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ANOTACE 
  

ŠIMEČEK, L. Postupy násilného vnikání do objektu při zásazích: bakalářská práce,  

Ostrava: VŠB-TU, 2009. 49s. 

 

Bakalářská práce se zabývá postupy bezpečného vnikání do uzavřených prostor včetně 

důležitých okolností, které se této problematiky týkají. Úvodní kapitola je věnována 

legislativním opatřením a právnímu rámci uvedené problematiky, zejména pak rozlišení 

pravomocí profesionálních a dobrovolných hasičů. Druhá kapitola uvádí stručný statistický 

přehled zásahů, při kterých bylo nutné vnikat do uzavřených prostor. Ve třetí části jsou 

popsány obecné postupy a zásady při zásahu. V další kapitole se seznamujeme se základní 

konstrukcí vstupních otvorů, zejména dveří a vrat. Předposlední kapitola se věnuje stručnému 

přehledu technických prostředků, které se používají při zásazích tohoto typu. Poslední 

kapitola popisuje samotné způsoby vnikání do uzavřených prostor.  
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SIMECEK, L. Procedures of Forced Entering into Buildings in the course of Interventions : 

bachelor work, Ostrava: VSB-TU, 2009. 49p. 

 

My bachelor work deals with methods of safety entry to closed spaces including 

important circumstances which are connected with these problems. Introductory chapter is 

devoted to legislative procurements and legal scope of mentioned problems, especially 

differentiation of authority between professional and voluntary firefighters. Second chapter 

presents brief statistical overview actions which are connected with entry to closed spaces. In 

third part there are described general processes and principles by action. In next chapter we 

inform about basic constructions of doors and gates. Last but one chapter is devoted to brief 

overview of technical means which are used by actions of this type. Last chapter outlines the 

ways of entry to closed spaces.  
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SEZNAM ZKRATEK 
 
HZS   Hasičský záchranný sbor 

JSDH   Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

PČR   Policie České republiky 

PO   Požární ochrana 

JPO   Jednotka požární ochrany 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

Sb.   Sbírka 

mm   Milimetr, jednotka délky 

kg    Kilogram, jednotka hmotnosti 

bar    Kilogram, jednotka tlaku 

kW    Kilowatt, jednotka výkonu 

kN    Kilonewton, jednotka síly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. ÚVOD 
 

Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen HZS) spolu s jednotkami požární ochrany 

zařazenými do plošného pokrytí patří mezi jednu z nejdůležitějších složek integrovaného 

záchranného systému. Svým posláním je tak předurčen k zásahům při mimořádných 

událostech, kterými se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, jakož i havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. 

Hasiči se podílejí jak na záchranných, tak i likvidačních pracích. Jejich úkolem není jen 

zdolávání již vzniklých nepříznivých stavů, ale i jejich předcházení všude tam, kde je to 

možné. Prakticky s každou z uvedených činností nezbytně souvisí i to, že při jejich provádění 

hasiči zasahují do některého z ústavně zajištěných práv fyzických a právnických osob nebo 

zákonů.  

Za jednu z takovýchto činností považujeme i násilné vnikání do objektů. Nezřídka     

se totiž hasiči setkávají se situací, kdy je potřeba do uzavřeného prostoru vstoupit. Toto        

se netýká jenom požárů, ale i záchrany osob před bezprostředním nebezpečím, poskytnutí 

pomoci zraněné nebo nemocné osobě, eliminace škod způsobených únikem nebezpečné látky 

či podezření na úmrtí osoby uvnitř prostoru. Za násilné vnikání považujeme takové činnosti, 

při kterých se do bytu nebo jiného uzavřeného prostoru nedostáváme obvyklým způsobem,    

tj. klasickým otevřením nebo použitím originálního klíče. Důležitou roli při násilném vnikání 

hraje jednak čas, dále pak potřebné znalosti pro překonání mechanických zábran a použité 

technické prostředky. Tyto atributy jsou rozdílné jak pro příslušníky HZS, tak i dobrovolné 

hasiče.  

Při pohledu do statistik z minulých let zjistíme, že se zvýšil počet zásahů, při kterých 

bylo nutné do uzavřeného prostoru vstoupit. Dříve stačilo hasičům k proniknutí do bytu     

nebo jiného prostoru znát několik způsobů. V dnešní době je však situace podstatně složitější 

vzhledem k odolnější konstrukci vstupních otvorů a množství mechanických                      

nebo bezpečnostních prvků. K této problematice se dnes váže jen velmi omezené množství 

literatury a spíše se vychází z předávání informací mezi hasiči samotnými.  

Základním smyslem mé práce je získat co nejvíce informací a navrhnout postupy         

a zásady bezpečného vnikání do uzavřených prostor. Cílovou skupinu, pro kterou je práce 

určena, představují příslušníci HZS, sloužící na stanicích menšího typu a dále pak jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDH), zejména kategorie JPO II (jednotka požární 

ochrany), kteří nemají s danou problematikou velké zkušenosti. Místem zásahu tak budou 
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v těchto případech rodinné domy, menší bytové nebo panelové domy a hospodářské          

nebo průmyslové objekty. Jako první úkol bude potřeba zjistit oprávnění, které se týkají 

vstupovaní do objektů a na pozemky při zásazích. S tím souvisí i rozlišení pravomocí 

příslušníků HZS a dobrovolných hasičů. Neméně důležité bude stanovení obecných zásad       

a postupů při těchto činnostech. Další potřebné informace bude představovat seznámení        

se základními konstrukčními typy vstupních otvorů, zejména se zaměřením na dveře a vrata. 

Hlavní úkolem této práce bude sestavení jednotlivých postupů při násilném vnikání               

do uzavřených prostor včetně důležitých bezpečnostních pokynů. V neposlední řadě bude hrát 

důležitou roli i představení technických prostředků určených k těmto činnostem. Práce bude 

doplněna o stručný statistický přehled zásahů, při kterých bylo nutné vnikat do uzavřených 

prostor.  
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2. REŠERŠE 
 
 

Hlavní zdroj informací při psaní mé bakalářské práce tvořily praktické zkušenosti 

hasičů a zámečnických firem, které se touto problematikou zabývají. Dále jsem pak využil 

několik knižních publikací, statistických ročenek a internetových stránek.  

 
[1]  BARTÁK, K. Dveře - opravy, výměny, výběr. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, 2004. 

108 s. ISBN 80-247-9026-2 

 Kniha se zabývá opravami, výměnami a výběrem různých typů dveří. 

 

[4]  MATES, P. Oprávnění hasičů při zásazích. 1. vyd., Ostrava: SPBI, 2008. 20 s. ISBN 

978-80-7385-032-6  

 V této publikaci jsou popsaný nejdůležitější oprávnění hasičů při zásazích. 

 

[8]  Kolektiv autorů. Bojový řád jednotek požární ochrany - Metodický list 5T: Vstup do 

obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu. 1. vyd., Ostrava: SPBI, 2006. 3 s. ISBN 

80-86111-91-1 

 V tomto metodickém listě jsou uvedeny základní zásady, postupy a očekávané 

zvláštnosti při vstupování do obydlí a jiných uzavřených prostor. 
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3. LEGISLATIVA 

 
HZS jakožto jeden ze zástupců z řad státních orgánů, představuje veřejnou moc. Do 

těchto orgánů taktéž řadíme i dobrovolné hasiče. Činnost hasičů je někdy konfrontována 

s Listinou základních práv a svobod, které tato listina garantuje. Nejinak je tomu i v případě 

násilného vnikání do objektů. Kdybychom tato práva brali v některých případech doslovně, 

mohla by často nastat situace, že bychom zásah nemohli provést. Proto zde platí, že jednotlivá 

základní práva nemají absolutní moc, ale je možno do nich zasáhnout. Samozřejmostí je, že se 

tak musí stát za zákonem stanovených podmínek včetně způsobu, který zákon dovoluje. 

V případě násilného vnikání existuje celá řada podmínek, za jakých lze do objektů vstupovat. 

Je tak potřeba rozlišovat několik věcí: jestli zásah provádí příslušník HZS nebo dobrovolný 

hasič, zda se jedná o vstup do obydlí nebo na pozemek, resp. zda hrozí nebezpečí z prodlení či 

nikoli. Následná oprávnění, která jsou zde uvedena, se týkají příslušníků HZS. Dobrovolným 

hasičům je věnována samostatná kapitola. 

 

3.1 Vstup do obydlí 

 

Obydlí je podle českého právního řádu definováno jako uzavřený prostor určený 

k bydlení. V úvodu byla zmíněna Listina základních práv a svobod, která se dané tématiky 

dotýká v článku 12 tohoto dokumentu. V něm je uvedeno, že obydlí je nedotknutelné              

a vstupovat do něj se smí jen se souhlasem toho, kdo v něm bydlí. Zároveň jsou upraveny       

i podmínky, za kterých lze do obydlí vstoupit i bez souhlasu. Pro činnost hasičů je důležitý 

zejména odst. 3 tohoto článku, který stanovuje, „že jiné zásahy (netýká se to domovní 

prohlídky), mohou být dovoleny v tom případě, že je to nezbytné pro ochranu života či zdraví 

osob, ochranu práv a svobod jiných nebo odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku     

a bezpečnosti“1. Tato vymezení se týkají demokratických společností. V případě, že je obydlí 

užíváno pro podnikání nebo se zde provozuje jiná hospodářská činnost, mohou být pak takové 

zásahy povoleny, pokud je to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy. Pokud hovoříme o 

dovolení, rozumí se tím, že takové oprávnění může dát pouze zákon. 

První z legislativních opor můžeme najít v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších přepisů (dále jen zákon o PO), konkrétně v ustanovení § 22, který 

stanoví, že je povinností každého vlastníka, správce i uživatele nemovitosti umožnit vstup    

                                                 
1 Mates, P.  Oprávnění hasičů při zásazích. s. 3. [4] 
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na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požárů nebo k zamezení jeho šíření, 

popř. i k provedení jiných záchranných prací2 . Především se jedná o vyklizení pozemku, 

odstranění staveb či porostů. Dotyčný tak může učinit buď sám, tj. vlastními prostředky         

a silou, nebo strpět, aby to za něj provedl někdo jiný. V zákoně je použit výraz „…je povinen 

umožnit“, z čehož plyne, že musí vytvořit všechny potřebné podmínky k tomu, aby hasiči, 

příp. i jiné osoby, mohli do nemovitosti vstoupit a provést potřebnou činnost. O tom, zdali je 

vstup potřebný včetně rozsahu, jakým má být proveden, rozhoduje vždy příslušný velitel 

zásahu.  

Pokud se na citovaný zákon „podíváme“ podrobněji, zjistíme, že z něj není patrné, 

jestli se tato oprávnění týkají bytu nebo obydlí. Pomocí výkladu však můžeme k tomuto 

závěru dospět, protože pokud se má odstranit nemovitost nebo její část, je potřebné do ní 

vstoupit. Odstraněním staveb se zabývá § 26 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci    

a činnosti jednotek požární ochrany, a konkrétně je zabezpečuje, společně s příslušným 

operačním střediskem, správními úřady a obcemi, velitel zásahu, který současně rozhoduje o 

vstupu do stavby. 

V zákoně o PO lze nalézt i další oprávnění ke vstupu do obydlí. Zmínit je třeba § 17 

odst.1 písm. b) a e), podle kterého, patří mezi základní povinnosti fyzických osob, kterými se 

rozumí nepodnikající, v souvislosti s ochranou před požáry, zajistit přístup k rozvodným 

zařízením elektrické energie a k uzávěru plynu, vody a topení, k požárně bezpečnostním 

zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití (vstup 

musí umožnit např. majitelé rodinných domů a nájemníci bytů)3. 

Jednu z nejdůležitějších legislativních opor pro vstupování do objektů najdeme 

v zákoně č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o HZS). Konkrétně se jedná o 

§ 5 odst. 2, který opravňuje příslušníky hasičského záchranného sboru ve služebním poměru, 

aby v případě takového zásahu, který nesnese odkladu, otevřeli byt nebo jiný uzavřený prostor 

a vstoupili do něj4. Přitom je potřeba si zajistit přítomnost nezúčastněné osoby, ovšem jen za 

situace, že nehrozí nebezpečí z prodlení. Po provedení zásahu má příslušník povinnost 

neprodleně vyrozumět orgány Policie České republiky (dále jen PČR).  

Podle českého právního řádu je byt definován jako místnost nebo soubor místností, 

které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Co se týče praxe (zejména 

                                                 
2 § 22 zákona o PO [9] 
3 § 17 zákona o PO [9] 
4 § 5 zákona o HZS [11] 
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soudní), je tento pojem chápan mnohem šířeji a k bytu se řadí např. i sklepy, balkony, lodžie   

a jiné související prostory (zde se pak hovoří o obydlí). Bytem jsou taktéž pokoje 

v ubytovnách, na hotelích nebo kolejích a dalších podobných zařízeních. Není podstatné, kde 

se byt nachází, zda je např. v nájemním nebo rodinném domě. Do jiného uzavřeného prostoru 

řadíme např. garáže stavebně související s rodinným domem. Rozdíl mezi oběma pojmy by 

však neměl dělat žádný problém, jelikož podmínky vstupu jsou v obou případech shodné. 

Oprávnění pro vstup mají podle zákona pouze příslušníci HZS, nikoli třeba občanští 

zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru. Hlavním předpokladem ke vstupu je, že se jedná 

o zásah. Tímto se rozumí zejména ochranná, záchranná a likvidační opatření prováděna HZS. 

Nepostačuje pouze, aby příslušník prováděl služební výkon, tj. činnosti, které jsou náplní při 

výkonu státní správy v oblasti působnosti HZS. Další podmínkou ke vstupu do bytu je, že se 

tak děje při plnění či zajištění úkolů hasičského záchranného sboru. 

Nezbytným předpokladem ke vstupu do bytu nebo jiného uzavřeného prostoru je, že 

zásah nesnese odkladu. Tím je myšlena taková situace, kdy by každé prodlení mělo               

za následek vážné zhoršení stavu, zvýšení existujícího nebezpečí, riziko vzniku dalších škod 

apod. Jedním z typických příkladů zásahu, který je  nutno provést neodkladně, může být stav 

obecného ohrožení, přičemž je pouze na příslušníkovi HZS, zda situaci vyhodnotí tak, že je 

vstup nutný. Pokud by nastal případ, že vstup potřebný nebyl, ale podle objektivních 

okolností vyplynulo, že tomu tak skutečně bylo, je třeba chápat takový postup jako oprávněný 

(např. z bytu se valil dým, ale následně se ukázalo, že šlo o vtip).  

Vstupovat do bytu nebo jiného uzavřeného prostoru by měl příslušník hasičského 

záchranného sboru pouze za přítomnosti nezúčastněné osoby. Může se jednat o souseda nebo 

osobu, která je zcela náhodou na místě přítomna. Na druhé straně však nemůže být touto 

osobou jiný příslušník HZS z důvodu, aby se v případě možného sporu prokázalo, že zásah 

byl opravdu nezbytný. Dotyčný by tak byl nestranný a mohl by dosvědčit, v jakém stavu se 

byt či jiný uzavřený prostor nacházel, co se v něm nacházelo apod. Pokud by se však na místě 

vyskytoval sám nájemce, vlastník či uživatel bytu, případně i jejich rodinný příslušník, není 

pak nezúčastněné osoby potřeba. 

Přítomnost nezúčastněné osoby není nezbytná v případech, kdy hrozí nebezpečí 

z prodlení (jedná se o situaci, kdy už došlo ke zhoršení stavu, zvýšení již existujícího 

nebezpečí, jeho rozšíření atd., pokud by nebyl zásah okamžitě proveden). Záleží tedy            

na příslušníkovi HZS, zda konkrétní situaci vyhodnotí tak, že na nezúčastněnou osobu nelze 

vyčkávat. V případě, že by se taková osoba u zásahu nevyskytovala, neměla by se tato situace 

chápat jako protiprávní.  
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Po provedení zásahu je povinností příslušníka HZS neprodleně vyrozumět orgány 

PČR. Zákon však již nedefinuje, jakým způsobem tak má učinit. Ve většině případů jsou 

včetně hasičů povoláni na místo i policisté nebo se k tomuto účelu běžně využívá operačního 

střediska. Oznámení se provádí neprodleně po skončení zásahu. Je samozřejmé, že přednost 

před oznámením bude mít péče o zraněné osoby, majetek či dokončení zásahu. Informování 

má jednu zásadní důležitost. Je totiž potřeba vyšetřit skutečnosti, které měly za následek 

vyvolání této situace např., zda se jednalo o trestný čin, nešťastnou náhodu nebo důsledek 

přírodní události. Policie by též měla provést opatření, která mají zajistit byt i další uzavřený 

prostor proti krádežím. 

Další oprávnění pro vstup nalezneme i v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o IZS). HZS společně s JPO zařazeným do plošného pokrytí kraje, zdravotnickou 

záchrannou službou a PČR tvoří základní složky IZS. Podle § 25 odst. 2 písm. c) zákona o 

IZS mají fyzické osoby povinnost strpět vstup osob provádějících záchranné nebo likvidační 

práce na pozemky a do objektů, použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, 

budování ochranných staveb, včetně vyklizení pozemku a odstranění staveb, popř. jejich částí, 

zařízení nebo porostů5. Tato ustanovení se týkají fyzických osob a nerozlišují tedy, zda jde o 

vlastníka, nájemce či správce nemovitosti. 

Jak už bylo zmíněno, hlavním předpokladem ke vstupu do objektu je provádění 

záchranných nebo likvidačních prácí. Do první skupiny řadíme takové, které slouží 

k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí. 

Takové činnosti se vztahují k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí a mají 

za úkol přerušení jejich příčin. Likvidačními pracemi rozumíme takové, jejichž hlavní náplní 

je odstranění již vzniklých následků mimořádných událostí (např. odklizení následků 

přírodních katastrof). V zákoně o IZS jsou použity výrazy objekt a stavba, na druhé straně 

tento zákon nespecifikuje termín byt či obydlí. Kdybychom brali v úvahu doslovný výklad, 

mohl by se pak popřít základní smysl fungování IZS. Proto je nepochybné, že objektem je 

myšleno i obydlí. 

Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů legalizuje další způsoby pro vstup příslušníků HZS do obydlí. V případě 

vyhlášení nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu mohou být omezena základní práva, 

včetně práva na nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na kterém je 

                                                 
5 § 25 zákona o IZS [12] 
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bezprostředně ohrožena na životě a zdraví6 . Toto opatření je považováno za mimořádné, 

protože k takovému omezení může dojít pouze na nezbytně nutnou dobu a v rozsahu, který je 

nezbytně nutný. V případě vyhlášení stavu nebezpečí má HZS kraje rovněž rozhodovat o 

činnostech k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků. Do těchto úkolů můžeme 

počítat i možnost vstupovat do obydlí.  

V souvislosti s uvedeným se nabízí otázka, zda si mají příslušníci HZS vynutit vstup              

v případě, že by jim byl v kterékoli z uvedených situací odepřen či záměrně neumožněn, 

přičemž zde existují  dvě varianty řešení. V případě, že nebude hrozit bezprostřední 

nebezpečí, mohou hasiči využít pomoci PČR a požádat je, aby jim vstup a potřebné činnosti 

zajistila. Pokud by však takové nebezpečí naopak hrozilo, mohou si vstup vynutit za použití 

přiměřených prostředků. Jejich jednání by pak bylo posuzováno jako krajní nouze. 

 

3.2 Vstup na pozemky a jiné nemovitosti 

 

K obydlí se váže velké množství zákonných ustanovení včetně základního práva 

ústavní ochrany. Oproti tomu jsou ostatní nemovitosti, tj. pozemky a budovy spojené se zemí 

pevným základem, chráněny méně intenzivně, tedy jen „obyčejným“ zákonem. V běžném 

životě však nemá toto rozlišení velký význam, vzhledem k tomu, že jak fyzické a právnické 

osoby, tak i orgány veřejné moci jsou povinny dodržovat všechny právní předpisy. 

Nejdůležitějším ustanovením, které se tyká vstupu na nemovitost, je § 22 zákona        

o PO, které stanoví povinnost každého vlastníka správce i uživatele nemovitosti umožnit 

vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požárů nebo k zamezení jeho 

šíření, příp. i k provedení jiných záchranných prací7. 

Za zmínku stojí ještě uvést odst. 2 téhož paragrafu, upravující povinnost každého 

vlastníka, stejně jako správce a uživatele nemovitosti, umožnit vstup na ni za účelem cvičení 

jednotky PO8. Podle zákona by měl být tento zásah prováděn jen v nezbytně nutném rozsahu, 

který je potřebný pro účely cvičení. To znamená, že by měl zohlednit jak dobu trvání, tak i 

plochu nemovitosti určenou ke cvičení. Důraz by se měl klást na to, aby samotné cvičení 

proběhlo bez problému a vyhnulo se případným škodám na majetku. Pro tyto účely by se tak 

měly prioritně vybírat nemovitosti, kde by ke zbytečnému obtěžování a možnosti vzniku škod 

nemohlo dojít.  

                                                 
6 § 5 zákona o krizovém řízení [13] 
7 § 22 zákona o PO [9] 
8 § 22 zákona o PO [9] 
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Jednou z důležitých povinností je uvědomit vlastníka, správce či uživatele nemovitosti           

o konání cvičení nejméně 24 hodin před jeho zahájením. V případech, kdy bude dotyčná 

osoba souhlasit s těmito podmínkami, je možno oznámit konání cvičení v kratší době. 

Pokud vlastník, správce nebo uživatel nemovitosti zaujme nesouhlasné stanovisko 

v souvislosti se vstupem jednotky za účelem konání cvičení, měl by rozhodnout HZS kraje 

nebo obec, které cvičení organizují, o tom, zdali je vstup nutný. Rozhodnutí o vstupu se však 

nebude týkat obydlí, protože v tomto případě je nutný předchozí souhlas vlastníka nebo 

uživatele (souhlas nemůže dát správce). Touto osobou může být pouze nepodnikající fyzická 

osoba, protože u právnické osoby nelze o obydlí hovořit. 

  V praxi ovšem může tato situace vyvolat nemalé problémy. Rozhodnutí o tom, zda je 

vstup nutný či nikoli, bude totiž třeba učinit podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Ten se vztahuje na postup orgánů 

územních samosprávných celků a jiných orgánů, jakož i právnických a fyzických osob, pokud 

vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Obec představuje základní územní 

samosprávný celek a podle správního řádu bude rovněž postupovat HZS kraje, vzhledem 

k tomu, že spadá do kategorie tzv. jiných orgánů (tak jako další veřejné sbory). Správní řád se 

na toto řízení bude vztahovat vzhledem k tomu, že se tu zakládá povinnost určité osobě,        

tj. vlastníkovi, správci či uživateli umožnit vstup do nemovitosti. Pokud bude vydáno 

rozhodnutí, že vstup je nutný, může proti němu vlastník či uživatel podat odvolání. To bude 

mít za následek, že do jeho vyřešení nadřízeným orgánem nebude možno cvičení konat. 

Právnickým a fyzickým osobám je uloženo umožnit vstup na nemovitosti v souvislosti 

s prováděním opatření potřebných ke zdolávání požáru nebo provádění záchranných prací. 

Další oprávnění ke vstupu je založeno v § 5 zákona o HZS. Podle tohoto ustanovení 

jsou příslušníci HZS oprávněni provádět potřebná zjištění a služební úkony, nahlížet do 

příslušné dokumentace a požadovat potřebnou součinnost9. Při provádění úkonů jim musí být 

umožněn vstupu do objektů a zařízení a ke vstupu na nemovitosti na dobu nutnou k řádnému 

provedení těchto činností. Toto oprávnění tedy mají opět jen příslušníci hasičského 

záchranného sboru a nikoli občanští zaměstnanci. Zatímco pokud se týče vstupu v souvislosti 

se zásahem, který nesnese odkladu, lze výkladem dovodit, že vstup do objektu mají 

nepochybně i dobrovolní hasiči, v tomto případě by však takový postup odůvodnitelný nebyl, 

protože se zde nejedná o natolik akutní situaci. Nelze jej odvodit ani na základě institutu 

krajní nouze. 

                                                 
9 § 5 zákona o HZS [11] 
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Ke vstupu do objektů jsou příslušníci HZS oprávnění v souvislosti s prováděním 

služebních úkonů, což je institut vymezený značně široce. Může to být jakákoli z uvedených 

činností, prakticky bude přicházet v úvahu zejména šetření, kontrola apod. Rovněž zde se 

předpokládá, že vstup by měl být omezen na dobu, která je nezbytně nutná k provedení 

služebního úkonu. Pokud by majitel či uživatel nemovitosti měl za to, že vstup byl 

neoprávněný nebo příslušníci HZS pobývali na nemovitosti po dobu, která není nezbytně 

nutná, mohl by se dožadovat ochrany podle soudního řádu správního (zákon č. 150/2000 Sb., 

soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů). Žalobu lze podat proti nezákonnému 

zásahu, ovšem jen za podmínky, že takový zásah trvá nebo hrozí jeho opakování. 

 

3.3 Oprávnění ke vstupu pro dobrovolné hasiče 

 

Oproti příslušníkům HZS mají dobrovolní hasiči pouze omezené pravomoci pro 

vstupování. I když tak zákon o HZS nestanovuje, rozumí se, že jak příslušníci HZS, tak i 

dobrovolní hasiči, mohou z ohroženého bytu nebo jiných prostor odvést osoby, které se zde 

zdržují. Při tom není podstatné, zdali je to oprávněně či nikoli nebo je to proti jejich vůli. 

Vychází se totiž ze skutečnosti, že hlavním posláním hasičů je chránit životy a zdraví lidí. 

K těmto činnostem taktéž smějí použít i přiměřené donucovací prostředky. V běžném životě 

představuje velký problém to, že oprávnění ke vstupu do bytu či jiného uzavřeného prostoru 

mají na základě tohoto ustanovení právě jen příslušníci HZS, nikoli tedy dobrovolní hasiči. 

Pokud bychom brali zákon doslovně, mohla by nastat paradoxní situaci. Dobrovolní hasiči by 

v případě existence jakéhokoliv nebezpečí nemohli vstupovat do obydlí. Museli by tedy čekat 

až na příjezd HZS, PČR nebo obecní policie. Současná praxe si však s touto situací poradila. 

Pojem nemovitost, který se vyskytuje v zákoně o PO a také na některých místech zákona       

o HZS, v souvislosti s možností vstupu, je vykládán tak, že se jim rozumí byt nebo jiný 

uzavřený prostor.  

Jako dalšího oprávnění by mohli dobrovolní hasiči využít institut krajní nouze. „Podle 

§14 trestního zákona není čin, který je jinak trestný, trestným činem, pokud někdo odvrací 

nebezpečí hrozící zájmu, který je chráněn trestním zákonem, za podmínky, že nebezpečí 

nebylo možno za daných okolností odvrátit jinak nebo způsobený následek je zřejmě stejně 

závažný nebo ještě závaznější než ten, který hrozil“10.  

                                                 
10 Mates, P.  Oprávnění hasičů při zásazích. s. 6. [4] 
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Za zmínku stojí též uvést zákon o přestupcích. „V §2 je uvedeno, že přestupkem není 

jednání, jímž někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, nebyl-li 

tak způsoben zřejmě závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno 

odvrátit v dané situaci jinak“11. 

Dobrovolní hasiči se dnes nacházejí v situaci, která je pro ně zbytečně komplikující     

a proto se jako optimální řešení jeví právní úprava tohoto oprávnění i pro ně. Podle současné 

legislativy mohou dobrovolní hasiči vstupovat do obydlí jen v případě cvičení a souhlasu 

vlastníka či uživatele objektu. Jednoduše řečeno, jen se souhlasem vlastníka či uživatele je 

možný vstup jednotek požární ochrany, tedy jak hasičského záchranného sboru, tak i 

dobrovolných hasičů do obydlí v souvislosti s cvičením jednotky.  

 

3.4 Povinnost mlčenlivosti 

 

Při zásazích se hasiči často setkávají se skutečnostmi (vnikání do uzavřených prostor 

není výjimkou), které by v případě jejich sdělení nepovolaným osobám, mohly znamenat 

vážné důsledky. Z tohoto důvodu se v praxi využívá povinnost mlčenlivosti. „Povinnost 

mlčenlivosti lze vymezit jako zákonem uložený závazek chovat se tak, aby určité skutečnosti 

(informace, údaje) nebyly sděleny nepovolaným subjektům, jejichž sdělení by mohlo poškodit 

zájem těch subjektů, v jejichž prospěch je tato povinnost uložena“12. Bez ohledu na to jak 

jsou příslušné zákony formulovány, týká se povinnost mlčenlivosti vždy jen fyzické osoby.  

Aby byla povinnost mlčenlivosti závazná, je někdy třeba použít zvláštního úkonu 

(např. poučení o tom, že je třeba ji zachovávat, častěji však vzniká na základě zákona). Tato 

povinnost se vztahuje nejen na období a oblast, kdy ten, kdo je vázán, provádí svojí úřední 

činnost, povolání, zaměstnání, ale platí i v soukromém životě. Ve většině  případů je trvalá 

v tom smyslu, že platí i v době, kdy ji vykonávat přestal (tzn. změnil své pracoviště či odešel 

do důchodu).  

Jakožto i většina právních povinností, není ani povinnost mlčenlivost absolutní. 

Skutečnosti, které mají být chráněny lze sdělit se souhlasem toho, v jehož prospěch byla 

povinnost uložena, což bude určitě platit i v případech, které zákon výslovně nestanoví.         

V podstatě pak existuje díky příslušným zákonům možnost prolomit povinnosti mlčenlivosti 

bez ohledu na vůli osoby, v jejíž prospěch je uložena, obvykle se tak činní na základě 

souhlasu, jiného úkonu nadřízeného nebo vedoucího příslušného úřadu.  

                                                 
11 Mates, P.  Oprávnění hasičů při zásazích. s. 6. [4] 
12 Mates, P.  Oprávnění hasičů při zásazích. s. 18. [4] 

  11



 

Povinnost mlčenlivosti se ukládá ve prospěch  jednotlivce nebo obecného zájmu (např. 

správního orgánu nebo veřejného sboru) případně i obou současně, což je i případ v oblasti 

právní úpravy HZS, kde jsou jí chráněny, např. údaje osob, které byly postiženy požárem 

nebo případy bezporuchového fungování HZS. 

Podle §89 zákona o PO jsou osoby, které plní úkoly na úseku požární ochrany, 

povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které v obecném zájmu nebo v zájmu 

zúčastněných osob mají zůstat utajeny před nepovolanými osobami13. Tato povinnost trvá       

i poté, co skončil pracovní poměr nebo byl splněn příslušný úkol. O zproštění mlčenlivosti      

a jeho rozsahu rozhoduje vždy ředitel hasičského záchranného sboru kraje. Není tedy 

rozhodující, zda se jedná o příslušníka HZS, dobrovolného hasiče nebo jinou osobu. 

O které skutečnosti se jedná už zákon nespecifikuje, a je otázkou, nakolik má vůbec 

taková právní úprava význam, protože povinnost mlčenlivosti beztak plyne pro uvedené 

osoby ze zvláštních zákonů (např. zákon o ochraně osobních údajů, zákon o utajovaných 

informacích nebo zákon o PČR). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                 
13 § 89 zákona o PO [9] 
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4. STATISTIKA VNIKÁNÍ DO UZAVŘENÝCH PROSTOR 
 

V úvodu už bylo zmíněno, že došlo k nárůstu počtu zásahů, při kterých bylo nutné 

vstoupit do uzavřeného prostoru. Při pohledu na statistiku zmíněné problematiky                   

za posledních pět let jistíme, že v obou případech, tj. jak u HZS, tak v případě JSDH, má 

stoupavou tendenci (graf 1). U HZS došlo k největšímu nárůstu těchto událostí v roce 2005 

(12 179 událostí) a pak v roce 2007 (12 919 událostí). Roky 2004 a 2006 měly počet událostí 

přibližně stejný. V roce 2008 došlo oproti roku 2007 k poklesu těchto zásahům o 243. U 

JSDH byl v posledních pěti létech největší nárůst mezi roky 2004 a 2007. V průměru tak 

stoupl každý rok počet zásahů o 71. Naopak minulý rok znamenal pokles o 73 případů.   
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Graf 1 Statistika vnikání do uzavřených prostor v letech 2004 - 2008 (celá ČR) [3] 

 
Pokud se podíváme na jednotky požární ochrany podrobněji, zjistíme následující fakta.       

Pro graf 2 byly vybrány pouze jednotky kategorie JPO I (jednotka HZS kraje), II, III a V (vše 

JSDH obce). Jednotky kategorie JPO IV (jednotka HZS podniku) a VI (jednotka SDH 

podniku) se zde nezapočítávali. Je samozřejmostí, že se největší měrou se na zásazích,            

u kterých bylo potřeba vniknout do uzavřených prostor, podíleli jednotky kategorie JPO I,    

tj. HZS. Za nimi postupně následují JPO II, III a V. Největší nárůst v období za posledních 
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pět let znamenaly roky 2004 až 2007. V roce 2008 byl počet událostí o 244 menší než tomu 

bylo v roce předešlém. 
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Graf 2 Podíl jednotlivých JPO při vnikání do uzavřených prostor v letech 2004 - 2008 
(celá ČR) [3] 

 
Vnikání do uzavřených prostor nemusí nutně souviset jenom se zásahy při požárech, ale může 

se jednat o záchranu osob, poskytnutí pomoci zraněné osobě, eliminace škod způsobených 

únikem nebezpečné látky nebo podezřením na úmrtí osoby uvnitř prostoru. Ze statistik HZS 

ČR tak můžeme dále zjistit konkrétní typ události, při které se muselo vnikání do uzavřených 

prostor provádět (např. požáry, technické zásahy). Tyto informace jsou přehledně uvedeny 

v příloze č. 1 na konci práce. 
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5. OBECNÝ POSTUP A ZÁSADY PŘI ZÁSAHU 

 
Hasiči se často při zásazích dostanou do situace, kdy je potřeba vstoupit do uzavřeného 

prostoru. Takové to případy mohou souviset hned s několika typy činností, při kterých je 

vnikání nutné použít. Jedná se především o tyto: 

 

 Hasební zásah v případě požáru nebo potřeba zmenšení hrozícího nebezpečí vzniku 

požáru či jiné mimořádné události. 

 Provádění průzkumu v případech, kdy potřebujeme zjistit, zda se v prostorech 

nenachází osoby, které by mohly být ohroženy mimořádnou událostí nebo by se jí 

mohli v brzké době vystavit (např. požár, povodeň). 

 Poskytnutí pomoci zraněné osobě, která je uvnitř uzavřeného prostoru. 

 Umožnění poskytnutí péče o osobu či zvíře v uzavřeném prostoru (např. staří nebo 

nemocní lidé, osoby, které potřebují pečovatelskou službu). 

 Eliminace škod, které byly způsobených únikem hořlavé či výbušné látky, vody 

z vodovodních rozvodů a dalších látek v technických zařízeních budov (např. plyn, 

kanalizace). 

 Ohrožení zdraví majitele či uživatele prostoru v případech, kdy mu není umožněno 

poskytnutím léků a dalších prostředků nacházejících se v uzavřeném prostoru 

 Podezření, že se v uzavřeném prostoru nachází mrtvá osoba. 

 

Při příjezdu jednotky na místo události je potřeba zabezpečit několik věcí. V první 

řadě velitel zásahu posoudí, zda se jedná o nebezpečí z prodlení či nikoli. Dále je potřeba 

zajistit přítomnost nezúčastněné osoby, pokud je k dispozici. Podle toho, jaká je míra 

nebezpečí v uzavřeném prostoru se stanoví naléhavost vniknutí do uzavřeného prostoru, 

případně se mohou provést další navazující opatření vzhledem k nebezpečí (uhašení požáru, 

odstranění iniciačního zdroje). 

Před samotným otevřením uzavřeného prostoru se provádí průzkum a zjišťují se 

možné cesty, resp. způsob vniknutí do uzavřeného prostoru. Už při provádění průzkumu se 

zaměřujeme na specifické okolnosti, např. na odhad možného zabezpečení dveří, zda-li je 

uvnitř slyšet pohyb apod. 

Cesta, kterou se vnikne do uzavřeného prostoru se volí s ohledem na několik 

důležitých faktorů: hrozící nebezpečí, potřebu rychlosti zásahu a rozsah následných škod, 
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které budou způsobeny vniknutím do uzavřeného prostoru. Pokud to jde, tak se přednostně 

využívají nejsnazší cesty, např. otevřená okna, vikýře, světlík, dveře bez speciálních 

zábranných systémů. Při stanovení cesty rovněž zohledníme to, zda-li bude možné opětovně 

zajistit uzavřený prostor, abychom tak zabránili vstupu neoprávněných osob a odcizení 

majetku. Jednotka se před vniknutím do uzavřeného prostoru (podle předpokládaného 

nebezpečí v uzavřeném prostoru) vybaví potřebnými ochrannými pomůckami a technickými 

prostředky, např. dýchacím přístrojem, útočným proudem apod. 

K samotnému vniknutí do uzavřeného prostoru je možné využít několik způsobů: 

  

 žebřík (nastavovací, NORBAS) 

 výškovou techniku (automobilový žebřík nebo plošina) 

 technické prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou  

 technické prostředky pro překonání mechanických zábran vstupu (např. vylomení 

zámkové vložky, uvolnění střelky zámku, rozbití skleněné výplně apod.) 

 kombinace použití žebříku, výškové techniky, technických prostředků pro práci ve 

výšce a nad volnou hloubkou nebo prostředků pro překonání mechanických zábran 

 

Po vniknutí do uzavřeného prostoru je nezbytné, aby v něm zasahující jednotka 

provedla průzkum, následně ověřila míru nebezpečí v tomto prostoru a je-li to nutné, provedla 

i případný další zásah Po otevření uzavřeného prostoru velitel zásahu zajistí, aby do prostoru 

nemohly vstoupit neoprávněné osoby. Jakmile je zásah ukončen, předá prostor majiteli, popř. 

uživateli, nebo policii. V případě, že nastane situace, kdy není možné prostor předat majiteli 

či uživateli, zajistí velitel zásahu prostor, proti vniknutí neoprávněných osob nebo odcizení 

majetku prostřednictvím policie. 

Neméně důležitým faktem také zůstává, že v případě, kdy velitel zásahu na místě 

zjistí, že nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví osob, zvířat či majetku, v souvislosti se kterým 

bylo nutné zasahovat, neprovede otevření uzavřeného prostoru.  

 

5.1 Očekávané zvláštnosti při zásahu 

 

Při jakémkoliv zásahu musíme počítat s komplikacemi, které mohou nastat. Otevírání 

uzavřených prostor a vstupování do obydlí není výjimkou. Asi nejzásadnějším problémem je 

obtížné stanovení nutnosti vstupu do uzavřeného prostoru (nejsou zřejmé projevy nebezpečí). 

Často se stává, že majitel nebo uživatel prostoru udává mylné nebo nepravdivé informace. 
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Dalším podstatným problémem může být skutečnost, že nemáme dostatečné prostředky           

a znalosti k překonání mechanických zabezpečovacích systémů. Taktéž se můžeme setkat se 

situací, kdy na první pohled nevypadají dveře složitě zabezpečené a pomocí jednoduchého 

způsobu je můžeme otevřít. Opak je však v tomto případě pravdou a na druhé straně dveří, tak 

může existovat další jištění (např. přídavné zámky, závory, řetízky apod.) Je samozřejmé,     

že ne vždy lze omezit vznik následných škod v souvislosti s otevřením uzavřeného prostoru. 

Může tak dojít k poškození skleněných či dveřních výplní, poškození mechanických 

zabezpečovacích prvků, zničení prvků umělecké či historické hodnoty apod. Tím,                 

že provedeme otevření uzavřeného prostoru a umožníme vstup majiteli či uživateli, dojde 

k maření výkonu rozhodnutí správního orgánu či soudu, např. osoba, která nás požádala o 

otevření bytu, byla z něho vykázána a má do něj zakázaný vstup v souvislosti s domácím 

násilím. Neméně důležitým aspektem je ohrožení zasahujících hasičů vlivem nebezpečím 

uvnitř uzavřeného prostoru. Může se tak jednat o výbušnou látku, agresivní osobu nebo 

osobu, která je pod vlivem omamných nebo návykových látek či agresivní zvíře. Při požárech 

se často stává, že lidé, kteří se snažili uniknout, zůstanou ležet těsně za dveřmi a představují 

tak překážku při otevírání. Tato situace nemusí souviset jenom s požáry, ale může se jednat o 

zraněného nebo nemohoucího člověka. Častým problémem zůstává zabezpečení ostrahy 

majetku v otevřeném prostoru proti odcizení či poškození. Pokud se snažíme dostat do 

starších objektů nebo budov, které nebyly dlouho obývány (a nejen do nich), není výjimkou, 

že se za vstupními dveřmi nachází velké množství překážek (stavební suť, odpadky apod.)  
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6. KONSTRUKCE DVEŘÍ A VRAT 

 
Dveře přestavují jednu z hlavních cest při vnikání do objektu. Obvykle se jedná          

o vstupní dveře do budovy nebo bytu. Místem zásahu však nemusí být jenom obytné        

nebo rodinné domy, ale i průmyslové výrobny, haly, sklady apod. Nejen v těchto, ale i dalších 

případech se pak setkáváme s další možností vstupu, kterou představují garážové                   

či průmyslové vrata. 

 

6.1 Konstrukce dveří  

 

V minulosti bylo pravidlem, že se při zásahu hasiči setkávali s několika typy dveří      

a vrat, které se až na výjimky opakovali. V dnešní době je však situace zcela jiná. Dnes 

existuje na trhu nepřeberné množství dveří, které se liší jak vzhledem, konstrukcí tak               

i zabezpečením. Kdybychom si zde představili jednotlivé druhy, vydalo by to na samostatnou 

knihu. Není však od věci si ukázat nejčastější typy, s kterými se u zásahu můžeme setkat. 

Základním typem jsou sériově vyráběné dveře, které zná každý z nás. Druhou skupinu 

zastupují dveře, na které jsou kladeny specifické požadavky, tj. bezpečnostní, trezorové, 

protipožární, neprůstřelné apod. Dveře se dělí podle několika kritérií: 

 

a) podle použitého materiálu, 

 dřevo 

 kov 

 plast 

 kombinace materiálů 

 

b) podle způsobu otevírání, 

 otočné 

 kývavé 

 posuvné 

 skládací 

 ostatní (např. turniketové) 
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Obr. 1 Různé konstrukce dveří [2] 

c) podle konstrukce, 

 hladké, plné nebo částečně zasklené (obr. 1a,b) 

 rámové, plné s výplněmi, zasklené nebo částečně zasklené (obr. 1c,d,e,f) 

 sbíjené (obr. 2c) 

 svlakové (obr. 2b) 

 laťové (obr. 2a) 

 

 
Obr. 2 Různé konstrukce dveří [2] 

 
d) podle počtu křídel, 

 jednokřídlové 

 dvoukřídlové 

 více křídlové 

 

Dveře mají dvě základní části, křídlo a zárubeň. Ve spodní části se zpravidla umísťuje 

práh. Pro překrytí spáry ve styku dvou křídel (dvoukřídlové dveře) se používají lišty, tzv. 

klapačky. Nejdůležitější část dveří představuje dveřní kování. Mezi hlavní prvky kování pak 

řadíme tyto: 

Závěsy - slouží ke zavěšení dveřního křídla, většina typu je rektifikovatelných      

              (nastavitelných) 
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Zámky - obvykle se skládají z těla zámku, střelky, závory (obr. 3), podrobněji se bude zámky  

   zabývat samostatná kapitola  

 
Obr. 3 Vnitřní konstrukce zámku [17] 

 

Protiplechy - jedná se o kování v protilehlé drážce zárubně a má otvory pro střelku a závoru,       

u kovových zárubní je protiplechem  samotný plášť zárubně 

Klika - slouží k otevíraní a jako madlo k pootočení křídla, délka asi 90-110 mm, může být  

nahrazena koulí 

Samozavírače - slouží k pomalému dovíraní u frekventovaně otevíraných dveří 

Panikové kování - používá se u budov s větším počtem osob 

Zástrče - umožňují, aby jedno křídlo bylo trvale upevněno 

Okopný plech - zabraňuje poškození dveří při častém používání 

  
 

Obr. 4 Pohled na bezpečnostní dveře s vícebodovým uzamykáním [5,6] 
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6.2 Bezpečnostní dveře 
 

Dnes už není výjimkou, že se hasiči při zásahu setkávají s různými typy 

bezpečnostních dveří (obr. 4). Bezpečnostní dveře mají různý stupeň bezpečnosti a většinou 

jsou vyráběny jako sestava kovového nosné konstrukce. V nosné konstrukci je zabudován 

rozvorový pohybový mechanismus, který při zamčení závory vysouvá zamykací čepy do více 

stran, minimálně však do dvou protilehlých. Na přední stranu dveří je většinou použita 

kovová kazeta příslušné tloušťky plechu. Na zadní stranu se používají dřevovláknité zpevněné 

desky s povrchovou úpravou. Takto zhotovené dveře jsou vybaveny závěsy, zámky, kováním 

zámkovými vložkami popřípadě přídavnými zámky. Jako výplň dveří se může použít i 

nehořlavý izolační materiál. Bezpečnostní dveře poskytují dobrou ochranu před mechanickým 

napadením a dají se tak použít pro zabezpečení většiny bytů, domů a kanceláří. 

 

6.3 Zámky 

 
Rozeznáváme dva základní typy zámků - visací  a pevné.  

 

Visací zámky se nejčastěji používají na podružné dveře (např. hospodářské objekty), 

přičemž jedna část dveří je opatřena okem a druhá petlicí. Závěsným obloukem visacího 

zámku se přidržuje petlice na oku, tak že není možné dvéře otevřít, jsou-li uzamčené. Běžný 

visací zámek je opatřen podkovou se zářezem, do kterého je vložen malý váleček (obr. 5). 

Dále obsahuje otáčívé a neotáčivé planžetky. Otáčivé planžetky mají v sobě zářezy, aby se do 

nich zasunul pouze originální klíč. Při vložení tohoto klíče a následném otočení se výřez na 

planžetkách posune k válečku. Podkova pak tento váleček posune a uvolní jej. Zámek je 

následně odemčen. 

 

   
Obr. 5  Konstrukce visacího zámku [17] 
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Dalším typem visacího zámku je zámek kódovací. Ten používá ke svému otevření různou 

kombinaci čísel. V dnešní době jsou visací zámky zdokonaleny tak, aby splňovaly přísnější 

nároky na bezpečnost.  

Výrazně bezpečnějším typem je zámek pevný. Ten plní dvě hlavní funkce. Jednak 

umožňuje pevnou rektifikaci křídla v zárubni, ale také jejich bezpečné uzamčení a následné 

otevření jen pomocí klíče. Základ tvoří zadlabávací zámek, který se skládá z čela, ořechu, 

střelky a závory. Zadlabací zámky bývají různě hluboké, podle typu dveří, různě velké, dle 

velikosti dveří, mohou být i rozvorové (požadavek na vyšší bezpečnost). U zadlabacího 

zámku je důležitá rozteč (vzdálenost od středu otvoru kliky po střed klíče nebo cylindrické 

vložky). V ČR je používána rozteč 90 mm nebo evropská norma 72 mm. Zámek je ovládán 

cylindrickou vložkou nebo klíčem, a to buď dózickým, tvarovým, motýlkovým nebo 

speciálním.  

  

Obr. 6  Konstrukce cylindrické vložky [17] 

 

Nejčastěji se používá ke zamykání cylindrická vložka (obr. 6). Ta  je tvořena dutým 

válcem  ve kterém je ještě jeden, který je pohyblivý. Otáčivý válec je pevně spojen  s vačkou, 

která při otočení vytahuje a zasouvá závoru zámku do zárubní. V obou válcích jsou vyvrtány 

jakési šachty, do nichž, je vloženo po jednom páru čepů, tak, že horní jsou jinak dlouhé než 

spodní a to z toho důvodu, aby byly pouze zuby správného klíče zatlačeny, tak že končí 

přesně na úrovni otáčivého válce. Spodní čepy jsou stejně dlouhé a zatlačují se do 

nepohyblivé části zámku. Pod nimi jsou pružiny, které zajišťují, aby se vše mohlo vrátit do 

původní polohy. Při zamčené poloze se čepy nesetkávají přesně na okraji válce, ale jsou do 

něj zasunuty jen z části, čímž brání jeho otočení. Pokud tedy nepoužijeme klíč, který má zuby 

odpovídající délce spodních, zámek neodemkneme. Po stranách klíče jsou ještě vyhotoveny 

vodorovné rýhy, které zapadají do drážek uvnitř zámku. Chrání ho tak před použitím jiného 

klíče. 

  22

http://www.sezam.cz/
http://www.eddy.cz/5a.html
http://www.eddy.cz/7a.html


 

6.4 Konstrukce vrat 

 
Dalším způsobem, jak vniknout do objektu, je přes garážová vrata, instalovaná v 

rodinných domech nebo u průmyslových staveb. Garážová vrata jsou pro každý objekt 

specifická. U rodinnému domu se hledí spíše na vzhled a prostorové rozměry. Velké 

průmyslové objekty vsazují vrata spíš podle funkčnosti a podle konkrétní potřeby firmy.  

Všechna garážová vrata jsou zabezpečená proti vloupání a většina z nich má jištění 

proti jejich nadzvednutí. Nabídka garážových vrat na trhu je rozmanitá a jako materiál pro 

jejich výrobu slouží hlavně kov (hliník, pozinkovaný plech), dřevo a plast. Garážová vrata se 

dělí na tyto typy: 

 

 Křídlová vrata  

 Výklopná vrata  

 Sekční vrata  

 Rolovací vrata  

 Posuvná vrata  

 Průmyslová vrata  

 

6.5 Křídlová vrata 

 

V minulosti nejrozšířenější typ, dnes už méně používaný (obr. 7). Je vhodný pro určitý 

typ garážových otvorů. Otevření se provádí manuálně, pomocí speciálního nástavce lze však 

použít elektrický pohon. 

 

  
Obr. 7 Způsob otevírání a pohled na křídlová vrata [16,25] 
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6.6 Výklopná vrata 

 

Garážová vrata tvoří vratové křídlo, které je nejčastěji z ocelových pozinkovaných 

plechů (může být i v dalším provedení), které se pomocí pružin vyklápí ve vodicích lištách 

pod strop garáže (obr.8). Vyrovnání stability zajišťuje vodící kolejnička s vícenásobným 

bezpečnostním pružinovým systémem.  

 
Obr. 8 - Způsob otevírání a pohled na výklopné vrata [16,25] 

 

6.7 Sekční garážová vrata 

 

Princip sekčních vrat je řešen výsunem jednotlivých sekcí umístěných ve vodících 

drahách podél zdi pod strop tak, aby vrata co nejméně zasahovala do pracovního prostoru 

garáže (obr. 9). Celý systém vodících drah a ostatních konstrukčních prvků (pružiny, panty, 

vodící kolečka, vodící dráha, torzní trubka apod.) je chráněn proti korozi žárovým 

pozinkováním. Váhu sekčních vrat eliminují jako protizávaží torzní pružiny, které jsou 

individuálně vyráběny dle rozměrů a váhy vrat a můžeme je otevírat ručně i elektrickým 

pohonem.  

  
Obr. 9 Způsob otevírání sekčních vrat [16,25] 

 

6.8 Posuvná garážová vrata 

 

Podobají se sekčním vratům s tím rozdílem, že se otvírají do boku (obr. 10). Vratové 

křídlo je složeno ze samostatných lamel, či sekcí, které jsou zavěšeny na nosném profilu za 

překladem a vedeny ve spodním profilu, který je zabudován do podlahy.  
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Jednotlivé segmenty posuvných vrat jsou spojeny pružnými pásy z nerezové oceli, což 

umožňuje zahnutí vratového křídla o 90°. 

 

 
Obr. 10 - Způsob otevírání posuvných vrat [25] 

 

6.9 Rolovací garážová vrata 

 

Jsou kompletně vyráběná z hliníku. Rolovací systém se dá umístit do otvoru nebo za 

otvor, popř. před něj a je zajištěna možnost otevření vrat i po výpadku elektrického proudu 

(obr. 11). Nevýhodou těchto vrat je nízká odolnost proti násilnému vniknutí a promrzání 

(hlavně starší typy). Mají větší nároky na údržbu, protože může dojít k poškozování vrat při 

navíjení. Není možné přidělat elektrický pohon dodatečně a ruční navíjení je nepraktické a 

náročné.  

 

  
Obr. 11 Způsob otevírání a pohled na rolovací vrata [16,25] 

 

6.10 Průmyslová vrata 

 

Pro průmyslové objekty se spíše používají vrata průmyslová, která se od privátních 

garážových vrat liší použitým pohonem a vnějším vzhledem. Jsou to vrata složená z 

jednotlivých sekcí, které ve vodících drahách podle potřeby zajíždějí pod strop či za stěnu. 

Nejčastější materiálové varianty jsou ocel, ocel/hliník a hliník a existují různé možnosti 

zasklení. Průmyslová sekční vrata některých typů mají velkou rychlost posunu. Vrata jsou 
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složena z malých lamel či sendvičů, které se navíjí na hřídel poháněnou motorem. U menších 

rozměrů je možné volit i ruční řetězový pohon.  

 

 
Obr. 12 Pohled na jeden z typů průmyslových vrat [16] 
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7. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY 

 
Technické prostředky patří mezi jedny z nejdůležitějších pomůcek při vnikání do 

uzavřených prostor. V minulosti byly nejpoužívanějšími prostředky pro překonávání vstupů 

do objektů sekera, páčidlo či různé, po domácky vyrobené přístroje. Použití těchto nástrojů 

obvykle vedlo k částečnému nebo v horším případě úplnému zničení dveří, vrat či oken. Jak 

se s postupem doby měnilo zabezpečení vstupních otvorů, musely se těmto změnám 

přizpůsobit i technické prostředky. V případech, kdy nešlo použít, z důvodu většího 

zabezpečení obyčejnou sekeru nebo páčidlo, musely jejich místo zaujmout rozbrušovací pily 

nebo hydraulické otvírače. Nezřídka se hasiči dostávali i do situací, kdy bylo nutné dveře či 

vrata co nejméně poškodit a proto museli zvolit vhodnější způsob vnikání. V této kapitole je 

uvedena stručná charakteristika technických prostředků, které se k vnikání používají 

nejčastěji.  

  

7.1 Planžeta a šperháky 

 

Planžeta je prostředek, který nám slouží k otevírání zaklapnutých dveří. Výroba 

planžety je zcela individuální, což znamená, že si ji každý zručnější hasič dokáže vyrobit sám. 

Planžeta je v podstatě kus plechu obdélníkového tvaru, který má obvykle tloušťku 1 mm  

(obr. 13). Jako vhodný materiál se pro její výrobu jeví pevnější kov. Na jednom nebo na obou 

koncích je opatřena zářezy, které odpovídají velikosti čtyřhranu u kliky dveřního kování. 

Nejčastěji se zářezy provádějí ve velikosti 7,5 až 8 mm, ale mohou být i větší. Aby se 

s planžetou lépe manipulovalo, je dobré ji na jednom konci zahnout, a to buď jednoduše nebo 

dvojitě. Šperháky vzdáleně připomínají klasické klíče u dózických zámků. Jsou to dráty, které 

mají konce upravené zploštěním různé velikosti a profilu. Obdobně jako v případě planžety se 

jedná o individuální výrobu. 
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       Obr. 13 Planžeta                                           Obr. 14 Šperháky 

 

7.2 Sekera 

 

Vyrobena z kvalitní oceli a upevněna na dřevěné násadě (obr. 15). Obvykle se jedná 

jasan, břízu nebo buk. Provedení násady je bez suků, napuštěna lněným olejem a natřena 

bezbarvým lakem. Hmotnost cca 1 kg. Dalším typem sekery je sekera „bourací“ (obr. 16). 

Jedná se o velkou sekeru, která má navíc štípací hrot. Násada může bát z jasanového, 

habrového, jilmového, akátového, březového nebo bukového dřeva. Hmotnost je cca 3,6 kg. 

Délka i s násadou činní zhruba 910 mm. 

 
 

    
           Obr. 15 Sekera a ploché páčidlo           Obr. 16 Bourací sekera 
 

7.3 Páčidlo ploché a hákové 

 

První z uvedených typů je vyrobeno z oceli o průměru 25 mm a délce 710 mm  

(obr. 15). Jeden konec je zašpičatělý a druhý je zahnutý a zploštělý. Povrchová úprava je 

provedena černým nátěrem. Hmotnost je cca 2,6 kg. 
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Páčidlo hákové je vyrobeno z oceli o průměru 30 mm a délce 1200 mm. Jeden konec páčidla 

je zahnutý do tvaru háku se špicí a druhý má jako předešlý typ zploštěný. Povrch páčidla je 

opatřen černým nátěrem. Hmotnost je cca 7 kg. 

 

7.4 Halligan tool 

 

Halligan tool (dále jen HT) je víceúčelový nástroj, který patří mezi základní vybavení 

amerických hasičů (obr. 17). HT nachází díky své konstrukci všestranné využití. Skládá se 

z kulatiny, která je na jednom konci opatřena vidličkovým (vhodný na vylamování zámků) 

nebo stříhacím nástavcem. Na druhém konci má hrot (např. na odstranění visacích zámků) a 

ploché páčidlo (vhodné k vypáčení dveří). Vyrábí se v délce 762 nebo 914 mm a hmotnostech 

4,5 a 5,2 kg. 

 
Obr. 17 Halligan tool [19] 

 

 

7.5 Otvírače zaklapnutých dveří (sada Pazet) 

 

Otvírač se skládá z kovové rukojeti, která je na obou koncích opatřena tvarovanými 

plechy, které přibližně odpovídají zalomení u profilu dveří (obr. 18). Jeden typ otvírače má 

konce upravené zkosením a používá se na dveře otvírané dovnitř. U druhého typu je konec 
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vyroben do tvaru písmene V a je určen pro dveře otevírané ven. Otvírač se dá díky své 

konstrukci použít jak na pravé tak levé dveře. 

 

    
 
     Obr. 18 Otvírače zaklapnutých dveří          Obr. 19a Vylamovač a otvírač zámků 

 

7.6 Vylamovač a otvírač vložkových zámků 

 

Vylamovač se skládá z rukojeti, která má oba konce opatřeny obdélníkovými profily 

(obr. 19a). V nich jsou vytvořeny otvory, které odpovídají velikosti zámkové vložky. 

Vylamovač se díky své konstrukce hodí jak na pravé tak i levé dveře. Pokud nemáme pro 

nasazení vylamovače dostatek prostoru, použijeme rovný typ (obr. 19b). Otvírač nám slouží 

po vylomení vložky k manipulaci se zámkem dveří a k jeho odjištění (obr. 19). Obvykle to je 

kulatina, která je na jednom konci opatřena očkem a na druhém má přivařený plochý zub. 

Vzdáleně tak připomíná klasický klíč.  

 

 
Obr. 19b Rovný typ vylamovače v sadě s planžetou a šperháky 
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7.7 Hydraulické otvírače dveří  

 

Otvírač dveří je velice účinný pomocník k proniknutí přes několikanásobně jištěné 

nebo bezpečnostní dveře. Typ HTS 90 od firmy Lukas se dodává se v sadě, která obsahuje 

ruční čerpadlo, hadici a samotný otvírač (obr. 20). Zdvih pístu je 100mm a rozpínací síla 

dosahuje 90 kN. Hmotnost zařízení je 12,8 kg. Na obdobném principu pracuje i otvírač dveří 

firmy Holmatro, typ HDO 100. Ten má rozpínací sílu 100 kN a váží 11 kg. Zdvih válce je 130 

mm. Zvlaštním typem hydraulického otvírače je Holmatro HDR 50 (obr. 21), který mí dva 

hydraulické válce. Upínací se rozpíná mezi zárubněmi a nárazový tlačí do dveřního křídla. 

Další informace jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

           
Obr. 20 Hydraulický otvírač dveří LUKAS          Obr. 21 Hydraulický otvírač dveří   

                                                                                            Holmatro [18]                 

 

 

Tab. 1 Technická data hydraulického otvírače Holmatro HDR 50 [18] 

Holmatro HDR 50 
Maximální operační tlak 720 barů 
Kapacita upínacího válce 47,5 kN 

Kapacita nárazového válce 51,2 kN 
Maximální mezera mezi sloupky dveří 1310 mm 

Hmotnost 11 kg 
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7.8 Rozbíječ a řezač na sklo 

 

Rozbíječ skla (obr. 22) nalezne uplatnění nejenom při vzniklých autonehodách ale 

taktéž při rozbíjení skleněné výplně. Dalším pomocníkem může být řezač na sklo (obr. 23), 

pomocí kterého můžeme vyřezat libovolný otvor ve skle.  

    
 
     Obr. 22 Rozbíječ skla                                      Obr. 23 Řezač na sklo   
 
 

7.9 Řezací nástroje 

 

Řezací nástroje využijeme v případech, kdy se jejich použitím výrazně zkrátí doba 

vnikání do uzavřených prostor. Mezi tyto prostředky řadíme řetězové nebo rozbrušovací pily. 

Jako příklad řetězové pily je zde uvedena Husquarna 365, která je mezi hasiči velice oblíbena. 

Vyznačuje se vysokým výkonem a poměrně nízkou hmotností. Podrobnější data jsou uvedena 

v tabulce 2.  

 

                 
 

Obr. 23 Řetězová pila Husquarna 365      Obr. 23 Rozbrišovací pila Partner K650 Active 
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Tab. 1 Technická data řetězové pily Husquarna 365 [22] 

Husquarna 365 
Zdvihový objem válce 65.1 cm³ 

Výkon 3.4 kW / 4.6k 
Rozteč řetězu 3/8" 

Doporučená délka lišty 38-70 cm / 15-28" 
Hmotnost bez lišty a řetězu 6.0 kg 

 
 

Z řad rozbrušovacích pil byl vybrán typ Partner K650 Active. Tato pila je díky své 

konstrukci velice univerzální. K řezání se může použít buď klasický rozbrušovací kotouč 

nebo kotouč typu Catastrofic. Další informace jsou uvedeny v tabulce 3. Dnes jsou k dispozici 

na trhu i různé elektrické pilky, které nám taktéž mohou dobře posloužit ke vnikání do 

uzavřených prostor. 

Tab. 1 Technická data rozbrušovací pily Partner K650 Active [23] 

Partner K650 Active 
Zdvihový objem válce 71 cm³ 

Výkon 3.5 kW  
Průměr kotouče 300 mm / 350 mm 
Hloubka řezu 100 mm / 125 mm 

Hmotnost bez kotouče 8,9 kg / 9,3 kg 
 
7.10 Speciální technické prostředky 
 
Za zmínku stojí uvést i speciální technické prostředky. Ty jsou používány zejména 

speciálními zámečnickými firmami, které se zabývají otevíráním dveří, automobilů apod.  

 

   
                     a                              b                                         c 

 
                                    d                 e 

Obr. 24 Speciální technické prostředky [20] 
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Tyto nástroje jsou dostupné nejen pro ně, ale i pro profesionální nebo dobrovolné hasiče. Na 

trhu nalezneme širokou škálu těchto výrobků od nejméně až po nejvíce destruktivní. Mnohé 

z nich se svojí konstrukcí podobají těm, které používají hasiči. Jako příklad lze uvést různé 

otvírače zaklapnutých dveří (obr. 24a), vylamovače zámků (obr. 24b), plastové karty na 

otevření zaklapnutých dveří (obr. 24c), prostředky pro odvrtání zámků (obr. 24d), vibrační 

planžety (obr. 24e) apod. taktéž jsou na trhu k dostání kompletní sady, určené k otevírání 

dveří apod. V mnoha případech tyto nástroje výrazně ulehčují vnikání do uzavřených prostor, 

jejich nevýhodou je však často vysoká cena. 
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8. ZPŮSOBY VNIKÁNÍ DO UZAVŘENÝCH PROSTOR 
 
 

Existuje mnoho způsobu, jak se lze dostat do objektu. Nejdůležitější je však zvolení 

správné metody. Rozhodujícími faktory jsou zejména čas, druh konstrukce (dveře, vrata 

apod.), způsob zabezpečení a následné škody vzniklé při vniknutí. Při vnikání do uzavřených 

prostor je důležité počínat si značně obezřetně. Důležité je zejména použití ochranných 

prostředků jako zásahový oděv, boty, rukavice a přilbu včetně ochrany zraku.  

 
8.1 Použití šperháků nebo klíčů  

 

Tento způsob patří mezi nejméně násilný z důvodu, že jej lze využít u klasických 

dózických zámků bez složitého zabezpečení za použití svazku klíčů různého profilu, kdy se o 

otevření dveří snažíme postupným zkoušením jednoho klíče po druhém. Pozor bychom měli 

dát na to, aby se nám klíč v zámku nezasekl. Proto je třeba si počínat zvlášť opatrně. Druhou  

metodou je požití tzv. šperháků se kterými pracujeme stejným způsobem jako s klíči (obr. 

25). U tohoto způsobu otevíraní dveří (šperhákem nebo klíčem) je důležitá určitá zručnost a 

trpělivost. Ne vždy se nám podaří zámek překonat během pár vteřin a i když to tak zprvu 

nevypadá, může tato činnost zabrat pár minut. Při otevírání mohou představovat problém staré 

zámky, které se dlouho neotevíraly a jdou otevřít velmi ztuha ne-li vůbec.  

 
Obr. 25 Šperháky 

8.2 Otevírání dveří planžetou 

 

Otevírání dveří pomocí planžety patří mezi jedny z nejzákladnější metody otevírání 

dveří. Tento způsob se používá u nezamčených dveří. Pomocí jednoho, popřípadě dvou 

šroubováků si uděláme prostor mezi štítkem kování a dveřním křídlem (obr.27). Pokud nám 

toto jde špatně, použijeme kladívko, kterým naklepeme šroubováky mezi štítek a vlastní 

dveře. Poté uchopíme planžetu a snažíme se najít železný čtyřhran kliky dveřního kování  
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(obr. 26). Pokud postupujeme dobře, tak by nám měla drážka planžety zapadnout do 

čtyřhranu. Následně planžetu tlačíme směrem dolů do té doby, než se dveře otevřou (obr. 27). 

Při této metodě nám planžeta funguje v podstatě jako klika dveří.  

 
Obr. 26 Čtyřhran kliky u dveří [6] 

 

Častý problém může být to, že je drážka planžety moc malá nebo naopak moc velká    

a planžeta nám tak často sjíždí. Dále se pak může jednat o čtyřhran většího rozměru než je 

obvyklé, zejména u starších typů kování. Některé dveře mohou mít blízko planžety ozdobné 

lišty, které nám pak při samotné činnosti vadí. Takovou lištu je potřeba buď vyhnout,        

nebo zcela odstranit. Můžeme se setkat i s takovým typem kování, že místo klasického tvaru 

čtyřhranu je prostá kulatina. Toto se týká hlavně bezpečnostních dveří. V takovém to případě 

je otevírání planžetou neúčinné a musíme zvolit jiný postup. 

 
 

Obr. 27 Postup při otevírání dveří planžetou 
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8.3 Využití otvírače zaklapnutých dveří 

 

Tento způsob volíme tehdy, když dveře nelze otevřít jinak (např. pomocí planžety). 

Jedná se o metodu, která je už násilnější a její provádění zabere více času. Ke vnikání 

použijeme kladivo, malé nebo velké páčidlo, samotné otvírače (buď na dveře otevírané ven 

nebo dovnitř). Nejprve zkontrolujeme velikost mezery mezi dveřním křídlem a zárubněmi. 

Čím je mezera větší, tím je otevírání snazší. Pomocí kladiva a páčidla si uděláme prostor mezi 

zárubněmi a dveřmi. Ten musí být dostatečně velký na to, aby se do něj vlezl otvírač. Je 

logické, že u dveří, které se otevírají ven se toto bude dělat snadněji než u těch, které se 

otevírají dovnitř. Poté, co si uděláme tento pracovní prostor, vložíme do něj otevírač. 

Pohybem zdola nahoru se snažíme nalézt střelku zámku u dveří (obr. 28). Až  ji najdeme, tak 

pomocí silného tahu škubneme nahoru, aby nám zajel zpět do tělesa kování a došlo tak 

k otevření dveří. Stejným způsobem postupujeme i v případě dveří otevíraných ven (obr. 29).  

 

 
Obr. 28 Správné použití otvíračů zaklapnutých dveří 

 

V souvislosti s uvedeným je důležité mít na paměti jednu podstatnou věc. Vždy 

postupujeme zdola nahoru a ne naopak. Kdybychom postupovali opačně, nastala by problém. 

Mohlo by dojít k tomu, že by se nám otvírač dostal mezi střelku a závoru a zaseknul by se 

nám tak, což by vedlo ke zbytečnému zdržení při samotném zásahu. 
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Obr. 29 Správné použití otvíračů zaklapnutých dveří 

 

8.4 Vylomení zámkové vložky  

 

Vylomení zámkové vložky patří mezi metody, při které dochází k částečnému        

nebo úplnému zničení vložky. Jako první potřebujeme odstranit štítek kliky, který nám vložku        

u dveří překrývá. Buď štítek jednoduše odmontujeme (pokud má viditelné spoje) nebo ho 

musíme odstranit. Obvykle tak činíme pomocí šroubováku a kladiva, popř. páčidlem. Poté, co 

tak učiníme, vezme si vylamovač. Ten nasadíme na těleso vložky a silným pohybem dolů 

otočíme (obr. 30). Tato činnost vyžaduje určitou porci trpělivosti a síly.  Po odstranění 

zámkové vložky nám vznikne volný prostor. Do něj pak vložíme otvírač, který nám 

v podstatě nahrazuje vylomenou vložku. S ním pracujeme obdobně jako kdybychom měli od 

dveří klíč, takže je pak jednoduše otevřeme. 

V praxi se můžeme setkat se situací, kdy se nám vložka zlomí pouze z poloviny   a 

druhá zůstane uvnitř otvoru. V takovém případě musíme vložku vyklepnout pomocí 

šroubováku nebo malého páčidla ven na druhou stranu, abychom získali kýžený volný 

prostor. Další problémem může být to, že nám krycí štítek drží velmi dobře nebo jej nelze 

vůbec odmontovat. V takovém případě je nezbytné větší množství síly, odřezání části štítku 

nebo volba jiného vhodného postupu. 
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Obr. 30 Správné použití vylamovače [6] 

 

Pokud nemáme k dispozici vylamovač, použijeme místo něj třeba klasický hasák. 

Postup je obdobný s tím rozdílem, že místo vylamovače na vložky použijeme klasický hasák. 

Pomocí něj uchopíme tělo vložky a tahem dolů vložku zlomíme (pokud se nám to nedaří, 

pohybujeme hasákem nahoru nebo dolů a snažíme se vložku vykroutit). 

 
8.5 Vyřezání nebo rozbití skleněné výplně 

 

Někdy se může jevit jako nejefektivnější způsob vnikání přes skleněnou výplň dveří. 

Tu můžeme rozbít klasickými prostředky, kterými máme na mysli rozbíječ skel, kladivo, 

páčidlo atd. Další pomůckou je řezač na sklo, kterým vyřežeme potřebný otvor a působíme 

tak mnohem menší škody. S řezačem pracujeme podobně jako s klasickým nožem.              

Při rozbíjení je třeba dávat pozor na letící skleněné střepy (důležitá je ochrana zraku) nebo 

zbytky skla z výplně o které se můžeme pořezat (ochrana rukou). Dalším problém představuje 

druh použitého skla. Nejjednodušší je rozbití obyčejného skla, dále pak termoizolačního, horší 

je to už v případě použití bezpečnostní folie nebo drátoskla. V těchto případech musíme sklo 

postupně vyřezat. 

 

8.6 Vykopnutí dveří 
 

Vykopnutí patří mezi jednu z klasických metod násilného vnikání při zásazích, 

zejména u požárů. Tento způsob volíme zejména v situacích, kdy hrozí bezprostřední 

nebezpečí a není dostatek času pro dlouhé otevírání dveří.  Před samotnou činností je však  

dobré zhodnotit zabezpečení dveří, zda-li je v našich silách tuto metodu použít. V opačném 

případě si musíme poradit jinak. Velice důležité je trefit se do správného místa. Vykopnutí 

dveří se provádí úderem nohou do prostoru, kde je zámek, těsně pod kliku nebo kouli.  
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V případech, kdy se jednotlivci nedaří dveře vyrazit, je vhodný postup ve dvojici, a to 

tak, že se oba hasiči postaví vedle sebe a současně udeří, jeden pravou a druhý levou nohou, 

do stejného místa ve dveřích (obr. 31). V některých situacích je nutné údery opakovat. Při 

vykopnutí je nutné dbát na to, aby měl úder patřičnou razanci a efektivitu. V opačném případě 

se nám dveře nepodaří vyrazit a navíc si můžeme špatným provedením přivodit zranění. 

 
Obr. 31 Postup vykopnutí dveří ve dvojici [7] 

8.7 Otevření pomocí páčidla 

 

Páčidlo používáme v případech, kdy nelze dveře jednoduše otevřít. Nejprve je potřeba 

zjistit, jestli jsou dveře uzavřené v jednom nebo více místech. V případě jednoduchého 

uzamčení se snažíme páčidlo dostat co nejblíže zámku tak, že jej vsadíme do mezery mezi 

dveřní křídlo a zárubeň. Pohybem směrem k zárubni se snažíme křídlo odtlačit (obr. 32). Je 

třeba vynaložit větší síly a postupně zvětšovat vzniklou mezeru. Abychom si ulehčili práci, 

začneme pracovat v horním rohu dveří. Snažíme se udělat větší mezeru do které pak 

zasuneme dřevěný klínek. Postupně se pak s páčidlem posouváme dolů směrem k zámku. 

Tento způsob trvá delší dobu, závisí hlavně na momentu, kdy povolí zámek dveří. V případě 

dveří, které se otevírají směrem k nám budeme postupovat obdobným způsobem. Rozdíl bude 

v tomu, že páčidlem budeme pohybovat směrem od dveří (obr. 33).  

                                
Obr. 32 Použití páčidla u dveří                  Obr. 33 Použití páčidla u dveří  

              otevíraných dovnitř [1]                                otevíraných ven [1] 

  40



 

Další metodou může být použití dvou páčidel. V tomto případě pracujeme ve dvojici. 

Jeden z hasičů se páčidlem snaží dělat mezeru. Druhý ze dvojice vloží do mezery páčidlo       

a pohybuje s ním podle způsobu otevírání dveří. Pokud jsou dveře uzamčené na více místech, 

postupujeme v otevírání jednotlivě. Nejčastěji shora dolů.  

 

8.8 Vyřezání otvoru (vnikání pomocí řezacích nástrojů) 

 

Řezací nástroje (řetězová pila, rozbrušovací pila) využijeme v případech, kdy se jejich 

použitím výrazně zkrátí doba vnikání. Další důvodem může být vícenásobné zabezpečení 

nebo přímo použití bezpečnostních dveří. Nejčastěji vnikáme tak, že do dveří vyřežeme otvor 

nebo je rozřízneme celé (obr. 34). Vhodné se též jeví obřezání bezpečnostních prvků dveří 

(zámky apod.). Je třeba si dát pozor na situace, kdy jsou dveře vyztuženy ocelovým plechem 

nebo jištěny bezpečnostními prvky. V takovém případě ztrácí použití řetězové pily význam. 

Rozbrušovací pilu můžeme taktéž použít na rozřezání pantů dveří. Na klasické dřevěné dveře 

si vystačíme motorovou pilou. Na ocelové a plastové dveře použijeme rozbrušovací agregát. 

U garážových nebo průmyslových vrat využijeme tzv. obrácený „V řez“, který nám zajišťuje 

vetší stabilitu vrat po vyřezáni otvoru. Pokud nemáme k dispozici rozbrušovací pilu, můžeme 

místo ní použít klasickou úhlovou brusku, kterou napojíme např. na elektrocentrálu. 

                                   
Obr. 34 Způsoby vyřezání otvorů [1]        Obr. 35 Tzv. „V řez“ u garážových vrat [24] 

 

8.9 Použití hydraulického otvírače dveří 

 

Hydraulický otvírač dveří používáme zejména v případech, kdy mají dveře 

vícenásobné zabezpečení nebo se jedná přímo o dveře bezpečnostní. Je dobré, aby s otvíračem 

manipulovali dva hasiči, jelikož se tím práce výrazně ulehčuje. Po sestavení sady si uděláme 

prostor pomocí páčidla mezi křídlem a zárubní, abychom do něj mohli zastrčit čelisti otvírače 
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(obr. 36). Pokud je mezera dost velká, můžeme např. čelisti naklepat pomocí kladiva přímo do 

ni. Je důležité, aby byly čelisti zastrčeny co nejvíce do mezery a mohly tak plnit svůj účel.  

 
Obr. 36 Způsob nasazení hydraulického otvírače u dveří 

 

Vždy se snažíme pracovat tak, abychom měli otvírač těsně nad nebo pod zámkem, popř. 

jiným bezpečnostním prvkem (obr. 37). Pomocí pumpy přivádíme olej do hlavy otvírače a 

čelisti se nám postupně rozevírají. Činnost provádíme tak dlouho, dokud mechanická zábrana 

nepovolí a dveře se nám neotevřou. Je důležité, abychom po celou dobu zásahu hlavu otvírače 

drželi z důvodu, že při náhlém povolení křídla by mohlo dojít k jejímu vypadnutí a 

případnému zranění zasahujícího hasiče. 

 
Obr. 37 Nejvhodnější místa k použití hydraulického otvírače [21] 

 

8.10 Vnikání skrz konstrukce 

 

Tímto názvem je myšleno vnikání skrz stavební konstrukce, jako obvodové stěny nebo 

pláště. Tento způsob volíme jen ve krajních situacích, kdy není možnou využít pro vstup 

dveře, vrata či okno a bude se týkat pouze malých objektů jako chatky, stavební buňky apod. 
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U větších objektů je nutné přizvat na pomoc statika. I když tak budeme činit, je třeba počínat 

s tím, že budeme zasahovat do statiky objektu. Je třeba si proto počínat velmi opatrně a zvážit, 

zda-li je takovéto opatření nevyhnutelné. Vnikání provádíme (dle konkrétní situace)  buď 

vysekáním nebo vyřezáním malého otvoru ve spodní části stěny nebo pláště. Jestliže už takto 

činíme, průběžně kontrolujeme stav konstrukce. V případě jakékoliv známky zřícení, 

okamžitě přerušíme práci a rychle se vzdálíme z místa zásahu.  

 
8.11 Další způsoby otevírání 

 

Pokud potřebujeme odstranit např. visací zámek, můžeme ho klasicky „ucviknout“ 

pomocí pákových štípacích kleští nebo použít páčidlo. Páčidlo zasuneme mezi podkovu a tělo 

zámku a tahem k sobě se snažíme zámek vyrazit. Druhým způsobem může být použití 

řezacího nástroje. Pomocí rozbrušovací pily podkovu jednoduše přeřízneme. V tomto případě 

je vhodné, aby jeden hasič držel natažený zámek pomocí kleští a druhý prováděl samotné 

řezání. Při vnikání s použitím klasické sekery se snažíme vstupní otvor postupně rozštípat, 

nejčastěji začínáme od středu směrem dolů.U zaklapnutých dveří, které mají klasický dozický 

zámek, využijeme kus drátu, který si podle potřeby pozohýbáme a přes klíčovou dírku (ta 

musí být ale dostatečně široká) protáhneme na druhou stranu dveří. Tam se snažíme nahmatat 

kliku a jejím stlačením otevřít dveře. Tento postup využijeme i v případě, kdy nám po 

vylomení zámku nejdou dveře otevřít. Otvorem po vložce prostrčíme drát a postupujeme 

stejným způsobem. V situaci, kdy máme zaklapnuté dveře otevírané ven, použijeme k jejich 

otevření opět vhodný kus drátu, a to tak, že drát vložíme do mezery mezi zárubeň a křídlo. 

Následně jej posuneme nahoru, dokud se nezablokuje a potom lehce klepeme rukou hodně 

rychle, přičemž posouváme drát nahoru tak dlouhou, dokud se dveře neuvolní a neotevřou. 

 

 
 

Obr. 38 Použití drátu u zaklapnutých dveří [20] 

  43



 

Přesto, že všechny zde uvedené způsoby se používají zejména k vstupování přes dveře, je 

možné spoustu z těchto způsobů uplatnit i v případě garážových či průmyslových vrat (např. 

rozbití skla, vypáčení, vyřezaní otvoru apod.). Kromě těchto uvedených způsobů existují ještě 

další, jako např. lockpicking - odemčení zámku bez klíče (obr. 39) nebo bumping - odemčení 

pomocí narážecího klíče (obr. 40), případně další. Jedná se o metody používané u 

zámečnických firem, ale oblíbené jsou taktéž mezi zloději. U těchto způsobů však 

potřebujeme notnou dávku zručnosti, mnoho tréninku, ale hlavně času na jejich provedení. 

Jelikož však čas hraje v našem případě důležitou roli, jeví se jejich použití jako málo 

efektivní.  

 

                                         
Obr. 39 Sada planžet pro lockpicking [20]       Obr. 40 Sada narážecích klíčů  

                                                                                            pro bumping [20] 
 

Několikrát zde byly zmíněny bezpečnostní dveře, které často pro hasiče představují 

nepřekonatelný problém. K jejich otevření je někdy potřeba kombinovat více způsobů 

vnikání. V některých případech, pokud to okolnosti dovolí je vhodnější využít služeb 

profesionálních zámečnických firem, které se otevíráním dveří zabývají. Při zásahu se 

můžeme dostat do situace, kdy se nutně potřebujeme dostat do uzavřeného prostoru. Vstupní 

otvor má však odolnější zabezpečení a neexistuje náhradní alternativa vstupu. V tomto 

případě je potřeba činnost jednotky rozdělit na více úkolů. Jedna část jednotky se soustředí na 

překonání vstupu a druhá část zabezpečuje ostatní důležité náležitosti (např. provádí hasební 

zásah, snaží se zabránit rozšíření požárů apod.) Je pochopitelné, že ne všechny zde uvedené 

způsoby vždy zaručí otevření dveří či vrat (např. složitější zabezpečení, rozdílné vybavení 

jednotky technickými prostředky). 
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9. ZÁVĚR 

 
Cílem mé bakalářské práce, jak jsem nastínil již v jejím úvodu, bylo poskytnout 

ucelené informace, vztahující se k problematice bezpečného vnikání do uzavřených prostor    

a navrhnout postupy a zásady, jak zmiňovaného cíle dosáhnout, a to tak, aby tento materiál 

mohl následně posloužit jako učební a metodická pomůcka nebo podklad pro školení hasičů, 

tedy příslušníky HZS (sloužící na stanicích menšího typu) a JSDH (zejména kategorie JPO 

II). Zmiňované dva subjekty tvoří, z uvedeného důvodu, cílovou skupinu, pro které je 

bakalářská práce určena.  Ze statistických ukazatelů jasně vyplývá, že počet zásahů, 

spojených s vnikáním do uzavřených prostor, každý rok narůstá, což zvyšuje potřebu 

zdokonalení činnosti v této problematice. Osobně se domnívám, že se mi to, více či méně, 

podařilo. 

Zkušenosti hasičů a firem, kterých se zvolené téma dotýká nepochybně nejvíce, přitom 

tvoří hlavní zdroj celé práce, a bez těchto by její sepsání nebylo prakticky vůbec možné. 

Zpracováním zvoleného tématu bylo mimo jiné zjištěno, že existuje podstatný rozdíl v 

pravomocích  mezi výše uvedenými skupinami. Proto se domnívám, že by bylo přinejmenším 

vhodné navrhnout jejich rozšíření (ve vztahu k  příslušníkům JSDH) z důvodu, že tyto jsou ve 

skutečnosti dosud velmi omezené, což v praxi vede ke zbytečným komplikacím. V souvislosti 

s uvedeným by jistě nebylo od věci apelovat, prostřednictvím účinných legislativních 

nástrojů, na kompetentní osoby, za účelem odstranění tohoto nedostatku, nejlépe novelizací 

již existujících právních předpisů (tedy zákona o HZS, resp. o PO), které v současné době, 

kdy bakalářská práce vzniká, legalizují (bohužel jen velmi okrajově a v omezené míře) 

činnost uvedeného subjektu, popř. přijetím zcela nového právního předpisu, který by tuto 

legislativní mezeru do budoucna odstranil. 

V jedné z kapitol (konkrétně té, věnované technickým prostředkům) jsem dospěl            

k zajímavému a velmi přínosnému závěru. Tím je nepochybně existence speciálních 

prostředků, používaných zámečnickými firmami, které se při své činnosti zabývají otevíráním 

dveří, automobilů apod. Současně bylo zjištěno, že tyto prostředky jsou dostupné nejen pro 

pracovníky v uvedeném oboru, ale také pro hasiče. Nevýhodou je na druhé straně jejich 

vysoká pořizovací cena.  

Pokud tedy moje bakalářská práce poslouží „jen“ jako souhrn informací v oblasti 

násilného vnikání do objektů k tomu oprávněných osob, bude množství práce, věnované 

jejímu zpracování, přinejmenším důkazem, že úsilí, které, vedlo k jejímu zrodu v tak důležité 
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a nezbytné oblasti lidské činnosti, jako je záchrana životů a majetku, nepřišlo nazmar, a to 

přesto, že by pouze zdokonalila již existující známé informace, které jsou k této práci 

potřebné. 
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11. SEZNAM PŘÍLOH 
 
PŘÍLOHA č. 1 – Statistika vnikání do uzavřených prostor – činnost jednotky v závislosti na    

                            typu události (celá ČR) 
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