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ANOTACE 

POKLUDA, Adam. Hasební zásah na vrchu Javorový. Bakalářská práce. OSTRAVA: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014. 36 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou hasebního zásahu na vrchu Javorový, zejména 

za nepříznivých klimatických podmínek. Je rozvržena do sedmi částí. První kapitola 

charakterizuje horu Javorový vrch, její umístění a okolí. V druhé kapitole jsou 

charakterizovány objekty z hlediska stavebního provedení a zajištění pro případ vzniku 

požáru. Třetí kapitola posuzuje dopravu a množství vody pro hašení požáru. Ve čtvrté 

kapitole jsou navrženy možné varianty vedení zásahu. Pátou kapitolou je taktické cvičení 

na největší objekt situovaný na vrchu Javorový, na turistickou chatu. V šesté kapitole je 

obsaženo shrnutí, rozšířené o poznatky a návrhy na zlepšení pro efektivnější hasební zásah. 

V sedmé kapitole je vypracována dokumentace zdolávání požáru turistické chaty. 
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POKLUDA , Adam . Firefighting Intervencion on Javorový Mt. Bachelor Thesis. 

OSTRAVA: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2014. 

36 p. 

 

The bachelor thesis deals with fire fighting at Javorový Mt., especially in adverse weather 

conditions . It is divided into seven parts. The first chapter describes the Mountain Maple 

Hill , its location and surroundings. In the second chapter, objects are characterized in 

terms of building design and ensuring the event of fire . The third chapter considers the 

transport and water for fire fighting. In the fourth chapter are designed to be variants of the 

intervention. The fifth chapter is the largest tactical exercise on building situated on top of 

Maple , a tourist lodge . The sixth chapter is a summary , extended the findings and 

suggestions for improving the effective extinguishing action . In the seventh chapter is 

written documentation Fire fighting tourist cottages . 
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ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je hasební zásah, který by mohl být problémově proveditelný, 

zejména za nepříznivých klimatických podmínek. Jedná se o zásah na vrchu Javorový, 

přesněji na objekty umístěné na této hoře, zejména na turistickou chatu, která má vysokou 

historickou i turistickou hodnotu v této oblasti. Touto oblastí jsou myšleny 

Moravskoslezské Beskydy v okolí města Třinec. A jelikož k objektům na vrchu Javorový 

vede jediná komunikace, která nemusí být vždy průjezdná, je třeba vypracovat alternativní 

varianty vedení zásahu.  

Jedním z důvodů vypracování bakalářské práce byl popud Hasičského 

záchranného sboru Třince a právoplatného majitele téměř veškerých zde umístěných 

objektů, města Třinec. Ve světle nedávné události, jíž byl požár památkově chráněné chaty 

Libušín v lokalitě Pustevny na Vsetínsku, kde zasahovalo více jak 70 hasičů a škoda se 

odhaduje až na osmdesát miliónů korun, byl tento stimul pochopitelný. Dalším důvodem 

byl fakt, že dosud neexistuje žádný dokument požární ochrany, usnadňující jednotkám 

požární ochrany rychlé a účinné zdolávání požáru turistické chaty Javorový. 
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REŠERŠE 

Jedním z cílů rešerše bylo zjistit informace o stavebním provedení a 

protipožárních opatření objektů, situovaných na vrchu Javorový. Jelikož jsou objekty 

převážně majetkem města Třince, byly osloveny příslušné úřady o projektové dokumenty 

k těmto objektům, přesněji požárně bezpečnostní řešení dvou novějších objektů [2] a [3]. K 

hlavnímu objektu zájmu, k turistické chatě, nebylo požárně bezpečnostní řešení 

k dispozici. Vycházelo se tedy pouze ze staršího stavebního řešením [1], z výkladu 

nájemce tohoto objektu a z vlastního průzkumu. Posledním řešeným objektem byla budova 

Českých Radiotelekomunikací a.s., pro kterou jsou dostupné poslední dvě aktuální požárně 

bezpečnostní řešení [4] a [5]. Další důvody proč je zapotřebí myslet na opatření pro vznik 

požáru u těchto objektů jsou uvedeny na webových serverech [14], [15] a [16]. Aby se 

mohlo vhodně definovat množství potřebné vody pro hašení objektů situovaných na vrchu 

Javorový, vycházelo se z monografie [6]. K některým výpočtům se přistupovalo podle 

vlastního logického uvážení, proto bylo pár vzorců upraveno. Nejvhodnější odběrné místa 

vody se řešily ve spolupráci s nájemcem objektu a pro její dopravu na místo požáru byly 

použity výpočty z již zmíněné publikace [6]. Pro řešení různých variant vedení zásahu se 

postupovalo od nejsnadnější varianty až po tu nejsložitější, tedy nejhůře proveditelnou 

variantu. Pro tyto účely posloužily znalosti místního hasičského záchranného sboru, 

integrovaného bezpečnostního centra a v neposlední řadě také zkušenosti členů Horské 

služby Beskyd. Doplňující informace pro extrémnější situace byly poskytnuty Odborem 

dopravy města Třinec. Parametry technických prostředků požární ochrany použité u 

různých variant vedení zásahu se získaly z publikace [7] a od okolních jednotek sboru 

dobrovolných hasičů. Taktické cvičení pro požár turistické chaty bylo konzultováno s 

vedoucím toho cvičení a následně byly použity některé jeho poznatky z hodnocení cvičení 

[8]. Pro vhodné náležitosti dokumentace zdolávání požáru byly zužitkovány informace z 

legislativních pramenů, a to [9], [10] a [11]. Důvody pro zpracování této dokumentace byly 

nalezeny u hasičského záchranného sboru i u správy města Třinec. 
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1 JAVOROVÝ VRCH 

Javorový vrch je hora, která se nachází v Moravskoslezských Beskydech v blízkosti města 

Třinec v okrese Frýdek-Místek. Mohutná rozsocha vybíhá z hlavního hřebene severním 

směrem. Vrchol je v nadmořské výšce 1032 m. Východně od vrcholu, ve vzdálenosti 

přibližně 1,5 km, se nachází Malý Javorový. Zde nalezneme lyžařský areál se třemi 

sjezdovkami, jehož součástí je i turistická chata, stanice horské služby, televizní 

retranslační stanice s vysílačem aj. Horní stanice sedačkové lanovky z Oldřichovic je 0,5 

km od turistické chaty. Nachází se zde přibližně 25 km běžeckých tras. V letních měsících 

slouží Javorový vrch hlavně pro turistické účely a paragliding. Poblíž turistické chaty je i 

odrazová rampa pro rogala [12]. 

Hlavní vrchol vytváří trojmezí. Obec Řeka a třinecké katastrální území Guty a 

Tyra. Hřeben vedoucí vrcholem Malý Javorový (dále jen „vrchol“) tvoří hranici mezi 

částmi Oldřichovice u Třince, ležící severně, a Tyra, ležící jižně [12]. 

Svahy na jihovýchodu stéká potok Planá dolina, levý přítok Tyrky. Na západě 

odvodňuje svahy potok Javorová, pravý přítok Ropičanky. Ze severního úbočí teče 

bezejmenný pravý přítok Gutského potoka. Všechny uvedené toky přísluší do povodí Olše 

[12]. 

Z hlediska vegetace jsou zde nejvíce zastoupeny zejména smrky a buky. Je zde 

také ve velké míře zastoupen javor klen. Javorový vrch patří do chráněné krajinné oblasti 

Beskydy [12]. 

2 CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Pro potřeby práce bylo nutné charakterizovat z hlediska stavebního provedení a zajištění 

pro případ vzniku požáru nejen turistickou chatu, ale i objekty v bezprostřední blízkosti 

této chaty. Objekty byly vybrány na základě míry pravděpodobnosti rozšíření požáru tímto 

směrem. Pravděpodobnost rozšíření požáru byla vyhodnocena pomocí směru a síly větru, 

zejména v zimních měsících, a vzdáleností objektů od turistické chaty. 

Objekty, jež splňovaly zmíněná kritéria: Příruční sklad paliva, Příruční sklad 

nářadí a Televizní retranslační stanice.  
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2.1 Turistická chata 

2.1.1 Historie 

Turistická chata je historicky cenný objekt. Základy původní chaty byly položeny roku 

1894 a otevřena byla 23. května 1895 jako Útulna arcivévody Bedřicha („Erzherzog 

Friedrich-Schutzhaus“) [13], (Obrázek 1).  

Ve třicátých letech 20. stol. byla odstraněna vyhlídková terasa turistické chaty, 

čímž se prodloužila celá stavba o 5m. Tehdejší kapacita byla tímto rozšířena na 55 míst. 

Byla zde zavedena elektrická energie a parní topení [13]. 

Chata prošla dále ještě několika rekonstrukcemi. Na konci 20. stol., kdy bylo 

k chatě přistaveno boční nezastřešené schodiště, dále pak roku 2003, kdy byla rozšířena 

ubytovací kapacita přístavbou, a bylo vystavěno boční zastřešené schodiště. Poslední 

menší rekonstrukce se udála roku 2011, kdy byly upraveny pokoje v obytné části chaty 

[13]. 

 

Obrázek 1 Útulna arcivévody Bedřicha [13] 

2.1.2 Současné stavební provedení 

Turistická chata Javorový je samostatně stojící objekt situovaný ve svažitém terénu 

(Obrázek 2). Celková zastavěná plocha činí 420 m
2
. Je to třípodlažní objekt – 1. podzemní 



5 

 

podlaží (dále jen PP) - suterén, 1. nadzemní podlaží (dále jen NP) - přízemí a 2. NP  -

podkroví [1]. 

Vstup do 1. PP - suterénu je řešen třemi nezávislými vchody rovnou 

z venkovního prostoru (2 vchody z východní a 1 vchod z jižní strany). Propojení suterénu 

s přízemím a s podkrovím je řešeno vnitřním dřevěným schodištěm. Vchodem pod 

otevřeným venkovním schodištěm se vchází do zádveří, dále do chodby, která má vstup na 

WC, do další chodby, mající po pravé straně vstup do odpočívárny, a pak do chodby, která 

navazuje na hlavní chodbu od 2. východu z východní strany. Po levé straně této hlavní 

chodby od vchodu se nachází pokoj a sklad a po pravé straně je elektrická rozvodna, sklad, 

sprchy ženy a sprchy muži. Z místnosti sprchy ženy lze vstoupit do skladu, kde je 

z venkovního prostoru přístup, ale s výškovým rozdílem. Na konci chodby, navazující na 

hlavní chodbu, se nachází chodba se schodištěm, ze které lze vstoupit do kamenné 

klenbové pivnice a přes kotelnu až k 3. vchodu do objektu z jižní strany. Ze zádveří lze 

vstoupit na WC muži a WC ženy [1]. 

Jedním ze vstupů do 1. NP - přízemí je venkovní dřevěné čtyřramenné schodiště 

z východní strany objektu, kterým se vchází přes zádveří do restaurace, dále pak do jídelny 

a banketky. Z jídelny se vchází do kanceláře, která je dřevěnou příčkou oddělena od 

příručního skladu. Druhým ze vstupů do tohoto podlaží je venkovní ocelové jednoramenné 

schodiště přes podestu, ze které se vchází do zádveří, pak do chodby se schodištěm 

propojující všechna podlaží. Na pravé straně nalezneme kuchyň, na kterou navazuje sklad 

kuchyně. Vybavení celého interiéru je po poslední renovaci obnoveno. Odtah zplodin nad 

sporákem je řešen lapačem s vývodem přes okno ven. Z chodby se schodištěm a 

z restaurace se dá dostat k hygienickým zařízením – WC ženy s předsíní a WC muži [1]. 

V 2. NP – podkroví se nachází 7 pokojů původních (nosná konstrukce dřevěná 

s dřevěnými obklady stěn, podlahy dřevěné) a 4 pokoje v jižně orientované zděné 

přístavbě. Vstup do tohoto podlaží je řešen pomocí vícekrát zmiňovaného dřevěného 

jednoramenného schodiště vnitřkem objektu. V chodbě, do které ústí schodiště, se nachází 

vstup do úklidové komory a do sprch pro ženy a muže. V nové části se nachází nejen výše 

zmíněné 4 pokoje, ale i WC ženy a WC muži. Sprchy i WC jsou odvětrány pomocí 

vzduchotechniky [1]. 
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Zdivo 1. PP je takřka celé kamenné, novější přístavby jsou zděné. V 1. NP je 

zdivo původní v prostoru kuchyně, tedy kamenné, zbývající část původní části je dřevěná, 

přístavby jsou zděné. V 2. NP je původní část dřevěná a přístavby jsou zděné. Střecha 

celého objektu je členitá, většinou je sedlová, ale u přístavby hygienických prostorů v 1. 

NP je střecha pultová. Krytina střechy je řešena plechem. Povrchovou úpravou venkovních 

stěn je původní kamenné zdivo v kombinaci s dřevěným obkladem, u přístavby je to 

omítka břízolitová a v 2. NP dřevěný obklad. Vnitřní povrchová úprava stěn je řešena 

hladkou vápennou omítkou. V hygienických prostorech a v části prostor restaurace jsou 

keramické obklady, v navazující místnosti a v podkroví jsou dřevěné obklady. Jako 

materiál podlah slouží cementový potěr, keramická dlažba a dřevěné parkety s kobercem. 

Vytápění chaty je řešeno ústředním teplovodním vytápěním disponujícím dvěma zdroji 

tepla – elektrokotlem a kotlem na tuhá paliva, umístěným v suterénu. Teplé vody je 

docíleno pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů, umístěných u každého odběrného 

místa [1]. 

 

Obrázek 2 Turistická chata Javorový - současnost 
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2.1.3 Protipožární opatření 

Pro turistickou chatu Javorový nebyla v době výstavby legitimní potřeba vypracovat 

požárně bezpečnostní řešení stavby. I přes několik rekonstrukcí tento dokument doposud 

neexistuje. V chatě je vždy přítomen minimálně jeden člen personálu. K zajištění případu 

pro vznik požáru se v objektu nachází celkem 14 přenosných hasicích přístrojů (dále jen 

PHP). V suterénu je jeden sněhový a 5 práškových PHP, v přízemní je 5 práškových PHP a 

v podkroví je jeden vodní, jeden sněhový a jeden práškový PHP. V chodbě se schodištěm 

propojující všechna podlaží se v podkroví nachází požární hydrant (nástěnný D 25 

s tvarově stálou hadicí).  

Vzdálenost turistické chaty od přilehlých objektů je sice dostatečná, ale nepočítá 

se silným větrem, který se v této oblasti často vyskytuje. Ze statistických údajů zde vítr 

vane všemi světovými směry, převažující je směr severovýchodní a jihovýchodní. 

Průměrná síla větru v zimních měsících je okolo 8 m.s
-1 

[14], avšak může dosahovat síly 

okolo 30 m.s
-1 

[15]. To je 11. stupeň v Beaufortovy stupnici síly větru, což odpovídá 

vichřici [16]. Právě proto se požár může šířit téměř všemi směry a přenést se i na okolní 

objekty, či lesní porost v bezprostřední blízkosti. 

2.2 Příruční sklad nářadí 

Tento objekt je orientovaný jižně od turistické chaty, v těsné blízkosti akumulační 

nádrže pro zasněžování. Vzdálenost od turistické chaty je přibližně 6 m (Obrázek 3). 

 

Obrázek 3 Příruční sklad nářadí 
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2.2.1 Stavební provedení 

Objekt je řešen jako nepodsklepená přízemní budova s plochou střechou s nepravidelným 

půdorysem o zastavěné ploše 91,8 m
2
. Základovými konstrukcemi jsou pasy z prostého 

betonu. Svislá nosná a obvodová konstrukce je zděná, navržená z plných cihel tloušťky 

300 a 600 mm. Vodorovná nosná konstrukce stropu a zároveň pochozí ploché střechy je 

montované z ocelových válcovaných nosníků a keramických tvarovek s dobetonovanou 

monolitickou vrstvou [2].  

Prostory objektu tvoří celkem 3 místnosti a jedna chodba, v místnostech se 

nachází běžné ruční nářadí údržby, závěsy pro zařízení vleků, a 1 chodba [2]. 

2.2.2 Protipožární opatření 

Roku 2008 bylo vypracováno Požárně bezpečnostní řešení pro stupeň dokumentace pro 

stavební povolení tohoto objektu. Jako zajištění pro případ vzniku požáru z dokumentu 

pramení několik údajů [2].  

Nosné a obvodové stěny z plných cihel mají požární odolnost 240 min. Stropní 

konstrukce z ocelových válcovaných nosníků má požární odolnost 90 min. Na volné 

prostranství vede ven jedna nechráněná úniková cesta. Vzdálenosti odstupů byly stanoveny 

na jižní fasádě 0,6 m, na východní fasádě 2 m a na fasádě západní 2,4 m. Maximální 

množství skladovného uhlí je 10 tun. Maximální množství 33 kg propan-butanových láhví 

je 3. V objektu se nachází jeden přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg [2]. 
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2.3 Příruční sklad paliva 

Objekt je situovaný západně od turistické chaty. Vzdálenost od turistické chaty je přibližně 

7 m (Obrázek 4). 

 

Obrázek 4 Příruční sklad paliva 

2.3.1 Stavební provedení 

Jedná se o nepodsklepenou přízemní drobnou stavbu se sedlovou střechou. Zastavěná 

plocha zaujímá 28,1 m
2
 a je obdélníkového půdorysu. Základovými konstrukcemi jsou 

pásy z prostého betonu. Svislá nosná a obvodová konstrukce je řešena jako zděná z plných 

cihel, štíty jsou z dřevěných desek. Střecha a její nosná konstrukce je představována 

dřevěným krovem a krokvemi o průřezu 80 x 80 mm. Jako krytina střechy slouží plech a 

prkenné bednění [3]. 

Prostor objektu tvoří jedna místnost a slouží pro příruční skladování koksu pro 

vytápění turistické chaty [3]. 

2.3.2 Protipožární zabezpečení 

Stejně jako u Příručního skladu nářadí bylo vypracováno Požárně bezpečnostní řešení pro 

stupeň dokumentace pro stavební povolení tohoto objektu roku 2008. Z něj pramení 

několik údajů pro zajištění případů vzniku požáru [3]. 
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Nosné a obvodové stěny z plných cihel mají požární odolnost 120 min. Na volné 

prostranství vede jedna nechráněná úniková cesta. Vzdálenosti odstupů činí na severní, 

jižní a západní fasádě 3 m, na východní fasádě je to 3,1 m [3]. 

2.4 Televizní retranslační stanice 

Jedná se o neobsluhovaný objekt spojů, vzdálený přibližně 8,5 m od turistické chaty 

severním směrem. V bezprostřední blízkosti se nachází vysílač vzdálený 5,5 m (Obrázek 

5). 

 

Obrázek 5 Televizní retranslační stanice 

2.4.1 Stavební provedení 

Objekt je dvoupodlažní s rozměry 12,5 x 12,5 m, proveden klasickou cihelnou technologií 

tloušťky 250 mm. Strop nad přízemím je řešen monolitickou železobetonovou deskou. Nad 

1. patrem je strop zhotoven z PZD desek tloušťky 90 mm, ocelových nosníků I 180 a 

zavěšeným podhledem s pletivem a omítkou tloušťky 20 mm. Krov je dřevěný. Celková 

výška objektu je 10,85 m. Střešní plášť je plechový [5]. 

Stavba je rozdělena na několik požárních úseků. V přízemí je celkem 13 místností 

a v patře je 6 místností [5].  
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2.4.2 Protipožární opatření 

Požární úseky jsou členěny do různých stupňů požární bezpečnosti, a to od I. do V. SPB. 

Objekt je stavebně řešen tak, aby požadované požární odolnosti pro jednotlivé stupně byly 

dodrženy.  Konstrukce jsou v přízemí nehořlavé [4], [5].  

3 DOPRAVA A MNOŽSTVÍ VODY PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

Nejhorší možnou variantou požáru je zahoření největšího a nejpravděpodobnějšího objektu 

– turistické chaty.  Tím, že se navrhují specifické podmínky pro zásah, se způsob a čas 

dojezdu jednotek požární ochrany (dále jen „JPO“) může měnit podle konkrétní situace. 

Proto se, z hlediska bezpečnosti, pro stanovení potřebného množství vody počítá se 

zahořením celého objektu. 

3.1 Stanovení potřebného množství vody pro hašení 

Aby bylo zajištěno, že množství použité vody bude dostatečné, bylo potřeba použít dva 

postupy výpočtů.  

Prvním z nich se stanoví potřebné množství vody pro optimální intenzitu dodávky 

hasební látky. Druhým výpočtem se stanoví přibližné množství vody pro hašení pouze 

jedním proudem [6]. A protože prozatím není známo kolik sil a prostředků bude schopno 

skutečně překonat překážky a fyzicky se dostat až k místu požáru, bude potřebné množství 

vody mezi těmito dvěma hodnotami. 

3.1.1 Objem vody pro zásah s optimální intenzitou dodávky hasebního 

média 

Potřebné množství vody lze určit pomocí vzorců, které vycházejí z charakteristických 

parametrů požáru a předurčené taktiky hašení. Byly použity vzorce pro hašení na plochu 

požáru. Pro zjednodušení výpočtu, se z tabulky rychlosti šíření požáru a intenzity dodávky 

vody na hašení, dosadí hodnoty pro převažující části objektu, tj. pro přechodné ubytování 

(                                 ). Vyšší hodnota rychlosti šíření požáru je 

pouze u místnosti restaurace (           ) a pro intenzitu dodávky vody u elektrické 
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rozvodny (                   ) [6]. Vzhledem k vysokému poměru mezi plochami 

místností pro přechodné ubytování a těmito dvěma místnostmi, a skutečnosti, že ostatní 

části objektu disponují nižšími hodnotami, byl zvolen právě tento charakter prostoru. 

Plocha hašení je dána součtem všech podlahových ploch ve všech patrech 

(        ) [1].  

Potřebný průtok vody je dán rovnicí (1) [6]. 

                                          (1) 

Reálné zkušenosti ze zásahů ukázaly, že jeden vodní proud je schopen při 

dodržení doporučené intenzity hasební látky uhasit plochu během pěti až patnácti minut. 

Doba potřebná na přerušení požáru je závislá na rychlosti šíření požáru, u rychlosti 

            je to do pěti minut. Rovnicí (2) je dán objem vody potřebný pro přerušení 

požáru [6]. 

                             (2)                                

3.1.2 Objem vody pro zásah jedním vodním proudem 

Nejdřív se stanoví, s ohledem na nasazený počet proudů, plocha hašení (3). V tomto 

případě jeden C proud s průměrem hubice 12,5 mm (             ). Intenzita hasební 

látky musí zůstat nezměněna [6].  

    
 

  
 

   

   
           (3) 

Pro zjednodušení dalšího výpočtu bylo vytvořeno několik pomyslných místností o 

stejné ploše, jako je plocha hašení jednou proudnicí. Počet pomyslných místností je dán 

rovnicí (4). 

    
  

   
 

   

  
                       (4) 

Doba hašení byla vypočtena jako násobek počtu přesunů a doby nutné pro účinné 

přerušení požáru [6]. Výsledek může být zkreslen, jelikož se může v průběhu požáru měnit 

jeho plocha, proto byla výsledná doba zdvojnásobena. Tento vztah je vyjádřen rovnicí (5). 

Množství potřebné vody (6) je pak násobek průtoku jedné proudnice a celkové doby 

hašení. 
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                                   (5) 

                                                (6)    

3.1.3 Zhodnocení požadovaného objemu vody 

Z uvedených výpočtů vyplývá, že nejvyšší potřebné množství vody pro hašení se bude 

pohybovat někde mezi hodnotami            . Samozřejmě se tyto hodnoty můžou měnit 

v závislosti na různých faktorech (klimatické podmínky, počet zasahujících jednotek, aj.) 

3.2 Doprava vody na místo požáru 

K  objektům umístěných na vrchu Javorový, zejména k turistické chatě, se za běžných 

klimatických podmínek dá dostat cisternovou automobilovou stříkačkou. Vede zde 

dostatečně široká a únosná příjezdová komunikace, která vyhovuje příjezdu požární 

techniky [4]. Bakalářská práce byla ale věnována zejména možnostem hasebního zásahu za 

nepříznivých podmínek, tzn. za podmínek, kdy není hasičská technika schopna dojet na 

místo zásahu všemi svými dostupnými prostředky v co nejkratším čase. Tyto podmínky 

jsou vystihovány hlavně zimními měsíci, a to v situacích, kdy hasičská technika neprojede 

vrstvou sněhu nebo po náledí při cestě vzhůru na Javorový vrch.  

Jako improvizované odběrné místo lze využít přečerpávací nádrž (Obrázek 6) 

pod dřevěnou chatou, která jímá část vody stékajících potoků z vrchu Javorový. Nádrž je 

vzdálená asi 1 km. Jedná se o pitnou vodu, která se čerpadlem vede k další přečerpávací 

nádrži, a z té následně do akumulační nádrže nebo do poslední přečerpávací nádrže 

u turistické chaty pro všeobecné užívání. Tlak a průtok na výstupu tohoto vedení je 

minimální a nehodí se pro požární zásah. Objem vody v přečerpávací nádrži pod dřevěnou 

chatou (nejspodnější) se pohybuje někde kolem 20 m
3
, avšak v období velkého sucha 

nemusí tímto objemem disponovat. Nižší odběrná místa požární vody nestojí za zmínku, 

jelikož vzdálenost a převýšení jsou pro dálkovou dopravu vody téměř nerealizovatelné 

s využitím dostupných prostředků požární ochrany. Typická kyvadlová doprava zde taky 

nenajde využití, jelikož celou trasu na vrchol z Tyry - hájenky, což je asi 4 km, vede pouze 

jediná zúžená komunikace.  
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Druhá přečerpávací nádrž (Obrázek 7) je menší a má kapacitu přibližně 7 m
3
. Je 

vzdálená asi 700 m od horského střediska.  

 

Obrázek 7 Druhá přečerpávací nádrž 

Poslední přečerpávací nádrž (Obrázek 8) určená pro uživatele turistické chaty je 

v blízkosti tohoto objektu, 60 m severně a disponuje taktéž kapacitou přibližně 7 m
3
. Do 

obou bližších přečerpávacích nádrží se voda čerpá manuálně, a proto není jisté, že budou 

vždy plné. Při nedostatku vody v cisternových automobilových stříkačkách (dále jen 

„CAS“) lze improvizovaně čerpat vodu z těchto tří přečerpávacích nádrží, a to buď 

savicemi, pokud se CAS přiblíží dostatečně blízko poklopu nádrže, nebo plovoucím 

čerpadlem, které se spustí do nádrže. Plovoucí čerpadlo se musí použít bez plováku, 

důvodem je dimenzování poklopů nádrží. 

Obrázek 6 Přečerpávací nádrž pod chatou 
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Obrázek 8 Poslední přečerpávací nádrž 

Využití dálkové dopravy vody z nejníže položené přečerpávací nádrže je sice 

nepravděpodobné, jelikož už jednoduchým vedením B hadicemi je celkový součet objemu 

vody v těchto hadicích přes 4 m
3
, což odpovídá zhruba čtvrtině objemu vody v této nádrži 

za nejpříznivějších podmínek, ale teoretický výpočet počtu a umístění požárních čerpadel 

pro dálkovou dopravu vody byl přesto proveden, viz podkapitola 3.4. 

Další variantou dopravy vody na místo požáru je přímo z akumulační nádrže, 

umístěné v těsné blízkosti příručního skladu nářadí. Ta se nachází 10 m jižním směrem od 

nejjižnějšího cípu turistické chaty. Akumulační nádrž (Obrázek 9), o objemu přibližně 

800 m
3
, zajišťuje v zimních měsících výrobu umělého sněhu pomocí podzemního 

tlakového rozvodu podél sjezdové tratě. Plnění nádrže se děje ze stávajícího zdroje – výše 

zmíněné dvě přečerpávací nádrže [2].  

 

Obrázek 9 Akumulační nádrž 
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V akumulační nádrži občas nastane situace, kdy je objem vody v nádrži mizivý a 

tím naprosto nedostačující k hašení teoretického požáru. Avšak tato situace nastává 

zpravidla v případě, že nejsou vhodné podmínky pro lyžování na přírodním sněhu. Z toho 

logicky vyplývá, že při velkém množství přírodního sněhu bude nádrž plná nebo téměř 

plná, a naopak při nedostatku přírodního sněhu nebudou mít problém JPO dojet na vrchol 

po příjezdové komunikaci. Výjimka může nastat za situace, kdy je přírodního sněhu sice 

málo, akumulační nádrž je téměř nebo úplně prázdná, a přesto se JPO na vrchol 

nedostanou. Například při oblevě a náhlém mrazu, kdy se na vozovce může utvořit vrstva 

ledu, po které se současná technika požární ochrany nedostane na vrchol. 

3.3 Tlakové ztráty hadicovým vedením od akumulační nádrže 

Stanovení vhodného hnacího technického prostředku požární ochrany – motorové 

stříkačky je podmíněno výpočtem ztrát v hadicovém vedení (třecí ztráty v hadicovém 

vedení, výškový rozdíl mezi zdrojem vody a místem požáru, tlakové ztráty v armaturách, 

dopravovaným množstvím hasebního média a požadovaným tlakem před proudnicí. Musí 

platit vztah (7) mezi výstupním tlakem vody z čerpadla a tlakovými ztrátami [6], 

                                (7) 

kde je: 

   ….. výstupní tlak vody z čerpadla, m vodního sloupce (dále jen „m v.sl.“), 

    ….. ztráty třením v dopravním hadicovém vedení, m v.sl.,  

    ….. ztráty třením v útočném hadicovém vedení, m v.sl., 

   ….. ztráty převýšením, m v.sl., 

   ….. ztráty v použitých armaturách, m v.sl., 

   ….. požadovaný tlak vody na výstupu z hadicového vedení, m v.sl. 

Aby bylo zajištěno, že se hasiči s proudnicí dostanou na nejzazší místo okolo 

turistické chaty, bylo navrženo použití tří tlakových požárních hadic        (C). Dvě na 

dopravní vedení (             ) a jednu na útočné vedení (             ). Mezi 

těmito vedeními se umístí rozdělovač (            ) pro další možné napojení vodního 

proudu. Ztráty převýšením, mezi hladinou akumulační vodní nádrže a nejvyšším podlažím 

turistické chaty, byly stanoveny vizuálně a pomocí výkresové dokumentace  
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(            ). Požadovaný tlak na výstupu z hadicového vedení, respektive 

požadovaný tlak před proudnicí, byl odečten z příslušných tabulek (              ) [1], 

[6]. Z obecné rovnice (7) vychází rovnice (8) pro tento konkrétní případ [6]. 

                                                     (8) 

Z uvedeného výpočtu (8) vyplývá, že výstupní tlak vody z čerpadla musí být 

minimálně          při dodržení stálé dodávky vody s průtokem               na 

proudnici [6]. 

Při hašení z úrovně terénu se tlakové ztráty sníží o hodnotu převýšení do 

posledního podlaží, přibližně o           Když se povede jednoduché vedení bez 

rozdělovače, sníží se ztráty dále o           Výstupní tlak vody z čerpadla pak musí 

disponovat menší hodnotou, a to          při průtoku               [6]. 

3.4 Tlakové ztráty hadicovým vedením od přečerpávací 

nádrže 

Obdobným způsobem byly vypočteny i ztráty v hadicovém vedení od přečerpávací nádrže 

k objektům umístěným na vrchu Javorový (9). Pro dálkovou dopravu vody se navrhlo 

hadicové vedení pomocí tlakových požárních hadic        (B). Přečerpávací nádrž je 

situovaná přibližně 1 km od turistické chaty (                 ) a převýšení činí asi 200 

m (              ). Pomocí sacích hadic a sacího koše se povede voda do čerpadla. 

Z čerpadla hadicovým vedením buď přímo na rozdělovač (              ) a proudnici, 

nebo do akumulační nádrže. Záleží na situaci. Tyto dva rozdíly jsou vzhledem ke ztrátám 

na převýšení zanedbatelné. Požadovaný tlak na výstupu byl odečten z příslušných tabulek 

(              ) [6]. 

                                                        (9) 

Z uvedeného výpočtu vyplývá, že výstupní tlak vody z čerpadla musí být 

minimálně        , při dodržení stálé dodávky vody s průtokem               [6]. 

Tak vysoká hodnota výstupního tlaku se u čerpadel (CAS) JPO v ČR nenalézá. Mohou 

udržovat stálý tlak         [7], proto byl proveden výpočet dálkové dopravy vody těmito 

čerpadly. 
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Pro zefektivnění dodávky hasebního média pomocí dálkové dopravy, a tím i pro 

zefektivnění hasícího účinku vody, bylo navrženo vedení více proudy. Výpočet ztrát byl 

proveden rovnicí (10). Mezi použitými čerpadly (požárními stříkačkami) povedou B 

hadice dvěma výstupy. Dodávané množství vody každé hadice bude            , tudíž 

celkem se dopraví              (             .). Za každým rozdělovačem (   

         ) se vedení bude větvit do třech C proudů. Každý proud bude složený ze dvou 

hadic C (            .). Převýšení a tlak před proudnicí se nemění [6]. 

                                                 (10) 

Pro překonání odporů ve vstupním hrdle čerpadla při dopravě vody mezi čerpadly 

(„ze stroje do stroje“) je zapotřebí zabezpečit požadovaný tlak (             . 

Z následujícího vztahu (11) určím počet čerpadel [6]. 

    
   

     
 

   

     
            (11) 

Na dopravu vody za těchto specifických podmínek bude potřeba nasadit     

požárních čerpadel (např. PS 12) nebo CAS [6], [7]. 

Následně bylo zapotřebí určit vzájemné postavení těchto čerpadel, respektive 

jednotlivé vzdálenosti od sebe [6]. Zde byla použita rovnice (12) z podobnosti trojúhelníku 

pro vyjádření ztráty převýšením pro jakoukoli vzdálenost od zdroje. 

       
  

    
     (12) 

Pro výpočet nejdelší vzdálenosti mezi dvěma čerpadly (    byla použita rovnice 

(13) zohledňující ztráty na dopravním vedení (      
  

   
), ztráty převýšením (      ), 

ztráty na překonání odporů ve vstupním hrdle dalšího čerpadla (               a tlak 

vody na výstupu z čerpadla (            ) [6]. 

               
  

   
     

  

    
      

    
    

    
 

     

    
          (13) 

Aby bylo zajištěno správné rozmístění všech použitých čerpadel, bylo navíc 

zapotřebí určit nejzazší umístění posledního čerpadla od místa hašení (  ). Tato hodnota je 
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vypočtena rovnicí (14). Postup je obdobný jako v předchozím případě, jen se postupuje 

z druhé strany při zohledňování ztrát [6].  

 

                       
  

   
            

  

    
        

    
            

    
 

         

    
                       (14) 

Z uvedených hodnot vyplývá, že umístí-li se první čerpadlo u zdroje vody a další 

pohonné jednotky budou vzdálené navzájem o 220m, nepřesáhne ani jedna část dopravního 

vedení vzdálenost             a zároveň bude docíleno požadovaného tlaku na 

proudnicích (       (                      ) [6]. 

4 VARIANTY VEDENÍ ZÁSAHU 

Při navrhování hasebního zásahu na objekty umístěné na vrchu Javorový, se vycházelo ze 

všech možných variant, které by mohly nastat. Ve všech případech se jedná o zahoření 

turistické chaty Javorový. Stojí za zmínku, že při každé variantě vedení zásahu, by měl 

prvotní krok udělat přítomný personál turistické chaty a pokusit se zamezit šíření požáru už 

v jeho počáteční fázi, buď pomocí nástěnného hydrantu v podkroví, nebo pomocí různě 

umístěných přenosných hasicích přístrojů. Personál má být pro tuto činnost proškolen. 

Jako nejjednodušší varianta se jeví požár turistické chaty za běžných 

klimatických podmínek, kdy jsou hasiči a hasičská technika schopna dojet až k místu 

požáru. Charakterizovány jsou tím všechny měsíce v roce, mimo zimní měsíce. Výjimku 

může tvořit zimní varianta, kdy není vrstva sněhu nebo nepatrné náledí překážkou a 

hasičské technice se podaří prorazit cestu k horskému středisku.  

Za každé situace budou na místo mimořádné události (dále jen „MU“) poslány 

JPO podle příslušného požárního poplachového plánu kraje. Pro objekty umístěné na vrchu 

Javorový může být zaprvé vyhlášen I. (Tabulka 1) nebo II. stupeň poplachu (Tabulka 2), 

kterými je definováno, jaké JPO a jaká technika je k MU vyslána. 
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            Tabulka 1  I. stupeň poplachu 

Stupeň 

poplachu 

Jednotka 

(Kategorie 

jednotky) 

Technika 
Voda (l)/ B 

hadice 

Minimální 

osádka vozu 

I. 

HZS Třinec ( JPO I) 
CAS 20 - S2T T-Ternno 

CAS 30 - S3VH T 815-7 

4000/ 10 ks 

9000/ 10 ks 

1+5 

1+1 

SDH Oldřichovice 

( JPO V) 
AVIA DA 12 0/ 4 ks 1+2 

SDH Guty 

(JPO II) 
CAS 24 Tatra 815  3200/ 8 ks 1+3 

SDH Bystřice 

(JPO III) 
CAS 32 Tatra 148 6000/ 10ks 1+2 

 

            Tabulka 2  II. stupeň poplachu 

Stupeň 

poplachu 

Jednotka (Kategorie 

jednotky) 
Technika 

Voda (l)/ B 

hadice 

Minimální 

osádka vozu 

II. 

HZS Frýdek - Místek 

( JPO I) 

CAS 20 T 815 Ternno 

CAS 32 Tatra 815 

4000/ 10ks 

8200/ 8ks 

1+3 

1+1 

HZSP Třinecké 

Železárny, a.s. 

( JPO IV) 

CAS 32 Tatra 815 8200/ 9ks 1+1 

HZS Český Těšín 

(JPO I) 
CAS 20 Tatra 815 4000/ 14ks 1+3 

SDH Nýdek 

(JPO III) 
CAS 20 T 815 Ternno 4000/ 10ks 1+2 

SDH Hnojník 

(JPO II) 
CAS 25 LIAZ 101 2500/ 4ks 1+3 

SDH Jablunkov 

(JPO II) 
CAS 32 Tatra 815 8200/ 6ks 1+2 
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Objem vody v jednotlivých nádržích techniky JPO, uvedených ve II. stupni 

požárního poplachového plánu, odpovídá vypočtené horní hranici potřeby vody pro účinné 

hašení požáru při zahoření celého objektu – chaty Javorový (6). Proto za běžných 

podmínek, společně s možností využití akumulační nebo přečerpávací nádrže, budou síly a 

prostředky pro likvidaci požáru budou stačit.  

Aby bylo možné porovnat vzájemně doby volného rozvoje požáru (než započne 

hašení) s rozsahem modelového požáru a vyvozovat potřebné závěry, bylo třeba spočítat 

přibližnou dobu vzplanutí kompletní chaty Javorový.  

Pro zjednodušení výpočtu byla použita rovnice (15) která stanovuje rozsah požáru 

a jeho plochy. Postupovalo se opačně, aby se zjistila doba celkového vzplanutí (    ). 

Rychlost šíření požáru byla zvolena stejně jako v bodě 3.1.1 (              ). 

Vzdálenost, kterou překoná oheň po dobu svého šíření, byla vypočtena jako trojnásobek (3 

podlaží) vzdálenosti půdorysného středu budovy od bližší stěny, kde tato vzdálenost činí 

asi 10 m (             . Je předpoklad, že se požár bude šířit déle než 10 min, 

proto byla použita příslušná verze této rovnice [6]. 

              (       )       
 

 
   

  

   
               (15) 

Za nepříznivých klimatických podmínek, které jsou dány vrstvou sněhu nebo 

náledím na příjezdové komunikaci, se běžná hasičská technika na vrchol nedostane. Právě 

proto byla pro úspěšné vedení zásahu navržena spolupráce JPO, Horské služby ČR a 

Odboru dopravy Třinec. 

Horská služba (dále jen „HS“) disponuje technikou, která dokáže přepravit osoby 

i techniku „z místa A na místo B“ v jakémkoli počasí a situaci. Samozřejmě s hmotnostním 

a rozměrovým omezením. Je to především sněžný skútr se saněmi a čtyřkolka na pásech 

s přívěsným vozíkem.  Chata HS se nachází nedaleko turistické chaty Javorový, přibližně 

57 m severním směrem. V chatě se vyskytuje člen HS každý den od 8.00 – 17.00h. O 

víkendu jsou zde vždy dva členové a ze soboty na neděli jsou zde nonstop. Také se zde 

nachází již zmíněná technika připravena k okamžitému výjezdu.  

Průjezdnost komunikace z Tyry - hájenky na vrch Javorový udržují Lesy České 

Republiky, s. p. Tyto služby jim poskytují externí firmy. Nedisponují ovšem možností a 

technikou, která by dokázala zprůjezdnit tuto komunikaci v požadované pohotovostní 
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době. Proto je součinnost s tímto podnikem nereálná. Nejvhodnějším řešením pro zajištění 

průjezdnosti této komunikace (plužení, posyp) je využití služeb města Třince, konkrétně 

Odboru dopravy (dále jen „OD“). Zaměstnanci tohoto odboru jsou v období mezi 15. 

listopadem a 31. březnem v pohotovosti a jsou schopni na popud Integrovaného 

bezpečnostního centra (dále jen „IBC“) nebo velitele zásahu (dále jen „VZ“) vyjet k místu 

události. Jelikož je komunikace dostatečně široká a zpevněná, nečiní technice OD problém 

komunikaci zprůjezdnit. Vyjet na místo MU dokážou do pěti minut od jejich informování. 

Ve zmíněný časový harmonogram, tedy od soboty 8.00h do neděle 17.00h, jsou 

schopni členové Horské služby, ihned po vyrozumění z IBS nebo od VZ, hbitě reagovat a 

použít své dopravní prostředky pro přiblížení se k JPO až na místo jejich dojezdu. Místo 

minimálního dojezdu hasičských jednotek bylo určeno z nadmořské výšky a dlouholetých 

zkušeností místních obyvatel i JPO ohledně průjezdnosti komunikací v zimě. Byla zvolená 

Tyra - hájenka (Obrázek 10). 

     Obrázek 10 Mapa tras JPO z I. stupně požárního poplachového plánu a umístění nádrží 
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Nastalá nepříznivá situace se dále dělí na dvě varianty. První počítá s výskytem 

sněhu na komunikaci z Plané doliny na vrchol. Druhá počítá s výskytem náledí na stejné 

trase. 

Za výskytu sněhu se vydají oba členové HS s výše zmíněnými dopravními 

prostředky po komunikaci směrem dolů k Tyře - hájence, tedy naproti JPO. Od oznámení 

prostřednictvím IBC Moravskoslezského kraje členům HS, do ujetí trasy k Tyře - hájence 

(minimální dojezd JPO) může uplynout maximálně 10 min.  

Nejvhodnější technické prostředky požární ochrany (dále jen „PO“) jsou dány 

vybaveností a časem dojezdu jednotlivých JPO (Tabulka 3). Jediné vhodné motorové 

stříkačky, které se dají dopravit na vrchol dopravními prostředky HS, jsou plovoucí 

motorové stříkačky. Pro účely rychlého zásahu se v bakalářské práci počítalo hlavně s 

jednotkami PO, které jsou určeny pro zásah v I. stupni požárního poplachového plánu. 

Doba příjezdu do Tyry – hájenky (  ) se rovná součtu doby výjezdu (  ) podle příslušné 

kategorie JPO, a doby jízdy této jednotky (  ), a je vyjádřena následující rovnicí (16). 

Doba jízdy byla vypočtena jako podíl vzdálenosti mezi jednotlivou požární stanicí 

a Tyrou - hájenkou ( ), a průměrnou rychlostí vozidel ( ). Průměrná rychlost byla zvolena 

           . Pro ukázku byla vypočtena doba příjezdu jednotek HZS Třinec do Tyry - 

hájenky. [6], [18]. 

            ( 
 

 
   )    ( 

  

  
   )            (16) 
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    Tabulka 3 Doba příjezdu a technické parametry plovoucích stříkaček [7] 

 

JPO Technika 
    

(     

Zvolená plovoucí 

stříkačka; max. průtok 

čerpadla; max. tlak 

HZS Třinec ( JPO I) 
CAS 20 - S2T T-Ternno 

CAS 30-S3VH T 815-7 
16,7 

2x Niagara I;          

1200 l.min
-1

; 0,3 MPa 

SDH Oldřichovice 

( JPO V) 
AVIA DA 12 19,4 - 

SDH Guty 

(JPO II) 
CAS 24 Tatra 815 19,7 

Cyklon PH-1;         

1120 l.min
-1

; 0,38 MPa  

SDH Bystřice 

(JPO III) 
CAS 32 Tatra 148 24,7 

Maxcimum;            

1200 l.min
-1

; 0,4 MPa 

 

Z vypočtených časů (Tabulka 3) vyplývá, že první JPO v Plané dolině bude HZS 

Třinec s dvěma uvedenými vozy. Na veliteli zásahu bude rozhodnutí, zda pokračovat na 

vrchol nebo počkat na příjezd techniky z OD Třinec, jejich pluhy a posyp. Případný 

neúspěch výjezdu JPO na vrch Javorový by způsobil časové ztráty nebo v horším případě 

by způsobil zapadnutí vozidla a patovou situaci. Členové HS budou v Plané dolině o něco 

dřív, než jakákoli JPO. Nyní bude potřeba přesunout plovoucí motorové stříkačky a další 

nezbytné technické prostředky PO na saně a na přívěsný vozík. Mohly by to být již 

uvedené plovoucí motorové stříkačky, dále koše s tlakovými požárními hadicemi        

(C), kombinované proudnice C, nádrže s palivem, dýchací technika (dále jen „DT“). Oba 

dopravní prostředky HS, jak sněžný skútr, tak čtyřkolka, může vést dle technických 

specifikací od výrobce maximálně dvě osoby. V extrémních případech se však těmito stroji 

dá jet i ve třech lidech. Proto mohou k vrcholu jet dohromady 4 hasiči a 2 členové HS 

s naloženými saněmi a přívěsným vozíkem. Doba přesunu technických prostředků a jejich 

zajištění proti posunu byla stanovena přibližně na 5 min (           ). Doba jízdy na 

vrchol bude o něco delší než jízda dolů, přibližně tedy 15 min (            ). Po 

příjezdu na vrchol k místu požáru a akumulační nádrži proběhne rychlé odjištění a 

vyložení techniky PO ze saní a z přívěsu. Hasiči provedou dvě bojová rozvinutí od nádrže.  
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Doba rozvinutí bude přibližně 5 min (         ). Výsledná doba volného 

rozvoje požáru ( ) je spočtena jako součet dílčích časů, nezbytných pro přesun počátečních 

sil a prostředků k místu požáru od počátku fáze hoření (17). Je třeba doplnit ještě dobu od 

vzniku do zpozorování požáru (           a čas na ohlášení požáru (        ) [6]. 

                                                   (17) 

Jelikož čas volného rozvoje požáru ( ) se přibližně rovná času, který je potřeba 

pro celkové vzplanutí objektu (    ), započne hašení formou „požární obrany“, tedy spíše 

ochrany okolních objektů, hašení nových ohnisek a čekání na příjezd vozidel JPO nebo 

naložených vozidel HS (s dalšími silami a prostředky) na vrchol.  

Následovat by měl příjezd OD Třinec na vrchol. Záleží na sněhových 

podmínkách. Za velkého množství sněhu budou tyto technické automobily vyjíždět 

mnohem delší dobu. V závěsu za nimi pak všechny vozy JPO, respektive CAS, ze kterých 

bude následně vedeno hadicové vedení a hašení požáru. Než však dorazí, budou členové 

HS dopravovat nezbytnou techniku a hasiče, dokud to oběma stranám síly a prostředky 

budou dovolovat.  

Varianta vedení zásahu při výskytu náledí, je totožná jako varianta vedení zásahu 

při aktivní službě pouze jednoho člena HS, tj. ve všední dny, a to od 8.00h - 17.00h. Je to 

tak proto, že při náledí za absence sněhu může vyjet pouze čtyřkolka na pásech, a to navíc 

velice omezeně, jelikož pásy nejsou přizpůsobeny pro jízdu na zpevněném povrchu. Za 

extrémních podmínek při krátkodobém využití ale vydrží. Varianta vedení zásahu se 

nebude lišit v ničem jiném, než ve vyvezení pouze poloviny sil a prostředků pro počáteční 

požární zásah, oproti předchozí variantě. Navíc by technika z OD Třinec byla schopna 

pravděpodobně i rychleji zprůjezdnit několikrát zmiňovanou komunikaci. Hasiči provedou 

rozhodně méně bojových rozvinutí od akumulační nádrže zmíněným způsobem 

zahrnujícím součinnost zúčastněných složek. 

Další varianta vedení zásahu může nastat tehdy, kdy se horské středisko Javorový 

vrch ocitne bez členů HS, tedy ve večerních hodinách mimo víkend. Členové horské 

služby mají sice službu stálou, ale ve výše zmíněném časovém horizontu se nachází doma 

v pohotovostním režimu. Znamená to, že jsou schopni se dopravit v případě MU na vrch 

Javorový přibližně do hodiny po vlastní trase i v extrémních klimatických podmínkách. Do 

té doby již ale můžou být hasiči i s technikou u horského střediska prostřednictvím OD 
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Třinec. Kvůli jakékoli komplikaci s posypem nebo plužením komunikace, by se na popud 

dispečinku HS, měl člen HS dopravit na chatu a vyjet se skútrem nebo čtyřkolkou naproti 

uvízlým JPO. V neposlední řadě je zde možnost využít člena HS ve Velkém Polomu, kde 

má neustálou službu a proto rychlejší přístup k sněžnému skútru, následně k autu a 

přívěsnému vozíku. Avšak naložení skútru a doprava ke komunikaci vedoucí na vrch 

Javorový byla reálně vyhodnocena přibližně na jednu hodinu a více.  

5 TAKTICKÉ CVIČENÍ 

Následující kapitola byla věnována požárnímu cvičení na turistickou chatu Javorový a 

součinnosti vybraných složek IZS. 

5.1 Námět a příprava cvičení 

Námětem tohoto cvičení bylo prověření jedné z variant vedení zásahu, zejména součinnosti 

vybraných složek IZS, dojezdových časů těchto složek a praktické ověření vybraných 

výpočtů z bakalářské práce.  

Variantou vedení zásahu budou nepříznivé klimatické podmínky a náledí. 

Z toho vyplývá účast vybraných JPO pro I. stupeň požárního poplachového plánu, HS 

Javorový a OD Třince. Z JPO se budou cvičení účastnit HZS Třinec a SDH Guty. Jelikož 

klimatické podmínky neumožňují plužení nebo posyp komunikace na Javorový vrch, 

nebude se technika z OD Třinec cvičení účastnit. Vyzkouší se komunikace s dispečinkem a 

následně členem HS. Dále se provede simulace náledí nebo sněhu použitím čtyřkolky bez 

pásů, místo čtyřkolky s pásy, pro prověření dojezdových časů HS do Tyry - hájenky. 

Seřadiště JPO bude o něco níž, a to v Tyře konečná, kvůli zachování průjezdnosti 

komunikace. Následovat bude vyzbrojení přívěsného vozíku technickými prostředky PO. 

Osádku bude tvořit člen HS a dva hasiči. Poté se vyzkouší jízda na vrch Javorový, již 

s naloženým vozíkem, a vyložení technických prostředků PO. Dále se vyzkouší parametry 

dvou různých čerpadel, a to Niagary I z HZS Třinec a Cyklonu CH-1 z SDH Guty.  

Provede se bojové rozvinutí do 2. NP. Vedení se zavodní a vizuálně se prověří tlak a 

průtok na proudnici. Časy všech dílčích činností se budou zaznamenávat. Nakonec se 

posoudí celkový čas od vyhlášení poplachu do započnutí hašení. 
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5.2 Realizace cvičení 

Při realizaci cvičení se vyskytly časové prodlevy z důvodu neznehodnocení majetku 

majitele chaty i použitých technických prostředků PO. Tyto prodlevy jsou irelevantní a při 

reálném zásahu se nebudou vyskytovat, proto se v časovém průběhu (Tabulka 4) cvičení 

nevyskytují. 

5.3 Průběh cvičení 

Tabulka 4 Časový průběh cvičení [8] 

Přírůstek 

času (min) 

 

+ 0 Vyhlášení poplachu 

+ 1 Kontaktování dispečinku HS 

+ 10 Příjezd člena HS na seřadiště (Tyra konečná) 

+ 4 Příjezd HZS Třinec a SDH Guty na seřadiště  

+ 5 
Vyzbrojení čtyřkolky: 2 x příslušník HZS Třinec + 2 x DT, 4 x 

hadicový koš C, 1 x proudnice, 1 x plovoucí čerpadlo (Niagara I) 

+ 12 Příjezd čtyřkolky k chatě, resp. k akumulační nádrži 

+ 1 Vyložení technických prostředků PO 

+ 5 Nasazení plovoucího čerpadla, rozvinutí útočného proudu 5C do 2. NP 

Když se k době do vyhlášení poplachu připočte modelový čas zpozorování (+ 2) a čas 

ohlášení požáru (+ 5), vychází celkový čas do započnutí hašení na 45 min. 

5.4 Hodnocení taktického cvičení 

Z časového průběhu cvičení lze usoudit, že vypočtená doba příjezdu složek IZS přibližně 

odpovídá reálné době příjezdu. Vyzbrojení čtyřkolky technickými prostředky PO nečinilo 

jednotce PO sebemenší problém (Obrázek 11). Stejně tak i jízda HS na vrch Javorový. Při 

porovnání mezi vypočteným čerpadlem (podkapitola 3.3) a použitým plovoucím 
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čerpadlem se kladl důraz na výstupní tlak a průtok z proudnice. Při plném výkonu 

plovoucího čerpadla bylo dosaženo minimálního potřebného tlaku a dostřiku z této 

proudnice (Obrázek 12). Proto jsou tyto čerpadla dostačující, s ohledem na skutečnost, že 

se při reálné situaci bude hasit pravděpodobně z roviny přilehlého terénu. Plovoucí 

čerpadlo Cyklon CH-1 disponovalo s o něco vyšším výkonem než Niagara I. Vypočtený 

celkový čas volného rozvoje požáru, viz kapitola 4, rovněž odpovídá reálnému času z 

cvičení, viz kapitola 5.3. Velitelé jednotek PO se navíc seznámili s objektem a s jeho 

okolím. 

 

Obrázek 11 Vyzbrojení čtyřkolky na seřadišti 

 

Obrázek 12 Výstřik z proudnice 

 

 



29 

 

Praktické provedení taktického požárního cvičení na objekt chaty Javorový na 

vrchu Javorový za nepříznivých klimatických podmínek bylo velkým přínosem pro 

zúčastněné zasahující jednotky PO, které si zkusili spolupráci s Horskou službou a 

zhodnotili improvizovaná odběrná místa vody. Taktické cvičení splnilo svůj stanovený cíl. 

Do budoucna byl doporučen hasební zásah za reálnějších podmínek, ne pouze za simulace 

náledí/sněhu, pokud to situace umožní. 

6 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Z teoretických výpočtů i z praktického provedení taktického cvičení lze usoudit, že doba 

volného rozvoje požáru za nepříznivých klimatických podmínek není příliš lichotivá. Dle 

výpočtů bude turistická chata ve fázi kompletního zahoření. Není jisté, kolikrát se bude 

muset čtyřkolka/skútr vyzbrojit a opakovat trasu na Javorový vrch a zpět, dokud se cesta 

nezprůjezdní, a to i za příznivějších podmínek, kdy budou členové HS přítomni na své 

horské chatě. Pro urychlení požárního zásahu lze provést různá opatření. Jedním z nich je 

vyškolení zaměstnanců turistické chaty a členů HS na preventivní požární hlídku (dále jen 

PPH). 

Ta by v případě vzniku požáru provedla nutná opatření k záchraně ohrožených 

osob, přivolala JPO a sama by se pokusila zlikvidovat požár v počáteční fázi. K těmto 

úkolům by PPH mohla potřebovat různé věcné prostředky PO, např. zásahovou výstroj 

včetně DT, požární hadice, proudnice a motorovou stříkačku [10]. Ta by mohla být 

instalována u akumulační nebo poslední přečerpávající nádrže.  

Pokyny pro všechny činnosti PPH a přehled o umístění věcných prostředků PO a 

požárně bezpečnostních zařízení by byly uvedeny v příloze nového požárního řádu [11].  

Pro urychlení upozornění na možnost požáru by mohla být v objektu turistické 

chaty nainstalována elektronická požární signalizace (dále jen „EPS“) s kouřovými hlásiči 

požáru. Stálou obsluhu ústředny EPS by v tomto případě zajišťovala PPH nebo personál 

chaty. 

Pro případy, kdy při požáru na vrchu Javorový nebude k dispozici voda pro hašení 

za stejně nepříznivých klimatických podmínek, např. za velkého sucha, mrazu a při 

zasněžování zároveň, nebudou schopni hasiči hasit do té doby, než jim cestu zprůjezdní 
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OD Třinec. To může trvat ale i tak dlouho, že při příjezdu CAS s vodou na vrchol, bude 

požár v tak pokročilém stádiu, že již nebude „co zachraňovat“. Proto by mohlo být dalším 

návrhem na zlepšení požárního zásahu vybudování podzemního vedení ze stávající 

vodovodní sítě pod horou. Tento vodovod by mohl vést úplně novou trasou vzhůru na 

vrchol, resp. k horskému středisku, pomocí posilovacích přečerpávacích stanic nebo by se 

mohl napojit na stávající přečerpávací nádrž pod chatou (viz podkapitola 3.2). V druhém 

případě by se musely stávající přečerpávací stanice posílit o čerpadla s vyšším výkonem.  

Všechny zmíněné návrhy na zlepšení jsou otázkou finančních investicí a 

legislativních záležitostí. Je už jen na majiteli nemovitostí, zdali investice do zlepšení 

hasebních podmínek vyváží historickou a turistickou hodnotu objektů umístěných na vrchu 

Javorový. 

7 DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU 

Z vyhodnocení získaných poznatků bakalářské práce byla zpracována dokumentace 

zdolávání požáru na objekt turistické chaty Javorový.  

Důvodem zpracování tohoto dokumentu je fakt, že majitel objektu (město Třinec), 

chce co nejlépe informovat JPO, protože je zřejmé, že každá informace o objektu a o 

možném vedení zásahu za nepříznivých klimatických podmínek, může urychlit jak 

rozhodování velitele zásahu, tak nasazení JPO, a tím i zmírnit rozsah případných škod. 

Dalším důvodem je popud samotného HZS Třince.  

Dokumentaci zdolávání požáru (dále jen „DZP“) vždy tvoří operativní plán 

zdolávání požáru (dále jen „operativní plán“) nebo operativní karta zdolávání požáru (dále 

jen „operativní karta“), které modifikují zásady rychlého a efektivního zdolávání požárů a 

záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických 

osob [9]. Modifikace v tomto případě jsou, mimo jiné, hlavně v dopravě JPO k objektu a v 

dopravě hasebního média.  

Jelikož není legislativní povinnost zpracovat DZP k tomuto objektu, bude stačit 

vypracovat operativní kartu (Příloha A), zpracovávající se pro objekty, u kterých jsou 

méně složité podmínky pro zdolávání požáru [9]. V tomto případě, podmínky 

v nepříznivých zimních měsících.  
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se snaží poukázat na problematiku hasebního zásahu na objekty 

situované na vrchu Javorový, zejména za nepříznivých klimatických podmínek. Cílem 

práce bylo navrhnout varianty možného zásahu na tyto objekty, především na turistickou 

chatu Javorový. Řešeným problémem byla hlavně doprava JPO na vrchol a nedostatek 

vody na improvizovaných odběrných místech. Transport JPO a potřebných technických 

prostředků PO byl řešen pomocí součinnosti ostatních složek IZS, jako je Horská služba 

Beskydy a Odbor dopravy Třinec. Obě tyto složky drží v zimních měsících (Horská služba 

celý rok) pohotovostní režim. Při různých faktorech znesnadňujících hasební zásah se 

pomocí těchto složek podařilo navrhnout varianty vedení zásahu pro úspěšné započnutí 

hašení. Některé varianty jsou víc časově náročné, ale přesto proveditelné. 

Nedostatek vody na využitelných odběrných místech – různě vzdálených nádrží 

umístěných v blízkosti horského střediska při neprůjezdnosti komunikace, byl řešen pouze 

časovou prodlevou, spočívající ve zprůjezdnění této trasy a přesunu techniky CAS 

k požáru. 

Dalším řešeným problémem byla doprava hasebního média z nejblíže orientované 

nádrže v blízkosti turistické chaty pomocí technických prostředků PO, které v jedné 

z variant vedení zásahu vyvezou na vrchol společně s optimálním počtem hasičů, členové 

HS. Zde se vypočetly tlakové ztráty, podmíněné variabilitou hadicového vedení. 

V neposlední řadě se uskutečnilo taktické požární cvičení na objekt chaty 

Javorový, kde se ověřily vybrané vypočtené parametry modelové situace. Taktické cvičení 

potvrdilo správnost výpočtů a bylo přínosem pro všechny zúčastněné složky IZS, které si 

vyzkoušeli součinnost a seznámili se s objektem a jeho okolím. 

Dále byly navrženy návrhy na zlepšení hasebních podmínek, spočívající zpravidla 

ve zkrácení časového horizontu do započnutí hašení. 

Nakonec byla pro současné podmínky vypracována dokumentace zdolávání 

požáru turistické chaty, respektive operační karta k tomuto objektu, umožňující rychlejší 

rozhodování VZ a tomu podmíněné zmírnění rozsahu případných škod. Tato dokumentace 

může mít uplatnění u JPO, provedou-li se v ní nepatrné korekce dle příslušných autorit.  



32 

 

POUŽITÁ LITERATURA 

Tištěné monografie 

[1] KELECSÉNY, Luděk. Projektová dokumentace objektu č.p.58: Turistická chata Javorový 

vrch. 2011, 5 s. 

[2] DOBESCH, Aleš. Požárně bezpečnostní řešení: Příruční sklad nářadí. 2008, 9 s. 

[3] DOBESCH, Aleš. Požárně bezpečnostní řešení: Příruční sklad paliva. 2008, 10 s. 

[4] WEISSBROD, Petr. Požárně bezpečnostní řešení: Změna užívání prostor, RO Javorový 

vrch. 2004, 11 s. 

[5] VÍTKOVÁ, Marie. Technická zpráva požární ochrany: RS Javorový vrch, změna užívání 

místností. 1991, 8s. 

[6] KVARČÁK, Miloš. Požární taktika v příkladech. 2., aktualiz. vyd. V Ostravě: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008, 175 s. ISBN 978-80-7385-062-3. 

[7] KRATOCHVÍL, Michal a Václav KRATOCHVÍL. Technické prostředky požární ochrany. 1. 

vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009, 270 s. ISBN 978-

80-7385-064-7. 

[8] MUCHA, Jaroslav. Vyhodnocení taktického cvičení IZS: Požár Turistická chata Javorový 

vrch. 2.4.2014, 3 s. 

[9] Dokumentace zdolávání požárů - všeobecně: Konspekty odborné přípravy jednotek 

požární ochrany. 2. aktualizované vydání. Ostrava: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2008, 10 s. ISBN 80-86111-46-6. 

 

Normy a legislativa 

[10] Česká republika. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1985 o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů.. 1985, 34, s. 674-691. 

Dostupné z WWW: 

<http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=36808&nr=133~2F1985&r

pp=15#local-content>. 

[11] Česká republika. Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 

požární prevenci). In Sbírka zákonů. 2001, 95, s. 5446-5489. Dostupné z WWW: 

<http://www.hzsmsk.cz/prevence/VyhlPOc1.htm>. 

 

 

 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=36808&nr=133~2F1985&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=36808&nr=133~2F1985&rpp=15#local-content
http://www.hzsmsk.cz/prevence/VyhlPOc1.htm


33 

 

Internetové zdroje 

[12] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Javorový vrch (Moravskoslezské Beskydy) [online]. 

c2013 [citováno 28. 03. 2014]. Dostupný z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Javorov%C3%BD_vrch_(Moravskoslezsk%C3%

A9_Beskydy)&oldid=10730812>. 

[13] Javorový vrch [online]. 2011 [cit. 2014-04-08]. Dostupné z WWW: 

<https://www.trinecko.cz/mesto/?id=javorovy>. 

[14] Wind & weather statistics Lysá Hora/Ostravice [online]. 2014 [cit. 2014-04-08]. Dostupné z 

WWW: <http://www.windfinder.com/windstatistics/lysa_hora_ostravice>. 

[15] Nejsilnější nárazy větru a ledovka [online]. 2014 [cit. 2014-04-08]. Dostupné z WWW:  

[16] <http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1391348594>. 

[17] Beaufortova stupnice síly větru. Nejsilnější nárazy větru a ledovka [online]. 2002 [cit. 2014-

04-08]. Dostupné z WWW: <http://www.converter.cz/tabulky/beaufortova-stupnice.htm>. 

[18] Mapy.cz [online]. 2014 [cit. 2014-04-08]. Dostupné z WWW: 

<http://mapy.cz/#!x=18.721920&y=49.644212&z=10&t=s&q=javorov%25C3%25BD%2520

vrch&qp=18.453624_49.587180_18.678203_49.655400_11&d=base_1894904_0_2>. 

  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Javorov%C3%BD_vrch_(Moravskoslezsk%C3%A9_Beskydy)&oldid=10730812
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Javorov%C3%BD_vrch_(Moravskoslezsk%C3%A9_Beskydy)&oldid=10730812
https://www.trinecko.cz/mesto/?id=javorovy
http://www.windfinder.com/windstatistics/lysa_hora_ostravice
http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1391348594
http://www.converter.cz/tabulky/beaufortova-stupnice.htm
http://mapy.cz/#!x=18.721920&y=49.644212&z=10&t=s&q=javorov%25C3%25BD%2520vrch&qp=18.453624_49.587180_18.678203_49.655400_11&d=base_1894904_0_2
http://mapy.cz/#!x=18.721920&y=49.644212&z=10&t=s&q=javorov%25C3%25BD%2520vrch&qp=18.453624_49.587180_18.678203_49.655400_11&d=base_1894904_0_2


34 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 Útulna arcivévody Bedřicha [13] ......................................................................... 4 

Obrázek 2 Turistická chata Javorový - současnost ................................................................ 6 

Obrázek 3 Příruční sklad nářadí ............................................................................................. 7 

Obrázek 4 Příruční sklad paliva ............................................................................................. 9 

Obrázek 5 Televizní retranslační stanice ............................................................................. 10 

Obrázek 6 Přečerpávací nádrž pod chatou ........................................................................... 14 

Obrázek 7 Druhá přečerpávací nádrž ................................................................................... 14 

Obrázek 8 Poslední přečerpávací nádrž ............................................................................... 15 

Obrázek 9 Akumulační nádrž .............................................................................................. 15 

Obrázek 10 Mapa tras JPO z I. stupně požárního poplachového plánu a umístění nádrží .. 22 

Obrázek 11 Vyzbrojení čtyřkolky na seřadišti .................................................................... 28 

Obrázek 12 Výstřik z proudnice .......................................................................................... 28 

 

  

file:///D:/škola%20a%20TISK/BP/BP__HASEBNÍ%20ZÁSAH%20NA%20VRCHU%20JAVOROVÝ.docx%23_Toc385184373
file:///D:/škola%20a%20TISK/BP/BP__HASEBNÍ%20ZÁSAH%20NA%20VRCHU%20JAVOROVÝ.docx%23_Toc385184377


35 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1  I. stupeň poplachu .............................................................................................. 20 

Tabulka 2  II. stupeň poplachu ............................................................................................. 20 

Tabulka 3  Doba příjezdu a technické parametry plovoucích stříkaček [7] ........................ 24 

Tabulka 4  Časový průběh cvičení [8] ................................................................................. 27 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A Operativní karta 

 

 



1/3 

 

Příloha A  

 

OBJEKT: 

Horské středisko Javorový vrch 

Turistická chata JAVOROVÝ 

OPERATIVNÍ KARTA 

ADRESA: Tyra č.p. 58, 73961 Třinec 

SPOJENÍ: tel.: chata: 558 321 306, nájemce T. Valenta: 

608 108 162 

Stupeň poplachu: 

I. 

Majitel objektu: město Třinec 

CHARAKTERISTIKA OBJEKTU: 

Objekt: půdorys je nepravidelného obdélníkového tvaru s jedním podzemním podlažím a 

dvěma nadzemními podlažími, 1. PP - zdivo kamenné, novější přístavby zděné. 1. NP - 

dřevěné, přístavby zděné, kuchyně kamenné zdivo. 2. NP - dřevěné, přístavby zděné. 

Střecha - sedlová členitá, krytina plechová. Omítka - pouze u přístaveb, jinak povrchová 

úprava venkovních stěn původním kamenivem a dřevěnými obklady. Vnitřní úprava – 

hladká vápenná malta, v hygienických prostorách keramické obklady a v části restaurace a 

podkroví - obklady dřevěné. 

1. PP – 2 chodby, 2 sklady, WC, el. rozvodna, sprchy ženy/muži, pivnice, kotelna,  

1. NP – restaurace, jídelna, banketka, kancelář, sklad, chodba, kuchyň a její sklad, WC , 

2. NP – 7 původních pokojů, 4 pokoje v přístavbě, WC, sprchy . 

Schodiště – Venkovní: 4-ramenné dřevěné i jednoramenné ocelové vede do 1. NP, vnitřní 

dřevěné propojuje všechna podlaží. 

Vytápění – ústřední teplovodní – dva zdroje: elektrokotel a kotel na tuhá paliva (suterén) 

Hlavní uzávěr vody – v 1. PP v pivnici/skladu (viz grafická příloha) 

Hlavní uzávěr elektrické energie – v 1. PP v el. rozvodně (viz grafická příloha) 

Komunikace – příjezd k objektu po jediné asfaltové cestě (Tyra konečná – Třinec), šířka 

min. 3,5m (dva auta se neminou), zpevněné ustavovací plochy u objektu 

Obsazení osobami – kapacita je 42lůžek, max. 8 osob personálu 

Evakuace – po vnitřním dřevěném schodišti do 1. PP a třemi východy (viz grafická 

příloha) na volné prostranství, navíc v 1. NP lze využít venkovní dřevěné (z restaurace) 

nebo ocelové schodiště (z chodby). 

Hasící látky – v objektu 14 PHP, z toho 11 práškových, 2 sněhové a 1 vodní. V 2.NP 

v chodbě se schodištěm je požární hydrant nástěnný D 25 (s tvarově stálou hadicí). 

Vodní zdroje – akumulační nádrž (800 m
3
) 10 m jižním směrem od chaty. Přečerpávací 

nádrže (20 m
3
) 1 km, další (7 m

3
) 700 m, od chaty po komunikaci a poslední (7 m

3
) 60m 

od chaty severním směrem a 20 m od chaty Horské služby. Žádný zdroj nemusí 

disponovat vodou (např. sucho) – aktuální množství vody a klíče – kontaktovat 

nájemce 

Doporučení VZ: PRO ZIMNÍ OBDOBÍ – ZJISTIT PRŮJEZDNOST 

KOMUNIKACE – volání na dispečink Horské služby, tel.: 1210. Není-li průjezdná – 

HS přijede pro hasiče a techniku do Plané doliny (se skútrem, čtyřkolkou, vozíkem) kde 

proběhne vyzbrojení (2x hasič + 2x DT, 4x hadic. koš C, proudnice, plovoucí čerpadlo, 

palivo). Mezitím volat dispečink Odboru dopravy Třinec (pohotovost: 15.11-31.3) kvůli 

zprůjezdnění vozovky: tel.: 558 330 971 

 

Záznam o provedených změnách : Datum : Podpis : 

Zpracoval : Adam Pokluda 10.4.2014  

Schválil:   
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