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Anotace 

HADERKA, Jan. Zbytkový obsah toxických látek v zásahových oblecích. Ostrava, 2015. 

Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Diplomová práce se zabývá stanovením toxických látek, které zůstávají 

v zásahovém oděvu po požárním zásahu v obytné budově. V úvodu je nastíněn důvod 

nutnosti se zabývat touto problematikou. Dále je proveden teoretický rozbor toxických 

látek, vznikajících při požáru. Celá práce se zaměřuje především na problematiku vzniku 

rakoviny u hasičů, způsobenou přítomností polycyklických aromatických uhlovodíků. 

Praktická část popisuje provedené experimentální měření. V úvodu praktické části je 

popsána použitá metoda pro stanovení toxických látek, včetně jejího průběhu. Dále jsou 

vyhodnoceny rozbory vzorků. V závěru je provedeno shrnutí celé diplomové práce a 

popsány aspekty, které by měly být zohledněny v případě pokračování řešení této 

problematiky. 
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 This thesis deals with investigation of toxic substances, that remains in firefighter 

gear after residental fires. At the beginning are basic reasons why this issue is important. 

Another chapter is theoretical part about toxic substances appeared in case of fire. It is 

focused on development of cancer, This cancer may be caused by polycyclic aromatic 

hydrocarbons. Practical part characterizes the experimental measurement. It includes the 

methodology and process of the investigation of toxic substances. There is also evaluation 

of the measured swatches. In the conclusions is a summary of the work done and another 
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1 Úvod 

Doby, kdy špinavý a kouřem zapáchající převlečník byl známkou cti a nabytých zkušeností 

jsou naštěstí pryč. Také doby, kdy se při požáru hasiči setkávají pouze s hořícím dřevem či 

slámou jsou již dávno minulostí. Vybavení dnešních hasičů je denně podrobováno 

nástrahám současné doby. Pokud se zaměříme pouze na mimořádné události typu požár, 

tak jen pouhým pohledem laika lehce zjistíme, že vývin zplodin hoření při bytovém 

požáru, při požáru automobilu, kontejneru či jen pouhé zahoření běžného moderního 

vybavení, se neobejde bez vývinu určitého množství toxického kouře, který obsahuje 

spoustu organických i anorganických látek. Každá z těchto látek má určitý charakter pro 

lidské tělo. Některé jsou bez nebezpečí, ale většina z nich představuje pro lidské tělo 

obrovský zdroj rizik. Části těchto rizik lze předcházet použitím izolačního dýchacího 

přístroje (IDP). Ovšem tento způsob ochrany nás chrání pouze před vnikem nebezpečných 

látek do těla respiračními cestami. Další cesta do těla pro tyto látky je naše kůže. Nejedná 

se vůbec o zanedbatelnou možnou cestu pro toxické látky do našeho těla. Důkazem může 

být lékařský posudek po požáru kancelářské budovy v Binghamtonu v New Yorku. Tento 

posudek vznikl s odstupem několika měsíců po této události na základě odběru vzorků 

krve zasahujících hasičů, ve které bylo nalezeno stále ještě určité množství toxických látek 

vznikajících při požáru [23]. Bohužel, dle zjištění autora, se ochranou této vstupní cesty do 

těla v České republice nikdo příliš nezabývá. Synergický účinek toxických látek se nemusí 

projevit u hasiče v krátké době, ale s odstupem času se ukazuje, že expozice kůže 

toxickými látkami a nedostatečná či pozdní dekontaminace za profesní život hasiče může 

vést ke vzniku rakoviny.  

Cílem této práce je stanovit množství toxických látek, které zůstávají v hasičském 

převlečníku nejen okamžitě po požáru, ale i po oprání. Smyslem měření zbytkového 

množství je fakt, že v dnešní době vyjíždí hasiči k mimořádným událostem nejrůznějšího 

druhu. Může to být například akutní otevření bytu, dopravní nehoda či požár. Při zdolávání 

všech těchto událostí a vykonávání dalších činností nejen na hasičské stanici, ale i mimo 

ni, si hasiči oblékají převlečník, ve kterém chodí i do požáru. Tudíž doba, kdy můžou 

zbytková množství toxických látek působit na lidský organismus přes kůži, není 

zanedbatelná. Za účelem nastínění této problematiky byla provedena měření, uvedená 

v dalších kapitolách této práce. 
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První část práce je zaměřena na teoretický rozbor problematiky. Je zde rozebrána 

toxicita látek s podrobnějším rozborem karcinogenních vlastností a dopadem na zdraví 

člověka. Teoretická část také popisuje produkty hoření, obzvláště vlastnosti 

polycyklických aromatických uhlovodíků a dále popisuje možnosti čištění zásahových 

oděvů a na základě průzkumu mezi hasiči dokládá, jak často si jednotliví hasiči oděv 

perou. 

Druhou částí práce je vlastní popis navrženého experimentálního měření, které 

proběhlo ve zkušebním požáru. Ten simuloval podmínky požárního zásahu v obytné 

budově. Následně se zde popisuje metoda stanovení zbytkového obsahu toxických látek a 

je proveden rozbor naměřených hodnot. 

V závěru je vyhodnoceno měření a popsány zjištěné skutečnosti, ke kterým autor 

došel touto prací. 
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2 Rešerše 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum odborných vědeckých publikací, které řeší 

problematiku čistoty a znečištění hasičských převlečníku zplodinami, které vznikají při 

požáru a mají pro člověka negativní vliv na zdraví. Respektive se nemuselo jednat pouze o 

problematiku hasičských převlečníků, ale i o celkové vzniklé množství nebezpečných látek 

vlivem hoření. Autor se zaměřil především na polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), 

které mohou být svými vlastnostmi karcinogenní pro člověka. Téměř veškerá objevená 

literatura a především měření jsou zahraniční (USA, Austrálie). 

 Z českojazyčných zdrojů zkoumající hledanou problematiku byla nalezena práce 

z roku 1993 [8]. Jelikož se autorovi nepovedlo sehnat celou výzkumnou práci, vychází pro 

účely této rešerše ze skript Nauka o materiálu [3] a z konzultací s panem Ing. Bohdanem 

Filipim, PhD.. V uvedené práci byly podrobeny rozboru hasičské převlečníky na PAH 

pomocí daného rozpouštědla. Jelikož je práce poměrně stará a v materiálu zkoumaných 

převlečníků převládala bavlna, je podle autora nevhodné se tímto měřením řídit. Další 

faktor, kvůli kterému nemůžou být naměřené hodnoty směrodatné, je materiálová skladba 

vybavení domácností a jiných hořlavých látek, která se za posledních několik let významně 

změnila. 

 Diplomová práce [5] rozebírá možnosti odběru vzorků PAH z požářiště. Zde 

uvedené metody posloužily k prvotní představě o možnostech měření daného tématu. 

Ovšem později se ukázaly jako nevhodné a nevyužitelné.  

Jelikož se v České republice, dle zjištění autora, tímto tématem nikdo nezabýval 

podrobněji, jsou ostatní zdroje a literatura již pouze cizojazyčné.  

Na základě prostudovaných zdrojů autor zjistil, že největší zájem o tuto 

problematiku v dnešní době jeví Jeffrey O. a Grace G. Stullovi z USA. Z prostudovaných 

téměř šedesáti publikovaných článků [32] bylo autorem vybráno 11 článků, které řeší 

záležitost čistoty, údržby a dekontaminace osobních ochranných prostředků, především 

hasičských převlečníků. Všechny články pochází z let 2008 až 2014. 

Články [26] a [31] se zabývají studií hasičských kukel z pohledu nejslabšího článku 

v rámci ochrany hasiče před kontaminací nebezpečnými látkami. Dále poukazují na 
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důležitost brzkého očištění znečištěného oděvu z důvodu pokračující kontaminace hasiče 

přes kůži, která je jednou z cest do lidského těla pro nebezpečné látky. 

Články [25], [27] i [30] jsou věnovány způsobům a možnostem, jak se může 

hasičský převlečník kontaminovat nežádoucími látkami. Popisují skladbu a výhody 

moderních hasičských oděvů a osvětlují klady a zápory měření kontaminace těchto oděvů, 

příp. účinnost způsobů dekontaminace. Částečně nastiňují tyto články způsoby a metody 

měření kontaminace oděvů a poukazují, jak je často těžké změřit znečištění a určit 

nebezpečí. 

S historií vývoje osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a odolností 

vůči kontaminaci chemickými látkami se lze seznámit v [22] a [24]. Články opět poukazují 

na nedostatečnou parotěsnost hasičských převlečníků a možnost kontaminace kůže hasiče 

v tomto oděvu nejen parami pronikajícími přes textilie a membránu, ale i jemnými 

částečkami sazí.  

Vlastnosti hasičských převlečníků, uvedených v předchozím odstavci, podrobněji 

rozebírá článek [28]. Zde je poměrně podrobně popsáno kdy a za jakých podmínek se 

můžou nebezpečnými látkami kontaminovat zásahové oděvy. Dále je zde poukázáno na 

možnost křížové kontaminace se staničním oděvem při nedodržení hygienických pravidel. 

Znalost určitých, zde uvedených zákonitostí, může vést ke snížení možnosti vzniku 

rakoviny u hasiče. Konkrétní specifikace osmi pravidel jak snížit celkovou expozici 

nebezpečnými látkami, jakožto prevence před vznikem rakoviny, je nastíněna v [21]. 

Poslední články [23] týkající se hledané problematiky od autora Jeffrey O. Stull 

jsou zaměřeny opět na problematiku dnešní doby, kdy při požáru jsou spalovány 

nejrůznější syntetické materiály. Ty při hoření produkují nesčetně mnoho chemických 

látek a hasiči jsou vystaveni „koktejlu“ chemických látek, které v dané koncentraci a při 

synergickém účinku můžou mít dopad na zdraví zasahujících hasičů. Na toto téma může 

navázat článek [20], který poukazuje na fakt, že v dnešní době sice existují metody měření 

kontaminace nebezpečnými látkami, ale neexistuje pro spoustu látek předpis, ve kterém by 

bylo určeno, jak čistý je čistý hasičský převlečník. 

Všechny výše popsané články jsou napsány velmi obecně a neobsahují žádné 

přesné hodnoty. Mají především informativní charakter. 
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Text vydaný Nadací pro výzkum požární ochrany (The Fire Protection Research 

Foundation) [9] je zaměřen na statistický rozbor stáří a údržby hasičských převlečníků. 

Statistika je vytvořena pomocí dotazníků. Pro diplomovou práci je zajímavý rozbor 

četnosti a způsobu jejich praní. 

Americká studie uvedená v Journal of Environmental Monitoring [6] je zaměřena 

na vznik toxických plynů a par při požáru automobilu. Skupina hasičů podstupovala 

simulovaným požárům automobilu, při kterých byly zkoumány látky, již se uvolňují do 

ovzduší. V úvahu bylo bráno několik faktorů ovlivňujících množství těchto látek (např. 

směr a síla větru, doba expozice apod.). Zkoumané látky byly širokého spektra, obsahovaly 

i rozbor množství vzniklých PAH. 

Report organizace NIOSH [7] popisuje pilotní studii, ve které bylo hlavním cílem 

zjistit množství PAH a těkavých organických sloučenin a těkavých organických látek 

(VOC), které se dostanou do těla hasiče při požáru. Bylo zjišťováno množství těchto látek 

na kůži po požáru a poté s určitým časovým odstupem. Stejné měření bylo provedeno 

z moči a dechu. Měření probíhala v USA v roce 2013. 

Výzkumníci z Queensland Fire and Rescue Service [10], [11] rozebírají studii, jejíž 

podstatou bylo měření obsahu PAH a VOC v okolním ovzduší při požáru, hasičském 

převlečníku a na kůži po požáru. Měření probíhala na základě odběru vzorků z ovzduší na 

a pod převlečníkem a také pomocí náplastí nalepených na několika místech na 

končetinách. Jedna studie se věnuje požárům LPG, další studie popisuje bytové požáry. 

Obě studie vznikly v Austrálii v roce 2011. 

Americká studie [2] se zabývala měřením množství toxických látek vznikajících při 

reálném požáru. Pomocí automatického nasávače vzduchu umístěného na IDP byly 

odebírány vzorky kouře. Následný rozbor dokázal přítomnost spousty toxických látek 

včetně PAH. Opět byla práce zaměřena na toxicitu ovzduší. Nikoliv na toxicitu látek, které 

se zachytí na zásahový oděv a jsou ve styku s kůží hasiče. 

Jak je vidět, měření zabývajících se množstvím vznikajících PAH v ovzduší při 

požáru bylo na světě provedeno několik. Avšak žádná z těchto studií neřeší problematiku 

množství těchto nebezpečných látek v hasičském převlečníku po dekontaminaci praním. 

Také použité způsoby měření by byly nevhodné pro řešení dané problematiky, a proto 

autor nemohl tyto metody použít. 



6 

 

3 Toxicita látek 

Toxicita je vlastnost látek mít škodlivý účinek na živé organismy. Většinou tedy chápeme 

tento pojem jako škodlivý pro člověka. Ovšem z pohledu toxikologie tomu tak není. 

Chemikálie, která není škodlivá pro člověka, může být škodlivá pro jiné organismy a 

naopak. Proto, chceme-li použít termín toxická látka, je třeba znát podmínky a 

mechanismus, kterými je škodlivý účinek vyvolán.  

Synonyma pro slovo toxický jsou škodlivý, jedovatý. Proto, pokud bude použito 

některé z těchto slov v další části práce, autor se vždy odkazuje k toxicitě. 

Věda, která se zabývá toxicitou, se nazývá toxikologie. Toxikologie je věda o 

jedech a účincích jedů na živé organismy. Toxikologie popisuje chemické látky, jejich 

původ, fyzikální a chemické vlastnosti. Zkoumá cesty vstupu jedů do organismu, jako i 

jejich změny uvnitř organismu, zkoumá působení na živou hmotu. 

Toxikologie se vyvinula ve vědecký obor, který studuje účinky chemických 

sloučenin na biologické organismy z kvalitativního i kvantitativního hlediska. Chemická 

sloučenina nemá jen škodlivé a nežádoucí, ale i příznivé a požadované vlastnosti. Jak se 

vlastnosti projeví, to závisí na okolnostech, za kterých působí, na způsobu jak se látka do 

organismu dostane, na množství látky, které organismus musí zpracovat a taktéž na druhu 

organismu. 

Celkově problematika posouzení účinků látek je široká a vyžaduje 

multidisciplinární přístup [1]. 

Účinek toxické látky a jeho velikost závisí na: 

 charakteru a vlastnostech sloučeniny. Je to dané její chemickou stavbou a 

souvisejícími vlastnostmi (fyzikálněchemické, chemické, fyzikální a toxické). 

Zde je možné již dopředu např. odhadnout, že všechny PAH je možné podezřívat 

z karcinogenního účinku, pokud nebyl prokázán opak. 

 expozicí, tj. na dávce, na trvání kontaktu, na způsobu vstřebávání, na podmínkách 

expozice jako je teplo, vlhkost. 
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 exponovaném organismu a jeho populaci, tj. na druhu, kmeni, rodu, pohlaví, věku, 

celkovém zdravotním stavu, na jeho individuálních zděděných nebo získaných 

vlastnostech. 

 jiných okolnostech, jako je spolupůsobení jiných sloučenin, infekcí, nebo 

fyzikálních faktorech (hluk, vibrace, elektromagnetické pole). 

 Mezi vybrané toxické účinky látek patří podráždění kůže a sliznic, celkové 

působení (narkotický účinek), blokování přenosu kyslíku, inhibiční funkce enzymů, 

indukce činnosti enzymů, mutagenita, karcinogenita, teratogenita, hypersenzibilující 

účinky a alergeny [1]. 

 V této práci bude dále zkoumána především karcinogenita látek. 

3.1 Karcinogenita 

Chemikálie, které vyvolávají zhoubné bujení buněk a tkání jsou karcinogeny. Sloučeniny, 

které účinek karcinogenů zesilují, jsou kokarcinogeny. Neúčinné sloučeniny, jejichž 

metabolity mají karcinogenní účinek, jsou prekarcinogeny. 

 Uvádí se, že asi 80% mutagenů má i karcinogenní účinek. Mechanismus vzniku 

nádorů je velmi složitý. Prvotní příčinou může být mutace, avšak mutagenita není pro 

vznik nádoru podmínkou nutnou, ani postačující. Karcinogenní účinek můžou mít i 

sloučeniny nemutagenní. V tomto případě může jít například o poškození reparačního 

mechanismu. Naopak mutagenní chemikálie nemusí být karcinogenní. 

 Nádorové bujení je považované za důsledek inhibice mezibuněčné komunikace, 

která zajišťuje kontrolu buněčného růstu, diferenciaci buněk a jejich funkci. V normálních 

tkáních a orgánech dospělých organismů je udržována rovnováha mezi rychlostí odumírání 

a obnovou buněk tak, aby orgán byl funkční. Tvorba nových buněk je zpětnou vazbou 

regulována a inhibována. Pro nádorové buňky je charakteristická ztráta kontroly dělení. 

 Genetická teorie karcinogenity vysvětluje působení chemických karcinogenů tak, 

že prvním krokem procesu, který vede ke vzniku nádoru je interakce účinné chemikálie, 

nebo účinného metabolitu z deoxyribonukleové kyseliny a také mutace, která má za 

následek ztrátu kontroly buněčného dělení [1]. 
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3.2 Cesty vstupu škodlivých látek do lidského těla 

Škodliviny a jedy se můžou do organismu dostávat různými cestami. Nejvíc je člověk 

ohrožovaný škodlivinami a jedy v pracovním procesu. Z tohoto hlediska jsou nejdůležitější 

cesty vstupu vdechováním a pokožkou. Další cesty vstupu jako jsou intramuskulárně (do 

svalu), subkutánně (pod kůži), intravenózně (do žíly) mají větší význam v medicíně a 

v experimentální toxikologii [1]. 

3.2.1 Cesta inhalační – vdechováním 

Látka, nejčastěji v podobě plynu, prachu nebo aerosolu vstupuje dýchacími cestami do 

plic, kde se vstřebává sliznicemi, samotnými dýchacími cestami a v plicních komorách. 

Vstup jedu podporuje větší dechový objem při tělesné práci. Dobrá absorpční schopnost 

plic je dána jejich vysokým prokrvením. Vdechované aerosoly v porovnání s parami jsou 

mnohem více toxické než páry škodlivých látek vdechované ze vzduchu o stejné 

koncentraci [1]. 

 Tato cesta je poměrně dobře chráněna u zasahujících hasičů v dnešní době. 

Používání moderních přetlakových izolačních dýchacích přístrojů chrání cesty dýchací 

spolehlivě a díky tomuto vybavení jsou hasiči schopni si chránit své zdraví i v prostředí, ve 

kterém by nebylo myslitelné se nadechnout, natož přežít. 

3.2.2 Cesta perkutánní – vstřebávání kůži nebo sliznicí 

Tímto mechanismem se vstřebávají nejlépe chemické látky rozpustné v tucích. Ty prochází 

i porušenou pokožku. Vstřebávání je ulehčeno větším prokrvením pokožky v teple, při 

tělesné práci, působením teplých tekutin na pokožku apod.. Množství látek vstupujících do 

organismu se zvětšuje při porušení oděvu či promočenou obuví. Tato cesta se může stát 

významnou zejména u vysoce toxických látek. Opakovaný kontakt některých látek s kůží 

může vyvolat až přecitlivělost na tyto látky, stejně jako alergen. Průnik chemických látek 

kůží a možnou alergizaci organismu může zvyšovat i nešetrné odmašťování povrchu kůže 

(např. umývání znečištěné kůže organickými rozpouštědly jako je aceton či chlorované 

uhlovodíky – hasicí látky), poranění, odřeniny, mikropoškození skelnou vatou apod [1]. 
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 Perkutánní cesta je nejkratší vzdáleností pro spoustu toxických látek, vznikajících 

při požáru, které projdou vrstvami hasičského převlečníku a můžou tak přímo působit na 

značnou plochu lidského těla. Mezi důležité látky rozpustné v tucích, již vznikají při 

požáru, jsou PAH. Podrobnější rozbor těchto látek je rozveden v následujících kapitolách. 

3.2.3 Cesta digestivní – požitím 

Touto cestou může vstoupit každý jed. V praxi je tato cesta podceňovaná, obzvláště 

v případě používání toxických látek v průmyslu. Ne vždy se musí jednat o požití jedu 

vinou záměny, ale také znečištěním jídla ponechaného na pracovišti, případně kontaminací 

znečištěnýma rukama pracovníka toxickou látkou. Škodlivá látka se může dostat do 

zažívacího traktu polykáním některých látek v podobě prachu nebo aerosolu, které se 

zachytávají v horních cestách dýchacích (např. v nose, hltanu) při asanačních a 

likvidačních pracích na požářišti, při demolici budov a technologických zařízení [1]. 

3.3 Rizikovost práce hasičů a jejich ochrana 

Jednotky požární ochrany jsou v dnešní době nasazovány ke zdolávání mimořádných 

událostí nejrůznějšího druhu. Všemožné druhy technologií a provozů vyskytující se 

v hasebních obvodech jsou jen ty nejviditelnější zdroje rizik z pohledu toxicity. Při 

detailnějším rozboru možných zdrojů rizik kontaktu s toxickými látkami lze dojít k závěru, 

že každý požár je doprovázen vznikem těchto látek. Jelikož se plastické materiály 

nacházejí prakticky všude, kam se člověk podívá, je hoření vždy doprovázeno značným 

vývinem kouře a nesčetného množství dráždivých a toxických plynů. Kromě oxidu 

uhličitého a uhelnatého vznikají tepelným rozkladem plastických hmot např. nitrózní 

plyny, chlor, fosgen, kyanovodík, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), 

polychlorované bifenyly aj.  

 Celému tomuto „koktejlu“ chemikálií jsou vystaveni nejen zasahující hasiči, ale 

v podstatě i ostatní lidé. Stačí pouze, abyste cítili kouř, a v ten okamžik už jste exponováni. 

Velmi blízký či přímý kontakt s kouřem je místo s obrovskou koncentrací toxických látek. 

 Vybavení dnešních hasičů při požáru je nejčastěji hasičská přilba, kukla, třívrstvý 

zásahový oděv, izolační dýchací přístroj (IDP), zásahové rukavice a obuv. 



10 

 

 IDP jsou spolehlivá a efektivní ochrana již několik desítek let. Správné používání 

IDP nejen při hašení požáru dramaticky zlepšilo ochranu dýchacích cest a obličeje.  

 Dýchání, jak již bylo naznačeno výše, je pouze jedna z cest do těla pro toxické 

látky. Pronikání kůží je třeba také brát jako důležitou cestu pro spoustu chemikálií. 

Ochranou kůže, pro hasiče zasahujícího při požáru, je na většině těla třívrstvý hasičský 

oděv. Ten slouží jako ochrana před expozicí kapalinami díky své skladbě materiálu. 

Především použitím vlhkostní membrány. Ovšem tento oděv není uzpůsoben pro ochranu 

před párou a celou škálou látek tvořících kouř. Stejný problém nastává na zápěstí, kde se 

překrývá manžeta rukavic s rukávem převlečníku, dále na rozhraní nohavice převlečníku a 

zásahových bot a především na hlavě, kde dnešní kukly nelze v žádném případě označit za 

parotěsné. Stejně nelze označit za parotěsná místa na rozhraní výše uvedených výstrojních 

součástí. Tudíž některé toxické látky v průběhu požáru můžou proniknout v měřitelném 

množství až na kůži. Zvláštním problémem jsou PAH vyskytující se v kouři většiny 

požárů. 

 Základní ochranou před touto expozicí je stát mimo oblast kouře, pokud to je 

možné a nejlépe ihned po kontaminaci oděv vyčistit. Také je důležitá dekontaminace těla. 

Běžné osprchování by mělo odstranit z povrchu těla zbytky sazí a ostatních látek na 

dostatečnou mez. Sprchování po požáru by mělo být pouze ve vlažné vodě, aby nedošlo 

k roztažení póru a tím k hlubší absorpci toxických látek do těla. Případně je vhodné doplnit 

očistu těla o návštěvu teplotní komory (sauny) a vlivem tepla vypotit látky z těla ven. 

 Bohužel v současné době neexistují normativní či doporučené hodnoty pro 

maximální množství nebezpečné koncentrace látek na kůži. V této oblasti bylo provedeno 

několik měření, avšak hodnoty expozičních limitů pro různé chemické látky je stále velmi 

těžké definovat a porovnat s akceptovatelným množstvím vdechnutých látek [23]. 

3.3.1 Rakovina u hasičů 

Rakovina v hasičské profesi je blížící se katastrofa pro každého hasiče. Rakovina je 

nejnebezpečnější a nejméně uznávané ohrožení zdraví a života hasičů. 

 Několik studií opakovaně prokázalo věrohodnost důkazů statisticky vyššího 

množství vzniku různých typů rakoviny u hasičů ve srovnání s ostatní populací. 
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V porovnání s občany USA je riziko vzniku rakoviny u hasičů u těchto druhů následující 

[4]: 

 Testikulární rakovina (rakovina varlat) – 2,02 krát větší riziko 

 Mnohočetný myelom – 1,53 krát větší riziko 

 Non-Hodgkinův lymfom – 1,51 krát větší riziko 

 Rakovina kůže – 1,39 krát větší riziko 

 Rakovina prostaty – 1,28 krát větší riziko 

 Maligní melanom – 1,31 krát větší riziko 

 Rakovina mozku – 1,31 krát větší riziko 

 Rakovina tlustého střeva – 1,21 krát větší riziko 

 Leukemie – 1,14 krát větší riziko 

 Věda je teprve na počátku porozumění takhle hrůzného rozsahu problému. Již teď 

je jasné, že je třeba začít účinně řešit a podporovat problematiku rakoviny u hasičů a 

požadovat změny ve vzdělávání, školení, zdravotních prohlídkách a v osobním přístupu. 

 Možnosti setkání se s karcinogeny u hasičů jsou všude: 

 Fotografie denně dokládají práci hasičů na požářišti s dýchacím přístrojem na 

zádech, ale s nenasazenou maskou. 

 Někteří hasiči stále hrdě nosí špinavý a požárem kontaminovaný převlečník. Zde je 

obzvláště důležité, věnovat se problematice u dobrovolných hasičů. 

 Někteří instruktoři z flashover kontejnerů opakovaně nosí nevyčištěné přilby od 

zplodin hoření. 

 Hasiči mají pouze jeden převlečník a ne vždy je možnost si vzít po příjezdu na 

stanici převlečník náhradní. Tudíž v tomto špinavém a karcinogeny 

kontaminovaném převlečníku musí dosloužit směnu, než je možné jej vyčistit. 

 Zásahový oděv si hasiči neperou pravidelně. Dají jej vyčistit až po velkém požáru 

nebo až je viditelně znečištěn. 
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 Hasiči převáží špinavé převlečníky po požáru v kabině zásahového vozu a 

znečišťují si tak nejen dýchané ovzduší, ale také celou kabinu. 

 Je možné se setkat s hasičskými stanicemi, kde se skladuje zásahový oděv 

v ložnicích, kde hasiči spí. 

 Někteří hasiči nepodstupují dekontaminaci (sprše) ihned po příjezdu na základnu. 

 Bohužel neexistuje žádný bezprostřední viditelný dopad expozici karcinogenním 

látkám. Od doby mezi expozicí a výskytem maligních onemocnění může uplynout i více 

než 20 let. Toto období se nazývá období latence. 

 Na základě výše uvedených faktů uvedl Firefighter Cancer Support Network [16] 

11 způsobů, jak chránit své tělo. 

1) Používejte IDP po celou dobu zásahu. 

2) Hrubou dekontaminací OOPP odstraňte co nejvíce sazí a pevných částic. 

3) Používejte vlhčené ubrousky k očištění sazí z obličeje, krku, šíje, podpaží a rukou 

co nejdříve po sundání IDP či při možné kontaminaci. 

4) Vyměňte a operte zásahový oděv okamžitě po příjezdu na základnu. 

5) Důkladně se osprchujte okamžitě po příjezdu na základnu. 

6) Očistěte si rukavice, kuklu, přilbu a boty po příjezdu na základnu. 

7) Zásahový oděv nevozte domů, ani  jej neukládejte v soukromém vozidle. 

8) Očistěte kabinu zásahového vozu po příjezdu na základnu. 

9) Nenoste zásahový oděv do denních místností a ložnic. 

10) Nekuřte. 

11) Používejte opalovací krém. 

 Výzkumy provedené ve Spojených státech amerických dokazují, že problematika 

rakoviny u hasičů je významný problém této doby. Dle zjištění autora se o tuto 

problematikou v České republice nikdo nezajímá, což by mohl být do budoucna problém 

týkající se kvality života hasičů ve vyšším věku. 
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4 Produkty hoření 

Při skutečných podmínkách hoření základními faktory, které zapříčiňují smrt lidí nebo 

úplnou ztrátu vědomí, jsou přítomnost oxidu uhelnatého, velmi vysoká teplota, přímý 

kontakt s plamenem, nedostatek kyslíku, přítomnost kouře, přítomnost jiných toxických 

plynů, šíření paniky, strach, šok. 

 Z toxikologického hlediska jsou nejzávažnějšími problémy kouř, toxické plyny a 

nedostatek kyslíku. 

 K procesu dokonalého spalování dochází při požáru, který je dostatečně zásobován 

kyslíkem. Produkty dokonalého hoření jsou závislé na materiálu a teplotě, ale zpravidla 

vzniká oxid uhličitý, voda, oxid dusičitý, oxid siřičitý a oxid sírový, oxid fosforečný a 

halogenvodíkové kyseliny. Jenže většina reálných požárů se vyznačuje nedokonalým 

spalováním, tudíž nedostatkem kyslíku. Při tomto způsobu hoření dochází k intenzivní 

tvorbě sazí a kouře. Kromě tvorby oxidu uhelnatého, kyanovodíku, sulfanu, alifatických 

aldehydů (např. formaldehyd, acetaldehyd, akrolein), můžou pyrolitické a krakovací 

produkty reagovat i mezi sebou za tvorby nových, např. aromatických sloučenin. Tímto 

způsobem můžou vzniknout kromě benzolu a polycyklických aromatických uhlovodíků i 

další látky (např. dibenzofurany) [1]. 

4.1 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) 

4.1.1 Výskyt PAH 

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou skupina více než 100 chemických látek, 

tvořících se při požáru, nedokonalém spalování uhlí, oleje, zemního plynu, dřeva, odpadků 

a téměř všech dalších materiálů obsahujících uhlík. Všechny případy, ve kterých je možné 

pozorovat vznik sazí a tmavého kouře, se vyznačují vznikem velkého množství PAH. Dále 

lze PAH očekávat obecně tam, kde se lze setkat s vysokovroucími ropnými či uhelnými 

produkty (dehet, asfalt). Další možný zdroj vzniku PAH je výroba hliníku [12],[14],[17]. 
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4.1.2 Charakteristika PAH 

 PAH jsou tvořené uhlíkem a vodíkem, dvěma a více benzenovými jádry. Projevují 

toxické, karcinogenní a mutagenní vlastnosti. Jsou schopné se výrazně vázat na pevné 

sorbenty nebo částice (prach) i na živé organismy (schopnost bioakumulace). Jejich další 

významná vlastnost je schopnost tvořit další sloučeniny, které mohou být dokonce 

mnohem více karcinogenní [12]. 

 Čisté sloučeniny jsou krystalické pevné látky, mající bílou či nažloutlou barvu. Ve 

vodě jsou téměř nerozpustné, avšak v tucích a olejích jsou snadno rozpustné. 

 Největším zdrojem příjmu PAH pro člověka je potrava a vzduch. Majoritní způsob 

příjmu je potravou. Tento fakt ovšem nemusí platit pro kuřáky. Obsah PAH se může 

výrazně zvýšit jejich tepelnou úpravou (grilováním, pečením, uzením) [12].  

4.1.3 Dopady na zdraví člověka (hasiče) 

Páry PAH mají dráždivé účinky na oči a kůži. Negativní účinky byly prokázány na ledviny 

a játra. Také působí fotosensibilizaci [12]. 

 Na základě výsledků studií a měření Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny 

(International Agency for Research on Cancer – IARC), lze v dnešní době rozdělit celkem 

21 PAH do tří skupin dle karcinogenity (Tab. 4.1). 

  Používání přetlakových IDP, jakožto nejvyšší možné ochrany dýchacích cest, nám 

umožňuje eliminovat množství vdechnutých PAH do těla. Ovšem, jak již bylo uvedeno 

dříve, další významnou cestou pro PAH do těla je kůže. Bohužel zatím bylo provedeno jen 

velmi málo studií, zaměřených na propustnost hasičského převlečníku pro PAH. 

Z vybraných studií je možné uvést např. výzkum z australského Queenslandu [10],[11] či 

amerického Cincinnati [7]. Tudíž lze konstatovat, že jakákoliv expozice kůže PAH je pro 

zdraví člověka nebezpečná.  

 Proto je hlavním zdrojem nebezpečí pro člověka právě karcinogenita. Ta stoupá se 

vzrůstajícím počtem jader, až dosáhne maximu pro uhlovodíky s pěti kondenzovanými 

benzenovými jádry, pak opět klesá [12]. 
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Tab. 4.1 Seznam karcinogenních látek [14] 

Klasifikace dle IARC PAH 

1 

Karcinogenní pro člověka 
benzo[a]pyren 

2A 

Pravděpodobně 

karcinogenní pro člověka 

creosotes dibenzo[a,l]pyren 

cyclopenta[c,d]pyren dibenzo[a,j]acridin 

dibenzo[a,h]antracen  

2B 

Možná 

karcinogenní pro člověka 

5-metylchrysen dibenzo[a,h]pyren 

benzo[j]aceantrylen dibenzo[a,i]pyren 

benzo[a]antracen indeno[1,2,3-c,d]pyren 

benzo[b]fluoranten dibenzo[a,h]acridin 

benzo[j]fluoranten dibenzo[c,h]acridin 

benzo[k]fluoranten carbazol 

benzo[c]phenantren 7H-dibenzo[c,g,]carbazol 

chrysen  

3 

Není 

karcinogenní pro člověka 

ostatní PAH 

  

 Bohužel, tento seznam nemusí být do budoucna kompletní. Dokázat karcinogenitu 

jednotlivých PAH pro člověka je poměrně složité i v dnešní době. 
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5 Čištění zásahových oděvů 

V České republice jsou využívány k praní zásahových oděvů ve většině případů speciální 

průmyslové pračky. Těmito pračkami jsou vybaveny hasičské stanice HZS ČR po celé 

České republice. Díky takovému rozšíření není problém pro příslušníky HZS ČR si nechat 

zásahový převlečník oprat kdykoliv, kdy je znečištěn. Součástí praní je ve většině případů i 

impregnace oděvů. Ta se používá v intervalech určených výrobcem oděvu. 

 Většina jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) si vlastní průmyslovou pračku 

nemůže dovolit zakoupit. Na tuto situaci GŘ HZS ČR myslí a umožňuje bezplatně členům 

JSDH prát zásahové oděvy na hasičských stanicích HZS ČR. 

5.1 Průzkum čištění zásahových oděvů v USA 

Autor práce využil americké studie zabývající se péčí a údržbou zásahových oděvů hasičů 

v USA [9]. Nejedná se o průzkum provedený v ČR, tudíž nelze vyvodit závěr o čistotnosti 

českých hasičů. Je ovšem možné si udělat alespoň představu, zda hasiči perou oděv 

pravidelně, zda mají možnost použít druhý oděv v případě, že jejich první se čistí nebo co 

se děje s oděvem po jeho vyřazení. Na každou otázku odpovídalo asi 590 respondentů. 

  

 

Graf 5.1 Kolik zásahových oděvů vlastníte? [9] 
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  Graf 5.1 vyhodnocuje dotaz na počet zásahových oděvů, které hasič vlastní. Asi 

35% dotázaných hasičů vlastní druhý kabát a kalhoty. Tudíž hasič nemusí čekat na konec 

směny, ale může špinavý komplet oprat okamžitě. Z pohledu autora diplomové práce by 

takto vybavení měli být všichni hasiči. Bohužel se jedná o finančně velmi nákladné 

položky a není v možné tento komfort dopřát všem hasičům ve všech jednotkách. 

 

Graf 5.2 Jak často perete zásahový oděv? [9] 

 Graf 5.2 dokládá fakt, že ne každý hasič pere zásahový oděv po každém požáru 

nebo v případě znečištění. Na základě tohoto předpokladu se autor snaží touto prací 

poukázat na podstatu včasného a častého praní. Důležitost a podstatu praní podtrhuje 

výsledek dotazu uvedeného v grafu Graf 5.3. Zde si 69% dotázaných myslí, že praní je 

dostatečná dekontaminace oděvu. Toto číslo bohužel odporuje pouze necelým 50% 

dotázaných, kteří perou oděv pravidelně. 
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Graf 5.3 Věříte, že je oděv dostatečně vyčištěn? [9] 

 

Graf 5.4 Stáří zásahových oděvů. [9] 

 Z grafu Graf 5.4 je vidět, že průměrné stáří zásahových oděvů je více než 7 let. 

V případě, kdy hasič pere oděv pouze 1 až 2 krát ročně, je kůže hasiče vystavena 

případným koncentracím toxických látek dlouhodobě. Toto bohužel může vést ke vzniku 
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Graf 5.5 Víte co se děje se starým zásahovým oděvem? [9] 

 Graf 5.5 poukazuje na to, co se děje s hasičským oděvem po vyřazení. Jak je vidět, 

tak asi 65% oděvů je i nadále používáno. Pokud nastane případ, kdy nebyl oděv pravidelně 

čištěn, tak je další uživatel zbytečně vystaven toxickým látkám a hrozí mu zvýšené riziko 

vzniku rakoviny. 
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6 Výběr a provedení vhodné metody pro měření 

toxických látek 

Výběr metody, která by byla vhodná pro měření požadovaných chemických látek, byl 

poměrně náročný. Autor práce nenalezl žádnou normovanou metodu. Tudíž způsob a 

postup měření si musel autor vytvořit sám. Možností se nabízelo několik, avšak použitelná 

byla ve finále pouze jedna. Její zjednodušená podoba byla použita ve studiích 

vypracovaných v Queensland – Fire and Rescue Service [10],[11]. 

6.1 Metody měření obsahu toxických látek použité v jiných 

studiích 

 Metoda používaná v měřeních uvedených v [7],[10],[11] vychází z principu, kdy 

bylo ovzduší sorbováno na daný sorbent pomocí automatického nasávače vzduchu. 

Následně byl vzorek extrahován a podroben podrobné analýze. Přesnější popis jedné 

z použitých metod je rozebrán v NIOSH Metod 5506 [18]. 

 Tento způsob je poměrně přesný pro určení koncentrace PAH v ovzduší, ovšem pro 

účely této práce je nevhodný. 

 Další použitá metoda ve studiích popisujících odběr vzorků PAH vychází 

z principu stěrů. Jeden princip odběru vzorků byl přímo z kůže hasiče. Ten byl proveden 

z předem vymezeného povrchu těla. Na odběr vzorku byl použit textilní ubrousek vlhčený 

kukuřičným olejem. Další princip byl určen pro odběr vzorku PAH ze zásahového oděvu. 

Ubrousky byly vlhčeny 70% ispopropyl alkoholem. Následně byl proveden stěr z vnitřní 

strany zásahového oděvu. Ubrousky byly vloženy do skleněné vialky pro další analýzu. 

Obě metody vychází ze studie NIOSH [7]. 

 První princip, díky kterému by bylo možné získat stěry z kůže, je pro účel této 

práce zcela nevyhovující. Druhý princip by se mohl zdát jako vhodný. Provedení stěru ze 

zásahového oděvu kontaminovaného po požáru a „čistého“ po oprání by mohlo být 

jednoduché, levné a poměrně málo pracné. Při konzultaci s panem Ing. Tomášem 

Čapounem, CSc. z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč jsme došli k závěru, že 
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tato metoda není vhodná. Hlavním důvodem je savost textilie použité na zásahový oděv a 

s tím související možnost vzniku velké chyby při odběru vzorků. 

 Poslední metoda, která byla použita pro měření PAH ve výše uvedených článcích, 

spočívala v připevnění vzorku stejného druhu textilie, ze kterého je i oděv, na kabát 

pomocí připínacího špendlíku. Vzorek byl rozměrů 10 x 10 cm. Po dané expozici byl 

vzorek sundán a uložen do polyethylenového sáčku [11]. Následně byl vzorek extrahován 

a podroben podrobnějšímu zkoumání. 

 Díky zjištěným naměřeným hodnotám a faktu, že tato metoda funguje, autor uvážil, 

že bude vhodná i pro dané téma této práce. Podrobnější popis použité metody následuje 

v dalších kapitolách. 

6.2 Výběr vhodné metody pro stanovení obsahu toxických látek 

Výběr vhodné metody, kterou by bylo možné změřit požadované vlastnosti – obsah 

okamžitého množství PAH v zásahovém oděvu po požáru a zbytkového množství PAH po 

oprání, jak již bylo naznačeno výše, si autor práce musel sám vytvořit. Myšlenek a 

možností, jak toto měření provést, bylo několik. Ovšem postupným rozebíráním 

jednotlivých možností a jejich vyřazování dovedlo autora k jedinému možnému způsobu. 

 Komentář k postupům, které byly použity ve studiích, jež řešily obdobnou 

problematiku, byl uveden v předchozí kapitole. Nyní autor rozvede vlastní návrhy 

vhodných metod včetně komentářů. 

 První myšlenka vedla k nejjednoduššímu řešení – rozstříhat zásahové oděvy a 

podrobit tyto vzorky detailnímu rozboru. Tento způsob byl bohužel možný pouze 

teoreticky. Daná metoda by byla neúnosně drahá. Tudíž bylo třeba hledat metodu jinou. 

 Další myšlená metoda spočívala v extrakci toxických látek, především PAH, ze 

zásahového oděvu pomocí rozpouštědla toluen. Část z celkového množství oděvů by byla 

podrobena extrakci ihned po požáru a druhá část po oprání. Z níže uvedených důvodů je 

patrné, že ani tato metoda není vhodná.  

  

 



22 

 

Důvody byly následující: 

 zásahový oděv by byl znehodnocen po namočení do toluenu (především výstražné 

pásky na oděvu by mohly být znehodnoceny) 

 na předpokládaný počet oděvů (10 ks) by bylo třeba značné množství toluenu 

 toluen nebyl doporučen jako vhodné rozpouštědlo s ohledem na následující rozbor 

pomocí plynového chromatografu 

 Třetí myšlenka spočívala v odběru vzorků z hasičského převlečníku pomocí stěrů. 

Tento způsob byl popsán v předchozí kapitole. Jak již bylo napsáno, konzultace s panem 

Ing. Tomášem Čapounem, CSc. z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč autora 

dovedlo k závěru, že i tato metoda je nevhodná. Naopak, na základě telefonické 

konzultace, byl navržen jiný způsob, který se nakonec ukázal jako jediný vhodný. 

 Podstatou finálního návrhu měření bylo umístění vzorků textilie na svrchní i vnitřní 

část zásahového oděvu. Tato metoda byla také již nastíněna v předchozí kapitole. Autor 

tuto metodu vybral, aniž by věděl, že byla použita v australské studii [10],[11]. Následné 

seznámení se s výsledky těchto studií autora utvrdily ve skutečnosti, že metoda bude 

vhodná. Stručný popis metody je následující. Vzorky daných rozměrů byly vystaveny 

expozici kouřem z přivrácené i odvrácené strany oděvu. Po požáru byly vzorky sundány, 

uloženy do skleněných vialek a LDPE zip sáčků. Takto uchované vzorky byly nachystány 

pro extrakci v cyklohexanu a následnému rozboru pomocí GC-MS.  

6.3 Podrobný popis zvolené metody k měření toxických látek 

Jak již bylo naznačeno, použitá metoda pro toto měření byla založena na principu 

upevněných vzorků textilie na hasičském převlečníku. Tyto vzorky byly po požáru či 

oprání sundány a podrobeny analýze pomocí plynového chromatografu. 

6.3.1 Příprava a popis použitých textilií 

Měření polycyklických aromatických uhlovodíků bylo provedeno na základě rozboru 

vzorků textilií umístěných na vnitřní a vnější straně zásahového převlečníku. Rozměry 

jednotlivých vzorků byly identické - 100 x 100 mm (Obr. 6.3). Složení tkaniny použité 

jako vzorek na svrchní části převlečníku byl tvořen z materiálů: 53% Kermel, 39% 
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Lenzing FR, 6% Technora, 2% uhlíková vlákna. Složení tkaniny použité jako vzorek na 

vnitřní části převlečníku byl tvořen z materiálů: 50% Aramid, 50% Lenzing FR. Obě 

textilie byly dodána firmou VOCHOC GoodPRO®. Vzorky byly upevněny na třech 

místech na vnitřní a také na vnější straně převlečníku. Dva vzorky na kabátu – pravá paže 

(Obr. 6.1), hrudník. Třetí vzorek byl upnut na levém stehně. Vzorek z vnější strany 

hrudníku byl upnut přibližně uprostřed těla, z nitřní strany byl posunut k pravé straně 

hrudníku (Obr. 6.2 Upevnění vzorku na hrudníku (vnitřní strana)Obr. 6.2). Ostatní vzorky 

byly zevnitř i zvenku připnuty na téměř shodném místě. Upnutí vzorků bylo provedeno 

pomocí spínacích špendlíků. 

 

Obr. 6.1 Upevnění vzorku na pravé paži (vnější strana) 

 

Obr. 6.2 Upevnění vzorku na hrudníku (vnitřní strana) 
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Obr. 6.3 Vzorky svrchního a vnitřního materiálu 

 Všechny vzorky byly nařezány vždy z jednoho kusu textilie (Obr. 6.4). Tímto 

krokem se autor snažil zabránit možné nepatrné změně struktury v případě, že by se 

jednalo o více kusů z několika výrobních šarží. 

 

Obr. 6.4 Textilie svrchního a vnitřního materiálu pro výrobu vzorků 

 Vzorky textilií byly připevněny celkem na jedenáct zásahových oděvů, resp. hasičů, 

kteří se účastnili měření. Hasiči byli očíslování a bylo určeno, které vzorky budou 

odebrány ihned po požáru a které až po oprání. Vzorky byly připevněny na oděv v téměř 

shodném čase samotnými hasiči. 

 Jeden vzorek byl určen jako kontrolní. Tento oděv nebyl přítomen při požáru. 

 Zbylých deset hasičů bylo vybaveno zásahovým oděvem, zásahovými rukavicemi, 

zásahovou obuví, kuklou, hasičskou přilbou a izolačním dýchacím přístrojem. 

 Kromě šesti vzorků upevněných na hasičském převlečníku (Obr. 6.5) – tři vnější 

strana a tři vnitřní strana (hrudník, paže, stehno), byly čtyřem hasičům upevněny další 

vzorky textilie pod kuklu na oblast přední části krku. 
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Obr. 6.5 Vzorky upevněné na zásahových oděvech 

6.3.2 Popis experimentálního požáru 

Způsob provedení experimentálního požáru vycházel z reálné možnosti vzniku obdobného 

požáru v běžném životě hasiče. Požadavek byl takový, aby se požár co nejvíce blížil realitě 

– bytovému požáru. Z tohoto důvodu nebyl pro experimentální požár použit flashover 

kontejner (FOK). Požár ve FOKu je simulován spalováním zemního plynu nebo čistého 

dřeva. Ani jedna z těchto dvou uvedených hořlavin není schopná produkce takových 

toxických plynů, jako přítomnost nejrůznějších plastů a syntetických materiálů. 

 Pro simulaci požáru bylo využito výcviku hasičů směny B z centrální hasičské 

stanice HS1 Ostrava – Zábřeh. Cvičení proběhlo v oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě. 

Jedná se o areál určený pro výcvik jednotek HZS Moravskoslezského kraje. 

 Místnost pro požár se nacházela ve 2.NP staré, již nepoužívané kancelářské 

budovy. Půdorysné rozměry byly 5,60 x 2,79 m. Světlá výška byla 3,25 m. Jediný vstup do 

místnosti byl rozměrů 0,80 x 1,97 m. Okno z místnosti ven bylo zaděláno kovovými 

skříněmi. To bylo uskutečněno proto, aby zplodiny neunikaly přímo na volné prostranství, 

ale v maximální možné míře mohly proudit kolem hasičů. Vnější pohled na část budovy a 

zadělané okno je na Obr. 6.6. 
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Obr. 6.6 Vnější pohled na budovu, pohled na zakryté okno 

 Místnost navazovala na chodbu. Světlá výška chodby byla 3,54 m. Šířka 2,05 m. 

Chodba probíhala přes celou šířku budovy, asi 45 m. Z chodby bylo možné vstoupit do 

dalších místností. V celé budově se nenacházela okna ani dveře. 

 Schematický nákres místnosti pro požár a chodby je na Obr. 6.7. 

 

Obr. 6.7 Schematický nákres chodby a místnosti pro požár 

 Místnost pro požár byla vybavena zařízením a nábytkem tak, aby se co nejvíce 

blížila vybavení současných bytů. Nacházela se zde dvoudílná pohovka, dvě křesla, 

konferenční stolek, CRT televize, rádio, tři LCD monitory, notebook a tři lakované 

skříňky. Podlaha byla pokryta v celé místnosti kobercem (Obr. 6.8). 
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Obr. 6.8 Vybavení místnosti pro požár 

6.3.3 Průběh experimentálního požáru a odběr vzorků 

Experimentální požár proběhl dne 2. března 2015. 

 V 10:45 byla zapálena sedačka v místnosti určené pro experimentální požár. Díky 

dostatečnému přísunu vzduchu došlo k rychlému rozhoření a šíření plamene. Hasiči byli 

seřazeni v řadě za sebou na chodbě. Od fáze rozhořívání do vzniku flashoveru se střídali po 

dvojicích v místnosti s požárem. Vždy na dobu 20 až 30 sekund. Celou dobu se snažili 

pohybovat pod neutrální rovinou (Obr. 6.9).  

 

Obr. 6.9 Pohled do hořící místnosti ve fázi rozhořívání, úroveň neutrální roviny 
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 V okamžiku celkového vzplanutí došlo k ochlazení stavebních konstrukcí a požáru 

několika krátkými pulzy tříštěného vodního proudu. Požár byl poté opět ponechán, aby se 

rozhořel. Takto byl požár zchlazen ještě několikrát. Z důvodu obrovského přebytku 

okysličovadla byl požár řízen větráním. Tento přebytek byl způsoben množstvím větracích 

otvorů v budově. Z tohoto důvodu se kouř udržoval převážně v horní třetině světlé výšky 

chodby (Obr. 6.11) a hasiči bohužel nebyli vystaveni expozici celého těla kouřem. 

V pozdější fázi hoření docházelo k velmi efektivnímu spalování (Obr. 6.10) a vývin 

zplodin hoření byl minimální. 

 

Obr. 6.10 Pohled do hořící místnosti ve fázi po flashoveru 

 

Obr. 6.11 Poloha neutrální roviny na chodbě 
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 Kolem 11:10 se požár dostal do čtvrté fáze, tedy do fáze dohořívání. V tento 

okamžik bylo zahájeno soustavné hašení a ukončeno měření. Hasiči, kteří měli na svých 

oděvech připnuté vzorky textilií, se odebrali z požářiště ven. Nyní byly vzorky polovině 

hasičů sejmuty z převlečníku pomocí latexových rukavic a vloženy do 40 ml tmavých 

vialek s PTFE víčky (Obr. 6.12). Následně byly vialky popsány číslem vzorku a uloženy 

jednotlivě do LDPE zip sáčků. 

 

Obr. 6.12 Odběr vzorků po požáru 

 Ostatním hasičům byly vzorky ponechány připnuté na převlečníku až do příjezdu 

jednotky zpět na základnu. Takto bylo učiněno z důvodu simulace reálné situace, kdy by 

hasiči po uhašení požáru setrvávali v zásahovém oděvu až do příjezdu zpět na stanici. 

 Ve 12:30 byly oděvy i s připnutými vzorky vloženy do pračky. Prací cyklus i se 

sušením trval cca 90 minut. Poté byly odebrány z oděvu ostatní vzorky. Postup byl stejný, 

jako v situaci ihned po požáru. Následně byly všechny seřazeny, spočítány a bylo 

zkontrolováno, zda jsou správně označeny (Obr. 6.13). K podrobné analýze bylo 

nachystáno celkem 70 vzorků. 
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Obr. 6.13 Roztříděné vzorky nachystané k dalšímu rozboru 

6.3.4 Analýza vzorků v laboratoři 

Rozbor jednotlivých vzorků byl proveden v Chemické laboratoři HZS Moravskoslezského 

kraje ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jelikož pro tento typ měření neexistuje žádná 

normovaná metoda, byl použit následující postup: 

 Pomůcky použité v laboratoři: 

 pipeta dělená 10 ml 

 pipeta dělená 1 ml 

 vialka 1,8 ml + víčko s PTFE septem 

 třepačka 

 Chemikálie: 

 cyklohexan pro HPLC 

Do vzorkovnice (vialky) s odebraným vzorkem bylo odpipetováno 10 ml cyklohexanu, 

vzorkovnice byla důkladně uzavřena a 60 min byla prováděna extrakce o intenzitě 400 

kmitů za minutu. Poté byl vzorek ponechán stát přes noc. 1 ml extraktu byl odebrán, 

převeden do 1,8 ml vialky a podroben analýze na plynovém chromatografu s hmotnostní 

spektrometrií GC-MS. 
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Podmínky analýzy GC-MS: 

Způsob nástřiku: 

 Objem vzorkovnice 1μl, teplota nástřiku 280°C, pulzní splitless, pulzní tlak 140 

kPa po dobu 0,4 min. 

Měřící parametry GC: 

 Kolona: HP-5MS – stacionární fáze – 5% Fenylmethylsiloxan, délka 30 m, průměr 

250μm, nosný plyn – helium. 

 Teplotní program kolony: Tpoč = 80°C/1 min; gradient 20°C/min – 130°C; 5°C/min; 

tkonc = 320°C/5 min. 

 Průtok He: 0,8 ml/min (režim konst. průtoku). 

Měřící parametry MS: 

 Teplota iontového zdroje: 230°C 

 Teplota kvadrupolu: 150°C 

 Teplota trandferline: 280°C 

 Měřící rozsah: 30 – 300 m/z 

 Data: full scan, EI+, energie 70 eV 

Měřící zařízení a vyhodnocování SW: 

 Typ GC: Agilent Technologies 6890 N 

 Injektor: Agilent Technologies 7683 B 

 Detektor: MS detektor Agilent technologies 5973 

 Vyhodnocovací SW: MSD Chemstation D. 02. 00. 275, Databáze NIST 2005 

Spectral Lib. 
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7 Rozbor výsledků měření 

V této části jsou shrnuty výsledky měření, jehož podstata je popsána v předchozích 

kapitolách. Primárně zkoumané polycyklické aromatické uhlovodíky nebyly nalezeny 

v žádném ze vzorků. Na základě výsledků z rozboru vzorků umístěných na svrchní části 

hasičského převlečníku a jednoho vzorku z vnitřní strany oděvu, autor práce rozhodl o 

tom, že další vzorky nebudou podrobeny analýze. Toto rozhodnutí bylo učiněno nejen 

z důvodu finančního a časového, ale především z důvodu nulového výskytu primárně 

zkoumaných PAH. 

 Na dále uvedených chromatogramech je patrné, jaké látky byly na zkoumaných 

tkaninách změřeny. Chromatogramy  Obr. 7.1, Obr. 7.2, Obr. 7.3, Obr. 7.4, Obr. 7.5 a Obr. 

7.6 jsou sloučeny vždy ze všech pěti vzorků z daného místa oděvu a druhu kontaminace 

(znečištěné, oprané). 

 

Obr. 7.1 Chromatogram - neprané oděvy, hrudník 

 

Obr. 7.2 Chromatogram - neprané oděvy, paže 
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Obr. 7.3 Chromatogram - neprané oděvy, stehno 

 

Obr. 7.4 Chromatogram - prané oděvy, hrudník 

 

Obr. 7.5 Chromatogram - prané oděvy, paže 
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Obr. 7.6 Chromatogram - prané oděvy, stehno 

 Nalezené látky na základě GC-MS jsou uvedeny v tabulce Tab. 7.1. 

Tab. 7.1 Nalezené látky ve vzorcích 

NEPRANÉ ODĚVY PRANÉ ODĚVY 

Cyklohexen 1-Hexadecen 

Oktadecen E-15 Heptadecenal 

Cyklohexadecen  

E-14 Hexadecenal  

E-15 Heptadecenal  

 

Vlastnosti, použití, nebezpečí a rizikovost nalezených látek: 

 Cyklohexen  - používá se jako rozpouštědlo v chemickém průmyslu a pro výrobu 

    lepidel 

  - zdraví škodlivý, při požití může způsobit smrt [13] 

 1-Hexadecen – dráždivý [15] 

 Oktadecen – zdraví škodlivý [15] 
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 pro ostatní látky se autorovi práce nepovedlo zjistit možná rizika a nebezpečí pro 

lidský organismus 

 možná hypotéza výskytu naměřených látek může být např. z impregnace textilie, 

látky mohly vzniknout vlivem hoření nebo mohly být součástí pracího prostředku 

7.1 Srovnání s výsledky obdobné studie 

Jediné srovnatelné měření nalezl autor práce ve studii vydané Fire and Rescue Service 

Queensland [11]. V této práci se zabývali pouze měřením koncentrací toxických látek po 

požáru. Nikoliv po oprání oděvu. 

 Postup měření byl obdobný jako v této diplomové práci. V oblasti hrudníku byl 

umístěn jeden vzorek stejné textilie, ze které je zhotoven zásahový oděv (Nomex IIIA). 

Rozměry vzorku byly 10 x 10 cm. Požární zatížení v místnosti rozměrů 2,4 x 2,8 m a 

světlou výškou 2,6 m byla jedna postel s matrací, šatní skříň, plastová židle, stolek, křeslo 

a CRT televize. Požár byl zapálen přiblížením plynového hořáku k matraci. Po vzniku 

flashoveru došlo k ochlazení, požár se nechal ještě jednou rozhořet a poté byl uhašen. 

Průměrná doba trvání byla 12 – 20 minut. Celkem v této studii provedli pět měření, vždy 

se stejným scénářem. Poté byl vzorek textilie odebrán a uložen do PE sáčku. Laboratorní 

rozbor byl proveden pomocí metody Accelerated Solvent Extraction na přístroji Dionex 

ASE100, který je určen mimo jiné pro rozbor PAH v pevných sloučeninách a je schopen 

zahustit extrakt a změřit velmi malá množství sledovaných látek. 

 Výsledky z rozboru všech pěti vzorků jsou patrné v následující tabulce Tab. 7.2. 

Tab. 7.2 Naměřené hodnoty PAH ve vzorcích [11] 

PAH 

Naměřená koncentrace (ng/cm
2
) 

Měření 1 Měření 2 Měření 3 Měření 4 Měření 5 

Naftalen < LH < LH < LH < LH < LH 

Acenaftylen 0,91 0,9 2,0 < LH 2,6 

Acenaften < LH < LH < LH < LH < LH 
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Fluoren 0,77 0,77 2,2 < LH 1,3 

Fenantren 6,4 9,3 29,0 3,1 14,0 

Antracen 1,6 2,4 8,0 0,59 3,4 

Fluoranten 3,6 6,9 21,0 3,1 13,0 

Pyren 3,8 7,4 22,0 3,1 14,0 

Benz[a]antracen 0,72 1,4 3,4 0,74 2,9 

Chrysen 0,75 1,7 4,4 < LH < LH 

Benzo[b,k]fluoranten 1,6 2,2 6,0 1,2 4,2 

Perylen < LH < LH 1,0 < LH < LH 

Benzo[a]pyren 1,0 1,4 4,4 0,67 2,9 

Benzo[e]pyren 0,68 0,84 2,1 < LH 1,6 

Indeno[1,2,3-

cd]pyren 
< LH 0,66 2,1 < LH < LH 

Benzo[ghi]perylen < LH 0,75 2,1 < LH < LH 

Dibenzo[a,h]antracen < LH < LH < LH < LH < LH 

Coronen < LH < LH < LH < LH < LH 

 

 Tučně zvýrazněné PAH jsou karcinogenní dle seznamu uvedeného v Tab. 4.1. 

 LH znamená limitní měřitelná hodnota. 

 

 Jak je z Tab. 7.2 patrné, přítomnost karcinogenních PAH se v případě této studie 

potvrdila. Celkem bylo potvrzeno 14 PAH. Při podrobnějším rozboru je možné zjistit fakt, 
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že PAH, které mají potvrzenou či možnou karcinogenitu bylo detekováno 6 a na vzorcích 

se vyskytují ve velmi maléém množství. Nejvyšší naměřenou hodnotu má 

benzo[b,k]fluoranten - 6 ng/cm
2
. PAH se zaručenou karcinogenitou - benzo[a]pyren se 

vyskytuje ve všech pěti vzorcích s průměrnou hodnotou 2,1 ng/cm
2
. 

 Na základě laboratorního rozboru vzorků z měření této diplomové práce nebyly 

nalezeny žádné PAH jak v opraném, tak ani v neopraném převlečníku. Z tohoto důvodu 

není možné porovnat kvantitativně výsledky těchto dvou prací. I když studie z Queensland 

Fire and Rescue Service [11] se nezabývala čištěním a následným rozborem hasičských 

oděvů, je možné z kvalitativního hlediska práce porovnat následujícím způsobem. Postup 

měření byl v obou pracích podobný. Vybavení místnosti, doba trvání, použité materiály i 

způsoby provedení se lišily v detailech. Důvod, proč nebyly v diplomové práci naměřeny 

hodnoty PAH, mohl být způsoben podlimitní koncentrací PAH detekovatelnou pomocí 

GC-MS. Dále to mohlo být způsobeno nedostatečnou expozicí hasičů vznikajícím kouřem 

či strukturou použitého materiálu textilních vzorků, který byl úplně nový. Tudíž 

naimpregnován a neprošel zatím pracím cyklem. 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo stanovit, jaké toxické látky zůstávají v zásahových 

oblecích hasičů po zásahu. 

 Z rešerše je patrné, že se jedná o závažnou problematiku, která se dostává do 

povědomí širšího spektra lidí až v posledních letech. Dále je z rešerše možné vyčíst fakt, že 

veškeré studie řešily toxicitu ovzduší pouze při požáru. Autoři, ač se zmiňují o vzniku 

rakoviny u hasičů v průběhu jejich profesního života, neuvažují možnost reziduálních 

množství těchto toxických látek v zásahovém oděvu i po vyčištění. 

 Jediná, dle autora zjištěná studie zkoumající čistotu hasičských převlečníků [29] je 

teprve v počáteční fázi výzkumu. Její zveřejnění proběhlo v průběhu psaní této diplomové 

práce a předpokládaná doba trvání studie je 18 měsíců. 

 Toxické látky, které způsobují rakovinu a její podstata vzniku, byla rozebrána 

v úvodu teoretické části práce. Jelikož je toxických látek, vyskytujících se v požáru, 

spousta, autor se zaměřil především na polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH). Ty se 

vyznačují svými vlastnostmi především jako karcinogenní. Jsou rozpustné v tucích a 

můžou se tudíž dostat do těla nejen respiračními cestami, které jsou chráněny IDP, ale 

především kůží. 

 V další části teoretického nastínění problematiky jsou uvedeny výsledky průzkumu 

mezi hasiči, týkající se stáří zásahových oděvů a jejich přístupu k četnosti a pravidelnosti 

čištění. Z odpovědí je patrné, že jen necelých 50% hasičů pere oděv po každém požáru, či 

v případě znečištění. 

 Praktickou část nebylo možné provést bez výběru vhodné metody pro stanovení 

zbytkového množství toxických látek v zásahovém oděvu a bez návrhu experimentálního 

měření. Na základě konzultací a později i na základě inspirace australskou studií [11], byla 

navržena metoda vzorků textilií, připnutých na hasičský převlečník z rubové i lícové strany 

oděvu. 

 Experimentální měření proběhlo v oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě. Bylo 

využito výcviku hasičské jednotky HZS MSK ze směny B, hasičské stanice HS1 Ostrava – 

Zábřeh. Ten byl zaměřený na simulaci hašení bytového požáru. 
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 Měření se zúčastnilo celkem deset hasičů. Každý měl na sobě tři vzorky textilie 

připnuté na vnější a tři na vnitřní straně oděvu (rameno, hrudník, stehno). Další čtyři hasiči 

měli ještě po jednom vzorku textilie na krku pod kuklou. 

 Během trvání požáru (asi 25 minut) byli hasiči vystaveni expozici kouřem 

v maximální možné míře. Poté byla polovina vzorků odebrána ihned na místě a druhá 

polovina vzorků ponechána na oděvu až do doby, než byl oděv vyprán. Všechny odebrané 

vzorky byly podrobeny rozboru na GC-MS v Chemické laboratoři HZS MSK ve Frenštátě 

pod Radhoštěm. 

 Při rozboru textilií, které byly připevněny na vnější části oděvu (před i po oprání), 

bohužel nebyly nalezeny jak primárně zkoumané PAH, tak ani jiné toxické látky. Rozbor 

textilií, které byly upevněny z vnitřní strany oděvu a pod kuklou, nebyl proveden vyjma 

jednoho vzorku. Ani ten ovšem neprokázal přítomnost PAH. Z důvodu nulového nálezu 

toxických látek, finančního a časového důvodu se tudíž nepokračovalo v analýze dalších 

vzorků. 

 Naměřených a rozpoznaných látek v textilii bylo celkem šest. Čtyři ve vzorcích, 

které nebyly prané a jeden ve vzorcích, které prané byly. Jedna látka (E 15 – 

Heptadecenal) se vyskytoval v praných i nepraných vzorcích. 

 Příčin malého počtu naměřených látek na vzorcích může být několik.  

 Ventilace a přísun kyslíku do místa požáru byl tak velký, že docházelo k velmi 

efektivnímu hoření a vývin toxických zplodin a kouře byl patrný pouze ve fázi rozhořívání. 

V případě, kdy docházelo k částečnému zakouření chodby, byla výška neutrální roviny 

z důvodu ventilace objektu a směru větru nad úrovní pohybujících se hasičů (Obr. 6.11). 

Autor práce předpokládal větší zakouření na chodbě a tudíž větší expozici hasičů kouřem. 

Tato expozice pravděpodobně nebyla dostačující na to, aby se na vzorcích nasbíralo 

měřitelné množství PAH.  

 Další důvod, ovšem související s předchozím, může být velikost vzorků. Jejich 

umístění a rozměry nemusely být optimální pro zachycení dostatečného množství 

toxických látek.  
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 Další možná příčina výsledku měření mohla být použitá laboratorní metoda. 

Množství toxických látek se mohlo na vzorcích vyskytovat pod měřitelnou mezí měřících 

přístrojů. 

 Výsledek měření mohl také ovlivnit použitý materiál vzorků. Ten byl nový 

z výroby. Neprošel žádným pracím cyklem a jeho povrchová úprava mohla bránit sorpci 

toxických látek. 

 Dle autora tento výsledek měření neznamená, že se při požáru nevyskytují žádné 

toxické látky, které by ulpívaly na oděvu. 

 Bude-li tato problematika dále zkoumána v budoucnu, je třeba vzít na vědomí 

uvedené důvody, které vedly k naměřeným hodnotám. 

 Studie, se kterou byly výsledky srovnány, měla podobný scénář. Pro analýzu 

vzorků byla ovšem použita metoda a přístroj, který je schopný detekovat hledané látky 

přesněji. 

 Tato diplomová práce slouží jako pilotní studie a úvod do problematiky obsahu 

toxických látek vznikajících při požáru v souvislosti s kontaminací hasičů a jejich 

synergickém účinku při dlouhodobém nošení zásahového oděvu. Závěr měření bohužel 

nepřinesl žádné kvantitativní možnosti hodnocení výsledků. 

 Na základě studia výzkumu zaměřeného na danou problematiku a vlastních 

zkušeností autor doporučuje včasnou očistu těla po požáru, časté praní zásahových oděvů a 

doporučuje, aby se na prvovýjezdových hasičských vozech vozily vlhčené ubrousky pro 

okamžité čištění obličeje, krku, rukou a případně dalších znečištěných částí těla zplodinami 

hoření. 
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TABULKA PRO POPIS VZORKŮ 

 

Pozn.: 

Vzorky 1 – 5 byly odebrány ihned po požáru. 

Vzorky 6 – 10 byly odebrány z převlečníku až po oprání. 

Vzorky 110 nebyly v požáru, slouží jako srovnávací vzorek. 

 

  VNĚJŠÍ STRANA VNITŘNÍ STRANA 

Krk č. 

vzorku 

Jméno 1 

 hrudník 

2 

paže 

3 

stehno 

4 

hrudník 

5 

paže 

6 

stehno 

1 Kubánek 1/1 ½ 1/3 1/4 1/5 1/6  

2 Cholava 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 A 

3 Rajecký 3/1 3/2 3/3 ¾ 3/5 3/6  

4 Kubala 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 B 

5 Gurný 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6  

6 Haderka 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 D 

7 Plucnar 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6  

8 Svoboda 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 C 

9 Fojtík 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6  

10 Gold 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6  

110 Viej 110/1 110/2 110/3 110/4 110/5 110/6  


