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Anotace 
 

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem požárních přileb používaných u hasičských 

sborů bývalého Československa a současné České republiky s ohledem na měnící se a 

zvyšující se požadavky na bezpečnost a komfort při práci profesionálního hasiče. V první 

části je uveden základní popis zásahové přilby a její vlastnosti. Druhá část obsahuje přehled 

aktuálních norem a legislativních požadavků, které musí přilby splňovat při uvádění na trh. 

Třetí část je zaměřena na ochrannou funkci přilby dle typu zásahu. V dalších částech se práce 

zabývá historickým vývojem přileb aktuálně používanými přilbami. V poslední části je 

vypracována analýza měnících se možností přileb dle zvolených kritérií a na základě výsledků 

z dotazníku, zaměřeného na spokojenost zasahujících hasičů s používanými přilbami, 

zaslaného do HZS po celé ČR, navržen směr pro další vývoj hasičských přileb. 

 

Klíčová slova: analýza, bezpečnost, doporučení, požární přilba, vývoj 

 

 

Annotation 
 

 

 This bachelor thesis deals with the development of fire helmets used by the fire 

brigades of the former Czechoslovakia and the present Czech Republic with regard to the 

changing and increasing requirements for safety and comfort at work of a professional 

firefighter. In the first part there is a basic description of the helmet and its properties. The 

second part contains an overview of the current standards and legislative requirements that 

helmets must meet when they are placed on the market. The third part is focused on the 

protective function of the helmet according to the type of intervention. In other parts the thesis 

deals with the historical development of helmets and currently used helmets. In the last part 

there is an analysis of changing helmets according to the chosen criteria and on the basis of 

the results from the questionnaire focused on the satisfaction of intervening firefighters with 

used helmets sent to the Fire Rescue Service throughout the Czech Republic, a direction for 

further development of fire helmets was designed. 

 

Keywords: analysis, safety, recommendation, fire helmet, development 
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Úvod 
 

Tématem této bakalářské práce jsou vývojové trendy požárních přileb u Hasičského 

záchranného sboru ČR. Tato práce by mohla sloužit i jako pomoc pro výběr a nákup nových 

přileb pro profesionální hasiče. Přilba je nutnou součástí osobní ochrany hasiče a je na ni 

kladená vysoká důležitost. 

V první části práce se zaměřuji na popis přilby s přiloženou fotodokumentací pro lepší 

orientaci a přehled, legislativní a normativní požadavky na přilbu a v neposlední řadě i 

stručnou historii přileb u hasičů. Psal se konec 18. století, kdy se v Evropě započala výroba 

hasičských přileb, v té době vyráběných hlavně z kůže a mosazi. Teprve až v roce 1941, kdy 

byla vydaná první norma pro ochranné pomůcky, dostala ochranná funkce vyšší váhu než 

krásný vzhled. 

Hlavní část práce tvoří prezentace a porovnání zásahových přileb z pohledu 

bezpečnosti a ochrany. Vývoj ochranné funkce přilby od nejnovějších typů aktuálně na 

českém trhu po starší typy. Dále využití ochranné funkce přileb u zásahu a možnosti použití 

přilby typu A a B. 

Samotná požární přilba prošla za celou dobu svého využívání rozsáhlým vývojem. 

Cílem této práce je zjistit, jaký pokrok nastal v ochraně samotných hasičů u zásahu. Jakým 

trendem se ubírá vývoj nových požárních přileb a co by mělo být hlavním kritériem pro nákup 

nových přileb do HZS ČR. Tyto vývojové trendy proto budou v práci na základě dotazníku 

rozeslaného po HZS ČR zhodnoceny a na jejím závěru bude nastíněn další možný vývoj 

požárních přileb s důrazem na ochrannou funkci, která je bohužel potlačována před samotnou 

tržní cenou. 
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Rešerše 
 

Informace do této práce jsem čerpala z různých zdrojů. Ty nejdůležitější jsou uvedeny 

na této straně. Ostatní literatury lze najít na konci práce.  

 

ČSN EN 443:2008 Přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech [6] 

Jedná se českou verzi evropské normy, která byla začleněna do naší legislativy. Pojednává o 

minimálních bezpečnostních požadavcích kladených na přilby. Norma nově rozděluje přilby 

podle ochranné oblasti na dva typy pod označením A, B a nové zkušební postupy.  

 

Příloha č. 4 k vyhlášce Ministerstva vnitra č. 69/2014 Sb. [23] ze dne 24. 4. 2014 o 

technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany. V den platnosti tohoto 

právního dokumentu se ruší vyhláška č. 456/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 

vnitra č. 255/1999 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.   

 

Katalogové listy výrobců přileb  

Katalogové listy popisující vlastnosti jednotlivých přileb s příslušenstvím jsem našla na 

internetu nebo získala zasláním přímo od firem MSA Safety s.r.o., a Dräger Safety s.r.o. 

 

Návody k použití přileb  

Stanovují bezpečné pokyny pro používání přileb a jejich údržbu. Popisují také složení přilby, 

montáž příslušenství a údaje týkající se životnosti přileb. Návody, ze kterých jsem čerpala, mi 

byly poskytnuty firmami MSA Safety s.r.o. a Dräger safety s.r.o. 

 

 Porovnání zásahových přileb pro HZS ČR zatím nebylo vypracováno. 
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1 Hasičská zásahová přilba  
 

 

V Evropské normě ČSN EN 443:2008 [6] je hasičská přilba specifikovaná jako osobní 

ochranný prostředek sloužící pro zajištění ochrany hlavy uživatele proti riziku, které může 

nastat při vykonávání práce hasiče.  Obecně musí hasičská přilba chránit uživatele proti 

mechanickému, tepelnému, chemickému a elektrickému zásahu. Základní části většiny 

hasičských přileb jsou skořepina, náhlavní systém, upínací a zajišťovací část, nátylník, 

spojovací části, doplňky a přídavné části.  

Přilby používané u profesionálních hasičů jsou někdy zbytečně těžké a předimenzované. 

 

1.1 Složení přilby 

 

Výsledkem vývoje a zdokonalování přileb je vyšší bezpečnost a komfort a s tím 

spojená i vyšší kvalita a nárůst vykonané práce hasiče. Složení přilby a vhodný materiál jsou 

nejdůležitějšími faktory ovlivňující odolnost, bezpečí a ochranu hasiče při zásahu. 

V některých technických listech dodávaných výrobcem se složení a komponenty 

přilby uvádějí ve třech úrovních. Základní vybavení, pevné vybavení a příslušenství [1]. 

Pevná vybavení tvoří hlavní konstrukční vzhled přilby. Demontují se pouze v případě 

poškození a výměny, jinak zůstávají pevně připevněné na přilbu (Obrázek 1). Patří sem 

skořepina, tříbodová podbradní páska, hlavová čelenka, čelní obličejový štít, vnitřní tlumící 

vložka, úchyt pro chránič šíje a ochranné brýle. 

Příslušenstvím jsou myšleny komponenty, které lze dodatečně montovat a demontovat 

v závislosti na typu zásahu a momentální potřebě hasiče. 

Skořepina přilby (Obrázek 1) je vyráběna a tvarována ze speciálního tepelně odolného 

plastu s vysokou mechanickou odolností. Mezi skořepinou a polstrováním je volný prostor 

pro proudění okolního vzduchu a tím i odvětrávání přilby.  

Dalšími pevnými součástmi přilby jsou ochranné štíty (Obrázek 1) obvykle vyrobené 

z netříštivého materiálu, nejčastěji z polykarbonátů. Obličejový štít poskytuje ochranu 

obličeje proti mechanickému poranění a proti průniku plamene pod skořepinu přilby a u štítů 

se speciální pozlacenou vrstvou chrání proti vlivům sálavého tepla při požáru. Standardně se 

vyrábí ještě kromě uvedeného pozlaceného štítu i štít čirý. Oba však musí splňovat požadavky 

ČSN EN 443:2008 [6]. 



4 

 

Při technických zásazích jsou částečnou ochranou obličeje ochranné brýle. Ochranné 

brýle zajišťují ochranu očí před nárazy a rychle dopadajícími částicemi, např. při řezání 

motorovou pilou. Zasouvací ochranné brýle se vyrábí buď s boční páčkou (Obrázek 3) nebo 

uchopením okraje brýlí a jejich sklopení. Z reakcí profesionálních hasičů je upřednostňováno 

sklápění brýlí pomocí bočních páček, při čemž nedochází ke znečištění brýlí rukavicemi. 

 

 

 
 

Obrázek 1 Popis přilby [1] 

 

Náhlavní systém (Obrázek 1) je systém uvnitř skořepiny, který má za úkol tlumit 

nárazy, které vzniknou při dopadu tělesa na hlavu osoby, která přilbu užívá. Vytváří pružný 

opěrný systém, který je ve styku s horní částí hlavy a zabraňuje přímému dotyku skořepiny 

s hlavou. Mezi skořepinou a náhlavním systémem přilby je volný prostor pro proudění 

okolního vzduchu, kvůli odvětrávání přilby. 

Většina zásahových přileb se vyrábí ve dvou velikostech. Přilba má vnitřní systém 

hlavového upínacího systému s možností nastavení tak, aby každému uživateli sedla na hlavu 

a neomezovala ho nijak ve vykonávané práci. Tato možnost nastavení je nabízena výrobci v 

šesti různých provedeních a to buď bez možnosti nastavení, nastavení vnějším regulačním 
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kolečkem, vnějším regulačním šroubem, vnitřním regulačním kolečkem, čepy na člence 

uvnitř přilby a kolíčky a dírky na zadní části čelenky. 

Směrem od skořepiny jsou umístěny polyamidové popruhy, tzv. síťka (Obrázek 1), 

které tlumí nárazy na skořepinu. Změnou výšky posazení síťky lze regulovat výšku těžiště 

hlavy. Mezi vnitřní komponenty náhlavního systému patří i nastavovací čelenka. Nastavení je 

umožněno regulačním kolečkem na zátylku. 

Proti bočnímu posunu lze přilbu zajistit pomocí podbradního pásku (Obrázek 1), který 

musí být zajištěn minimálně na třech pevných místech přilby, standardně již 3 a 4 bodový upínací 

systém. 

Součástí přilby je také nátylník obvykle látkový nebo s pokovenou vrstvou chránící 

krk a týl hasiče před padajícími horkými nebo žhavými úlomky pevných částic, před sprškami 

horké vody apod. Nátylník musí být poddajný a nesmí omezovat hasiče ve volném pohybu 

hlavy. Další variantou ochrany krku je tzv. holandský límec (Obrázek 2) umožňující ochranu 

celého krku a brady a z části nahrazuje zásahovou kuklu.  

Dalšími komponenty přilby jsou spojovací části. Slouží např. ke spojení nátylníku se 

skořepinou, mezi spojovací části patří upínací držáky pro instalaci svítilen, handsfree, svítilen 

apod. 

 Doplňky a přídavné části, čímž je např. držák na svítilnu. Na trhu jsou dva základní 

typy upevnění svítilen na přilbu. První varianta, boční venkovní uchycení s možností u některých 

typů přileb změnit uchycení svítilny na levou nebo pravou stranu skořepiny, nebo polohovat 

svítilnu v několika směrech. Standardně to jsou již vysoce výkonné svítilny s LED technologií. 

Druhou variantou je lehká LED svítilna integrovaná do skořepiny přilby. Je upevněná uprostřed 

čelního štítku. Svítilna má tři provozní režimy: jasné světlo, tlumené světlo a vypnuto. U 

některých přileb se již objevila možnost zabudování dvou integrovaných LED svítilen. 

Dalším volitelným doplňkem hasičské přilby je speciální rychloupínací systém 

obličejové masky pomocí kandaháru, což umožňuje nasazení masky bez nutnosti sundání 

přilby. 

Jak už bylo uvedeno, k přilbě je možnost doplnit integrované průhledné štíty pro 

ochranu očí a obličeje, náhlavní soupravu k radiostanici pro lepší komunikaci, integrovanou 

termokameru a v neposlední řadě i integrované handsfree, díky kterému může hasič lépe 

komunikovat s ostatními členy zásahu. 

Přilby jsou vyráběny v různých barevných variacích, které jsou volitelné dle potřeby a 

rozlišení, např. hodnosti velitelů u zásahu barva červená. Nejčastěji používané barvy jsou 

žluté fluorescenční a žlutozelené luminiscenční. Další nejpoužívanější barvy jsou žlutá, bílá a 
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modrá. Další variantou rozlišení jsou u některých přileb i vyměnitelné čelní štítky. V praxi se 

velice osvědčilo rozlišení reflexními nalepovacími páskami, kdy modrou pásku má velitel 

družstva, červenou pásku velitel čety a stříbrnou pásku řadový hasič.  

Všechny tyto doplňky a přídavné části, jsou obrovskou výhodou pro hasiče, nebo by 

alespoň měly být. Ale opak je pravdou, což vyplynulo z dotazníku. Profesionální hasiči nejsou 

zdaleka tak spokojeni s připevňováním výše uvedených komponentů na helmu. Přilba se tím 

stává objemnou a těžkou a je velkou zátěží na krční páteř hasiče. Pro přehled - hmotnost 

přilby v základní verzi, bez nátylníku, brýlí a svítilen je přibližně 1,6 kg a co přídavný 

komponent, to zhruba 200g navíc.    

 

 

 

Obrázek 2 Přilba Dräger HPS 7000 PRO s holandským límcem [2] 
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1.2 Servis a údržba přilby 

 

Pro údržbu a servis přilby je nutné se řídit dle pokynů výrobce. Pro přehled uvádím 

alespoň několik bodů běžné údržby, kterou by měl vykonávat každý hasič: 

 skladovat přilbu v příslušném vaku nebo skříni, 

 po použití přilbu vyčistit a zkontrolovat, 

 chránit přilbu před nárazy a pády na zem (poškození štítů), 

 na přilbu a štíty nenanášet barvu a nečistit prostředky na bázi rozpouštědel, ale jen 

mýdlovou vodou, 

 poškozené díly nahrazovat pouze originálními díly dané výrobcem. 

 

Pravidelnou a úplnou kontrolu a údržbu přilby proškoleným pracovníkem je potřeba 

provádět minimálně jednou za dva roky. Tím docílíme bezpečné a komfortní nošení a 

v neposlední řadě i dlouhou životnost. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Popis přilby Dräger HPS 7000 – pohled z boku [2] 
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Obrázek 4 Popis přilby Dräger HPS 7000 – pohled zepředu [2] 

 

1.3 Vlastnosti přilby 

 

Odolnost proti přímému zasažení plamenem. Materiál a technologie skořepiny musí 

vykazovat samozhášivou schopnost a odolnost proti účinkům sálavého tepla. V průběhu 

působení sálavého tepla může dojít u některých materiálů skořepiny ke změně vnitřní 

struktury. 

Odolnost přileb při nízkých teplotách je důležitá hlavně během zásahů v zimním 

období, kdy se teploty mohou dostat hluboko pod 0 °C. Nejnižší teploty v ČR, dle teplotního 

průměru neklesají pod -30 °C.  Z tohoto důvodu se jeví teplotní stabilita za minimální teploty 

-30 °C, u některých novějších typů i -40 °C za dostatečnou pro přilby používané u 

profesionálních jednotek PO. Každá přilba má tuto vlastnost vyjádřenou počtem hvězdiček na 

štítku přilby (jedna hvězdička značí -10 °C, dvě hvězdičky -20 °C atd.).  

Odolnost proti chemickým látkám je schopnost odolávat bez porušení povrchu 

skořepiny. Skořepina odolává běžným chemickým látkám, tzn. takovým, které se poměrně 

často vyskytují a u nichž je předpoklad, že při zásahu může s nimi povrch skořepiny přijít do 
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styku. 

Elektrická pevnost je elektroizolační schopnost materiálu skořepiny. Skořepiny se 

vyrábějí z plastu a plast velmi dobře izoluje a tato odolnost nepředstavuje pro výrobce 

obvykle problém. Běžně používané přilby mají minimální elektrickou pevnost 5000 V. 

Hmotnost přilby je zásadní vlastnost s ohledem na komfort nošení. Zátěž krční páteře, 

po několika hodinách nošení přilby může negativně působit na průběh prací, zdraví a 

bezpečnost hasiče. Největší mírou ovlivňuje hmotnost přilby použitý materiál, z kterého je 

skořepina vyrobena, jehož objem museli výrobci navýšit, aby dosáhly vyšší bezpečnosti z 

důvodu požadavků nové normy ČSN EN 443:2008 [6]. Výsledná celková hmotnost uvedená u 

jednotlivých přileb typu B s ochranou oblastí 3b splňující tuto normu byla navýšena v 

průměru až o 300 g a dnes se pohybuje přibližně na úrovni 1500 g v základním vybavení. 

Konečnou hmotnost určuje samotný uživatel na základě svých požadavků na přilbu. Výběrem 

příslušenství a tím i zvyšujícím se komfortem se úměrně zvyšuje i celková hmotnost přilby.  

V neposlední řadě se ještě zmíním o době životnosti přilby. Doba životnosti je vlastně 

doba použitelnosti přilby, která je uvedená v technickém listě nebo v návodu k použití. 

Aktuálně je u nejnovějších typů přileb uvedená neomezená životnosti. Každopádně pro 

všechny platí, že doba použitelnosti přilby je ovlivněna druhem materiálů použitých při 

výrobě a prostředím, ve kterém je přilba používána a skladována. 
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2 Přehled aktuálních norem a legislativních požadavků na 

hasičské přilby 

 

Hasičské přilby, které se jsou dostupné na českém trhu, musí splňovat určitá pravidla 

vycházející z určitých legislativních dokumentů.  

Směrnicí EU 89/686/EHS [3] týkající se bezpečnosti výrobků na trhu se všechny 

členské státy EU zavazují sjednotit podmínky pro výrobce a tím i zvýšení ochrany 

spotřebitele před uvedením výrobků na trh.  

Odezvou české legislativy na tento právní akt EU je zákon č. 226/2003 Sb. [4], o 

technických požadavcích na výrobky (novelizace zákona č. 22/1997 Sb. [19]). V závislosti na 

tomto zákonu vzniklo také nařízení vlády č. 63/2018 Sb. [5] (zrušilo se tím nařízení vlády č. 

21/2003 Sb. [20]), kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.  

Z předcházející zařazené legislativy vychází i Evropská norma pro hasičské přilby EN 

443:2008, v české verzi ČSN EN 443:2008 [6], která specifikuje minimální požadavky pro 

hasičské přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech a Evropská norma pro osobní 

prostředky na ochranu očí ČSN EN 14458:2018 [9] . 

Další právní dokument, který ovlivňuje výrobce a uživatele hasičských přileb je 

vyhláška Ministerstva vnitra č. 456/2006 Sb. [7] (novelizace vyhlášky č. 255/1999 Sb. [21]) o 

technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, kde v příloze č. 2. jsou dané 

technické podmínky přileb.  

Poslední aktuální legislativní dokument je vyhláška Ministerstva vnitra 69/2014 Sb. 

[8] o technických podmínkách věcných prostředků PO nabývající platnost s účinností od 24. 

dubna roku 2014, kde v příloze č. 4. najdeme nové technické podmínky pro přilby. Účinnosti 

tohoto právního dokumentu se ruší vyhláška č. 456/2006 Sb., kterou se mění vyhláška 

Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární 

ochrany. 

 

2.1 Normativní požadavky na přilby 

 

Tato podkapitola zahrnuje vybrané termíny a definice pro bližší porovnání vlastností  

přileb, zkušební postupy dle norem, dále normy na značení přileb a normy na poskytování 

informací výrobcem. 
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2.1.1 Termíny a definice 

 

Vybrané definice slouží pro bližší porovnání vlastností přileb (citováno z [6]). 

Přilba pro likvidaci požárů v budovách a dalších prostorech (dále označována jako 

„přilba“) - pokrývka k ochraně hlavy proti nebezpečím, která se mohou vyskytovat při 

zásazích proti požárům v budovách a dalších prostorech  

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

Oblast 1a - oblast situována nad rovinou ´AA´jak je definováno na Obrázek 5 

Oblast 1b - oblast situována mezi rovinou ´AA´ a body CDEF jak je definováno na Obrázek 5 

Oblast 2 - minimálně oblast definována v EN 14458 pro chránič očí Obrázek 6 

Oblast 3a - oblast na chrániči šíje od spodního okraje skořepiny ke spodnímu okraji chrániče 

šíje a dozadu od vertikální příčné roviny nebo její části  

Oblast 3b - minimálně oblast CDHG definována na Obrázek 6 

Přilba typu A - přilba chránící minimálně oblast 1a  

Přilba typu B - přilba chránící minimálně oblasti 1a a 1b  

Základní tvar - vnější tvar, který by měla přilba bez hřebene nebo bez okrajové stříšky a bez 

aerodynamického tvarování nebo s ním spojeného zaoblení  

Skořepina přilby -  z tvrdého materiálu s hladkým povrchem, která dává přilbě základní tvar 

Příslušenství - přídavné (přídavná) zařízení schválené (schválená) výrobcem, které (která) 

může uživatel k přilbě připevnit nebo je z ní sejmout, ale které (která) neposkytuje 

(neposkytují) uživateli žádnou ochrannou funkci 

POZNÁMKA Příkladem doplňků jsou držáky pro svítilnu, lanové svorky, odznaky a lemování 

Chránič šíje - chrání krk (oblast 3a) před kapalinami, horkými materiály, sálavým teplem a 

plameny 

Obličejový štít - chrání přinejmenším tu část obličeje, která je definována jako oblast 2 

Ochrana uší - část přilby, která chrání přinejmenším uši uživatele 

Integrovaná doplňková ochranná funkce - součást (součásti) přilby, výrobcem přilby určená 

(určené) jako neodstranitelná (neodstranitelné) uživatelem, s výjimkou údržby a montáže, 

která (které) poskytuje (poskytují) ochranu uživateli 

Neintegrovaná doplňková ochranná funkce – doplňkové (doplňková) ochranné (ochranná) 

zařízení, které (která) může (mohou) být spojeno (spojena) s přilbou a může (mohou) být 

odnímatelné (odnímatelná) uživatelem 

Systém tlumící energii nárazu - materiál a/nebo systém zavěšení, který slouží ke ztlumení 

nárazové energie 
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Obrázek 5 Definovaná oblast ochrany hlavy pro přilbu typu A-oblast 1a - nad rovinou AA; 

pro přilbu typu B-oblast 1b – oblast 1a a oblast mezi rovinou AA a body CDEF; legenda 1 – 

vztažná rovina; legenda 2 – základní rovina; legenda 3 – střední svislá osa [6] 
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Obrázek 6 Definovaná oblast ochrany hlavy 2 – pro chránič očí - ochranné brýle - mezi body 

CDEF; oblast 3b – mezi body CDHG; ochranný štít – oblast FEHG [6] 

 

2.1.2 Vybrané zkušební postupy dle normy ČSN EN 443:2008 

 

Před všemi zkouškami musí být na přilbě vždy provedena vizuální kontrola a přilba 

musí být podrobena klimatizování, což je přesně definováno v příloze B této normy [6]. 

Klimatizování zahrnuje např. umělé stárnutí ultrafialovým (UV) zářením, tepelný ráz, 

přípravu rozpouštědlem, klimatizování při nízké a vysoké teplotě a klimatizování ve vodě.  

Pro přehled uvádím některé zkušební postupy: 

 

a) Odolnost proti nárazu 

 

První zkouška hodnotí odolnost přilby pro oblast 1a, do které je spuštěn volným 

pádem polokulový razník o hmotnosti 5 kg s energií nárazu (123 ± 3) J. Celý proces se 

opakuje na předepsaných pěti místech na přilbě. Při této zkoušce se posuzuje přenesená síla 

na maketu hlavy, která nesmí přesáhnout 15 kN. 
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Druhá zkouška se provádí výstřelem ocelové kuličky stanovenou rychlostí 120 m/s 

směrem na vnější povrch přilby do oblastí 1a a 1b. 

 

b) Odolnost proti průrazu 

 

Odolnost proti průrazu se testuje spuštěním ostrohranného razníku o hmotnosti 1 kg, 

který vytvoří nárazovou energii (24,5 ± 1) J na vrchol přilby a (19,5 ± 1) J na dvě místa mimo 

vrchol přilby. U zkoušky nesmí dojít k žádnému kontaktu mezi razníkem a zkušebním 

blokem. Přilba musí být před touto zkouškou klimatizována podle podmínek uvedených v 

normě. 

 

c) Boční deformace 

 

Při boční deformaci dochází k působení příčného a podélného tlaku na klimatizovanou 

přilbu umístěnou mezi dvěma rovnoběžnými deskami. Na zkušební vzorek se nechá působit 

počáteční síla o hodnotě 30 N po dobu třiceti sekund až po tlak o hodnotě 630 N po dobu 

třiceti sekund. Posuzuje se maximální příčná a podélná deformace, která nesmí být větší jak 

40 mm a zároveň se sleduje případné poškození přilby.  

 

d) Pevnost náhlavní vložky 

 

Přilba je upevněna na maketě hlavy a určenou měřící silou prostřednictvím umělé 

čelisti působí na upevňovací systém. Síla na roztržení upevňovacího systému musí být v 

rozmezí 500 N až 1000 N. 

 

e) Účinnost náhlavní vložky 

 

Přilba se upevní na maketu a upevňovací systém se seřídí co nejtěsněji. Měření je 

prováděno pomocí ocelového lanka, které má na jednom konci padací závaží o hmotnosti 10 

kg a na druhém konci hák. Tento hák se zavěsí uprostřed za přední nebo zadní okraj přilby a 

ocelová lanko se vede v podélné ose nad přilbou. Padací závaží je umístěno tak, aby výška 

jeho dopadu odpovídala požadované energii nárazu, a potom se uvolní. Zjišťuje se, zda se 

přilba smekne z makety hlavy [22]. 
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f) Sálavé teplo 

 

Hodnota intenzity tepelného toku působícího na přilbu v oblasti 1a, 1b a na sklopený 

štít je 14 kW/m2. Při tomto tepelném toku v časovém intervalu osm minut nesmí v popsaných 

místech dojít k vzplanutí přilby, tavení nebo odkapávání materiálu a kontaktu materiálu přilby 

s maketou hlavy. Přilba po vystavení sálavému teplu musí i nadále vyhovovat požadavkům na 

odolnost proti nárazu a na odolnost proti průniku. Zároveň při těchto podmínkách se nesmí 

zvýšit teplota o více jak 25 °C na maketě hlavy v porovnání s teplotou v laboratoři.       

 

g) Ochrana proti roztaveným kovům 

 

Roztavený kov, kterým je železo, se aplikuje na oblast přilby 1a a 1b. Přilba při této 

zkoušce nesmí vykazovat průnik roztaveného kovu, žádnou deformaci větší než 10 mm a 

materiál skořepiny nesmí hořet plamenem po uplynutí pěti sekund po ukončení lití 

roztaveného kovu. 

 

h) Odolnost proti žáru 

 

Přilba musí být zkoušena při teplotě 90 °C po dobu 20 minut v oblasti 1a a 1b. 

Obličejový štít musí být nastaven do pracovní polohy. Zkouška materiálu chrániče šíje musí 

být prováděna při teplotě 18 °C po dobu 5 minut. 

 

i) Odolnost proti plamenu 

 

Kompletní přilba musí být zkoušena podle EN 137:2006 na zkušební figuríně. 

Zkušební figurína musí být vybavena zkoušenou přilbou spolu s hasičským oděvem, 

hasičskou kuklou a celo obličejovou maskou třídy 3. Oděv, kukla a obličejová maska musí 

být vybrána se souhlasem výrobce přilby a použité modely musí být zdokumentovány 

zkušebnou. Materiál přilby při této zkoušce nesmí vykazovat žádné odkapávání v průběhu 

celé zkoušky a žádný viditelný plamen a žhnutí za dobu 5 sekund po oddálení plamene.  
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j) Elektrické vlastnosti 

 

Určení elektrických vlastností přilby se skládá ze tří zkoušek. Zkouška s vodivou 

maketou hlavy a zkouška izolačních vlastností mokré přilby jsou zaměřeny na měření 

svodových proudů mezi vnějším a vnitřním povrchem skořepiny přilby. Zkouška izolačních 

vlastností povrchu přilby je zaměřena na svodový proud mezi dvěma libovolnými body na 

povrchu skořepiny. Přikládá se střídavé napětí o jmenovité frekvenci 50 Hz nebo 60 Hz a v 

každém zkušebním místě se zvyšuje na hodnotu až 1200 V. U elektrických vlastností přilby 

nesmějí být patrné žádné zjevné průrazy a svodový proud nesmí být větší než 1,2 mA. 

 

2.1.3 Značení přilby 

 

Každá přilba musí odpovídat normě ČSN EN 443:2008 [6] a musí být označena 

viditelně a jednoznačně a měly by být zachovány v čitelné podobě po celou dobu její 

životnosti. Mezi povinné údaje patří: 

 číslo a rok normy, kterou přilba splňuje, 

 název výrobce, 

 rok výroby, 

 typ přilby, 

 model přilby, 

 velikost nebo rozsah velikostí, 

 zatřídění podle odolností při nízkých teplotách, 

 zatřídění podle elektrických vlastností.  

 

2.1.4 Informace poskytované výrobcem 

      

Informace poskytované výrobcem jsou povinné údaje, které výrobce nebo jeho 

obchodní zástupce musí poskytnout k přilbě v daném úředním jazyce členské země při prodeji 

v EU. U přileb jsou uvedeny důležité informace ohledně firmy popř. autorizovaného 

distributora, označení typu přilby, návod, vlastnosti s předepsanými parametry, neměly by 

chybět pokyny a doporučení, rozsah velikostí přilby, varování, podrobnosti o doplňkových 

součástkách a seznam chemikálií, na které byla přilba testována.  
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Informace by měly jasné a snadno pochopitelné, případně doplněné ilustračními 

obrázky a popisky.  

 

2.2 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 69/2014 Sb. 

 

Vyhláškou 69/2014 Sb. [23] o technických podmínkách věcných prostředků požární 

ochrany, která vstoupila v platnost 24. 4. 2014, se zrušily vyhlášky č. 255/1999 Sb. [21] o 

technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, vyhláška 456/2006 Sb. [7], 

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb. o technických podmínkách 

věcných prostředků požární ochrany ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., a vyhláška č. 

102/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb. o technických 

podmínkách věcných prostředků požární ochrany ve znění pozdějších předpisů. 

V příloze č. 4 této vyhlášky jsou popsány technické podmínky přilby [8]. Detailně 

musí přilba splňovat, co je pevnou, vyměnitelnou a doplňkovou součástí přilby a barevné 

provedení.  

 

2.3 Novelizace ČSN EN 443:1997 na ČSN EN 443:2008 

 

Nová evropská norma ČSN EN 443:2008 [6] klade vyšší požadavky na výrobce s 

cílem zlepšit bezpečnost pro hasiče. Nyní se přilby rozdělují podle nově zařazených 

ochranných oblastí s označením A, B. Novelizace přinesla také zavedení nových termínů a 

zvětšení nároků na výsledky doposud prováděných zkoušek. Přibyly nové zkušební metody: 

 ochrana proti horkým částicím, 

 ochrana proti stříkancům roztaveného kovu, 

 odolnost proti žáru. 

 

Byla zrušena příloha týkající se umělého stárnutí a zavedeny nové přílohy: 

 seznam nebezpečí, 

 rozvrh zkoušek, 

 ověření kompatibility přilby s dalšími OOP, 

 výsledky zkoušek. 

 nejistota měření. 
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3 Ochranná funkce přilby u zásahu 

 

Jak vyplynulo z dotazníku zaslaného do HZS ČR, je u některých druhů zásahu 

komfortnější využívat místo „těžké“ zásahové přilby (přilba typu B), „lehkou“ zásahovou 

přilbu (přílba typu A) viz Obrázek 6 a Obrázek 7. Proto v této kapitole uvádím typy zásahu, 

jak přilba chrání hasiče a v návaznosti na dotazník a názory hasičů i posouzení vhodnosti a 

nevhodnosti zásahové přilby typu A (Obrázek 7), B (Obrázek 4). Typy zásahů: 

 

a) Požáry ve stavbách a dalších prostorech 

 

U zásahů s požáry ve stavbách a dalších prostorech nesmí hasič při své profesionální 

činnosti použít jinou přilbu, než přilbu typu B. Přilbou je hasič chráněn proti plamenu a má 

kompletní ochranu hlavy, obličeje, očí a krku (ochranné brýle, štít, nátylník). Vzhledem 

k tomu, že riziko nebezpečí se zvyšuje u požáru v uzavřených prostorech, kde může dojít ke 

zřícení, výbuchu, při kterém vzniká velké množství tepelné a tlakové energie, musí být hasič 

dostatečně chráněn. Přilba v tomto případě chrání proti nárazu, průrazu, boční deformaci a 

sálavému teplu. O tom není pochyb, že u tohoto typu zásahu není možné používat přilbu 

jiného typu. 

 

b) Požár vozidla 

 

U tohoto typu zásahu a v případě, že požár
1
 vznikl ještě v důsledku dopravní nehody, 

je opět nutné používat pouze přilbu typu B. Je možné, že nastane situace, že musí hasič při 

dopravní nehodě s požárem vozidla vstoupit do vozidla nebo do prostoru kabiny, aby provedl 

hašení nebo záchranu osob a je tím opět vystaven nebezpečí sálavého tepla vznícením 

hořlavých kapalin nebo materiálu nebo výbuchem hořlavých látek.  

 

c) Dopravní nehoda 

 

U dopravní nehody bez požáru je hasič povinen použít přilbu typu B. U dopravní 

nehody je nutná ochrana před ostrými hranami, ochrana očí, pokud je potřeba rozbít sklo nebo 

použít nůžky k vyprošťování. Naopak u některých dopravních nehod, kde je potřeba 

                                                 
1
 Dopravní nehoda s požárem je kvalifikovaná jako požár 
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vyproštění osob, případně poskytnutí první pomoci, je přilba typu B velká a zbytečně těžká a 

neumožní se hasiči třeba dostat do stísněných prostor havarovaného vozidla, hasič ztrácí 

akustický přehled, hlavně pokud je v provozu agregát hydraulického vyprošťovacího zařízení, 

je kolem nehody rušno, jezdí auta apod. Pokud zásah trvá delší dobu, hasič provádí těžkou a 

fyzicky namáhavou práci, potí se a tím se i rosí štít přilby. Použitím přilby typu A 

v uvedených případech tyto problémy odpadávají a hasiči umožní lepší záchranu, komunikaci 

s kolegy, zdravotníky i zraněnými osobami a má lepší přehled o situaci na místě dopravní 

nehody. 

Z odpovědí respondentů z dotazníku, je patrné, že u tohoto druhu zásahu se už začínají 

profesionální hasiči přiklánět k možnosti využití přilby typu A. 

 

d) Požáry na volném prostranství 

 

V dnešní době, kdy jsou dlouhodobě období horka a sucha, je počet zásahů stále vyšší. 

Jsou to hlavně požáry lesa a luk. Tyto zásahy jsou zdlouhavé a pro hasiče velice fyzicky 

náročné a vyčerpávající. Nehrozí zde žádný výbuch ani jiný jev jako u požáru v budovách, 

proto i dle názoru hasičů je vhodnější použití přilby typu A. Přilba je lehčí a má možnost 

odvětrávání a tím i nenutí hasiče si přilbu sundat, aby odlehčili krční páteři a „otřeli si pot“.  

 

e) Technická pomoc 

 

Jedná se o zásah k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů menšího rozsahu, 

které nejsou technologickou pomocí a dopravní nehodou. Mezi technickou pomoc se zahrnují 

různé druhy zásahů. Jedná se například o vyproštění osob z výtahu, nouzové otevření bytu, 

odstranění překážek z komunikací a jiných prostor, záchrana osob a zvířat, čerpání vody, 

práce na vodě, provizorní opravy, některé druhy asistencí atd. [10].  

U těchto zásahů není potřeba až tak vysoké ochrany, aby bylo nutné použít přilbu typu 

B, proto je vhodnější a někdy i nutností použít přilbu typu A, která dostatečným způsobem 

ochrání hlavu, obličej a oči zasahujícího hasiče. 

 

f) Technologická pomoc 

 

Technologickým zásahem se myslí zásah, který vede k odstranění nebezpečí nebo 

nebezpečných látek v provozech podniků, které zpracovávají materiál určený pro výrobu 
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finálního výrobku na různých výrobních linkách nebo kompletují finální výrobek z daných 

komponentů.  

Zejména se jedná o různé druhy asistencí, dohašování ohnisek požáru nebo třeba 

nouzové dodávky vody a vzduchu atd. [10]. U technologické pomoci by bylo vhodnější 

používat přilbu typu A. Opět je to z důvodu komfortnější práce hasiče. 

 

g) Únik nebezpečných chemických látek 

 

Charakterizuje zásah, kterým je potřeba zabránit nebo omezit úniku provozních náplní 

motorových vozidel nebo nebezpečných látek přepravovaných po silnici, železnici nebo vodní 

cestě. U tohoto druhu zásahu je nutno dbát na osobní ochranu a bezpečnost zasahujících 

hasičů, kdy většinou zásah probíhá za použití dýchací techniky a protichemických 

přetlakových obleků. Během těchto zásahů je pro komunikaci zasahujících hasičů 

v protichemických oblecích a velitelem zásahu, využíváno náhlavních souprav nebo 

handsfree. 

      Při úniku nebezpečných látek může dojít k výbuchu nebo jejich vznícení a proto je zde 

doporučeno používat přilbu typu A.  

      U úniku nebezpečných látek do řek nebo všeobecně do vody, probíhá zásah na vodě a 

u těchto zásahů se používá přilba typu A pro lepší manipulaci a komunikaci a není potřeba tak 

vysoké ochrany [10]. 

 

h) Radiační nehody a havárie 

 

Hasič se u zásahu na radioaktivní látky, vystavuje riziku nebezpečí ionizujícího záření, 

proto k ochraně použije protichemický přetlakový oblek. Práce v tomto obleku je fyzicky 

náročná a v některých případech ani neumožňuje do obleku použít přilbu typu B, proto je 

vhodnější použití přilby A. 

 

i) Ostatní zásahy 

 

Ostatní zásahy jsou např. asistence ZZS ČR jako je snášení, odvoz nebo převoz 

pacienta, pátrání po pohřešovaných osobách, kontroly sjízdností komunikací atd. Jsou to 

zásahy, které nelze kvalifikovat do žádného výše uvedeného typu zásahu. Jedná se o lehčí 
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zásahy, tudíž není potřeba vysoké ochrany hlavy hasiče, z tohoto důvodu by bylo vhodnější 

používání přilby typu A. 

 

 

 

Obrázek 7 Přilba typu A - Dräger HPS 3500 

 

  



22 

 

4 Historický vývoj přileb 

 

Hasičské sbory začaly v českých zemích vznikat o něco později než např. v Německu. 

V té době se již výrobou hasičských potřeb zabývala jedna z prvních českých firem a to firma 

Smekal v Čechách u Prostějova (založena 1820). Přesto si v počátcích objednávaly hasičské 

sbory přilby u německých firem.  

Hojně byly používány mosazné přilby. Mosaz se jevila jako výhodný materiál, protože 

byla dobře tvarovatelná, měla atraktivní vzhled a nepodléhala korozi jako železo. Mosaz však 

měla i své nedostatky, např. byla ideálním vodičem elektrického proudu i tepla. Proto se jako 

mnohem vhodnější materiál začala používat kůže.  

Kožené přilby byly lehčí, výrobně levnější a kupodivu stejně odolné proti nárazu, což 

zajišťoval jejich tvar a hřebeny, které zachycovaly a zmírňovaly náraz padajícího předmětu.     

Hasičské přilby na českém území nesloužily pouze jako ochrana hlavy, ale byly od 

konce I. světové války až do roku 1926 jediným označením funkce hasiče, zejména pro 

nadvelitele, velitele a jejich zástupce.  

Přilby se často velice lišily použitým materiálem pro výrobu skořepiny, tvarem 

hřebenů, podbradníků, štítků a dalších doplňků. Také při jejich výrobě se postupovalo odlišně. 

U mosazných přileb byla skořepina vyráběna jak vcelku, tak i ze dvou dílů sletovaných 

k sobě. Obdobně tomu bylo i u kožených přileb, základní skořepina byla kůže vystřižená 

zhruba do tvaru kruhu, někdy byla do kruhu vystřižena výseč, která se po vytvarování sešila a 

překryla hřebenem. Při výrobě kožených přileb byla kůže několik dní máčena a poté 

natahována na kopyta. Nebo byla prováděna kombinace kůže na skořepinu, štítek byl vyroben 

z tenkého plechu, lemován mosazí, dále byla přilba doplněna mosazným hřebenem, nebo se 

místo mosazi použilo čínského stříbra. Celokožené přilby (včetně hřebenu) byly vyráběny pro 

hasiče „stříkačníky“, kteří zasahovali v blízkosti elektrického vedení pod proudem. Výroba 

těchto přileb končila v roce 1945. V té době se již vyráběly přilby kovové. 

V období I. republiky, Protektorátu Čechy a Morava i po roce 1945 souběžně 

s vyřazováním vojenských přileb z armádních skladů přebírá tyto řada hasičských sborů do 

své výstroje. V prvních fázích se jednalo o sbory z povolání, postupně se však zaváděly i ve 

větších sborech dobrovolných hasičů a v závodních hasičských sborech. 

Z dobových fotografií hasičů lze vidět snad všechny typy přileb, užívaných 

v Československé armádě. Do roku 1939 se jednalo o typy vzor 15 – Andrie (francouzská 

přilba) (Obrázek 8), vzor 16 (německá přilba), vzor 18 (německá přilba), v ČSR upravená 



23 

 

přilba vzor 20, československá přilba vzor 29 (Obrázek 8) a československá přilba vzor 34 – 

hříbek. V letech 1940-1945 jsou v hasičských sborech majících povinnou součinnost 

s jednotkami Luftschutz také jejich přilby, tzv. ceďáky a to hned v několika variantách. Od 

roku 1945 až do současnosti, zůstávají kožené přilby ve všech provedeních pro slavnostní 

příležitosti a kovovými přilbami vzor 35 (Obrázek 9) se začínají vybavovat i ty menší sbory. 

Především sem patří dobře známá klasická černá hasičská přilba s chromovaným hřebenem. 

V kompletním provedení měla přilba ještě kožený chránič zátylku. Je zajímavé, že se tato 

přilba začínala vyrábět již na přelomu dvacátých a třicátých let (měli ji ve vybavení pražští 

hasiči), koncem třicátých let byla dodávána jednotkám CO, nabízeli ji hasičské výzbrojny, ale 

státní normu dostala až v roce 1941(ČSN 1252). Než tato přilba dostala ČSN, byla vyráběna 

v několika variantách. Vyráběla se s hřebenem ostrým nebo zahnutým okrajem a větracími 

otvory po stranách, dále bez větracích otvorů po stranách, tento byl umístněný pod hřebenem. 

Pak to byla přilba vyrobená ze silného ocelového plechu s růžky po stranách a také odlehčená 

přilba vyrobená z hliníku. Hasičské přilby se ve sborech používaly v barvě černé a 

v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století je mělo hodně soutěžních družstev i 

v barvě bílé.  

Posledním typem kovové přilby byla přilba sovětského typu vzor 52 (Obrázek 9), 

označována jako přilba S. Přilba byla s nátylníkem a chránila hlavu a týl hasiče. Vyráběla se 

z ocelového plechu, který byl nastříkán uvnitř i vně černým vypalovacím lakem, odolným 

proti průrazu elektrického proudu až do napětí 500 V. K přilbě byl připevněn kožený 

podbradník a zátylník, jež sloužil k ochraně týlu hasiče. Byl vyroben z kůže 1,5 mm tlusté. 

Hmotnost přilby byla asi 0,8 kg. Tato přilba se také používala v barvě bílé. Počátkem 

osmdesátých let minulého století se započalo s výrobou plastových přileb. 

Prvním typem byla přilba PZ-1 (Obrázek 10), která byla určena jako ochranná 

pomůcka proti mechanickému poranění hlavy hasiče. Tento vývojový mezityp přilby pro 

hasiče byl vyvinut n. p. ERGON, za spolupráce Hlavní správy požární ochrany MV ČSR. 

S výrobou této přilby se započalo v roce 1973, životnost byla stanovena na 20 let. Přilba se 

skládala ze skořepiny, dvoustupňové náhlavní vložky, podbradníku, nátylníku a transportního 

pytle. Přilba byla také v přední části doplněna přinýtovaným držákem na svítilnu a při soutěži 

v požárním sportu plexisklovým štítem, na hašení nádoby s hořlavou kapalinou.  Přilba byla 

poměrně brzy stažena z výroby a byla nahrazena dalším typem PZ-2. 

Dalším vývojovým typem přilby byla Přilba PZ-2 (Obrázek 10), TPY OO98/ E / 73. 

Přilba byla určena jako ochranná pomůcka proti mechanickému poranění hlavy a jako 

ochrana proti sálavému teplu. Skořepina byla vylisována z umělé hmoty (polykarbonátu) a 
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tvarovaná tak, že kryla plně hlavu shora a částečně zepředu, ze stran a zezadu a měla pevně 

připojenou dvoustupňovou náhlavní vložku s podbradníkem. Nátylník byl ke skořepině 

připnut. Přilba se vyráběla od roku 1976, ve dvou velikostech. Svým tvarem připomínala 

tropickou přilbu. Hřeben přilby měl být barevně odlišený červenou barvou pro jednotky 

Požárních útvarů a bílou barvu pro dobrovolné jednotky. Nakonec byly hřebeny vyráběny jen 

v barvě černé. V přední části skořepiny byl umístněný štítek pro označení funkce hasiče a 

místní příslušnost. Materiál použitý při výrobě zajišťoval netříštivost, odolnost proti 

povětrnostním vlivům a tepelného záření, odolnost proti vznícení od plamene a tuhých částic, 

chemickou odolnost, minimální vodivost, elektrickou pevnost-5000 V. Životnost této přilby 

byla stanovena na 20 let. Zkoušení přilby se provádělo v souladu s ČSN 83 2141.  

Vývoj šel rychle kupředu a dalším typem přilby byl typ PZ-3 (Obrázek 11). Přilba byla 

určena jako ochranná pomůcka proti mechanickému poranění hlavy a k ochraně očí proti 

drobnějším částem, před postřikem neagresivních látek a částečně i před účinkem zvýšené 

teploty. Skořepina byla vylisována z plastické hmoty, tvarována tak, že kryla plně hlavu shora 

a částečně zepředu, ze stran a zezadu. Byla doplněna přišroubovaným hřebenem z plastické 

hmoty, tvořícím výztuhu přilby v temenní části a plochu pro připevnění držáku svítilny v čelní 

části. V týlní části skořepin doplňoval odepínací nátylník ze syntetické nebo přírodní usně. 

Náhlavní systém se skládal z kostry, kterou tvořila ocelová planžeta, na níž byl přinýtován 

šestipaprskový dorazový kříž, závěsy podbradního pásu a náhlavní vložky (náhlavní koš) 

složené ze dvou představitelných prvků a to obvodového pásku, který byl na koncích opatřen 

textilní sponou umožňující stavitelnost obvodu a tvaru podle hlavy a paprsků, jejichž délku 

bylo možné regulovat povolením nebo přitažením tkanice v uzlu paprsků. Náhlavní systém 

byl doplněn podbradníkovým páskem s dvěma přezkami, které umožňovaly plynulou 

délkovou stavitelnost a jako celek byl přišroubován čtyřmi šrouby do skořepiny přilby. 

Sklopný ochranný štít byl zhotoven z bezbarvého průhledného plexiskla a tvarován na 

ochranu očí. Odklápění a sklápění se regulovalo povolením nebo přitažením ručních šroubů. 

Přilba pro hasiče PZ-11 (Obrázek 11) se skládala ze skořepiny s držákem na svítilnu a 

nátylníkem náhlavního systému s podbradníkem. Skořepina byla vylisována z plastické 

hmoty, hřeben na rozdíl od PZ-2 a PZ-3 vytlačen jako součást skořepiny. V týlní části byla 

skořepina doplněna odepínacím nátylníkem za syntetické nebo přírodní usně. 

Ve stejném provedení jako PZ-11 byla i přilba typu PZ-12 (Obrázek 12), pouze 

doplněna o sklopný plexisklový štít. Životnost všech těchto typů byla stanovena výrobcem na 

20 let. 



25 

 

Mimo těchto zásahových přileb se používala přilba k lehkému ochrannému obleku 

proti sálavému teplu OL-2. Přilba byla uváděna označením jako oblek typem OL-2. Hřeben 

byl vytlačen do skořepiny, měl ostré tvary. Náhlavní systém se skládal z kostry, kterou tvořila 

ocelová planžeta, na které byl přinýtován šestipaprskový dorazový kříž, závěsy podbradního 

pásku a náhlavní koš. Sestává se z obvodového pásu, který byl na koncích opatřen textilní 

sponou umožňující stavitelnost přilby podle tvaru hlavy a z pásků koše, jejichž délku možno 

regulovat pomocí tkanice. Náhlavní koš v horní části byl doplněn temenním polštářkem a dole 

podbradním páskem. 

Všem přilbám typu PZ již prakticky skončila životnost, přesto je možné je ještě vidět u 

některých dobrovolných sborů.  

 

Fotodokumentace vybraných typů historických přileb  

 

  

Obrázek 8 Historické přilby: (zleva) vzor 15, vzor 29 

 

  
 

Obrázek 9 Historické přilby: (zleva) vzor 35, vzor 52 

  

https://www.sdhsuchy.org/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1798.jpg
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Obrázek 10 Požární přilby: (zleva) PZ-1, PZ-2 

 

  

Obrázek 11 Požární přilby: (zleva) PZ-3, PZ-11 

 

 

Obrázek 12 Požární přilba PZ-12  



27 

 

5 Přehled používaných zásahových přileb u HZS ČR v 

současnosti 

 

Abych mohla vypracovat jakékoliv porovnání přileb v současné době nejvíce 

používaných u HZS ČR, je potřeba se s těmi nejpoužívanějšími seznámit.  

Dle dotazníku rozeslaného do všech krajských HZS ČR jsem vyhodnotila používání 

přileb ze dvou hledisek a to jaké typy přileb a v jakém kraji se používají a zastoupení aktuálně 

používaných přileb u HZS ČR. 

 

Tabulka 1  Přehled v současnosti používaných přileb dle krajů 

KRAJ TYP 

Ústecký kraj GALLET F1 SF 25 

Středočeský kraj GALLET F1 SF 25 

Liberecký kraj GALLET F1 SF 25 

Královéhradecký kraj 

ROSENBAUER HEROS TITAN 

ROSENBAUER HEROS II 

ROSENBAUER HEROS XTREME 

DRÄGER HPS 7000 

Jihomoravský kraj 
GALLET F1 SF 25 

DRÄGER HPS 7000 

Karlovarský kraj 
GALLET F1 SF 25 

DRÄGER HPS 7000 

Zlínský kraj DRÄGER HPS 7000 

Moravskoslezský kraj 
GALLET F1 SF 25 

DRÄGER HPS 7000 

Kraj Vysočina GALLET F1 SF 25 

Pardubický kraj 
GALLET F1 SF 25 

DRÄGER HPS 7000 

Olomoucký kraj 

GALLET F1 SF 25 

GALLET F1 XF 

DRÄGER HPS 7000 

Hlavní město PRAHA 
GALLET F1 SF 25 

DRÄGER HPS 7000 

Plzeňský kraj GALLET F1 SF 25 

Jihočeský kraj ROSENBAUER HEROS XTREME 
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Obrázek 13 Celkový přehled v současnosti používaných přileb u HZS ČR 

 

5.1 MSA Gallet F1 SF 25 

 

V reakci na novou normu EN 443:2008 Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. uvedla 

irma MSA na český trh nový typ zásahových přileb Gallet řady F1 a to výše uvedenou Gallet 

F1 SF 15 a následně SF 25, kterou zde budu popisovat. Předchozí model F1 SF 15 se již od 

roku 2008 nevyrábí a ani neodpovídá nynější normě. Model F1 SF 25 je předposlední typ 

zásahové přilby firmy MSA, nejnovější typ Gallet F1 XF je na trhu od roku 2013. 

 

Základní technické parametry: 

 Hmotnost: 1725 g, 

 Velikost: obvod hlavy od 53 do 64 cm, 

 Skořepina: polyamid odolávající vysokým teplotám, 

 Obličejový štít: čirý nebo pozlacený, 

 Upínací systém: 3 – bodový, 

 Ochranné brýle: integrované čiré, 

 Držák na svítilnu: integrovaný pravý i levý, 

27% 

54% 

5% 

9% 
5% 

Celkový přehled v současnosti používaných 
přileb u HZS ČR 

DRÄGER HPS 7000
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ROSENBAUER HEROS II

ROSENBAUER HEROS TITAN

ROSENBAUER HEROS
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Obrázek 14 MSA Gallet F1SF 25 [11] 

 

 Nátylník: vlněný odolný vůči plamenům, nomexový, pohliníkový, 

 Barevné provedení: fluorescenční, luminiscenční a červená, 

 Odpovídá normě: EN 443:2008 (typ B 3b, C, E2, E3, - 30 °C). 

 

5.2 MSA Gallet F1 XF 

 

Firma MSA se zabývala vývojem této přilby několik let za spolupráce s hasiči 

z několika zemí, než s tímto modelem přišla v roce 2013 na trh. Přilba se oproti předešlému 

typu vyznačuje o tři centimetry níže položeným těžištěm a tím zaručuje větší stabilitu a 

pohodlí při dlouhodobém nošení.  

Dalším vylepšením je aretační kolečko umístěné dole vně na zadní části skořepiny, 

které zajišťuje dotažení obvodové čelenky pro rychlé nastavení velikosti. Čelní štít s aretací 

lze částečně sklopit přes celoobličejovou masku.  

Vylisovaný náběh do skořepiny slouží k rychlejšímu navedení rychloupínačů 

celoobličejové masky k přilbě. Firma MSA nabízí dvě velikosti skořepiny a u obou velikostí je 

skořepina více otevřená, a tím umožňuje lepší slyšitelnost při nošení přilby. 

 

Základní technické parametry: 

 Hmotnost: 1450 g velikost M a 1550 g velikost L, 

 Velikost: obvod hlavy od 52 do 65 cm, 

 Skořepina: inovovaný vstřikovaný termoplast s neomezenou životností, 
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Obrázek 15 MSA Gallet F1 XF [12] 

 

 Obličejový štít: čirý nebo pozlacený, 

 Upínací systém: 3 – bodový, 

 Ochranné brýle: integrované čiré nebo matné, 

 Držák na svítilnu: boční pravý i levý, 

 Nátylník: nomexový, pohliníkový, holandský límec, 

 Barevné provedení: fluorescenční, luminiscenční, žlutá, zelená, modrá a červená, 

 Odpovídá normě: EN 443:2008 (typ B 3b, C, E2, E3, - 30 °C). 

 

5.3 Dräger HPS 7000 PRO 

 

Přilba HPS 7000 PRO je posledním vyrobeným modelem firmy Dräger Safety. Na trh 

se uvedla poprvé v České republice na veletrhu PYROS 2013. Přilba HPS 7000 přináší do 

kategorie zásahových přileb zcela nové standardy jak po stránce vysoké úrovně bezpečnosti, 

tak po stránce designu, ergonomie a variability. Přilba je nabízena ve dvou velikostech a tím i 

vyhovuje širokému spektru hlav a obličejů. Svojí hmotností patří mezi nejlehčí a i přes nízkou 

hmotnost je také zařazena mezi nejbezpečnější přilby ve své třídě. Díky polstrování z nomexu 

a integrované temenní síťce přilba pohodlně umožňuje výškové nastavení a tím i dobré 

odvětrání. Pomocí seřizovacího kolečka, které je umístěno na vnější zadní straně skořepiny, 

může hasič kdykoliv během zásahu přilbu seřídit dle činnosti, kterou zrovna vykonává. 
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Zorník poskytuje neomezený výhled a zároveň i vyšší bezpečnost. 

Přilba získala několik ocenění, cenu „RED DOT Design Award 2013“, cenu „IF 

PRODUCT Design Award 2014“ a  ocenění „German Design Award Special Mention 2015“ 

[14]. Tato ocenění patří k nejdůležitějším národním a mezinárodním cenám za design a 

bezpečnost. 

 

 
 

Obrázek 16 Dräger HPS 7000 PRO [13] 

 

Základní technické parametry [13]:  

 Hmotnost: 1380 g (v základní verzi), 1580 g s držákem na svítilnu, 

 Velikost: obvod hlavy od 50 do 66 cm, 

 Skořepina: kompozit vyztužený skelnými vlákny s aramidovou tkaninou se schopností 

odolávat extrémním teplotám, 

 Obličejový štít: čirý nebo pozlacený, 

 Upínací systém: 4 – bodový, 

 Ochranné brýle: integrované čiré nebo matné, 

 Držák na svítilnu: čelní, boční pravý i levý, 

 Nátylník: nomexový, pohliníkový, holandský límec, 

 Barevné provedení: široká škála barev přes fluorescenční, bílou, červenou až po 

hliníkově bílou a chromovou, 

 Odpovídá normě: EN 443:2008 (typ B 3b, C, E2, E3, - 40 °C). 
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5.4 Rosenbauer Heros Xtreme 

 

V roce 1992 se započal příběh zásahové přilby pro hasiče od renomované světové 

značky Rosenbauer, která dostala jméno HEROS. Hned se stala poměrně oblíbeným modelem 

a to zejména pro nízkou hmotnost a pro aretační šroub, jenž umožňuje snadné a okamžité 

přesné seřízení přilby na hlavě tak, aby co nejlépe seděla a uživateli poskytla dobrý komfort 

nošení. V té době to byla nejvíce funkční přilba mezi přilbami. Po několika letech se dočkala 

změny v podobě typu HEROS II. Byl změněn upínací systém a teplotní odolnost. Vlastně to 

byla odpověď na nové bezpečnostní normy. V ČR se tyto typy už mezi profesionálními hasiči 

prakticky nepoužívají.  

Novinkou slavnostně představenou na veletrhu Interschutz 2005, jenž se konal 

v německém Hannoveru, byl model přilby Rosenbauer HEROS XTREME. Přilba splňuje 

veškeré požadavky na podobu, funkčnost, moderní ochranu hlavy hasiče a bezpečnost. Je u ní 

velké množství volitelných příslušenství a doplňkových součástí. V běžném užívání je jí ale 

vytýkána velká hmotnost a i přes to, že pro seřízení vnitřního upínacího systému zůstal 

aretační šroub, je manipulace obtížnější [16] Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

 

 

 

Obrázek 17 Rosenbauer Heros Xtreme [15] 

 

Základní technické parametry [15]:  

 Hmotnost: 1500 g, 

 Velikost: obvod hlavy od 51 do 65 cm, 

https://www.pozary.cz/clanek/60904-prilba-rosenbauer-heros-chrani-hlavy-hasicu-jiz-20-let/
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 Skořepina: kompozit KFG, 

 Obličejový štít: čirý nebo pozlacený, 

 Upínací systém: 3 – bodový,, 

 Ochranné brýle: čiré nebo matné, 

 Držák na svítilnu: čelní, 

 Nátylník: nomexový, pohliníkový, holandský límec, 

 Barevné provedení: luminiscenční, fluorescenční červená, fluorescenční žlutá, žlutá, 

červená, bílá, modrá, stříbrná, 

 Odpovídá normě: EN 443:2008 (typ B 3b, C, E2, E3, -30 °C). 

 

5.5 Rosenbauer Heros Titan 

 

Je bezpečná díky zkušenostem, lehká díky znalostem a technologiím. Na trhu je 

zhruba od roku 2017. Díky nejmodernější technologii zpracování této přilby se stala optimální 

ochranou hlavy s maximálním pohodlím při nošení a díky nastavitelnému náhlavnímu 

systému má velmi dobré těžiště, dobře sedí na hlavě a je tím řešeno i odvětrání přilby. Při 

nošení ji hasič ani necítí na hlavě. Nová přilba HEROS-titan od firmy Rosenbauer je určena 

pro nejextrémnější zásahy na celém světě, splňuje všechny důležité standardy a certifikace pro 

požární přilby: Zadní kolečko pro seřízení obvodu hlavy je lehce přístupné a dá se s ním 

manipulovat i v zásahové rukavici. Lze ji doplnit termokamerou, svítilnou a celou škálou 

dalších doplňků. Momentálně je to přilba, na kterou je dostupné bezkonkurenčně nejvíce 

doplňků a příslušenství [18]. 

 

Základní technické parametry [17]:  

 Hmotnost: 1300 g, 

 Velikost: obvod hlavy od 49 do 67 cm, 

 Skořepina: vysoce odolný polyamid, 

 Obličejový štít: čirý nebo pozlacený, 

 Upínací systém: 4 – bodový, 

 Ochranné brýle: čiré, matné nebo tónované, 

 Držák na svítilnu: čelní, boční pravý i levý, 

 Nátylník: nomexový, pohliníkový, holandský límec, 
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Obrázek 18 Rosenbauer Heros Titan [17]  

 

 Barevné provedení: luminiscenční, fluorescenční červená, fluorescenční žlutá, žlutá, 

červená, bílá, modrá, stříbrná a další škála barev, 

 Odpovídá normě: EN 443:2008 (typ B 3b, C, E2, E3, -40 °C. 

  

https://www.vyzbrojna.cz/upload/foto/prilba-heros-titan-basic-plus-rosenbauer-signalni-zluta-luminiscencni-19304-2.jpg
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6 Srovnávací analýza dle vybraných kritérií 
 

Podle průzkumu z dotazníku byly do analýzy vybrány nejpoužívanější typy 

zásahových přileb v ČR. Přilby byly seřazeny do sloupce tabulky. V jednotlivých řádcích byly 

vypsány data a hodnoty zvolených kritérii. Pro účely srovnání a viditelnějšího vývoje jsem do 

tabulky zařadila i starší typy přileb. 

Cílem této analýzy je porovnat nejpoužívanější přilby u HZS ČR (Obrázek 19) a určit 

trend jakým se vývoj přileb ubírá. Do srovnávací analýzy jsem zařadila i jeden starší typ 

přilby PZ-12, dosud používanou u SDH. 

 

 

Obrázek 19 Porovnávané přilby: (zleva) Rosenbauer Heros II (neporovnávám), Rosenbauer 

Heros Xtreme, Rosenbauer Heros Titan, MSA Gallet F1 SF 25, MSA Gallet F1 XF, Dräger 

HPS 7000 

 

Konečný výběr tvoří šest přileb od firem MSA Gallet, Dräger, Rosenbauer a firma 

ERGON, n. p. Praha: 

 PZ – 12, 

 MSA Gallet F1 SF 25, 

 MSA Gallet F1 XF, 

 Dräger HPS 7000, 

 Rosenbauer Heros Xtreme, 

 Rosenbauer Heros Titan. 

 

Uvedené přilby byly pro potřeby bakalářské práce fyzicky k dispozici. Obecný popis 

je uveden v kapitole 5. 
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6.1 Hmotnost 

 

Hmotnost přilby je v technických listech uváděná v základní verzi bez přídavných 

částí a doplňků. Do uváděné hmotnosti se započítává skořepina, základní vnitřní vybavení 

(uchycení, vnitřní čelenka a tlumící vložka), ovládací systém, zorník, čelní štítek a adaptér na 

kandahár. Už z těchto porovnání je patrné, že přilba jen v základní verzi má historicky 

vzrůstající trend hmotnosti. Nahrazením materiálu za lehčí, přišly v roce 2013 firmy na trh 

s novými typy, trend hmotnosti klesá. Z analýzy nejlépe vyšla přilba Rosenbauer Heros Titan. 

Vzhledem k tomu, že nové typy zatím nejsou u HZS ČR tolik rozšířené, hasiči ještě 

tento klesající trend hmotnosti nepocítili.  

 

Tabulka 2 Hmotnost 

Rok výr. Typ přilby Hmotnost 

1986 PZ - 12 1150 

2005 Rosenbauer Heros Xtreme 1500 

2008 Gallet F1 SF 25 1725 

2013 Gallet F1 XF 1450 

2013 Dräger HPS 7000 1380 

2017 Rosenbauer Heros Titan 1300 

 

 

 

Obrázek 20 Hmotnost přileb 
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6.2 Rozsah upínání vnitřní čelenky 
 

U tohoto v podstatě platí, že čím větší rozsah velikosti čelenka umožňuje, tím je 

vhodnější pro více uživatelů a poskytne tím i lepší ochranu a komfort. 

Tato analýza opět ukazuje, že trend s ohledem na lepší ochranu a pohodlnost nošení 

vzrůstá. Nejlépe v tomto porovnání dopadla přilba Rosenbauer Heros Titan. Tato přilba má 

největší rozsah velikostí. Naopak nejmenší rozsah velikostí má přilba Rosenbauer Heros 

Xtreme. Pokud pomineme přilbu PZ – 12, která ještě neměla v době používání takovou 

variabilitu.  

 

Tabulka 3 Rozsah upínání vnitřní čelenky 

Rok výr. Typ přilby Min. velikost Max. velikost 

1986 PZ - 12 54 62 

2005 Rosenbauer Heros Xtreme 54 65 

2008 Gallet F1 SF 25 53 64 

2013 Gallet F1 XF 52 65 

2013 Dräger HPS 7000 50 66 

2017 Rosenbauer Heros Titan 49 67 

 

 

 

Obrázek 21 Rozsah upínání vnitřní čelenky 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

PZ - 12 Rosenbauer
Heros

Xtreme

Gallet F1 SF
25

Gallet F1 XF Dräger HPS
7000

Rosenbauer
Heros Titan

Rozsah upínání vnitřní čelenky [cm]  

minimální

maximální



38 

 

6.3 Upínací systém 

 

Většinou polstrovaný x-bodový upínací systém umožňuje bezpečné a jednoduché 

přizpůsobení jakémukoli tvaru hlavy. Optimální vyvážení přilby může být individuálně 

nastaveno v oblasti zátylku a brady. Platí, že čím více bodový upínací systém přilba 

umožňuje, tím je bezpečnější a její nošení komfortnější.  

V této analýze je dobře vidět vzrůstající trend a firmy se na tento aspekt zaměřují 

daleko více, než tomu bylo na konci 20. století. Standardně jsou už přilby vybaveny 4 – 

bodovým upínacím systémem. 

Na trhu jsou zatím jen dva typy zásahových přileb se 4 – bodovým upínáním a to 

Dräger HPS 7000 a Rosenbauer Heros Titan. 

 

Tabulka 4 Upínací systém 

Rok výr. Typ přilby Upínací systém 

1986 PZ - 12 2 

2005 Rosenbauer Heros Xtreme 3 

2008 Gallet F1 SF 25 3 

2013 Gallet F1 XF 3 

2013 Dräger HPS 7000 4 

2017 Rosenbauer Heros Titan 4 

 

 

 

Obrázek 22 Upínací systém 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

PZ - 12 Rosenbauer
Heros

Xtreme

Gallet F1 SF
25

Gallet F1 XF Dräger HPS
7000

Rosenbauer
Heros Titan

Upínací systém [bod] 

upínací systém



39 

 

6.4 Odolnost za nízkých teplot 
 

Odolnost přilby při nízké teplotě stanoví norma EN 443:2008 [6], která udává nejnižší 

možnou hodnotu jednou hvězdičkou, jež odpovídá teplotě -10 °C. Všechny přilby schválené 

dle této normy musí splňovat minimální odolnost při teplotě -30 °C. Dräger HPS 7000 a 

Rosenbauer Heros Titan jako jediné z porovnávaných přileb mají o 10 °C vyšší odolnost 

oproti ostatním, tedy do - 40° C.  

I zde je patrný jasný vývojový trend ve zlepšování odolností přileb. 

 

Tabulka 5 Odolnost za nízkých teplot 

Rok výr. Typ přilby Odolnost 

1986 PZ - 12 -30 

2005 Rosenbauer Heros Xtreme -30 

2008 Gallet F1 SF 25 -30 

2013 Gallet F1 XF -30 

2013 Dräger HPS 7000 -40 

2017 Rosenbauer Heros Titan -40 

 

 

 

Obrázek 23 Odolnost za nízkých teplot 
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6.5 Způsob nastavení vnitřní čelenky 

 

V této kapitole zanalyzuji snadnost a rychlost ovládání systému vnitřní čelenky s 

použitím zásahových rukavic. V současné době je na trhu šest různých systémů nastavení 

čelenky na obvod hlavy, více v kapitole 1.1. Nastavení vnitřní čelenky jsem pro účely této 

analýzy sama vyzkoušela. Zkoušela jsem rychlost nastavení a snadnost ovládání v zásahových 

rukavicích. Nejlépe obstály přilby Rosenbauer, které mají nastavovací šroub a nejpomalejší a 

nejkomplikovanější seřízení jsem měla u přilby MSA Gallet F1 SF25. 

 

Tabulka 6 Nastavení čelenky 

Rok výr. Typ přilby Nastavení čelenky 

1986 PZ - 12 textilní spona a tkanice 

2005 Rosenbauer Heros Xtreme aretační šroub 

2008 Gallet F1 SF 25 čepy na čelence uvnitř přilby 

2013 Gallet F1 XF vnitřní regulační kolečko 

2013 Dräger HPS 7000 venkovní regulační kolečko 

2017 Rosenbauer Heros Titan venkovní aretační šroub 

 

6.6 Životnost 

 

Životnost zásahové přilby závisí na druhu materiálu, ze kterého byla vyrobena. 

V současné době výrobci garantují neomezenou životnost. Co nejdelší životnost zaručují i 

pravidelnou údržbou a servisem minimálně jednou za dva roky. Podrobnosti jsou uvedeny 

v kapitole 1.3. 

 

Tabulka 7 Životnost 

Rok výr. Typ přilby Životnost 

1986 PZ - 12 20 

2005 Rosenbauer Heros Xtreme NEOMEZENÁ 

2008 Gallet F1 SF 25 NEOMEZENÁ 

2013 Gallet F1 XF NEOMEZENÁ 

2013 Dräger HPS 7000 NEOMEZENÁ 

2017 Rosenbauer Heros Titan NEOMEZENÁ 
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6.7 Možnost uchycení svítilny na přilbu 

 

Zde se hodnotí možnosti upevnění svítilny na zásahové přilby jednotlivých typů. Jsou 

přilby, které umožňují pouze jednu ze dvou variant uchycení (boční nebo čelní) a přilby, které 

umožňující obě varianty. Z důvodu větší variability a funkčnosti přilby, se přikláním 

k možnosti použití bočního i čelního uchycení. 

Jako nejlepší jsem vyhodnotila přilby Dräger HPS 7000 a Rosenbauer Heros Titan 

z důvodu možnosti použití obou variant uchycení svítilny.   

 

Tabulka 8 Možnost uchycení svítilny na přilbu 

Rok výr. Typ přilby Boční svítilna Čelní svítilna 

1986 PZ - 12   x 

2005 Rosenbauer Heros Xtreme   x 

2008 Gallet F1 SF 25 x   

2013 Gallet F1 XF x   

2013 Dräger HPS 7000 x x 

2017 Rosenbauer Heros Titan x x 

 

 

6.8 Příslušenství 

 

Byly posuzovány jednotlivé výrobky, kterými je možno dovybavit zásahovou přilbu. 

Všichni výrobci nabízejí širokou škálu příslušenství k přilbám. Přilbu lze osadit: 

 ochranný štít čirý nebo pozlacený, 

 ochranné brýle čiré nebo tónované, 

  držáky kandahár pro masku. 

Samotnou výměnu příslušenství přímo na přilbě jsem měla možnost vyzkoušet a 

porovnat. Přilba Dräger HPS 7000 vyšla z posuzování nejlépe. 

Čím novější typ přilby je dodáván na trh, tím vyšší nároky má uživatel. Směr jakým se 

tento trend ubírá, je správný a vyžadují to stále vyšší nároky na ochranu.  
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Tabulka 9 Příslušenství 

Rok výr. Typ přilby Držák kandahár Brýle Štít 

1986 PZ - 12     x 

2005 
Rosenbauer Heros 

Xtreme x   x 

2008 Gallet F1 SF 25 x x x 

2013 Gallet F1 XF x   x 

2013 Dräger HPS 7000 x x x 

2017 Rosenbauer Heros Titan x   x 
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7 Vývojové trendy požárních přileb u HZS ČR 

 

Z počátku měla přilba jen minimální ochrannou funkci. Postupem času bylo nutné tyto 

vlastnosti zlepšovat a se začátkem 2. světové války byla vytvořena norma, díky které šel 

vývoj přileb kolmo vzhůru. V tomto trendu se pokračovalo i dál a přilba začala plnit stále 

vyšší ochrannou funkci.  

V roce 1973 přišla na trh poprvé přilba z polyesterového sklolaminátu a následně pak 

z polykarbonátu. Od té doby má několik vlastností navíc. Odolnost mechanickou doplnila i 

odolnost proti plamenu a tepelnému záření, odolnost na elektrický proud a chemickou 

odolnost. Na přilbě se objevuje už pravidelně nátylník, prvky ochrany očí a obličeje a na 

skořepině je připevněný držák na svítilnu.  

Jediným negativním vývojovým trendem do roku 2013, byla vzrůstající hmotnost 

vyráběných přileb, doplňkových částí a příslušenství. Rokem 2013 začal trend snižování 

hmotnosti a v tomto trendu budou doufám firmy i nadále pokračovat. 

Závěrem této porovnávací analýzy bych chtěla uvést poznatek, že vývoj požárních 

přileb se podle mého subjektivního názoru ubírá správným směrem, ze všech uvedených 

hledisek. 
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8 Dotazníkový průzkum 

 

Pro účely bakalářské práce byl vyhotoven dotazník, který byl rozeslán mezi 

příslušníky HZS krajů. Bylo rozesláno celkem 170 dotazníků a přišlo zpět zhruba 80 

v průměru 6 na každý kraj. Otázky byly směřované výhradně na subjektivní pocity a názory 

profesionálních hasičů při používání požárních přileb. Otázky byly položeny pro účely 

porovnání užívání požárních přileb mezi jednotlivými kraji a mezi jednotlivými hasiči 

v závislosti na délce služebního poměru. Z průzkumu vyplynulo, že respondenti slouží 

v pracovním poměru u hasičů v průměru 16 let a průměrně používali 3 typy přileb. Přikládám 

proto jejich názoru vysokou důležitost. 

 První otázkou dotazníku bylo, jakou zásahovou přilbu v současnosti respondent 

používá? Cílem této otázky bylo získat přehled používaných přileb pro srovnávací analýzu. 

Odpovědi na tuto otázku a analýza používaných přileb v současnosti je zmiňována v 

kapitole 5. Přehledně je vypracovaný graf a k přilbám jsou vyplněny technické parametry a 

přiložena fotodokumentace. 

Současně s informací o aktuálně používané přilbě, jsem se respondentů dotazovala o 

soupis používaných přileb za dobu zaměstnání u HZS ČR s informací od kdy, do kdy přilbu 

používal. 

Z odpovědí jsem chtěla vypracovat přehled přileb a jejich dobu skutečné použitelnosti 

od konce 20. století.  

Jelikož odpovědi na tuto část dotazníku nebyly úplné, buď respondenti nedokázali 

jednoznačně určit po jakou dobu a jaký typ přilby používali nebo neuvedli vůbec nebo uvedli 

jen výrobce bez uvedení typu, přehled k této části jsem nemohla vypracovat. 

Byla položena otázka na barevné provedení přileb používaných v současné době. 

Z odpovědi jsem chtěla opět získat přehled o viditelnosti u zásahu, a která se z barevného 

provedení přileb nejvíce osvědčila při ztížených podmínkách u zásahu. 

Z obrázku (Obrázek 1) je patrno, že nejvíce je upřednostňována barva skořepiny 

fluorescenční žlutá a to v celých 50%, dále 41% luminiscenční zelená, 6% červená a 3% zlatá. 

Na otázku, jaké používají upínání svítilny a jaké by případně upřednostnili, jsem 

obdržela nejvíce kladných odpovědí na boční upínání, celkem 53% uživatelů, na čelní upínání 

33%, 8% uživatelů nepoužívá žádné a 6% uživatelů využívá upínání boční i čelní. Důvodem 

proč 8% uživatelů nepoužívá svítilnu na přilbě vůbec, je fakt, že jim svítilna na přilbě vadí, je 

těžká a přilba má tendenci se sesouvat na stranu a mají radši svítilnu při ruce nebo připnutou 
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na obleku. 

Odpovědí na tuto otázku jsem chtěla zjistit fakt, jestli příslušenství, které výrobci 

nabízí k přilbám je dostatečné a vyhovující. Jestli je to prvek, který usnadňuje práci 

zasahujícím hasičům či nikoliv. 

   

 

Obrázek 24 Barevné provedení přileb používaných v současné době 

 

 

Obrázek 25 Typ upínání svítilny na skořepinu 
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Obrázek 26 Přehled použití štítu a brýlí 

 

 Na základě vývojové analýzy a výsledku z této analýzy vyplynulo, že výrobci přileb 

budou pravděpodobně zařazovat integrované brýle do základního provedení přilby. Chtěla 

jsem zjistit, jestli je tento vývojový trend integrovaných brýlí přínosem pro práci, nebo je při 

práci nevyužíván.  

 Výsledek z dotazníku je, že 56% dotazovaných používá více ochranné brýle, 36% 

dotazovaných používá více ochranný štít a 8% dotazovaných používá na stejno obojí. 

 V bakalářské práci v kapitole 3 uvádím druhy zásahů a možných využití přileb typu A. 

Současně se mi nabízela otázka do dotazníku, jestli by hasiči při své práci využívali možnost 

nosit tento typ přilby. U některých druhů zásahu není potřeba takové ochrany hlavy, přilba 

typu B je v některých situacích nevyhovující. Respondenti měli odpovídat pouze ano nebo ne. 

 Možnost použití přilby typu A by uvítalo 63% uživatelů a 37% uživatelů nemá potřebu 

tuto možnost využívat. 

 Z odpovědí na poslední otázku z dotazníku jednoznačně vyplývá, že si respondenti 

uvědomují, kam se ubírá současný trend vývoje požárních přileb. Novinky, které by se k nim 

měly dostat daleko dřív, brzdí především cena a dobíhající životnost používaných přileb. 

 Celkem 72% uživatelů odpovědělo, že novinky jsou přínosem a ulehčením jejich 

práce, 25% uživatelů odpovědělo, že si nejsou vědomi žádných přínosných novinek, právě 

naopak, nové přilby jsou těžké a velké a 3% uživatelů nevědí nebo neměli možnost novinky 

vyzkoušet.  
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Obrázek 27 Možnosti využívání přilby typu A 

 

 

Obrázek 28 Jsou změny a nové trendy přínosem pro práci hasiče? 
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Obrázek 29 Vývoj vlastností vybraných přileb od dob Československa po současnost 
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Závěr 

  

 Cílem této bakalářské práce bylo definovat vývojové trendy požárních přileb 

používaných u hasičských sborů bývalého Československa a současné České republiky. A dle 

subjektivního dojmu formulovat směr, kam by se trend měl ubírat. 

 Při pohledu do historie, kdy přilby byly zpočátku kožené nebo z kovu, především mědi 

a po té ocelového plechu a nesplňovaly téměř žádné bezpečnostní parametry, snad jen malou 

odolnost na náraz, jsou v dnešní době úplně jiné možnosti. S rozvojem technologií a objevem 

nových materiálů se bezpečnost hasičů při zásahu zněkolikanásobila. Přilby v současné době 

musí splňovat nejrůznější parametry dané legislativou, od mechanických, fyzikálních až po 

chemickou odolnost. 

 V další části práce jsou popsány jednotlivé typy přileb používaných na různé druhy 

zásahu. Na základě dotazníku rozeslaného do více jak 160 HZS ČR, byla provedena analýza 

s cílem zjistit, jaké typy přileb se nejvíce používají v jednotlivých krajích, jaké s nimi mají 

příslušníci zkušenosti a jak jsou s nimi spokojeni. U vybraných nejpoužívanějších přileb bylo 

provedeno srovnání na základě zvolených kritérií. Ze získaných informací a dle subjektivního 

dojmu byl navržen optimální směr dalšího vývoje zásahových přileb. 

 I když už na trhu existují špičkové přilby, které splňují maximálně požadovaná 

kritéria, přesto nejsou v čele nejpoužívanějších přileb a přednost je dána cenově dostupnějším 

typům s průměrnými parametry byť dostačujícími. Při výběru by se mělo především zvážit to, 

že se přilby nepořizují na krátkou dobu. Důraz by měl být kladen na bezpečnost a pohodlnost 

při nošení přilby. Až dalším kritériem by měla být možnost pořízení příslušenství a 

kompatibilita s ochrannými prostředky ve výbavě jednotky.  
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