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Abstract
Working in the Fire Service Unit is not only the service for the benefit of ensuring
safety of citizens but a hard and dangerous job classified among those with a high
occupational risk. The risks a firefighter deals with on a daily basis refer both to their work
in the unit as well as their work during a rescue and firefighting operation.
In the paper, there has been presented the analysis of threats and accidents in the Fire
Service Unit of the capital city of Warsaw. There have been characterized occupational
threats in the job of a firefighter and their possible consequences. There has also been
conducted the analysis of the accidents in the Fire Department Unit of the capital city of
Warsaw, taking into account the factors determined using the MTO analysis.
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Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na řešeníprotivýbuchové ochrany technologií pro zpracování
obilných materiálů. Začátek je věnován přehledu legislativních a normativních dokumentů,
které se dané problematiky týkají. Dále je řešen již konkrétní provoz sladovny pivovaru,
kde byly odebrány reprezentativní vzorky sladového materiálu. V další části jsou uvedeny
provedená měření a výsledky zkoušek. Závěrem je navrhnuto prostředí uvnitř i vně
technologie a tomu odpovídající opatření.
Klíčová slova
Výbuch, nebezpečí výbuchu, protivýbuchová ochrana, výbuchové parametry, provoz
sladovny pivovaru, korečkový elevátor, sladový prach.
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Point Smoke Detectors Siting in the Presence
of a Ceiling Irregularity in Form of “Honeycomb”
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Abstract
Subdividing elements and different structures on the ceiling like beams or similar,
significantly affect the location of the smoke detector, because they change the flow of
combustion products. The European standard states that any ceiling irregularity having
depth greater than 5 % of the ceiling height should be treated as a wall. From point of
view of fire detection system designers it is very interesting how to arrange and distribute
smoke detectors in applications when beams are formed structure like a “honeycomb”. In
this case, beams or joists form the internal volumes, so it is needed to take into account
dimensions of volume: length, width and depth of honeycomb cells related to high of
compartment. European standard states only one rule, which describes covering of these
cells by point smoke detector based on internal volume of cells. The basic question is
how dimensions of honeycomb cell influence on position of detector, inside of cell or
outside - on the edge of cell. The aim of this paper is to improve decision making in these
applications.
Keywords
Ceiling irregularities, standards, smoke detector, simulation.
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Chování polymerů při zahřívání za zvýšeného tlaku
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Abstrakt
Příspěvek se zaměřuje na popis principu a možnosti využití metody vysokotlaké
diferenční snímací kalorimetrie (HP-DSC). Diferenční snímací kalorimetrie je metoda
vhodná např. pro srovnávací měření polymerních materiálů. Touto metodou jsou
studovány tepelné vlastnosti látek a materiálů za zvoleného tlaku. Tlak v měřící cele lze
nastavit do 15 MPa. Výstupem je křivka toku tepla (křivka DSC), na které je možné
detekovat děje jako tání, skelný přechod, fázové změny a další. Byl sledován vliv tlaku na
chování vybraných polymerů při zahřívání v atmosféře dusíku a vzduchu a jeho vliv na
fázové a chemické změny. Tato měření byla porovnána s výsledky, které byly provedeny
za atmosférického tlaku.
Klíčová slova
Vysokotlaká diferenční snímací kalorimetrie, DSC, polymery, teplota tání, teplota
rozkladu.
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Rizika vzniku a kumulace hořlavých plynů
při skládkovaní odpadů
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cabs@vvuu.cz, sedenkovam@vvuu.cz
Abstrakt
V úvodní části příspěvku jsou popsány mechanismy vzniku skládkového plynu
a rozbor jeho charakteristických vlastností. Následuje rozbor problematiky možné
kumulace plynu a rozvaha možností vzniku nebezpečné výbušné atmosféry.
Klíčová slova
Výbuch, iniciace, skládkový plyn, analýza rizik.
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Práškové hašení požárů a jeho současné paradigma:
Vysokorychlostní impulsní systémy hašení
Svatopluk Cafourek
Viktor Ščerbak, DrSc.
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Abstrakt
Nové možnosti práškového hašení pomocí Modulů impulsního hašení
s pyrotechnickým vyvíječem studeného plynu. Autonomní hasicí systémy. Stabilní hasicí
zařízení. Automatická neelektrická hasicí zařízení.
Klíčová slova
Hasicí prášek, impulsní hašení, vysokorychlostní impulsní práškové hašení, generátor
studeného plynu, modul práškového hašení.
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Základné podmienky a fázy procesu horenia
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Abstrakt
Požiare sú doteraz neželateľným javom sprevádzajúcim ľudstvo od dávnych čias.
Požiare patria medzi nekontrolovateľné procesy horenia, ktoré nie sú dopredu určené
a ohraničené, nemajú zadefinovanú veľkosť priestoru, na ktorom horľavé látky
a materiály horia, a často nie je možné určiť ani čas ich horenia. Požiare vždy pôsobia
deštruktívne, ohrozujú zdravie a životy ľudí, zvierat, negatívne vplývajú na životné
prostredie a spôsobujú veľké materiálne škody až totálnu likvidáciu materiálnych hodnôt
a majetkov. Horenie je základný dej, ktorý sprevádza požiar. Bez poznania zákonitostí
horenia, nie je možné predchádzať vzniku požiarov. Horľavé látky pri horení reagujú
s oxidačným prostriedkom, najčastejšie kyslíkom zo vzduchu a vytvárajú horľavý súbor.
Problematika horenia horľavých látok závisí aj od podmienok procesov horenia, napríklad
od energetického zdroja zapálenia, to znamená zdroja iniciácie procesov horenia.
Kľúčové slová
Požiar, horenie, horľavá látka, oxidačný prostriedok, zdroj zapálenia, fáza iniciácie,
fáza propagácie, fáza terminácie.
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Abstrakt
V příspěvku je popsán postup, jakým je možné analyzovat domino-efekty, tj. dopady
a následky (primární a sekundární) vyvolané závažnými haváriemi na prvcích kritické
infrastruktury případně na přírodních zdrojích v životním prostředí a metoda snížení rizika.
Příspěvek vychází z aktuálních poznatků kvantitativní analýzy rizik, rozvíjí a navazuje na
aktuální praxi v oblasti krizového řízení tj. na zpracovaně plány krizové připravenosti
subjektů kritické infrastruktury a krizové a havarijní plánování na úrovni kraje.
Příspěvek se opírá o výsledky dosažené řešitelským kolektivem AKADEMIE o.p.s.
a TLP spol. s r.o. při řešení veřejné zakázky VH20162018004 „Ohrožení prvků kritické
infrastruktury domino-efekty závažných havárií“.
Klíčová slova
Environmentální bezpečnost, závažné havárie, nebezpečné chemické látky, kritická
infrastruktura.

Legislativní východiska pro stanovení ohrožených
prvků kritické infrastruktury domino efekty závažných
havárií
Mgr. Václav Čihák
Ing. Jaroslav Šebek
AKADEMIE, o.p.s.
Břenkova 3/174, 613 00 Brno
VacCihak@seznam.cz
Abstrakt
Příspěvek vymezuje legislativní východiska pro stanovení ohrožených prvků
Kritické infrastruktury (KI) domino efekty závažných havárií. Zaměřuje se především
na legislativní vymezení podle Zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), dle Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích
pro určení prvku kritické infrastruktury, které jsou nebo mohou být ohroženy vznikem
závažných havárií dle jednotlivých odvětvových kritérií, dle Zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), dle Zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, dle Zákona č. 167/2008 Sb.,
o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých předpisů a dle Zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zejména se
ale jedná o analýzu problematiky Zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi
ve znění pozdějších předpisů, který je zásadní pro stanovení zařazení výrobních podniků
do skupiny A nebo skupiny B. Příspěvek se opírá o výsledky dosažené řešitelským
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kolektivem následujících výzkumných společností - AKADEMIE o.p.s. a TLP spol.
s r.o. při řešení veřejné zakázky VH20162018004 „Ohrožení prvků kritické infrastruktury
domino efekty závažných havárií“.
Klíčová slova
Kritická infrastruktura, domino efekty, závažné havárie, zákon, krizové řízení, určení
prvků, životní prostředí, Česká republika, Evropská unie.
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Abstrakt
Článok sa venuje problematike dopravy vody hadicovým vedením k požiarom.
Rozoberá zapojenia čerpadiel pri doprave vody podľa požadovaných parametrov na
mieste zásahu, porovnáva spôsoby zapojenia hadicového vedenia.
Kľúčové slová
Doprava vody, spolupráca čerpadiel, paralelné hadicové vedenie, sériové vedenie.
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Abstract
This paper describes the assessment of the severity of the consequences of hazardous
substance emissions into the air from filling station installations of the systems for motor
fuel decanting, storing, and refuelling. Motor fuel emissions from motor vehicles are
viewed as emissions of toxic and flammable substances generated during emergencies
such as earthquakes. The paper also analyzes the location of filling stations, which are
high-risk environments, in densely populated urban areas. At high earthquake shaking
intensities, there is increased probability that motor fuel dispensing installations at filling
stations will burst. Such hazardous events lead to motor fuel emissions, which in turn
create environmental risk. For the purpose of determining environmental risk for a given
scenario, two vulnerability zones were established: the lethal zone, with high expectancy
of casualties among the exposed population and heavy damage of the components of the
ecosystem and/or the biosphere and/or the anthroposphere; and the zone of irreversible
effects, with high expectancy of adverse effects but not adverse enough to be lethal to the
exposed human population.
Keywords
Earthquake, filling station, lethal zone, zone of irreversible effects.
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Ternární trojúhelníkové výbuchové diagramy hořlavých
látek a jejich praktická využitelnost
Ing. Otto Dvořák, Ph.D.
ČVUT v Praze, UCEEB
Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad
ottodvorak@cvut.cz
Abstrakt
Příspěvek stručně specifikuje pro hořlavé plyny a páry hořlavých kapalin:
- tvorbu a značení výbuchových trojúhelníků,
- možný postup při odstavování aparátů s hořlavými látkami mimo provoz a naopak při
jejich uvádění do provozu v souladu s příslušnými výbuchovými trojúhelníky,
- způsoby odhadů tzv. Mimoprovozní koncentrace hořlavé látky (MKHL) a tzv. Provozní
koncentrace kyslíku (PKK).
Klíčová slova
Trojúhelníkové diagramy, hořlavé plyny a páry, DMV, HMV, SK, MKHL, PKK,
vzduchová čára, stechiometrická čára, protivýbuchová prevence, inertizace/čištění
průmyslových aparátů s hořlavými látkami/materiály.
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Abstrakt
Článek v úvodu stručně popisuje tradiční vlastnosti a možnosti využití vodní mlhy pro
objemové hašení a naznačuje možný směr pro aplikaci v chlazení stavebních konstrukcí
respektive jejího okolí jako možnost zvýšení požární odolnosti. Článek dále prezentuje
naše první výsledky výzkumu v oblasti nízkotlaké vodní mlhy. V požární laboratoři na
ČVUT UCEEB v Buštěhradě byla provedena experimentální zkouška, při které byly
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instalovány 3 nízkotlaké vodní trysky se specifickou vodorovnou orientací výstřiku pro
možnost vzájemného srovnání. Pro každou trysku byl dále vytvořen matematický CFD
model s využitím softwaru FDS pro možnost validace s experimentem.
Klíčová slova
Tryska, vodní mlha, chlazení, výstřiková charakteristika, CFD, FDS, stavební
konstrukce, požární odolnost.
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Abstract
The tendency to more often use the lances by firefighters during extinguishing internal
fires can be observed in Poland and in other countries in recent years. It primarily serves
to suppress a fire consisting of significantly lowering the temperature in the room and
creating conditions so that rescuers can safely catch fire with the water nozzles. Many
research centers and firefighters have shown that the use of lances has greatly increased
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the safety of fire rescuers. To assess their firefighting effectiveness, it is necessary
to analyze the distribution of sprinkling intensity of the spray produced by them. The
subject of the study was the MK-1000 firefighting lance with attack and defense heads. In
order to solve the research problem, an automated measurement station was constructed
which examined the flow characteristics and sprinkling intensity of the lance. The article
presents the most important results obtained during the research and conclusions based
on their analysis.
Keywords
Spray, lance, water stream, water droplet diameter, sprinkling intensity, sprinkling
area.
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Abstrakt
Požiar hradu Krásna Hôrka v roku 2012 inicioval k auditu o zabezpečení ochrany pred
požiarmi všetkých historických a kultúrnych pamiatok na Slovensku. Na území nášho
štátu sa nachádza vyše 12 tisíc pamiatok, ktoré musia týmto auditom prejsť. Príspevok
sa zaoberá zhodnotením úrovne zabezpečenia ochrany pred požiarmi na Trenčianskom
hrade, ktorý patrí k najnavštevovanejším v Slovenskej republike. V úvode je rozdelený
na časti pojednávajúce o súčasnom organizačnom a technickom zabezpečení ochrany
pred požiarmi. Ďalšia časť je popis možných zdrojov požiaru. Poslednú teoretickú časť
tvorí popis analýzy rizík, ktorá môže slúžiť na ohodnotenie súčasného stavu ochrany pred
požiarmi akéhokoľvek historického objektu. Praktickú časť tvorí posledná kapitola, kde
je analýza rizík aplikovaná na Trenčiansky hrad.
Kľúčové slová
Trenčiansky hrad, ochrana pred požiarmi, zdroje požiaru, požiar historického objektu,
analýza rizík.
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Abstract
Positions of duty services in rescue services, equipped with modern IT technology are
prone to a number of dangers, particularly from the side of hackers or terrorist groups. The
following article presents theoretical aspect of considerations on legitimacy of securing
19

such systems, particularly the systems of steering alarm and warning signaling against
the threat such as for example fire. The system of computers connected to the network,
different kinds of detectors and other peripheral pieces of equipment cause that each piece
of such equipment can become a potential target of hackers’ attack. Examples of cyber
attacks on different kinds of systems leave no illusions that there will be attempts to
disrupt the work of a number of devices connected to a global network.
Keywords
Threat, fire signaling, cyber attack, systems, security.
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Abstrakt
Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) spolu s Hasičským záchranným
sborem Olomouckého a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje
zahájila v roce 2013 kampaň na ochranu proti únikům nebezpečných plynů a požárů.
Jejím cílem je zvýšení povědomí občanů o možnostech ochrany před negativními
účinky plynů a požárů v objektech určených pro bydlení. Článek popisuje dílčí výsledky
a perspektivu vývoje kampaně.
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Abstrakt
Cílem příspěvku je shrnout problematiku havarijního úniku CNG z osobních vozidel.
Jsou diskutovány situace, kdy k havarijnímu úniku může dojít a kvalitativně stanovena
rizika, která s sebou únik plynu nese. Hlavním cílem je pak převedení skutečných scénářů
úniku plynu na reprezentativní scénáře úniku plynu do CFD matematických modelů,
které by následně mohly být využity pro posouzení bezpečnosti parkování CNG vozidel
v uzavřených prostorech a bezpečnost zásahu jednotek IZS u mimořádných situací
zahrnujících CNG vozidla.
Klíčová slova
CNG, přetlakové zařízení, únik plynu, tlaková láhev.
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Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na aktuální evropské trendy v oblasti aplikace některých nových
a inovovaných druhů požárně bezpečnostních zařízení, zamezujících iniciaci vzniku
požáru nebo výbuchu a detekčních systémů. Příspěvek se dále zabývá problematikou
uvádění těchto stavebních výrobků na trh.
Klíčová slova
Požárně bezpečnostní zařízení, detekční systémy, zařízení zamezující iniciaci požáru
nebo výbuchu, uvádění na trh.
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při ochraně měkkých cílů
doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA1,2
Ing. Mária Klenová1
VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice
2
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Strojnická 27, 170 89 Praha 7
martin.hrinko@seznam.cz
1

Abstrakt
Příspěvek popisuje popis základních standardů prevence bezpečnosti na hudebních
produkcích, letních festivalech či OpenAir - akcích pod širým nebem. Zmiňuje základní
oprávnění a povinnosti základních subjektů tj. pořadatele a státu (města, obce), směřujících
k opatření zabraňující vzniku mimořádných událostí na uvedených akcích a k ochraně
takzvaných měkkých cílů, jejichž základní definice je součástí obsahu příspěvku.
Klíčová slova
Měkké cíle, prevence kriminality, standardy opatření při hudební produkci.
Použitá literatura
[1] Dostupné z.: Internetový odkaz, foto, cit. 15.7.2017, www.coloursofostrava.cz.
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Funkčné nadstavby, jeden zo spôsobov zvýšenia
efektívnosti dostupnej techniky pri hasení lesných
požiarov
Mgr. Ing. Ivan Chromek, PhD.
doc. Ing. Richard Hnilica, PhD.
Ing. Michaela Hnilicová, PhD.
prof. Ing. Valéria Messingrová, CSc.
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika
chromek@tuzvo.sk, hnilica@tuzvo.sk, hnilicova@tuzvo.sk, messingerova@tuzvo.sk
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá zvýšením efektívnosti dostupnej techniky, využiteľnej k haseniu
lesných požiarov. V obsahu je urobený rozbor využitia novej techniky k diaľkovej doprave
vody hadicovým vedením a technický návrh účelových nadstavieb na lesnú techniku,
využiteľnú k zásobovaniu hasičských jednotiek v nedostupných terénoch.
Kľúčové slová
Lesná cestná sieť, doprava vody, lesná technika, účelové nadstavby.
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id=97&article_id=10999>.
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Zkušební metody pro hořlavé prachy
Ing. Jan Chudoba
Ing. Ladislav Mokoš
Ing. Miroslava Polášková
VVUÚ, a.s.
Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice
chudobaj@vvuu.cz mokosl@vvuu.cz, polaskovam@vvuu.cz
Abstrakt
Cílem tohoto příspěvku je popsání zkušebních metod pro rozvířený hořlavý prach
a hořlavý prach usazený ve vrstvě, aby byla možná klasifikace prostorů, ve kterých se tyto
látky vyskytují. Zkušební laboratoř výbušnosti VVUÚ, a.s. tyto rozbory prachu dlouhodobě
provádí a nabízí svým klientům, napříč různými průmyslovými odvětvími. Příspěvek hodnotí
průběh testů hořlavého prachu od jeho převzetí a přípravu až po finální vydání dokumentu
tzv. PTCH.
Klíčová slova
Hořlavý prach, vodivý prach, nevodivý prach, hořlavé polétavé částice, výbušná
atmosféra s prachem.
Použitá literatura
[1] Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně.
[2] Vyhláška Ministerstva vnitra 246/2001 Sb., o požární prevenci.
[3] Nařízení vlády 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.
[4] ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 Výbušné atmosféry - část 20-2: Materiálové vlastnosti
- Zkušební metody pro hořlavé prachy.
[5] ČSN EN 14034-1+A1 - Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu.
[6] ČSN EN 14034-2+A1 - Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu
- Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max
rozvířeného prachu.
[7] ČSN EN 14034-3+A1 - Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu.
[8] ČSN EN 14034-4+A1 - Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu.
[9] ČSN EN 13821 - Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu
- Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem.
[10] ČSN EN 50281-2-1 - Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část
2-1: Metody zkoušek - Metody pro stanovení minimálních teplot vznícení prachu.
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Schopnosti řešiče FDS modelovat hašení vodní mlhou
doc. Dr. Ing. Milan Jahoda
Ing. Tereza Čmelíková
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5, 166 28 Praha 6
Milan.Jahoda@vscht.cz
Abstrakt
Cílem příspěvku je ověření schopností numerického CFD řešiče Fire Dynamics
Simulator (FDS) modelovat hašení vodní mlhou. Numerická simulace patří mezi pokročilé
metody požárního inženýrství, které jsou především užívány při návrzích nestandardních
uspořádání. Výpočet byl proveden podle experimentů publikovaných v odborné literatuře.
Byl sledován rozdíl v čase trvání hašení rozvíjejícího se požáru oproti trvání hašení plně
rozvinutého požáru. Výsledky modelu poskytly dobrou shodu s experimentálními daty.
Dále jsou obecně diskutovány schopnost FDS predikovat proces hašení vodní mlhou.
Klíčová slova
CFD, FDS, vodní mlha, modelování.
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Pyrotechnická iniciace prachovzdušných směsí
Ing. Vojtěch Jankůj
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Abstrakt
V příspěvku je řešena problematika iniciace prachovzdušných směsí ve vztahu
ke stanovování jejich výbuchových parametrů. Pozornost je zaměřena na metodiku
měření výbuchových parametrů prachů, typy zkušebních zařízení, jednotlivé typy
iniciátorů a na jejich projevy. V příspěvku jsou popsány průběhy iniciace (vizuální
i časové) jednotlivých typů iniciátoru. Příspěvek se rovněž věnuje prostorovému
účinku iniciátoru ve vztahu rozměru spalovacího prostoru různých typů výbuchových
autokávů. V závěru příspěvku je provedeno shrnutí naměřených a nasnímaných výsledků
a diskuse.
Klíčová slova
Pyrotechnické iniciátory, iniciace, iniciační charakteristika, výbuchové parametry.
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Abstrakt
Příspěvek se zabývá analýzou charakteru jízdy k zásahu vybraných prvovýjezdových
vozidel v rámci HZS Jihomoravského kraje z pohledu dynamiky jízdy vozidel
a členitosti komunikací na určitém území Jihomoravského kraje. Do analýzy byla
vybrána požární technika z centrální stanice v metropoli Brno a z požární stanice
v okresním městě Znojmo. U sledované požární techniky byla vyhodnocena výjezdová
činnost z pohledu členitosti komunikací v hasebních obvodech požárních stanic, kde
jsou vybrané vozy prvního výjezdu dislokovány. Zmíněné hasební obvody požárních
stanic byly dále rozděleny na směry nejčastějších výjezdů k zásahu. Navazující část je
věnována výpočtům jízdních charakteristik v nejčastějších směrech výjezdů sledované
požární techniky. Dále došlo k vyhodnocení zjištění ze způsobu jízdy ke konkrétním
dvěma zásahům. V závěrečné části jsou prezentovány zjištěné parametry bezpečné jízdy,
jejichž hodnoty jsou zde srovnány s reálnými údaji plynoucími ze způsobu jízdy k zásahu
u dvou analyzovaných výjezdů k zásahu.
Klíčová slova
Prvovýjezdový vůz, trasa výjezdu, poloměr křivosti zatáčky, mezní rychlost, brzdná
dráha.
Použitá literatura
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Ekologická havária na Vodnom diele Liptovská Mara
Ing. Jaroslav Kapusniak, Ph.D.
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Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina, Slovenská republika
jaroslav.kapusniak@minv.sk, roman.repa@minv.sk
Abstrakt
Dňa 10. mája 2017 sa odohrala na diaľnici D1 vážna dopravná nehoda, pri ktorej došlo
z nákladného vozidla prevážajúceho pohonné hmoty k veľkému úniku motorovej nafty.
Po ohlásení dopravnej nehody boli aktivované všetky zložky integrovaného záchranného
systému a spustila sa akcia na odvrátenie ekologickej hrozby rozsiahlej kontaminácie
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Vodného diela Liptovská. Na záchrannej akcií sa zúčastnilo desiatky príslušníkov
Hasičského a záchranného zboru, pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti,
Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Slovenskej inšpekcie životného prostredia
a pracovníci správy povodia Váhu. Ekologické prostriedky ako látky prvotného zásahu
pri priemyselných a ekologických haváriách zohrávajú prioritnú úlohu pri zásahu
hasičov záchranárov v prípade dopravnej nehody, živelnej pohromy či mimoriadnej
udalosti. Uvedené vecné prostriedky, zariadenia a prostriedky sú neoddeliteľnou
pomôckou pri zvládaní nehôd a mimoriadnych udalosti pri úniku nebezpečnej látky do
životného prostredia. Cieľom príspevku je popísať priebeh zásahovej činnosti Hasičského
a záchranného zboru a spoluprácu ostatných zložiek podieľajúcich sa odstraňovaní
mimoriadnej udalosti po havárií cisternového vozidla v blízkosti Vodného diela. Liptovská
Mara a ukázať súčasný stav vecných prostriedkov, ktoré má Hasičský a záchranný zbor
k dispozícií. na ropné ekologické havárie.
Kľúčové slová
Ropa, ekologická havária, sorbenty, hasičský a záchranný zbor, mimoriadna udalosť.
Použitá literatúra
[1] Správa zo zásahu Ekologickej havárie na Liptovskej Mare - časť Gôtovanská zátoka,
KR HaZZ v Žiline z 10.5.2017.
[2] Fotodokumentácia ekologická havária Liptovská Mara - systém informačnej podpory
GINA; OR HaZZ Liptovský Mikuláš a KR HaZZ Žilina.
[3] Fotografia miesta udalosti mapa Liptovská Mara - časť Gôtovanska zátoka [on line].
2017. [cit.2017-7-25]. Dostupné na: https://www.pluska.sk/polovnictvo-a-rybarstvo/
rybar.html.

Vývoj právní úpravy oblasti získávání informací
pro krizové řízení
Mgr. Bc. Ladislav Karda
VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice
ladislav@karda.cz
Abstrakt
Příspěvek se zabývá vývojem legislativy řešící získávání informací pro krizové řízení.
Jsou představeny zákony, které se touto oblastí zabývají a jsou citovány relevantní pasáže
s ohledem na řešené téma.
Klíčová slova
Krizové řízení, informace, legislativa.
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Abstrakt
Jednou důležitou vlastností hořlavých plynů, nebo par hořlavých kapalin je
schopnost přenesení hoření přes bezpečnostní spáru. Tato mezní experimentální spára,
která je experimentálně stanovena, se používá jako bezpečnostní prvek při transportu,
uskladňování a obecně zacházení s hořlavými látkami. Mezní experimentální bezpečná
spára je standardizované měření založené na průniku plamene plynu (nebo páry) skrze
tenkou spáru vytvořenou dvěma povrchy. Zkušební metodika a přesná aplikace výsledků
je uvedena v ČSN 33 0371. Tato norma a další předpisy předepisují stanovení mezní
experimentální bezpečné spáry za atmosférických podmínek. V dnešních technologiích,
dopravě a uskladňování hořlavých látek je velmi běžná práce za zvýšených tlaků.
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Z důvodů stanovení bezpečnosti byla navržena metoda a zkušební zařízení pro stanovení
mezní experimentální bezpečné spáry za neatmosférických podmínek.
Klíčová slova
Mezní experimentální bezpečná spára (MEBS), neatmosférické podmínky, třílitrový
autokláv.
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Abstrakt
Článek je zaměřen na hodnocení požární uzavřenosti obvodových stěn a je rozdělen
na dvě části - současný stav poznání a experimentální část. Současný stav poznání shrnuje
metody pro hodnocení požární uzavřenosti obvodových stěn - výpočetní metody (hustoty
tepelného toku, množství uvolněného tepla, matematické modelování) a požární zkoušky
(kónická kalorimetrie, zkouška třídy reakce na oheň fasád a zkouška požární odolnosti).
Experimentální část navazuje na současný stav poznání a je rozdělena na dva experimenty
- zkouška v kónickém kalorimetru a alternativní zkouška požární odolnosti.
Klíčová slova
Obvodová stěna, fasáda, požární uzavřenost, kónická kalorimetrie, reakce na oheň pro
fasády, dřevovláknitá deska, OSB deska.
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Abstrakt
Cieľom tohto príspevku bolo stanovenie sorpčnej kapacity vybraných textilných
sorbentov pri odstraňovaní ropných látok (motorovej nafty, leteckého paliva
a motorového oleja). Stanovenie sorpčnej kapacity sme uskutočnili podľa normy ASTM
F726-12. Druhotným cieľom tejto práce bolo sledovanie vplyvu času kontaktu sorbentu
so sorbátom na sorpčnú kapacitu sorbentov a taktiež hodnotenie testovaných sorbentov
z hľadiska minimálnej sorpčnej kapacity, ktorá je podmienkou ich uvedenia na trh, podľa
modifikácie normy STN EN ISO 9073-6:2004. Porovnaním sorpčných kapacít sme zistili,
že najlepšie výsledky dosiahol chemický sorbent EUSORB CPH.
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Abstrakt
Uvedený článok rieši závažnú problematiku technického zabezpečenia zásahových
zložiek pri závaloch a zásypoch. Niektoré udalosti počas zásahov hasičských jednotiek
neustále preverujú ako sú pripravený poskytovať pomoc tým, ktorý nedodržujú stavebné
postupy a hlavne bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vo výkopoch.
Ďalej v článku sa rieši analýza existujúcich riešení, návrh technického zabezpečenia
a technologických postupov zásahových zložiek pri závaloch a zásypoch.
Kľúčové slová
Záchranné operácie, výkopový zásyp, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
poškodenie zdravia.
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Abstrakt
Drevo a výrobky na jeho báze majú vo výstavbe budov dlhoročnú tradíciu.
V súčasnosti platné tepelnoizolačné kritéria spôsobili výrazný nárast v jeho využívaní.
Výstavba viacpodlažných bytových domov s vybranou drevenou nosnou
konštrukciou je na vzostupe vo väčšine vyspelých štátoch sveta. Udržiavanie kvalitnej
vnútornej klímy u týchto typov budov je v súčasnosti zabezpečované rozvodmi techniky
prostredia. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb predstavujú inštalačné rozvody,
drevo a výrobky na jeho báze zvýšené požiarne riziko v budove. Rozvody techniky
prostredia vo väčšine prípadov prestupujú cez požiarne deliace konštrukcie a vytvárajú
cesty šírenia požiaru v budove. Zvyšovanie počtu podlaží v budovách s vybranou
drevenou rámovou nosnou konštrukciou je spojené s vyriešením otázky požiarnych
detailov a priestupov inštalačných rozvodov.
Kľúčové slová
Drevená rámová konštrukcia, nútene vetranie, inštalačné rozvody, priestupy rozvodov,
šírenie požiaru.
Použitá literatúra
[1] STN 92 0201 - 2: Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločne ustanovenia. Časť 2:
Stavebné konštrukcie.
[2] STN EN 13501 - 1 + A1: Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov
a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň.
[3] STN 73 0540 - 2: Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných
konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky.
38

[4] WERTHER, N. et al.: Fire Safety Service Installations in Timber Buildings, 12th
World Conference on Timber Engineering, Strength and Serviceability - Extreme
Events, Auckland, New Zealand, 2012, pg. 61 - 62, ISBN 978-1-62276-305-4.
[5] STN EN 1366 - 3: Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 3:
Tesnenia prestupov.

Nový pohled na evidenci spotřebované vody u zásahů
jednotek požární ochrany v podmínkách České
republiky
Ing. David Kotouč
doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice
david.kotouc.st@vsb.cz, sarka.krocova@vsb.cz
Abstrakt
Článek se zaměřuje na rozbor stávajícího způsobu evidování spotřeby vody u zásahů
jednotek požární ochrany v České republice. Cílem analýzy bylo ověření hypotézy, kdy
zdroje vod, jako obecný termín, jsou užívány i pro jiné události než jen pro požáry. Tato
hypotéza byla potvrzena na základě rozboru evidovaných událostí v osmi vybraných
krajích České republiky, a to v letech 2006-2016. V rámci tohoto procesu, byla použitá
voda rozdělena do tří kategorií dle převládajícího účelu užití (požární, technická a ostatní).
Vypracované výsledky analýzy ukázaly, že užití požární vody tvořilo 87,4 %, technické
vody 12,5 % a vod ostatních 0,1 %. Dále se pomocí výsledků potvrdila domněnka
nejen o stoupajícím trendu spotřeby vody u zásahů jednotek požární ochrany, ale také
i o zvyšujícím se počtu událostí, a to i v jiných státech Evropy. Na základě všech těchto
zjištěných faktů, byl navržen nový způsob evidování spotřebované vody pro všechny typy
událostí s ohledem na kvalitu výstupních dat pro účely dalších výzkumů v oblasti zdrojů
vod určených pro požární účely.
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Abstrakt
Příspěvek řeší problematiku zajištění bezpečnosti při opravách zařízení s výskytem
výbušných plynů. Poznatky vycházejí ze zahraničních předpisů, z praktických zkušeností
a z poznatků společností a firem, které pracují s vodíkem, hořlavými plyny a také
hořlavými kapaliny nižších tříd nebezpečnosti. Prezentované poznatky a doporučení
rozšiřují stávající postupy řešení, které jsou uplatňovány v podmínkách České republiky.
Klíčová slova
Výbuch, plyn, bezpečnost, detekce, ventilace.
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Abstrakt
Povodňové stavy nemají zdánlivě s hašením požárů mnoho souvislostí. V reálném
prostředí požárního zabezpečení měst a obcí spolu souvisí velmi úzce. V městech
a obcích, zejména těch, které nemají dostatek přirozených zdrojů požární vody nebo jsou
prostorově rozsáhlé a dopravně komplikované, plní víceúčelové zdroje požární vody
nezastupitelnou úlohu.
Víceúčelovými zdroji požární vody jsou v podmínkách České republiky zejména
vodárenské systémy vodovodů pro veřejnou potřebu a vnitřní vodovody různých typů
provozních nebo obchodních areálů. Vzhledem k tomu, že použité vody k hašení požárů
jsou ve většině případů kontaminované závadnými nebo nebezpečnými látkami, je nutné
tyto vody, před vypuštěním do recipientů vyčistit, tak aby nebyly hrozbou pro vodní
ekosystémy.
Následující příspěvek se v základním rozsahu zabývá uvedenou problematikou
a naznačuje, jakými způsoby a prostředky lze primární a sekundární hrozby nedostatku
vody k hašení požárů eliminovat na přijatelnou úroveň a současně snížit riziko kontaminace
povrchových vod vodami použitými při požárním zásahu.
Klíčová slova
Povodně, primární hrozby, sekundární následky, víceúčelový zdroj požární vody,
bezpečnostní hrozby, způsoby a metody snížení rizika.
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Abstract
Conditions of the surrounding environment are the dominant factor that influences
the condition of crop residue, especially the moisture content of the biomass, and thus
the tendency to spontaneous combustion and ignition, fire development and fire flow. In
the areas with different exposures and slopes, duration and intensity of solar radiation
vary, as well as the conditions for combustible materials drying. The energy flux of total
solar radiation has been monitored over the area of Negotin (φ44°13´N. λ22°31´E. H =
37 m) at different exposures. The amount of solar energy flux falling on the surface has
been determined by PVGIS method. The evaluation of measurement has been done on
a yearly and monthly basis. The differences have been assessed in monthly and yearly
average values of the radiation intensity at different exposures in the area of Negotin. The
reduced flux was observed on the southern towards the northern exposure. The annual
values of solar radiation on the south-oriented surface are approximately 55 % higher than
the energy influx on the north-oriented surface. In conclusion, it has been confirmed that
the risk of fire is greater at south-facing exposures. The maximum radiation was measured
in August, at south-facing surface with an inclination range from 10° to 15°, when the risk
of fire is the greatest.
Keywords
Global solar radiation, orography, forest fire.
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Abstrakt
Detail priestupu komínového systému je jedným z možných požiarnych priestupov,
ktoré vznikli pri zabudovávaní nových komínových systémov do konštrukcie budovy.
Priestup komína horľavou konštrukciou je z hľadiska požiarnej bezpečnosti jeden
z najzložitejších a zároveň nebezpečných požiarnych detailov v budove a ako prax
ukazuje, býva často aj veľmi podceňovaným detailom. Vhodné riešenie priestupu komína
konštrukciou si vyžaduje skúšky, znalosti a správny návrh, ako aj realizáciu a následne
správne užívanie tepelného spotrebiča a komínového systému. Článok rieši priestupy
podľa požiadaviek noriem STN EN na požiarne úseky a návrhových STN EN na komíny.
Kľúčové slová
Komín, dymovod, bezpečná odstupová vzdialenosť, horľavé stavebné výrobky,
požiarna bezpečnosť.
Použitá literatúra
[1] Požiarov pre stav komínov je veľa, hasiči chcú zmenu zákona, SITA. [online].
[cit. 22-6-2017]. < http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/909101-poziarovpre-stav-kominov-je-vela-hasici-chcu-zmenu-zakona/>.
[2] Information on http://www.minv.sk/?hasici-zachranari.
[3] Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách
na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča,
elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe
a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol
[4] NERI, M.; LUSCIETTI, D.; BANI, S.; FIORENTINO, A.; PILOTELLI, M.: Anylysis
of the temperatures measured in very thick and insulating roofs in the vicinity of
a chimney. 2015. In: Journal of Physics: Conference Series 655. 33rd UIT (Italian
Union of Thermo-fluid-dynamics) Heat Transfer Conference.
[5] PrEN 1443: Chimneys. General requirements.
[6] STN EN 1443: Komíny. Všeobecné požiadavky.
[7] OLBŘÍMEK, J.; LIŠKOVÁ, Z.; LEITNEROVÁ, S.: Case study of chimney and
flue fires in timber constructions in Slovak Republic. In Applied Mechanics and
Materials: Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of
Sustainable Building. Vol. 824, (2016), s. 11-17. ISSN 1660-9336.
47

Řízení kontinuity činností
Ing. Leander Lazarczyk
OKIN BPS, a.s, The Orchard building
Hornopolní 3308/40, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Leander.lazarczyk@okin.eu
Abstrakt
Business Continuity Management (dále jen BCM) neboli řízení kontinuity činností
je schopnost organizace poskytovat služby/ produkty na požadované úrovni, při
mimořádných událostech a krátce po nich. BCM vychází z normy ISO 22301 - Societal
Security - Business Continuity Management System - Requirements, která je zaměřená
především na informační technologie, ovšem není to pouze záležitost IT. BCM využívá
různé prvky k zajištění chodu organizace, ať už se jedná o technické zajištění, lidský
faktor, či pokyny a pravidla. Jde o rozsáhlý systém opatření a plánů, které je potřeba
udržovat a testovat k úspěšnému splnění účelu.
Klíčová slova
Mimořádná událost, kontinuita práce, záložní plány, informační technologie.
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Abstrakt
Stavební objekty, u kterých došlo k jejich vážnému poškození vlivem výbuchu
výbušniny, plynu, nebo technologické havárie, ohrožují svým nestabilním stavem
široké okolí objektu. Jejich poškození je obvykle tak závažné, že se neuvažuje o jejich
opravě, nebo rekonstrukci a jediným možným řešením je pouze rychlá demolice.
V těchto rizikových situacích může být havarijní stav objektu s výhodou řešen použitím
speciálních náloží s účinkem, který zajistí rychlou sanaci nestabilního stavu objektu bez
ohrožení okolního prostředí, zejména v zastavěných oblastech měst.
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Abstrakt
V letních měsících nastává větší pravděpodobnost vzniku lesních požárů. Tento živel
je často těžké za pomocí záchranných složek dostat pod kontrolu. Jeho ničivé účinky
mají dopad na životy a způsobují rozsáhlé ztráty na majetku a lesním hospodářství.
Velké požáry se dříve týkaly především vzdálených přírodních oblastí. V poslední době
lesní požáry zasahují i obydlené oblasti. Jedním z příkladů je lesní požár v Portugalsku
na území Pedrogao Grande v červnu 2017. Cílem příspěvku je zhodnotit tuto živelní
pohromu v podobě případové studie.
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Abstract
Forest and brush fires are a global ecological and economic problem. Forest and brush
fires include fires of all types of vegetation: grass, agricultural land (vineyards, orchards,
cereal fields, pastures), and land covered with different types of trees and shrubbery.
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Brush fires are affected by weather conditions, type of fuel, and topographic properties
of soil. Preventive measures against these fires are essential considering the negative
consequences they leave behind.
To prevent forest and brush fires or to suppress and mitigate them, it is necessary to
involve all institutions and social actors locally, nationally, and internationally. Such fires
pose a great threat to forests and forested land in Serbia.
Improving the methods of fire prevention and fire fighting can significantly reduce
the fire-affected areas. Knowing the causes of forest and brush fires as well as the factors
influencing the propagation of fire is important if preventive activities are to be prepared
and implemented.
Keywords
Forest fires, brush fires, determination of fire cause.
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Abstrakt
Krátká historie prevence závažných chemických havárií v České republice. Současná
ochrana obyvatelstva v zónách havarijního plánování dle platné národní legislativy.
Akademické zamyšlení a vědecké diskuse k vybraným otázkám ochrany obyvatelstva
v zónách havarijního plánování velkých chemických podniků. Návrhy a doporučení ke
zlepšení ochrany obyvatelstva v zónách havarijního plánování. Závěr k diskutovanému
tématu a doporučení na domácí odbornou literaturu.
Klíčová slova
Ochrana obyvatelstva, zóny havarijního plánování, závažné chemické havárie,
nebezpečné chemické látky.
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Abstract
The process of uncontrolled leakage of hazardous materials (hazmat), followed by
fires or explosions, presents a severe threat to the safety of residents, nearby buildings
and ecosystems in close proximity of a possible accident. The dispersion model ALOHA
was used to evaluate the level of thermal radiation at different distances from the place
of accident. As a variable factor different opening diameters on the tanker was taken,
from which it comes to leaking of hazmat. Discussed scenario in the study analyze
a leakage of kerosene from a tanker wagon, where is formed a pool fire. As an assumption
for location of possible accident, parts of the railway where it can be expected a large
number of people and vehicles were taken. For study area was chosen city of Niš, Serbia,
and a railway that passes through the center of the city. This study can be used for taking
effective measures to evacuate inhabitants quickly out of dangerous areas and minimize
the unexpected losses.
Keywords
Hazardous materials, thermal radiation, fire, accident.
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Abstrakt
Havarijná odozva ako významný procesný nástroj prevencie závažnej priemyselnej
havárie. Európska legislatívna požiadavka v oblasti prevencie závažných priemyselných
havárií je premietnutá do právneho poriadku SR ako zákon č. 128/2015 Z.z. Tento zákon
prikazuje podnikom ako je Slovnaft hodnotením kategóriou B deklarovať aj zabezpečenie
Služby havarijnej odozvy. Je to dôležitý faktor, ktorý svojou pôsobnosťou spadá do
oblasti prevencie. Z praxe využité skúsenosti nám ukazujú, že aj relatívne malé incidenty
v rafinérskom prostredí majú potenciál závažnej priemyselnej havárie. Z tohto pohľadu
je služba havarijnej odozvy zložená z vyškoleného personálu a profesionálnych hasičov
prvok prevencie závažnej priemyselnej havárie. Popri materiálovom zabezpečení tu
zohráva dôležitú rolu úroveň a spôsob výcviku.
Kľúčové slová
Prevencia závažných priemyselných havárií, havarijný scenár, havarijné plánovanie
a odozva, neštandardná situácia, úroveň školenia a cvičenia.
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Abstrakt
Uvedený článok rieši závažnú problematiku zásahovej činnosti pri dopravných
nehodách na železničných priecestiach. Analyzuje dopravnú nehodovosť na železničních
priecestich v SR a v zahraničí. Článok ďalej rieší technológiu a technické zabezpečenie
zásahovej činnosti v hasičských jednotkách. Bližšie objasňuje možnosti zlepšenia
zásahovej činnosti hasičských jednotiek pri dopravných nehodách na želkezničných
priecestiach.
Kľúčové slová
Zásahová činnosť, nebezpečenstvo, ohrozenie, hasičské jednotky, železničné
priecestia.
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Abstrakt
Uvedený článok sa venuje zásahom a výcviku hasičov pri dopravnej nehode
elektromobilu. Popisuje alternatívne druhy pohonov so zameraním na elektrický pohon.
Rozoberá súčasný stav a vývoj elektromobility na Slovensku. Analyzuje riziká súvisiace
so zásahovou činnosťou pri dopravnej nehode elektromobilu a pripravenosť členov
HaZZ na danú situáciu. Navrhuje výcvik hasičov ako opatrenie a formu prevencie proti
možnému neúspešnému zásahu v budúcnosti.
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Abstrakt
Článok sa zaoberá vývojom nových dekoračných materiálov na báze spojenia dreva
a prachového PVC, ako obkladových materiálov do interiéru. Prvé experimenty vytvorenia
materiálu boli uskutočnené v laboratóriu lisovaním v hydraulickom lise FONTIJNE
TP 400, pri ktorom došlo k fyzikálnemu výbuchu lisovaného materiálu. Vytvorenie
pracovného postupu pre výrobnú technológiu nového materiálu, musí v prvom rade
zaisťovať bezpečnosť zamestnancov. Tá bude pre danú technológiu vytvorená návrhom
optimálneho lisovacieho trojstupňového diagramu, ktorý zabezpečí potrebnú plastifikáciu
lisovaných komponentov tvoriaceho nový obkladový materiál.
Kľúčové slová
Fyzikálny výbuch, hydraulický lis, teplota lisovania, tlak lisovania, prach PVC, drevo
orecha popolavého (Juglans cinerea L.).
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Abstract
Public security means that the state and its people have ability to provide conditions
for its existence and development, territorial integrity, political independence, internal
stability and enhancing quality of life. Ensuring public safety should be considered as
a public obligation in coherent domestic and internal legal systems.This article presents selected
legal issues related to public safety based on the regulations of Polish Constitution and theAct of
25 April 2007 on crisis management, with particular emphasis on the issues of emergency
situations and extraordinary states.
Keywords
Public security, emergency states, martial law, exceptional state, natural disaster state,
crisis, threats.
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Dokumentace zdolávání požárů a její změny v právních
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Abstrakt
Příspěvek se v první části zabývá změnami, které provázely dokumentaci zdolávání
požárů v rámci změn ustanovení zákona o požární ochraně. Vymezuje povinnosti, kdy
je právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uvedenou dokumentaci zpracovat.
Dále se zabývá manipulací s dokumentací zdolávání v podmínkách HZS kraje, na které
navazuje návrh nového pokynu ke schvalování dokumentace zdolávání požárů. Příspěvek
se odkazuje na jediný relevantní materiál, který je možný a nutný použít pro zpracování
dokumentace zdolávání požárů, a to metodiku DZP. Poukazuje na její stále aktuální
část, ale i na nutnost v současné době používat aktuálních vstupních údajů, kterými jsou
zejména data o nové technice a věcných prostředcích.
Klíčová slova
Metodika dokumentace zdolávání požárů, nova technika a věcné prostředky.
Použitá literatura
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č. 221/2014 Sb.
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Praktické zkušenosti s 3D skenerem na požářišti
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Abstrakt
Institut ochrany obyvatelstva začal od začátku roku 2017 používat 3D laserový skener
na reálných požářištích. Příspěvek se zabývá s praktickými zkušenostmi se skenováním
z různých typů požářišť. Konkrétně jsou komparována požářiště přístavby rodinného
domu, lodě pro 130 osob, budovy a vozidel po výbuchu. V příspěvku jsou uvedeny na
možné druhy výstupů uváděných v požárně technických expertizách.
Klíčová slova
3D skenování, digitalizace, dokumentace, požárně technická expertiza, požářiště,
virtuální prohlídka.
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Psychologická příprava hasičů
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Abstrakt
Psychologická příprava hasičů je systém činností zaměřený na vytváření a udržování
psychologické připravenosti hasičů pro jejich činnost v místě zásahu v extrémních
podmínkách. Duševní příprava v kombinaci s profesionálními dovednostmi umožňuje
hasičům rychle a efektivně plnit bojové úkoly podmínkách požárů a zvyšuje jejich
motivaci. Příprava je zakotvena v procesu vzdělávání jako systém školení, přednášek
a praktických cvičení.
Klíčová slova
Hasič, psychologická příprava, zásahová činnost, akceschopnost, připravenost,
extrémní podmínky, psychologický faktor.
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Abstrakt
W dobie XXI wieku rola informacji znacząco wzrosła. Istotnym faktem jest to,
że w sytuacji wielu zagrożeń asymetrycznych, wykorzystywanie nowoczesnych
środków informacyjnych jest niezbędne do szybkiego reagowania na zagrożenia
kryzysowe. Wydaje się więc oczywiste maksymalizowanie korzyści płynących
z nowoczesnych narzędzi, aby dążyć do racjonalnego wykorzystania informacji
zawartych w określonych bazach danych. Należy postrzegać cały system w sposób
całościowy oraz bliżej analizować poszczególne jego elementy. W najbliższym czasie
GIS może stać się narzędziem zwiększającym wydajność analizy i syntezy informacji
w Centrach Zarządzania Kryzysowego na każdym szczeblu administracji, co jest jednym
z ważniejszych czynników optymalizacji decyzji, minimalizacji kosztów i organizacji
współdziałania i wsparcia w czasie realnym. Dobrze skonstruowany i zarządzany zbiór
baz danych jest bilansem korzyści i strat ekonomicznych. Kolejnym ważnym czynnikiem
wpływającym na jego efektywne działanie, jest przewidywanie oraz przeciwdziałanie
wszelkim potencjalnym zagrożeniom poprzez projektowanie optymalnych rozwiązań
dla zmniejszenia liczby potencjalnych poszkodowanych osób. Artykuł stanowi analizę
oraz propozycję do wykorzystania zbiorów baz danych systemu GIS pod kątem logistyki
w zarządzaniu kryzysowym, której celem jest zwiększenie zdolności do zapobiegania
i zwalczania zagrożeń w sytuacjach kryzysowych poprzez optymalizację wykorzystania
potencjału ludzkiego oraz zasobów materiałowych.
Słowa kluczowe
Zarządzanie kryzysowe, GIS, logistyka.
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Abstrakt
Článek se zabývá problematikou určování prvků kritické infrastruktury silniční
dopravy. První část příspěvku se věnuje charakteristice subjektů zapojených do procesu
určování prvků kritické infrastruktury silniční dopravy. Následuje základní deskripce
přístupů k určování prvků kritické infrastruktury v České republice se zaměřením na oblast
elektroenergetiky a komunikačních a informačních systémů. Stěžejní částí příspěvku je
návrh procesu určování prvků kritické infrastruktury v pododvětví silniční dopravy.
Klíčová slova
Kritická infrastruktura, prvek, určování, silniční doprava.
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Abstrakt
Príspevok rieši problematiku praktického overenia vybratých lezeckých prostriedkov
a tiež súčasné možnosti ich aplikácie do záchranárskej praxe. V prvej kapitole je popísaný
základný postup overovania vybratých lezeckých prostriedkov v praxi. V druhej kapitole
je uvedený samotný priebeh praktického overenia vybratých lezeckých prostriedkov.
V závere je uvedené celkové zhodnotenie overovaných lezeckých prostriedkov.
Kľúčové slová
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Abstrakt
Revize 2 předpisu EHK OSN č. 100 upravuje stávající systém schvalování typu
motorového vozidla a zavádí nové zkušební požadavky na výrobce dobíjecích baterií pro
vozidla na elektrický pohon. Příloha 8E tohoto předpisu uvádí zkoušku odolnosti proti
ohni. Zkušební laboratoř hořlavosti VVUÚ, a.s., Ostrava - Radvanice již provádění této
zkoušky zavedla do své praxe. Následující příspěvek popisuje její zkušenosti a postup při
zkoušení.
Klíčová slova
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Abstrakt
Článek vymezuje evakuaci osob ve dvou rovinách, kterými jsou objektová evakuace
a plošná evakuace. Při řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, případně
krizových situací, může docházet k provázání jednotlivých typů evakuací. V článku jsou
charakterizovány vzájemné vazby mezi jednotlivými typy evakuací, popsány podobnosti
a odlišnosti. Závěrem článku jsou diskutovány možné směry využití některých
charakteristických vazeb mezi objektovou a plošnou evakuací.
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Mimořádná událost, krizová situace, evakuace, typy, vazby.
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Abstract
Assessment of populated area vulnerability due to natural and other disasters has
to be based on science and expertise with a multidisciplinary approach, which would
provide the optimal means and the most adequate modes of action during large-scale
disasters, threats to human life and health, and hazards that could permanently damage the
environment. This paper proposes a methodology for assessing the vulnerability of a given
populated area during emergencies resulting from uncontrolled effects of natural disasters,
large-scale technical and technological accidents, and major epidemics of infectious
diseases. The need to improve such methodologies stems from the need to improve the
design of local emergency management plans. Adequate design of emergency management
plans facilitates the implementation of specific preventive measures aimed at eliminating
or minimizing the risk generated by emergencies.
Keywords
Emergency, vulnerability assessment, populated area.
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Abstrakt
Celulózna izolácia patrí medzi menšinové typy tepelno-izolačných materiálov,
ktorých použitie však v posledných rokoch výrazne narastá. Cieľom príspevku je
posúdenie vplyvu jej objemovej hmotnosti na procesy tlenia a žeravenia. Ako iniciátor
bol použitý odporový drôt. Okrem vizuálneho pozorovania bola zaznamenávaná taktiež
koncentrácia oxidov uhlíka a optická hustota dymu. Výsledky boli vyhodnotené formou
grafov a tabuliek.
Kľúčové slová
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Abstract
The methods of fault tree and event tree are well-known methods for reliability
analysis of technical systems. However, these methods are rarely applied in fire protection
systems including fire alarm systems and fire extinguishing systems. The paper presents
a fault tree of fire detection and alarm systems, quantitative fault tree analysis, probability
of fire detection and alarm system failure, evaluation of the probability of fire detection
and alarm system failure based on MCSs, evaluation of MCS importance in fire detection
and alarm systems and fire detection and alarm system reliability network.
Keywords
Reliability, safety, fault tree analysis, fire protection systems, fire detection and alarm
systems, standards.
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Abstrakt
Příspěvek se zabývá změnami v přístupu ke vzdělávání hasičů a dalších složek
integrovaného záchranného systému na půdě Školního a výcvikového zařízení Hasičského
záchranného sboru České republiky.
Od reorganizace bývalých Odborných učilišť požární ochrany v roce 2011 se nejen
redukovaly počty vzdělávacích center, ale zásadně se změnily přístupy ke vzdělávání
hasičů. První impulzy ke změnám vzešly v průběhu mezinárodních projektů FireFight
I a II. Moderní doba potřebuje v oblasti IZS perfektně vycvičené odborníky. Příspěvek
zhodnocuje základní změny, které vedly ke zkvalitňování a modernizování výcviku,
a plánovaný vývoj do budoucnosti ve vztahu k očekávanému investování v rámci projektů
EU.
Jedním z hlavních problémů je poddimenzované investování do výcvikových center
HZS ČR v porovnání se vzdělávacími centry v západní Evropě. Snažíme se s tímto
deficitem jako vzdělávací střediska bojovat, jde to bohužel pomalu. I s tímto problémem
však náš kolektiv lektorů bojuje s vervou a díky úzké spolupráci s HZS krajů se nám daří
do výuky dostávat moderní prostředky, i když ne vždy z vlastních zdrojů. Že tato snaha
vede ke kvalitnějšímu výstupu z našich kurzů lze hodnotit i na základě dlouhodobého
průzkumu pomocí dotazníků.
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Příkladem inovace a reakce na potřeby praxe ve vzdělávání na ŠVZ HZS ČR je vznik
kurzu Neodkladná zdravotní péče, který plně nahradil kurz DRNR, původně dodávaný
cizím subjektem. Kurz je akreditován u Ministerstva zdravotnictví a jeho renomé je
známé i mimo HZS ČR. Tento kurz je jedním z mnoha příkladů, kdy ŠVZ investovalo do
vlastních lidí, aby zvýšilo jejich profesionalitu a změnilo jejich přístup ke vzdělávání. Pak
dokážou lektoři lépe motivovat příslušníky (zaměstnance, členy jednotek) k tomu, aby se
chtěli do našeho systému vzdělávání dostat a odcházeli s vynikajícími nabytými osobními
zkušenostmi a dovednostmi, které mohou využít ve své praxi.
Jen čas ukáže, zda námi udávaný směr, reagující na změny v přístupu k řešení
mimořádných události, je ten správný. My tomu věříme.
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Abstrakt
Příspěvek seznamuje s výsledky testování vybraných typů ochranných filtrů
používaných vyšetřovateli požárů na požářišti. Zkoušky zahrnují stanovení odolnosti filtrů
proti těkavým organickým látkám (VOC) a některým dráždivým látkám, které se mohou
vyskytovat na požářišti v době vyšetřování (SO2, NH3). Ke zkouškám byly vybrány filtry
třídy ABE1 a ABEK1. Testy byly prováděny prosáváním testovaných plynných směsí
skrze testovanou náplň filtru a zjištěním sorpční kapacity náplně filtru. Odolnost filtrů
byla zjišťována filtrováním plynných směsí o známé koncentraci složek nebo filtrováním
zplodin hoření simulujících použití filtrů v reálných podmínkách. Zplodiny hoření pro
zkoušky odolnosti filtrů byly připravovány reprodukovatelným způsobem spalováním
pevných materiálů definovaného množství a složení v kouřové komoře (zařízení dle ISO
5659-2).
Klíčová slova
Protiplynové filtry, sorpční kapacita filtrů, odolnost ochranných filtrů, VOC, aktivní
uhlí, zplodiny hoření.
Použitá literatura
[1] ČSN EN 14387:2004 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové
a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení, značení.
[2] SÝKORA, V.: Prostředky pro ochranu dýchacích cest, Praha 2008, Vydavatelství
MV GŘ HZS ČR.
[3] MATĚJKA, J. a kol.: Chemická služba - učební skripta Praha 2012, Vydavatelství
MV GŘ HZS ČR.

77

Vývoj metodiky pro zvýšení bezpečnosti zásahových
žebříků pro hasiče
Ing. Vít Sháněl
doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.
Ing. Karel Doubrava, Ph.D.
Ing. Jiří Kuželka, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Technická 4, 166 07 Praha 6
vit.shanel@fs.cvut.cz, miroslav.spaniel@fs.cvut.cz,
karel.doubrava@fs.cvut.cz, jiri.kuzelka@fs.cvut.cz
Abstrakt
Žebříky používané při hasičských zásazích jsou komplexně zatěžovány a to jak
mechanicky tak i teplotně. Variabilita jejich použití při zásahu je tak vysoká, že není
možné říci kolik a jakých zásahů bezpečně vydrží a kdy je nutné je vyměnit, aby
nedošlo ke ztrátě jejich funkce během zásahu. V současné době jsou žebříky v provozu
mezi zásahy testovány mechanickou zkouškou ohybem (norma ČSN EN 1147), kdy
je rozložený žebřík podepřen na krajích a ve svém středu je zatěžován. Následně jsou
vyhodnocovány průhyby během zkoušky a zbytkový průhyb - z těchto naměřených údajů
se rozhoduje o dalším použití žebříku. Naším cílem je tuto testovací metodiku ověřit
a případně upravit, aby v běžných podmínkách bylo možné žebřík otestovat komplexněji
a tak minimalizovat možnost jeho selhání při zásahu. Z tohoto důvodu byly vytvořeny
numerické modely žebříku, aby bylo možné simulovat celou škálu provozních zatížení.
Dále je připraveno několik experimentů pro ověření a naladění výpočtových modelů
stejně tak jako přístup k analýze zatížení žebříku během zásahu - abychom byli schopni
i ve výpočtech zatížit žebřík tak, jak se tomu děje během zásahu. Pro zachycení změn
v mechanických vlastnostech materiálu žebříku během vystavení teplotnímu zatížení je
tato práce prováděna v součinnosti s materiálovým výzkumem.
Klíčová slova
Zásahové žebříky pro hasiče, numerické simulace, pevnostní výpočty.
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Abstrakt
Aktuálně řešený výzkumný projekt spočívá ve vytvoření diagnostického systému
k identifikaci klíčových kompetencí (osobnostních, odborných, fyzických, sociálních) pro
management v rámci krizového řízení organizací. Aplikací této certifikované metodiky
bude možné vytipovat manažery schopné převzít odpovědnost při řešení náhlých
závažných událostí, které způsobují narušení stability systému s možným ohrožením jeho
bezpečnosti nebo existence, a řídit jejich další kariérní rozvoj. Projekt přesahuje i do VŠ
přípravy.
Vyvíjená metoda a její praktická aplikace představuje pilotní základ prevence vzniku
a předcházení škod velkého rozsahu nejen v rámci České republiky, ale i v mezinárodním
měřítku. Zakládá zejména nový kompetenční model jako integrální systém vzdělání
budoucích manažerů a podnikatelů s podobnou váhou, jako je to vyžadováno v zemích
s vysokým rizikem přírodních katastrof. Její ekonomický a finanční význam spočívá
zejména v možnostech záchrany zdraví, životů a majetku v kritickém čase od vzniku
mimořádné události do doby příjezdu profesionálních složek IZS.
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Management, manažerské velení, krizová situace, mimořádná událost, kompetence.
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Abstrakt
Příspěvek seznamuje se záměry Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS
ČR v oblasti předcházení požárů a vytváření podmínek pro jeho hašení a pro evakuaci
osob, tj. požární prevence. Tento ústřední orgán státní správy je ve smyslu kompetenčního
zákona odpovědný mimo jiné i za požární ochranu. Jeho úkolem je zejména zkoumat
společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzovat dosahované výsledky
a činit opatření k řešení aktuálních otázek.
Klíčová slova
Požární ochrana, požární prevence, koncepce.

Determining the Temperature and Heat Release Rate
(HRR) for a Passenger Car Fire
Anna Szajewska, PhD.
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aszajewska@sgsp.edu.pl
Abstract
Full-scale passenger car fire test was conducted. The mass loss was measured during
the test. On that basis, the heat release rate (HRR) was determined. In the fully developed
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fire phase HRR was approximately 5.9 MW. The temperature distribution was measured
at the selected spots of the car. Results have been illustrated on graphs. The maximum
temperature reading showed 1084 °C. Burning lasted about 40 minutes. After this time,
embers remained on the smoldering burnt site. The article shows the proportion of
combustible plastics in car construction elements and its equipment.
Keywords
Heat Release Rate (HRR) of a fire, temperature of a fire, fire dynamics.
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Abstrakt
Požáry dopravních prostředků, kdy vozidlo shoří v jeho klidovém stavu beze svědků,
kteří by byli schopni určit svědecké ohnisko, jsou díky stále narůstající trestné činnosti
(např. pojistné podvody, msta…) na denním pořádku a příslušníci HZS ČR, kteří jsou
zodpovědní za určení příčin vzniku požárů, nemají vodítko, jak v těchto případech
postupovat. Pro účely vyšetřovatelů vzniku požáru se Technický ústav požární ochrany
začal touto problematikou zabývat a od roku 2017 řeší projekt č. VI20172019065
„Studium stop šíření požáru a hořlavosti konstrukčních dílů dopravních prostředků pro
účely HZS ČR“.
V rámci tohoto příspěvku bude prezentována motivace výzkumného projektu,
způsoby řešení výzkumného projektu a cíle projektu, kterých bychom chtěli řešením
výzkumného projektu dosáhnout.
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Abstrakt
Článek stručně popisuje nový iCone Mini kalorimetr, který plně odpovídá svým
vybavením normě ISO 5660-1:2015. Kromě běžně měřených a vyhodnocovaných
parametrů umožňuje i měření a vyhodnocování optické hustoty kouře. Další výhodou
tohoto kalorimetru je možnost měření vzorků i ve vertikální poloze. V současné době je
kónický kalorimetr především využíván k získání vstupních parametrů pro modelování
v rámci výzkumného projektu „Výzkum a vývoj ověřených modelů požáru a evakuace osob
a jejich praktická aplikace při posuzování požární bezpečnosti staveb”, který Technický
ústav požární ochrany řeší ve spolupráci s ČVÚT, VÚT a VŠB v období 2016 až 2019.
Klíčová slova
Kónický kalorimetr, HRR (rychlost uvolňování tepla), THR (celkové uvolněné teplo),
horizontální poloha, vertikální poloha, optická hustota kouře.
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Abstrakt
Příspěvek se zabývá problematikou mezinárodní spolupráce na úseku zjišťování příčin
vzniku požárů. V dané problematice byla provedena analýza nastavení systému zjišťování
příčin vzniku požárů v různých zemích světa. Část práce je následně zaměřena na shrnutí
základních přínosů získaných ze zahraničních cest z Nizozemska a Spojených států
amerických a jejich možné aplikaci do českého systému zjišťování příčin vzniku požárů,
zejm. ve vztahu k vzdělávání vyšetřovatelů požárů v České republice. Příspěvek dále stručně
seznamuje s českou stopou při vzniku nové pracovní skupiny CTIF - Fire Investigation
Working Group (Pracovní skupina pro vyšetřování požárů) v roce 2016 a jejími vizemi do
budoucna.
Klíčová slova
Zjišťování příčin vzniku požárů, vyšetřovatel požárů, Nizozemsko, Spojené státy
americké, CTIF - pracovní skupina pro Vyšetřování požárů, vzdělávání, mapování zkratů,
kalcinace.
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požárů.
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vzniku požárů.
[5] KOTLÁR, M.: METODIKA pro činnost inspekcí požární ochrany při zjišťování
příčin vzniku požárů, Praha 1984).
[6] NFPA 921: Guide for Fire and Explosion Investigations, USA 2017).
[7] Dostupné
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Vyhodnocení zkoušení zpětných protiexplozních klapek
dle ČSN EN 16 447
Ing. David Štroch
RSBP spol. s r.o.
Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice
david.stroch@rsbp.cz
Abstrakt
Článek řeší oblast protivýbuchové prevence ve vztahu k testování funkčnosti dílčích
částí, kdy tato problematika bývá podceňovýna, což se může negativně promítnout na
následném certifikačním procesu daného prvku. Příkladem je uvedeno vyhodnocení
experimentálních zkoušek zpětných protiexplozních klapek dle příslušných technických
předpisů.
Klíčová slova
Protivýbuchová ochrana, prach, výbuch, zpětná protiexplozní klapka.
Použitá literatura
[1] ČSN EN 16447 Zpětné protiexplozní klapky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci,
2014, 16 s.
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Využitie dobrovoľných hasičských zborov mesta Žilina
pri riešení mimoriadnych udalostí
Ing. Monika Šullová1
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Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, Slovenská republika
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Abstrakt
Cieľom príspevku je predstaviť činnosť dobrovoľných hasičských zborov mesta Žilina
pri riešení mimoriadnych udalostí, a to hlavne pri požiaroch a povodniach. Príspevok sa
bude zaoberať právnym vymedzením konkrétnych činností, predstavením technického
a materiálneho vybavenia, predstavením potrebného vzdelania pri vykonávaných
zásahoch a v neposlednom rade aj predstavenie potrebnej dokumentácie. Súčasťou
príspevku bude popis činnosti, ktoré boli vykonané pri konkrétnych zásahoch od zvolania
do zásahu od operačného strediska Hasičského a záchranného zboru alebo priamo od
predsedu krízového štábu mesta Žilina až po ukončenie zásahu.
Kľúčové slová
Dobrovoľný hasičský zbor mesta, mimoriadna udalosť, povodeň, požiar, zásah,
vzdelanie.
Použitá literatúra
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[2] ŠULLOVÁ, M. 2015.: Povodňový plán záchranných prác mesta Žilina.
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[6] Zákon č.7/2010 Z.z. z 2. decembra 2009 o ochrane pred povodňami.
[7] Zákon č.37/2014 Z.z. z 29. februára 2001 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane
Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov.
[8] Správy zo zásahov DHZM Žilina.
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Tvorba prchavých produktov pri termickej degradácii
retardačne upraveného jedľového dreva
Ing. Veronika Veľková, PhD.
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Abstrakt
Článok je zameraný na skúmanie vplyvu retardačnej úpravy jedľového dreva na vznik
prchavých produktov. Vzorky jedľového dreva boli impregnačne upravené roztokmi
6 anorganických solí, termicky zaťažené a vznikajúce produkty zachytené a analyzované
metódou SPME-GC-MS. Identifikovaných bolo 20 zlúčenín, pričom najvyššie množstvá
boli dosiahnuté u kyseliny octovej a 2-furaldehydu ako typických reprezentantov
degradácie dreva. Najviac zlúčenín bolo identifikovaných pri degradácii vzoriek
ošetrených roztokom kyseliny boritej, najmenej roztokom dihydrogénfosforečnanu
amónneho. Najmenšie množstvo kyseliny octovej a 2-furaldehydu bolo stanovené pri
ošetrení vzoriek dreva roztokom tetraboritanu sodného, ktorý sa podľa toho javí ako
veľmi vhodné činidlo na ošetrovanie dreva na ochranu pred požiarmi.
Kľúčové slová
Jedľové drevo, anorganické retardanty, produkty termickej degradácie dreva, kyselina
octová, 2-furaldehyd.
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Kazuistika velkých požárů v průmyslových objektech
v MSK v letech 2016-2017
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Abstrakt
Autoři se v prezentaci zabývají popisem a výkladem čtyř velkých požárů
v průmyslových objektech, ke kterým došlo na území Moravskoslezského kraje v letech
2016-2017. Prezentované závažné požáry, ke kterým došlo na území Moravskoslezského
kraje v letech 2016-2017, jsou charakteristické velkým rozsahem přímých i následných
škod. Jedná se o požár výrobní haly v Bohumíně, požár pekárny Hruška v OstravěMartinově, požár komplexu průmyslových hal v Kopřivnici a požár v Dětmarovické
elektrárně.

Studium bezpečnosti zásahových žebříků pro hasiče
Ing. Václav Vystrčil
Ing. Romana Friedrichová, Ph.D.
Ing. Ondřej Suchý, Ph.D.
MV-GŘ HZS ČR, Technický ústav požární ochrany
Písková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany
vaclav.vystrcil@tupo.izscr.cz, romana.friedrichova@tupo.izscr.cz,
ondrej.suchy@tupo.izscr.cz
Abstrakt
Bezpečnost zásahových žebříků pro hasiče je ověřována tzv. „nedestruktivní
zkouškou průhybu“, která je definovaná normou ČSN EN 1147 „Přenosné žebříky pro
hasiče“, přílohou A. Ukazuje se, že „uživatelská zkouška“ není z hlediska bezpečnosti
zkouškou dostatečně průkaznou. Mezi nedostatky normy patří např. znevýhodnění
pevnějších žebříků, zvýhodnění žebříků ze dřeva, či testování žebříků dle normy, které
je nedostatečné pro odhalení předchozího tepelného namáhání. Vzhledem k možnému
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ohrožení zasahujících hasičů a jimi zachraňovaných osob se Technický ústav požární
ochrany začal touto problematikou zabývat a od roku 2016 řeší ve spolupráci s ČVUT
Praha a VŠCHT Praha projekt č. VI20162020021 „Zvýšení bezpečnosti zásahových
žebříků pro hasiče“.
V rámci tohoto příspěvku bude prezentován průzkum bezpečnosti žebříku z pohledu
hasičů, rozbor normy a navržení možných úprav normy, analytický rozbor složení žebříků
pomocí optické emisní spektroskopie a rentgen fluorescenční spektroskopie a aktuální
velkorozměrové zkoušky realizované v Technickém ústavu požární ochrany a cíle,
kterých bychom chtěli řešením výzkumného projektu dosáhnout.
Klíčová slova
Zásahové žebříky pro hasiče, materiálové analýzy hliníkových slitin, optická emisní
spektroskopie (OES).
Použitá literatura
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European Standard EN 60079-10-2:2015 in Explosion
Safety
Dr. Eng. Marek Woliński
The Main School of Fire Service
ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warsaw, Poland
m.wolinski@sgsp.edu.pl
Abstract
Combustible dusts can create explosion hazard in industrial premises due to presence
of explosive dust - air mixtures inside equipment or rooms, or layers of dust covering
surfaces in rooms. Basic problem in the field of explosion hazard assessment as well as
in explosion protection and prevention is indication and classification of areas, where the
explosive mixtures can be present - especially in case of dust - air mixtures. The standard
gives some guidelines, how the problem could be solved. Presented paper discusses the
approach applied in the standard.
Keywords
Dust - air mixture, explosion hazard, process safety.
References
[1] EN 1127-1 Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1:
Basic concepts and methodology.
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Rescue Center for Cultural Heritage - the Development
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Abstract
The basic unit of the rescue center for cultural heritage is an energy efficient climate
container, technically modified for the storage of salvaged cultural property. The storage
modules can be expanded by further containers configured as working or meeting
spaces where well-structured triage processes, data recording and analysis of objects
and conditions and preservation measures can take place. Professionally moderated
group methods with focus on preventive conservation, emergency preparedness and
disaster resilience are developed to help building up professional, social, and methodic
competences - as post-disaster measures and also for prevention. The rescue center is
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coordinated by professionals but is open to all people who want to get involved in the
restoration of cultural property and is also a place for social and emotional recovery.
Keywords
Disaster management, recovery, rehabilitation, rescue container, cultural heritage.
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Abstract
The following article introduces the issue of threats to the security of the individual.
There are technological, societal, natural and military aspects of the dangers of the 21st
century. The following work analyses several specific threats encountered in the Masovian
police district in the years 2016 - 20171.
Keywords
Threats, map of threats, Masovian police district.
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Abstract
Požadavky na požární bezpečnost vnějších tepelněizolačních kompozitních systemů
(ETICS) se za posledních 8 let několikrát zpřísnily. V září 2016 vstoupila v platnost novela
požární normy ČSN 73 0810 [8], která kromě jiného upravuje požadavky na zateplovací
systémy.
V této souvislosti byla provedena celá řada středněrozměrových zkoušek ETICS
s pěnovým polystyrenem (EPS) za účelem odzkoušení ekvivalentních řešení detailů
napraží a založení ETICS.
Díky využití těchto odzkoušených ekvivalentních konstrukčních řešení je možné i nadále
využívat všech výhod EPS počínaje izolačními vlastnostmi za vlhkosti, mechanickými
vlastnostmi, dlouhou životností a stálostí paramentrů a konče cenou. Přiměřeností požárních
požadavků na ETICS se zabývá tento příspěvek.
Klíčová slova
ETICS, vnější tepelněizolační kompozitní systém, požární požadavky na ETICS,
požární bezpečnost, nová požární norma, statistiky požárů, požární zkoušky ETICS,
ekvivalentní řešení.
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Abstrakt
Příspěvek pojednává o novém, vysoce sofistikovaném systému požární ochrany budov
a ochrany osob a majetku, který v sobě kombinuje různé bezpečnostní prvky požární
ochrany, ochrany osob a majetku a další systémy. Je dále účinný pro odvrácení fatálních
následků při pracovních úrazech a vhodný pro zvyšování BOZP.
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