, 16 židlí, 2 křesla a 1 postel. Rozbité sklo 

a stavební suť byly přesunuty do koupelen, jak je patrné z Obr. 11. Vstupy do vertikálních 

instalačních rozvodů a prostupy mezi podlažími byly utěsněny. K tomu byly použity 

dřevotřískové police ze skříní, odřezky koberce a obnošené textilie. Dále byla na podlaze 

náhodně rozmístěna zbývající prkna a cihly, simulující drobné vybavení bytu. Vybavení bytů 

zařizovacími předměty a další práce uvedené v této kapitole probíhaly ve dnech 

25. až 29. ledna.  
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6.3. Popis situace v prostoru č.1 

Vstup do prostoru č.1, kterým byl byt 2+1, je umístěn proti schodišti. Vnější stěna 

s okny je orientována na severovýchod. Dispozice bytu včetně umístěného vybavení 

je znázorněna na Obr. 12. Užitná plocha bytu je přibližně 54 m
2
. Světlá výška je 2600 mm. 

 
Obr. 12: Půdorys bytu 2+1 

 

Za vstupními dveřmi se nachází malé zádveří, ze kterého se vstupuje do místnosti 

vybavené jako ložnice. Zde byla umístěna skříň, postel a dvě židle. Na zádveří vpravo 

navazuje chodba, ze které lze vstoupit zleva po řadě do toalety, koupelny, kuchyně 

a obývacího pokoje. Toaleta byla ponechána bez vybavení. Koupelna byla využita jako 

spalovací prostor. V kuchyni byla umístěna kredenc, jídelní stůl a dvě židle. Obývací pokoj 

byl zařízen dvojicí skříní, konferenčním stolkem, křeslem, pracovním stolem a kolečkovou 

židlí. 

Rozmístění figurantů v bytě 2+1 

Figuranti byli rozmístěni na specifická místa, zmíněná jako možné úkryty v [15] která 

jsou zakreslena křížkem na Obr. 12. První figurant ležel na posteli, nebyl zakrytý, 

jak je znázorněno na Obr. 13. Druhý figurant byl umístěn do zavřené skříně v obývacím 

pokoji, což je jedno z možných míst, kde se při požáru schovávají děti. Pro skupinu 

vybavenou termokamerou je první figurant snadno rozpoznatelný, naproti tomu druhý 

figurant je odhalitelný až po otevření skříně.  
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Obr. 13: Figurant ležící na posteli v ložnici 

6.4. Popis situace v prostoru č.2 

Tento prostor, kterým byl byt 3+1 je umístěn napravo od schodiště. Přibližná užitná 

plocha bytu je 76 m
2
, světlá výška je 2600 mm. Dispozice bytu s vybavením je vyobrazena 

na Obr. 14. Přes celý byt vede průběžná chodba. Po pravé straně na chodbu navazují po řadě 

toaleta, koupelna, kuchyně, pracovna a ložnice, naproti ložnici se nachází obývací pokoj. 

Toaleta nebyla vybavena, koupelna opět posloužila jako spalovací prostor. Kuchyň 

byla vybavena stolkem, dvojicí židlí a jednou skříní položenou na bok, simulující kuchyňskou 

linku. V pracovně bylo vybavení umístěno pouze u východní stěny, a sice dvojice skříní 

a pracovní stůl se židlí v rohu místnosti. Na chodbě, mezi vstupem do pracovny a ložnice 

byla naskládána prkna, nahrazující botník. V ložnici byla instalována dřevěná konstrukce, 

simulující manželskou postel, pod okno byla umístěna židle, nahrazující noční stolek, 

proti čelu postele byl umístěn stůl s dvojicí židlí. Na konci chodby byly o zeď opřeny 

zbývající dřevotřískové desky. V obývacím pokoji byl situován pracovní stůl a kolečková 

židle, dvě skříně a konferenční stolek s křeslem a kolečkovou židlí.  
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Obr. 14: Půdorys bytu 3+1 

Rozmístění figurantů v bytě 3+1 

Poloha figurantů je patrná na Obr. 14, kde je zakreslena křížkem. První figurant 

je sedící v kuchyni v rohu vedle skříně, toto místo bylo zvoleno jako nejvzdálenější místo 

při levostranném průzkumu, viz Obr. 15. Druhý figurant sedí v křesle v obývacím pokoji 

s nohama na konferenčním stolku, jak je znázorněno na Obr. 16, tento figurant znázorňuje 

osobu, která si během přípravy pokrmu odešla odpočinout a na křesle usnula. 

6.5. Zázemí pro obsluhu 

Na stejném patře, jako probíhal experiment, v sousedním bytě dispozice 4+1, byla 

zbývajícím nábytkem vybavena jedna místnost. Bylo zde PE folií utěsněno okno, na podlahu 

položeny zbytky koberce pro odkládání vybavení (zejména dýchací techniky figurantů), 
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umístěn stůl a tři židle. Bylo zde stálé místo zapisovatele a zde také hasiči po ukončení svých 

pokusů zakreslovali pravděpodobnou dispozici právě propátraného prostoru.  

 
Obr. 15: Figurant v kuchyni 

 

 
Obr. 16: Figurant v obývacím pokoji 
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7. Ověření časové náročnosti vyhledávání osob v zakouřeném 

prostoru s termovizí, bez termovize  

Vlastní měření bylo provedeno od pondělí 30. ledna do středy 1. února 2012 společně 

s kolegou Bc. Vojtěchem Čermákem. Původně bylo provádění měření plánováno až do pátku 

3. 2. 2012, ale bylo předčasně ukončeno z důvodu porušení svislé nenosné konstrukce. 

Nicméně pro prostor bytu 2+1 se podařilo získat dostatečný počet dat.  

7.1. Měřené veličiny 

Elektronickými stopkami byly zaznamenávány časy od vstupu průzkumné skupiny 

do prostoru po nalezení figuranta (ohlášení nálezu pomocí RDST) jeho vyvedení z prostoru, 

nalezení druhého figuranta, jeho vyvedení z prostoru a čas opuštění prostoru s nahlášením, 

že se v prostoru další osoby nenachází. Při vyvedení druhého figuranta byl průzkumné 

skupině položen dotaz, zda mají propátraný celý prostor a zachráněny všechny figuranty. 

Pokud byla odpověď kladná, byl pokus ukončen a čas opuštění prostoru byl shodný s časem 

záchrany druhého figuranta.  

Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví nebyl zapisovatel, který zároveň měřil čas, 

přítomen u vstupu do prostorů, ale nacházel se v místnosti zázemí. S průzkumnou skupinou 

byl ve spojení pomocí radiostanice. Zpráva o důležitých momentech pro měření času (vstup 

do prostoru, opuštění prostoru, nálezy a záchrany figurantů) byla předávána v tomto tvaru: 

„Průzkumná skupina pro velitele zásahu, vstupujeme do prostoru/opouštíme prostor.“ 

Původně bylo plánováno, že všechny průzkumné skupiny budou průzkum provádět 

stejným směrem – levotočivě. Během prvního dne, ale některé průzkumné skupiny, 

i přes upozornění na dodržení shodného směru průzkumu, prováděly průzkum pravostranný. 

V průběhu celého měření byl počet pravostranných a levostranných průzkumů srovnatelný. 

7.2. Termokamery použité při experimentu 

Pro provedení experimentu byly společností Dräger safety s.r.o. zapůjčeny 

dvě termokamery. Obě termokamery pořizovaly videozáznam, bohužel se ale některé části 

záznamu nepodařilo uložit. Při experimentu byla průzkumnými skupinami používána 

termokamera Dräger UCF 7000. Jedná se o střední kategorii současné druhé generace 

termokamer UCF určených pro nasazení ve specifických podmínkách požární ochrany. 

Termokamera splňuje požadavky normy NFPA 1801. Druhá zapůjčená termokamera, 
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typu UCF 3200, byla využívána k dohlížení na postup průzkumných skupin v zakouřeném 

prostoru a pořizování záznamu. Jedná se o zástupce vyšší třídy předchozí generace 

termokamer Dräger UCF. 

7.3. Jednotky požární ochrany zúčastněné experimentu 

Experimentu se v rámci své odborné přípravy zúčastnili příslušníci Hasičského 

záchranného sboru (dále jen HZS) Pardubického kraje z centrální požární stanice 

Ústí nad Orlicí a stanice Vysoké Mýto, a také zaměstnanci Hasičské záchranné služby Správy 

železniční dopravní cesty (dále jen HZS SŽDC) ze stanice v České Třebové. Žádná z těchto 

jednotek není v současné době vybavena termokamerou, toto měření bylo jejich první 

praktické setkání s tímto přístrojem. Každý měřící den měly uvedené jednotky 

z Ústí nad Orlicí a České Třebové poskytnout po dvou družstvech hasičů s vlastní CAS, 

vždy dopoledne po jednom družstvu, v době oběda probíhalo střídání a cca ve 13 hodin 

se dostavila dvojice nových družstev. Figuranti a pomocníci byli z řad JSDH Ústí nad Orlicí – 

Černovír, příslušníků denní směny HZS ÚO Ústí nad Orlicí a rodinných přátel. Figuranti 

byli vždy vybaveni stejnými ochrannými prostředky jako průzkumná skupina, tedy prostředky 

uvedenými v kapitole 3.4. 

7.4. Zakouření prostoru 

Protože byla snaha toho měření co nejvíce přiblížit skutečnému zásahu, byl prostor 

zakouřen skutečným kouřem vzniklým při hoření pevných paliv. V obou bytech 

byly pro spalování materiálu vyčleněny koupelny, čímž bylo znemožněno přenesení požáru 

na další hořlavé vybavení prostoru. Tato volba se později ukázala jako nevhodná pro špatný 

stav svislých nosných konstrukcí, jak je podrobně uvedeno v kapitole 0. Jako palivo sloužily 

europalety ze zásob flashover kontejneru ve Vysokém Mýtě a později také rámy rozbitých 

oken. Při zapalování bylo použito dřevo ze dvou europalet, obalový karton a novinový papír. 

Snížení viditelnosti bylo podporováno přidáváním sněhu na hořící povrch, což zapříčinilo 

zvýšení vývinu kouře a vodní páry. Úspěšné testovací zakouření proběhlo v odpoledních 

hodinách v neděli 29. ledna za asistence CAS 24  JSDH Ústí nad Orlicí Černovír. 

Během experimentu byla kontrola zakouření prováděna spolu s figuranty před každým 

měřícím pokusem, podle potřeby bylo přikládáno po jedné europaletě. Pozitivní kritéria 

pro vpuštění průzkumné skupiny byla: 

 Neutrální rovina v úrovni podlahy. 
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 Maximální viditelnost na vzdálenost předpažené ruky. 

Při vyšší viditelnosti nebyla průzkumná skupina vpuštěna do prostoru 

a byla provedena opatření pro zvýšení hustoty kouře – přiložení hořlavého materiálu 

nebo naopak přidání sněhu. Nejvyšší teplota v prostoru ve výšce 2 m od podlahy 

byla dle použité termokamery přibližně 50 °C, vznik jevu flashover byl tedy znemožněn. 

Na Obr. 17 je fotografie z ranního zakuřování prostoru bytu 2+1, pohled z chodby směrem 

k zádveří. Na obrázku je dosud patrná neutrální rovina ve výšce cca 160 cm. 

 
Obr. 17: Fotografie z raního zakuřování prostoru v úterý 31. ledna, byt 2+1 

7.5. Podmínky experimentu 

 Všem hasičům bylo povoleno použití svítilen umístěných na přílbě  

 Ruční svítilny byly zakázány 

Původně bylo plánováno provádění průzkumu se zavodněným útočným proudem, 

pro silné mrazy bylo od tohoto záměru upuštěno a průzkumná skupina byla vybavena 

pouze nezavodněným útočným vedením, které sloužilo jako vodící prvek pro opuštění 

prostoru. Po vstupu do prostoru bytu byly pomocníkem uzavřeny dveře a hadice prostrkávána 

mezerou v místě prahu. Postup průzkumné skupiny byl zaznamenáván buď termokamerou, 

kterou byla skupina vybavena, nebo obsluhou, která uvnitř bytu druhou termokamerou 

dohlížela na provádění experimentu. Meteorologické podmínky byly příznivé, po celou dobu 
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měření bylo bezvětří, mrazivo, jasno, beze srážek. Teploty se během měření pohybovaly 

v rozmezí -16 až 0 °C. 

7.6. Průběh měření 

Pondělí 30. ledna 

Předem bylo rozhodnuto, že tento den se bude měření provádět pouze v prostoru bytu 

2+1, z důvodu nedostatku pomocníků pro zajištění měření v obou bytech. 

V 7:00 byla provedena kontrola objektu a příprava paliva, instruování figurantů 

a zapisovatele. Zakuřování prostoru bylo zahájeno až po příjezdu jednotky HZS SŽDC 

a vytvoření nezavodněného útočného proudu C52, v 9:00. Po příjezdu jednotky 

HZS Pardubického kraje byl proveden nástup přítomných jednotek, kde jim byly předány 

základní informace o cíli a průběhu měření, termokameře, její obsluze a možnostech. 

Termokamera byla jednotkám ponechána pro navyknutí si na ovládací prvky a obraz. 

Zároveň bylo zajištěno, aby hasiči, čekající na svůj měřící pokus, zůstali mimo objekt 

nebo v 1.NP, kde je odlišná dispozice prostoru.  První průzkumná skupina byla do prostoru 

vpuštěna v 10:04. Za dopoledne se vystřídaly celkem 4 skupiny. Po první skupině muselo 

být upraveno utěsnění prostoru, protože průzkumná skupina zničila jeden z uzávěrů svislé 

instalační šachty, a docházelo tak k většímu úniku kouře. To bylo nově provedeno umístěním 

dřevotřískové desky do svislé instalační šachty na úrovni podlahy ve 3.NP a obložením 

textiliemi. Po přestávce na oběd a vystřídání družstev JPO byla bez dalších komplikací 

provedena další 4 měření. Činnost byla tento den ukončena v 16:00. Hasiči z této směny měli 

původně provádět také průzkum v bytě 3+1 a to ve čtvrtek 2. února. Proč tomu tak nebylo, 

je uvedeno v kapitole 0. 

Úterý 31. ledna 

Na tento den byl domluven příjezd jednotek odlišně. V 8:00 se dostavila jednotka HZS 

Pardubického kraje, jednotka HZS SŽDC až v 10:00. Navíc přijela dopoledne jedna skupina 

příslušníků – instruktorů z flashover kontejneru z požární stanice ve Vysokém Mýtě. Protože 

se podařilo zajistit vyšší počet pomocníků, byly zakouřeny oba byty a měření v nich probíhalo 

současně. Tento den se bez větších komplikací podařilo provést 9 měření v každém z bytů, 

celkem tedy 18 měření. Činnost byla ukončena až za tmy, v 16:30. 
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Středa 1. února 

Tento den se mělo pokračovat stejným způsobem jako v úterý, ale ráno při kontrole 

prostoru bylo zjištěno zřícení svislé nenosné konstrukce koupelny v bytě 3+1 

a nezanedbatelné poškození stejné konstrukce v bytě 2+1, jak je patrné z fotografií na Obr. 18 

a Obr. 19. Dispozice bytu 3+1 se destrukcí stěny změnila a bylo rozhodnuto za těchto 

okolností v tomto prostoru dále neměřit. V bytě 2+1 byl proveden pokus o zakouření pomocí 

vyvíječe kouře, ale ten prostor zakouřil nedostatečně, pravděpodobně kvůli nízké teplotě 

vzduchu. V tuto chvíli bylo nutno změřit časy alespoň tří skupin vybavených termokamerou.  

Proto bylo opět přistoupeno k použití skutečného kouře. Hasiči byli informováni o hrozícím 

nebezpečí pádu konstrukce a obsluha po každém pokusu kontrolovala stav poškozené stěny. 

Díky ochotě a chuti všech přítomných hasičů byly dopoledne získány časy sedmi 

průzkumných skupin, protože se do měření zapojili i strojníci přítomných jednotek, a také 

přítomní příslušníci denní směny centrální požární stanice Ústí nad Orlicí (instruktoři 

flashover kontejneru). Odpolední, i naplánovaná čtvrteční měření byla zrušena. 

 
Obr. 18: Zřícená stěna v bytě 3+1, pohled ze dveří koupelny 
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Obr. 19: Poškození stěny mezi koupelnou a kuchyní v bytě 2+1, pohled z kuchyně 

Červené šipky ukazují na trhliny vzniklé ve svislé nenosné stěně. 

7.7. Zhodnocení průběhu experimentu 

V průběhu tří dnů se podařilo získat sady časů 24 průzkumných skupin v prostoru bytu 

2+1, z kterých bylo 12 skupin vybavených termovizí a 12 skupin bez termovize. V prostoru 

bytu 3+1 bylo měření předčasně ukončeno, zde bylo získáno 10 sad časů, z kterých bylo 

6 skupin vybavených termovizí a 4 skupiny bez termovize. Slovní popis průběhu průzkumu 

vybraných skupin je proveden v kapitole 8. Vyhodnocení získaných dat je v kapitole 9. 
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8. Popis činnosti vybraných skupin 

V této kapitole je popsána činnost vybraných skupin při provádění průzkumu 

a zhodnocení hlavních chyb. Průzkumné skupiny jsou z důvodu zachování anonymity hasičů 

označeny písmeny, kde T na začátku názvu označuje skupiny vybavené termokamerou. 

Skupiny z bytu 2+1 jsou A až L resp. TA až TL, skupiny z bytu 3+1 jsou M až P a TM až TR. 

8.1. Popis skupin v prostoru bytu 2+1 

Skupina A 

Tato skupina byla první, která se zúčastnila měření. Do prostoru vstoupila vybavená 

bourací sekerou a prováděla levostranný průzkum. Po celou dobu pobytu v prostoru bytu 2+1 

se oba členové pohybovali nízko u země, vzájemně se informovali o předmětech, 

které objevili, a o hrozících nebezpečích. Bourací sekeru využívali k rozšíření propátraného 

prostoru, včetně prostoru pod postelí a stoly. Všechny skříně důsledně prozkoumali. 

Část jejich postupu je jako videozáznam uvedena v Příloze č.1.  

Skupina B 

Tato skupina prováděla pravostranný průzkum v bytě 2+1 bez bourací sekery. Hasiči 

se pohybovali spíše vzpřímeně. Několikrát došlo ke vzdálení členů průzkumné skupiny 

od sebe. Část videozáznamu, začínající vyvedením osoby ze skříně v obývacím pokoji 

a končící opuštěním prostoru, je uvedena v Příloze č.1. 

Skupina D 

Průzkum byl prováděn pravostranně, z počátku velmi důsledně. Největší chybou této 

skupiny bylo přemisťování veškerých předmětů a nábytku, na které narazili v obývacím 

pokoji. Tím si hasiči značně zkomplikovali svůj ústup ven z prostoru. Po návratu na místo 

nálezu se díky změněné dispozici průzkumná skupina ztratila. Prostor kuchyně nebyl 

prozkoumán. Po nálezu druhého figuranta opustila skupina prostor, aniž by jej doprohledala. 

Videozáznam jejich postupu, v Příloze č.1, začíná v obývacím pokoji a při vyvádění prvního 

figuranta je přerušen. Navazuje v obývacím pokoji, kde průzkumná skupina po návratu bloudí 

okolo skříně. Záznam je přerušen ještě jednou, je vystřižena část, kde se mění kameraman 

z důvodu nedostatku vzduchu v izolačním dýchacím přístroji. 
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Skupina F 

Členové skupiny se pohybovali při zemi a udržovali spolu fyzický kontakt. Bourací 

sekera, kterou byla skupina vybavena, téměř nebyla využívána, sloužila tedy spíše jako zátěž. 

V obývacím pokoji skupina povalila jednu ze skříní, čímž si zkomplikovala postup. 

Videozáznam celého postupu je v Příloze č.1. 

Skupina TA 

Skupina prováděla levostranný průzkum, ve vzpřímené pozici a udržovala kontakt 

se stěnou. Při vstupu do místnosti se obsluha termokamery rozhlížela po místnosti, 

jak je uvedeno v kapitole 4.1. Termokamera byla používána k prohlédnutí špatně dostupných 

míst, např. pod postelí. Přiložený videozáznam, v Příloze č.1, začíná vyvedením figuranta 

z ložnice. 

Skupina TB 

Po celou dobu průzkumu byl udržován kontakt se stěnou. Skupina prováděla 

pravostranný průzkum. U této skupiny se poprvé projevilo opocení objektivu kondenzovanou 

vodní párou. To značně snížilo kvalitu výsledného obrazu a možnost orientace. Po vyvedení 

figuranta z obývacího pokoje skupina zamířila přímo do ložnice, před opuštěním prostoru 

se ale vrátila do kuchyně. V Příloze č.1 je přiložen videozáznam celého průzkumu. Další 

skupiny, vybavené termokamerou, byly instruovány o možnosti opocení objektivu a postupu, 

jak tento problém řešit (otřít objektiv). 

Skupina TC 

Po vstupu do prostoru bytu 2+1 prováděla skupina levostranný průzkum. První 

figurant byl nalezen velice rychle, po 1 minutě a 2 s. Po jeho záchraně skupina pokračovala 

v průzkumu, ale na termokameru se spoléhala až příliš. Okolo skříně v obývacím pokoji, kde 

byl umístěn druhý figurant, skupina několikrát prošla, aniž by tuto skříň propátrala. 

Po upozornění členů skupiny na skutečnost zapomenutého figuranta byl tento nalezen, když 

člen nevybavený termokamerou tuto skříň náhodně nahmatal a upozornil na nález kolegu. 

Důvodem vzniku této nebezpečné situace byla nezkušenost s používáním termokamery 

v kombinaci s nekritickým spoléháním na termokameru. Po ukončení pokusu byla celá 

situace konzultována s oběma členy skupiny, při čemž si byli plně vědomi své chyby. 

Celý průběh průzkumu této skupiny byl zaznamenán i druhou termokamerou a je přiložen 

v Příloze č.1. 
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Skupina TE 

Prováděla levostranný průzkum ve vzpřímené pozici. Termokameru používala 

k prohledání špatně přístupných míst. Oba členové udržovali kontakt, při vyvádění osob 

obsluha termokamery navigovala kolegu. Na Obr. 20 jsou náčrtky prostoru obou členů 

průzkumné skupiny. V Příloze č.1 je záznam celého průzkumu z druhé termokamery. 

 
Obr. 20: Srovnání náčrtku prostoru obsluhy termokamery (vpravo) a jeho kolegy (vlevo) 

8.2. Popis skupin v prostoru bytu 3+1 

Skupina O 

Členové této skupiny byli spojeni lanem. Průzkum v bytě 3+1 prováděli ve stoje, 

levostranně a velmi důsledně. Oba členové skupiny spolu dobře komunikovali. Záznam jejich 

postupu, ve kterém chybí část z kuchyně, je přiložen v Příloze č.1. 

Skupina TM 

Tato skupina jako první prováděla průzkum v prostoru bytu 3+1, a to levostranně. 

Spolupráce mezi oběma členy skupiny byla dobrá, hasič s termokamerou informoval kolegu 

o prostoru. Na úrovni vstupu do každé z místností se skupina zastavila a místnost prohlédla. 

Při postupu chodbou podél levé zdi bylo zběžně nahlíženo do míjených prostor, ale správný 

směr postupu byl dodržen. Jediné, co lze této skupině vytknout, je pomalejší reakce 

na nalezení prvního figuranta v obývacím pokoji. Záznam z obou termokamer je přiložen 

v Příloze č.1. 
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Skupina TR 

Členové této skupiny nebyli ze stejné jednotky. Jejich postup v bytě 3+1 byl 

pomalejší, ale precizní. Obsluha termokamery si ve dvou místech nebyla jistá s budoucím 

postupem a o správném směru musel rozhodnout druhý hasič. Záznam z pohledu průzkumné 

skupiny je přiložen v Příloze č.1. 

8.3. Chyby při průzkumu 

Největším nedostatkem při průzkumu bez termokamery bylo vzdalování se členů 

průzkumné skupiny od sebe. V případě skutečného zásahu by bylo velice nebezpečné 

přerovnávání předmětů nalezených v prostoru. U téměř poloviny průzkumných skupin 

vybavených bourací sekerou se ukázalo, že je pro ně tento věcný prostředek pouze zátěží, 

některé skupiny naopak provedly velmi důkladný průzkum právě díky použití bourací sekery.  

U skupin vybavených termokamerou se projevila celá řada začátečnických chyb. 

Nejčastěji se jednalo o tyto: 

 Pozdní rozpoznání a vyřešení kondenzace vodní páry na objektivu. 

 Pomalé rozpoznání figuranta. 

 Pozorování objektů z příliš malé vzdálenosti. 

 Malé zapojení hasiče bez termokamery. 

U jedné skupiny nedošlo k prozkoumání skříně, ve které se nacházel figurant. Všechny tyto 

chyby byly způsobené nezkušeností hasičů s termovizí a lze je eliminovat výcvikem. 
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9. Vyhodnocení získaných parametrů, nákladnost termovize 

V této kapitole je provedeno vyhodnocení získaných časů pro prostor bytu 2+1 a jejich 

grafická interpretace. Z vyhodnocení nebyla vyřazena žádná ze skupin, protože situace, 

ke kterým během měření došlo, mohou nastat i při skutečném zásahu. Z důvodu 

nedostatečného množství pokusů provedených v prostoru bytu 3+1 jsou naměřená data 

uvedena pouze orientačně a nejsou vyhodnocována.  

9.1. Tabulky naměřených hodnot 

Naměřené časy jednotlivých skupin jsou uvedeny v Tab. 2 pro prostor bytu 2+1 

a v Tab. 1 pro prostor bytu 3+1. Jak je uvedeno v kapitole 7.1, časy nalezení jednotlivých 

figurantů nejsou navzájem porovnatelné, protože ne vždy se jedná o nalezení stejného 

figuranta. Relevantní hodnotou je ale čas opuštění prostoru τ, který je dále statisticky 

vyhodnocen. 

Tab. 1: Tabulka naměřených hodnot pro prostor bytu 3+1 

 

# 
Datum 

Čas 

vstupu 
Skupina 

Figurant A Figurant B Doba 

průzkumu τ 

 

Nalezení Záchrana Nalezení Záchrana 

 [hh:mm] [-] [mm:ss] [mm:ss] [mm:ss] [mm:ss] [mm:ss] 

B
ez

 t
er

m
o
k

a
m

er
y
 

1 31.1 10:10 M 01:05 02:05 05:30 06:16 06:57 

2 31.1 11:35 N 00:29 00:59 02:25 03:02 09:44 

3 31.1 14:40 O 03:00 04:10 12:58 13:40 14:00 

4 2.2 10:35 P 01:15 02:08 06:08 07:35 07:40 

S
 t

e
rm

o
k

a
m

er
o

u
 

1 31.1 9:55 TM 01:58 03:40 08:35 09:22 10:25 

2 31.1 10:35 TN 01:24 02:27 04:45 05:51 06:35 

3 31.1 11:00 TO 02:40 03:41 04:08 04:40 07:18 

4 31.1 14:00 TP 01:10 02:13 07:48 08:27 09:42 

5 31.1 15:25 TQ 01:06 01:25 10:16 10:59 15:40 

6 31.1 16:00 TR 01:29 02:33 07:29 08:06 08:40 
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Tab. 2: Tabulka naměřených hodnot pro prostor bytu 2+1 

 

# 
Datum  

Čas 

vstupu  
Skupina 

Figurant č.1 Figurant č.2 Doba 

průzkumu τ 

 

Nalezení Záchrana Nalezení Záchrana 

 [hh:mm] [-] [mm:ss] [mm:ss] [mm:ss] [mm:ss] [mm:ss] 

B
ez

 t
e
rm

o
k

a
m

er
y

 

1. 30.1. 10:04 A 01:55 02:50 12:09 13:17 19:04 

2. 30.1. 11:04 B 02:26 03:07 05:19 06:04 07:33 

3. 30.1. 14:15 C 00:59 01:28 06:12 07:08 10:01 

4. 30.1. 15:00 D 04:55 07:03 13:35 14:28 14:36 

5. 31.1. 9:21 E 00:47 01:55 04:44 05:38 08:56 

6. 31.1. 10:35 F 01:05 01:30 04:35 05:35 09:58 

7. 31.1. 11:05 G 01:58 04:05 04:57 05:55 08:27 

8. 31.1. 13:35 H 01:05 02:24 06:21 07:07 09:13 

9. 31.1. 15:25 I 02:05 02:48 10:20 11:10 15:40 

10. 31.1. 16:00 J 05:31 05:45 06:07 07:55 08:49 

11. 1.2. 10:05 K 01:11 01:41 06:21 06:34 08:38 

12. 1.2. 10:50 L 00:48 01:19 03:54 04:26 06:30 

S
 t

er
m

o
k

a
m

er
o
u

 

1. 30.1. 10:35 TA 01:26 02:19 05:29 05:47 07:08 

2. 30.1. 11:20 TB 03:50 04:45 05:28 06:02 09:48 

3. 30.1. 13:15 TC 01:02 01:59 17:39 21:56 22:48 

4. 30.1. 14:35 TD 01:39 03:34 14:18 14:51 15:05 

5. 31.1. 9:35 TE 00:38 02:11 05:40 07:00 09:27 

6. 31.1. 11:55 TF 02:08 02:49 04:41 05:06 06:04 

7. 31.1. 14:20 TG 02:35 03:20 07:10 07:48 07:48 

8. 1.2. 9:15 TH 02:22 03:02 08:24 09:20 10:16 

9. 1.2. 9:40 TI 00:32 01:05 07:52 08:42 10:14 

10. 1.2. 10:20 TJ 00:34 00:53 04:24 05:03 05:15 

11. 1.2. 11:05 TK 00:43 01:08 02:20 03:19 05:42 

12. 1.2. 11:15 TL 00:57 01:23 05:28 05:53 07:47 
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9.2. Vyhodnocení základních charakteristik času opuštění prostoru τ 

Z  Tab. 2 je patrné, že doba trvání průzkumu prostoru τ se u jednotlivých skupin často 

i značně liší. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke statistickému vyhodnocení těchto dat. 

V následujícím textu jsou vždy indexem T označeny parametry časů skupin vybavených 

termokamerou, tedy skupin TA-TL. Měřením byly získány dva statistické soubory τ a τT, 

reprezentující naměřené hodnoty doby trvání průzkumu bez termokamery a s termokamerou, 

o rozsahu N = 12 prvků. U těchto dvou statistických souborů byly nejprve zjištěny 

charakteristiky polohy a variability. Z důvodu nevýhodnosti formátu času, rozloženého 

na minuty a sekundy, pro matematické operace, bylo počítáno s časem v sekundách 

a pro snadnou orientaci ve výsledkách, bylo-li to vhodné, byly tyto časy opět převedeny 

na minuty a sekundy. 

9.2.1. Určení charakteristik polohy  

Mezi určované charakteristiky polohy patří [6] literatury empirická střední hodnota, 

modus a medián. 

Výpočet střední hodnoty  ̅:  

 ̅  
 

 
∑           

  

   

 ̇                           

 ̅  
 

 
∑             ̇                        

  

   

 

Modus, čili hodnotu argumentu s nejvyšší absolutní četností, není možné určit, protože 

všechny hodnoty argumentu jsou ve statistickém souboru zastoupeny právě jednou. 

 Stanovení mediánu Me bylo provedeno po přetřídění obou statistických souborů 

vzestupně. Medián je podle [6] hodnota argumentu X, rozdělující statistický soubor 

uspořádaný podle velikosti na dvě části o stejném počtu prvků. Stanoven byl podle vzorce 

pro statistický soubor se sudým počtem prvků: 

  ( )     (     )     (       )          ̇                          

  (  )     (       )     (       )          ̇                  
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9.2.2. Určení charakteristik variability 

Určované charakteristiky variability jsou empirický rozptyl a směrodatná odchylka. 

Tyto hodnoty byly také využity pro stanovení rozložení pravděpodobnosti. 

Empirický rozptyl je základní charakteristikou rozptýlení statistického souboru kolem 

jeho střední hodnoty. Výpočet empirického rozptylu s
2
:  

   
 

 
∑(    ̅)             

  

   

                  

  
  

 

 
∑(     ̅ )             

  

   

              

Výpočet empirické směrodatné odchylky: 

  √            ̇                               

   √  
           ̇                               

Vysoká hodnota směrodatné odchylky s a sT ukazuje velkou odchylku hodnot od jejich 

střední hodnoty. Tento rozptyl byl očekávaný, protože byla měřena činnost různých lidí.  

Na základě střední hodnoty a směrodatné odchylky bylo pomocí vzorce: 

 ( )  
 

 √  
 

 
(   ̅) 

                                               

získáno normální rozdělení pravděpodobnosti pro oba statistické soubory. Grafické 

znázornění získaného normálního rozdělení je uvedeno jako Obr. 21.  

 
Obr. 21: Normální (Gaussovo) rozdělení pravděpodobnosti doby propátrání prostoru 
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9.2.3. Určení nejistoty měření 

Při měření časů opuštění prostoru jednotlivými skupinami nebylo z principu tohoto 

experimentu možno opakovat měření s jednou skupinou, protože bylo nutné, aby členové 

skupiny tento prostor neznali. Velká variabilita výsledků je důsledkem měření činnosti 

různých hasičů s jinou úrovní zkušeností, přístupu k měření, fyzickou kondicí, schopností 

prostorové orientace atd. Tato nejistota je náhodnou nejistotou měření, tedy nejistotou typu A. 

Určení standardní nejistoty typu A, označované uxA bylo provedeno podle vzorce: 

    √
 

 (   )
∑(    ̅) 

  

   

          ̇                             

     √
 

 (   )
∑(     ̅ ) 

  

   

         ̇                       

Při měření doby trvání vyhledávání osob v zakouřeném prostředí vznikala nejen chyba 

způsobená rozdílností jednotlivých hasičů, ale také chyba způsobená přenosem informace 

o uskutečnění momentů rozhodujících pro měření. Zprávu, v podobě uvedené v kapitole 7.1, 

trvá předat 5 s. Z pozorování měření bylo patrné, že každá skupina vstoupila do prostoru 

v jiný okamžik předání zprávy. Při opuštění prostoru byla situace podobná, s tím rozdílem, 

že některé skupiny ohlašovaly opuštění prostoru ještě uvnitř prostoru a jiné až po opuštění 

prostoru oběma členy průzkumné skupiny a vytažení hadicového vedení. Rozdíl mezi 

krajními případy lze stanovit na 15 s. Tyto nejistoty lze zahrnout mezi nejistoty soustavné, 

tedy nejistoty typu B, označované jako uxB. Hodnota těchto nejistot je totožná pro měření časů 

skupin vybavených termokamerou i bez ní. 

                                                                                

Kombinovaná standardní nejistota ux, která určí interval, kde leží skutečná hodnota 

s pravděpodobností cca 68 %, byla určena podle vzorce: 

   √(   
     

 )          ̇                                      

   
 √(    

      
 )          ̇                               

Zvýšení pravděpodobnosti výskytu skutečné hodnoty na cca 95 % je provedeno 

rozšířením intervalu, určením rozšířené nejistoty Ux, použitím koeficientu ku = 2:  
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                          ̇                       

   
       

                  ̇                   

Výsledná hodnota doby potřebné pro provedení průzkumu zjištěná měřením je: 

  ( ̅    )  (                  )                          

   ( ̅     
)  (                  )                     

9.2.4. Rozdělení statistických souborů do tříd 

Pro grafické interpretování naměřených hodnot bylo nutno statistické soubory rozdělit 

do jednotlivých tříd. Protože byl počet provedených měření relativně malý (N = 12), 

byl zvolen postup popsaný v [8] podle šířky třídy h: 

  ̇     (         )      (        )          ̇                      

kde  τmax je nejvyšší naměřená hodnota, 

  τmin je nejnižší naměřená hodnota 

Krajní hodnoty byly zvoleny tak, aby to byly nejbližší nižší a nejbližší vyšší celé 

minuty k nejnižší a nejvyšší naměřené hodnotě. Nejnižší hodnotou byla zvolena hodnota 

05:00, nejvyšší hodnotou pak 23:00. Počet tříd n byl určen rozdílem krajních hodnot: 

          

Třídním znakem je aritmetický průměr mezních hodnot každé třídy, tedy pro první 

třídu 05:30 a pro poslední třídu 22:30. Absolutní četnost fi udává celkový počet prvků, 

spadajících do dané třídy. Kumulativní četnost Fi určuje počet prvků, který spadá do dané 

třídy a do tříd nižších. Určí se podle vztahu: 

   ∑   

 

   

                    

Relativní kumulativní četnost Φi nabývá hodnot z intervalu <0;1>. Je určena vztahem: 

   
  

 
                          

Histogram četností prvků v jednotlivých třídách je v kombinaci s relativní kumulativní 

četností uveden jako Obr. 22. 
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Obr. 22: Graf kombinující relativní kumulativní četnosti a histogram četnosti prvků 

Třídy 04:30 a 23:30 jsou zobrazeny pouze pro ohraničení grafu. 

Je patrné, že některé třídy obsahují prvky pouze z jednoho statistického souboru 

a některé třídy neobsahují prvky žádné. Toto rozdělení do tříd bylo zvoleno záměrně, protože 

při menším počtu tříd by byla značně snížena rozlišitelnost rozdílů v naměřených hodnotách. 

Při opakování měření s velkým počtem provedených pokusů, by v souladu s určenou 

pravděpodobností, jak je uvedeno na Obr. 21, došlo k obsazení prázdných tříd 

a není vyloučeno získání výsledků mimo zvolené třídy. 
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9.3. Nákladnost termovize 

V současné době je velké množství termokamer pro hasiče, dle vyjádření obchodního 

zástupce společnosti Dräger Safety s.r.o. a [12], nabízeno v cenové hladině 200-300 tis. Kč 

bez DPH, v závislosti na typu a zvoleném příslušenství. Některé termokamery jsou nabízeny i 

za cenu nižší.  

Výsledky experimentu ukazují zkrácení průměrné doby, potřebné k prohledání 

prostoru bytu o dispozici 2+1 se dvěma figuranty, téměř o jednu minutu. Protože jednotky 

zúčastněné experimentu nebyly vycvičeny pro správné používání termokamery a toto měření 

bylo jejich první setkání s tímto přístrojem, lze očekávat, že rozdíl časů ve prospěch 

termokamery bude při správném výcviku jednotek vyšší. Vzhledem k tomu, že při správném 

výcviku dokáže průzkumná skupina s termokamerou odhalit nebezpečí, které jí hrozí, 

v dostatečném předstihu, je možné termokameru označit za technický prostředek zvyšující 

bezpečnost zasahujících hasičů.[7] 

Při srovnání cen termokamer a dalšího nutného vybavení Hasičského záchranného 

sboru je patrné, že se již nejedná o luxusní vybavení, tak jako v minulosti. S ohledem 

na zvýšení bezpečnosti zasahujících hasičů a zvýšení šance obětí na přežití, by mělo být 

vybavování dalších jednotek požární ochrany termokamerami jedním z cílů Hasičského 

záchranného sboru České republiky.  



43 

 

10. Závěr 

Záchrana osob je základní poslání jednotek požární ochrany. V případě vyhledání 

a záchrany osoby v zakouřeném prostředí jsou hlavními faktory rychlost a důslednost 

průzkumu, oba závislé na orientaci hasičů v daném prostoru. Technickým prostředkem, 

který umožňuje vidět přes kouř, a tím usnadňuje orientaci hasičů, je termovizní přístroj neboli 

termokamera. Celá práce vedla k navržení a provedení experimentu pro ověření časové 

náročnosti vyhledávání osob v zakouřeném prostředí s termokamerou a bez ní.  

Tohoto experimentu, který probíhal ve dvou různých prostorech simulujících byty 

o dispozici 2+1 a 3+1, se zúčastnilo celkem 34 průzkumných skupin. Měřením bylo 

dokázáno, že s použitím termokamery lze dosáhnout kratších časů, potřebných pro průzkum 

zakouřeného prostoru průměrně o 50 s u hasičů, kteří termokameru používali poprvé.  

Pozorováním postupů jednotlivých průzkumných skupin byla odhalena celá řada chyb, 

způsobených nezkušenou obsluhou, které vedly k prodloužení doby jejich průzkumu. Výskyt 

těchto chyb je možné značně snížit praktickým výcvikem jednotek v obsluze termovize. 

Je s podivem, že na celostátní úrovni dosud chybí metodika pro používání těchto zařízení. 

Díky faktickému zkrácení doby potřebné pro průzkum zakouřeného prostředí 

a možnosti nahrazení zraku zasahujícím hasičům, je termokamera přístrojem vedoucím nejen 

k vyšší bezpečnosti zasahujících hasičů ale také efektivnější záchraně ohrožených osob. 

Na základě těchto skutečností a relativně nízké ceny lze termokamery označit za nezbytné 

vybavení každé profesionální jednotky požární ochrany. 

Na práci je možné navázat podobným měřením s jednotkami, které termokameru 

již používají, a tím ověřit skutečnou dobu, o kterou lze průzkum zkrátit. 
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