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Anotace 

Bc. Tlapák P., Lehké zásahové přilby u jednotek požární ochrany: Diplomová práce, 

Ostrava VŠB - TUO, 2016. 79 s. 

Tato diplomová práce vyhodnocuje možnosti využití lehkých zásahových přileb u 

jednotek PO ČR, přičemž bere v úvahu související platnou legislativu. Podkladem k této 

práci byla analýza vycházející z vlastností a možného využití lehkých zásahových přileb u 

mimořádných událostí na území ČR z let 2011-2015. V podrobnější analýze byly 

posouzeny JPO I HZS Vysočiny a HZS hl. města Prahy. Na základě těchto výsledků byly 

zvoleny tři lehké zásahové přilby dostupné na trhu a byly podrobeny multikriteriální 

analýze. Bylo navrženo doporučení pro pořízení a využití lehkých zásahových přileb 

Dräger HPS 3500 pro JPO ČR. 

Klíčová slova 

lehká zásahová přilba; multikriteriální analýza; mimořádná událost; HZS hl. m. Praha; 

HZS Vysočina 

Abstract 

This thesis evaluates the possibilities of intervention lightweight helmets for fire protection 

units in the Czech Republic taking into account the relevant legislation in force. The basis 

for this work was the analysis based on the properties and potential use of lightweight 

intervention helmets in emergencies in the Czech Republic between 2011 and 2015. In a 

more detailed analysis fire protection units of FRS I from Vysočina Region and Capital 

City of Prague were assessed. Based on these results, three lightweight intervention 

helmets available on the market have been chosen and subjected to multi-criteria analysis. 

The recommendations for the acquisition and use of lightweight intervention helmets 

Dräger HPS 3500 for fire protection units in the Czech Republic were suggested. 
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lightweight intervention helmet; multi-criteria analysis; emergency; FRS Prague; FRS 
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Seznam zkratek 

LZP  Lehké zásahové přilby 

Přilba A LZP pro kanoistiku a sporty na divoké vodě 

Přilba B LZP pro horolezce 

Přilba C LZP pro likvidaci požárů v otevřeném terénu 

Přilba D LZP pro technické zásahy 

Přilba E Zásahová přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech 

 

ABS  Akrylonitril butadien styren 

ČR  Česká republika 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

DN  Dopravní nehoda 

EU  Evropská unie 

FDMM Forced Decision Matrix Method (Metoda modifikované rozhodovací 

matice) 

g Tíhové zrychlení (9,81 ms-2) 

GŘ  Generální ředitelství 

hl. m. Praha   Hlavní město Praha 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

MU  Mimořádná událost 

JPO I  JPO Hasičského záchranného sboru ČR kategorie I 

JPO II   JPO sboru dobrovolných hasičů obce kategorie II 

JPO III  JPO sboru dobrovolných hasičů obce kategorie III 

JPO VI JPO záchranného sboru podniku IV 

JPO V  JPO sboru dobrovolných hasičů obce kategorie V 

JPO VI JPO sboru dobrovolných hasičů obce kategorie VI 

MU  Mimořádná událost 

MKA  Multikriteriální analýza 

NL  Nebezpečná látka 

OOPP  Osobní ochranný pracovní prostředek 

RaL  Radioaktivní látky 



 
 

USAR Urban Search and Rescue (Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených 

oblastí) 

SDH  Sbor dobrovolných hasičů 

SOPP  Společný ochranný pracovní prostředek 

VZS ČČK  Vodní záchranná služba a Český červený kříž 

ZZS  Zdravotní záchranná služba 
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Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá využitím lehkých zásahových přileb u jednotek 

požární ochrany. 

V dnešní době je obtížné zajistit vhodný typ zásahové přilby, která by hasičům 

vyhovovala z hlediska bezpečnosti a přitom je nezatěžovala po stránce fyziologie. 

Zásahové přilby E používané u JPO jsou relativně těžké a někdy zbytečně předimenzované 

pro některé druhy zásahu. Široký rozsah činnosti JPO nutí hasiče, z důvodu vlastností 

zásahových přileb E, v některých případech k odložení tohoto ochranného prostředku, 

ačkoliv nároky kladené na bezpečnost při práci jsou mnohem větší než před několika lety. 

LZP nabízejí vhodnou alternativu, přičemž jejich vlastnosti tolik neomezují hasiče při 

jejich práci. Proto bylo účelem této práce porovnávat jejich vlastnosti a využití se 

zásahovými přilbami E, které jsou v současnosti používané jednotkami PO. 

LZP jsou navrženy tak, aby splňovaly nejenom odolnost pro daný typ činnosti, ale i 

pohodlí a komfort uživatele, který může zajistit vyšší soustředěnost při práci hasiče a tím 

zlepšit jeho bezpečnost. Stávají se tak v mnoha oblastech využití více praktické pro daný 

typ činnosti u zásahu. V určitých speciálních činnostech u některých jednotek PO již tyto 

přilby našly uplatnění, ale stále se diskutuje o jejich dalším vhodném využití. Příchodem 

nových norem v roce 2015 se oblast využití LZP podstatně rozšířila na možnosti použití při 

technických zásazích a požárech na otevřené ploše. To bylo pro mne podnětem 

k provedení analýzy zaměřující se na využití LZP a prozkoumání jednotlivých oblastí 

zásahů, přičemž jsem zohlednil výhody použití LZP oproti používané těžké zásahové 

přilbě E. 

Cílem práce bylo pomocí multikriteriální analýzy vybrat lehkou zásahovou přilbu, 

která by v co nejvíce oblastech vyhovovala JPO, aniž by snižovala bezpečnost a přitom co 

nejméně zatěžovala hasiče. Konečným záměrem tohoto průzkumu bylo navrhnout 

doporučení pro JPO, kde by LZP našly uplatnění. 

Některým tématům v této práci věnuji menší pozornost, abych se soustředil na 

podstatná témata. LZP jsou velmi diskutovanou otázkou v oblasti jejich využití. 
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Rešerše 

Veškeré zdroje získané k vypravování této práce jsou uvedeny v seznamu literatury na 

konci diplomové práce. Ty nejpodstatnější jsou uvedeny níže. 

 

Normové požadavky na LZP 

ČSN EN 12492:2012 Přilby pro horolezce. 

ČSN EN 1385:2012 Přilby pro kanoistiku a sporty na divoké vodě. 

ČSN EN 16473:2015 Přilby pro hasiče - Přilby pro technické zásahy. 

ČSN EN 16471:2015 Přilby pro hasiče - Přilby pro likvidaci požárů v otevřeném terénu. 

ČSN EN 443:2008 Přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech. 

 První čtyři normové požadavky LZP popisují minimální nároky na bezpečnost, 

které musí lehké zásahové přilby splňovat pro danou oblast použití. Poslední norma 

popisuje zásahové přilby E používané v současnosti JPO. 

 

Odborné vědecké články 

Cizojazyčné vědecké články popisují vlastnosti LZP. Z těchto zdrojů jsem nejvíce 

získával informace o větratelnosti skořepiny, vlastnostech jednotlivých komponentů a 

vlivu hmotnosti přilby na krční páteř člověka atd. 

A review on ergonomics of headgear: Thermal effects [online]. International Journal of 

Industrial Ergonomics, 2015 [cit. 2016-03-24]. Dostupné z: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169814114001474  

Improving thermal properties of industrial safety helmets [online]. International Journal of 

Industrial Ergonomics, 2000 [cit. 2016-04-23]. Dostupné z: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016981419900058X 

Effects of ventilated safety helmets in a hot environment [online]. International Journal of 

Industrial Ergonomics, 2001 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169814100000597 

The National Institute for Occupational Safety and Health: Eye Protection for Infection 

Control [online]. 2013 [cit. 2016-04-29]. Dostupné z: 

http://www.cdc.gov/niosh/topics/eye/eye-infectious.html 
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Odborné knihy o anatomii člověka 

Odborně zaměřené knihy blíže charakterizují anatomii člověka. Tyto knihy popisují 

oblasti lidské hlavy a krční páteře, které LZP chrání. 

MCKENZIE, Robin. Léčíme si bolesti krční páteře sami. 

BUESS-KOVÁCS, Heike. Krční páteř - zdroj potíží i nemocí. 

 

Katalogové listy a návody od výrobců LZP 

Katalogové listy a návody mi poskytly informace o vlastnostech popisovaných LZP. 

Tyto materiály jsem získal oslovením českého zastoupení firem MSA Safety s.r.o., Dräger 

Safety s.r.o. a pro značku Rosenbauer. 

 

Vyhodnocení multikriteriální analýzy jsem provedl na základě metody modifikované 

rozhodovací matice podle postupu z uvedené literatury. 

MÁCA, J.; LEITNER, B. Operačná analýza pre bezpečnostný manažment. FŠI TU – 

Detašované pracovisko Košice, Žilina 2002. 

FIALA, Petr a Miroslav MAŇAS. Vícekriteriální rozhodování: Určeno pro stud. všech 

fak. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1994. ISBN 80-707-9748-7. 
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1 Schválené LZP dle platných norem dostupné na trhu 

Používání LZP u jednotek PO vychází z přesně daných legislativních dokumentů a 

norem, které byly zpracovány pro zajištění shody s Evropskou komisí a Evropským 

sdružením volného obchodu [1]. 

Směrnice EU 89/686/EH je dokument zaručující tyto podmínky harmonizace. 

Tímto právním aktem se zavazují všechny členské státy EU k dodržování sjednocených 

pravidel obchodu s výrobky. Hlavním předpokladem implementace této směrnice je zajistit 

bezpečnost výrobků za účelem ochrany spotřebitele na daném trhu a tím sjednocení 

podmínek pro výrobce [2]. 

V následné reakci českého práva na tento legislativní dokument vznikl zákon 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (novelizován zákonem 

č. 226/2003 Sb.) [3], z kterého bylo vytvořeno nařízení vlády 21/2003 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky [4]. 

Na základě požadavků z výsledně shrnuté legislativy vznikla povinnost zavést 

českou normalizační komisí další normy. Celkem byly přeloženy do české verze čtyři 

Evropské normy, které blíže určují požadavky na LZP využívané hasiči. 

Část těchto normativních požadavků byla vydána v roce 2012 českým 

normalizačním institutem. První z norem ČSN EN 12492 popisuje požadavky na LZP 

používané v horolezectví [1]. Norma ČSN EN 1385 deklaruje nároky na LZP určené pro 

vodní sporty a kanoistiku [5]. 

Poslední dvě normy platí od července roku 2015. Specifikují minimální požadavky 

a zkušební metody na LZP pro hasiče určené pro technické zásahy ČSN EN 16473 a LZP 

pro likvidaci požárů v otevřeném terénu ČSN EN 16471 [6], [7]. 

Někteří z výrobců donedávna přidávali k popisu u  LZP zkoušky platné podle 

normy 443:2008 „přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech“ [8]. Tyto zkoušky 

pro LZP v současnosti zaručují normy schválené pro přilby určené na likvidaci požárů 

v otevřeném terénu a technické zásahy [6], [7]. 
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1.1 Vybrané termíny a definice 

Vybrané termíny a definice z textu norem slouží pro podrobnější srovnání 

vlastností přileb [1, 5-8, 10]. Jednotlivé druhy přileb byly popsány písmeny A, B, C, D, E 

pro lepší srovnání a přehled v textu. 

. 

Přilba pro kanoistiku a sporty na divoké vodě (dále jen „přilba A“) 

 

Kanoistika - činnost spojená s normálním používáním kanoe nebo kajaku na divoké vodě 

tříd 1 až 4. 

 

Sporty na divoké vodě - sportovní činnost provozovaná bez motorového pohonu v/a nebo 

na tekoucích vodách tříd 1 až 4. 

 

Přilba pro horolezce (dále jen „přilba B“) - pokrývka hlavy určená především pro 

ochranu horní části hlavy uživatele před nebezpečími, která mohou vzniknout při 

činnostech spojených s horolezectvím. 

 

Přilba pro likvidaci požárů v otevřeném terénu (dále jen „přilba C“) - pokrývka hlavy, 

včetně všech nedílných součástí dodaných výrobcem, určená především k ochraně horní 

části hlavy uživatele před nebezpečími, která mohou nastat během činností spojených 

s likvidací požárů v otevřeném terénu. 

 

Přilba pro technické zásahy (dále jen „přilba D“) - pokrývka hlavy, včetně všech 

nedílných součástí dodaných výrobcem, určená především k ochraně horní části hlavy 

uživatele před nebezpečími, která mohou nastat během činností spojených s technickými 

zásahy. 

 

Přilba pro hašení požárů ve stavbách a dalších prostorech (dále jen „přilba E“) - 

pokrývka k ochraně hlavy proti nebezpečím, která se mohou vyskytovat při zásazích proti 

požárům v budovách a dalších prostorech. 
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Průmyslová ochranná přilba - výstroj, která je určena zejména k ochraně horní části 

hlavy uživatele před úrazem způsobeným padajícími předměty. 

 

Příslušenství - přídavný prostředek (prostředky), dodávaný nebo doporučený výrobcem, 

který může být na přilbu připevněn, ale který neposkytuje uživateli žádnou ochrannou 

funkci. 

 

Neintegrované přídavné ochranné prostředky - přídavný ochranný prostředek 

(prostředky), dodávaný nebo doporučený výrobcem, který může být připevněn na přilbu a 

je demontovatelný uživatelem. 

 

Ochranná oblast - specifikována oblast na maketě hlavy, o níž se předpokládá, že bude 

chráněna přilbou. 

 

Oblast 1a - oblast situována nad rovinou ´AA´ (Obrázek 1.1). 

  

Oblast 1b - oblast situována mezi rovinou ´AA´ a body C, D, E, F (Obrázek 1.1). 

 

Oblast 1c  - oblast situovaná mezi rovinou ´AA´ a body C, G, F (Obrázek 1.1). 
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Obrázek 1.1 Oblasti ochrany 1a; 1b; 1c [8]. 
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1.2 Normativní předpisy pro LZP 

Normativní požadavky pro LZP přesně definují [6]: 

a) Možnosti použití přileb. 

b) Materiálové složení a provedení přileb. 

c) Tvar a velikost přileb. 

d) Povinné a nepovinné požadavky na přilby a jejich příslušenství. 

e) Zkušební postupy pro přilby a jejich příslušenství. 

f) Klimatizační postupy u přileb. 

g) Označení přilby. 

h) Praktické zkoušky přileb. 

i) Informace poskytované výrobcem. 

1.2.1 ČSN EN 1385 - Přilby A [5] 

První norma na LZP nařizuje požadavky na přilby A určené pro kanoistiku a jiné 

vodní sporty na divoké vodě ve stupních 1 až 4 (Příloha A). Důvodem klasifikace vodních 

toků podle stupně nebezpečí jsou výsledky počtu úrazů při sportech na divoké vodě a 

kanoistice, u kterých je příčina „utonutí v důsledku nárazů“. 

Norma se netýká přileb pro použití na vodě s vyššími stupni obtížnosti 5 až 6 

(Příloha A), kdy je nezbytné chránit větší oblast hlavy před nárazem. 

Profesionální jednotky JPO I využívají přilby A při zásahu na vodě a ledu [9]. 

Zkušební postupy na přilby A jsou především zaměřeny na náraz do hlavy, který 

vznikne pod hladinou vody v důsledku převržení lodi. Ostatní předepsané zkoušky jsou 

orientované na odolnost upevňovacího systému a schopnosti přilby plavat po vodní 

hladině. 

1.2.2 ČSN EN 12492 - Přilby B [1] 

Tato převzatá evropská norma předepisuje bezpečnostní požadavky a zkušební 

postupy pro LZP v horolezectví. Horolezecké přilby jsou spojeny s pohybem v terénech, 

kde hrozí nebezpečí jak vlastního pádu, tak i nebezpečí objektivní, které se nedá nijak 

ovlivnit a se kterým se musí dopředu počítat a předcházet. Profesionální jednotky JPO I 
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horolezecké přilby používají pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Podle konspektu požární taktiky GŘ HZS mohou hasiči také přilby B „používat 

s výhradami“ pro záchranné práce na vodě [9]. 

Přilby schválené podle normy pro přilby B musí splňovat požadavky několika 

zkoušek. První z nich jsou testy, při kterých se simuluje náraz předmětu na skořepinu 

z výšky. 

Úrazy hlavy mohou také vznikat v důsledku sesmeknutí nebo přetržení 

podbradního pásku. Z toho důvodu se horolezecké přilby zkouší na pevnost a účinnost 

upínacího systému, který zabraňuje jeho přetržení a sesmeknutí přilby z hlavy. 

1.2.3 ČSN EN 16471 - Přilby C [7] 

Třetí normativní předpis blíže specifikuje LZP určené přednostně pro hasiče. 

Norma byla přeložena z Evropské normy EN 1647 do české verze a publikována v  roce 

2015 v tuzemsku pod názvem „Přilby pro likvidaci požárů v otevřeném terénu“. Hasiči zde 

mohou nově využít lehké zásahové přilby C místo běžných zásahových přileb E při 

likvidaci požárů. Norma tak otevírá širší pole pro použití lehkých zásahových přileb C u 

různých zásahů v podmínkách přímého a nepřímého působení požáru v otevřeném terénu. 

Tyto LZP mohou být využity při požárech lesů, polností a zemědělské půdy nebo pro jiné 

činnosti na místě zásahu jako například řezání dřeva atd. 

Přilba C tak může nahradit průmyslovou ochrannou přilbu schválenou podle normy 

ČSN EN 397+A1 [10], kterou hasiči využívají pro práci s motorovou pilou. 

Nevýhodou přilby C je, že ji nelze použít na práce, kde je nutné zajištění ochrany 

při obklíčení požárem ve stavbách a dalších prostorech. 

Norma předepisuje u přileb C celkově deset zkušebních postupů na ochranu hlavy 

hasiče při zásahu s požárem v otevřeném terénu. Hlavní předpoklad při testech je kladen na 

tepelnou odolnost proti vlivu v okolí požáru, kde hrozí riziko sálavého tepla, plamenů a 

působení žhavých částic. Další podmínky normativního předpisu ověřují skořepinu po 

stránce bezpečnosti na rozsah ochrany a zorného pole. 
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1.2.4 ČSN EN 16473 - Přilby D [6] 

Poslední převzatá evropská norma specifikuje minimální nároky na lehké zásahové 

přilby D pro technické zásahy. Přilby spadající do této kategorie nacházejí největší 

uplatnění oproti jiným LZP. Technické zásahy shrnují velkou skupinu prostředí a 

podmínek, ve kterých přilby D mohou být používány. Přilby D jsou vhodné především pro 

práci například u dopravních nehod, v blízkosti zřícených staveb nebo při přírodních 

katastrofách typu povodní a zemětřesení atd. Přilby D jsou předurčeny pro hasiče, 

zdravotní záchranáře a další záchranné složky. 

Norma neschvaluje použití přilby D pro vodní záchranu při zásahu na vodě a mimo 

ni za pomocí lodí, kánoí a jiných plavidel. Normový předpis dále zakazuje použití přilby D 

pro technické zásahy při požáru na otevřené ploše a při hašení požárů ve stavbách a dalších 

prostorech. 

 

1.3 Normativní předpisy pro zásahové přilby E 

Zásahové přilby E podle normy ČSN EN 443 „přilby pro hašení ve stavbách a 

dalších prostorech“ nespadají do kategorie LZP [8]. Přilba E byla zařazena do popisu 

z důvodu srovnání s vlastnostmi  LZP. Tuto přilbu používají jednotky PO a lze ji použít 

na všechny druhy zásahů. Přilba E se dále rozděluje podle normy na dva druhy s různou 

oblastí ochrany [8]. V dalším popisu bude uváděna přilba E s vyšší ochranou s rozsahem 

oblastí 1a a 1b (Obrázek 1.1). 

Přilby E celkově odolají šestnácti zkouškovým metodám (Tabulka 1.1) [8]. Na 

rozdíl od přileb D se stanoveným největším počtem zkoušek u LZP se musí přilby E navíc 

vystavit testu na tepelnou odolnost žhavých pevných látek, roztavených kovů a sálavého 

tepla. 

 

1.4 Rozdílné nároky na provedení zkoušek přileb 

Kapitola 1.4 rekapituluje (Tabulka 1.1) všechny povinné zkušební postupy, kterým 

se přilby A, B, C, D, E musí podrobit podle daných norem. Nejlépe z porovnávaných LZP 

obstála přilba D na technické zásahy, která splňuje třináct zkušebních postupů. 
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1.4.1 Zkušební postupy a jejich rozdíly 

Rozdíly ve zkušebních postupech a jejich požadavcích na přilby A, B, C, D, E jsou 

v Tabulce 1.1 označeny hvězdičkou (*). Tyto zkušební postupy se mohou od sebe lišit 

různým způsobem provedení stanoveným podle: 

a) jiné normy, 

b) použité metody z normy, 

c) odlišnými požadavky na mechanickou odolnost, 

d) odlišnými požadavky na fyzikální odolnost, 

e) rozsahem ochrany. 

 

Před některými zkušebními postupy je nutné přilby klimatizovat (Příloha C1) [6]. 

Rozdíly v klimatizačních postupech pro jednotlivé přilby jsou uvedeny v Příloze C2. 

Normy dále stanoví rozdílné velikosti makety a přilby a počet zkušebních vzorků 

při daném zkušebním postupu [6]. 
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Tabulka 1.1 Rozdílné nároky na provedení zkoušek u přileb A, B, C, D, E. 

 

*) Odlišné zkušební postupy pro jednotlivé přilby. Prázdná pole v tabulce značí, že dané normové předpisy pro přilby A, B, C, D, E 

zkušební postupy „nevyžadují“. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Přilby E

Odolnost na roztavené kovy

Pevnost upevňovacího systému 
splňuje
splňuje

Přilby B Přilby C Přilby D
Tlumení nárazu

splňuje

Zkušební postup

splňuje
splňuje

Odolnost na kap. a chem.  látky
splňujeIzolační schopnost povrchu
splňujeČástice s vysokou rychlostí

splňuje

Vodivost maketa
splňujeBoční deformace 

Zorné pole 
  splňuje*

splňujesplňuje

Rozsah ochrany 
splňujesplňujesplňuje Tepelná odolnost

splňujesplňujesplňujeÚčinnost upevňovacího systému
  splňuje*splňuje
  splňuje*splňuje

  splňuje*splňujesplňujeOdolnost proti plameni 
  splňuje*splňujesplňujeOdolnost proti průrazu 

splňuje
splňuje

  splňuje*splňujesplňuje

   splňuje*
  splňuje*

  splňuje*
splňuje

splňuje

splňujesplňujesplňuje

Zásahové přilby 

Odolnost na sálavé teplo 
Odolnost na žhavé pevné látky

Schopnost udržet se nad vodou splňuje

Lehké zásahové přilby
Přilby A
  splňuje*
  splňuje*
  splňuje*

  splňuje*
splňuje
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1.5 Rozdíly mezi LZP a přilbami E 

Při zkouškách přileb vznikají podstatné rozdíly mezi zásahovou přilbou E a 

popisovanými LZP (Tabulka 1.1). Jednotlivé nároky na odolnost u LZP se mění podle 

nebezpečí v prostředí použití. Popsané LZP splňují požadavky pro všechny druhy zásahů, 

kromě zásahů „požáry ve stavbách a dalších prostorech“. Z celkového pohledu zkoušky u 

LZP vykazují nižší nároky než u přileb E. 

Přilby E mají mnohem větší odolnost, která vychází ze všeobecného použití při 

zásahu. Ze zkušebních postupů lze usoudit, že přilby E jsou určeny především jako 

prevence nebezpečí hrozících v hořících budovách [8]. 

Tyto požáry jsou někdy velice nebezpečné a navíc mohou zapříčinit i další 

nežádoucí v čase nelineární jevy jako např. (flashover, rollover, backdraft). V důsledku 

těchto jevů někdy dochází k následnému uvolnění velkého množství tepelné a někdy i 

tlakové energie [11]. Rychlost probíhajících jevů hasiči v některých případech neumožní 

rychlý únik nebo dostatečnou obranu v uzavřených prostorech. Proto zasahující jednotka 

musí být dostatečně ochráněna. Přilby E jsou do určité míry lépe připraveny čelit těmto 

nebezpečím, která mohou způsobit vážná zranění, někdy i smrt zasahujících hasičů [11]. 

Další z mnoha příčin nebezpečí během zásahu při požáru v uzavřených prostorech 

mohou být vyvolány například rychlým explozivním hořením plynu nebo jiných látek, 

které může způsobit následné zřícení nosných konstrukcí a celých budov. 

Z těchto důvodů přilba E musí v některých případech ochránit hasiče mnohem lépe 

než LZP. Vybrané příklady ze zkušebních testů přileb poukazují na rozdílné požadavky na 

odolnost, které vznikají mezi přilbami E a LZP. 

1.5.1 Odolnost proti nárazu  

Zásadní rozdíly přileb E oproti LZP vynikají především ve vyšším  počtu nárazů a 

v hodnotách větší nárazové energie na skořepinu přilby (Příloha B). Přilba E musí odolat 

nárazům až o síle 123 J na pěti různých místech skořepiny [8]. Pro srovnání lehká 

zásahová přilba C je zkoušena na odolnost pouze třemi nárazy do skořepiny o síle 25 J a 

jedním nárazem o velikosti 50 J [7]. 
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1.5.2 Odolnost proti průrazu 

Přilby E vykazují lepší schopnost odolat průrazu ostrým předmětem ve srovnání s LZP. 

Tato odolnost je u přileb E posuzována ostrohranným průbojníkem z  vnější strany 

skořepiny na třech místech [8]. První dvě místa zásahu na boku jsou testována nárazovou 

energií 20 J. Poslední úder s energií 25 J je veden na temeno. Naproti tomu lehká zásahová 

přilba A není hodnocena na odolnost proti průrazu vůbec. 

1.5.3 Odolnost proti plameni 

Větší odolnost si připisují přilby E v porovnání se všemi LZP při působení plamene. 

Skořepina přilby E musí odolat působení propanbutanového plamene ze čtyř hořáků o 

teplotě 950±50 ºC po dobu 10 s [8], [12]. Naproti tomu lehké zásahové přilby D musí 

vydržet expozici jednoho propanbutanového plamene z hořáku po dobu 15 s [6]. V obou 

případech nesmí dojít po dobu působení plamene k hoření nebo odkapávaní materiálu 

skořepiny přilby [6]. 

1.5.4 Odolnost na boční deformaci 

Vyšší odolnost vůči boční deformaci vykazuje také skořepina přilby E, která je 

schopna odolat tlaku 630 N v příčném a podélném směru mezi spodními hranami 

skořepiny přilby [8]. Zatímco skořepina lehké zásahové přilby D musí odolat pouze 

příčnému tlaku 430 N [6]. Způsobené zatížení nesmí vyvolat u přileb D a E deformaci větší 

než 40  mm v daném směru působení síly [6], [8]. 

1.5.5 Odolnost na sálavé teplo 

Přilba E musí odolat nárazu a průrazu po osmi minutách působení sálavého tepla s 

tepelným tokem 14 kW/m2  [8]. Pro srovnání, lehká zásahová přilba C musí být schopna 

odolat pouze jednomu nárazu při expozici tepelnému toku 7 kW/m2, který působí na 

skořepinu přilby po dobu 1 minuty [7]. 
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1.6 Porovnání vlastností LZP A a B 

Důvodem porovnání LZP přileb A a B je ověření konspektu požární taktiky 

z metodiky GŘ pro práce na vodě [9]. V tomto předpisu je na str. 13 uvedeno, že 

„s výhradami lze použít přilbu B“ při práci na vodě [9]. Pro srovnání, zda je bezpečné 

použití přilby B místo přilby A, byly porovnány a posouzeny jednotlivé rozdílné vlastnosti 

přileb. Na závěr bylo napsáno doporučení týkající se použití přileb B pro práce na vodě. 

Přilby A a B jsou testovány čtyřmi zkušebními postupy. Všechny zkoušky mezi 

sebou vykazují rozdíly (Tabulka 1.1). 

První zkušební postup u přileb A se zaměřuje především na odolnost proti nárazu, 

který by mohl nastat pod vodou při převrácení lodi. Zkouška vychází z předpokladu, že 

hlava člověka narazí do překážky určitou rychlostí. Úder do hlavy se stává nejčastějším 

důvodem úrazů při kanoistice a vodních sportech a může být příčinou smrti. Bylo 

prokázáno, že nejvíce úmrtí při tomto nárazu nevzniká v důsledku poškození mozku, nýbrž 

utonutím. Z toho důvodu se přilba testuje pouze na slabý náraz o energii 15 J, který je 

proveden spuštěním přilby z výšky tak, že skořepina přilby směřuje dolů [5]. Zkoušky 

vychází z normy určené pro automobilový průmysl, kde přilba musí vydržet náraz při 

zpomalení nejvýše 250 g [13], [14]. 

Oproti tomu přilba B musí odolat čtyřem nárazům a jednomu průrazu. Největší 

náraz o síle 100 J je veden na temeno hlavy. Všechny nárazy směřují na skořepinu z výšky. 

Přilba B ochraňuje hlavu především proti pádu předmětu shora nebo nárazu hlavy např. na 

ostrý předmět [1]. 

Co se týče testování účinnosti upevňovacího systému, přilba A musí vykazovat 

menší tuhost pásku, což dovoluje větší povolení celého upevňovacího systému, které má 

zásadní vliv na zachycení osoby za přilbu v proudu, kterou podbradní pásek tolik neškrtí 

[5]. Oproti tomu, podbradní pásek přilby B musí být pevný [1]. To samé platí i při způsobu 

ověření bezpečnosti pevnosti upevňovacího systému. Síla, která působí na podbradní pásek 

přilby A, je sice nárazová (charakterizuje tak rychlé zachycení v proudu), ale může dovolit 

větší povolení, než je dovoleno u přileb B, které se testují postupným zatížením 

podbradního pásku. U přileb A se navíc posuzuje na konci testu, zda je možné povolit 

upínací systém jednou rukou na rozdíl od přileb B, kde se porovnává samovolné uvolnění 

podbradního pásku [1], [5]. 
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Vyšší bezpečnost si připisuje skořepina přilby A, která má předepsaný větší rozsah 

ochrany, než je deklarován u přileb B, a tím zaručuje vyšší ochranu v oblasti okolo uší, 

spánků a týlu hlavy [1], [5]. Přilba A musí být schopna plavat na vodě a více přiléhat 

k hlavě než přilba B, u které musí být větší vymezovací prostor pro tlumení energie při 

nárazu [5]. Tento prostor mezi skořepinou a hlavou může vytvářet tzv. vodní pytel, který 

brání v lepší koordinaci hlavy ve vodě. Přilby A mají vymezovací prostor určen především 

k přesnému přilnutí k hlavě, kdy v zimních měsících vytváří s výstelkou z polyuretanové 

pěny lepší tepelný komfort pro hasiče [15]. 

Z celkového posouzení vyplývá, že přilba A sice vykazuje v některých případech 

mnohem nižší nároky na prováděné zkoušky, ale při práci na vodě a ledu je bezpečnější 

než přilba B, především na tocích s vysokou rychlostí. 

Přilbu B nelze zaměňovat z důvodu bezpečnosti s přilbou A při použití při práci na 

vodě a ledu, kdy rychlost vodních toků dosahuje stupně 3 a 4 (Příloha A) [16]. Použití 

přilby B bych schválil pouze v případě, pokud je tato přilba zároveň schválena podle 

normy pro kanoistiku a vodní sporty. Doporučuji přilbu B nevyužívat pro práci na vodě a 

ledu jednotkami PO [15], [16]. 
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2 Vlastnosti LZP 

Přilby zpočátku sloužily především k ochraně hlavy proti úrazům v oblasti horní 

části lebky v důsledku nárazu předmětu. V průběhu doby, na základě zkušeností z praxe a 

rozvoje různých odvětví průmyslu a techniky, se přilby začaly přizpůsobovat 

bezpečnostním podmínkám podle specifických požadavků činností člověka v životě. 

V návaznosti na to se začaly používat nové tvary, materiály a technologie při výrobě 

přileb. V současnosti přilby poskytují i další možnosti ochrany v oblasti okolo očí, uší, 

čelistí, krku a jiných částí hlavy proti různým druhům nebezpečí. 

Různé druhy LZP jsou díky svým charakteristikám určeny pro specifické oblasti 

použití. Zkoušky prováděné na LZP jsou zaměřeny na činnosti nebo druh nebezpečí pro 

které byly předepsány. Požadavky na jejich zkoušky jsou postupně upravovány na základě 

testování v určitém druhu nebezpečného prostředí. Podstatný vliv na vlastnosti LZP má i 

průzkum úrazovosti, který se projevuje v  podobě nových normových požadavků [5]. 

 

2.1 Základní oblast ochrany LZP 

Skořepina přilby musí odpovídat normou stanované základní oblasti ochrany 

[1], [5-7]. Všechny popisované LZP používané u profesionálních jednotek PO splňují 

oblast ochrany v rozsahu, který je definován v oblasti 1a (Obrázek 1.1). Výjimku tvoří 

přilby A používané na záchranné práce na vodě, u nichž je rozšířena ochrana do oblasti 1c  

kromě uší. Skořepina této přilby zasahuje o 12,7 mm níže, než u jiných popisovaných LZP 

(Obrázek 1.1) [5]. 

Oblast ochrany 1a a 1c u LZP, chrání především mozkovou část hlavy hasiče před 

úrazy s následky mozkové komoce (otřes mozku), kontuze (zhmoždění mozku), ale také 

vůči kompresi (stlačení) mozkové tkáně [17]. 

Mozek je považován za nejdůležitější část lidského těla. Řídí a ovlivňuje tak řadu 

činností člověka jako myšlení, paměť, učení, řeč a koordinuje pohyb, přičemž 

zaznamenává informace atd. Základní uspořádání mozku se dělí do pravé a levé hemisféry, 

malého mozku a mozkového kmenu [18]. 

Samotnou obranou mozku proti otřesu uvnitř lebky je kapalina z mozkomíšního 

moku, která částečně také tlumí energii při nárazu do hlavy [18]. Při bočním nárazu se 

pomocí této kapaliny mozek rozhýbe tak, že směřuje nejdříve na stranu nárazu a potom na 
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druhou stranu lebky, čímž může dojít k dalšímu nárazu. Dynamické poškození mozku ve 

většině úrazů nastane do 200 ms a nemusí vždy vznikat na straně působící síly [17]. 

 

 

Obrázek 2.1 Anatomie lidské lebky. 1 – kost spánková; 2 – kost týlní; 3 – kost temenní; 4 – 

kost čelní; 5 – kost klínová; 6 – kost čichová; 7 – kost nosní; 8 – kost slzná; 9 – horní 

čelist; 10 – dolní čelist; 11 – kost lícní [19]. 

Hlavní ochranný obal mozku tvoří lebka složená z několika důležitých kostí. 

Skořepina LZP zamezuje tržným poraněním hlavy, skalpování kůže a různým frakturám 

kostí 1-5, (Obrázek 2.1) především v mozkové části hlavy. V tomto prostoru se nachází 

také dvě z nejméně pevných kostí lebky, kost spánková a čelní (Obrázek 2.1) [20]. 

Samotné kosti lebky při nárazu předmětu mají schopnost odolat určité síle nárazu, pokud 

však nedojde k působení tlaku nebo nárazu na malé plošce, čemuž zabraňuje skořepina 

přilby [20]. Oblast ochrany LZP částečně ochraňuje obličejovou část hlavy hasiče před 

některými druhy poranění a snižuje riziko zranění krční páteře hasiče. 

 

2.2 Odolnost skořepiny proti nárazu u LZP 

Náraz do skořepiny přilby hasiče u zásahu vzniká v důsledku mnoha různých příčin 

jako například volným pádem předmětu z výšky, nárazem od jiného předmětu, nečekaným 

aktivováním airbagu při zásahu u dopravní nehody apod. 
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Skořepina přilby chrání hasiče proti kinetické energii nárazu do hlavy, kterou 

pomocí nosného systému uvnitř v přilbě rozloží po celém svém obvodu [21]. Při nárazu se 

část této energie absorbuje v samotné skořepině přilby [22]. Na hlavě se pak nárazová 

energie z nosného systému rozdělí podle směru nárazu a rozprostře se do kostí lebky, které 

jsou spojeny pružnými švy (saturnami) [20]. Částečně je tato energie tlumena obličejovými 

a krčními svaly, krčními obratli [23]. Výsledné rozložení a velikost působící energie na 

jednotlivé části těla se mění podle úhlu úderu do hlavy. 

Odolnost proti nárazu splňují všechny skořepiny LZP (Tabulka 1.1). Liší se však 

podle účelu využití přilby (Příloha B), přičemž u většiny z nich musí být stanoven 

maximální limit tlaku působícího na krční páteř [13]. Z lékařského hlediska se považuje za 

nebezpečnou hranici pro poškození krční páteře tlak blížící se k hodnotě 10 kN [22]. Tento 

tlak deklarují výrobci LZP určených pro horolezce [1]. 

Chyby při práci nebo špatné povětrnostní podmínky jsou jedny z mnoha příčin 

pádu, které uvádí metodika při práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Hasiči by proto 

možná rizika neměli podceňovat a měli by brát v úvahu skutečnost, že za nebezpečí pádu 

podle Bojového řádu jednotek požární ochrany se považuje pád z výšky již 1,5 m [24]. 

Nebezpečí velkého nárazu do hlavy u těchto prací může nastat prakticky kdykoliv, ať už 

při uvolnění kamenů ze skály nebo částí lezecké výstroje jiného lezce, který pracuje na 

vyšším bodě či hasiče jistí ze země. Proto horolezecké LZP na tyto činnosti musí být 

odolné na velký náraz o energii až 100 J [1]. 

Skořepiny LZP určených pro práci na vodě naopak vykazují velmi malou odolnost 

na náraz 15 J [5]. Příčina nižší energie nárazu je způsobena například v důsledku 

převrácení lodi nebo úderem hlavy o dno nebo jinou překážku na vodě a ledu. Stanovené 

parametry na menší odolnost na náraz skořepiny vychází ze statistiky počtu úrazů  

z daného nebezpečného prostředí, do kterého jsou tyto LZP předurčeny [5]. Při menším 

nárazu u těchto LZP dochází k destrukci skořepiny, zároveň však k vyšší absorpci síly a 

tím k větší ochraně hlavy při nárazu než při použití jiného druhu LZP, která má větší 

odolnost na náraz [15]. 

 

2.3 Tvar skořepiny LZP 

Při výrobě LZP je důležité vytvořit takový tvar skořepiny přilby, který bude 

schopný odolat v daném nebezpečném prostředí [1], [5-7]. Tento požadavek je zaručen 
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splněním normových podmínek, kterými se musí řídit výrobci dodávající přilby na 

tuzemský trh [2]. Na skořepině přileb nesmí být žádné výčnělky nebo jiné ostré hrany, 

které by mohly způsobit poranění hasiče při práci [6]. Tvar a velikost skořepiny ovlivňuje 

rozložení těžiště přilby působící na krční páteř. 

Dalším podstatným kritériem při výrobě tvaru skořepiny LZP je přizpůsobit tvar 

skořepiny ergonomii hlavy člověka. Tvar a velikost lebky se odvíjí od velikosti mozku a u 

každého jedince se odlišuje v závislosti na věku, pohlaví a také podle lidské rasy [25]. 

Z celkového pohledu skořepiny LZP jsou po povrchovém obvodu menší a více kopírují a 

zároveň přiléhají k hlavě člověka, než zásahové přilby E. Někteří výrobci nabízejí pouze 

jednu velikost lehké zásahové přilby, přičemž jednotlivé rozsahy u více velikostí skořepin 

se mění podle daného výrobce. 

Tvar skořepiny a oblast ochrany přilby také ovlivňuje vnímání hasiče u zásahu. 

LZP mají oblast kolem uší volnou a zasahující záchranář tak může lépe vnímat a 

komunikovat například se zraněnou osobou ve stresu nebo s ostatními záchranáři u zásahu. 

 

2.4 Větratelnost LZP 

Práce hasičů vyžaduje dobrou fyzickou zdatnost hlavně při dlouhodobých náročných 

zásazích v letních měsících. Dobrá větratelnost přilby nezatěžuje tolik organizmus při 

zásazích například u lesních požárů, kdy síly a prostředky mohou být omezené a hasiči pak 

pociťují rychleji únavu a vyčerpání. 

Větratelnost přilby může být ovlivněna nejen povětrnostními podmínkami, vlhkostí a 

velikostí působícího tepla, ale také aktivitou a druhem zásahového oděvu hasiče. 

Podstatnou roli hrají i vlasy hasiče, které mohou zabraňovat v rychlejší ventilaci přilby 

[26]. Nejenom tyto faktory, ale i sklopený ochranný štít může mít vliv na teplotu ve 

vnitřním prostoru skořepiny. 

Teplo může být dodáno nebo ztraceno v závislosti na nošení přilby kondukcí, 

konvekcí a radiací. Hasiči pociťují nejvíce teplo přenesené do prostoru mezi skořepinou a 

hlavou, které vznikne radiací z požáru nebo slunce, ale podstatnou roli hraje i teplota 

lidského těla. Vliv na dosaženou teplotu pod skořepinou má také teplo získané prouděním 

z okolního vzduchu [27]. 
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2.4.1 Otvory ve skořepině 

Výhodou některých druhů LZP je, že nabízí možnost odvětrání přes větrací otvory ve 

skořepině. Tyto otvory zajišťují větší snížení teploty a vzdušné vlhkosti ve srovnání 

s přilbami, které jsou navrženy pouze s běžným větráním přes okrajové části přilby. U 

přileb bez větracích otvorů účinné ventilaci  zabraňuje nastavitelná čelenka s polstrováním 

[28]. 

 

 

Obrázek 2.2 Termografie přilby Stihl (zleva) přilba bez větracích otvorů, (zprava) přilba 

s větracími otvory ve skořepině [29]. 

 

Průzkum ověřil, že větratelnost skořepiny má i částečný vliv na fyziologii člověka. 

Při práci v prostředí s teplotou okolo 35 °C a při dlouhodobé zátěži dochází u skořepiny 

bez větracích otvorů ke zvýšení teploty v prostoru mezi skořepinou přilby a hlavou 

člověka. Navýšení teploty je současně doprovázeno vyšším pocením v oblasti pod přilbou 

[30]. 

Při tomto testu bylo zároveň dokázáno, že teplota v prostoru mezi skořepinou a 

hlavou se v průběhu jedné hodiny může navýšit až o 5 °C, oproti přilbě odvětrané s otvory 

ve skořepině (Obrázek 2.2). Testovány byly lesnické přilby, u kterých otvory tvořily 9 % 

plochy skořepiny. Během těchto zkoušek se navýšila současně i tělesná teplota člověka o 

1 °C. Rozdíly se rovněž ukázaly při měření vzdušné vlhkosti uvnitř skořepiny, která klesla 

až o 50 % v porovnání s přilbou bez větracích otvorů [29], [30]. 
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Tyto a další výsledky testů vedly výrobce k většímu prosazování uplatnění přileb s 

odvětrávacími otvory, které zaručí odvod vlhkosti z prostoru mezi skořepinou přilby a 

hlavou hasiče [30]. Rozměry větracích otvorů u LZP jsou přesně předepsány [1]. Výrobci 

některých LZP v dnešní době umožňují otvory ve skořepině uzavřít. Přilbu poté lze použít 

i v prostředí, kde hrozí větší riziko úrazu hlavy například při požáru lesa, kde se uvolňuje 

velké množství zplodin hoření atd. 

Otvory ve skořepině nemusí sloužit jenom pro zajištění lepšího odvodu tepla a 

vzdušné vlhkosti. U některých typů LZP jsou otvory ve skořepině z důvodu lepšího 

odvodu vody [5]. 

 

2.5 Hmotnost LZP 

Jednou z  předností LZP je jejich nízká hmotnost. Profesionální hasiči často zmiňují 

velkou hmotnost u přileb E jako jednu z příčin, která je nutí předčasně sundat přilbu 

z hlavy u zásahu. Přilba je ochranný pracovní prostředek, který by měl hasič používat u 

zásahu s ohledem na možná rizika popsaná v bojovém řádu. 

Celková hmotnost LZP je nejvíce ovlivněna hmotností skořepiny. Některé LZP 

podle normy musí splnit pouze čtyři zkoušky [1]. Naopak jiné musí být testovány až 

třinácti zkušebními postupy a jsou těžší z důvodu větší odolnosti proti nebezpečí [6]. 

Výsledné rozdíly mezi jednotlivými druhy LZP mohou dosahovat až 500 g. Nelze 

opomenout, že hmotnost LZP se zvyšuje podle zvolené dodatečné ochrany, například štítů, 

brýlí atd. 

Skořepina LZP se v dnešní době vyrábí z mnoha materiálů. Hustota, množství a 

druh použitého materiálu ovlivňuje řadu vlastností, ale i hmotnost skořepiny. 

V současnosti někteří z výrobců nabízí LZP, které dosahují, až desetiny hmotnosti 

zásahové přilby E. Nejlehčí LZP jsou vyráběny pro horolezectví z pěnového 

expandovaného polypropylenu s hmotností 175 g. Ostatní materiály mají větší hmotnost. 

Nejvíce se při výrobě skořepiny používají polykarbonáty, ABS (akrylonitril butadien 

styren) plasty, které se často navíc kombinují například s vlákny  karbonu nebo kevlaru. 

U těchto materiálů se celková hmotnost přilby pohybuje v rozmezí od 300 g – 800 g [31]. 
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2.5.1 Nadměrné zatížení krční páteře 

Výhodou vlastností LZP je, že nepůsobí velkou tíhou na krční páteř. Nízká 

hmotnost LZP přispívá k lepší koordinaci pohybu a vytváří tak větší pocit soustředěnosti u 

zásahu. Naopak velké statické zatížení hlavy přilbou může snížit pohyblivost krční páteře a 

přispět k horší koncentraci člověka [32]. 

Krční páteř tvoří hlavní spojnici řady důležitých nervů mezi hlavou a tělem člověka 

a skládá se ze sedmi obratlů. Obratle, ploténky a hlava společně vytváří sérii pohyblivých 

kloubů, které hlavě umožňují otáčet se skoro o 180° zleva doprava, nahoru a dolů a uklánět 

se do strany včetně kombinací těchto pohybů. Obrovský rozsah těchto pohybů krční páteře 

ji vystavuje řadě napětí a přetížení, což má za následek, že obratle krční páteře jsou jednou 

z nejvíce namáhaných částí našeho těla [23]. V celkové pohyblivosti však nejvíce zatěžuje 

krční páteř samotná hlava o hmotnosti 3 kg, což přináší pro první tzv. nosič (spojuje páteř 

s lebkou) a druhý krční obratel (čepovec) velkou zátěž [32], [33]. 

LZP nezatěžují svojí hmotností nadbytečnou tlakovou a tahovou silou krční obratle. 

Nadměrné přetížení může vést k nežádoucímu přizpůsobení segmentů v určitých úsecích 

krční páteře, které jsou pak příčinou následného poškození [34]. 

LZP přepínají méně krční páteř při dlouhodobé námaze obzvláště v neobvyklé 

pozici, například při delší nebo opakované práci v předklonu. Což přispívá k snížení únavy 

uživatele. Vlivem jejich nízké hmotnosti méně podporují vznik mnoha onemocnění. 

K nejčastějším příznakům přetížení krční páteře patří migrény a následné bolesti hlavy 

nebo podráždění nervů, která mohou vést k potížím s trávením, nespavosti, oslabení 

imunity, k problémům s rovnováhou a zrakem atd. Mezi onemocnění s trvalými následky 

patří výhřez plotének [33]. 

 

2.6 Tepelná odolnost skořepiny LZP 

Tepelná odolnost LZP záleží na materiálech a technologiích použitých při výrobě. 

Tyto informace výrobci LZP neposkytují z důvodu výrobního tajemství. Mohu vycházet 

pouze z normových předpisů. Největší odolnost při vysokých teplotách mají lehké 

zásahové přilby C, kde je skořepina zkoušena působením tepelného toku o hodnotě 

7 kW/m2 po dobu 1 minuty [7]. 
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Zabránění prostupu tepelného toku může ovlivnit, ale i emisivita barvy a drsnost 

povrchu na venkovní straně skořepiny přilby [27]. Dobré vlastnosti má stříbrná barva 

(nikl), která byla používaná na zásahových přilbách E. Negativní vlastností při použití této 

barvy je, že se na povrchu snižuje elektrostatická odolnost přilby [35]. 

 

2.7 Barva skořepiny LZP 

Většina výrobců LZP nabízí na českém trhu velké množství barev skořepin. Hasiči 

nejvíce preferují na LZP v současnosti signální barvy [35], [36]. Například signální 

oranžová je vhodnou barvou především při práci v lese, kde nabízí velký kontrast 

s přírodou. Tuto barvu používají i lesní dělníci z důvodu lepší viditelnosti na velkou 

vzdálenost. Barevné provedení skořepiny LZP může upozornit náhodně pohybující se 

osoby na nebezpečí, například v okolí těžby dřeva. Hasiči tuto barvu na přilbě mohou 

použít v podobném prostředí například, při požáru lesa, kde budou mít mezi sebou lepší 

vizuální přehled, aniž by použili radiové spojení. 

 

2.8 Složení LZP 

LZP se od sebe liší ve své konstrukci a podle použitých komponentů a jejich 

materiálů, ze kterých jsou vyrobeny. Do popisu byla zvolena přilba Dräger HPS 3100 

(Obrázek 2.3) [37]. Tento typ přilby byl vybrán z důvodu rozmanitosti složení všech 

komponentů, příslušenství a neintegrovaného příslušenství, které nabízí výrobce. Výsledná 

výbava u LZP je podstatně ovlivněna i uživatelem podle výběru těchto komponentů. 
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Obrázek 2.3 Složení přilby Dräger HPS 3100 PRO. 1 – skořepina přilby; 2 – vnitřní plášť 

skořepiny; 3 – podbradní pásek; 4 – bezpečnostní brýle s páskou; 5 – retenční systém; 6 – 

síťka na vlasy; 7 – polstrování; 8 – čelenka; 9 – zátylník [37]. 

2.9  Nosný systém LZP 

Samotnému nasazení a následnému nošení přilby předchází správné nastavení celého 

nosného systému, který uživateli zajišťuje, že přilba dosedá po celém jejím obvodu hlavy a 

dobře vyrovnává její těžiště s hlavou hasiče. Nosný systém stabilizuje přilbu na hlavě 

hasiče, a tím přispívá k lepšímu rozložení energie vzniklé při nárazu. 

Nastavením jednotlivých komponentů nosného systému lze přizpůsobit velikost 

hlavy podle příslušného možného rozsahu velikostí uvedených výrobcem v centimetrech. 

Rozsah velikostí spolu s dalšími informacemi by měl poskytnout výrobce budoucím 

uživatelům při dodání přileb [7]. 
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Nastavovací systém se skládá ze základních tří částí: 

a) Retenční systém - na hlavě nejvíce rozkládá bodovou nárazovou energii ze 

skořepiny přilby. Součástí retenčního systému je u některých přileb i síťka, která 

částečně tlumí nárazovou energii a zabraňuje zamotání vlasů do jednotlivých 

komponentů přilby. Výrobci přileb nabízí retenční systém u LZP v různém 

provedení: 

• bez retenčního systému (pouze čelenka), 

• absorpční výstelka, 

• čtyřbodový křížový popruh, 

• šestibodový křížový popruh. 

 

b) Nastavitelné čelenka - dovoluje seřídit její obvod podle velikosti hlavy uživatele 

podle možného rozsahu. V některých částech tohoto komponentu výrobci dávají 

polstrování. Nastavitelná čelenka se nabízí od výrobců ve čtyřech provedeních: 

• bez možnosti seřízení, 

• zadní nastavovací kolečko, 

• postranní regulační kolečka, 

• kolíčky a dírky na čelence. 

 

c) Podbradní pásek - zajišťuje přilbu proti sesmeknutí z hlavy hasiče při pádu 

z výšky nebo při jiné práci. Popisované LZP musí být vybaveny podbradním 

páskem [6]. Pásky se od sebe liší podle odolnosti použitého materiálů do daného 

nebezpečného prostředí a počtem uchycení upevňovacího systému k pevným 

bodům na přilbě. Na základě systému uchycení rozdělujeme pásky: 

• dvoubodový, 

• tříbodový, 

• čtyřbodový. 
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2.10 Příslušenství LZP 

Pokud jsou příslušenství a/nebo neintegrované přídavné ochranné prostředky 

dodávány a/ nebo doporučovány výrobcem přilby, musí jednotlivě vyhovovat požadavkům 

příslušné normy vztahující se k danému konkrétnímu prostředku [7]. 

Příslušenství jsou díly dodávané k LZP, které přímo nesouvisí s ochranou hasiče 

[6]. Jedná se například o čelní svítilnu, reflexní nálepky, vak na přilbu a komponenty 

k instalaci svítilny na skořepinu přilby. 

 

2.11 Neintegrované příslušenství LZP 

Výrobci LZP nabízejí neintegrované příslušenství, které slouží k rozšíření základní 

oblasti ochrany. Na určité typy LZP lze nainstalovat přídavné neintegrované příslušenství, 

přičemž tyto přídavné komponenty lze použít pouze při práci, která je k tomu určená podle 

doporučení od výrobce [7]. Určité LZP nabízejí i další možnosti ochrany oproti zásahovým 

přilbám E, například děrované hledí nebo mušlové chrániče. 

Neintegrované příslušenství chrání především obličejovou část hlavy před 

poškozením zraku a jiných částí obličeje. Uživatel vhodnou volbou ochrany sníží nebo 

zcela zabrání poranění v obličejové části hlavy a krku v důsledku působení: 

• rychle letících částic (úlomky, písek, ledové krystalky, zplodiny hoření, jiné 

nečistoty), 

• povětrnostních podmínek (například silný vítr, nízké teploty), 

• sálavého tepla (například při požáru), 

• rozžhavených částic kovů (například při řezání s rozbrušovací pilou), 

• jiného druhu záření (sváření, laser, slunce, oslnění od sněhu), 

• působení kapalin a par různých chemikálií (amoniak, louh, bělidla atd.), 

• horkých kapalin, 

• proti nadměrnému hluku. 

 

Odolnost na jednotlivé druhy nebezpečí zaručují normové předpisy ČSN EN 166 a 

ČSN EN 14458 platné pro ochranné brýle a čiré hledí. Poslední norma ČSN EN 1731 

stanovuje bezpečnostní požadavky na děrované hledí. 
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2.11.1 Přirozená ochrana očí 

Samotný zrak v běžném životě zajišťuje do určité míry odolnost proti mechanickému 

nebo chemickému nebezpečí pro oči prostřednictvím víček, která ohraničují oční štěrbinu. 

Na okrajích víček se nacházejí řasy, které snižují intenzitu záření při nadměrném osvětlení 

a chrání před prachem. Z vnitřní strany víček se nalézá růžová blanka spojivka přecházející 

přes přední stranu bělimy. Spojivka zajišťuje slzné ústrojí a obstarává stálé omývání 

předních částí oční koule a přitom zajišťuje chemickou ochranu oka. Další ochranou zraku 

je slzná žláza, která zvlhčuje oči a prochází přes spojivku, kde zajišťuje vylučování slz a 

jejich odvod [20]. 

 

2.12 Ochranné brýle 

Lidské oči jsou velmi citlivé a při práci v nebezpečném prostředí jejich přirozenou 

funkcí neochrání dostatečně zrak člověka. Použití ochranných brýlí zvyšuje schopnost očí 

odolávat těmto rizikům v nebezpečném prostředí. Ochranné brýle u LZP poskytují pro 

práci v  nebezpečném prostředí podobné nároky na odolnost jako čiré štíty [38]. Oblast 

ochrany brýlí v porovnání se štíty je soustředěna pouze na oči a jejich blízké okolí, kde 

však zaručuje spolehlivější ochranu. 

Nejenom že ochranné brýle zamezují poškození zraku proti mechanickému a 

fyzikálnímu poškození, ale navíc chrání proti infekčním onemocněním, která vznikají 

v důsledku přenosu prostřednictvím různých bakterií a virů do spojivky oka. Mezi tyto 

nemoci patří záněty spojivek, které mohou být příčinou infekce například viry hepatitidy 

A, B a jiné herpetické viry a rinoviry. Tyto viry mohou být buď zavedeny do očí 

prostřednictvím přímé cesty (kašláním, odsáváním, větrem, zbytky krve) nebo dotykem 

znečištěnými prsty z práce nebo jinými kontaminovanými předměty [39]. 

Při samotném výběru ochrany zraku je důležité, aby ochranné brýle byly při 

nasazení na hlavu hasiče pohodlné a lehce seřiditelné podle tvaru obličeje tak, aby 

zakrývaly uživateli nejzranitelnější místa očí a přitom nezabraňovaly dostatečnému 

perifernímu vidění. Ochranné brýle by měly přiléhat zejména v oblastech koutků očí a na 

čele. Výrobci LZP pro hasiče nabízejí bezpečnostní ochranné brýle s obroučkou 

(rámečkem) [37]. Tento typ ochranných brýlí, na rozdíl od běžně dodávaných 

integrovaných brýlí u hasičských přileb E, přiléhá přímo ke kůži a tím zamezuje stékání 
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potu do očí, zabraňuje přístupu zplodin hoření, žhavých částic nebo jiných drobných 

nečistot do očí. Bezpečnostní ochranné brýle jsou často vybaveny zorníky z polykarbonátu, 

který je odolný proti sálavému teplu a poškrábání. U některých typů brýlí nabízejí výrobci 

i odvětrání větracími otvory, které zaručují vyšší komfort [40]. 

 

2.13 Ochranné hledí 

Ochranné štíty zabraňují úrazům a poraněním obličejové části hlavy. Správný 

rozsah štítu by měl pokrývat obličej a sahat až k uším [39]. Široká nabídka těchto 

komponentů od výrobců LZP umožňuje uživateli se přizpůsobit proti danému nebezpečí a 

vyměnit štít podle prováděné práce. Například při práci s motorovou pilou je výhodnější 

využití děrovaného hledí, naopak při řezání rozbrušovací pilou, by měl hasič použít čiré 

hledí [41]. 

Velkou přednostní děrovaného hledí je, že se při řezání tolik nezanáší odštěpky 

dřeva a pryskyřicí oproti čirým hledím nebo ochranným brýlím. Děrované hledí je vhodné 

pro použití při práci v zimních měsících, kdy se nezamlžuje a tím je více bezpečné než čiré 

hledí. Při použití děrovaného hledí hasiči nemusí dělat opakovaně bezpečnostní přestávky, 

aby si mohli sundat přilbu a očistit její orosené části. Upevnění a nastavení tohoto 

komponentu na přilbu by mělo být provedeno snadno bez použití nářadí [42]. 

Další nabízenou alternativou k ochraně obličejové části hlavy hasiče je čiré hledí. 

Výrobci k některým typům přileb nabízejí různé velikosti těchto hledí [40]. 

Nejpoužívanější materiál při výrobě čirých štítů je polykarbonát, který dobře chrání hasiče 

proti částicím rozžhavených kovů s vysokou teplotou a rychlostí. Celoobličejové zorníky o 

minimální tloušťce 1,4 mm z polykarbonátu jsou schopny ochránit proti působení 

elektrického oblouku o napětí až 400 V [38]. Čiré hledí lze také využít proti působení 

sálavého tepla, horkých kapalin a chemikálií. Někteří z výrobců zaručují odolnost hledí při 

teplotě v rozmezí -40 °C až +130 °C [43]. 

 

2.14 Chránič šíje a krku 

Ochrana šíje a krku je nabízena u LZP určených na požáry na otevřeném 

prostranství, a to ve dvou provedeních [40]. První variantou je tzv. holandský nátylník, 

který přiléhá ke kůži a pokrývá šíji, uši a celý obvod krku, z něhož částečně zasahuje do 



  40 
 

obličejové části až po ústa. Druhý typ nátylníku nepřiléhá ke kůži a chrání pouze šíji. 

Materiál nátylníku by měl být poddajný a přizpůsobit se podle pohybu hlavy na krku, kde 

zabraňuje přístupu sálavého tepla a zplodinám hoření při požáru ve venkovním prostředí. 

Nátylník se vyrábí nejčastěji z vnitřní vrstvy z nomexu, který je teplotně stabilní a odolný 

vůči mechanickému poškození a organickým rozpouštědlům [40]. Vnější stranu tvoří vlna. 

U nátylníků, které ochraňují jenom šíji, bývá navíc použita ochranná vrstva z hliníku. 

 

2.15 Mušlové chrániče k ochraně sluchu 

Fyziologická hranice intenzity zvuku, kdy dochází u člověka k poškození sluchu je 

85 dB [44]. Překročením této hodnoty v závislosti na čase se hluk může stát nebezpečným 

pro naše zdraví a být příčinou nevratných poruch vláskových buněk, které zapříčiňují 

postupnou ztrátu sluchu. K trvalé ztrátě sluchu dochází při intenzitě zvuku vyšší než140 dB 

[45]. 

Při výběru mušlových chráničů sluchu je důležité, aby správně přiléhaly k uším, 

dobře těsnily a zároveň byly použitelné v kombinaci s ostatním příslušenstvím nabízeným 

od výrobce. U chráničů sluchu neplatí pravidlo, že čím větší útlum, tím lepší pro naši 

ochranu sluchu. Správná ochrana sluchu snižuje hladinu hluku v uchu o 5 až 10 dB oproti 

počáteční intenzitě hluku. Velký útlum negativně ovlivňuje komunikaci a vytváří 

izolované prostředí pro uživatele, ve kterém nemusí reagovat včas na varovné signály [45]. 

Hasiči pracují nejčastěji v prostředí s vysokou hladinou hluku při řezání s motorovou 

pilou nebo rozbrušovací pilou, kdy intenzita zvuku v řezací části se pohybuje okolo 100 dB 

[41]. Nebezpečná hladina hluku vzniká z rotorů vrtulníků pro letecké záchranáře a hasiče 

provádějící například doplňování bambivaků při lesních požárech. Vhodná ochrana proti 

hluku jsou mušlové chrániče sluchu, které někteří z výrobců LZP nabízí [40]. 

 

2.16 Údržba LZP a jejich životnost 

O lehké zásahové přilby by mělo být pečováno podle doporučení uvedeného 

výrobcem. Tato informace musí být uvedena spolu s životností přilby v přiloženém letáku 

při prodeji přilby [7]. Uživatel lehké zásahové přilby by měl v průběhu celé životnosti 

provádět údržbu čistěním bez použití chemikálií, které mohou mít negativní vliv na 

vlastnosti a celkovou životnost přilby. Důležité je i skladování přilby. Přilby by se měly 
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skladovat na tmavém místě bez přístupu slunečních paprsků (UV záření) a zplodin 

z výfukových plynů. Někteří z výrobců dodávají ochranné vaky, které jsou určené na 

uložení přilby během delšího nepoužívání [37]. 

Výrobci LZP deklarují různou životnost skořepin přileb. Některé druhy LZP musejí 

být vyřazeny podle normových předpisů při vážnějším působení nárazové síly na 

skořepinu [1], přestože takto způsobené poškození nemusí být viditelné. Naopak firma 

MSA zaručuje celoživotní garanci, která je podmíněna průběžnými dvouletými kontrolami 

LZP vyškoleným technikem [35]. Jiné druhy přileb musíme vyřadit bez provedení 

jakékoliv kontroly po ukončení jejich životnosti. Nejčastěji výrobci doporučují přilbu 

nahradit v rozmezí pěti až deseti let. 

 

2.17 Spojení masky a přilby u LZP 

Možnost rychlého spojení masky (kandaháry) s přilbou je jeden z parametrů při 

hodnocení LZP. Po průzkumu na českém trhu jsem nalezl dvě firmy MSA a Dräger, které 

toto spojení nabízejí u výrobků MSA F2 X-TREM a Dräger HPS 3500. Tyto LZP mají 

podobný tvar skořepiny a konstrukčně shodně vyřešené uchycení spojení masky s přilbou. 

Při praktickém vyzkoušení tohoto spojení u obou LZP byly zjištěny některé nedostatky. 

V důsledku rychlého pohybu hlavou dochází k pohnutí celého systému na hlavě, a tím 

k nestálému spojení lícnic a masky. 

Pro ověření tohoto spojení jsem se rozhodl oslovit firmu Dräger, která disponuje 

jako jediná v České republice zkušebním zařízením na hasičské přilby ve výrobním závodě 

v Chomutově. Záměrem bylo provést zkoušku účinnosti upevňovacího systému podle ČSN 

EN 13087-4 (Tabulka 1.1) a zjistit, zda spojení u lehkých zásahových přileb je bezpečné 

[8]. Zkoušení bylo provedeno za dozoru odborně způsobilé osoby. Testování probíhalo 

s přilbou Dräger HPS 3500 a maskou Dräger Panorama Nova, která je nejvíce používaná u 

HZS ČR [36]. 

U praktické zkoušky bylo zjištěno, že spojení masky a přilby vyhovuje po stránce 

normového požadavku, ale ve srovnání se zásahovými přilbami E neposkytuje tak kvalitní 

spojení. Maska nespadává, ale v průběhu testu při simulovaném trhnutí hákem došlo 

k částečnému přetažení skořepiny přilby přes masku na maketě hlavy (Příloha D). 

Podle mého názoru nedoporučuji toto spojení u lehkých zásahových přileb používat 

z důvodu bezpečnosti. 
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3 Analýza využití LZP 

V této kapitole se věnuji využití LZP u různých druhů MU se zásahy JPO. Využití 

LZP vyhodnocuji na základě dat ze statistiky MU GŘ HZS z let 2011-2015 v ČR [46]. 

Dále vycházím z celkového shrnutí normové legislativy (kapitola 1.2), vlastností LZP 

(kapitola 2) a zkušeností z praxe. 

 

3.1  Vývoj událostí z roků 2011-2015 v ČR se zásahy JPO 

První obrázkový graf (Obrázek 3.1) posuzuje využití LZP podle jejich normových 

předpisů a vývoje událostí se zásahy JPO v posledních pěti letech [46]. LZP lze použít 

téměř ve všech oblastech zásahu. Jedinou výjimkou jsou MU s požáry ve stavbách a 

dalších prostorech. 

 

 

Obrázek 3.1 Vývoj MU v letech 2011-2015 v ČR se zásahy JPO. 

Z výsledků obrázkového grafu (Obrázek 3.1) je vidět (v modrých sloupcích), při 

kolika MU mohou být použity LZP. Naopak hnědé sloupce vyznačují počet událostí 

z celkového počtu, kdy nesmí být použita. Při  porovnání mezi množstvím mimořádných 
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událostí v jednotlivých pěti letech nedochází k výraznějším změnám  v každoročním 

výsledném celkovém počtu MU (modré sloupce) a v počtu MU s požáry ve stavbách a 

dalších prostorech. 

Požáry ve stavbách a dalších prostorech tvoří pouze necelých 6 % z celkového počtu 

MU. Tento výsledek ukazuje, kdy lze využít LZP pouze z pohledu normových předpisů. 

 

3.2 Posouzení využití LZP podle rizika nebezpečí 

Další analýza posuzuje využití LZP podle rizika nebezpečí hrozícího JPO u MU. 

Cílem tohoto průzkumu je zjistit, zda by bylo u MU vhodnější z pohledu bezpečnosti pro 

hasiče použití LZP nebo přilby E. Proto byly všechny události dále rozděleny podle 

statistiky GŘ do jedenácti základních druhů uvedených níže [46]. Události, u kterých je 

použití LZP sporné, byly posouzeny a odůvodněny na příkladech  praxe u zásahu, kde 

vycházím z kladných či záporných vlastností (viz kapitola 2) LZP a přileb E. 

Na základě bezpečnosti a vlastností LZP jsem dále jednotlivé MU v textu ohodnotil 

a rozdělil podle výhodnosti využití LZP do tří kategorií na výhodné1, smíšené2 a nelze 

využít3. U popisovaných MU je třeba zohlednit, že je nereálné posoudit a vyhodnotit 

všechna nebezpečí a rizika, která mohou nastat pro JPO u všech zásahů. V celkovém 

vyhodnocení využití LZP jsem se více přikláněl na stranu bezpečnosti hasiče. 

1) Požáry ve stavbách a dalších prostorech 

U zásahů s požáry ve stavbách a dalších prostorech nesmí JPO použít LZP [6], [7]. 

Důvodem je hrozící nebezpečí vysoké intenzity tepelného toku. Riziko nebezpečí se pro 

hasiče zvyšuje v uzavřených prostorech, kde může dojít ke vzniku nelineárních jevů (viz 

kapitola 1.5). Zásahová přilba E má několikanásobně větší odolnost proti sálavému teplu a 

vyšší nároky na zkoušky než LZP [8]. LZP na tyto MU nelze použít. 

                                                 
1Použití LZP je výhodnější z důvodu jejich kladných vlastností, které mohou mít vliv na bezpečnost hasiče. 
2Použití LZP nelze přesně vyhodnotit na základě poskytnutých údajů statistiky GŘ HZS ČR. 
3LZP nelze použít z důvodů možného rizika nebezpečí pro hasiče. 
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2) Požár vozidla 

Použití LZP při požáru dopravního prostředku na otevřené ploše je dovoleno [7]. 

Může však nastat nebezpečná situace, kdy hasič musí vstoupit při dopravní nehodě 

s požárem4 do prostoru kabiny vozidla k provedení hasících prací nebo záchrany osoby. 

V tomto případě musí být hasič dostatečně chráněn proti hrozícímu nebezpečí ze sálavého 

tepla vzniklého z rychlého hoření uniklých hořlavých kapalin nebo jiných hořlavých 

materiálů (5 MW- osobní automobil, 15- 20 MW – autobus) [47]. Podle mého názoru LZP 

z hlediska hrozícího rizika nebezpečí nelze použít u DN s požárem. 

3) Požáry na volné ploše 

Požáry na volné ploše zahrnují podle statistiky GŘ požáry lesů, luk, zahrad nebo 

jiných volných prostranství [48]. Likvidace těchto MU v období sucha a horka bývá pro 

hasiče někdy časově a fyzicky náročná. U zásahů na otevřeném prostranství nehrozí JPO 

nebezpečí nelineárních jevů. V tomto případě použití přilby E pro hasiče není vhodné, 

protože je těžší a nenabízí při dlouhotrvajících zásazích možnost odvětrání. Naopak LZP 

jsou na tyto druhy zásahu lépe přizpůsobeny malou hmotností a možností většího odvětrání 

skořepinou přilby. U požáru na volné ploše je výhodnější použít LZP. 

4) Dopravní nehoda 

U DN bez vyproštění menší velikosti LZP umožní hasiči lépe nahlédnout do 

nepřístupných míst destrukcí zničené karoserie havarovaného auta a tím snadněji provést 

protipožární opatření (např. odpojení baterie auta). Hasič s lehkou zásahovou přilbou má 

větší přehled o situaci na místě zásahu. Naopak při použití zásahové přilby E hasič ztrácí 

vizuální i akustický přehled, například při hromadné silniční nehodě na více 

frekventovaných komunikacích. U zásahu dopravní nehody bez vyproštění je výhodnější 

použití LZP. 

U dopravní nehody s vyproštěním JPO musí v některých případech poskytnout 

první pomoc zaklíněné osobě v kabině havarovaného vozidla. Hasiči někdy nemohou při 

tomto zásahu použít zásahovou přilbu E kvůli jejím velkým rozměrům a jsou nuceni 

                                                 
4 Dopravní nehoda s požárem je klasifikována jako požár. 
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sundat přilbu E z hlavy, přičemž u těchto událostí stále hrozí nebezpečí aktivování airbagu. 

Menší lehká zásahová přilba svým tvarem nenutí hasiče k jejímu sundání. LZP nezakrývají 

oblast uší a přispívají tím k lepší komunikaci mezi hasiči a zdravotníky, lékaři a 

zachraňovanou osobou na místě zásahu. Použití LZP u DN s vyproštěním je výhodnější. 

5) Technická pomoc 

Technická pomoc obsahuje množství různých druhů zásahů. Jedná se o nouzové 

otvírání bytu, vyproštění osob z výtahu, likvidaci a odstranění překážek na silnici, 

provizorní opravy, čerpání vody, práce na vodě, záchrana a vyproštění osob a zvířat atd. 

[48]. U všech těchto MU je výhodnější, a v některých případech bezpečnější, použití LZP. 

Jedinou výjimkou je zásah, kdy hasiči musí provádět asistenci při hledání 

nástražného systému. V tomto případě je výhodnější použití zásahové přilby E. 

6) Technologická pomoc 

Hasiči během technologické pomoci odstraňují různé nebezpečné stavy 

v technologických provozech. Do této kategorie zásahu jsou zařazeny například MU, kdy 

jednotky PO zajišťují nouzové dodávky vody, vzduchu, různé druhy asistencí, náhrada 

havarovaného chlazení, dohašování ohnisek po pálení klestu nebo následné dohašování 

ohnisek požáru atd. [48]. U technologické pomoci je výhodnější použití LZP. 

7) Ostatní pomoc 

Ostatní pomoc zahrnuje jiné druhy MU, které se nedají zařadit do technické 

pomoci, technologické pomoci nebo technické havárie. Jedná se například o asistencí ZZS 

při transportu pacienta do nemocnice, kontroly hladiny řeky a sjízdnosti komunikací atd. 

[48]. U těchto MU je výhodnější použití LZP. 
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8) Technické havárie 

Velký rozsah a hrozící nebezpečí u technické havárie mohou být různého 

charakteru. Tyto MU zahrnují například destrukce objektu nebo jiné nebezpečné stavy se 

značnými následky [48]. U většiny těchto zásahů je výhodnější použití LZP, ale mohla by 

nastat situace, kdy dojde v důsledku velikosti rozsahu k rozšíření místa zásahu. Například 

dominovým efektem, který může vyvolat další rizika nebezpečí pro zasahující hasiče a ty 

nelze předčasně definovat. Z toho důvodu byla tato MU zařazena z pohledu využití LZP do 

smíšeného využití přileb. 

9) Úniky nebezpečných chemických látek 

Jedná se o MU s únikem nebezpečné látky, ke které došlo v důsledku manipulace, 

skladování, převozu nebo zpracování výroby [48]. Tyto NL mohou mít různě nebezpečné 

vlastnosti. Využití LZP by bylo bezpečnější například při vytváření norných stěn po úniku 

ropných produktů na řece. Naopak při úniku NL, kdy se mez výbušnosti pohybuje na 

nebezpečné hranici, je bezpečnější použití zásahové přilby E. Využití LZP nelze 

jednoznačně vyhodnotit, proto byly MU s únikem NL zařazeny do kategorie smíšeného 

využití. 

10) Radiační nehody a havárie 

Zasahující jednotka PO u zásahu na radioaktivní látky, kde je riziko nebezpečí 

ionizující záření překračující nebezpečnou hodnotu, musí použít protichemické obleky. 

Největšímu nebezpečí u MU na RaL jsou vystaveni hasiči v nebezpečné zóně, kde musí 

použít pro nejvyšší stupeň ochrany přetlakový plynotěsný protichemický oblek. Práce 

v tomto obleku je značně fyzicky náročná, v některých případech ani neumožňuje velikost 

nebo typ chemického obleku použití zásahové přilby E. U těchto zásahů je výhodnější 

použití LZP. 
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11) Ostatní MU 

Ostatní MU nelze přesně klasifikovat ze statistiky GŘ podle kategorie využití. 

Z toho důvodu jsem všechny „ostatní MU“ zařadil do kategorie smíšeného využití přileb. 

 

3.3 Celkové vyhodnocení využití LZP u MU 

Na obrázkovém grafu (Obrázek 3.2) je vidět celkové vyhodnocení využití LZP u 

všech MU se zásahy JPO v letech 2011-2015 v celé ČR [46]. Do této analýzy se částečně 

promítá legislativa, vlastnosti LZP a přileb E, ale také riziko nebezpečí u zásahu. Tyto 

faktory ovlivňují u některých druhů MU využitelnost LZP. Při vytváření obrázkového 

grafu jsem všechny MU, které mají stejnou charakteristiku využití (výhodné, smíšené, 

nelze využít) LZP, sdružil k sobě (Obrázek 3.2). Vznikly tak tři různé množiny „kategorií 

využití (A), (B), (C)“, které byly pro lepší přehled v obrázkovém grafu označeny a 

odděleny. 

Největší množina (A) obsahuje 86 % MU pouze s kategorií „výhodné využití“ 

lehké zásahové přilby. Množina (A) tvoří z 50 % technickou pomoc, 19 % dopravní 

nehody, 11 % požáry na volném prostranství, 5 % ostatní pomoc a 1 % technologická 

pomoc. V  množině (A) jsou zařazeny MU asistence při hledání nástražného systému. Tyto 

MU měly být přiřazeny do kategorie „nelze využít“. Z důvodu nepřístupnosti dat jsem je 

nemohl roztřídit a správně zařadit do množiny (B). Podle vyjádření z oddělení statistiky 

GŘ HZS by se mělo jednat o méně než jednu setinu procenta z celkového počtu MU [49]. 

Na posledním místě v této množině jsou celkem čtyři radiační nehody a havárie, které 

nemají v některých letech zaznamenánu statistikou GŘ ani jednu MU. 

MU s přidělenou kategorií „nelze využít“ jsou zastoupeny 8 % v množině (B). 

Nejvíce těchto událostí tvoří požáry ve stavbách a dalších prostorech 6 %. Na základě 

rizika nebezpečí jsem vložil ještě do množiny (B) MU s požáry vozidla, které jsou 

zastoupeny 2 % procenty z celkového počtu událostí. 

Nejmenší množina (C) obsahuje 6 % MU s kategorií „smíšené využití“ LZP, která 

je nejvíce zastoupena událostmi s úniky NL. Ostatní MU a technické havárie se podílejí jen 

v desítkách MU během každého roku a nedosahují tak ani 1 % z celkového počtu [49]. 
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Obrázek 3.2 Celkové vyhodnocení využití LZP podle MU se zásahy všech jednotek PO v ČR. 
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4 Analýza využití LZP u JPO I 

Během rozhodování, jak provést podrobnější analýzu využití LZP, jsem došel 

k názoru, že celkové porovnání všech krajů a jednotek PO by bylo velice rozsáhlé. Proto 

jsem se soustředil na analýzu využití LZP pouze u dvou krajů, a to Vysočiny a hl. m. 

Prahy. Tyto dva kraje jsem vybral záměrně kvůli jejich geografické odlišnosti (Příloha E) a 

zároveň podobnému počtu MU se zásahy JPO, na kterých se podílejí ve svých krajích [48]. 

U těchto krajů jsem vybral pouze profesionální jednotky HZS Vysočiny a HZS hl. 

m. Prahy. Užší výběr, který je soustředěný pouze na jednu kategorii jednotek PO I, by měl 

vést k větší přesnosti v analýze využití LZP na základě počtu různých druhů zásahů, na 

rozdíl od předcházející kapitoly, kdy bylo posuzováno využití LZP na všechny JPO pouze 

z pohledu počtu druhu MU. Nebylo tedy zřejmé, zda se jednotka PO na dané MU účastnila 

nebo ne. 

 

4.1 Analýza využití LZP podle druhu zásahů 

Všechny zásahy, které nastaly v průběhu let 2011-2015 u HZS Vysočiny a HZS hl. 

m. Prahy, jsem rozdělil do množin (A), (B) a (C) podle kategorie využitelnosti LZP [46]. 

Na dvou obrázkových grafech (Obrázek 4.1, Obrázek 4.2) jsou znázorněny rozdíly 

v poměru počtu druhů zásahů, na kterých se tyto JPO I podílely. Odpovídající absolutní 

počty zásahů jsou uvedeny v Tabulce 4.1. 

Na prvním obrázkovém grafu (Obrázek 4.1) HZS hl. města Prahy jsou největším 

poměrem 75 % zastoupeny zásahy z množiny (A) výhodného využití. Ostatní zásahy 

z množiny (B) se podílely v kategorii „nelze využít“ 16 % a v množině (C) „smíšené 

využití“ 9 %. 

Na druhém obrázkovém grafu u HZS Vysočiny (Obrázek 4.2) tvoří množina (A) 

největší poměr 89 % v kategorii „výhodné využití“. Podstatně menším poměrem 6 % jsou 

zastoupeny ostatní zásahy v množině (B) s kategorií „nelze využít“ a v množině (C) 

„smíšené využití“ 5 %. 
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Obrázek 4.1 Využití LZP podle druhu zásahů u HZS hl. m. Prahy. 

 

Obrázek 4.2 Využití LZP podle druhu zásahů u HZS Vysočina. 
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Tabulka 4.1 Počet MU a zásahů u HZS hl. města Prahy a HZS Vysočiny 2011-2015. 

 

 

Tato analýza prokázala, že využitelnost LZP může být ovlivněna rozdílným počtem 

a odlišnými druhy zásahů u JPO I Vysočiny a hl. m. Prahy. 

Větší využití LZP je u HZS Vysočiny, kde je jejich využití o 14 % vyšší v množině 

(A) „výhodného využití“ oproti HZS hl. města Prahy. V počtu zásahů v této kategorii se 

tyto dva kraje zásadně neodlišují i přesto, že mají velký celkový rozdíl v počtu zásahů 

(Tabulka 4.1). 

Naopak u jiných druhů zásahů z množiny (B) v kategorii “nelze využít“ uvedená 

data (Tabulka 4.1) svědčí o nižším poměru využití LZP u HZS hl. města Prahy. V Praze 

bylo evidováno více jak třikrát tolik zásahů odpovídajících množině (B) než u HZS 

Vysočiny (Tabulka 4.1). 

V kategorii „smíšeného využití“ (množina C) bylo v uvedeném období evidováno 

5 % zásahů u HZS Vysočina a 9 % u HZS hl. m. Praha. 

 

4.2 Analýza využití LZP podle času 

Předchozí průzkum ukázal, že využitelnost LZP může být ovlivněna odlišným 

počtem a poměrem v zastoupení různých druhů zásahů u jednotek HZS Vysočiny a HZS 

hl. m. Prahy. Tato analýza stále, ale neposkytuje údaje o tom, kolik času na těchto zásazích 

JPO I strávily. HZS hl. m. Prahy má odlišný počet stanic a jejich rozmístění, než HZS 

Vysočiny, což je dáno plošným pokrytím těchto krajů. Nelze tedy hodnotit JPO na 

využitelnost LZP pouze z pohledu počtu zásahů. 

Celkový operační čas od výjezdu JPO až po likvidaci MU na místě zásahu v letech 

2011-2015 byl rozdělen na obrázkových grafech u HZS hl. m. Prahy (Obrázek 4.3) a HZS 

Vysočiny (Obrázek 4.4) do jednotlivých množin (A), (B) a (C) podle kategorie jejich 

využití [46]. Odpovídající celkové časy zásahů v hodinách jsou uvedeny v Tabulce 4.2. 

U profesionálních jednotek HZS hl. m. Prahy tvoří většinu času stráveného při 

zásazích  množina (A) (kategorie „výhodné využití“) s 68 % (Obrázek 4.3). Množina (B) 

HZS hl. m. Praha HZS Vysočina
Celkový počet zásahů 39 679 31 558
Počet zásahů v kategorii "výhodné využití" (A) 29 701 28 159
Počet zásahů v kategorii "nelze využít" (B) 6 292 1 993
Počet zásahů v kategorii "smíšené využití" (C) 3 686 1 406
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(kategorie „nelze využít“) tvoří 25 % z celkového času. Nejmenší je množina (C) 

„smíšeného využití“ se 7 % času. 

JPO I HZS Vysočina (Obrázek 4.4) je to 82 % (A), 12 % (B) a 6 % (C). 
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Obrázek 4.3 Využití LZP v závislosti na čase u HZS hl. m. Prahy. 

 

Obrázek 4.4 Využití LZP v závislosti na čase u HZS Vysočina. 
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Tabulka 4.2 Čas v hodinách u HZS Vysočiny a HZS hl. města Prahy 2011-2015. 

 

 

Z výsledků tohoto průzkumu bylo zjištěno, že profesionální jednotky HZS hl. města 

Prahy používají přilby po kratší dobu než JPO HZS Vysočiny (Tabulka 4.2). Výhodnější 

použití LZP z pohledu času je pro JPO I Vysočina. 

Při porovnání času v kategorii „výhodné využití“ na prvním a druhém obrázkovém 

grafu (Obrázek 4.3, Obrázek 4.4) vzniká rozdíl v poměru o 14 %, který ukazuje na větší 

využití u HZS Vysočina. Podle počtu hodin by profesionální hasiči HZS Vysočina mohli 

používat LZP v kategorii „výhodné využití“ z množiny (A) až o jednu čtvrtinu více než u 

HZS hl. města Prahy (Tabulka 4.2). 

Při porovnání času u další množiny (B) s kategorií „nelze využít“ v jednotlivých 

krajích, byl zjištěn rozdíl v poměru 13 %. Tento poměr ukazuje na menší využití LZP u 

jednotek PO I hl. města Prahy oproti HZS Vysočiny. Počtem hodin se tento rozdíl snižuje 

u HZS Vysočiny oproti HZS hl. města Prahy téměř až na polovinu (Tabulka 4.2). 

Poslední srovnání času podle poměru v kategorii se „smíšeným využitím“ LZP se 

liší jedním procentem v celkovém poměru času. HZS hl. města Prahy a HZS Vysočiny se 

v počtu hodin zásadně neodlišují (Tabulka 4.2). 

 

4.3 Celkové vyhodnocení využití LZP u JPO I 

Z celkového shrnutí výsledků této analýzy vyplývá, že potenciální využití LZP je 

větší u HZS Vysočina než u HZS hl. m. Prahy. Využitelnost LZP je ovlivněna rozdílnými 

druhy zásahů a časem stráveným nošením přilby. Výsledky ukazují, že JPO I hl. města 

Prahy mají celkově větší počet zásahů (Tabulka 4.1), ale menší celkový čas strávený 

používáním přilby než JPO I Vysočina (Tabulka 4.2). Tento čas může být ovlivněn mnoha 

faktory, například odlišným dojezdovým časem jednotek PO na místo zásahu, geografií, 

počasím atd. Příčiny časového rozdílu mohou být také způsobeny různými druhy zásahů 

v těchto dvou krajích. 

HZS hl. m. Praha HZS Vysočina
Celkový čas (v hodinách) 26 604 32 062
Celkový čas v kategorii "výhodné využití" (A) 18 194 26 194
Celkový čas v kategorii "nelze využít" (B) 6 513 3 862
Celkový čas v kategorii "smíšené využití" (C) 1 898 2 007
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Nejvíce je však ovlivněna využitelnost LZP v  kategorii „výhodného využití“ 

v množině (A), kde dochází k zásadnímu nárůstu času používání u HZS Vysočiny 

(Tabulka 4.2), přestože počet zásahů je menší než u HZS hl. města Prahy (Tabulka 4.1). 

V Tabulce 4.2 se nejvíce projevují zjištěné časové rozdíly při vyhodnocování výhodnosti 

použití LZP. Jedním z nich například jsou zásahy při požárech lesů, kde dochází k velkým 

časovým rozdílům mezi těmito profesionálními JPO. 

Na obrázkovém grafu (Obrázek 4.5) je znázorněno srovnání času stráveného JPO I 

v Praze a na Vysočině při požáru lesa v letech 2011-2015 [46]. 

 

 

Obrázek 4.5 Poměr času stráveného u lesního požáru u JPO I 2011-2015. 

 V druhé množině (B) v kategorii „nelze využít“ při porovnání času s počtem zásahů 

u HZS Vysočiny a HZS hl. města Prahy dochází znovu k nárůstu hodin u HZS Vysočiny 

(Tabulka 4.2). Tyto výsledky však stále ukazují, že u HZS hl. města Prahy je podle 

časového srovnání, až o polovinu méně použitelná LZP než u jednotek HZS Vysočiny. 

 Při porovnání nejmenších množin (C) s kategorií „smíšené využití“ mají jednotky 

HZS hl. města Prahy větší počet zásahů. Naopak při posuzování času dochází k vyrovnání 

v Tabulce 4.2 u obou jednotek HZS hl. města Prahy a HZS Vysočiny. 

HZS hl. m. Praha; 
114 h; 12 %

HZS Vysočina; 
843 h; 88 %

Čas strávený u požáru lesa



  56 
 

 Z celkového pohledu v obou zkoumaných krajích by mohli hasiči používat LZP 

využívat po většinu zásahů ze všech zásahů z hlediska jejich počtu i stráveného času. 

 

4.4 Použití LZP při jízdě na místo zásahu 

Při vyhodnocení předchozích analýz využití LZP jsem zhodnotil možnosti využití 

LZP v čase od výjezdu JPO až po likvidaci na místě zásahu. Tento čas byl hodnocen pouze 

podle nebezpečí, které může vznikat na místě zásahu. V operačním čase je ale zahrnuta 

také doba, kterou hasiči stráví jízdou na místo zásahu. Hasič by měl mít nasazenu 

zásahovou přilbu již během jízdy k zásahu [50]. Z toho důvodu jsem se v této části práce 

věnoval také úvaze o využití LZP během jízdy na místo zásahu. 

Při celkovém zhodnocení je důležité zvážit riziko nebezpečí pro hasiče, které 

vzniká během rychlé jízdy na místo zásahu. Hasiči nemusí být připoutání bezpečnostními 

pásy. Pokud dojde k nehodě zásahového vozidla, zásahová přilba E má větší odolnost na 

náraz na příčnou a podélnou deformaci skořepiny [8], zatímco při použití LZP není hlava 

hasiče proti nárazu a deformaci skořepiny tolik chráněna (Příloha B). 

Zápornou vlastností zásahové přilby E je skutečnost, že může negativně působit 

zpětnou silou své hmotnosti na krční páteř při nárazu nebo prudkém zabrzdění vozidla. 

V tomto případě by bylo výhodnější použít LZP, která má menší hmotnost. Další negativní 

vlastností přilby E je snížení slyšitelnosti, která nepřispívá k dobré komunikaci mezi hasiči 

a velitelem. Naopak skořepina LZP nezakrývá oblast okolo uší a tím se mohou připravující 

hasiči více soustředit a vnímat rozkazy, které jim dává velitel při jízdě na místo zásahu. 

Nedodržení těchto příkazů může ohrozit bezpečnost hasiče na místě zásahu. 

Doporučuji během jízdy k zásahu použít stejný druh přilby (ať už LZP či přilba E) 

jako ten, který se předpokládá využít při vlastním zásahu. 
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5 Návrh multikriteriální analýzy 

Záměrem této práce je najít lehkou zásahovou přilbu dostupnou na českém trhu, 

která nejvíce vyhovuje svými vlastnostmi pro využití u JPO. Porovnání vlastností 

jednotlivých LZP jsem provedl na základě metody FDMM [51], která se využívá při 

multikriteriální analýze. Metoda FDMM nabízí poměrně nenáročné řešení, ve kterém se 

částečně odstraňuje subjektivita udělená při rozhodování o důležitosti jednotlivých kritérií 

[52]. 

 

5.1 Výběr LZP do MKA 

Při rozhodování o určitém typu výrobku, zda jej začlenit do MKA, jsem se 

orientoval podle nabídky trhu, servisního zastoupení v ČR a MU zastoupených 

v množině (A) (Obrázek 3.2). Záměrem bylo najít LZP, které jsou nejvíce využitelné v této 

množině. Na základě všech těchto požadavků jsem stanovil podmínky, které musí lehká 

zásahová přilba splnit pro zařazení do multikriteriální analýzy: 

• normové předpisy na technické zásahy [6], 

• normové předpisy na požáry na otevřené ploše [7], 

• servisní zastoupení firemní pobočky v ČR. 

Na českém trhu se nachází pouze tři LZP od různých výrobců, které splňují tyto 

požadavky. Fyzicky k dispozici k posouzení pro MKA jsem měl lehkou zásahovou přilbu 

od firmy MSA (Obrázek 5.1) a Dräger (Obrázek 5.3). Poslední přilbu od značky 

Rosenbauer (Obrázek 5.2) nebylo možné pro tuto analýzu zapůjčit. Důvodem bylo, že 

obchodní zastoupení firmy v České republice nemá fyzicky výrobek k dispozici a podle 

jeho sdělení ho nepoužívá žádná JPO v ČR. Tato lehká zásahová přilba byla zapůjčena na 

dva měsíce v roce 2016 do České republiky z rakouské centrály prodeje v Leondingu u 

Lince. Příčinou byl zájem některých JPO o tento výrobek. Po odzkoušení byla přilba 

vrácena zpět do Rakouska [53]. 
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5.1.1 MSA F2 X-TREM 

Přilby od francouzské firmy MSA patří k nejznámějším výrobkům pro hasiče na 

tuzemském trhu. V kategorii LZP jsou od této firmy navrženy přilby s názvem 

MSA F2 X -TREM [54]. Donedávna firma nabízela pod tímto typovým označením čtyři 

druhy LZP, které byly rozděleny podle oblasti použití do průmyslu, lesní požáry, technické 

zásahy a pro horolezce [55]. 

Firma MSA se v dnešní době přizpůsobila požadavkům nových norem a nabízí 

LZP pod označením MSA F2 X-TREM (Obrázek 5.1) pouze ve dvou variantách. První 

verze lehké zásahové přilby je zahrnuta do MKA a splňuje normové požadavky k hašení 

požárů na otevřené ploše a k technickým zásahům [6], [7]. Tato varianta lehké zásahové 

přilby je často využívána hasiči v jiných evropských státech v boji s lesními požáry [55]. 

Druhý typ přilby je schválen pro horolezecké práce pro použití v průmyslu [54]. 

 

 

Obrázek 5.1 MSA F2 X-TREM [54]. 

Základní technické údaje [54]: 

Hmotnost: 650 g (±20 g) 

Uchycení masky: náhlavní kříž, rychloupínání (kandaháry) 

Větratelnost skořepiny: otvory (neuzavíratelné) 

Obvod hlavy: od 52 do 64 cm 

Ochrana zraku: bezpečnostní brýle (čiré) 

Ochrana obličeje: čelní štít (čirý), čelní štít (děrovaný) 

Ochrana sluchu: mušlové chrániče 
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Barva skořepiny: luminiscenční, fluorescenční, základní 

Materiál skořepiny: kombinace polyamidu se skelnými vlákny 

Uchycení svítilny: boční 

Nátylník: alu-nomex, holandský límec 

Splňuje normy: ČSN EN 16471:2015, ČSN EN 16473:2015 (-30 ºC) 

5.1.2 Rosenbauer HEROS-matrix 

Přilba Rosenbauer HEROS-matrix (Obrázek 5.2) od firmy Rosenbauer uvedla svoji 

první lehkou zásahovou přilbu certifikovanou podle nových evropských norem na trh 

v roce 2013. Podle výrobce je tato lehká zásahová přilba především určena pro práci v lese, 

likvidaci lesních požárů a u technických zásahů [56].  

 

 

Obrázek 5.2 Rosenbauer HEROS-matrix [56]. 

Základní technické údaje [56]: 

Hmotnost: 970 g 

Uchycení masky: náhlavní kříž  

Velikost hlavy: od 51 do 65cm 

Větratelnost skořepiny: bez otvorů 

Ochrana sluchu: není v nabídce 

Ochrana zraku: integrované ochranné brýle (čiré, matné) 

Ochrana obličeje: integrovaný čelní štít (čirý) 

Barvy skořepiny: základní 
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Materiál skořepiny: výrobce neuvádí 

Uchycení svítilny: čelní 

Nátylník: vlna-nomex, holandský límec 

Splňuje normy: ČSN EN 16471:2015, ČSN EN 16473:2015 (-30 ºC) 

5.1.3 Dräger HPS 3500 

S první lehkou zásahovou přilbou přišla firma Dräger na český trh pod názvem 

HPS 3100 v roce 2010. Výrobek byl určen pro hasiče a zdravotní záchrannou službu [37]. 

Výrobce zaručoval široké využití této lehké zásahové přilby při boji s lesními požáry, při 

technických zásazích a horolezeckých činnostech. Přilba v té době byla certifikována 

pouze pro použití v průmyslu a pro horolezce. Široký rozsah využití u tohoto výrobku byl 

přípravou na očekávaný příchod nových norem u LZP v oblasti technických zásahů a 

lesních požárů [36]. Tento výrobek byl pod novým názvem Dräger HPS 3500 

(Obrázek 5.3) modifikován a schválen v roce 2015 podle norem [1], [6], [7], [40]. Oproti 

staršímu typu HPS 3100 se přilba odlehčila o vnitřní plášť skořepiny (Obrázek 2.3). 

 

 

Obrázek 5.3 Dräger HPS 3500 [40]. 

 

Základní technické údaje [40]: 

Základní hmotnost: 710 g (±20 g) 

Velikost čelenky: od 52 do 64 cm 

Uchycení masky: náhlavní kříž 
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Větratelnost skořepiny: přes otvory ve skořepině (uzavíratelné) 

Ochrana zraku: bezpečnostní brýle (čiré) 

Ochrana obličeje: čelní štít (čirý), čelní štít (děrovaný) 

Ochrana sluchu: mušlové chrániče 

Uchycení svítilny: boční 

Materiál skořepiny: polyamid vyztužený skelnými vlákny 

Barva skořepiny: luminiscenční, fluorescenční, základní barvy 

Nátylník: Holandský límec (vlna-nomex) 

Splňuje normy: ČSN EN 16471:2015, ČSN EN 16473:2015, ČSN EN 12492:2012,  

ČSN EN 1385:2012 (-30 ºC) 

 

5.2 Výběr kritérií a určení jejich váhy 

Základem metody FDMM je tzv. párové porovnání kritérií [51]. Zvolená kritéria 

LZP vzájemně porovnáváme v tabulce (Tabulka 5.1), přičemž nejdůležitějšímu kritériu 

přiřadíme jeden bod a méně důležitému bod žádný. Stejný způsob při porovnání 

provedeme u vyhodnocení váhy jednotlivých vlastností u zvolených přileb s tím rozdílem, 

že pokud jsou konkrétní vlastnosti u více přileb rovnocenné, přidělený jeden bod se mezi 

ně rozdělí. Výsledná váha kritéria je rovna součtu (Součet) jedniček či zlomků bodu 

v řádku  daného kritéria vyděleného celkovým počtem bodů v tabulce (∑). Pro lepší 

přehlednost jsou kritéria již od počátku uváděna v pořadí podle jejich váhy. 

 

Tabulka 5.1 Určení důležitosti váhy jednotlivých kritérií. 

 

 

Pro objektivní výběr a porovnávání váhy jednotlivých kritérií a vlastností LZP při 

jejich hodnocení byla vytvořena skupina: dva hasiči HZS ČR, dva hasiči JPO IV, dva 

hasiči JPO V. Skupinu jsem seznámil se všemi dostupnými údaji o vlastnostech vybraných 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 Součet/Σ Váha Priorita
Pořizovací cena - K1 X 1 1 1 1 1 5/15 0,33 1
Hmotnost - K2 0 X 1 1 1 1 4/15 0,27 2
Větratelnost skořepiny - K3 0 0 X 1 1 1 3/15 0,20 3
Příslušenství - K4 0 0 0 X 1 1 2/15 0,13 4
Odolnost skořepiny na náraz - K5 0 0 0 0 X 1 1/15 0,07 5
Rozsah čelenky - K6 0 0 0 0 0 X 0/15 0,00 6
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LZP. Tyto informace jsem získal od obchodních zástupců a z jimi nabízených firemních 

prospektů. Při hodnocení jednotlivých vlastností výrobků byly také brány v potaz 

informace z předešlé kapitoly věnované vlastnostem LZP (kapitola 2). Důležitým úkolem 

posuzovací skupiny bylo také předejít velkým rozdílům, které mohou vzniknout při 

hodnocení váhy kritérií a porovnávání variant (vlastností) LZP. Metoda FFDM neposuzuje 

malé rozdíly ve vlastnostech u jednotlivých hodnocení, které by pak mohly ovlivnit 

celkový výsledek. Konečný výběr tvoří šest kritérií (Tabulka 5.1). 

Z Tabulky 5.1 je zřejmé, že kritérium K6 (rozsah čelenky) díky nulové váze nebude 

v celkové MKA hrát žádnou roli a není nutné se jím dále zabývat. Pro úplnost informací je 

však kritérium K6 rozvedeno u srovnání jednotlivých přileb stejným způsobem jako ostatní 

kritéria. 

 

5.3 Párové porovnání variant LZP podle kritérií K1 - K6 

Každé kritérium bylo dále vyhodnoceno na základě stejného postupu párového 

porovnání variant (vlastností) podle kritérií dvou lehkých LZP. Lehké zásahové přilbě, 

která více vyhovuje podle hodnocení posuzované varianty v dané tabulce, byl udělen jeden 

bod a naopak druhé přilbě nula bodů. Vyšší váha pak ukazuje v jednotlivých tabulkách, 

jaká lehká zásahová přilba vyhovuje více svými vlastnostmi při párovém porovnání variant 

kritérií. 

 

5.4 Párové porovnání LZP podle kritéria K1 - Pořizovací cena 

Cena je nejdůležitější kritérium. Pro zjištění cenové nabídky LZP jsem se obrátil na 

přímé obchodní zastoupení firem: 

• D. I.K. Consulting s.r.o. pro značku Rosenbauer, Praha, 

• Požární bezpečnost s.r.o. pro značku MSA Safety, Jihlava, 

• Dräger safety s.r.o., Praha. 

 

Do výsledné ceny lehké zásahové přilby byla započítána samostatná přilba bez 

neintegrovaného příslušenství (Tabulka 5.2). Příčina nezapočítání neintegrovaného 

příslušenství do celkové ceny byla různá využitelnost LZP uváděná dotazovanými hasiči 

z jednotek PO. 
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Tabulka 5.2 Pořizovací cena LZP. 

 

 

Tabulka 5.3 Párové porovnání LZP podle kritéria K1 - Pořizovací cena. 

 

 

Nejlépe v párovém porovnání se umístily výrobky od firmy Dräger a MSA, které 

získaly stejnou váhu (Tabulka 5.3). Nejmenší váhu získala lehká zásahová přilba od firmy 

Rosenbauer (Tabulka 5.3). 

 

5.5 Párové porovnání LZP podle kritéria K2 - Hmotnost 

 Hmotnost byla hodnocena jako druhé nejdůležitější kritérium hned po pořizovací 

ceně při párovém porovnávání LZP. Jednotlivé hmotnosti z prospektu LZP jsou uvedeny 

v tabulce (Tabulka 5.4). Podle údajů od výrobců se jedná o hmotnosti přileb bez 

jakéhokoliv vybavení (neintegrované příslušenství). Uvedené hmotnosti LZP od firem 

MSA a Dräger se odlišují pouze v desítkách gramů, přičemž každý z těchto výrobků může 

mít odchylku podle prospektu (±20) g. Potvrzení hmotnosti u těchto dvou výrobků jsem 

provedl na digitální váze ověřené Českým metrologickým institutem (Příloha F). Zjištěné 

naměřené výsledky byly zapsány (Tabulka 5.4). 

 

Tabulka 5.4 Hmotnost LZP. 

 

 

4880 kčRosenbauer HEROS-matrix

2890 kč
2890 kč
4000 kč

Cena bez DPH doTyp přilby
 MSA F2 X-TREM
Dräger HPS 3500 

3700 kč
3700 kč

Zjištěná cena na trhu bez DPH

Součet/Σ Váha

1,5/3 0,50
1,5/3 0,50
0/3 0,00

Typ přilby
 MSA             

F2 X-TREM 
Dräger         

HPS 3500 
Rosenbauer 

HEROS-matrix
 MSA F2 X-TREM X 1/2 1
Dräger HPS 3500 1/2 X 1

Rosenbauer HEROS-matrix 0 0 X

Měřená hmotnost [g]Typ přilby
 MSA F2 X-TREM 
Dräger HPS 3500 

665
790

Hmotnost uvedená výrobcem [g]

-Rosenbauer HEROS-matrix

650 (±20)
710 (±20)

970
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Tabulka 5.5 Párové porovnání LZP podle kritéria K2 - Hmotnost. 

 

 

Nejlépe v hodnocení dopadla lehká zásahová přilba MSA F2 X-TREM se získanou 

největší váhou (Tabulka 5.5). Na druhém místě v hodnocení se umístila přilba Dräger HPS 

3500. Nejmenší váhu má lehká zásahová přilba od firmy Rosenbaurer HEROS-matrix 

(Tabulka 5.5) s největší hmotností. 

 

5.6 Párové porovnání LZP podle kritéria K3 - Odvětrání skořepiny 

Třetí podle důležitosti váhy bylo vyhodnoceno kritérium možnost odvětrání 

skořepinou. Při párovém porovnání jsem u tohoto kritéria vycházel ze získaných poznatků 

(kapitola 2.4). LZP byly hodnoceny podle způsobu odvětrání skořepiny: 

• bez větracích otvorů, 

• neuzavíratelné větrací otvory, 

• uzavíratelné větrací otvory. 

 

Tabulka 5.6 Párové porovnání LZP podle kritéria K3 - Odvětrání skořepiny. 

 

 

Nejlépe byl hodnocen při párovém porovnání výrobek od firmy Dräger 

(Tabulka 5.6). Tato lehká zásahová přilba má ve skořepině uzavíratelné větrací otvory. 

Druhá se v hodnocení umístila lehká zásahová přilba MSA F2 X-TREM 

s neuzavíratelnými větracími otvory ve skořepině. Poslední při párovém hodnocení variant 

skončila lehká zásahová přilba Rosenbauer HEROS-matrix, která nemá žádné větrací 

otvory ve skořepině. 

 

Součet/Σ Váha

2/3 0,67
1/3 0,33
0/3 0,00

Rosenbauer 
HEROS-matrix

1
1
X

Dräger HPS 3500 0 X
Rosenbauer HEROS-matrix 0 0

Typ přilby
 MSA             

F2 X-TREM 
Dräger         

HPS 3500 
 MSA F2 X-TREM X 1

Součet/Σ Váha

1/3 0,33
2/3 0,67
0/3 0,00Rosenbauer HEROS-matrix 0 0 X

 MSA F2 X-TREM X 0 1
Dräger HPS 3500 1 X 1

Typ přilby
 MSA             

F2 X-TREM 
Dräger         

HPS 3500 
Rosenbauer 

HEROS-matrix
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5.7 Párové porovnání LZP podle kritéria K4 - Příslušenství 

Příslušenství LZP je hodnoceno jako čtvrté v řadě podle důležitosti váhy 

(Tabulka 5.1). U tohoto kritéria byly posuzovány jednotlivé výrobky podle možnosti 

uživatele se dovybavit dodatečnou ochranou neintegrovaným příslušenstvím. Firmy MSA 

a Dräger mají v  nabídce stejný počet a druhy vyměnitelných komponentů, kterými lze 

lehkou zásahovou přilbu osadit: 

• ochranný čirý štít, 

• ochranný děrovaný štít, 

• mušlové chrániče sluchu, 

• ochranné bezpečnostní brýle. 

 

Při zkoušení výměny jednotlivých komponentů u těchto dvou LZP nebyly zjištěny 

zásadní rozdíly v jejich vlastnostech. U obou výrobků byla dobře hodnocena rychlost jejich 

výměny, u které uživatel nepotřebuje nářadí. 

Třetí přilba Rosenbauer HEROS-matrix umožňuje provedení montáže pouze dvou 

vyměnitelných komponentů: 

• čirý integrovaný ochranný štít, 

• integrované ochranné brýle. 

 

Při výměně integrovaného příslušenství u tohoto výrobku uživatel musí použít 

nářadí (imbusový klíč). 

 

Tabulka 5.7 Párové porovnání LZP podle kritéria K4 - Příslušenství. 

 

 

 Vyšší stejná váha při párovém porovnání byla udělena LZP od firmy MSA a Dräger 

(Tabulka 5.7). Výrobci nabízejí ke každému z těchto výrobků čtyři stejné komponenty, 

přičemž uživateli dovolují provést rychlou výměnu bez použití nářadí. Nulovou váhu v této 

Součet/Σ Váha

1,5/3 0,50
1,5/3 0,50
0/3 0,00

Typ přilby
 MSA             

F2 X-TREM 
Dräger         

HPS 3500 
Rosenbauer 

HEROS-matrix
 MSA F2 X-TREM X 1/2 1
Dräger HPS 3500 1/2 X 1

Rosenbauer HEROS-matrix 0 0 X
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kategorii získal výrobek od značky Rosenbauer, u něhož výrobce nabízí pouze dva 

komponenty, u kterých nelze provést výměnu bez použití nářadí (Tabulka 5.7). 

 

5.8 Párové porovnání LZP podle kritéria K5 - Odolnost na náraz 

Předposlední kritérium podle váhy je odolnost na náraz na temeno skořepiny lehké 

zásahové přilby. Výrobci u popisu výrobků uvádí pouze schopnost odolat nárazu o energii 

 v joulech (Tabulka 5.8). Z těchto údajů běžní uživatelé ale nemusí přesně určit, jakou 

maximální odolnost by měla vykazovat skořepina přilby při pádu předmětu (tělesa) 

z určité výšky. Proto jsem se rozhodl přepočítat jednotlivé hodnoty na maximální výšku 

volného pádu při nárazu předmětu o hmotnosti 1 kg (Tabulka 5.8) pro případ, kdy udaná 

energie odpovídá potenciální tíhové energii tělesa. Výpočet jsem provedl podle rovnice: 

gm

E
h p

⋅
=

 
(1) 

kde: 

Ep [J]  potenciální kinetická energie tělesa 

h [m]  výška pádu tělesa 

m [kg]  hmotnost tělesa 

g [m.s-2]  tíhové zrychlení 

 

Tabulka 5.8 Odolnost skořepiny LZP na náraz (volný pád tělesa o hmotnosti 1 kg). 

 

 

Tabulka 5.9 Párové porovnání LZP podle kritéria K5 - Odolnost na náraz. 

 

 

Dräger HPS 3500 100 (±1) 10,20
Rosenbauer HEROS-matrix 50 (±1) 5,10

Typ přilby Max. odolnost na náraz [J] Výška pádu v [m] 
 MSA F2 X-TREM 50 (±1) 5,10

Součet/Σ Váha

0,5/3 0,17
2/3 0,67

0,5/3 0,17Rosenbauer HEROS-matrix 1/2 0 X

 MSA F2 X-TREM X 0 1/2
Dräger HPS 3500 1 X 1

Typ přilby
 MSA             

F2 X-TREM 
Dräger         

HPS 3500 
Rosenbauer 

HEROS-matrix
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Nejlépe se v párovém porovnání umístila lehká zásahová přilba Dräger HPS 3500 

s největší dosaženou váhou (Tabulka 5.9). Na rozdíl od výrobků od firmy Rosenbauer a 

MSA, které získaly menší stejnou váhu (Tabulka 5.9). 

 

5.9 Párové porovnání LZP podle kritéria K6 - Rozsah velikostí čelenky 

Poslední v hodnocení důležitosti váhy je kritérium rozsah velikostí čelenky. U 

tohoto kritéria byly posuzovány LZP podle rozsahu velikostí a počtu velikostí nastavitelné 

čelenky (Tabulka 5.10). 

Tabulka 5.10 Rozsah velikostí a počet velikostí čelenky u LZP. 

 

 

Tabulka 5.11 Párové porovnání LZP podle kritéria K6 - Rozsah velikostí čelenky. 

 

 

 Největší rozsah velikostí a počet velikostí má čelenka lehké zásahové přilby 

Rosenbauer HEROS-matrix, která získala v párovém hodnocení největší váhu 

(Tabulka 5.11). Jiné výrobky od firmy MSA a Dräger mají menší váhu. 

 

5.10 Vyhodnocení MKA 

Vyhodnocení MKA vychází ze součinu výsledné váhy každého kritéria (K1 - K6) 

se získanou vahou varianty v párovém porovnávání LZP (Tabulka 5.12). Celkový součet 

těchto výsledků v jednotlivých sloupcích u každé lehké zásahové přilby je výsledkem 

(vážený součet) FDMM. Vážený součet je hodnota, která popisuje výrobky z pohledu, jak 

proti sobě obstály v konečném hodnocení. Čím vyšší číslo váženého součtu přilba 

obdržela, tím lépe se umístila v MKA. 

Dräger HPS 3500 52 - 64 12
Rosenbauer HEROS-matrix 51 - 65 14

Typ přilby Rozsah velikosti  [cm] Počet velikostí
 MSA F2 X-TREM 52 - 64 12

Součet/Σ Váha

0,5/3 0.17
0,5/3 0.17
2/3 0,67

Typ přilby
 MSA             

F2 X-TREM 
Dräger         

HPS 3500 
Rosenbauer 

HEROS-matrix

Rosenbauer HEROS-matrix 1 1 X

 MSA F2 X-TREM X 1/2 0
Dräger HPS 3500 1/2 X 0
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Tabulka 5.12 Vyhodnocení MKA. 

 

 

 Hodnocené LZP byly posuzovány pouze podle vlastností, které existují u všech tří 

porovnávaných přileb. Podle mého názoru při konečném výběru by měly být brány v potaz 

poznatky zapsané v dodatečném vyjádření k výsledkům FDMM. 

 

5.11 Dodatečné vyjádření k výsledkům FDMM 

Z výsledků provedené FDMM můžeme konstatovat, že nejvíce vhodná pro JPO je 

lehká zásahová přilba Dräger HPS 3500. Tento výrobek má oproti jiným posuzovaným 

LZP certifikaci pro horolezeckou činnost (přilba B) a certifikaci pro kanoistiku a sporty na 

divoké vodě (přilba A) získanou v roce 2016 [1], [5]. Celkem přilba Dräger HPS 3500 

splňuje podmínky čtyř norem [1, 5-7], a tím převyšuje ve využití ostatní hodnocené 

výrobky, které jsou certifikovány pouze na technické zásahy a požáry na otevřené ploše. 

Tato lehká zásahová přilba může být použita u všech MU v množině (A) na Obrázku 3.2. 

Jedinou zjištěnou nevýhodou přilby Dräger HPS 3500 oproti konkurenčnímu 

výrobku MSA F2 X-TREM je vyšší hmotnost (Tabulka 5.4). Podle vyjádření obchodního 

zástupce firmy Dräger je hmotnost zapříčiněna silnějším vyztužením skořepiny, která 

zaručuje vyšší odolnost na náraz na temeno než u jiných porovnávaných LZP 

(Tabulka 5.8) [36]. Tato odolnost splňuje zkušební podmínky normy pro horolezce [1]. Při 

zkoušce nastavovacího systému čelenky u přilby Dräger HPS 3500 mohu kladně hodnotit 

rychlé seřízení venkovním ovládacím kolečkem na zadní části čelenky. Výhodou toho 

systému je, že si takto může uživatel seřídit nastavení i v zásahových rukavicích při 

nasazení přilby na hlavu. Dobře řešeno je také u Dräger HPS 3500 odvětrání skořepiny 

Krirérium Váha
MSA               

F2 X-TREM

    Dräger        
HPS 3500

Rosenbauer 
HEROS-matrix

K1 - Pořizovací cena 0,33 0,50 0,50 0,00
K2 - Hmotnost 0,27 0,67 0,33 0,00
K3 - Odvětrání skořepiny 0,20 0,33 0,67 0,00
K4 - Příslušenství 0,13 0,50 0,50 0,00
K5 - Odolnost na náraz 0,07 0,17 0,67 0,17
K6 - Rozsah čelenky 0,00 0,17 0,17 0,67

0,49 0,50 0,01

2. 1. 3.Pořadí

Vážený součet
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přes větrací otvory ve skořepině, které si může uživatel v případě nebezpečí na čele 

venkovní strany tzv. kohouta přilby mechanicky uzavřít přes ruční ovládací zařízení. 

Po stránce schválených norem a praktického zkoušení se lehká zásahová přilba 

Dräger HPS 3500 jeví jako nejvhodnější výrobek pro JPO dostupný na českém trhu [57]. 

Druhá ve vyhodnocení MKA se umístila lehká zásahová přilba MSA F2 X-TREM, 

jen malým rozdílem ve výsledku váženého součtu oproti lehké zásahové přilbě 

Dräger HPS 3500. U těchto dvou výrobků mne zaujal podobně řešený design (Příloha F) a 

jejich vlastnosti. Podle mého názoru největší předností lehké zásahové přilby 

MSA F2 X-TREM je nižší hmotnost oproti ostatním porovnávaným LZP. Nastavovacím 

systémem na přilbě MSA F2 X-TREM se jednoduše seřídí čepy na zadní části čelenky. 

Během vyzkoušení v zásahových rukavicích při nasazení přilby na hlavu je tento systém 

dobře ovladatelný. Skořepina přilby má větrací otvory, ale uživatel je nemůže uzavřít, což 

by mohlo způsobit přístup zplodin hoření. 

Lehkou zásahovou přilbu MSA F2 X-TREM určitě doporučuji k vyzkoušení pro 

JPO. Před pořízením bych zvážil menší využití tohoto výrobku v množině (A) schváleného 

pouze podle dvou norem [6], [7]. 

Na konci v hodnocení MKA skončila přilba Rosenbauer HEROS-matrix. Tuto 

lehkou zásahovou přilbu jsem neměl fyzicky k dispozici k porovnání s hodnocenými LZP. 

Ačkoliv tato přilba vyhovuje stejným normám jako MSA F2 X-TREM, na základě 

provedené MKA se jeví jako nevhodná pro JPO. Záporem jsou vysoká hmotnost, nejvyšší 

cena, skořepina bez větracích otvorů a malá nabídka integrovaného příslušenství. Jedinou 

kladnou vlastností u tohoto výrobku je nastavovací čelenka, která umožňuje uživateli větší 

rozsah velikostí oproti porovnávaným LZP. Také podle vyjádření hasičů, kteří tuto přilbu 

testovali v praxi, se jedná o nevhodný výrobek [57].  
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6 Doporučení k využití a pořízení LZP 

Doporučení k využití a pořízení LZP u JPO bylo vytvořeno na základě výsledků 

této práce. Při psaní tohoto doporučení mne také ovlivnily poznatky ze zahraničí (Francie), 

které ukazují, že LZP jsou používány v boji s lesními požáry, u DN a při technických 

zásazích [58]. Toto využití u jednotek PO v ČR stále chybí. 

Provedeným průzkumem bylo prokázáno, že využitelnost LZP u JPO může být 

ovlivněna mnoha faktory. Užití LZP, pokud je povaha zásahu dovoluje, je pro hasiče 

výhodnější oproti používaným zásahovým přilbám E (Obrázek 3.2.). Podle těchto 

poznatků, podložených dalšími podrobnějšími průzkumy v této práci, bylo navrženo 

doporučení pro jednotlivé kategorie JPO, kde by měly být LZP zařazeny a využívány. 

Při rozhodování, zda tento ochranný prostředek zařadit jako zásahový osobní 

ochranný pracovní prostředek nebo zásahový společný ochranný pracovní prostředek, jsem 

zvážil [59]: 

• Jak často by mohl být ochranný prostředek používán jednotlivými druhy JPO. 

Podkladem byly údaje o účasti na celkovém počtu zásahů u JPO v ČR v období 

2011-2015 [46]. 

• Hygienickou náročnost na desinfekci při čištění všech komponentů lehké 

zásahové přilby. 

 

Na základě toho jsem určil, kde by měla být lehká zásahová přilba používána jako 

zásahový OOPP nebo zásahový SOPP. 

 

6.1 Jednotka Hasičského záchranného sboru ČR JPO I 

Jednotky PO I profesionální hasiči HZS ČR se podílejí nejvíce na zásazích v ČR. 

Z celkového počtu zásahů v poměru 67 % oproti jiným JPO (Příloha G) [46]. Z výsledků 

průzkumu uvedených v kapitole 4 plyne, že LZP u těchto jednotek mají velkou výhodnost 

využití. Výhodnější využití LZP bylo prokázáno v krajích venkovského charakteru, které 

zastupoval HZS Vysočiny. Velká využitelnost byla zjištěna i u HZS hl. m. Prahy, které 

zastupovalo naopak jednotku PO zasahující zejména v městských oblastech. Tento rozbor 

využitelnosti LZP by měl sloužit krajským HZS v případě, že budou zvažovat pořízení 
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LZP. Na základě těchto průzkumů je níže uvedeno doporučení krajům HZS ČR k pořízení 

lehkých zásahových přileb. 

Doporučuji lehkou zásahovou přilbou postupně dovybavit JPO I a zařadit ji jako 

zásahový OOPP. Navrhuji dovybavit lehkou zásahovou přilbou profesionální výjezdové 

hasiče HZS ČR. Tento zásahový OOPP by měl být také využíván jako součást zásahového 

oděvu II např. Buschfire [59]. 

Velká využitelnost LZP u JPO HZS ČR je především u DN a jiných technických 

zásahů. Doporučuji přednostně dovybavit jednotky, které mají předurčenost na rychlostní 

silnice a dálnice a hasiče zdravotníky, kteří poskytují první pomoc při záchraně osob u DN. 

Některé HZS krajů už na tyto činnosti lehkou zásahovou přilbu používají [36]. Velké 

využití mají LZP také u dlouhotrvajících zásahů lesních požárů a kalamitních stavů 

(povodně, polomy). Tyto zásahy jsou časově náročné a zasahující jednotka musí pracovat 

v nepřístupném terénu, kde je zapotřebí co nejmenší výbava včetně LZP, která dostatečně 

ochrání hasiče před nebezpečím na místě zásahu. 

Dále doporučuji postupně nahradit přilby E s končící životností LZP u 

profesionálních hasičů typu vyšetřovatel příčin požáru, tiskový mluvčí a psycholog. 

Využití lehké zásahové přilby pro tyto pozice je vhodnější a po stránce bezpečnosti 

dostačuje při výkonu jejich služby. Tímto rozhodnutím se krajům HZS ČR postupně ušetří 

finanční prostředky. 

U profesionálních JPO I bych doporučoval postupně dovybavit členy jednotky 

USAR (Urban Search and Rescue) LZP, které splňují požadavky norem [1, 5-7]. 

 

6.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II a III 

Menší využitelnost LZP je u jednotek JPO II nebo JPO III. Tyto jednotky sboru 

dobrovolných hasičů (SDH) zasahují na katastru své obce i mimo ni a podílely se na 

celkovém poměru zásahů JPO II z 9 % a JPO III ze 14 % oproti ostatním JPO (Příloha G) 

[46]. Využitelnost LZP u jednotek PO II a III se může podstatně lišit charakteristikou 

hasebního obvodu, počtem a druhy zásahů. Podstatný vliv na vyšší využitelnost LZP má 

předurčenost jednotky na DN. 

Pro všechny JPO II a III doporučuji dovybavit dvěma LZP nebo postupně obměnit za 

stávající přilby (přilby s končící životností), které jsou nyní určeny pro práce s motorovou 

a rozbrušovací pilou. LZP navrhuji zařadit na prvním výjezdovém autě a používat je jako 
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zásahový SOPP, především u technických zásahů, DN, pro práci s motorovou nebo 

rozbrušovací pilou. Tento zásahový SOPP by měl být plně vybaven komponenty děrovaný 

štít, čirý štít, ochrannými bezpečnostními brýlemi a ochranou sluchu. 

Před případným pořízením většího počtu LZP doporučuji provést individuální 

analýzu dané jednotky PO vycházející z počtu a druhu zásahů v posledních pěti letech 

(viz kapitola 4.1) a na základě tohoto průzkumu rozhodnout, zda jsou LZP u JPO II a 

JPO III využitelné a v případě zjištěné vysoké využitelnosti dovybavit hasiče podle 

finančních možností LZP buď jako zásahový OOPP nebo zásahový SOPP. 

 

6.3 Profesionální hasiči podniku JPO IV 

Profesionální hasiči podniku JPO IV se účastní 6 % z celkového počtu zásahů 

(Příloha G), které provádějí především v areálu podniku své dislokace [46]. Využitelnost 

LZP záleží na specifické činnosti a provozu, na který jsou JPO IV předurčeny. Ve velké 

míře profesionální hasiči podniku zasahují v chemických závodech nebo jiných 

nebezpečných provozech, kde je vysoké požární zatížení, jako například Unipetrol, 

Synthesia, Paramo atd. U těchto chemických provozů je vysoké riziko MU se smíšeným 

využitím LZP (kapitola 3.2) a nelze tedy přesně definovat, zda by bylo vhodné LZP použít. 

Z toho důvodu bych doporučoval u těchto provozů stále používat zásahové přilby E. 

Naopak příkladem vysoké využitelnosti LZP u JPO IV je Správa železniční 

dopravní cesty, která LZP používá u  95 % zásahů v kombinaci s lehkými zásahovými 

obleky II. Tento zásahový OOPP používají drážní hasiči i při nakolejování vlaků nebo při 

prořezávání okolo traťové dráhy [60]. 

Všechny JPO IV, které zvažují pořizování nových LZP, by měly rozhodovat podle 

druhu rizika nebezpečí u konkrétního podniku, pro který jsou hasiči předurčeni a provést 

podrobnou analýzu podle počtu a druhu zásahů a jejich další pracovní činnosti a na základě 

těchto podkladů rozhodnout o pořízení LZP. 

 

6.4 Jednotka sboru dobrovolných hasičů JPO V 

Jednotka SDH JPO V provádí zásahy na území katastru své obce. Celkově se podílí 

na celkovém počtu zásahů pouze 4 % (Příloha G) [46]. Skládá se z dobrovolných hasičů. 

Akceschopnost SDH JPO V se může lišit. V některých případech tyto JPO ani nemají 
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potřebné vybavení, technické prostředky PO a zásahové OOPP, se kterými by mohly 

zasahovat při požáru ve stavbách a dalších prostorech. V tomto případě jsou LZP vhodnou 

alternativou, když zvážíme využitelnost po praktické a ekonomické stránce. 

Pro tyto JPO V doporučuji dovybavit LZP v případě postupné obměny starých 

zásahových přileb E (končící životnost) pouze pokud nebude předpoklad s dovybavováním 

dýchací technikou v budoucích pěti letech. Je zbytečné, aby byli vybaveni dobrovolní 

hasiči zásahovými přilbami E, pokud nemají dýchací techniku, a ani jiné vybavení 

zásahové OOPP pro zásah při požáru ve stavbách a dalších prostorech. 

Naopak existují JPO V, které se aktivně podílejí na zásazích v katastru obce, a jsou 

velmi dobře vybaveny požární technikou, technickými prostředky požární ochrany a 

zásahovými OOPP (např. přilba E, zásahový oblek I). U těchto jednotek PO bych 

doporučil zvážit pořízení LZP pouze v případě dostatku financí a velké využitelnosti 

vycházející z daného hasebního obvodu (lesy), účasti na zásazích v minulých letech a 

případné předurčenosti na DN. 

 

6.5 Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku JPO VI a ostatní JPO 

Jednotky JPO VI a ostatní JPO se podílejí na celkovém počtu zásahů pouze 

minoritním podílem 0,5 % (Příloha G) [46], proto jsem nezaměřil provedenou analýzu LZP 

na výhodnost využití u těchto JPO. Na základě provedeného průzkumu nemohu doporučit, 

zda by pro tyto JPO bylo vhodné dovybavit LZP. 
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Závěr 

Tato práce analyzuje využití LZP a prokazuje větší možnosti použití LZP v dalších 

oblastech zásahů pro JPO, které dovolují současné normy, zejména normy ČSN EN 16471 

a ČSN EN 16473 vydané roku 2015. Motivací této práce byly různé názory hasičů o 

výhodnosti využití LZP v porovnání se standardní zásahovou přilbou E na místě zásahu. 

Také mne inspirovaly zkušenosti hasičů ze zahraničí. Využitelnost LZP byla 

zkoumána z dat o zásazích a MU u JPO v ČR z let 2011-2015 z GŘ HZS ČR. Tato data 

sloužila k správnému posouzení a zjištění možností využití LZP podle normových 

požadavků, jejich vlastností a bezpečnosti hasiče u zásahu z praxe. Tyto informace byly 

konfrontovány s vlastnostmi používaných zásahových přileb E u JPO. 

Na základě tohoto průzkumu bylo vyhodnoceno využití LZP u všech MU se zásahy 

jednotek PO v ČR podle využitelnosti (výhodné, smíšené, nelze využít), přičemž každá 

tato kategorie má svou množinu, v níž jsou zastoupeny pouze MU podobného charakteru. 

Pomocí použití tohoto rozdělení v podrobnějším průzkumu byla prokazována využitelnost 

LZP u JPO I u dvou geograficky rozdílných krajů u jednotek HZS Vysočiny a HZS hl. m. 

Prahy. Tato další detailnější analýza vycházející z druhu a počtu výjezdů a času stráveného 

nošením přilby. Tento průzkum prokazuje velkou výhodnost využití LZP u většiny zásahů 

JPO I. 

Podle těchto výsledků byly vybrány tři lehké zásahové přilby dostupné na českém 

trhu (Dräger HPS 3500, MSA F2-XTREM a Rosenbauer HEROS-matrix) a porovnány 

jejich vlastnosti multikriteriální analýzou metodou FDDM. Jednotlivé charakteristiky LZP 

byly posuzovány na možnost využití u všech JPO, přičemž dva z těchto výrobků byly 

prověřeny fyzicky praktickými zkouškami lidmi profesně znalými u JPO. V MKA nejlépe 

obstála LZP Dräger HPS 3500, která navíc splňuje všechny MU v množině výhodného 

využití. Těsně druhá skončila LZP MSA F2-XTREM. Poslední v pořadí se umístila přilba 

Rosenbauer HEROS-matrix. 

Na základě zjištěné využitelnosti bylo napsáno doporučení k pořízení a využití LZP 

u jednotlivých kategorií JPO. Na závěr jsem uvedl některé podněty k zamyšlení nad 

tématem mé diplomové práce. Na základě výsledků této práce by se, dle mého názoru, 

LZP měla stát osobním ochranným prostředkem každého profesionálního hasiče HZS ČR. 
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Příloha A - Zatřídění řek s divokou vodou do tříd 1-6 

Třída 1 Není obtížná. Pravidelné proudění, malé vlny a malé mělčiny, příležitostně malé 
peřeje; štěrkové pole, žádné nebo málo překážek. 

Třída 2 Středně obtížná. Klidné a široké plavební dráhy; nepravidelné proudění, peřeje, 
větší vlny, malé víry, překážky a víry; jednoduché překážky v plavební dráze, malá 
převislá skaliska. 

Třída 3 Obtížná. Směr toku obtížně rozpoznatelný. Vysoké a nepravidelné vlny, dlouhé 
peřeje, překážky vývařiště a vodní víry; nahodilé balvany, slapy a různé překážky 
v plavební dráze. 

Třída 4 Velmi obtížná. Směr toku obtížně rozpoznatelný, dozírání z břehu se doporučuje; 
velké průtočné množství vody, vodní skoky a vývařiště; uvolněné neuspořádané balvany 
v hlavním proudu, malá skaliska s vodními toky. 

Třída 5 Mimořádně obtížná. Dozírání ze břehu je nařízeno; extrémní průtočné množství 
vody, vodní skoky a vývařiště; úžiny v jedné plavební dráze, vysoké slapy v kaskádách 
s obtížnými vjezdy a/nebo výjezdy. 

Třída 6 Absolutní mez obtížnosti. Zpravidla se považuje za nesjízdnou. Všechny dříve 
uvedené obtížnosti zvětšeny k hranici sjízdnosti. Pokusy při určitých úrovních průtoků 
znamenají vysoké riziko ohrožení života. 
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Příloha B - Zkouška tlumení nárazu 

Tabulka B - Požadavky na odolnost proti nárazu u jednotlivých přileb. 

 

Prázdné pole znamená, že přilba není zkoušena na náraz EP nebo přilba není testována na maximální působící sílu na maketu FN. 

 

EP [J]   potenciální kinetická energie tělesa 

FN [N]  maximální dovolená síla působící na maketu hlavy 

h [m]  výška pádu tělesa 

m [kg]  hmotnost tělesa 

g [m.s-2] tíhové zrychlení 

 

Pro výpočet výsledné výšky pádu tělesa platí vzorec: 

ℎ =
 

·
 

Ep (J) FN (kN) Ep (J) FN (kN) Ep (J) FN (kN) Ep (J) FN (kN) Ep (J) FN (kN)
25(±1) 10 25(±1) 5 25(±1) 5 123(±3) 15

123(±3) 15
25(±1) 10 25(±1) 5 25(±1) 5 123(±3) 15
25(±1) 10 25(±1) 5 25(±1) 5 123(±3) 15

15(±1) 100(±2) 10 50(±1) 5 50(±1) 5 123(±3) 15Náraz na temeno

Přilba B Přilba C Přilba D Přilba E
Zkouška tlumení energie

Přilba A

Náraz na bok
Náraz na bok
Náraz na týl

Náraz na čelo
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Přílohy C 1 - Požadavky na klimatizační postupy přileb 

Tabulka C1 Rozvrh klimatizování zkušebních vzorků přileb A, B, C, D, E. 

 

Prázdné pole jednotlivých zkušebních postupů u přileb A, B, C, D, E znázorňují, že daný klimatizační postup není povinný.

E
E
E
E
E
E

E

A, C, D, E
C, E

A, B, C, D, E
C, E

A, B, C, D, E

Teplotní ráz

E
E
E
E
E

E

AC, E

A, B, C, D, E
C, E

A, B, C, D, E
A
A

C, D, E

Rozvrh klimatizování u jednotlivých druhů přileb

Izolační shhopnost povrchu
Odolnost vůči kap. a chem. látkám

Odolnost před sálavým teplem

Průraz
Účinnost upevňovacího systému

Zkouška

C, D

UV stárnutí Ředidlo
Teplotní 

plus 
Teplotní 

minus

C, E
C, E

C, E 
C, E

A, B, C, D, E
C, E

A, B, C, D, E
 C, D, E

C, E

A, C, D, E

Voda

D

C, D
C, D

C
C, D
C, D
C, D

D, E

C, D, E
C, D, E
C, D, E

D, E

C
C

D
C

C, D
C

C, E
C, D, E

Pevnost upevňovacího systému

Čistění a 
desinfekce

C, D

Zorné pole 
Rozsach ochrany

Odolnost proti plameni

Boční deformace
Tepelná odolnost
Vodivost makety

   Tlumení energie
 Částice s vysokou rychlostí

Schopnost udržet se nad vodou A

Odolnost proti roztaveným kovům E E
Odolnost proti žhavým pevným látkám
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Příloha C 2 - Rozdílné nároky na klimatizační postupy přileb 

a) Prostředí s vysokou teplotou 

A, B - Přilba se musí ponechat v prostředí o teplotě 35±2 ºC po dobu mezi 4 h až 24 h. 

C, D, E - Zkušební vzorky se udržují při jedné z následujících teplot po dobu 4 h až 24 h. 

+50 ºC nebo 40 ºC, v obou případech s tolerancí ±2 ºC. 

 

b) Prostředí s nízkou teplotou 

A - Přilba se vloží do komory s oběhem vzduchu o teplotě 0±2 ºC po nejméně 4 h. 

B - Přilba se musí ponechat v prostředí o teplotě -20±2 ºC po dobu mezi 4 h až 24 h. 

C, D, E - Zkušební vzorky se udržují při jedné z následujících teplot po dobu 4 h až 24 h. 

0, -10, -20, -30, -40 ºC, v obou případech s tolerancí ±2 ºC. 

 

c) Vodní prostředí 

A - Přilba se celá ponoří do vody o teplotě 15±5 ºC na dobu nejméně 4 h. 

B, C, D, E - Přilba se celá ponoří do vody při nejvyšší teplotě 27 ºC na dobu nejméně 4 h 

až 24 h. 

  

d) UV stárnutí 

A - Přilba se vystaví na vnějším povrchu ultrafialovému záření z xenonové výbojky o 

jmenovitém výkonu 125 W po dobu 48 h ve vzdálenosti 250 mm. 

B, C, D, E - Vzorek se vystaví na vnějším povrchu ultrafialovému záření z xenonové 

výbojky o jmenovitém výkonu 450 W po dobu 400±4 h ve vzdálenosti 150±5 mm.
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Příloha D - Fotografie - Zkouška účinnosti upevňovacího systému u LZP 

 

Obrázek D Fotografie spojení masky s přilbou u LZP (zleva) před zkouškou (zprava) po provedené zkoušce podle ČSN EN 13087-4.
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Příloha E - Geografie krajů Vysočiny a hl. m. Prahy 

 

Obrázek E.1 Geografie kraje Vysočiny. 

 

 

Obrázek E.2 Geografie kraje hl. m. Prahy. 

 

60 %

31 %

2 % 1 %

6 %
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40 %
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Tabulka E - Druhy pozemků v kraji Vysočiny a hl. města Prahy. 

 

Druhy pozemků Vysočina [ha] Hl. město Praha [ha] Poměr
Zemědělská půda 408737 19847 21 : 1
Lesní pozemek 207295 5173 40 : 1
Vodní plocha 12107 1088 11 : 1
Zastavěná plocha 8805 5003 1,8 : 1
Ostatní plocha 42615 18505 2,3 : 1
Celková rozloha 679559 49616 14 : 1
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Příloha F - Fotografie - Porovnávané LZP 

 

    Obrázek F.1 Porovnávané LZP (zleva) Dräger HPS 3500, MSA F2 X-TREM. 

 

Obrázek F.2 Digitální váha.
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Příloha G - Poměr JPO na celkovém počtu zásahů u JPO v ČR v období 2011-2015 

 

Obrázek G Zastoupení JPO na celkovém počtu zásahů v ČR v období 2011-2015. 

478869;
67%

61675; 
9%

101590; 
14%

43619;
6%

28862; 
4%

2342;
0,3%

1708;
0,2%

Poměr v počtu zásahů u JPO ČR v období 2011-2015

JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI JPO ostatní



  89 
 


