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ANOTACE 

PIESCH, J.: Analýza schopnosti jednotek HZS hl. m. Prahy vnikat do uzavřených 

prostor, Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 46 s. 

Práce se zabývá zhodnocením schopnosti jednotek Hasičského záchranného sboru 

hlavního města Prahy vnikat do uzavřených prostor. Popisuje faktory, které ovlivňují tuto 

schopnost a jak tyto faktory mohou ovlivňovat celkovou akceschopnost jednotek. Hodnotí 

míru zabezpečení prostor na území hlavního města, stručně popisuje některé metody 

překonávání mechanických zábran a hodnotí vyuţitelnost těchto metod jednotkami  

HZS hl. m. Prahy. Na základě vícekriteriální analýzy vybírá nejvhodnější metody  

a technické prostředky. Navrhuje vhodné dovybavení jednotek a moţná řešení dané 

problematiky. 

Klíčová slova: uzavřený prostor, schopnost, vnikání, hasiči, nebezpečí, škody, 

rychlost. 

ANNOTATION 

PIESCH J.: Analysis of Ability of Brigades of Fire and Rescue Service of Capital 

City of Prague to Enter Confined Spaces, Bachelor thesis. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 

2011. 46 s. 

This Bachelor thesis is evaluating skills of units’ fire rescuers to break into closed 

space. This work describes most important factors affecting the ability and also factors 

which could affect fighting power of units. It appreciates rates peace security of premises 

in Prague area. Briefly describe some methods how to overcome mechanical barriers. 

There is also judgement of usability of current methods by units of The Prague fire rescue 

brigade. On the basis of multicriteria analysis it excerpts the most suitable methods  

and technical means. It also suggests the appropriate equipment of units and possible 

solutions of incurred problems. 

Keywords: closed space, ability, breaks into, firefighters, danger, damages, speed. 
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Seznam zkratek 

BD  Bezpečnostní dveře 

BK  Bezpečnostní kování 

BKN  Bezpečnostní kování s nálitkem 

BZ  Bezpečnostní zámek 

CV  Cylindrická vloţka 

CV3  Cylindrická vloţka, stupeň 3 

CVO  Cylindrická vloţka, proti odvrtání 

CVVS  Cylindrická vloţka, se zvýšenou ochranou proti vystavení stavítek 

ČSN P ENV Česká verze předběţné evropské normy 

DBP  Dveře bez poţadavků 

DPK  Dveře pevné konstrukce 

EOP  Elektrická odemykací pistole 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

KTPO  Klíčový trezor poţární ochrany 

PCO  Pult centralizované ochrany 

PZ  Přídavný zámek 

PZ3  Přídavný zámek, stupeň 3 

SK  Standardní kování 

UZ  Uzamykací systém s celoplošnou závorou 

ZDZ  Zadlabací dozický zámek 

ZZ  Zadlabací zámek 
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1 Úvod 

Pro jednotky poţární ochrany (dále jen jednotky) je v urbanisticky vyspělé 

společnosti schopnost vnikat do uzavřených prostor jednou ze základních podmínek pro 

provedení úspěšného poţárního zásahu a zásahů jinak souvisejících se záchranou osob, 

zvířat a majetku. 

Uzavřeným prostorem se rozumí prostor v majetku právnických nebo fyzických 

osob, ohraničený stavebními konstrukcemi a opatřený mechanickými či jinými zábranami 

zabraňujícími vstupu neoprávněných osob [1]. 

Jednotky vnikají do uzavřených prostor zejména překonáním uzávěrů stavebních 

otvorů, jako jsou okna a dveře. Vniknutí oknem můţe být v mnoha případech 

nejjednodušší způsob jak vstoupit do uzavřeného prostoru, avšak ne vţdy je moţné tuto 

metodu vyuţít. Nemoţnost ustavení výškové techniky, její omezený dosah nebo 

nemoţnost pouţití lezecké techniky mohou být limitujícími faktory zabraňujícími jejímu 

pouţití. Vnikání přes dveře můţe být sloţitější metodou, ale i s ohledem na bezpečnost 

zasahujících a na moţnost rychle opustit nebezpečný prostor je tato metoda v mnoha 

případech vhodnější. 

V některých zvláštních případech vnikají jednotky do těchto prostor vytvořením 

otvorů ve svislých i podélných stavebních konstrukcích. Tyto případy nastávají, není-li 

moţné vyuţít stavebních otvorů a souvisí především se zhroucením staveb. 

Tato práce se bude zabývat analýzou schopnosti jednotek poţární ochrany 

Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy vnikat do uzavřených prostor přes 

dveře. 
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2 Rešerše 

Vnikání do uzavřených prostor příslušníky HZS ČR je řešeno v právním řádu České 

republiky. Mechanické zabezpečovací systémy a moţnosti jejich překonávání řeší 

následující literatura. 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů I. díl. Mechanické zábranné systémy II., 

2. Vydání. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2009. ISBN 978-80-7251-312-3. 

V této publikaci jsou detailně popsány a rozděleny mechanické zábranné systémy. 

Autor se zabývá obvodovou i plášťovou ochranou a dále se soustředí na popis jednotlivých 

prvků chránících otvorové výplně. V závěru se zabývá mechanickými zábranami 

předmětové ochrany a přepravou peněz a cenností. 

MILOTA, Hynek. Otevírání uzavřených prostor příslušníky HZS ČR. Diplomová 

práce. Ostrava: VŠB TU, 2009. 

Autor ve své práci popisuje historii mechanických zabezpečovacích systémů. 

Popisuje jednotlivé zabezpečovací prvky a metody překonávání mechanických zábran 

rozděluje na destruktivní a nedestruktivní. Zabývá se tehdy platnou legislativou a navrhuje 

pro jednotky HZS Karlovarského kraje technické prostředky k vnikání do uzavřených 

prostor. 

BÜBL, Michael. Tajemství zámečnictví: Návod k otevírání zámků. Ernstbrun: 

Michael BÜBL vlastním nákladem, 2007. ISBN 978-3-9502213-2-9 

Autor svou knihu pojal jako stručný návod pro zámečníky. Popisuje nejběţnější 

mechanické zábrany uzavřených objektů a seznamuje čtenáře s metodami k jejich 

překonání. V závěru popisuje některé metody k vnikání do uzamčených vozidel. 
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3 Ovlivňující faktory 

Jak jiţ bylo řečeno, schopnost vnikat do uzavřených prostor je jednou ze základních 

podmínek pro provedení rychlého a účinného zásahu jednotek a ovlivňuje tak celkovou 

akceschopnost jednotek. Tato schopnost však nabývá na významu v souvislosti s několika 

hlavními faktory. Tyto faktory lze pojmenovat jako: 

 právní 

 statistický 

 finanční  

 sociálně patologický 

Kaţdý tento faktor ovlivňuje činnost jednotek a její akceschopnost jiným způsobem  

a je zapotřebí jejich důkladnější analýza. 

3.1 Faktor právní 

Kaţdá demokratická společnost je zaloţena na dodrţování právních norem. Tyto 

normy vymezují vztah mezi jednotlivými subjekty. Zaručují práva a ukládají povinnosti 

všem subjektům nacházejícím se na daném území. Je nezpochybnitelné, ţe i příslušníci 

jednotek se těmito normami musí řídit. Základní a nejvyšší právní normou v České 

republice je ústava (z. č. 1/1993 Sb.) a ústavní zákony. Pro naši problematiku  

je nejpodstatnější ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 

Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho,  

kdo v něm bydlí [24]. 

Jiné zásahy do obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické 

společnosti nezbytné pro ochranu ţivota nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod 

druhých anebo pro odvrácení závaţného ohroţení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud 

 je obydlí uţíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou 

být takové zásahy zákonem dovoleny, téţ je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné  

správy [24]. 
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Zákony, které v souladu s výše uvedeným ústavním zákonem umoţňují nebo nařizují 

příslušníkům HZS ČR vstoupit do uzavřených prostor, jsou zejména zákon  

č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ve znění pozdějších předpisů, který uvádí: 

Příslušník je k provedení zásahu, který nesnese odkladu, oprávněn otevřít byt nebo 

jiný uzavřený prostor a vstoupit do něj. Přitom je povinen zajistit přítomnost nezúčastněné 

osoby, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Po provedení zásahu je příslušník povinen 

neprodleně vyrozumět orgány Policie České republiky. O vstupu do vojenských objektů, 

do objektů Policie České republiky, bezpečnostní informační sluţby a Vězeňské sluţby 

platí zvláštní právní předpisy [27]. 

Zde je třeba podotknout, ţe v novém zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky ve znění pozdějších předpisů jiţ vstup jednotek do objektů Policie České 

republiky není řešen. 

Další právní normou řešící výjimky v nedotknutelnosti obydlí je zákon č. 133/1985 

Sb., o poţární ochraně ve znění pozdějších předpisů, který uvádí: 

Vlastník (správce, uţivatel) nemovitosti je povinen umoţnit vstup na nemovitost  

k provedení opatření nutných ke zdolání poţáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě  

k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, 

odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu 

těchto opatření rozhoduje velitel zásahu [26]. 

Ve zvláštních případech se při vnikání do uzavřených prostor mohou příslušníci opřít 

i o zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

ve znění pozdějších předpisů kde je uvedeno: 

Za nouzového stavu nebo za stavu ohroţení státu podle tohoto zákona lze  

na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu omezit právo na nedotknutelnost osoby  

a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohroţena 

na ţivotě nebo na zdraví [29]. 

Tyto stavy mohou být vyhlášeny na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., 

 o bezpečnosti České republiky. 
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Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

uvádí: 

Policie při plnění úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami, bezpečnostními sbory 

 a dalšími orgány veřejné správy, jakoţ i s právnickými a fyzickými osobami [30]. 

Policista je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu policie oprávněn 

poţadovat od orgánů a osob uvedených v § 14 věcnou a osobní pomoc, zejména potřebné 

podklady a informace včetně osobních údajů. Tyto orgány a osoby jsou povinny 

poţadovanou pomoc poskytnout. Nemusí tak učinit, brání-li jim v tom zákonná nebo 

státem uznaná povinnost mlčenlivosti anebo plnění jiné zákonné povinnosti. Fyzická osoba 

tak nemusí dále učinit, pokud by poskytnutím pomoci vystavila ohroţení sebe nebo osobu 

blízkou [30]. 

Další právně závaznou normou zabývající se touto problematikou jsou  

pro příslušníky jednotek metodické listy Bojového řádu jednotek. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe jednotky mají právo a povinnost vnikat do uzavřených 

prostor jak v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, tak v případech kdy nehrozí 

nebezpečí z prodlení. Druhá varianta nastává, jedná-li se o otevření uzavřených prostor  

na ţádost Policie České republiky. 

3.2 Faktor statistický 

Na základě statisticky sledovaných činností vykonávaných jednotkami je moţné 

stanovit význam schopnosti jednotek vnikat do uzavřených prostor. Zatímco počet poţárů 

na území hlavního města spíše stagnuje, počet zásahů technického charakteru se od roku 

1997 do roku 2010 téměř ztrojnásobil (Tabulka č. 1, Obrázek č. 1) 
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Tabulka č. 1   Vývoj počtu požárů a technických zásahů 

Rok Požáry 
Technické 

zásahy 

1997 2568 2385 

1998 2723 2624 

1999 2506 2823 

2000 2426 2991 

2001 2086 3729 

2002 2304 6526 

2003 3048 4938 

2004 2659 5262 

2005 2588 5338 

2006 2602 5903 

2007 2577 7150 

2008 2507 5682 

2009 2401 6010 

2010 2149 6492 

 

 

Obrázek č. 1   Vývoj počtu požárů a technických zásahů 
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HZS hl. m. Prahy 21773 činností. Z toho 1306 připadá na vnikání a 9431 připadá 

na průzkum, který jednotka vykonává na místě události vţdy. Vynecháme-li tedy průzkum, 

pak vnikání do uzavřených prostor představuje 10,6 % vykonaných činností 

ze 75 zbývajících statisticky sledovaných činností. Spolu s pouţitím vysokotlaké vody, 

průzkumem a odstraňováním úniků ropných látek – provozních náplní vozidel, coţ jsou 

hned další nejčastější činnosti, tvoří více neţ polovinu všech vykonaných činností  

(Tabulka č. 2, Obrázek č. 2). 

Tabulka č. 2   Četnost sledovaných činností 

Popis činnosti Procento   Počet 

Průzkum 37,2%   9431 

Vnikání do uzavřených prostor 5,1%   1306 

Pouţití vysokotlaké vody 4,2%   1061 

Odstraňování úniků ropných látek-provozních náplní vozidel 4,9%   1243 

72 zbývajících činností 48,6%   12342 

     

 

Obrázek č. 2   Četnost sledovaných činností 

 

37,2% 

5,1% 

4,2% 
4,9% 

48,6% 

Průzkum

Vnikání do uzavřených

prostor

Pouţití vysokotlaké vody

Odstraňování úniků

ropných látek-provozních

náplní vozidel

72 zbývajících činností



9 

Počty vniknutí do uzavřeného prostoru mají stoupající charakter. Tento trend  

v podstatě trvá jiţ více neţ deset let, během nichţ se počet zdvojnásobil (Tabulka č. 3, 

Obrázek č. 3). Za předpokladu, ţe se tento trend nezmění, nezbývá, neţ na vzniklou situaci 

adekvátně reagovat. 

Tabulka č. 3   Srovnání počtů sledovaných činností 2001-2010 

Rok 

Vnikání do 

uzavřených 

prostor 

Odstraňování 

úniků ropných 

látek-provozních 

náplní vozidel 

Použití 

vysokotlaké vody 

2001 599 1196 1095 

2002 749 1747 1220 

2003 825 2049 1641 

2004 811 1785 1399 

2005 912 1858 1445 

2006 1044 1541 1344 

2007 1093 1625 1313 

2008 1231 1824 1347 

2009 1387 1493 1172 

2010 1306 1243 1061 

 

 

Obrázek č. 3   Srovnání počtů sledovaných činností 2001-2010 
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3.3 Faktor finanční 

Jednotky HZS hl. m. Prahy vnikají do uzavřených prostor destruktivními  

i nedestruktivními metodami v závislosti na míře zabezpečení objektu, předpokládané 

hrozbě vyplývající z mimořádné události a vybavení, kterým jednotka disponuje. 

Destruktivní metody jsou, jak z názvu vyplývá, charakteristické destrukcí a tudíţ vznikem 

dalších škod. Škody mohou vzniknout na různých konstrukčních prvcích, coţ má vliv  

na výši škody. Stejně tak má na výši škody vliv míra poškození daného konstrukčního 

prvku. Míra škod se liší, je-li moţno konstrukční prvek opravit, nebo je-li nutné  

vyměnit jej za nový. Poškození se u různých metod vnikání liší a pohybuje se od stovek do 

desítek tisíc korun. 

Tyto škody však nemusejí jít vţdy pouze na vrub majitele, uţivatele nebo jejich 

pojišťovny. Hasiči jsou při výkonu sluţby vázáni právním rámcem, který problematiku 

vzniklých škod řeší. 

Při provádění zásahu nebo úkonu je příslušník povinen dbát, aby v souvislosti s touto 

činností nevznikla osobám bezdůvodná újma a aby případný zásah do jejich práv a svobod 

nepřekročil míru nutnou k dosaţení účelu prováděného zásahu nebo úkonu. Je rovněţ 

povinen dbát, aby na majetku, který je předmětem zásahu, nevznikly odcizením nebo 

poškozením škody, kterým lze zabránit, a to do doby jeho převzetí vlastníkem, uţivatelem 

nebo Policií České republiky [27]. 

Kromě tohoto ustanovení, je i otázkou etiky a dobrého jména Hasičského 

záchranného sboru počínat si tak, aby osobám postiţeným mimořádnou událostí nevznikla 

další bezdůvodná újma. Újma můţe v některých oprávněných případech vzniknout také 

státu, potaţmo sboru nebo kraji, vymáháním náhrad za způsobené škody. Krajskému úřadu 

můţe vzniknout újma v případech, kdy se jedná o náhradu škody způsobenou činností 

v rámci integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). 

Stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám vzniklou  

v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a cvičeními prováděnými 

podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se můţe stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáţe, 

ţe poškozený si způsobil škodu sám nebo způsobil havárii [28]. 

Peněţní náhradu poskytne stát prostřednictvím krajského úřadu, v jehoţ správním 

obvodu při záchranných a likvidačních pracích nebo cvičení škoda či újma vznikla.  
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Při poskytování této náhrady za věcnou škodu se postupuje podle zvláštních právních 

předpisů platných v době vzniku škody [28]. 

Typickým případem, kdy můţe dojít ke vzniku bezdůvodné újmy a následnému 

vymáhání škod podle výše citovaného zákona, je otevření bytu pro Policii České republiky 

při podezření na úmrtí uţivatele. Pokud se toto podezření nepotvrdí a zasahující způsobí 

při vnikání škodu, uţivatel můţe vznést oprávněný nárok na náhradu škody. 

Hasičskému záchrannému sboru můţe vzniknout újma v případech, kdy se nejedná  

o zásah IZS.  

(1) Právnické nebo fyzické osobě se nahrazuje také věcná škoda, která jí vznikla  

v důsledku opatření nutných ke zdolání poţáru, zamezení jeho šíření nebo záchranných 

prací provedených na příkaz velitele zásahu nebo velitele jednotky poţární ochrany nebo 

při cvičení jednotky poţární ochrany; to neplatí, jestliţe škoda vznikla pouţitím hasicích 

látek v souvislosti se zdoláváním poţáru [26]. 

(2) Náhrada věcné škody podle odstavce 1 se neposkytuje právnické nebo fyzické 

osobě, jejíţ objekty byly zasaţeny poţárem [26]. 

Náhradu škody podle § 82 a 83 poskytuje a o ní rozhoduje hasičský záchranný sbor 

kraje, v jehoţ územním obvodu poţár vznikl nebo se konalo cvičení jednotky poţární 

ochrany [26]. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe je v zájmu Magistrátu hl. m. Prahy i v zájmu 

Hasičského záchranného sboru vybavit jednotky takovými technickými prostředky,  

se kterými řádně vycvičení příslušníci dokáţí rychle a s minimálními škodami vniknout  

do uzavřeného prostoru. 

3.4 Faktor sociálně patologický 

Hlavní město je jistě moţné povaţovat za urbanisticky a demograficky vyspělé  

a jako takové trpí také mnoha negativními jevy. V roce 2009 se podílelo 25,3 %  

na celkovém počtu spáchaných trestných činů na území ČR, následováno 

Moravskoslezským krajem s 12,5 % (Obrázek č. 4). 
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Obrázek č. 4   Mapa celkové trestné činnosti [31] 

Na území hlavního města Prahy kulminovala trestná činnost v roce 1999 (120 166). 

Od roku 2003 Praha zaznamenávala trvalý pokles kriminality. Mírný nárůst v roce 2009 

(84 133) je zapříčiněn majetkovou trestnou činností, ve které se zřejmě projevuje vliv 

hospodářské krize. Majetková kriminalita v Praze představuje 31 % z celkového počtu 

v ČR [31]. 

V roce 2009 bylo v České republice spácháno 212 168 majetkových trestných činů 

a z toho 54 848 tvořily krádeţe vloupáním. To znamená téměř 26%. V hlavním městě 

s 65 615 majetkovými trestnými činy, by toto procento znamenalo, ţe krádeţí vloupáním 

by byl přímo postiţen kaţdý cca sedmdesátý občan. Obyvatelé, uvědomující si tuto 

skutečnost, jsou přirozeně motivováni k hledání účinnějších zabezpečovacích systémů 

svých obydlí. Tento stav mohou samozřejmě reflektovat i pojišťovny, které vyţadují 

odpovídající míru zabezpečení. 

Zvyšující se úroveň zabezpečení se tak můţe stát faktorem, který ovlivňuje rychlost 

účinného zásahu. 
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4 Analýza 

Pro analýzu schopnosti jednotek vnikat do uzavřených prostor přes dveře je nutné 

nejprve zhodnotit míru zabezpečení prostor. Popsat vhodné metody vnikání a přiřadit 

k jednotlivým metodám technické prostředky. Tyto metody ohodnotit podle stanovených 

kritérií. Pro kaţdou kombinaci a kaţdé kritérium můţe metoda získat max. 10 bodů. 

Těmito kritérii jsou čas potřebný k překonání mechanického zabezpečení kt, míra škod 

vzniklých při vnikání km a účinnost metody ku. Čas, míra škod i účinnost jsou přitom 

kritéria, která budou dále upravována přidanou váhou kritéria. 

V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, jsou rychlost a účinnost 

nejdůleţitějšími kritérii při volbě vhodné metody a jejich váha je stejná. Při hodnocení 

podle tří kritérií byla zvolena váha pro čas vt = 4 a váha pro účinnost vu = 4. Míra vzniklých 

škod, s ohledem na závaţnost moţných následků zpoţdění, je v těchto případech 

zanedbatelná. Zde toto kritérium slouţí pouze k rozlišení metod při rovnosti hodnocení 

za čas a účinnost. Byla zvolena váha míry škod vm = 1.  

V případech, kdy nehrozí nebezpečí z prodlení, má největší váhu míra vzniklých 

škod. Stejnou váhu má v těchto případech účinnost metody, která určuje její pouţitelnost. 

Pro tyto případy byly zvoleny váhy vm = 4 a vu = 4. Čas zde zastupuje finanční náročnost 

blokované jednotky, a proto byla zvolena váha pro čas vt = 1. Při třinácti hodnocených 

metodách pro dvanáct kombinací zabezpečovacích prvků je předpokládáno aţ 312 dílčích 

výpočtů podle rovnice 4-1. Index i se proto pohybuje v rozsahu 1–312. Pro kaţdou 

kombinaci zabezpečení tak bude vybrána metoda, která získá nejvyšší dílčí bodové 

hodnocení Bi podle rovnice: 

   (                       )      (4-1) 

kde B  je bodové ohodnocení 

  kt  je kritérium za čas 

  vt  je váha přiřazená kritériu za čas 

  km  je kritérium míry vzniklých škod 

  vm  je váha přiřazená kritériu míry vzniklých škod 

  ku je kritérium účinnosti 

  vu  je váha přiřazená kritériu účinnosti 

p  je ohodnocení podle procentuálního zastoupení daného zabezpečení. 
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 Součet nejlepších bodových ohodnocení za jednotlivé kombinace pak představuje 

ideální schopnost vnikat do uzavřených prostor a je moţné ho srovnávat se sumou 

nejlepších dosaţených bodových hodnocení jednotlivých jednotek. Porovnáním 

skutečného vybavení jednotek s tímto ideálním stavem určíme schopnost jednotek vnikat 

do uzavřených prostor. 
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5 Zhodnocení zabezpečení objektů 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe tato práce hodnotí zabezpečení na území hl. m. Prahy 

v souvislosti s mechanickými zábranami dveřních systémů. Elektronické zabezpečovací 

systémy ve většině případů jednotky při vnikání do uzavřených prostor nezajímají. 

Do okruhu zájmu jednotek se mohou dostat, pokud v budoucnu dojde k většímu rozšíření 

elektronických zámků, či s rozšířením napojování objektů na pulty centralizované ochrany 

(PCO) a osazováním těchto objektů klíčovými trezory poţární ochrany (KTPO). Vyuţívání 

generálních klíčů a klíčových sad z KTPO je pro jednotky ideální způsob jak vniknout 

do uzavřeného prostoru. Tato myšlenka je ale mladá a počet objektů napojených na PCO 

při HZS hl. m. Prahy je zatím z tohoto hlediska zanedbatelný. První objekty byly zapojeny 

do trvalého provozu v září 2004 a od té doby do února 2011 jejich počet vzrostl na 240. 

Z tohoto počtu jich 97 připadá na bytové domy, u nichţ není stanovena povinnost umístit 

do KTPO klíče od bytových jednotek. U bytových domů se tak výhoda klíčových trezorů 

pro jednotky podstatně sniţuje. 

Pro hodnocení stavu zabezpečení je nutné seznámení se základními typy 

konstrukčních prvků dveří a mechanických zábran. Zabezpečovací prvky se na trhu 

vyskytují v mnoha modifikacích. Základní typy a jejich kombinace jsou popsány níţe. 

Dveře se musí otevírat ve směru úniku, s výjimkou dveří z místnosti nebo funkčně 

ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná (například dveří do bytu, které 

se mohou otevírat proti směru úniku) a s výjimkou východových dveří na volné 

prostranství, do pasáţí apod., pokud jimi neprochází více neţ 200 evakuovaných osob [12]. 

Nejčastěji se jednotky při vnikání do uzavřených prostor setkávají s dveřmi 

otvíranými otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech ve směru do uzavřeného 

prostoru. Většina níţe popsaných metod je moţné s úspěchem pouţít i na jiné typy dveří 

a v popisu metod vnikání na ně bude upozorněno. 

Různé konstrukční prvky lze z hlediska bezpečnosti hodnotit samostatně podle 

příslušných norem (např. ČSN EN 1303 Stavební kování – Cylindrické vloţky pro zámky 

– Poţadavky a zkušební metody) a tzv. pyramidy bezpečnosti. Uţivatelé a majitelé objektů 

však zřídkakdy postupují při výběru zabezpečovacích systémů podle těchto norem 

a vycházejí z nutnosti splnění podmínek pojišťoven. Pojišťovny mají většinou vlastní 

poţadavky na úroveň zabezpečení. Pro zjištění stavu zabezpečení objektů na území 

hl. m. Prahy byla získána data z Generali Pojišťovna a.s., která byla dále dopřesňována. 
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Tato pojišťovna rozděluje úroveň zabezpečení do sedmi stupňů (0 – 6). Ty lze dále rozdělit 

na dvanáct kombinací jednotlivých zabezpečovacích prvků, přičemţ kombinace  

se v různých stupních prolínají. Četnost výskytu těchto kombinací (Tabulka č. 4) přímo 

souvisí s ţivotní úrovní obyvatelstva a s výskytem sociálně patologických jevů popsaných 

výše. 

Kombinace zabezpečovacích prvků 

Kombinace zabezpečovacích prvků se v některých bezpečnostních stupních prolínají 

a poţadavky na mechanické zábrany jsou ve stupni čtyři aţ šest totoţné. Tyto stupně se liší 

pouze poţadavky na další zabezpečení, jako jsou elektronické zabezpečovací zařízení 

a dálkový přenos na pult centralizované ochrany. 

A. Dveře vyrobené například ze sololitu s výplní z papírové voštiny (dále jen dveře bez 

dalších poţadavků) (Příloha 2, Obrázek č. 1), opatřené zadlabacím zámkem  

s cylindrickou vloţkou a interiérovým (standartním) kováním (Příloha 2,  

Obrázek č. 2). 

B. Dveře bez dalších poţadavků, opatřené bezpečnostním zámkem. Bezpečnostní zámek 

je komplet sloţený ze zadlabacího zámku, bezpečnostní cylindrické vloţky 

a bezpečnostního kování, připevněného z vnitřní strany dveří (dále jen bezpečnostní 

kování), který je odolný minimálně proti vyhmatání planţetou a rozlomení.  

Aby se vloţka nedala rozlomit, musí být chráněna bezpečnostním štítem, případně 

vyčnívá z kování maximálně tři milimetry (Příloha 2, Obrázek č. 3).  

C. Dveře bez dalších poţadavků, opatřené zadlabacím dozickým zámkem, jehoţ 

mechanismus je tvořen minimálně čtyřmi stavítky, která jsou ovládaná jednostranně 

ozubeným klíčem (Příloha 2, Obrázek č. 4). 

D. Dveře bez dalších poţadavků, opatřené zadlabacím zámkem, bezpečnostním kováním 

a cylindrickou vloţkou vyrobenou takovou technologií, nebo z takového materiálu, 

ţe je sama o sobě odolná proti odvrtání. Podle ČSN P ENV 1627 lze za takovou vloţku 

povaţovat vloţku s odolností proti odvrtání tři minuty. 

E. Dveře bez dalších poţadavků, opatřené zadlabacím zámkem, bezpečnostní 

cylindrickou vloţkou a bezpečnostním kováním, chránícím vloţku ze strany napadení 

nálitkem s maximální šířkou štěrbiny tři milimetry (Příloha 2, Obrázek č. 5). 
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F. Dveře bez dalších poţadavků, opatřené dozickým zámkem s přídavným bezpečnostním 

zámkem (Příloha 2, Obrázek č. 6), nainstalovaným z vnitřní strany dveří, závorovaným 

obvykle do přídavného zařízení, pevně připevněného do zárubní (dále jen přídavný 

zámek). 

G. Dveře pevné konstrukce minimální tloušťky čtyři centimetry, které jsou vyrobeny  

z materiálu odolného proti násilnému překonání, zejména ze dřeva, plastu, 

bezpečnostního vrstveného skla nebo kombinace těchto materiálů, nebo dveře zevnitř 

zpevněné oplechováním (dále jen dveře pevné konstrukce). Dále opatřené zadlabacím 

zámkem, bezpečnostním kováním a cylindrickou vloţkou vyrobenou takovou 

technologií, nebo z takového materiálu, ţe je sama o sobě odolná proti odvrtání  

a přídavným zámkem. 

H. Dveře pevné konstrukce, opatřené přídavným zámkem, zadlabacím zámkem, 

bezpečnostní cylindrickou vloţkou a bezpečnostním kováním, chránícím vloţku  

ze strany napadení nálitkem s maximální šířkou štěrbiny tři milimetry. 

I. Dveře pevné konstrukce, opatřené uzamykacím zařízením s celoplošnou závorou 

(Příloha 2, Obrázek č. 7), umoţňující závorování do více stran a vloţkou chráněnou 

nálitkem. 

J. Dveře pevné konstrukce, opatřené přídavným zámkem, zadlabacím zámkem  

s cylindrickou vloţkou se zvýšenou odolností proti překonání metodou vystavení 

stavítek (Příloha 2, Obrázek č. 8), a bezpečnostním štítem chránícím vloţku proti 

rozlomení a odvrtání (nálitek). 

K. Dveřní komplet zajišťující závorování do více stran, vybavený zámkem, opatřený 

vícebodovým bezpečnostním uzamykacím systémem, se zesíleným dveřním křídlem, 

zárubněmi a závěsy. Jedná se například o bezpečnostní dveře NEXT (Příloha 2, 

Obrázek č. 9). 

L. Dveře pevné konstrukce, opatřené bezpečnostním zámkem a přídavným zámkem. Oba 

musí být certifikovány Certifikačním Institutem České Asociace Pojišťoven (CI ČAP) 

minimálně jako stupeň 3. Vloţka, skříň zámku a kování musí odolat proti odvrtání 

minimálně tři minuty. Cylindrická vloţka se zvýšenou ochranou proti překonání 

metodou bumpingu. Ochrana proti vytrţení těla a válce vloţky zajištěna minimálně 

15 kN pevnost v tahu. Ochrana proti vytrţení kování minimálně 10 kN pevnost v tahu. 
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Poţadavky na výrobky jsou sjednoceny s poţadavky pro certifikaci Národního 

bezpečnostního úřadu. 

Tabulka č. 4   Četnost výskytu kombinací zabezpečovacích prvků 

A B C D E F G H I J K L 

2% 8% 7% 9% 7% 12% 12% 7% 9% 10% 9% 8% 
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6 Metody vnikání 

Různé kombinace zabezpečení a závaţnost situace vyţadují různé metody vnikání. 

Mnohdy je zapotřebí metody vnikání kombinovat. Popsané metody se liší rychlostí, 

účinností, mírou vzniklých škod, pouţitými technickými prostředky a náročností 

na zručnost zasahujících. Výběr metod se také liší v případě řádně uzamčených nebo pouze 

uzavřených dveří. 

6.1 Metody vnikání – uzamčené dveře 

Řádně uzamčené dveře jsou prvním předpokladem k zajištění bezpečnosti 

uzavřeného prostoru. Takové dveře není moţné překonat pouze napadením západky,  

ale je zapotřebí překonat i ostatní upevňovací body k proniknutí do uzavřeného prostoru. 

K dosaţení tohoto cíle nám mohou pomoci níţe uvedené metody. 

6.1.1 Vyrážení 

Rychlá a účinná metoda zaloţená na účincích dynamického zatíţení. Lze ji pouţít 

pro všechny bezpečnostní třídy podle ČSN P ENV 1627, zejména pro první aţ třetí. 

Zpravidla se provádí údery vyráţedla do pevných prvků předpruţených dveří (kování), 

čímţ dojde k uvolnění dveří v upevňovacích bodech a k otevření dveří. 

Zkoušky ukázaly, ţe u bezpečnostních tříd 4 aţ 6 je dosaţené statické zatíţení 

zřetelně výraznější, neţ zatíţení dosaţené při zkoušce dynamickým zatíţením [4]. 

Z tohoto důvodu je vhodnější u těchto bezpečnostních tříd pouţít metody zaloţené 

 na účincích statického zatíţení (viz Páčení, Odtlačování). 

Nevýhodou této metody je nemoţnost pouţití u dveří otvíravých směrem ven  

z uzavřené místnosti a u dveří posuvných do strany. Metodu vyráţení nelze téţ pouţít, 

nachází-li se v uzavřeném prostoru zachraňovaná osoba v těsné blízkosti dveří. 

Míra škod je závislá na bezpečnostních prvcích. V některých případech mohou být 

poškozeny všechny konstrukční prvky. 

Technické prostředky: vyráţedlo (Příloha 3, Obrázek č. 1, Obrázek č. 2), páčidlo. 
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6.1.2 Páčení 

Metoda zaloţená na vyvinutí statického zatíţení v oblasti upevňovacích bodů pomocí 

páky. Tato metoda je vhodná na většinu typů dveří pevné konstrukce, zejména pak  

na dveře otvíravé ven. 

Nevýhodou je, ţe u některých typů dveří, například u dveří s vícebodovým 

uzamykacím systémem, je velmi nesnadné pomocí páky vytvořit dostatečnou sílu  

k uvolnění upevňovacích bodů. 

Míra škod závisí na pevnosti konstrukce dveří, na pevnosti upevňovacích bodů  

a na pouţitém technickém prostředku. Je vhodné pouţít takové páčidlo, které umoţňuje 

rozloţení síly na větší plochu. 

Technické prostředky: páčidla (Příloha 3, Obrázek č. 3), klínky. 

6.1.3 Rozlomení vložky 

Metoda vyuţívající zeslabení dvojité cylindrické vloţky v oblasti upevňovacího 

šroubu (Příloha 2, Obrázek č. 8). Pomocí razníku (Příloha 3, Obrázek č. 4) je moţné 

horizontálními pohyby tuto vloţku rozlomit a dostat se tak k palci (Příloha 2,  

Obrázek č. 8) ovládajícímu zámkový mechanismus. Vertikálními pohyby razníkem  

při rozlamování můţe dojít k poškození zámkové desky a k zablokování mechaniky.  

Bez větších problémů je moţné tuto metodu pouţít u dveří s interiérovým kováním. 

Nevýhodou je podmínka dostatečně vyčnívající vloţky. To se dá zajistit odstraněním 

kování, coţ ale u bezpečnostních kování můţe být problém na desítky minut. Tato metoda 

také nefunguje na dveře osazené poloviční cylindrickou vloţkou (garáţová vrata) nebo 

vloţkou bez zeslabení např. vloţkou s kruhovými diskovými lamelami ABLOY. 

Touto metodou se zničí cylindrická vloţka a můţe dojít k poškození kování. 

Technické prostředky: razník, šroubováky, paklíč. 

6.1.4 Odvrtání vložky 

Touto metodou se odstraňují jádrová a domková stavítka (Příloha 2, Obrázek č. 8) 

blokující válcové jádro cylindrické vloţky. Vrták se nasadí na spodní straně jádra vloţky 

do rýhy mezi jádrem a stavítkovým domkem vloţky (Příloha 2, Obrázek č. 8). Je vhodné 

pouţít kvalitní vrták na tvrdý kov, protoţe u sofistikovanějších vloţek bývají stavítka 
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vyrobena z tvrdé nástrojové oceli. Po odstranění stavítek je moţné jádrem volně otáčet 

pomocí šroubováku a odemykat. 

Nevýhodou je podmínka přístupu k čelní straně vloţky. U vloţky chráněné nálitkem 

je nutné tento nejprve odstranit. Stavítka z velmi tvrdého kovu nelze vrtat a musí se pouţít 

metoda postupného odvrtávání domkových stavítek, coţ trvá nesrovnatelně delší čas. 

Míra poškození spočívá ve zničení cylindrické vloţky a v moţném poškození kování 

při vytváření přístupu k čelu vloţky. 

Technické prostředky: akumulátorová vrtačka, vrtáky, šroubovák. 

6.1.5 Vytržení vložky nebo jádra vložky 

Při této metodě se do předvrtané díry v klíčovém kanálu cylindrické vloţky 

našroubuje tahový šroub. Tahem za hlavu šroubu pomocí mechanického zařízení  

(Příloha 3, Obrázek č. 5) se docílí vytrţení cylindrické vloţky nebo pouze jádra vloţky. 

Metoda je vhodná pro překonávání dveří osazených zámky chráněnými bezpečnostním 

kováním proti rozlomení vloţky a pro překonávání přídavných zámků. Nejvyšší normou 

poţadovaná pevnost cylindrické vloţky a jádra v tahu je 15 kN. Při správném pouţití této 

metody není problém takovou ochranu překonat. 

Nevýhodou této metody je, ţe ji nelze pouţít v případech, kdy je vloţka chráněna 

nálitkem. Po odstranění takového kování je rychlejší metoda rozlomení vloţky. Na některé 

typy vloţek s otočnými kruhovými lamelami je tato metoda také neúčinná. 

Míra škod spočívá ve zničení cylindrické vloţky a tahového šroubu. 

Technické prostředky: akumulátorová vrtačka, tahové šrouby, vrtáky do tvrdého 

kovu, řezný olej, šroubováky, vytrhávací zařízení. 

6.1.6 Metody manuálního vystavení stavítek 

Tyto metody spočívají ve vytlačování domkových stavítek z jádra vloţky. Rozhraní 

mezi jádrem a domkem se musí uvolnit. Přednapnutím jádra se domková stavítka zaseknou 

na rozhraní a jádrem je moţné otáčet a odemykat. Zatlačování stavítek můţe probíhat 

naráz – Picking, nebo postupně – Raking. 

Metody je moţné pouţít pouze u nechráněných stavítkových vloţek. Ochrana proti 

vystavení stavítek je prováděna dokonalejším profilováním klíčového kanálu a pouţíváním 

tvarovaných stavítek navozujících pocit ustavení (Příloha 2, Obrázek č. 10). 
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Jsou náročné na cvik a zkušenost. Vyţadují plné nasazení a kaţdodenní trénink. 

Tohoto se při ostatních nárocích kladených na hasiče nedá docílit, a proto jsou tyto metody 

pro masivní pouţívání jednotkami nevhodné. 

6.1.7 Elektrická odemykací pistole 

Speciálně pro policii v USA byl vyvinut elektrický přístroj na odemykání,  

aby policistům, hasičům a podobným institucím umoţnil otevírat zámky ve velmi krátkém 

čase [3]. 

Princip odemykací pistole je zaloţen na přenosu kinetické energie z odemykací jehly 

přes jádrová stavítka na domková, přičemţ poloha jádrových stavítek zůstane nezměněná. 

Tím dojde na zlomek sekundy k uvolnění rozhraní a jádrem je moţné otáčet. Tato pistole 

působí na uzamykací mechanismus aţ 40 000 údery za minutu, coţ výrazně zvyšuje 

účinnost. Zvládnutím práce s tímto zařízením je moţné rychle překonávat i komplikované 

cylindry, včetně zámků s kříţovým zubovým uzavřením. 

Nevýhodou je, ţe některé sofistikované zámky jsou proti této metodě odolné a můţe 

dojít k jejich poškození. Je neúčinná například na magnetické vloţky a vloţky s otočnými 

kruhovými lamelami. 

Technické prostředky: elektrická odemykací pistole, sada odemykacích jehel, čistící 

olej (Příloha 3, Obrázek č. 6). 

6.1.8 Bumping 

Tato metoda je zaloţená na stejném principu jako metoda elektrické odemykací 

pistole. Kinetickou energii stavítkům nepředává odemykací jehla, ale speciálně vybroušený 

klíč (dále jen aplikátor). 

Aby se předem zabránilo tomu, ţe se do zámku dá strčit kaţdý klíč, jsou klíčové 

kanály průmyslově rozmístěny nejrůznějším způsobem [3]. 

Na trhu jsou řádově desítky nejběţnějších profilů klíčů a ne kaţdý dorazový klíč  

je účinný na příslušný profil klíčového kanálu. Národní bezpečnostní úřad vydal Metodiku 

zkoušení cylindrických vloţek nedestruktivní metodou „BUMPINGU“. Vyjdeme-li z této 

metodiky, pak pro kaţdý profil stačí čtyři aplikátory, lišící se hloubkou výbrusu o desetiny 

milimetru (Příloha 3, Obrázek č. 7). Tato metodika vychází z příslušných norem  

při zařazování cylindrických vloţek do příslušných bezpečnostních tříd a to na základě 
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úspěšnosti při překonávání touto metodou. Za odolnou se tak dá poţadovat vloţka aţ  

ve 4. bezpečnostní třídě, která odolala všem ze tří set pokusů o překonání dle této 

metodiky. 

Nevýhodou je velký počet aplikátorů a zdrţení při volbě vhodného aplikátoru. 

Technické prostředky: dorazové klíče, pruţný úderník. 

6.1.9 Paklíč 

Metoda je zaloţená na moţnosti posunutí závory bez originálního klíče a odemknutí 

zámkového mechanismu. Nejjednodušší paklíče je moţné pouţít při vypadnutí palce 

cylindrické vloţky po jejím rozlomení, nebo na jednoduché tělové zámky (Příloha 2, 

Obrázek č. 11). Stavítkové tělové zámky (zámky typu Chubb) však poskytují podstatně 

vyšší ochranu. U nejběţnějších dozických zámků s pěti stavítky se jedná o tisíce moţných 

variant klíčů. Díky nepřesnostem a vůlím ale stačí několik desítek paklíčů k otevření 

většiny zámků na trhu. 

Tyto zámky jsou jiţ postupně nahrazovány sofistikovanějšími zabezpečovacími 

zařízení. Nevýhodou je zdrţení při výběru vhodného paklíče a potřebná zkušenost  

s překonáváním těchto zámků. 

Technické prostředky: sady paklíčů. 

6.1.10 Odstranění bezpečnostního kování 

Bezpečnostní kování je připevněno z vnitřní strany dveří a chrání vloţku proti 

překonání metodami rozlomení nebo vytrţení. Takové kování je moţné odstranit 

odvrtáním šroubů nebo odřezáním kování nad a pod vloţkou. Metoda je vhodná  

v případech, kdy je z jakéhokoli důvodu neţádoucí poškození dveří. 

Z důvodu snadné montáţe má většina bezpečnostních kování stejnou pozici pro 

upevňovací šrouby. Této skutečnosti se dá vyuţít a upevňovací šrouby je moţné odvrtat  

i přes bezpečnostní štít kování a získat tak přístup k vloţce. Není-li moţnost kování 

odvrtat, je moţné ho odříznou nad a pod vloţkou pomocí ruční úhlové brusky s řezacím 

kotoučem. 

Obě tyto metody jsou velice pracné a náročné na čas a technické prostředky.  

V mnoha případech se můţe jednat aţ o desítky minut potřebných na překonání ochrany 

touto metodou. 



24 

Technické prostředky: akumulátorová vrtačka, vrtáky do tvrdého kovu, ruční úhlová 

bruska. 

6.1.11 Odtlačování 

Tato metoda spočívá v zatíţení dveřního křídla v oblasti upevňovacích bodů 

statickým tlakem. Je vhodná pro dveře otvíravé ve směru od napadení. S úspěchem ji lze 

pouţít i na bezpečnostní dveře s vícebodovým uzamykacím systémem. 

Čas potřebný na prolomení ochrany je přímo úměrný počtu a kvalitě upevňovacích 

bodů. 

Vzhledem k tomu, ţe bezpečnostní dveře jsou většinou osazovány lamelovými, 

magnetickými nebo kombinovanými zámky s překrytím, je tato metoda mnohdy jediná 

účinná. 

Technické prostředky: mechanické nebo hydraulické otevírače dveří (Příloha 3, 

Obrázek č. 8), páčidla, klínky. 

6.1.12 Vyháčkování 

O tuto metodu se mohou zasahující pokusit, jedná-li se o vnikání do uzavřeného 

prostoru přes dvoukřídlé dveře. Metoda spočívá v získání přístupu k ovládání 

upevňovacích prvků statického křídla. Pokud jsou dveře dostatečně pruţné, lze tento 

přístup získat odtlačením vnitřních rohů otvíravého křídla. Po obnaţení ovládání je snadné 

statické dveře odblokovat a otevřít obě křídla bez poškození konstrukčních prvků. 

V poslední době je malá pravděpodobnost, ţe se zasahující setkají s tímto druhem 

dveří bez dalšího zabezpečení proti této metodě. Ovšem její časová nenáročnost dovoluje 

její vyzkoušení při hledání jiných způsobů vniknutí. 

Technické prostředky: páčidla, klínky, šroubováky. 

6.2 Metody vnikání – uzavřené dveře 

Nejsou-li dveře ze strany napadení opatřeny klikou ovládající mechanismus západky 

a můţeme-li předpokládat, na základě vytěţených informací, ţe dveře jsou pouze uzavřené 

a ne řádně uzamčené, je moţné pouţít některou z následujících metod. Tyto metody jsou 

rychlé, účinné a většinou nedestruktivní. 
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6.2.1 Vyhmatání dveřní západky 

Tato metoda spočívá v zatlačení dveřní západky proti pruţině zpět do mechanismu 

zadlabacího zámku. Tím dojde k uvolnění rozhraní mezi dveřmi a zárubní a k otevření 

dveří. Vhodnými technickými prostředky jsou různé typy speciálně tvarovaných planţet 

tzv. pazety (Příloha 3, Obrázek č. 9). 

Metodu je moţné pouţít u většiny dveří otvíravých dovnitř i ven. Podmínkou  

je osazení dveří panikovou západkou. Pro bezpečnostní dvoudráţkové dveře, které mají 

západku umístěnou aţ za druhým zalomením, je moţné metodu vyhmatání západky pouţít, 

je však zapotřebí pouţít speciální nářadí. Vhodná je v tomto případě spirálová pruţina 

(Příloha 3, Obrázek č. 10).  

Při zašroubování pruţiny se pruţina provrtá skrz těsnění ve směru západky a zatlačí 

ji zpátky. Škody jsou přitom nepatrné a téměř nejsou vidět. Protoţe se pruţina nemá v úzké 

štěrbině kam vyhnout, tak sama určuje správný směr a sklouznutí nebo vrtání mimo  

jsou téměř vyloučené [3]. 

Planţety i pruţiny se liší dle typu dveří. Jsou rozdílné pro dveře pravotočivé  

a levotočivé i pro dveře otvíravé dovnitř a ven. Zejména u starších dveří s větší tloušťkou 

je západka umístěná hlouběji a běţné planţety západku nezatlačí dostatečně hluboko. Proto 

je vhodné být vybaven i planţetami s větší hloubkou záběru. 

Technické prostředky: pazety, spirálové pruţiny, kladívko, páčidlo. 

6.2.2 Vyhmatání čtyřhranu kliky 

Tato metoda vyuţívá toho, ţe u některých kování je čtyřhran kliky ovládající 

mechanismus západky volně spojen s koulí kování ze strany napadení. Upravenou planţetu 

je tak moţné zasunout pod kování a vyhmatáním čtyřhranu západku ovládat. 

Nevýhodou je, ţe většina z dnes montovaných kování je proti této metodě chráněna. 

Například změnou tvaru profilu čtyřhranu v místě napadení. 

Technické prostředky: planţeta (Příloha 3, Obrázek č. 11), šroubováky. 

6.2.3 Prutování 

Touto metodou je moţné otevřít zabouchnuté dveře, u kterých není moţné zatlačit 

západku. Spočívá v napadení dveřní kliky mezerou pod dveřmi. Mezeru je moţné vytvořit 

odstraněním prahu popřípadě mírným přizvednutím dveří pomocí páčidla nebo 



26 

hydraulického klínu. Vzniklou mezerou se prostrčí udice na dveřní kliku a natočí se tak, 

aby došlo k zachycení kliky. Tahem za lanko dojde ke kompresi dveřní kliky a k otevření 

dveří. 

Jako kaţdá metoda, tak i tato vyţaduje cvik a mírnou dávku zručnosti. Podmínkou 

pro moţné pouţití této metody je mezera pod dveřmi minimálně 5 mm vysoká. 

Technické prostředky: udice na dveřní kliku (Příloha 3, Obrázek č. 12), páčidlo, 

šroubováky, klínky. 
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7 Hodnocení metod 

Pro analýzu podle kapitoly č. 4 bylo nutné ohodnotit kritéria pro jednotlivé metody  

a jednotlivé kombinace.  

 Pro tento účel byly sestaveny tabulky (Příloha 1).  

 Získaná vstupní data (Příloha 1, Tabulka č. 2) byla pouţita pro výpočty podle níţe 

uvedených rovnic 7-1, 7-2, 7-3. 

  Pro zjištění míry škod byla sestavena tabulka procentuálních podílů jednotlivých 

komponent z celkové ceny dveřní výplně (Příloha 1, Tabulka č. 1). 

 Hodnocenými kritérii jsou čas  , účinnost   a míra škod  .  

       
  

      
     (7-1) 

kde pro jednotlivé metody a kombinace zabezpečení: 

 kti je kritérium za čas [-] 

 τi je čas potřebný k překonání [s] 

 τmax i je čas nejpomalejší metody pro danou kombinaci zabezpečovacích prvků [s] 

    
  

  
      (7-2) 

kde pro jednotlivé metody a kombinace zabezpečení: 

 kui je kritérium účinnosti [-] 

 µi je účinnost metody [%] 

       
  

  
     (7-3) 

kde pro jednotlivé metody a kombinace zabezpečení: 

 kmi je kritérium míry vzniklých škod [-] 

 mi je míra vzniklých škod [%] 

Kaţdé kritérium tak bylo ohodnoceno v bodové škále 0 aţ 10. Metody, pomocí 

kterých není moţné dané zabezpečení překonat, nebyly pro tuto kombinaci 

zabezpečovacích prvků hodnoceny. Dosazením kritérií do rovnice 4-1 byla ohodnocena 

vhodnost metod pro výše definované kombinace zabezpečovacích prvků v případech,  

kdy hrozí nebezpečí z prodlení (Tabulka č. 5) i v případech kdy nehrozí nebezpečí 

z prodlení (Tabulka č. 6). 
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Tabulka č. 5   Výsledky za čas 

Zabezpečení A B C D E F G H I J K L 

Metody 
            1. VYRÁŢENÍ 2,43 5,04 0,80 27,77 24,70 1,584 8,20 3,34 2,49 1,67 0,64 3,32 

2. PÁČENÍ 2,35 4,99 0,78 27,48 24,44 1,464 7,86 3,27 2,12 1,63 
 

3,27 

3. ODTLAČOVÁNÍ 2,25 4,98 0,75 27,39 24,07 1,580 8,25 3,38 2,87 1,69 1,07 3,39 

4. ROZLOMENÍ VLOŢKY 2,31 
           

5. VYTRŢENÍ VLOŢKY 

(NEBO JÁDRA) 
1,95 4,88 

 
26,70 

  
7,28 

     

6. BUMPING 1,62 4,52 
 

24,86 20,69 
 

4,76 2,68 1,12 1,16 
  

7. ELEKTRICKÁ 

ODEMYKACÍ PISTOLE 
2,34 5,00 

 
27,50 22,23 

 
6,69 2,92 2,17 1,21 

 
2,42 

8. PAKLÍČ 
  

0,34 
         

9. ODSTRANĚNÍ 

KOVÁNÍ+ROZLOMENÍ 

VLOŢKY (+VYTRŢENÍ PZ) 
 

2,75 
 

15,02 12,93 
 

4,62 1,82 
 

0,90 
 

1,31 

10. PAKLÍČ+VYTRŢENÍ 

JÁDRA PZ      
0,66 

      

11. PAKLÍČ+ELEKTRICKÁ 

ODEMYKACÍ PISTOLE      
0,80 

      

12. PAKLÍČ+BUMPING 
     

0,72 
      

13. ODVRTÁNÍ ZÁMKU 1,47 4,56 
 

22,74 
  

6,42 
     

 

Vysvětlivky: 

xx  = nejlepší bodové ohodnocení 

PZ  = přídavný zámek 
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Tabulka č. 6   Výsledky za škodu 

Zabezpečení A B C D E F G H I J K L 

Metody 
            1. VYRÁŢENÍ 1,76 4,06 0,56 22,54 20,96 1,09 6,23 2,66 1,94 1,33 0,64 2,64 

2. PÁČENÍ 1,74 4,05 0,55 22,46 20,90 1,06 6,15 2,64 1,97 1,32 
 

2,63 

3. ODTLAČOVÁNÍ 2,27 4,62 0,75 25,41 22,33 1,52 7,69 3,10 2,67 1,55 0,87 3,10 

4. ROZLOMENÍ VLOŢKY 2,49 
           

5. VYTRŢENÍ VLOŢKY 

(NEBO JÁDRA) 
2,40 5,11 

 
27,59 

  
8,04 

     

6. BUMPING 2,34 5,00 
 

27,50 23,01 
 

6,29 3,01 2,32 1,34 
  

7. ELEKTRICKÁ 

ODEMYKACÍ PISTOLE 
2,52 5,12 

 
28,16 23,39 

 
7,37 3,07 2,70 1,29 

 
2,43 

8. PAKLÍČ 
  

0,64 
         

9. ODSTRANĚNÍ 

KOVÁNÍ+ROZLOMENÍ 

VLOŢKY (+VYTRŢENÍ PZ) 
 

3,79 
 

20,46 16,94 
 

6,48 2,46 
 

1,20 
 

1,89 

10. PAKLÍČ+VYTRŢENÍ 

JÁDRA PZ      
1,18 

      

11. PAKLÍČ+ELEKTRICKÁ 

ODEMYKACÍ PISTOLE      
1,28 

      

12. PAKLÍČ+BUMPING 
     

1,26 
      

13. ODVRTÁNÍ ZÁMKU 2,28 5,03 
 

25,61 
  

7,53 
     

 

Vysvětlivky: 

xx  = nejlepší bodové ohodnocení 

PZ  = přídavný zámek 
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8 Popis vhodných technických prostředků 

Tato kapitola stručně popisuje technické prostředky pro vnikání do uzavřených 

prostor, které vyšly z analýz, jako nejvhodnější pro nasazení jednotkami v případech,  

kdy hrozí nebezpečí z prodlení i v případech kdy takové nebezpečí nehrozí. 

8.1 Vyrážedlo 

Vyráţedlo slouţí k vnikání do uzavřených prostor s vyuţitím kinetické energie. 

Většinou se jedná o kovový válec s drţadly pro jednoho nebo dva zasahující. Vyráţedla 

jsou na trhu v různých provedeních. Z českých výrobků jsou to jedno muţná a dvou muţná 

vyráţecí beranidla MARS (Příloha 3, Obrázek č. 2) o váze 12,5 kg, respektive 40 kg. 

Drţadla u těchto vyráţedel jsou opatřena chráničem hřbetu ruky.  Mezi zahraničními 

výrobky vynikají vyráţecí beranidla BLAKHAWK (Příloha 3, Obrázek č. 1), která jsou 

k dostání v jedno muţných i dvou muţných variantách s váhami od 10,5 kg do 19 kg. Tato 

vyráţedla nemají ochranu hřbetu ruky, zato jsou vyráběna jako nejiskřivá a s odolností 

proti průrazu elektrickým proudem aţ do 100 000 V střídavého napětí. Oba výrobci 

dodávají vyráţedla s popruhy pro usnadnění přepravy od vozu k místu nasazení. 

8.2 Hydraulický otvírač dveří 

Jde o jednočinný hydraulický nástroj. Vloţením do mezery mezi dveře a rám dveří  

je moţné tyto dveře vypáčit. Princip vypáčení dveří je zaloţen na rozevírání klínu  

nástroje [11]. 

Nejběţnějším typem je hydraulický otvírač dveří LUKAS HTS 90 (Příloha 3, 

Obrázek č. 8). Jako zdroj tlaku se pouţívá ruční hydraulické pístové čerpadlo, poháněné 

pomocí páky. Tlak je přenesen propojovacími hadicemi do hydraulického klínu. 

Maximální otevírací síla tohoto typu je 90 kN. Maximální vysunutí klínu je 100 mm. 

Pracovní tlak celé sestavy je 70 MPa. 

8.3 Sada zvonek 

Tato sada se skládá z vytrhávače vloţek zvaného zvonek (z anglického bell), 

tahových šroubů 4,2 aţ 5,4 mm, akumulátorové vrtačky, vrtáků do nerezu, šroubováku  

a bitu TX 20, nástrčkového klíče a z představců (Příloha 3, Obrázek č. 5). Zvonek  
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je vyrobený z kalené oceli. Táhnoucí mechanizmus má velmi jemný, tvrzený M12 závit 

pro práci bez nutnosti pouţití větší síly. Slouţí k vytrhávání jader cylindrických vloţek, 

nebo k rozlamování dvojitých cylindrických vloţek tahem. 

8.4 Elektrická odemykací pistole 

Mezi nejúčinnější a finančně nejdostupnější se řadí model SouthOrd E500XT  

(Příloha 3, Obrázek č. 6). Tato elektrická odemykací pistole doplněná o sady planţet, 

napínáky různých velikostí, imbusový klíč pro fixaci planţet můţe být v rukou 

vyškoleného personálu účinným pomocníkem při vnikání do uzavřených prostor. Někteří 

výrobci zabezpečují své vloţky profilováním klíčového kanálu tak, aby nedošlo k přímému 

styku planţety se stavítky. Podle výrobce tohoto nástroje je však moţné i tyto zámky 

překonat pouţitím tenkých pevných planţet. 

8.5 Porovnání se skutečným stavem 

Aby bylo moţné učinit závěry vyplývající z této analýzy, bylo nutné zjistit skutečný 

stav vybavenosti jednotek a porovnat ho s ideálním stavem. Byla sestavena tabulka 

porovnávaných technických prostředků a zjišťováno, kterými prostředky daná jednotka 

skutečně disponuje (Příloha 1, Tabulka č. 5). Poté byla kaţdá jednotka porovnávána 

s ideálním stavem a to tak, ţe získala pro kaţdou kombinaci zabezpečovacích prvků body 

za nejvhodnější technický prostředek, kterým disponuje. Pokud je součet bodů ideálního 

vybavení roven stoprocentní schopnosti vnikat do uzavřeného prostoru, pak součet 

jednotkou dosaţených bodů udává procentuální schopnost jednotky vnikat do uzavřených 

prostor. Kaţdá jednotka byla hodnocena pro případy, kdy hrozí nebezpečí z prodlení 

(Příloha 1, Tabulka č. 3), i pro případy kdy nebezpečí z prodlení nehrozí (Příloha 1,  

Tabulka č. 4). 

Z výsledků vyplývá, ţe stoprocentní vybavenosti dosahuje při hodnocení za čas pět 

z deseti jednotek. Při hodnocení za škody nedosahuje ideálu ani jediná. Je nutné 

podotknout, ţe není brán zřetel na poměr počtu poţárních druţstev dané jednotky a počtu 

vybraných technických prostředků. Tento moţný nepoměr samozřejmě můţe schopnost 

jednotek vnikat do uzavřeného prostoru sniţovat. 
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9 Závěr  

Z této analýzy vyplývá, ţe jednotky Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy 

nejsou stoprocentně vybaveny technickými prostředky pro vnikání do uzavřených prostor  

a to ani pro případy kdy hrozí nebezpečí z prodlení. Vzhledem k tomu, ţe v těchto 

případech můţe i minimální odchylka od ideálního stavu znamenat nezměrné ztráty  

na ţivotě, zdraví a majetku občanů, jeví se jako nezbytné tento stav napravit. V současné 

době jsou některé jednotky vybaveny technickými prostředky, které vyšly z této analýzy 

jako nejvhodnější. Ani u těchto jednotek se však nejedná o ideální stav, neboť těmito 

prostředky nedisponují všechna hasičská druţstva. Rozdělování druţstev na technické  

a poţární automobily je nevhodné, neboť nelze zaručit, ţe se výjezdy jednotlivých druţstev 

nebudou časově překrývat. K narovnání tohoto stavu a k dosaţení ideálu je nutné 

dovybavit jednotky HZS hl. m. Prahy 8 kusy vyráţedel a 13 kusy hydraulických otvíračů. 

Manipulace s těmito prostředky nevyţaduje ţádné zvláštní znalosti a schopnosti. 

Pro případy, kdy nehrozí nebezpečí z prodlení, je vybavenost jednotek horší. 

Dovybavení jednotek a výcvik příslušníků by bylo finančně i časově náročnější. Ani tak  

by však nemuselo přinést kýţený výsledek. Váhy kritérií v této analýze byly stanoveny  

pro tento případ tak, aby reflektovali finanční důsledky blokovaného poţárního druţstva  

a potřebu jeho vykrytí jiným druţstvem nebo jinou jednotkou. Z toho důvodu nebyly 

vybrány pro tyto případy jako ideální pouze nedestruktivní metody. Ceny jednotlivých 

konstrukčních prvků se mohou pohybovat od stovek do tisíců korun. Hasič, který se této 

problematice nemůţe plně věnovat, nemůţe zároveň kompetentně rozhodnout o výběru 

nejvhodnější metody. Rozlomená cylindrická vloţka můţe znamenat větší škodu  

neţ totálně zničené dveře. Vycvičení armády hasičů v oboru zámečnictví je nereálné. 

Z těchto důvodů se nabízí několik moţných řešení. 

Prvním řešením můţe být odvolání se na ustanovení zákona o Hasičském 

záchranném sboru a odmítat tyto případy s tím, ţe příslušníci nejsou dostatečně vycvičeni 

ani vybaveni odpovídajícími technickými prostředky, přičemţ povaha zásahu takové 

odborné vyškolení, vycvičení nebo vybavení technickými prostředky vyţaduje. 

Druhým a z povahy financování HZS krajů vhodnějším řešením je nechat 

specializovanou firmou odborně vycvičit a vyškolit vybrané příslušníky, vybavit osobní 

automobil vhodnými technickými prostředky a vytvořit skupinu, která bude zajišťovat 

vnikání do uzavřených prostor na celém území hlavního města.  
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Příloha 1 – VÝPOČTOVÉ TABULKY 

Tabulka č. 1 Tabulka procentuálních podílů jednotlivých komponent 

 KOMBINACE ZABEZPEČOVACÍCH PRVKŮ 

 
A B C D E F G H I J K L 

Způsob 

zabezpečení 
DBP DBP DBP DBP DBP DBP DPK DPK DPK DPK BD DPK 

ZZ ZZ ZDZ ZZ ZZ ZDZ ZZ ZZ ZZ ZZ   ZZ 

CV CV   CVO CV   CVO CV   CVVS   CV3 

          PZ PZ PZ UZ PZ   PZ3 

SK BK   BK BKN   BK BKN BKN BKN   BKN 

procentuální 

zastoupení 
2% 8% 7% 9% 7% 12% 12% 7% 9% 10% 9% 8% 

K
O

M
P

O
N

E
N

T
Y

 

V
Ý

P
L

N
Ě

 D
V

E
Ř

Í 

zárubeň 34% 25% 36% 24% 20% 32% 17% 15% 12% 14%   13% 

dveře 42% 32% 45% 30% 25% 40% 43% 38% 30% 35% 100% 33% 

vloţka 5% 4%   10% 5%   7% 4% 3% 8%   10% 

ZZ 10% 8% 11% 7% 6% 10% 5% 5% 4% 4%   4% 

PZ           10% 5% 5% 24% 7%   11% 

kování 8% 32% 9% 30% 45% 8% 22% 34% 27% 31%   30% 

 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

DBP = dveře bez poţadavků 

DPK = dveře pevné konstrukce 

BD = bezpečnostní dveře 

 

ZZ = zadlabací zámek 

BZ = bezpečnostní zámek 

ZDZ = zadlabací dozický zámek 

PZ = přídavný zámek 

PZ3 = přídavný zámek, stupeň 3 

 

CV = cylindrická vloţka 

CVO = cylindrická vloţka odolná proti 

odvrtání 

CVVS = cylindrická vloţka se zvýšenou 

ochranou proti metodě vystavení stavítek 

CV3 = cylindrická vloţka, stupeň 3 

 

SK = standartní kování 

BK = bezpečnostní kování 

BKN = bezpečnostní kování s nálitkem 

chránícím vloţku 

 

UZ = uzamykací systém s celoplošnou 

závorou 
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Tabulka č. 2   Vstupní data 

   KOMBINACE ZABEZPEČOVACÍCH PRVKŮ 

   
A B C D E F G H I J K L 

ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ 

DBP DBP DBP DBP DBP DBP DPK DPK DPK DPK BD DPK 

ZZ ZZ ZDZ ZZ ZZ ZDZ ZZ ZZ ZZ ZZ   ZZ 

CV CV   CVO CV   CVO CV   

CVV

S   CV3 

          PZ PZ PZ UZ PZ   PZ3 

SK BK   BK BKN   BK BKN BKN BKN   BKN 

procentuální zastoupení 3% 6% 1% 33% 29% 2% 10% 4% 4% 2% 2% 4% 

způsob 
technické 

prostředky 
hodnocení 

dle: 

            1. VYRÁŢENÍ VYRÁŢEDLO 
čas [sec] 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s 30 s 30 s 30 s 120 s 30 s 900 s 60 s 

účinnost 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 80% 100% 

škody 78% 56% 85% 54% 44% 88% 69% 59% 68% 58% 100% 59% 

2. PÁČENÍ PÁČIDLO 
čas 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 120 s 120 s 120 s 300 s 120 s X 120 s 

účinnost 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100%   100% 

škody 78% 56% 85% 54% 44% 88% 69% 59% 68% 58%   59% 

3. 
ODTLAČOVÁNÍ 

HYDRAULICKÝ 

OTVÍRAČ čas 90 s 90 s 90 s 90 s 90 s 120 s 120 s 120 s 180 s 120 s 600 s 120 s 

účinnost 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

škody 29% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 50% 30% 100% 30% 

4. 

ROZLOMENÍ 

VLOŢKY 

RAZNÍK 
čas 90 s X X X X X X X X X X X 

účinnost 100%                       

škody 10%                       

5. VYTRŢENÍ 

VLOŢKY 

(NEBO 

JÁDRA) 

SADA NA 

VYTRHÁVÁNÍ čas 180 s 180 s X 180 s X X 420 s X X X X X 

účinnost 100% 100%   100%     100%           

škody 10% 7%   11%     14%           

6. BUMPING DORAZOVÉ 

KLÍČE čas 240 s 240 s X 240 s 240 s X 540 s 540 s 540 s 540 s X X 

účinnost 90% 90%   90% 80%   45% 70% 45% 50%     

škody                         

7. 

ELEKTRICKÁ 

ODEMYKACÍ 

PISTOLE 

EOP 
čas 60 s 60 s X 60 s 120 s X 240 s 240 s 240 s 240 s X 240 s 

účinnost 90% 90%   90% 80%   65% 70% 55% 40%   40% 

škody                       10% 

8. PAKLÍČ PAKLÍČE 
čas X X 300 s X X X X X X X X X 

účinnost     60%                   

škody                         

9. 

ODSTRANĚNÍ 

KOVÁNÍ + 

ROZLOMENÍ 

VLOŢKY 

(+VYTRŢENÍ 

PZ) 

ÚHLOVÁ 
BRUSKA, 

VRTAČKA, 

RAZNÍK 

čas X 900 s X 900 s 900 s X 

1060 

s 

1960 

s X 

1800 

s X 

2100 

s 

účinnost   100%   100% 100%   100% 100%   100%   70% 

škody   42%   45% 54%   38% 46%   50%   52% 
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   KOMBINACE ZABEZPEČOVACÍCH PRVKŮ 

   
A B C D E F G H I J K L 

ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ 

DBP DBP DBP DBP DBP DBP DPK DPK DPK DPK BD DPK 

ZZ ZZ ZDZ ZZ ZZ ZDZ ZZ ZZ ZZ ZZ   ZZ 

CV CV   CVO CV   CVO CV   

CVV

S   CV3 

          PZ PZ PZ UZ PZ   PZ3 

SK BK   BK BKN   BK BKN BKN BKN   BKN 

procentuální zastoupení 3% 6% 1% 33% 29% 2% 10% 4% 4% 2% 2% 4% 

způsob 
technické 

prostředky 
hodnocení 

dle: 

            10. PAKLÍČ + 

VYTRŢENÍ 

JÁDRA PZ 

PAKLÍČE, 

ZVONEK 
SADA 

čas X X X X X 600 s X X X X X X 

účinnost           60%             

škody           12%             

11. PAKLÍČ + 

ELEKTRICKÁ 

ODEMYKACÍ 

PISTOLE 

PAKLÍČE, 
EOP čas X X X X X 480 s X X X X X X 

účinnost           55%             

škody                         

12. PAKLÍČ + 

BUMPING 

PAKLÍČE, 

DORAZOVÉ 
KLÍČE 

čas X X X X X 540 s X X X X X X 

účinnost           55%             

škody                         

13. ODVRTÁNÍ 

ZÁMKU 

AKU 
VRTAČKA,  čas 300 s 300 s X 360 s X X 540 s X X X X X 

účinnost 100% 100%   90%     90%           

škody 10% 7%   11%     14%           

 

DBP = dveře bez poţadavků 

DPK = dveře pevné konstrukce 

BD = bezpečnostní dveře 

 

ZZ = zadlabací zámek 

BZ = bezpečnostní zámek 

ZDZ = zadlabací dozický zámek 

PZ = přídavný zámek 

PZ3 = přídavný zámek, stupeň 3 

 

CV = cylindrická vloţka 

CVO = cylindrická vloţka odolná proti 

odvrtání 

CVVS = cylindrická vloţka se zvýšenou 

ochranou proti metodě vystavení stavítek 

CV3 = cylindrická vloţka, stupeň 3 

 

SK = standartní kování 

BK = bezpečnostní kování 

BKN = bezpečnostní kování s nálitkem 

chránícím vloţku 

 

UZ = uzamykací systém s celoplošnou 

závorou 

 

EOP = elektrická odemykací pistole 
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Tabulka č. 3   Hodnocení jednotek za čas 

  

HS10

2,43
VYRÁŢEDLO

5,04
VYRÁŢEDLO

0,80
VYRÁŢEDLO

27,77
VYRÁŢEDLO

24,70
VYRÁŢEDLO

1,58
VYRÁŢEDLO

8,20
VYRÁŢEDLO

3,34
VYRÁŢEDLO

2,49
VYRÁŢEDLO

1,67
VYRÁŢEDLO

0,64
VYRÁŢEDLO

3,32
VYRÁŢEDLO

81,98
98,8%

HS9

2,35
PÁČIDLO

4,99
PÁČIDLO

0,78
PÁČIDLO

27,48
PÁČIDLO

24,44
PÁČIDLO

1,46
PÁČIDLO

7,86
PÁČIDLO

3,27
PÁČIDLO

2,12
PÁČIDLO

1,63
PÁČIDLO

PÁČIDLO

3,27
PÁČIDLO

79,64
96,0%

HS8

2,43
VYRÁŢEDLO

5,04
VYRÁŢEDLO

0,80
VYRÁŢEDLO

27,77
VYRÁŢEDLO

24,70
VYRÁŢEDLO

1,58
VYRÁŢEDLO

8,25
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,38
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

2,87
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,69
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,07
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,39
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

82,96
100,0%

HS7

2,43
VYRÁŢEDLO

5,04
VYRÁŢEDLO

0,80
VYRÁŢEDLO

27,77
VYRÁŢEDLO

24,70
VYRÁŢEDLO

1,58
VYRÁŢEDLO

8,25
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,38
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

2,87
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,69
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,07
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,39
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

82,96
100,0%

HS6

2,43
VYRÁŢEDLO

5,04
VYRÁŢEDLO

0,80
VYRÁŢEDLO

27,77
VYRÁŢEDLO

24,70
VYRÁŢEDLO

1,58
VYRÁŢEDLO

8,20
VYRÁŢEDLO

3,34
VYRÁŢEDLO

2,49
VYRÁŢEDLO

1,67
VYRÁŢEDLO

0,64
VYRÁŢEDLO

3,32
VYRÁŢEDLO

81,98
98,8%

HS5

2,43
VYRÁŢEDLO

5,04
VYRÁŢEDLO

0,80
VYRÁŢEDLO

27,77
VYRÁŢEDLO

24,70
VYRÁŢEDLO

1,58
VYRÁŢEDLO

8,25
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,38
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

2,87
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,69
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,07
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,39
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

82,96
100,0%

HS4

2,43
VYRÁŢEDLO

5,04
VYRÁŢEDLO

0,80
VYRÁŢEDLO

27,77
VYRÁŢEDLO

24,70
VYRÁŢEDLO

1,58
VYRÁŢEDLO

8,25
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,38
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

2,87
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,69
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,07
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,39
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

82,96
100,0%

HS3

2,35
PÁČIDLO

4,99
PÁČIDLO

0,78
PÁČIDLO

27,48
PÁČIDLO

24,44
PÁČIDLO

1,58
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

8,25
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,38
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

2,87
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,69
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,07
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,39
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

82,24
99,1%

HS2

2,35
PÁČIDLO

4,99
PÁČIDLO

0,78
PÁČIDLO

27,48
PÁČIDLO

24,44
PÁČIDLO

1,46
PÁČIDLO

7,86
PÁČIDLO

3,27
PÁČIDLO

2,12
PÁČIDLO

1,63
PÁČIDLO

PÁČIDLO

3,27
PÁČIDLO

79,64
96,0%

HS1

2,43
VYRÁŢEDLO

5,04
VYRÁŢEDLO

0,80
VYRÁŢEDLO

27,77
VYRÁŢEDLO

24,70
VYRÁŢEDLO

1,58
VYRÁŢEDLO

8,25
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,38
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

2,87
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,69
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,07
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,39
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

82,96
100,0%

Ideální

stav

2,43
1. VYRÁŢENÍ

5,04
1. VYRÁŢENÍ

0,80
1. VYRÁŢENÍ

27,77
1. VYRÁŢENÍ

24,70
1. VYRÁŢENÍ

1,58
1. VYRÁŢENÍ

8,25
3. ODTLAČOVÁNÍ

3,38
3. ODTLAČOVÁNÍ

2,87
3. ODTLAČOVÁNÍ

1,69
3. ODTLAČOVÁNÍ

1,07
3. ODTLAČOVÁNÍ

3,39
3. ODTLAČOVÁNÍ

82,96
100%

XX = hodnota na úrovni ideálního stavu

Součet

bodů

%

Označení

jednotky

Vysvětlivky:

L

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
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Tabulka č. 4   Hodnocení jednotek za škodu 

 

HS10

2,49
RAZNÍK

4,06
VYRÁŢEDLO

0,56
VYRÁŢEDLO

22,54
VYRÁŢEDLO

20,96
VYRÁŢEDLO

1,09
VYRÁŢEDLO

6,23

VYRÁŢEDLO

2,66
VYRÁŢEDLO

1,97
PÁČIDLO

1,33
VYRÁŢEDLO

0,64
VYRÁŢEDLO

2,64
VYRÁŢEDLO

67,17
83%

HS9

2,49
RAZNÍK

4,05
PÁČIDLO

0,55
PÁČIDLO

22,46
PÁČIDLO

20,90
PÁČIDLO

1,06
PÁČIDLO

6,15

PÁČIDLO

2,64
PÁČIDLO

1,97
PÁČIDLO

1,32
PÁČIDLO

PÁČIDLO

2,63
PÁČIDLO

66,22
82%

HS8

2,49
RAZNÍK

4,62
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

0,75
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

25,41
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

22,33
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,52
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

7,69

HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,10
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

2,67
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,55
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

0,87
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,10
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

76,08
94%

HS7

2,49
RAZNÍK

5,03
AKU VRTAČKA, 

0,75
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

25,61
AKU VRTAČKA, 

22,33
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,52
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

7,69

HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,10
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

2,67
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,55
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

0,87
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,10
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

76,69
95%

HS6

2,49
RAZNÍK

4,06
VYRÁŢEDLO

0,56
VYRÁŢEDLO

22,54
VYRÁŢEDLO

20,96
VYRÁŢEDLO

1,09
VYRÁŢEDLO

6,23

VYRÁŢEDLO

2,66
VYRÁŢEDLO

1,97
PÁČIDLO

1,33
VYRÁŢEDLO

0,64
VYRÁŢEDLO

2,64
VYRÁŢEDLO

67,17
83%

HS5

2,49
RAZNÍK

5,03
AKU VRTAČKA, 

0,75
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

25,61
AKU VRTAČKA, 

22,33
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,52
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

7,69

HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,10
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

2,67
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,55
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

0,87
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,10
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

76,69
95%

HS4

2,49
RAZNÍK

5,03
AKU VRTAČKA, 

0,75
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

25,61
AKU VRTAČKA, 

22,33
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,52
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

7,69

HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,10
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

2,67
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,55
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

0,87
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,10
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

76,69
95%

HS3

2,49
RAZNÍK

4,62
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

0,75
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

25,41
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

22,33
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,52
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

7,69

HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,10
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

2,67
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,55
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

0,87
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,10
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

76,08
94%

HS2

2,49
RAZNÍK

4,05
PÁČIDLO

0,55
PÁČIDLO

22,46
PÁČIDLO

20,90
PÁČIDLO

1,06
PÁČIDLO

6,15

PÁČIDLO

2,64
PÁČIDLO

1,97
PÁČIDLO

1,32
PÁČIDLO

PÁČIDLO

2,63
PÁČIDLO

66,22
82%

HS1

2,49
RAZNÍK

5,11
SADA NA VYTRHÁVÁNÍ

0,75
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

27,59
SADA NA VYTRHÁVÁNÍ

22,33
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,52
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

8,04

SADA NA VYTRHÁVÁNÍ

3,10
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

2,67
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

1,55
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

0,87
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

3,10
HYDRAULICKÝ OTVÍRAČ

79,11
98%

Ideální

stav

2,52
7. EOP

5,12
7. EOP

0,75
3. ODTLAČOVÁNÍ

28,16
7. EOP

23,39
7. EOP

1,52
3. ODTLAČOVÁNÍ

8,04
5. VYTRŢENÍ VLOŢKY 

(NEBO JÁDRA)

3,10
3. ODTLAČOVÁNÍ

2,70
7. EOP

1,55
3. ODTLAČOVÁNÍ

0,87
3. ODTLAČOVÁNÍ

3,10
3. ODTLAČOVÁNÍ

80,82
100%

XX

L

F

G

H

I

J

K

= hodnota na úrovni ideálního stavu

Vysvětlivky:

Označení

jednotky

Součet

bodů
%

A

B

C

D

E
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Tabulka č. 5   Skutečný stav vybavení jednotek HZS hl. m. Prahy 

  
Jednotky HZS hl. m. Prahy 

  

HS1 HS2 HS3 HS4 HS5 HS6 HS7 HS8 HS9 HS10 

Technický prostředek 

           Vyráţedlo 

 
X     X X X X X   X 

Páčidlo 

 
X X X X X X X X X X 

Hydraulický otvírač 

 
X   X X X   X X     

Razníky 

 
X X X X X X X X X X 

Vytrhávač vloţek 

 
X       X           

Dorazové klíče 

 
                    

EOP 

 
                    

Paklíče 

 
                    

Úhlová bruska 

 
                    

Akumulátorová vrtačka 

 
X     X X   X       

Pazety 

 
X X X X X X X X X X 

Planţeta na kliku 

 
X X X X X X X X X X 

Spirálová pruţina 

 
                    

 

Vysvětlivky: 

X = jednotka daným vybavením disponuje 
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Příloha 2 – OBRÁZKY ZABEZPEČOVACÍCH PRVKŮ 

 

 

Obrázek č. 1   Řez - sololitové dveře [16] 

 

Obrázek č. 2   Příklady standardních kování 

[5] 

 

Obrázek č. 3   Schéma bezpečnostního 

kování [20] 

 

 

 

Obrázek č. 4   Dozický zámek [25] 

 

Obrázek č. 5   Bezpečnostní kování 

s nálitkem [9] 
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Obrázek č. 6   Schéma přídavného zámku  

[21] 

 

Obrázek č. 7   Uzamykací zařízení s 

celoplošnou závorou [7] 

 

Obrázek č. 8   Schéma cylindrické vložky  

[22] 

 

Obrázek č. 9   Řez - bezpečnostní dveře 

NEXT [6] 

 

Obrázek č. 10   Příklady tvarování stavítek 

 

Obrázek č. 11   Zadlabací tělový zámek 

s klíčem [10] 
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Příloha 3 – OBRÁZKY TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 

 

 

Obrázek č. 1   Vyrážedlo BLACKHAWK  

[2] 

 

Obrázek č. 2   Vyrážedlo MARS [17] 

 

Obrázek č. 3   Páčidlo HOOLIGAN Tool  

[8] 

 

Obrázek č. 4   Razník s pomocnými nástroji  

[18] 

 

Obrázek č. 5   Vytrhávač jader "ZVONEK" 

[14] 

 

Obrázek č. 6   Odemykací pistole SouthOrd 

E500XT [23] 
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Obrázek č. 7   Aplikátor pro metodu 

bumping [19] 

 

Obrázek č. 8   Hydraulický otvírač LUKAS 

HTS 90 [15] 

 

Obrázek č. 9   Příklad pazety k vyhmatání 

západky [13] 

 

Obrázek č. 10   Spirálová pružina k 

vyhmatání západky [3] 

 

Obrázek č. 11   Planžety k vyhmatání 

čtyřhranu kliky [3] 
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