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Anotace 

ČERMÁK, J. Efektivní kombinace plynových senzorů v multiplynových detektorech u HZS 

Plzeňského kraj. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, FBI, 2014. 59 s. 

Autor se ve své bakalářské práci zabývá určením a následným umístěním plynových 

senzorů v přenosných detektorech pro detekci nebezpečných látek a bojových chemických 

látek. Na zvolenou kombinaci senzorů má také vliv místo působnosti jednotky, která bude 

konkrétní přístroj využívat, i s ohledem na to, že je v této práci snaha o vytvoření co 

nejuniverzálnější koncepce plynových senzorů v multiplynových detektorech. V této práci 

jsou také popsány základní principy detekce nebezpečných látek. V závěru práce jsou 

uvedeny náklady na pořízení přístrojů se stanovenou kombinací senzorů. 

Klíčová slova: senzor, plynový detektor, nebezpečná látka. 

 

 

Annotation 

ČERMÁK, J. Effective combination of gas sensors in multi-gas detectors at the fire rescue 

service in Pilsen region. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, FBI, 2014. 59 p. 

The author of this thesis deals with the identification and subsequent placement of sensors 

in portable gas detectors for the detection of dangerous substances and chemical warfare 

agents. For a selected combination of sensors has also affected place the scope unit that 

will use a specific device with regard to the fact that in this work is an effort to create  

the versatile design of gas sensors in multi-gas detectors. This work also describes  

the basic principles of detection of hazardous substances. The conclusion shows the costs 

for the acquisition of equipment with a fixed combination of sensors. 

Key words: sensor, gas detector, dangerous substance. 
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1 Seznam použitých zkratek 

BCHL  Bojové chemické látky 

ČR  Česká republika 

DPH  Daň z přidané hodnoty  

DZP  Dokumentace zdolávání požáru 

GA  Gas Alert 

GŘ  Generální ředitelství 

HZS  Hasičský záchranný sbor  

JPO  Jednotky požární ochrany 

LEL  Lower explosive limit - dolní mez výbušnosti 

MV  Ministerstvo vnitra  

NL  Nebezpečné látky 

OPIS  Operační a informační středisko 

PID  Photo ionization detector - Fotoionizační detektor 

PK  Plzeňský kraj 

ppb  parts per billion - počet částic plynu v miliardě 

ppm  parts per million - počet částic plynu v milionu 

ŠSAL  Školicí středisko a laboratoř 
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2 Úvod 

V dnešní době se vyrábí nepřeberné množství látek, řada z nich je toxická  

pro člověka i životní prostředí. Vyrobené látky se musejí balit, skladovat a přepravovat  

na určená místa použití a při těchto činnostech může dojít k úniku látky. Při úniku 

nebezpečné látky je nutné vytvořit taková opatření, aby rozsah a následky úniku byly 

minimalizovány pro společnost přijatelnou míru.  

Toho lze docílit zákony nebo závaznými předpisy, předepisujícími určité 

technické podmínky dle konkrétního druhu látky, způsobu značení samotného obalu látky, 

dopravního prostředku převážejícího látku. Všechny podmínky dané předpisy jsou 

zavedeny pro dosažení jednotného značení, použití určitého vybavení a v neposlední řadě  

k vytvoření jistého bezpečnostního standartu při výrobě, přepravě a skladování látek. 

Sjednocení značení chemických látek a přípravků má vliv na rychlou a bezproblémovou 

identifikaci látky, což je zásadní při havárii a následném zásahu složek integrovaného 

záchranného systému na dané chemické látce nebo přípravku. 

Při havárii známé nebezpečné látky je situace pro vytyčení zón na místě zásahu 

jednoduchá. Daleko horší je havárie spojená s nebezpečnou chemickou látkou,  

při které musíme zjišťovat, o jakou látku se jedná. Z tohoto důvodu je nutné, aby byly 

jednotky požární ochrany vybaveny určitou detekční technikou pro zjištění přítomnosti 

nebezpečné látky v místě zásahu ve vzduchu, půdě nebo vodních tocích. Je zřejmé, že se 

od detekční techniky očekává detekce co největšího počtu nebezpečných látek, v úvahu je 

však nutné přihlédnout také k velikosti přístroje, hmotnosti, reakční době, výdrže baterie, 

atd. 

Cílem této práce je určení nejefektivnější kombinace senzorů v detektorech 

používaných pro zjištění přítomnosti nebezpečných látek v plynném skupenství u HZS 

Plzeňského kraje, s výjimkou ŠSAL Třemošná. Zde jsou přístroje značně složitější a jejich 

použití vyžaduje odbornou obsluhu. Pro dobrý přístup k informacím budou zpracované 

informace od společností Gas Alert a Dräger. 
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3 Rešerše 

Pro napsání této bakalářské práce bylo nutné seznámit se s danými právními předpisy 

požární ochrany. Dokumenty bez kterých by napsání práce nebylo možné, jsou: 

 

Vyhláška č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění 

pozdějších právních předpisů. 

V práci byl předpis nepostradatelný pro stanovení technických prostředků,  

kterými má být příslušná jednotka požární ochrany vybavena. 

16. pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky  

ze dne 5. 3. 20013, kterým se stanoví opěrné body HZS ČR a typy předurčenosti JPO 

pro záchranné práce, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Předpis udává předurčenost jednotek požární ochrany při zásahu s přítomností 

nebezpečné chemické látky či bojové chemické látky. 

30. pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky  

ze dne 22. 12. 2006, kterým se vydává Řád chemické služby HZS ČR, ve znění 

pozdějších právních předpisů. 

Dokument, jiným názvem Řád chemické služby HZS ČR. Určuje úkoly a postupy 

pro JPO při zásahu na nebezpečnou látku. 

Informace o vlastnostech senzorů, druhy použitých senzorů a ceníky přístrojů byly 

zaslány obchodními zástupci společností Dräger Safety s. r. o. a Ges CZ s. r. o. 
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4 Mimořádné události s únikem nebezpečné látky 

Při výrobě, skladování či přepravě nebezpečné látky může dojít k mimořádné 

události s únikem NL. Tato vzniklá situace může ohrožovat lidi, zvířata a životní prostředí. 

 Plzeňský kraj  4.1

Plzeňský kraj (dále PK) leží v západní části České republiky (Obr. 1). Hranice 

kraje je tvořena státní hranicí se Spolkovou republikou Německo, dále s hranicí kraje 

Karlovarského, Středočeského a Jihočeského [9]. 

Celková rozloha je přes 7 500 kilometrů čtverečních, jedná se o třetí největší kraj 

v ČR. Počtem obyvatel však připadá až na deváté místo (přes 570 000 obyvatel). Krajinný 

charakter a přírodní podmínky v PK jsou velmi rozmanité, nachází se zde rozsáhlá 

zalesněná území (39,6 % celkové rozlohy), ale také velmi silně obydlená území. Velkou 

rozlohu zde má pohraniční pohoří na jihozápadě, Šumava a Český les, ostatní území v kraji 

je tvořeno vrchovinami a pahorkatinami. Členitost reliéfu krajiny ovlivňuje využití území. 

V pohraničních oblastech převládají lesní porosty přecházející na zemědělskou půdu. 

Okolo větších měst vznikají průmyslové zóny. 

Vyskytuje se zde velké množství potoků a řek. Nejvýznamnějšími jsou Úhlava, 

Úslava, Radbuza, Mže a Střela - všechny spadají do povodí řeky Vltavy, tzn. povodí Labe. 

Na území PK je vybudováno několik přehrad - Nýrská, Litická a Hracholusky. Vodní 

nádrž Hracholusky disponuje zásobou vody až 57 mil. m
3
. 

Je zde vytvořeno 5 129 kilometrů silnic. Za nejdůležitější dopravní tepnu v PK lze 

považovat dálnici D5 Rozvadov - Praha. Další součástí dopravní sítě je železniční síť,  

jejíž celková délka je 710 kilometrů. 

Nejvíce zastoupeným průmyslovým odvětvím je strojírenský průmysl, hlavním 

výrobním sortimentem závodů jsou zařízení pro petrochemii, klasickou i jadernou 

energetiku, těžké obráběcí stroje, výrobky do hutí, kováren, kolejové dopravní prostředky, 

trolejbusy a mnoho dalších. 
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Základní údaje o Plzeňském kraji [9]: 

 Rozloha       7 561 km
2
 

 Zemědělská půda     50,4% 

 Zalesněná plocha     39,6% 

 Počet obyvatel (stav ke dni 31. 12. 2012)   572 459 

 Počet obyvatel na 1 km
2
     76 

 Silniční síť       5 129 km 

 dálnice      109 km 

 silnice I. třídy      420 km 

 silnice II. třídy     1 502 km 

 silnice III. třídy     3 098 km 

 Železniční tratě      710 km 

 

 

Obr. 1 Plzeňský kraj [11] 
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 HZS Plzeňského kraje  4.2

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje je součástí Hasičského záchranného 

sboru České republiky [10]. 

Členění vnitřní struktury: 

 ředitelství HZS PK, 

 územní odbory HZS PK, 

 jednotky HZS PK. 

Plzeňský kraj je dle HZS PK rozdělen do pěti územních odborů: Domažlice, 

Klatovy, Plzeň, Rokycany a Tachov. Nachází se zde 16 požárních stanic. Jejich dislokace 

jsou uvedeny v Tab. 1 a jejich poloha je označena na Obr. 2. Jsou členěny podle kategorie. 

Tab. 1 Požární stanice HZS Plzeňského kraje [6] 

Kategorie Dislokace Předurčenost 

C3 Plzeň - Košutka O 

C1 Domažlice S 

 

Klatovy S 

 

Rokycany S 

 

Tachov S 

P3 Plzeň - Střed Z 

 

Plzeň - Slovany Z 

 

Přeštice S 

 

Plasy S 

P1 Staňkov Z 

 

Horažďovice Z 

 

Sušice Z 

 

Nepomuk Z 

 

Stříbro Z 

Nýřany Z 

P0 Radnice Z 
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Stanovení předurčenosti k zásahu na NL dle rozsahu vybavení a speciálních 

záchranných prací při havárii spojené s NL [6]: 

Opěrný bod „O“: 

 maximální doba dojezdu jednotky je 120 minut z místa dislokace, 

 zajištění výjezdu tří specialistů na nebezpečné látky. 

Střední jednotka „S“: 

 maximální doba dojezdu jednotky je 40 minut z místa dislokace, 

 umístění jednotky zpravidla v místech hlavních přepravních tras. 

Základní jednotka „Z“: 

 všechny jednotky nezařazené do skupin „O“ a „S“. 

 

Činnosti JPO při zásahu s výskytem nebezpečné chemické nebo bojové chemické látky [5]:  

1. základní jednotka „Z“ 

 rozpoznání úniku nebezpečné látky, určení bezpečné vzdálenosti, 

 základní posouzení nebezpečí dané látky (identifikační údaje, 

přepravní dokumentace, OPIS, …), 

 obsluha jednoduchých detekčních prostředků, 

 provedení prvotních opatření, pokud nepostačuje - stabilizace situace 

do příjezdu jednotky typu „S“ nebo „O“, 

 dekontaminace hasičů, osob, věcných a ochranných prostředků. 

 

2. střední jednotka „S“ 

 stejně jako základní jednotka a dále: 

 pokud nepostačuje jednotka „Z“, provedení prvotních opatření  

a stabilizace situace do příjezdu jednotky typu „O“. 
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3. opěrná jednotka „O“ 

 stejně jako střední jednotka a dále: 

 určení úniku a nebezpečnosti nebezpečné látky, 

 obsluha složitějších detekčních techniků, 

 stanovení hlavních účinků nebezpečné látky, 

 odběr vzorků, 

 interpretace naměřených hodnot kontaminantu, 

 organizace v místě havárie velkého rozsahu, 

 spolupráce s chemickou laboratoří HZS ČR, 

 kompletní dekontaminace. 

 

V Tab. 2 jsou uvedeny minimální počty prostředků pro detekci nebezpečných 

látek a bojových chemických látek, kterými musí být daná stanice vybavena [7].  

Tyto prostředky se dělí na: 

 explozimetry - detekce nebezpečných koncentrací par a plynů, 

 toximetry - detekce nebezpečných látek, 

 prostředky pro detekci bojových chemických látek. 

 

Tab. 2 Minimální počet prostředků pro detekci nebezpečných látek [7] 

 

 

 

Typ stanice C3 C1 P3 P1 P0 

Explozimetry 3 2 2 1 1 

Toximetry 1 1 1 1 1 

BCHL 1 1 1 1 1 
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Obr. 2 Rozmístění a předurčenost stanic HZS PK pro zdolávání chemických havárií [10] 
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 Statistika mimořádných událostí s únikem nebezpečných látek 4.3

Počty výskytů mimořádných událostí v Plzeňském kraji, při kterých dochází 

k úniku nebezpečných chemických látek, představuje každoročně přibližně 3,5 % těchto 

událostí v ČR. Statistika úniků nebezpečných látek je vytvořena z let 2009 - 2013.  

Pro porovnání je zde doložena statistika úniků nebezpečných látek v ČR v totožném 

období. Data jsou zapsána v Tab. 3 a 4, pro lepší názornost jsou z dat vytvořeny grafy 

(Obr. 3, 4) [19]. 

 

Tab. 3 Statistika zásahů s únikem NL v Plzeňském kraji [19] 

Druh událostí Počet událostí 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Úniky nebezpečných chemických látek 47 32 47 37 51 

Úniky ropných produktů 252 283 314 246 303 

Celkem 299 315 361 283 354 

 

 

 

Obr. 3 Statistika zásahů s únikem NL v Plzeňském kraji v letech 2009 - 2013 
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Tab. 4 Statistika zásahů s únikem NL v ČR [19] 

Statistika zásahů s únikem nebezpečných látek v ČR 

Druh událostí Počet událostí 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Úniky nebezpečných chemických látek 935 910 1024 1216 1348 

Úniky ropných produktů 4378 3853 3649 3386 3555 

Celkem 5313 4763 4673 4602 4903 

 

 

 

Obr. 4 Statistika zásahů s únikem NL v ČR v letech 2009 - 2013 

 

V případě, že povolaná jednotka nemůže zjistit o jakou NL se jedná, je přivolána 

výjezdová skupina ŠSAL z Třemošné. Statistika zásahů s asistencí ŠSAL Třemošná je 

uvedena v Tab. 5. Opět pro lepší názornost, je vytvořen graf (Obr. 5). 

 

Tab. 5 Statistika zásahů s asistencí ŠSAL Třemošná v Plzeňském kraji [22] 
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Obr. 5 Statistika počtu zásahů ŠSAL Třemošná v Plzeňském kraji v letech 2009 - 2013 
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5 Základní principy měření plynů a par 

Pro měření přítomnosti nebo koncentrace dané měřené látky v prostředí je 

zapotřebí senzor pracující na určitém principu. Jsou zde popsány základní údaje  

o senzorech, používaných pro detekci nebezpečných látek v plynném skupenství. 

 Elektrochemický senzor 5.1

Nejrozšířenější typ senzorů (Obr. 6) díky jeho pořizovacím a následným 

provozním nákladům. Hlavním principem měření je zaznamenávání elektrochemických 

veličin [17]. 

Zjednodušené složení senzoru: 

 2 - 4 elektrody, 

 gelový elektrolyt, 

 pouzdro senzoru, 

 difúzní bariéra. 

Při měření prostupují molekuly plynu přes difúzní bariéru (ta je propustná pouze 

pro molekuly plynu) a dostává se k elektrolytu v senzoru. Dochází k chemické reakci  

mezi elektrolytem a molekulami plynu, následují oxidační a redukční děje na elektrodách 

senzoru. Tím dochází ke změnám potenciálu senzoru. Čím vyšší koncentrace plynu,  

tím je vyšší i potenciál senzoru.  

Výhody: 

 nízká cena, 

 spolehlivost. 

Nevýhody: 

 při překročení rozsahu koncentrace plynu hrozí poškození senzoru, 

 dlouhá odezva (desítky sekund), 

 křížové citlivosti na jiné plyny. 

Obr. 6 Elektrochemický senzor [17] 
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 Katalytický senzor 5.2

Senzor (Obr. 7) je využíván pro měření dolní meze výbušnosti plynů a par (LEL), 

respektive přístroj s tímto senzorem zobrazuje procentuální hodnoty dolní meze výbušnosti 

metanu. Při měření jiných hořlavých plynů a par přístroj na displeji zobrazuje zkreslené 

hodnoty, které je možné při znalosti měřené látky upravit korekčním faktorem pro danou 

látku [17]. 

Senzor (pelistor) je složen ze dvou tenkých drátků ve tvaru spirály,  

pokrytých “kapkou“ hliníku. Spirály jsou spojené do Wheatstonova můstku.  

První z “kapek“ je pokrytá katalyzátorem podněcujícím oxidaci hořlavých plynů a par, 

druhá pak inhibitorem potlačujícím oxidační reakci. Platinovými spirálkami prochází  

při měření elektrický proud a tím se zahřívají. Teplota se zvyšuje, dokud nedojde k oxidaci 

hořlavých plynů a par na katalyzátoru. Samotný exotermní proces ještě více zvyšuje 

teplotu hliníkové “kapky“, čímž se zvyšuje odpor platinové spirály. Přístroj měří rozdíly 

odporů mezi platinovými spirálami. Z důvodu možnosti poškození katalytickými jedy 

 se někdy senzory chrání nepropustnou membránou pro tyto látky. I přes vysoké teploty 

uvnitř senzoru je možné použití ve výbušném prostředí díky mřížce na otvoru senzoru - 

využití principu mezní experimentální bezpečné spáry [3].  

 

Výhody: 

 nízká cena, 

 rychlá odezva senzoru, 

 možnost měření až do 100 % dolní meze výbušnosti. 

Nevýhody: 

 pro činnost vyžaduje atmosféru s minimálním obsahem kyslíku 10 %, 

 nízká odolnost proti některým látkám (silikony), 

 energetická náročnost, 

 přístroj s nefunkčním pelistorem zobrazuje nulové hodnoty koncentrace - 

častá kalibrace. 

Obr. 7 Katalytický senzor [17] 
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 Fotoionizační senzor 5.3

Pro drtivou většinu plynů lze určit tzv. specifický měrný potenciál [eV].  

Tento senzor (Obr. 8) měří elektrický náboj vzniklý při ionizaci měřeného plynu.  

Jako zdroj pro ionizaci je využívána ultrafialová lampa, její použití se projeví vznikem 

iontů [17]. Vlastní senzor měří elektrický proud procházející elektrodami. Elektrický signál 

je následně zesílen a převeden na potřebné jednotky (ppm, ppb). 

Při vstupu měřeného plynu do fotoionizačního senzoru je plyn tvořen určitými 

částicemi. Po ionizaci se plyn rozdělí na ionty, dále ionty prochází kolem elektrod,  

kde jsou ionty přitahovány opačně nabitými elektrodami. Při přivedení napětí na elektrody 

se měří elektrický proud, který je úměrný koncentraci iontů, tedy i koncentraci látky 

v atmosféře [26]. 

Při měření známé látky je možné hodnoty upravit korekčními faktory - 

zobrazování skutečné koncentrace plynu. 

 

 

 

 

 

Výhody: 

 vysoká citlivost měření (ppb - part per billion), 

 vysoká přesnost, 

 vysoká rychlost odezvy, 

 možnost měření velkého skupiny látek. 

Nevýhody: 

 vysoká cena. 

Obr. 8 Fotoionizační senzor [21] 
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 Infračervený senzor 5.4

Senzor (Obr. 9) použitelný pro plyny obsahující dva nebo více atomů (nejčastěji 

oxid uhličitý (CO2), metan (CH4)). Principem měření je schopnost plynu absorbovat 

infračervené světlo [17]. Plyn je detekován v tu chvíli, když měřená absorpce o určité 

frekvenci infračerveného záření odpovídá pohybu molekulární vazby mezi rozdílnými 

atomy. 

Čím vyšší je koncentrace měřeného plynu, tím nižší je úroveň výstupního signálu 

z infračerveného senzoru. 

 

 

 

 

 

Výhody: 

 měření i v atmosféře bez kyslíku, 

 malá náchylnost k poškození, 

 indikace znečištění optiky. 

Nevýhody: 

 vysoká cena, 

 znečišťování optiky senzoru. 

  

Obr. 9 Infračervený senzor [13] 
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6 Plynové detektory používané u HZS Plzeňského kraje 

Podle vyhlášky č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 

ve znění pozdějších právních předpisů je stanoveno, že jednotky požární ochrany musí 

mimo jiné disponovat věcnými prostředky pro detekci [7]:  

 hořlavých plynů a par, 

 nebezpečných látek, 

 bojových chemických látek. 

Explozimetry a toximetry jsou z pravidla umístěny v jednom detekčním přístroji. 

Jednotky požární ochrany (JPO) mají k dispozici, a umí používat detekční techniku 

obsahující senzory pro detekci hořlavých par a plynů a toxických látek, s nimiž je 

v zásahovém obvodu nakládáno (výroba, skladování, zpracování, atd.) [5]. 

Tab. 6 V současnosti používané přístroje HZS PK - Gas Alert [24] 

Požární Stanice Micro 5 PID  Micro 5 Max Micro Clip Extreme 

Plzeň - Košutka 1 2     1 

Domažlice   1   1 1 

Klatovy   1     1 

Rokycany   1   1 1 

Tachov   1   1 1 

Plzeň - Střed   1       

Plzeň - Slovany     1 1   

Přeštice     1     

Plasy     1 1   

Staňkov     1     

Horažďovice     1 1   

Sušice   1       

Nepomuk           

Stříbro   1   1   

Radnice       1   

Nýřany       1   

Celkem 1 9 5 9 5 

bez výplně LEL, O2 Celkem HZS PK 29 

  LEL, O2, H2S, CO 
     Cl2 
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Tab. 7 V současnosti používané přístroje HZS PK - ostatní výrobci [24] 

  Dräger Oldham QRAE 

Požární Stanice X-am iBrid MX6 II 

Plzeň - Košutka       

Domažlice 2     

Klatovy 1     

Rokycany       

Tachov   1   

Plzeň - Střed 2     

Plzeň - Slovany       

Přeštice       

Plasy 1 1   

Staňkov       

Horažďovice       

Sušice       

Nepomuk 1     

Stříbro 1     

Radnice       

Nýřany     1 

Celkem 8 2 1 

 
Celkem HZS PK 11 

 

HZS Plzeňského kraje je vybaven především přístroji značky Gas Alert  

(Tab. 6, 7), detektory Dräger jsou ve výbavě jednotek z důvodu jednotného vybavení 

vozidel v rámci HZS ČR. Ostatní detektory jsou používány kvůli sjednocenému vybavení 

v rámci podniku s možností úniku NL (Tab. 7). Přístroje Dräger, Oldham a QRAE jsou 

vybaveny pouze senzorem pro detekci hořlavých plynů a par a senzorem pro detekci 

kyslíku. 

Všechny přístroje používané HZS Plzeňského kraje jsou takřka identické,  

co se týče použití, funkčnosti a konstrukce detektoru. Výjimku zde tvoří pouze jediný 

přístroj Gas Alert Micro 5 PID, ve kterém je umístěn fotoionizační senzor, viz kapitola 5.3. 

Další organizační složkou HZS PK je Školicí středisko a laboratoř Třemošná. 

Toto zařízení mimo jiné zabezpečuje pohotovostní službu s případným výjezdem  

pro detekci neznámé látky přímo v místě zásahu.  
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Tab. 8 Používané plynové detektory ŠSAL Třemošná [25] 

Přístroje Počet 

Dräger X-am 7000 3 

Gas Alert Max 1 

GDA 2 1 

Gasmet DX-4000 1 

 

Přístroje používané SŠAL Třemošná (Tab. 8) jsou specifické, většina z nich 

vyžaduje odbornou obsluhu, proto nejsou vhodné pro použití při běžném zásahu HZS PK. 

Jak bylo napsáno již v úvodu, tato práce se zabývá navržením kombinace senzorů 

pouze pro přístroje používané HZS PK.  
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 Gas Alert Micro 5 / 5 PID 6.1

Malý a lehký přenosný detektor plynů [12]. V Plzeňském kraji je tento přístroj 

používán ve dvou verzích - Gas Alert Micro 5 a Gas Alert Micro 5 PID, dále jen GA Micro 

5 a GA Micro 5 PID (Obr. 10 - vlevo verze pro difúzní režim, vpravo verze s integrovanou 

pumpou). 

Obě verze detektoru jsou umístěné ve stejném tělese - detektory jsou na první 

pohled totožné. Do přístroje GA Micro 5 je možné usazení senzoru pro detekci kyslíku, 

hořlavých plynů a par a dvou senzorů pro detekci hořlavých plynů dle vlastního výběru 

z nabídky výrobce. Přístroj GA Micro 5 PID umožňuje umístění senzorů detekce kyslíku, 

hořlavých plynů a par, fotoionizačního senzoru a jednoho senzoru pro detekci toxického 

plynu dle výběru. 

Tab. 9 Základní technická data GA Micro 5 / Micro 5 PID [12] 

Rozměry - výška x šířka x délka (mm) 145 x 74 x 38 

Hmotnost přístroje (g) 370 

Napájení 3x AA nebo nabíjecí článek 

Orientační doba provozu (h) až 23 

Krytí IP IP66 

ATEX Zóna 0 

 

 

Obr. 10 Gas Alert Micro 5 / 5 PID [12] 
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Senzory pro detekci toxických plynů: sirovodík (H2S), oxid uhelnatý (CO), 

čpavek (NH3), ozón (O3), chlór (Cl2), oxid chloričitý (ClO2), kyanovodík (HCN), 

oxid dusičitý (NO2), fosfin (PH3), oxid siřičitý (SO2). 

Základní vlastnosti: 

 velký displej s dobře čitelnými hodnotami, které jsou zobrazovány v rychlém 

intervalu, 

 akustický, světelný a vibrační alarm, 

 detekce vzorku pomocí difuze nebo pomocí integrované pumpy, 

 dlouhá doba provozu (až 23 hodin), 

 při každém zapnutí přístroje se provádí kontrola elektrických obvodů přístroje, 

 možnost nastavení alarmu pro překročení dolní a horní meze koncentrace 

plynu. 

Hlavní výhodou PID senzoru je detekce velkého množství látek, dokonce 

 i bojových chemických látek. Nevýhodou je, že přístroj s tímto senzorem pouze určí 

koncentraci látky v ovzduší - neurčí druh dané látky. 

V příloze je doplněn seznam plynů detekovaných fotoionizačním senzorem PID 

v detektoru Gas Alert Micro 5 PID. V případě že víme, o jakou látku se jedná a PID senzor 

je schopný koncentraci látky změřit, je možné pomocí tzv. korekčního faktoru upravit 

nastavení přístroje k zobrazování skutečné koncentrace dané látky. 
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 Gas Alert Max XT 6.2

Přístroj (Obr. 11) může být osazen jedním až čtyřmi senzory - kyslík (O2), 

sirovodík (H2S), oxid uhelnatý (CO) a senzorem pro měření výbušných koncentrací par 

a plynů (LEL) [12]. Tento přístroj je s detektorem GA MicroClip XT (kapitola 6.3) velmi 

podobný, vzhledově, funkcemi a detekovanými plyny. Liší se rozměry samotného přístroje 

a umístěním elektrické pumpy do těla přístroje GA Max XT. Tento přístroj je však možné 

provozovat i v klasickém difúzním režimu (po vypnutí pumpy). 

Tab. 10 Základní technická data GA Max XT [12] 

Rozměry - výška x šířka x délka (mm) 131 x 70 x 52 

Hmotnost přístroje (g) 316 

Napájení nabíjecí článek 

Orientační doba provozu (h) až 13 

Krytí IP IP66/67 

ATEX Zóna 0 

 

 

Obr. 11 Gas Alert Max XT [12] 

Základní vlastnosti: 

 displej s dobře čitelnými hodnotami zobrazovanými v rychlém intervalu, 

 akustický, světelný a vibrační alarm, 

 přístroj má v tělese integrovanou pumpu, možnost difúzního provozu 

(příslušenstvím je 3 metry dlouhá hadička pro odběr vzorků) 

 doba provozu s pumpou až 13 hodin, 

 při každém zapnutí přístroje se provádí kontrola elektrických obvodů přístroje, 

 možnost nastavení alarmu pro překročení dolní a horní meze koncentrace plynu. 
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 Gas Alert MicroClip XT 6.3

Detektor (Obr. 12) pro osazení jedním až čtyřmi senzory - kyslík (O2), sirovodík 

(H2S), oxid uhelnatý (CO) a senzorem pro měření výbušných koncentrací par a plynů 

(LEL) [12]. 

Tab. 11 Základní technická data GA MicroClip XT [12] 

Rozměry - výška x šířka x délka (mm) 113 x 60 x 36 

Hmotnost přístroje (g) 160 

Napájení nabíjecí článek 

Orientační doba provozu (h) 10 

Krytí IP IP66/67 

ATEX Zóna 0 

 

 

Obr. 12 Gas Alert MicroClip XT [12] 

Základní vlastnosti: 

 displej s čitelnými hodnotami, 

 akustický, světelný a vibrační alarm, 

 difúzního režim, externí pumpa, 

 doba provozu minimálně 10 hodin, 

 při každém zapnutí přístroje se provádí kontrola elektrických obvodů přístroje, 

 možnost nastavení alarmu pro překročení dolní a horní meze koncentrace plynu, 

 vnitřní paměť pro záznam dat s možností stahování a ukládání do počítače. 



  

24 

 

 Gas Alert Extreme 6.4

Jednoplynový detektor (Obr. 13). Možné detekované plyny jsou sirovodík (H2S), 

oxid uhelnatý (CO), kyslík (O2), čpavek (NH3), ozón (O3), chlór (Cl2), oxid chloričitý 

(ClO2), etylenoxid (C2H4O), kyanovodík (HCN), oxid dusnatý (NO), oxid dusičitý (NO2), 

fosfin (PH3), oxid siřičitý (SO2) [12]. 

Tab. 12 Základní technická data GA Extreme [12] 

Rozměry - výška x šířka x délka (mm) 28 x 50 x 95 

Hmotnost přístroje (g) 83 

Napájení baterie 3V 

Orientační doba provozu  typicky 2 roky 

Krytí IP IP66/67 

ATEX Zóna 0 

 

 

Obr. 13 Gas Alert Extreme [12] 

Základní vlastnosti: 

 displej s čitelnou hodnotou, 

 akustický, světelný a vibrační alarm, 

 difúzního režim, externí pumpa, 

 při každém zapnutí přístroje se provádí kontrola elektrických obvodů přístroje, 

 možnost nastavení alarmu pro překročení dolní a horní meze koncentrace 

plynu, 

 vnitřní paměť pro ukládání dat. 
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 Dräger X-am® 2000 / 2500 / 5000 / 5600 6.5

Základní těleso přístroje je pro všechny přístroje X-am stejné (Obr. 14),  

detektory se navzájem liší základní deskou a druhy umístěných senzorů - tedy i počty 

detekovaných plynů [13]. 

Tab. 13 Základní technická data Dräger X-am 2000 / 2500 / 5000 / 5600 [13] 

Rozměry - výška x šířka x délka (mm) 130 x 48 x 44 

Hmotnost přístroje (g) 250 

Napájení AA nebo nabíjecí článek 

Orientační doba provozu (h) 12 

Krytí IP IP67 

ATEX Zóna 0 

 

 

Obr. 14 Dräger X-am 2000 / 2500 / 5000 / 5600 [13] 

 

Přístroje Dräger X-am 2000/2500 umožňují detekci maximálně čtyř plynů,  

a to kyslíku (O2), sirovodíku (H2S), oxidu uhelnatého (CO) a výbušných koncentrací par 

 a plynů (LEL). 

Dräger X-am 5000 může měřit koncentrace až pěti plynu najednou, avšak jen 

 při osazení půleným senzorem, který detekuje dva plyny - sirovodík (H2S) / oxidu 

uhelnatý (CO). Ostatní možné detekované plyny jsou kyslík (O2), čpavek (NH3), ozón 

(O3), chlór (Cl2), oxid chloričitý (ClO2), etylenoxid (C2H4O), kyanovodík (HCN), oxid 
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dusnatý (NO), oxid dusičitý (NO2), fosfin (PH3), oxid siřičitý (SO2), vodík (H2),  

oxid uhličitý (CO2), fosgen (COCl2), aminy, odorant a výbušné koncentrace par a plynů 

(LEL). 

Dräger X-am 5600 detekuje současně až šest plynů, ovšem za podmínky,  

jsou-li v přístroji použity dva půlené senzory, a to sirovodík (H2S) / oxid uhelnatý (CO) 

a výbušné koncentrace par a plynů (LEL) / oxid uhličitý (CO2). Další senzory pro detekci 

plynů jsou stejné jako u modelu 5000. 

Základní vlastnosti: 

 displej s čitelnými hodnotami, 

 akustický, světelný a vibrační alarm, 

 difúzního režim, možnost použití externí pumpy 

 doba provozu minimálně 12 hodin, 

 kontrola všech obvodů přístroje při zapnutí, 

 možnost nastavení alarmu pro překročení dolní a horní meze koncentrace 

plynu, 

 vnitřní paměť pro záznam dat s možností stahování a ukládání do počítače. 
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 Dräger X-am® 7000 6.6

Přístroj (Obr. 15) umožňuje kontinuální měření až pěti plynů. Můžou se instalovat 

tři elektrochemické senzory a na zbylá dvě místa infračervené senzory nebo kombinace 

se senzorem fotoionizačním [13]. 

Tab. 14 Základní technická data Dräger X-am 7000 [13] 

Rozměry - výška x šířka x délka (mm) 150 x 140 x 75 

Hmotnost přístroje (g) 1090 

Napájení nabíjecí článek 

Orientační doba provozu (h) 9 

Krytí IP IP67 

ATEX Zóna 0 

 

 

Obr. 15 Dräger X-am 7000 [13] 

Základní vlastnosti: 

 displej s čitelnými hodnotami, 

 akustický, světelný a vibrační alarm, 

 interní pumpa, možnost prodloužení hadičkou (až 45 metrů), 

 doba provozu minimálně 9 hodin se zdrojem s nejmenší kapacitou, 

 možnost nastavení alarmu pro překročení dolní a horní meze koncentrace plynu, 

 při každém zapnutí kontrola provozuschopnosti, 

 vnitřní paměť pro záznam dat. 
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 Oldham iBrid
TM

 MX6 6.7

Přístroj (Obr. 16) pro monitorování až 6 plynů současně, ale pouze při použití 

půleného senzoru sirovodík (H2S) / oxid uhelnatý (CO). Je zde možné umístit katalytické, 

infračervené, elektrochemické a fotoionizační senzory [14]. 

Tab. 15 Základní technická data Oldham iBrid
TM

 MX6 [14] 

Rozměry - výška x šířka x délka (mm) 135 x 77 x 43 

Hmotnost přístroje (g) 409 

Napájení AA nebo nabíjecí článek 

Orientační doba provozu (h) až 36 

ATEX Zóna 0 

 

 

Obr. 16 Oldham iBrid MX6 [14] 

 

Detekované plyny jsou kyslík (O2), čpavek (NH3), chlór (Cl2), oxid chloričitý 

(ClO2), etylenoxid (C2H4O), kyanovodík (HCN), chlorovodík (HCl), oxid dusičitý (NO2), 

oxid dusnatý (NO), fosfin (PH3), oxid siřičitý (SO2), vodík (H2), oxid uhličitý (CO2),  

metan (CH4), výbušné koncentrace par a plynů (LEL) a těkavé organické látky. 

Základní vlastnosti: 

 rám v obalu přístroje, 

 velký, přehledný displej, 

 možnost detekce difúzním režimem nebo čerpadlem pro odběr vzorků, 

 připojení s počítačem přes infračervený komunikační port. 
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 QRAE II 6.8

Tento přístroj (Obr. 17) detekuje kyslík (O2), sirovodík (H2S), oxid uhelnatý (CO) 

a meze výbušnosti par hořlavých kapalin a hořlavých plynů [15]. 

 

Tab. 16 Základní technická data QRAE II [15] 

Rozměry - výška x šířka x délka (mm) 125 x 72 x 38 

Hmotnost přístroje (g) 350 (s pumpou) 

Napájení AA nebo nabíjecí článek 

Orientační doba provozu (h) až 14 

ATEX Zóna 0 

 

 

Obr. 17 QRAE II [15] 

 

Základní vlastnosti: 

 dobře čitelný displej, 

 model s pumpou pro odběr vzorků a pro difúzní režim, 

 vizuální, akustický a vibrační alarm. 
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 GDA 2 6.9

Přenosný detektor (Obr. 18) je určen k identifikaci a stanovení nebezpečných 

látek a bojových otravných látek v ovzduší. Jeho rozměry a váha jsou značně větší,  

než předchozí typy detektorů. Přístroj je zde uveden pro schopnost detekovat a následně 

identifikovat látky, jež má uvedené v knihovně [4]. 

Tab. 17 Základní technická data GDA 2 [4] 

Rozměry - výška x šířka x délka (mm) 395 x 112 x 210 

Hmotnost přístroje (g) 4 800 

Napájení nabíjecí článek 

 

 

Obr. 18 GDA 2 [4] 

 

Detektorem lze měřit ve třech rozdílných režimech. 

Režim GDA - použití při prvotní identifikaci neznámé látky v ovzduší. Přístroj 

nejdříve zobrazuje signály na jednotlivých kanálech, následně písemný symbol 

identifikované látky a její koncentraci.  

Režim PID - měření koncentrace látky pouze fotoionizačním detektorem. 

V tomto režimu musíme znát identitu měřené látky. Zároveň musí být ve vzduchu sama 

látka přítomna, nebo musí být ve výrazném přebytku oproti ostatním přítomným 
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nebezpečným plynům. Takto je možné měřit pouze 17 látek. Přístroj zobrazuje písemný 

symbol látky, její koncentraci a povolenou koncentraci pro 4 hodinový pobyt bez ochrany 

dýchacích cest. 

Režim IMS - použití při identifikaci bojové otravné látky pro vyloučení falešných 

signálů.  

Tento přístroj vyžaduje obsluhu řádně vyškolenou osobou, avšak ani pak nelze 

zaručit správnou a rychlou identifikaci neznámé látky. Proto by tento přístroj měl 

obsluhovat pouze odborník. 

Základní vlastnosti: 

 světelná a akustická signalizace při dosažení stanovené koncentrace 

nebezpečné látky, 

 možnost monitorování ovzduší za účelem zjištění přítomnosti nebezpečné 

látky. 

  



  

32 

 

 Gasmet DX-4000 6.10

Jedná se o plynový analyzátor (Obr. 19) pro identifikaci, stanovení 

a monitorování nebezpečných chemických látek v ovzduší. Přístroj je schopen 

identifikovat neznámé látky přímo v místě zásahu, pokud je obsluhován odborníkem [16]. 

Tab. 18 Základní technická data Gasmet DX-4000 [16] 

Rozměry - výška x šířka x délka (mm) 390 x 445 x 164 

Hmotnost přístroje (g) 13 900 

Napájení 12V akumulátor, auto zapalovač 

Orientační doba provozu (h) dle akumulátoru (příkon 300 W) 

ATEX Zóna 0 

 

 

Obr. 19 Gasmet DX-4000 [16] 

Základní vlastnosti: 

 přístroj zaznamenává hodnoty do interní paměti - pro přečtení dat je nutné 

připojení na počítač, 

 integrované čerpadlo umožňující vlastní odběr, 

 pro případné ředění neznámé látky je pod krytem umístěna láhev s inertním 

plynem, pro případné ředění neznámé látky, 

 pro lepší manipulaci při měření (vzhledem k váze a velikosti) je na krytu 

zařízení ucho, 

 možnost připojení hadice na vstup analyzátoru - dálkové monitorování. 
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7 Místa s možností úniku nebezpečné látky 

V Plzeňském kraji se nachází několik objektů, kde se nachází různé druhy 

nebezpečných látek [8], [23]. Nejčastěji vyskytovanými chemickými látkami jsou hořlavé 

kapaliny všech tříd nebezpečnosti. Tyto látky jsou umístěny ve skladech hořlavých kapalin 

nebo častěji v podzemních či nadzemních nádržích, např. čerpací stanice. Následující často 

se vyskytující nebezpečnou látkou jsou zkapalněné uhlovodíkové plyny, používané  

jako pohonné hmoty pro motorová vozidla.  

Dalším druhem nebezpečných látek jsou látky používané v chladírenském, 

mrazírenském a potravinářském průmyslu a k vytváření ledové plochy na ledních 

stadionech. V těchto případech se používá chlór, častěji však amoniak. Hlavní využití 

již zmíněného chlóru je úprava pitné vody. 

Úniky nebezpečných látek v areálech podniků bývají s ohledem na uniklé 

množství méně závažné. Je to především díky preventivním bezpečnostním opatřením 

(např. havarijní a záchytné jímky, uzavírací ventily) na místě možné havárie. Při přepravě 

nebezpečné látky je mnoho faktorů ovlivňujících bezpečné převezení látky na místo určení. 

Častou příčinou bývá tzv. lidský faktor. Nemalé komplikace může způsobit stav silnic, 

po kterých se nebezpečná látka přepravuje, povětrnostní podmínky, zkušenosti řidiče 

a jeho kondice. Nemůžeme zde předem určit, kde dojde k havárii. Oproti tomu můžeme 

při výrobě chemické látky zabránit vzniku havárií, nebo alespoň učinit určitá preventivní 

opatření.  

Při přepravě také může dojít k nehodě automobilu přepravující nebezpečnou látku 

u areálu, ve kterém je skladována jiná látka s nebezpečnými vlastnostmi. To může způsobit 

daleko větší rozsah havárie, než samotná nehoda automobilu s nebezpečnou látkou. 

Na území Plzeňského kraje se nachází desítky čerpacích stanic, na kterých je 

skladováno velké množství hořlavých látek. Z kapalných látek jsou to benzin a nafta, 

z plynných látek jsou to propan-butan a zemní plyn. Zásoby na čerpacích stanicích jsou 

poměrně velké. V PK jsou vedeny i plynovody. 

Následující mapa (Obr. 20) zobrazuje pouze vybraná místa (Tab. 19) s možností 

úniku nebezpečných látek. Zanedbatelné nejsou téměř žádné provozy, servisy, dílny 
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ani rodinné domy - výskyt láhví s propan - butanem, svařovacích souprav (acetylen), 

hořlavých kapalin, atd. 

 

 

 

Obr. 20 Vybraná místa s možným únikem NL  v Plzeňském kraji [8], [20], [23] 
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Tab. 19 Vybrané možné zdroje mimořádných událostí v Plzeňském kraji [8], [23] 

Lokalita Upřesnění Nebezp. látka Množství 

Rokycany Zimní stadion NH3 7 t 

Strašice Úpravna vody Cl2 0,54 t 

Stříbro Ehrmann s. r. o. NH3 10,2 t 

Klatovy Zimní stadion NH3 6 t 

Sušice Zimní stadion NH3 6 t 

Srní Hotel Komess Propan-butan 70 t 

Sušice Solo a. s. Fosfor červený 6 t 

    Dvojchlornan draselný 0,7 t 

    Chlorečnan draselný 39 t 

Klatovy Drůbežárna Klatovy a. s. NH3 16 t 

Klatovy Mlékárna Klatovy a. s. NH3 15 t 

Klatovy Masokombinát Klatovy a.s. NH3 9 t 

Klatovy PB Gas ČR v. o. s. Propan-butan 25 t 

Horšovský Týn Mlékárenská výroba NH3 0,5 t 

Domažlice Mlékárna Namara s. r. o. NH3 5 t 

Domažlice Plavecký bazén Cl2 0,26 t 

Plzeň Jatky Plzeň a. s. NH3 3 t 

Plzeň Vodárna Plzeň Cl2 8,4 t 

Plzeň Zimní stadion NH3 12 t 

Plzeň Linde - Technoplyn a. s. Technické plyny 100 t 

Plzeň Plzeňský Prazdroj a. s. NH3 31,5 t 

Plzeň Dart spol. s. r. o. NH3 10 t 

Plzeň ZD Mořina NH3 10 t 

Plzeň Schneider masokombinát NH3 2,5 t 

Plzeň Plzeňská energetika a. s. Cl2 2 t 

Dýšina Mrazírny a. s. NH3 25 t 

Kaznějov Aktiva a. s. NH3 36 t 

    Formaldehyd 0,02 t 

Třemošná Čepro a. s. Hořlavé kapaliny >85 000 m
3
 

Dýšina Tankoviště a plnírna PB Propan-butan 135 t 
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 Nebezpečné látky 7.1

Definice nebezpečné látky, podle zákona o nebezpečných látkách č. 350/2011 Sb. 

o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů ve znění 

pozdějších právních předpisů, zní: „Každá látka nebo přípravek, který má jednu nebo více 

nebezpečných vlastností, které jsou definovány zákonem 350/2011 Sb. o chemických 

látkách“ [2]. 

Do styku s nebezpečnými látkami se v dnešní době můžeme dostat doslova 

na každém kroku. Často jsou to látky používané látky v různých průmyslových odvětvích 

např. potravinářství, chemickém průmyslu, chladících zařízení, farmaceutickém průmyslu 

a mnoho dalších. Při vystavení působení nebezpečné látky hrozí velmi vážné poškození 

zdraví nebo usmrcení lidí, zvířat, životního prostředí či škody na majetku a zařízení. 

Havárie s následným únikem nebezpečné látky může vzniknout v důsledku: 

 působení člověka, 

 havárií při výrobě, skladování nebo přepravě nebezpečné látky, 

 působení přírodních vlivů (povětrnostní vlivy, povodně, zemětřesení, …), 

 teroristického útoku, 

 válečného konfliktu. 

Hlavní vlastností látky je její skupenství, ve kterém se daná látka při úniku 

nachází. Nejnebezpečnější jsou z pohledu velikosti zasažené plochy oblaka par či plynů 

o stejné hustotě jakou má okolní vzduch. V případě úniku se nebezpečné látky šíří 

v závislosti na několika činitelích, např. tvar okolního terénu, teplota, vlhkost vzduchu,  

síla a směr větru, porost terénu. 

7.1.1 Značení nebezpečných látek 

Při vytvoření a uvedení dané látky na trh, je nutné stanovit nebezpečné vlastnosti 

látky a následně ji klasifikovat. Z toho vyplývá povinnost značení obalů, ve kterých je 

látka skladována a značení dopravních prostředků, kterými je přepravována. V dnešní době 
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je nutné každou nebezpečnou látku značit a balit dle nařízení CLP - nařízení ES  

č. 1272/2008. 

Hlavní myšlenkou tohoto nařízení je sjednocení různých způsobů značení 

nebezpečných látek při balení, skladování a přepravě - docílení snazší a jednodušší 

identifikace v případě mimořádné události [2]. 

 Bojové chemické látky 7.2

Bojové chemické látky (BCHL) se dají charakterizovat jako látky toxické jak  

pro člověka, tak i pro životní prostředí (fauna, flóra, pitná voda, …), které byly úmyslně 

užity právě proti člověku nebo životnímu prostředí [2]. Mezi BCHL se dle 

farmaceutického hlediska nemusejí řadit jen jedy. Jed jako takový nelze nijak přesně 

definovat, může se jednat o libovolnou chemickou látku či sloučeninu, záleží pouze  

na velikosti dávky takové látky a způsobu, jakým byla do organismu přijata. BCHL  

se smrtícím účinkem způsobují zasažení ve velkém rozsahu, mohou způsobit i smrt lidí  

a živých organismů. Při použití zneschopňujících látek dojde k dočasnému vyřazení osob 

z činnosti. 
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8 Výběr vhodných senzorů 

V této kapitole budou vybrány senzory, které přicházejí v úvahu pro použití JPO 

podle činností jednotek zasahujících při haváriích spojených s havárií  nebezpečných látek, 

a bude brán také zřetel na dislokaci jednotky vůči objektům s výskytem NL [8], [23]. 

 Použití vybraných senzorů 8.1

Senzor pro detekci hořlavých plynů a par (LEL): 

Tímto senzorem musí být jednotky vždy vybaveny dle vyhlášky 247/2001 Sb.  

o organizaci a činnosti JPO ve znění pozdějších právních předpisů. 

Senzor detekuje všechny hořlavé plyny a páry, ale je kalibrován na dolní mez 

výbušnosti metanu, což je 4,4 % objemu. Při detekci jiné známé hořlavé látky mohou 

některé přístroje umožňovat upravení hodnot pomocí tzv. korekčních faktorů,  

po jejichž zadání přístroj zobrazuje skutečnou hodnotu dolní meze výbušnosti pro měřený 

plyn. 

Senzory jsou náchylné na poškození katalytickými jedy, např. silikony,  

které se do senzoru za běžných podmínek při zásahu mohou dostat. Ochranu tvoří 

nepropustná membrána. Můžeme se setkat se dvěma verzemi senzoru - s ochranou 

membránou a bez ochranné membrány. Výhodou provedení senzoru bez ochranné 

membrány je větší citlivost, nevýhodou je již zmíněná možnost zničení senzoru. 

Senzor pro detekci kyslíku (O2): 

Kyslík jako plyn je velmi důležitý pro živé organismy, proto je monitorování jeho 

koncentrace v atmosféře důležité. Praktickým využitím senzoru je měření koncentrace 

kyslíku pro možnost použití filtračních vyváděcích masek.  

JPO jsou vybaveny buď filtračními vyváděcími maskami, nebo vyváděcími 

kuklami připojenými k výstupu přívodu vzduchu, umístěným na izolačním dýchacím 

přístroji zasahujících hasičů. Senzor kyslíku může být potřebný k senzoru hořlavých plynů 

a par, který může pracovat minimálně při 10 % koncentrací kyslíku v atmosféře. 
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PID senzor: 

Jak již bylo napsáno výše, fotoionizační senzor je schopný detekovat těkavé 

organické látky. Látky nedokáže rozlišit ani identifikovat, jen měří celkovou koncentraci 

v daném místě. Přehled plynů a par, který je senzor schopný změřit je umístěný  

v příloze A. Některé detekční přístroje umožňují zadání tzv. korekčního faktoru -  

tj. tabelovaná hodnota, která při měření známé látky a po jejím zadání do přístroje, budou 

hodnoty koncentrace zobrazovány ve skutečných hodnotách. 

Senzor dokáže měřit nejen nebezpečné látky, ale také některé bojové chemické 

látky. 

Senzor oxidu uhelnatého (CO): 

Oxid uhelnatý je velice rozšířenou látkou, vznikající nejčastěji při nedokonalém 

spalování uhlíkatých látek. Je to plyn lehčí než vzduch, bez chuti a zápachu - nelze ho určit 

smysly člověka. Do těla živých organismů vniká vdechováním. 

Plyn je nebezpečný z důvodu jeho afinity k hemoglobinu, váže se více než 200 

krát lépe než kyslík. 

K nejčastějším mimořádným událostem souvisejícím s oxidem uhelnatým patří 

závady na vytápěcích systémech bytů (karm) a z toho plynoucí otrava [18]. 

Senzor pro detekci oxidu uhelnatého může být klasický (jeden senzor detekuje 

jeden plyn) nebo také půlený (jeden senzor detekuje dva plyny najednou - oxid uhelnatý 

 a sirovodík). V praxi to znamená, že po zabrání jednoho místa pro senzory v detektoru 

půleným senzorem, můžeme měřit koncentrace dvou plynů najednou. 

Sirovodík (H2S):  

Plyn tvořící se rozkladem organického materiálu při nedostatku kyslíku,  

ale i v průmyslu. Může být ve značném množství obsažen i v zemním plynu (až 42 %) 

[18]. 
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Senzor chloru (Cl2): 

Detekce chloru vyplívá z jeho použití v průmyslu - úpravny vody,  

plavecké bazény či výroba chemických látek. 

Senzor amoniaku (NH3): 

Měření koncentrace je ze stejného důvodu jako u chloru - využití v průmyslu, 

avšak v daleko větším množství. Hlavním použitím je v potravinářském průmyslu - 

chlazení a mražení výrobků, ale také v chemickém průmyslu, zimních stadionech, atd. 

 Zvolené kombinace senzorů 8.2

Kombinace senzorů je zvolena s ohledem na rozdělení stanic dle předurčenosti 

k zásahu při havárii spojené s nebezpečnou látkou, dle pokynu generálního ředitele HZS 

ČR č. 16 z roku 2013 ve znění pozdějších právních předpisů. Při stanovení kombinace je 

brán zřetel na umístění konkrétních senzorů a ceny jednotlivých konfigurací. 

S ohledem na činnosti jednotek spojených s likvidací havárií NL nebo bojových 

chemických látek je požadováno, aby jednotky daného typu byly vybaveny těmito senzory: 

Základní jednotky „Z“: 

 senzor pro detekci hořlavých plynů a par (LEL) bez filtru, 

 senzor oxidu uhelnatého (CO), 

 případně senzor látky vyskytující se v místě působnosti JPO - amoniak 

(NH3) nebo chlor (Cl2). 

Přístroj nebo přístroje pro měření v difúzním režimu. 

Střední jednotky „S“: 

 senzor pro detekci hořlavých plynů a par (LEL) bez filtru, 

 PID senzor pro detekci těkavých organických látek, 

 senzor pro detekci oxidu uhelnatého (CO), 

 senzor pro detekci chloru (Cl2). 
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Přístroj nebo přístroje pro měření v difúzním režimu. Příslušenstvím pro měřicí 

přístroj musí být manuální pumpa s hadicí minimální délky 2 metry pro nasávání možných 

koncentrací NL z těžko přístupných míst, nebo měření z bezpečné vzdálenosti od místa 

úniku nebezpečné látky. 

Opěrné jednotky „O“: 

 senzor pro detekci hořlavých plynů a par (LEL) bez filtru, 

 PID senzor pro detekci těkavých organických látek, 

 senzor pro detekci oxidu uhelnatého (CO), 

 senzor pro detekci chloru (Cl2). 

Přístroj nebo přístroje pro měření v difúzním režimu. V příslušenství měřicího 

přístroje, stejně jako u jednotek typu „S“, je manuální pumpa s hadicí. 

Senzor pro detekci kyslíku (O2) nebude do efektivních kombinací z důvodu 

nevyužitelnosti nijak zařazen, z důvodu nevyužitelnosti. Využití senzoru je např.  

při vyvádění osob ze zakouřených prostor pomocí filtračních vyváděcích kukel, 

podmínkou pro jejich použití je potřebná minimální koncentrace kyslíku v atmosféře. JPO, 

které nejsou vybavené jinými věcnými prostředky pro evakuaci ze zakouřených prostor, 

např. vyváděcí kukly s přívodem vzduchu z tlakové lahve hasiče, nejsou schopny žádným 

jiným způsobem nahradit koncentraci kyslíku v atmosféře. Při požáru vznikají plynné 

produkty hoření (např. CO), jejichž účinek může mít i při nízké koncentraci v dýchané 

atmosféře pro člověka vážné následky [1]. Při požáru se v drtivé většině setkáme 

s nebezpečnými látkami vznikajícími při nedokonalém hoření smísením v atmosféře  

(s normálním obsahem kyslíku). Tento stav umožňuje použití filtračních vyváděcích kukel. 

HZS Plzeňského kraje má ve výbavě JPO takové věcné prostředky, tudíž je měření 

koncentrace kyslíku v atmosféře zbytečné. Použití senzoru také zvyšuje pořizovací ceny 

přístrojů, náklady na kalibraci a servis.  

Vyskytují se ale i případy, kdy je monitorování obsahu kyslíku v atmosféře nutné, 

např. v hlubokých nevětraných místech (propastech), kabelových kanálech, jeskyních, atd. 

Pro použití v těchto případech je nutné vybavení buď přístrojem se samotným senzorem 

pro detekci kyslíku, nebo přidáním senzoru do již navržených přístrojů. 
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9 Hodnocení ekonomické náročnosti 

Pro vytvoření bakalářské práce byly obchodními zástupci firem Ges CZ s. r. o.  

a Dräger Safety s. r. o. poskytnuty ceníky jimi nabízených přístrojů [26], [27]. Údaje jsou 

poskytnuty pouze pro účely této bakalářské práce. Ceny jsou uváděny bez DPH. 

Přepočtový kurz (27,43 Kč = 1 €) je platný ke dni 5. 4. 2014. 

 Pořizovací náklady 9.1

Konfigurace pro základní jednotky „Z“: 

Z důvodu druhu a kombinace zvolených senzorů přicházejí v úvahu pro osazení 

všech senzorů do jednoho přístroje pouze detektory uvedené v Tab. 20.  

Tab. 20 Přístroje s kompletním osazením požadovaných senzorů [26], [27] 

Gas Alert Micro 5 Dräger X-am 5000 

Položka Cena [€]  Položka Cena [Kč] 

Přístroj 460 Přístroj 12 150 

Senzor LEL 150 Senzor LEL 5 886 

Senzor CO 175 Senzor CO 4 941 

Senzor NH3 nebo Cl2 395 Senzor NH3 nebo Cl2 8 532 

Napájecí zdroj + nabíječka 130 

  Přepočtový kurz 27,43 Napájecí zdroj + nabíječka 3 699 

Celkem Kč 35 933 Celkem Kč 35 208 

 

V případě že netrváme na umístění všech senzorů najednou do jediného přístroje, 

můžeme u detektorů GA zvolit přístroj MicroClip XT, který také vyhovuje našim 

podmínkám. Přístroj Dräger musíme zvolit stejný, o řadu nižší (X-am 2500) neumožňuje 

umístění senzoru LEL a CO najednou (Tab. 21). Detektor třetího plynu (NH3 nebo Cl2) 

doplníme jednoplynovým přístrojem, Dräger Pac 7000 nebo GA Extreme (Tab. 22, 23). 
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Tab. 21 Přístroje s částečným osazením požadovaných senzorů (LEL, CO) [26], [27] 

Gas Alert MicroClip XT Dräger X-am 5000 

Položka Cena [€]  Položka Cena [Kč] 

MicroClip XT - LEL, CO 402 X-am 5000 - přístroj 12 150 

    Senzor LEL 5 886 

    Senzor CO 4 941 

Přepočtový kurz 27,43 Napájecí zdroj + nabíječka 3 699 

Celkem Kč 11 027 Celkem Kč 26 676 

Tab. 22 Přístroje s částečným osazením požadovaných senzorů (NH3) [26], [27] 

Gas Alert Extreme Dräger Pac 7000 

Položka Cena [€]  Položka Cena [Kč] 

Extreme - NH3 427 Pac 7000 - NH3 14 823 

Přepočtový kurz 27,43       

Celkem Kč 11 713 Celkem Kč 14 823 

 

Tab. 23 Přístroje s částečným osazením požadovaných senzorů (Cl2) [26], [27] 

Gas Alert Extreme Dräger Pac 7000 

Položka Cena [€]  Položka Cena [Kč] 

Extreme - Cl2 345 Pac 7000 - Cl2 14 823 

Přepočtový kurz 27,43       

Celkem Kč 9 463 Celkem Kč 14 823 

 

Při uložení všech senzorů do jednoho přístroje je cena přístrojů od obou 

společností téměř totožná. Cenově nejvýhodnější je přístroj GA MicroClip XT se senzory 

LEL a CO, v případě potřeby doplněn dalším přístrojem GA Extreme se senzorem Cl2 

nebo NH3, dle výskytu konkrétní látky v místě působiště JPO. 
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Konfigurace pro střední „S“ a opěrné jednotky „O“: 

Z druhu zvolených senzorů přichází v úvahu pro osazení všech senzorů  

do jednoho přístroje pouze detektor GA Micro 5 PID. Společnost Dräger nabízí přístroj 

s možností umístění PID senzoru (X-am 7000), ale jeho rozměry a váha nejsou vhodné  

pro běžné používání u jednotek HZS PK. Nezbývá nám tedy nic jiného, než použít X-am 

5000 se senzory LEL, CO, Cl2 a doplnit ho dalším přístrojem (Tab. 24). Nahrazení senzoru 

u společnosti Dräger je možné samostatným přístrojem Multi PID 2 (Tab. 25). Důvodem 

umístění senzoru Cl2 a ne NH3 je ten, že je PID senzor je schopný amoniak detekovat. 

Tab. 24 Přístroje s možným osazením požadovanými senzory [26], [27] 

Gas Alert Micro 5 PID Dräger X-am 5000 

Položka Cena [€]  Položka Cena [Kč] 

Micro 5 - přístroj 460 X-am 5000 - přístroj 12 150 

Senzor LEL 150 Senzor LEL 5 886 

Senzor Cl2 275 Senzor CO 4 941 

Senzor PID 525 Senzor Cl2 8 532 

Napájecí zdroj + nabíječka 130 Napájecí zdroj + nabíječka 3 699 

Manuální pumpa 79 Pumpa 6 777 

Přepočtový kurz 27,43 

  

  

Celkem Kč 44 409 Celkem Kč 41 985 

 

Tab. 25 Přístroj osazený PID senzorem [26], [27] 

Gas Alert Dräger 

Položka Cena [€]  Položka Cena [Kč] 

- - Multi PID 2 - sada + kalibr. 114 318 

Celkem Kč - Celkem Kč 114 318 

 

Jak bylo výše zmíněno, konfiguraci všech čtyř senzorů najednou umožňuje pouze 

přístroj GA Micro 5 PID. Další možností je použití přístroje Dräger X-am 5000 (senzory 

LEL, CO a Cl2) a doplněním dalším přístrojem Dräger Multi PID 2 - tato konfigurace je 

však neekonomická v porovnání s konkurenčním přístrojem GA. Je ale nutné zdůraznit,  

že cena detektoru Dräger Multi PID 2 je kompletní, tzn. i s doplňky potřebnými  

ke kalibraci přístroje (regulátor pro kalibrační plyn, kalibrační plyn, kabel, software 

k počítači, náhradní baterie, nabíječ, předřadné trubičky a jejich upevnění). 
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S přihlédnutím k ceně přístrojů a možnosti umístění senzorů, je v Tab. 26 

zobrazené rozmístění konkrétních druhů přístrojů. 

Tab. 26 Navržené plynové detektory u HZS Plzeňského kraje 

Požární Stanice Micro 5 PID MicroClip XT Extreme 

Plzeň - Košutka 2 2   

Domažlice 1 2   

Klatovy 1 2   

Rokycany 1 2   

Tachov 1 2   

Plzeň - Střed   2   

Plzeň - Slovany   2   

Přeštice 1 2   

Plasy 1 2   

Staňkov   1 1 (NH3) 

Horažďovice   1   

Sušice   1 1 (Cl2) 

Nepomuk   1   

Stříbro   1 1 (NH3) 

Radnice   1   

Nýřany   1   

Celkem 8 25 3 

  Celkem HZS PK 36 

bez výplně LEL, CO 

   LEL, Cl2, PID 

   Cl2 nebo NH3 

  

Přístroje GA Micro 5 PID jsou umístěny vždy na speciálním automobilu 

(technický či chemický automobil, chemický kontejner). Důvodem nadměrného počtu 

detektorů (dle vyhlášky č. 247/2001) na stanici Plzeň - Košutka je umístění detektoru 

do technického automobilu i chemického kontejneru, který je zde dislokován. Je však 

nutné počítat s navýšením počtu o záložní přístroje, z důvodu případné poruchy  

nebo servisu přístroje. 
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 Náklady na kalibraci 9.2

U všech detekčních přístrojů je nutná poměrně častá kalibrace senzorů danými 

plyny, aby se upravila přesnost senzoru na určenou mez a současně funkčnost senzoru 

LEL. Výrobci doporučují provedení kontroly funkčnosti přístroje bump testem  

před každým měřením - v podmínkách HZS špatně uskutečnitelné. Všechny výše uvedené 

přístroje GA a Dräger musí být kalibrovány jednou za 6 měsíců. Výjimkou je přístroj Multi 

PID 2, kde se musí kalibrace provádět jednou za měsíc [26], [27].  

Kalibraci je možné uskutečnit buď přímo u společnosti Ges CZ s. r. o.  

či Dräger Safety s. r. o. (Tab. 27), nebo si můžeme zakoupit potřebné vybavení a kalibrovat 

osobně, např. na centrální stanici. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. 

Tab. 27 Ceny kalibrací jednotlivých přístrojů [26], [28] 

Kalibrace (ceny v Kč) 

Gas Alert Dräger 

Micro 5 PID 2 300 X-am 5000
2)

 460 

MicroClip XT
1)

 850 X-am 5000
1)

 360 

Extreme
3)

 2 300 Multi PID 2 460 

1) LEL, CO 

2) LEL, CO, Cl2 nebo NH3 

3) Cl2 nebo NH3 

 

Ceny kalibrací přístrojů GA jsou konečné - technik přijede na předem smluvené 

místo i s kalibračním zařízením. Do ceny kalibrace přístrojů Dräger musíme navíc 

započítat cenu dopravného na místo kalibrace (Praha, Ostrava, Polička, Chomutov)  

a platové ohodnocení zaměstnance. Celkové náklady na kalibraci základního počtu 

přístrojů GA jsou zhruba 46 tisíc korun za půl roku. Náklady kalibrace detektorů Dräger je 

součtem cestovného do nejbližšího místa kalibrace (Praha - cca 188 km; 5Kč/km),  

platu zaměstnance (cca 240Kč/h; 7 hod.) a ceny samotné kalibrace přístrojů [28].  

Celkem přibližně 47 tisíc korun za půl roku. Náklady na kalibraci jsou tedy téměř stejné. 

V případě, že se rozhodneme kalibrovat přístroje sami, je nutné zakoupení 

originálního příslušenství ke kalibraci (Tab. 28) vyjma plynů. Společnosti 
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zprostředkovávají školení pro získání certifikátu opravňujícímu ke kalibraci a základnímu 

servisu detektorů (výměna akumulátoru, atd.) [26], [27]. 

Při kalibraci zjišťujeme i funkceschopnost senzorů. V případě funkčního senzoru 

dojde ke kalibraci a vynulování počítadla dnů do další kalibrace. Když budeme kalibrovat 

vadný senzor, přístroj nahlásí chybu - nutnost odeslání přístroje do autorizovaného servisu. 

Tab. 28 Potřebné vybavení ke kalibraci přístrojů [26], [27] 

Kalibrace 

Gas Alert Dräger  

Položka Cena [€]  Položka Cena [Kč] 

Micro Dock II - Micro 5 2245 X-dock 6300 X-am 48 573 

Micro Dock II - MicroClip 2195 X-dock Manager Prof. 25 650 

Micro Dock II - Extreme 2195 Redukční ventil (LEL, CO) 8 883 

Redukční ventil (LEL, CO) 125 Redukční ventil (Cl2) 8 883 

Redukční ventil (NH3) 250 Redukční ventil (NH3) 8 883 

Redukční ventil (Cl2) 250 Těsnící kazeta X-am 690 

Redukční ventil (PID) 125 Vitonová hadice (4 m) 2 720 

Přepočtový kurz 27,43 Síťový zdroj 2 079 

Celkem Kč 202 571 Celkem Kč 106 361 

 

Z výše vypočítaných hodnot je vidět, že náklady na pořízení zařízení na kalibraci 

vybraných přístrojů jsou u přístrojů Gas Alert vyšší oproti přístrojům Dräger. To je 

způsobeno vybráním několika druhy detekčních přístrojů, z nichž každý potřebuje svou 

kalibrační stanici (GA Micro 5, MicroClip XT, Extreme). Nákup těchto kalibračních stanic 

není nutný - protože v příslušenství každého přístroje GA je kalibrační čepička s hadičkou. 

Ve větším měřítku (kalibrační stanice přístrojů na centrální stanici) kalibrační stanice 

značně urychlí a zjednoduší činnosti při kalibraci. Malé úspory může být dosaženo 

ušetřením jednoho redukčního ventilu, používáním společné kalibrační směsi smíchané 

z CO a CH4 v inertním plynu. 

U příslušenství přístrojů Dräger je cena nižší z důvodu používání jednoho 

totožného přístroje (X-am 5000). K těmto nákladům je ovšem započítat také cena 

příslušenství přístroje Multi PID 2, která je již zahrnuta v ceně přístroje. 
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Ceny zahrnují pouze zařízení potřebná ke kalibraci přístrojů (Tab. 28),  

je nutné počítat s navýšením nákladů o ceny kalibračních plynů. Náklady na pořízení jsou 

v obou případech stejné, příklad ceny kalibračních plynů nabízených firmou Ges CZ s. r. o. 

je uveden níže (Tab. 29). Pro kalibraci nemusíme použít originální plyny od výrobce,  

je nutné pouze dodržení předepsané čistoty a koncentrace kalibračních plynů. Senzory lze 

kalibrovat i jinými plyny, než těmi, které senzor měří. Přesné informace o senzoru  

a plynech pro jeho kalibraci jsou popsány v listu daného senzoru na stránkách výrobce. 

Tab. 29 Příklad ceny kalibračních plynů [27] 

  Množství náplně 

  12 l 34 l 58 l 110 l 

Cena [€] - 245 369 425 

Cena Kč - 6 720 10 122 11 658 

 

Tab. 30 Spotřeba plynu u kalibračních přístrojů Gas Alert [27] 

  Micro 5 PID MicroClip Extreme Spotřeba plynu 

  
1 

kalibr. 

8 

kusů 

1 

kalibr. 

25 

kusů 

1 

kalibr. 

3 

kusy 
12 měsíců 

IC4H8 5 l 40 l - - - - 80 l 

CH4 5 l 40 l 0,25 l 6,25 l - - 92,5 l 

NH3 - - - - 5 l 
10 l 

(2 ks) 
20 l 

Cl2 5 l 40 l - - 5 l 
5 l 

(1 ks) 
90 l 

CO - - 0,25 l 6,25 l - - 12,5 l 

 

Tab. 31 Spotřeba plynu u kalibračních přístrojů Dräger [26] 

  X-am 5000 Multi PID 2 Spotřeba plynu 

  
1 

kalibr. 

25 

kusů 

1 

kalibr. 

8 

kusů 
12 měsíců 

IC4H8 - - 0,5 l 4 l 24 l 

CH4 0,25 l 6,25 l - - 13,5 l 

CO 0,25 l 6,25 l - - 13,5 l 

Cl2 0,25 l 
0,25 l 

(1 ks) 
- - 0,5 l 

NH3 0,25 l 
0,5 l 

(2 ks) 
- - 1 l 
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Náklady na roční spotřebu kalibračního plynu pro přístroje Gas Alert (Tab. 30) 

jsou přibližně 5 krát vyšší než u přístrojů Dräger (Tab. 31). 

 Životnosti senzorů 9.3

Nejnižší dobu životnosti mají senzory elektrochemické. Obvyklá doba životnosti 

senzoru je přibližně dva roky, doby se od sebe liší v závislosti na druhu látky, pro kterou je 

senzor určen. Elektrochemické senzory jsou také náchylné na větší koncentrace plynu,  

než je rozsah koncentrací plynu - dojde ke zničení senzoru. Senzory fotoionizační  

a infračervené jsou za určitých okolností téměř s neomezenou životností (pokud jsou 

rozebíratelné). Může u nich dojít pouze k poruše nebo zaprášení zdroje záření. Po zničení 

lampy je nutné jí vyměnit. 

Minimální životnosti vybraných senzorů [13]: 

 O2 - 2 roky, 

 Cl2 - 1,5 roku, 

 CO - 2 (5) roky, 

 NH3 - 2 roky, 

 LEL - 2 roky. 

Senzory s nejnižší životností jsou pro detekci exotických plynů (Cl2, NH3, …). 

Pro měření některých druhů plynů mohou být vyrobeny senzory s životností i 5 let,  

jejich dlouhá doba životnosti se však projeví na ceně - téměř dvojnásobná. Je tedy otázkou,  

zda do senzoru s delší životností investovat, protože dané doby funkčnosti jsou pouze 

informativní. Není vyloučeno, že senzor s předepsanou životností 2 roky, vydrží 3 roky. 

 Detekce ostatních plynů 9.4

Možnost detekce jiných plynů senzorem, než na který je určen není vyloučená. 

Dokazuje to i možnost kalibrace senzoru jiným plynem, než na který je senzor určen [13]. 

Zobrazení koncentrace jiného plynu nemusí být stejné jako daného plynu senzoru,  

příklad zobrazení na Obr. 21. 
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Obr. 21 Zobrazení jiných plynů 

 

Tab. 32 Křížové hodnoty senzoru NH3 (Dräger) [13] 

Látka Značka Koncentrace Hodnota 

Oxid uhličitý CO2 10 obj. % - 

Oxid uhelnatý CO 1000 ppm - 

Chlor Cl2 10 ppm ≤ -30 

Ethyn C2H2 100 ppm - 

Ethylalkohol C2H5OH 250 ppm ≤ 40 

Vodík H2 1000 ppm ≤ 4 

Chlorovodík HCl 20 ppm ≤ -15 

Sirovodík H2S 20 ppm ≤ 70 

Metan CH4 0,9 obj. % - 

Oxid dusičitý NO2 20 ppm ≤ -10 

Oxid dusnatý NO 20 ppm ≤ 10 

Ozón O3 0,5 ppm - 

Fosfin PH3 1 ppm ≤ 2 

Oxid siřičitý SO2 20 ppm - 

 

Vysvětlení Tab. 32 - v přístroji máme osazený senzor určený pro detekci NH3, 

v prostředí s výskytem chloru o koncentraci 10 ppm bude přístroj zobrazovat hodnotu 

menší nebo rovnou -30 ppm NH3. 

Pro představu je zde zobrazena tabulka s křížovými hodnotami plynů pro senzor 

Amoniaku firmy Dräger (Tab. 32). Křížové hodnoty každého senzoru jsou měřené 

experimentálně, pro detailnější informace o senzoru je třeba kontaktovat výrobce senzoru. 
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10 Detekce na místě zásahu 

O použití věcných prostředků pro detekci a analýzu nebezpečných chemických 

látek nebo bojových chemických látek rozhoduje velitel zásahu, popřípadě velitel jednotky. 

Použité prostředky pro detekci musí umět ovládat technik, velitel družstva nebo určení 

hasiči v družstvu. Pokud zasahující jednotka není schopna dostupnými prostředky zjistit 

identitu látky, provede odběr vzorku a povolá příslušnou chemickou laboratoř (výjezdová 

skupina) HZS ČR [5]. 

Na místě zásahu s přítomností neznámé nebezpečné látky je důležité chránit  

se proti jejím možným účinkům, např. intoxikace, poleptání, infekce, podchlazení, atd. 

 Úkoly a postup činnosti při zásahu 10.1

Jednotky PO mají za úkol provádět činnosti vedoucí k omezení rozsahu havárie  

a snížení bezprostředních rizik - všechny činnosti, které vedou ke stabilizaci havárie. 

Velitel zásahu musí zvolit takový postup při záchranných a likvidačních pracích,  

aby v co nejmenší míře ohrozil bezpečnost zasahujících jednotek a činnosti nevyvolávaly 

neúnosná rizika pro okolí [2]. 

Při příjezdu na místo havárie: 

1. zvolená cesta příjezdu na místo havárie po směru větru, 

2. zastavit v bezpečné vzdálenosti od místa úniku NL, 

3. vykonání prvořadých opatření: 

 průzkum, 

 opatření k záchraně osob a zvířat, uzavření místa havárie, 

 přivolání posilových jednotek (předurčené jednotky pro zásah  

na NL), 

4. do doby, dokud se nezjistí, o jakou látku se jedná: 

 dodržení bezpečné vzdálenosti (zpravidla 100 m), 

 vytyčení nebezpečné a vnější zóny, 

 vyloučení iniciačních zdrojů, 
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 nasazení co nejmenšího počtu hasičů v nebezpečné zóně, 

 jistící skupiny hasičů v nebezpečné zóně, 

 trojnásobná požární ochrana, 

 zabránění dalšího úniku nebo rozšiřování NL, 

 pokusit se identifikovat látku, získat informace o jejím nebezpečí, 

 průběžně hodnotit situaci, 

5. stanovení cílů pro jednotky PO na základě průzkumu: 

 možnost šíření NL (směr větru, vývoj počasí), 

 znečištění povrchových nebo podzemních vod, 

 zdroje iniciace, možnost výbuchu, 

 profil terénu v místě události, hustota osídlení, 

6. mimo tyto činnosti je třeba: 

 organizování směru příjezdu posilových jednotek z návětrné 

strany, 

 při rozmisťování jednotek počítat s náhlou změnou situace, 

 rozdělit místo zásahu na zóny s charakteristickým nebezpečím, 

 využít informace poskytnuté operačním střediskem nebo informace 

dostupné na místě havárie, 

 stanovit činnosti a způsob ochrany při jejich vykonávání, 

 zvážit nutnost informovat obyvatele i podniky, kterých se mohou 

dotknout účinky havárie, o vzniklé situaci, 

 stanovit prognózu dalšího vývoje situace. 
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11 Závěr 

Zvolená kombinace senzorů splňuje vyhlášku č. 247/2001 Sb. o organizaci  

a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších právních předpisů, a zároveň 

umožňuje detekovat nebezpečné chemické látky vyskytující se v dislokaci JPO.  

Použitím senzoru bez filtru pro detekci hořlavých plynů a par je docíleno detekce 

většího množství látek a to téměř o jednu polovinu, viz příloha B. 

Umístěním PID senzoru do přístrojů středních a opěrných jednotek bylo dosaženo 

zvýšení počtu detekovaných látek - oproti přístroji, do kterého lze umístit senzory  

pro detekci čtyř plynů. PID senzor detekuje až 306 těkavých organických látek, což je 76 

krát více látek. Seznam látek detekovaných PID senzorem, viz příloha A. Všechny tyto 

látky senzor detekuje, ale zobrazuje pouze jejich obecnou hodnotu koncentrace.  

Do přístroje, ve kterém je senzor umístěn, můžeme zadat korekční faktor konkrétní látky, 

pak nám bude přístroj zobrazovat skutečnou koncentraci dané látky nacházející  

se v atmosféře. K tomuto počtu detekovaných látek ještě můžeme připočítat látky, 

detekující přístroj přes křížové hodnoty, příklad Tab. 32. 

Pořizovací cena vybraných přístrojů Gas Alert je téměř o polovinu nižší, oproti 

přístrojům Dräger. Ceny přístrojů Dräger jsou však zkreslené, při koupi přístroje Dräger 

Multi PID 2 je zapsaná cena za komplet, i s kalibračním zařízením. Při koupi kalibrační 

stanice přístrojů a její umístění např. na krajskou centrální stanici přinese úsporu 

v nákladech na kalibraci 

Přístroje společnosti Dräger mají 5 krát nižší spotřebu plynu potřebného  

ke kalibraci zařízení. Spočítaný rozdíl nákladů na kalibraci je přibližně 20 tisíc korun 

ročně. 

I při použití stanovených kombinací senzorů je nutné myslet na to, že není možné 

detekovat všechny nebezpečné látky, které se mohou vyskytovat na místě zásahu. Je nutné 

JPO vybavit věcnými prostředky pro detekci bojových chemických látek, nejlépe 

detekčními trubičkami - nízká pořizovací cena a jednoduchá obsluha. PID senzor detekuje 

také několik BCHL, ale z hlediska sjednocení je doporučeno vybavit trubičkami  

pro detekci BCHL všechny jednotky HZS Plzeňského kraje. Navíc je doporučené vybavení 
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některých jednotek přístrojem se senzorem pro monitorování koncentrace kyslíku 

v atmosféře, např. lezecké skupiny. Kyslíkový senzor je možné doplnit do přístrojů GA 

MicroClip XT, Micro 5 PID a Dräger X-am 5000.  
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Příloha A Seznam plynů detekovaných PID senzorem. 
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Příloha B Seznam plynů detekovaných senzorem pro hořlavé plyny a páry. 

 

 


