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Anotace 
 

LOUČKA, J. Ochranné oděvy použitelné u HZS v případě ohrožení B-agens : Bakalářská 

práce, Ostrava : VŠB – TU, 2008. 50 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá porovnáním ochranných oděvů proti biologickým agens 

dostupných v současné době. Ve třetí kapitole jsou řešeny požadavky na tyto ochranné 

oděvy. Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny jednotlivé hodnocené obleky a jejich mechanické, 

fyzikální a chemické vlastnosti. Pátá kapitola se zabývá rozborem B-agens, principy 

ochrany a návrhem multikriteriální analýzy pro vzájemné porovnání ochranných obleků. 

V šesté kapitole jsou shrnuty poznatky mé práce a výsledek multikriteriální analýzy. 

 

Klíčová slova 

Ochranný, oděv,  biologická agens, multikriteriální analýza 

 

LOUČKA, J. Protective clothing aplicable at HZT in case of exposure B-agens : the 

Thesis, Ostrava : VŠB – TU, 2008. 50 s. 

 

The Thesis deals comparison of protective suits against biological infections available at 

the goods market nowadays. In the third chapter there are solved requirements for this 

protective suits. In the fourth chapter there are introduced valued suits and thein 

mechanical, fyzika and chemical characteristics. The Fifth chapter deals with amalisis 

biological agens, principles of protection and sugestion of multicriterial analyses to 

compare protective suits. In the sixth chapter there are summed up pieces of knowledge of 

my labour and results of multicriteral analyse. 
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1 Úvod 

V současné době se stále více setkáváme s případy výskytu mimořádných událostí, při 

kterých figuruje riziko biologické nákazy. Nejčastěji se setkáváme s viry ptačí chřipky, 

slintavky a kulhavky. Při těchto mimořádných událostech jsou zasahující členové HZS, ale 

i další lidé pomáhající při jejich, likvidaci vystaveni riziku nákazy B-agens, v důsledku 

kontaktu s nakaženými zvířaty, ale i prostředím, které je touto nákazou zasaženo. Proto je 

nutné aby se proti tomuto riziku chránili a to používáním ochranných prostředků 

chránících jak povrch těla tak i dýchací ústrojí. Dýchací ústrojí lze chránit rouškami, 

maskami s filtrem, filtro-ventilační jednotkou nebo zásobou vzduchu v tlakových lahvích. 

Povrch těla chráníme ochrannými oděvy, rukavicemi a holínkami. Ochranné oděvy mohou 

být, nehermetizované, filtrační, izolační, izolační hermeticky uzavřené s vlastní zásobou 

vzduchu, protiradiační, protichemické a protibakteriologické. Každý oblek má jiné 

chemické, fyzikální, mechanické a organoleptické vlastnosti a podle těchto se rozhoduje o 

jeho nasazení při mimořádné události. V mé bakalářské práci se zabývám jednorázovými 

ochrannými oděvy proti B-agens a jejich možnosti využití u HZS. Obleky jsou zde 

posouzeny multikriteriální analýzou, která do výsledku zahrnuje hodnocení jejich 

mechanicko-fyzikálních a chemických vlastností a jejich cenu. Cílem mé práce je vybrat 

nejvhodnější ochranný oděv a poté na základě statistiky, počtu mimořádných událostí 

s výskytem biologické nákazy a jeho teoretické využitelnosti, jej doporučit pro jednotky 

HZS. 
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2 Patento-literární rešerše k zadané problematice 

 

ČSN EN 340 Ochranné oděvy – všeobecné požadavky 

Tato evropská norma specifikuje všeobecné požadavky na provedení ochranných oděvů 

z hlediska ergonomie, nezávadnosti, označení velikosti, stárnutí, kompatibility a značení 

ochranných oděvů a na informace, které jsou dodávány výrobcem s ochrannými oděvy. 

 

ČSN EN 464 Ochranné oděvy – Ochrana proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně 

kapalných aerosolů a pevných částic – Zkušební metoda – Stanovení těsnosti plynotěsných 

oděvů (zkouška vnitřním přetlakem) 

Tato evropská norma popisuje zkušební metodu stanovení odolnosti plynotěsného obleku 

vůči pronikání plynů, například velkými otvory, připevněními, švy, překrytími mezi díly, 

póry a všemi vadami v materiálu výrobku. 

 

ČSN EN 943-1 Ochranné oděvy proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných 

aerosolů a pevných částic – Část 1: Požadavky na účinnost protichemických oděvů 

ventilovaných a neventilovaných: „plynotěsných“ (typ 1) a které nejsou „plynotěsné“ 

(typ 2) 

Tato evropská norma specifikuje minimální požadavky, zkušební metody, značení a 

informace dodávané výrobcem pro následující oděvy s nucenou a bez nucené ventilace pro 

omezené použitá a protichemické ochranné oděvy pro opakované použití, včetně součástek 

jako jsou rukavice a obuv, jejichž specifikace je uvedena v jiných materiálech. 

 

ČSN EN 14126 Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných 

oděvů proti infekčním agens 

Tato evropská norma specifikuje požadavky a metody zkoušení pro opakované a omezené 

použití ochranných oděvů poskytujících ochranu proti infekčním agens. 

 

Pokyn č.30 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 22.12.2006, 

kterým se vydává Řád chemické služby Hasičského záchranného sboru České republiky 
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JULINEK, R. Chemickotechnická služba hasičského záchranného sboru ČR. Praha, 1999, 

131 s. 

 

PATOČKA, J. a kol. Vojenská toxikologie. Praha, GRADA Publishing. 2004, ISBN 80-

247-0608-3 

V této knize je přehled současných znalostí o fyzikálních a chemických vlastnostech a 

biologických účincích nejdůležitějších bojových otravných látek. 
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3 Požadavky na ochranné oděvy 

Ochranný oděv – oděv včetně chráničů, který zakrývá nebo nahrazuje vlastní oděv a který 

je navržen k tomu, aby poskytoval ochranu proti jednomu nebo více nebezpečím. 

 

Rozdělení ochranných prostředků: 

 

Obr. 1 Schéma rozdělení ochranných prostředků 
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Speciální oděvy: 

Jsou vyrobeny z neporézních materiálů s povrchovou nehořlavou úpravou, např. 

napěňovaná vrstva, která vlivem tepla taje a vytváří ochrannou vrstvu pěny. Obleky mají 

vyšší tuhost a ohebnost [1]. 

 

Izolační oděvy: 

Izolují celý organismus od nebezpečných a škodlivých faktorů obsažených v ovzduší 

pracovního prostředí [1]. 

 

Hadicové izolační oděvy: 

Vzduch na dýchání a provětrávání pododěvního prostoru je dodáván přes hadici z vnějšího 

zdroje [1]. 

 

Samostatný izolační oděv: 

Má vlastní zdroj vzduchu na dýchání a provětrávání oděvu [1]. 

 

Ochranný oděv proti sálavému teplu: 

Chrání proti působení vysokých teplot. Nemají ochranu proti působení chemických látek. 

Dělí se dle tepelné odolnosti [1]. 

 

ABC oděvy: 

A ochrana proti působení radioaktivních látek 

 B ochrana proti působení biologických látek 

 C ochrana proti působení chemických látek [1]. 

 

Ochranné oděvy protichemické: 

Slouží pro plnou ochranu těla před škodlivými chemickými látkami [1]. 

 

Protichemický ochranný oděv: 

Kombinace sestavených součástí oděvu, oblékaná pro získání ochrany proti působení nebo 

kontaktu s chemikáliemi. Umožňuje použití přilby, dýchacího přístroje a komunikačního 

zařízení [1]. 
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� Typ 1 - plynotěsný protichemický ochranný oděv se dělí na tři podskupiny: 

typ 1a - „plynotěsný“ protichemický ochranný oděv s přívodem dýchatelného 

vzduchu nezávislým na okolním ovzduší, např. autonomní dýchací přístroj 

s tlakovým vzduchem s otevřeným okruhem, nošený uvnitř protichemického 

ochranného oděvu, 

typ 1b - „plynotěsný“ protichemický ochranný oděv s přívodem dýchatelného 

vzduchu, např. autonomní dýchací přístroj s tlakovým vzduchem s otevřeným 

okruhem (popř. autonomní dýchací kyslíkový přístroj s uzavřeným okruhem), 

nošený na vnější straně  protichemického ochranného oděvu,              

typ 1c - „plynotěsný“ protichemický ochranný oděv s dýchatelným vzduchem 

vytvářejícím přetlak, např. přívodem vzduchu potrubím (hadicí) [1]. 

 

� Typ 2 - neplynotěsný protichemický ochranný oděv s dýchatelným vzduchem 

vytvářejícím přetlak uvnitř oděvu [1]. 

 

� Typ 3 - kapalinotěsný oděv. Ochranný oděv pro ochranu celého těla se spojením 

nepropustným proti postřiku mezi různými částmi (oděv nepropustný proti 

kapalinám) [1]. 

 

� Typ 4 - oděv těsný proti postřiku. Ochranný oděv pro ochranu celého těla se 

spojením nepropustným proti postřiku ve formě spreje mezi různými částmi oděvu 

(oděv nepropustný proti postřiku ve formě spreje). Příkladem ochranných oděvů 

typu 3 a 4 jsou nedělené kombinézy nebo dvoudílné oděvy, s  kuklou nebo bez ní; 

s hledím nebo bez něj, s integrovanými vložkami (ve tvaru punčochy) nebo bez 

nich, s rukavicemi nebo bez nich [1]. 

 

� Typ 5 - prachotěsný oděv. Ochranný oděv pro ochranu proti aerosolům suchých 

jemných prachů [1]. 
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� Typ 6 - oděv omezeně těsný proti postřiku. Ochranný oděv proti chemikáliím pro 

omezené použití a omezené opakované použití (lehký postřik, kapalné aerosoly, 

nízký tlak) [1]. 

 

Ochranný oděv proti infek čním agens: 

Je kombinovaná sestava oděvů určená k poskytnutí ochrany pokožky proti expozici nebo 

kontaktu s infekčním agens [1]. 

 

Ochranný oděv proti radioaktivní kontaminaci: 

Poskytuje ochranu pokožky, a pokud je požadováno, i dýchacích orgánů před radioaktivní 

kontaminací [1]. 

 

Forma střihu protichemických ochranných oděvů: 

Forma A - jednodílný ochranný oblek s kapucí (kombinéza). Je určen pro práci s 

nebezpečnými látkami. Chrání před nebezpečím potřísnění, výstřiku chemické látky. Oblek 

je hladký bez kapes a jiných záhybů, otvorů. Vstup do obleku je přes vstupní otvor 

uzavíraný zdrhovadlem. Na kapuci, rukávech, nohavicích jsou pružné okrajové lemy [1]. 

 

Forma B - jednodílný oblek s kapucí uzpůsobenou pro nasazení ochranné masky s 

rukavicemi a ochrannou obuví. DP na obleku. Kryje celé tělo mimo obličej, který kryje 

maska. Snadná výměna DP [1]. 

 

Forma C - velkoobjemový střih - přetlakový systém. DP pod oblekem, pod oblekem 

přetlaková atmosféra (300 - 500 Pa) z vydechovaného plynu. 

Výhody:  vyšší ochranná schopnost obleku 

Nevýhody:  nižší výhled, velký objem - snížený volný pohyb, úzké průlezy, špatná 

manipulace s DP - odečítání tlaku [1]. 

 

Nevýhodou u ochranných obleků je přehřívání organizmu vlivem nedostatečného odvodu 

tepla a vlhkosti z povrchu pokožky uživatele (uzavřením uživatele v obleku). Přehřívání 

může vést k tzv. hypertermii. Přehříváním organizmu dochází k celkové fyzické 

vyčerpanosti organizmu, a tím i k psychické zátěži uživatele [1]. 
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3.1 Požadavky na materiál 

3.1.1 Všeobecné 

Jestliže pokyny pro údržbu doporučují, že oblečení může být čištěno a tento postup lze 

přinejmenším pětkrát opakovat, materiály ochranných oděvů musí být před zkoušením 

podrobeny pěti čistícím a regeneračním cyklům podle pokynů výrobce pro údržbu. Jestliže 

návody o údržbě určují nižší počet čistících/regeneračních cyklů, pak musí být materiály 

podrobeny uvedenému počtu čistících/regeneračních cyklů. Pokud není uvedeno jinak 

v příslušném postupu zkoušky, musí být vzorky před zkouškou kondicionovány nejméně 

24 h v ovzduší o teplotě (20±2)°C s relativní vlhkostí (65±5)%. Zkoušky musí být 

provedeny ve stejném ovzduší nebo během 5 min po vyjmutí vzorku z kondicionovaného 

ovzduší.[2]. 

3.1.2 Požadavky na mechanické vlastnosti a hořlavost 

Materiály musí být zkoušeny a klasifikovány v souladu s metodami zkoušení a systémem 

roztřídění podle provedení stanoveným v příslušných článcích prEN 14325 [2]. 

3.1.3 Požadavky na chemické vlastnosti 

Je-li deklarována ochrana proti chemikáliím, musí být materiály zkoušeny a zatříděny 

v souladu s metodami zkoušení a systémem zatřídění podle provedení předepsaným 

v příslušných článcích prEN 14325 [2]. 

3.1.4 Požadavky na provedení proti penetraci infekčních agens 

Odolnost proti penetraci kontaminovaných kapalin za hydrostatického tlaku 

Pokud se zkoušení provádí podle ISO/FDIS 16603 a ISO/FDIS 16604, musí být materiál 

klasifikován podle úrovní provedení uvedených v tabulce 1, získaných zkouškou  

bakteriofágem (ISO/FDIS 16604). 

Pozn.: Zkouška se syntetickou krví (ISO/FDIS 16603) je používána pro účely screeningu, 

tj. za účelem odhadu úrovně penetrace, kterou lze očekávat při zkoušce bakteriofágem 

(ISO/FDIS 16604) [2]. 
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Tabulka 1   Klasifikace odolnosti proti penetraci kontaminovaných kapalin za 

hydrostatického tlaku (ISO/FDIS 16604) [2]. 

Třída 
Hydrostatický tlak při kterém materiál splní 

zkoušku 

6 20 kPa 

5 14 kPa 

4 7 kPa 

3 3,5 kPa 

2 1,75 kPa 

1 0 kPa 

 

Odolnost proti penetraci infekčních agens při mechanickém kontaktu s látkami 

obsahujícími kontaminované kapaliny 

 

Tabulka 2   Klasifikace odolnosti proti penetraci infekčních agens při mechanickém 

kontaktu s látkami obsahujícími kontaminované kapaliny [2]. 

Třída Průniková doba t v minutách 

6 t > 75 

5 60 < t < 75 

4 45 < t < 60 

3 30 < t < 45 

2 15 < t < 30 

1 ≤ 15 

 

Odolnost proti penetraci kontaminovaných kapalných aerosolů 

 

Tabulka 3   Odolnosti proti penetraci kontaminovaných kapalných aerosolů [2]. 

Třída Poměr penetrace (log) 

3 Log > 5 

2 3 < log ≤ 5 

1 1 < log ≤ 3 
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Odolnost proti penetraci kontaminovaných pevných částic 

 

Tabulka 4   Klasifikace odolnosti proti penetraci kontaminovaných pevných částic [2]. 

Třída Poměr penetrace (log CFU) 

3 ≤ 1 

2 1 < log CFU ≤ 2 

1 2 < log CFU ≤ 3 

 

3.2 Požadavky na provedení švů, spojů a sestav 

Švy, spoje a sestavy ochranného oděvu proti infekčním agens musí splnit požadavky 

specifikované v příslušných článcích prEN 14325. Pevnost švů musí být zatříděna podle 

5.5 prEN 14325:2001 [2]. 

3.3 Požadavky na celý oblek 

Ochranný oděv proti infekčním agens musí splnit příslušné požadavky EN 340 a 

požadavky na celý oblek stanovené v příslušné normě pro protichemický ochranný oděv 

uvedené v tabulce 5. Používané materiály a provedení nesmí způsobit podráždění kůže a 

nesmí mít žádné nežádoucí účinky na zdraví [2]. 

 

Tabulka 5   Typy ochranný oděvů proti infekčním agens [2]. 

Typ oděvu Příslušná norma 

Typ 1a, 1b, 1c, 2 EN 943-1 (EN 942-2 pro oděvy ET) 

Typ 3 EN 466 

Typ 4 EN 465 

Typ 5 prEN ISO 13982-1 

Typ 6 prEN 13034 

Částečná ochrana těla EN 467 
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4 Přehled a rozbor ochranných oděvů proti B-agens 

Ochranný oblek proti biologickým agens je kombinovaná sestava oděvů, určená 

k poskytnutí ochrany pokožce proti expozici nebo kontaktu s infekčními agens 

(mikroorganismy, včetně těch, které byly geneticky upraveny, buněčné kultury a parazité u 

lidí žijící uvnitř těla, kteří mají schopnost vyvolat nějakou infekci, alergii nebo toxicitu). 

V praxi se můžeme setkat s obleky speciálními, izolačními, proti sálavému teplu, ABC 

oděvy, protichemické, proti infekčním agens a dalšími, jejichž popis byl uveden v kapitole 

3. V bakalářské práci se zaměřím na jednorázové oděvy proti biologickým nákazám. V této 

kapitole budou uvedeny jednotlivé ochranné oděvy s popisem jejich základních vlastností a 

technických parametrů. Na konci kapitoly bude pak uvedeno jako příklad několik dalších 

obleků filtroventilačních a přetlakových. 
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4.1 3M 4560 

Jednorázový výrobek firmy 3M spol. s r.o. Praha, jejímiž dalšími produkty jsou ochranné 

obleky 3M 4530 a 3M 4540, viz obr. 1. Tento oděv je vyroben z vysoce kvalitní 

mikropórovité laminované tkaniny se zatavenými švy a patří do kategorie ochranného 

oblečení CE kategorie III, typ 4,5,6. Je navržen pro použití, kde je pravděpodobnost 

postříkání kapalnými chemikáliemi a suchými částicemi (prachem). Poskytuje ochranu při 

kontaktu s krví, kontaktu s kontaminovanými kapalinami (bakteriofágy), pronikáním 

infekčních látek („mokré bakterie“), infekcí přenášenou vzduchem (kontaminované 

kapalné aerosoly) a infekci z prachu. Základní parametry oděvu jsou uvedeny v tabulkách 

6, 7 a 8. Jeho cena je 223 ,- Kč.  

 

 

Obr. 2 Ochranný oděv 4560 firmy 3M [3]. 
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Tabulka 6   Materiály použité na výrobu obleku 3M 4560 [4]. 

Oblek Polypropylen/tenká vrstva PE laminátu 

Páska přes šev Polypropylenová páska tavená za horka 

Pružná část Neoprenová guma (bez latexu) 

Zdrhovadlo Nylonové nebo polyesterové opletení 

Pletené manžety Polyester 

Šňůrka Polyester/bavlna 

 

Tabulka 7   Fyzikálně-mechanické vlastnosti oděvu 3M 4560 [4]. 

Fyzikální údaje Hodnoty Třída 

Zkouška postříkání celého obleku Vyhověl Vyhověl 

Zkouška částečným postříkáním celého obleku Vyhověl Vyhověl 

Vnitřní pronikání jemných částic do celého 

obleku 

IL  82/90 <30% 

TILS 8/10 < 15% 
Vyhověl 

Odolnost proti oděru 2 000 cyklů 6 

Praskání ohybem 15 000 cyklů 4 

Lichoběžníkové protržení (podélné/příčné) 42/50 N 3 

Odolnost proti vzplanutí Vyhověl Není k dispozici 

Pevnost švu 99,1 N 3 

Antistatické vlastnosti Vyhověl Obě strany 

 

Tabulka 8   Hodnoty pronikání a propustnosti chemických látek [4]. 

Odpudivost proti průniku 
Údaje o pronikání 

Index penetrace Index odpudivosti 

Odolnost proti 30% kyselině sírové 0% 98,8% 

Odolnost proti 10% hydroxidu sodnému 0% 99,2% 

Odolnost proti nasycenému uhlovodíku 0% 96,8% 

Odolnost proti isopropanolu 0% 94,6% 

Údaje k propustnosti Výsledky Třída 

Odolnost prosti 10% hydroxidu sodnému 95 minut 3 

 



 

14 

 

 

4.2  Tychem F 

Jde o výrobek firmy DuPont CZ s.r.o. Praha, která nabízí i další produkty např. Tychem C 

(hodnoty jeho fyzikálních údajů i odolnosti proti propustnosti a prolínání kapalin jsou nižší 

než u obleku Tychem F). Tento oděv poskytuje kombinaci chemické a biologické ochrany 

v lehkém oděvu typu 3B pro omezený počet použití. Odolá tlaku do 5 barů. Dá se snadno 

likvidovat, protože neobsahuje žádné halogenové sloučeniny. Díky jeho nízké hmotnosti a 

pružnosti (pouze 450g u Tychem® F – velikost L) se v něm uživatel cítí pohodlně i při 

náročnějších činnostech. Jedná se o oblek kategorie III -Typ 3,4,5,6. Základní parametry 

oděvu jsou uvedeny v tabulkách 9, 10 a 11. Oblek je zobrazen na obr. 2. Jeho cena je  

738,- Kč. 

 

 

Obr. 3 Ochranný oděv Tychem F [5]. 
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Tabulka 9   Fyzikálně-mechanické vlastnosti oděvu Tychem F [6]. 

Zkušební metoda Výsledek zkoušky Třída 

Odolnost proti oděru 2 000 cyklů 6 

Odolnost proti ohnutí min. 1000 cyklů, max. 2500 cyklů 1 

Odolnost  proti lichoběžníkovému podření 

(podélné/příčné) 
22,9/28,1 N 2 

Odolnost proti tahu (podél/napříč) 248,9/259,3 N 3 

Odolnost proti protlačení 201,7 kPa 3 

Odolnost proti proděravění 22,4 N 2 

Specifický povrchový odpor při RH 25% Uvnitř 1,1 x 1010 Ohm N/A 

Hydrostatický tlak 100 kPa N/A 

Plošná hmotnost 117,5 g/cm2 N/A 

Tloušťka 0,235 mm N/A 

Tepelná stabilita Neslepuje se 2 

Odolnost proti ohni 
Nevytváří se odkapávající tavenina, 

hoření nepokračuje 
 

Zkouška proudem Vyhověl  

Zkouška rozprašováním vysoké úrovně Vyhověl  

Částicový aerosolový test 
Vyhověl IL 82/90 < 30%   

TILS 8/10 < 15% 
 

Zkouška rozprašováním nízké úrovně Vyhověl  

Ochrana proti radioaktivním částicím Jmenovitý faktor ochrany 12 1 
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Tabulka 10   Odolnosti vůči propustnosti a prolínání kapalin [6]. 

Údaje o pronikání 

chemikálie 
Index penetrace Index odpudivosti 

Kyselina sírová 30% 0% 99,8% 

Hydroxid sodný 0% 99,2% 

o-xylen 0% 96,0% 

Butan-1-ol 0% 95,5% 

Údaje o prolínání 

Chemikálie 
Průnik čas (min) Třída EN 

Kyselina fluorovodíková 70% 390 5 

Toluen 480 6 

Hexan 480 6 

Metanol 480 6 

Chlórbenzen 480 6 

Acetonitril 480 6 

 

Tabulka 11   Zkoušky odolnosti proti průniku infekčních látek (klasifikace dle 

EN 14126:2003) [6]. 

Test Výsledky zkoušky 
Klasifikace 

(třída) 

Odolnost proti průniku krví se šířících 

patogenů s užitím bakteriofágu Phi-X174 

Hydrostatický tlak 20 

kPa 
6 

Odolnost proti průniku infekčních látek 

mechanickým kontaktem s materiály obsahujícími 

kontaminované kapaliny 

Doba průniku 

75 min 
6 

Odolnost proti průniku biologicky kontaminovaného 

prachu 
Průnik (log CFU) < 1 3 

Odolnost proti biologicky kontaminovaným 

aerosolům 

Poměr průniku 

log > 5 
3 
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4.3 Tyvek Classic Plus CHA5 

Jde o výrobek firmy DuPont CZ s.r.o. Praha, která nabízí i další produkty např. Tychem F 

a C viz obr. 3. Tento oděv poskytuje kombinaci chemické a biologické ochrany v lehkém 

oděvu. Dá se snadno likvidovat, protože neobsahuje žádné halogenové sloučeniny. Díky 

jeho nízké hmotnosti a pružnosti se v něm uživatel cítí pohodlně i při náročnějších 

činnostech. Jedná se o oblek kategorie III -Typ 3,4,5,6. Základní parametry oděvu jsou 

uvedeny v tabulkách 12, 13 a 14. Jeho cena je 215,- Kč. 

 

 

Obr. 4 Ochranný oděv Tyvek classic plus CHA 5 [7]. 
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Tabulka 12   Fyzikálně-mechanické údaje Tyvek classic plus [8]. 

Zkušební metoda Výsledek zkoušky Třída 

Odolnost proti oděru min. 100 cyklů, max. 500 cyklů 2 

Odolnost proti ohnutí 100 000 cyklů 6 

Odolnost  proti lichoběžníkovému 

podření (podél/napříč) 
16,6/24,4 N 1 

Odolnost proti tahu (podél/napříč) 81,3/58,5 N 1 

Odolnost proti proděravění 12,9 N 2 

Specifický povrchový odpor při  

RH 25% 
Uvnitř 4,0 x 109 Ohm N/A 

Hydrostatický tlak  N/A 

Plošná hmotnost 41 g/cm2 N/A 

Tloušťka 0,235 mm N/A 

Tepelná stabilita Neslepuje se 2 

Odolnost proti ohni Vyhovuje  

Zkouška rozprašováním vysoké úrovně Vyhověl  

Částicový aerosolový test 
Vyhověl IL 90/90 < 30%  

TILS 10/10 < 15% 
 

Zkouška rozprašováním nízké úrovně Vyhověl  

Ochrana proti radioaktivním částicím Jmenovitý faktor ochrany 255 2 

Odolnost švů 75 N 3 
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Tabulka 13   Odolnost vůči propustnosti a prolínání kapalin [8]. 

Údaje o pronikání 

chemikálie 
Index penetrace Index odpudivosti 

Kyselina sírová 30% 0% 96,5% 

Hydroxid sodný 0% 96,6% 

O-xylen 6,2% 83,7% 

Butan-1-ol 3,1% 88,4% 

Údaje o prolínání 

Chemikálie 
Průnik čas (min) Třída EN 

Kyselina sírová 30% 390 5 

Kyselina sírová 18% > 480 6 

Hydroxid sodný 40% > 480 6 

 

Tabulka 14   Zkoušky odolnosti proti průniku infekčních látek (klasifikace dle 

EN 14126:2003) [8]. 

Test 
Výsledky 

zkoušky 

Klasifikace 

(třída) 

Odolnost proti průniku krví se šířících 

patogenů s užitím bakteriofágu Phi-X174 
neklasifikováno  

Odolnost proti průniku infekčních látek mechanickým 

kontaktem s materiály obsahujícími kontaminované 

kapaliny 

Doba průniku 

< 15 min 
1 

Odolnost proti průniku biologicky kontaminovaného 

prachu 

Průnik (log CFU)  

2,1 
1 

Odolnost proti biologicky kontaminovaným aerosolům 
Poměr průniku 

log 2,6 
1 
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4.4  Microgard 2500 

Jedná se o výrobek firmy MSM, spol. s r.o. Příbram. Byla to první kombinéza s omezenou 

životností na světě, která využívala mikroporézní vrstvu pro kombinaci účinné ochrany 

s vysokou úrovní pohodlí pro nositele. Chrání uživatele proti radioaktivnímu prachu, proti 

virům, bakteriím, infekcím, krevním patogenům, a proti biologickému nebezpečí. Jedná se 

o oblek kategorie III -Typ 3,4,5,6. Je zobrazen na obr. 4 a jeho základní parametry jsou 

uvedeny v tabulkách 15 a 16. Jeho cena je 299,- Kč. 

 

 

Obr. 5 Ochranný oděv Microgard 2500 [9]. 
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Tabulka 15   Fyzikálně-mechanické údaje oděvu Microgard 2500 [10]. 

Zkušební metoda Výsledek zkoušky třída 

Odolnost proti prasknutí ohybem 1 000 000 cyklů  

Odolnost proti protržení 56 kPa 1 

Odolnost proti trhání 53/84 N 4 

Povrchový měrný odpor Splňuje antistatické požadavky  

Pevnost švů 155 N 4 

Odolnost proti propíchnutí 10,5 N 2 

Zkouška proudem Vyhověl  

Zkouška rozprašováním vysoké úrovně Vyhověl  

Částicový aerosolový test 
Vyhověl IL 82/90 < 30%  

TILS 8/10 < 15% 
 

Zkouška rozprašováním nízké úrovně Vyhověl  

 

Tabulka 16   Odolnost vůči propustnosti a prolínání kapalin [10]. 

Údaje o pronikání 

Chemikálie 
Index penetrace Index odpudivosti 

Isopropanol 0% 96,9% 

Voda a detergent 0% 96,2% 

Kyselina sírová 30% 0% 90,6% 

Údaje o prolínání 

Chemikálie 
Průnik čas (min) Třída EN 

Hydroxid sodný 10% 480 6 

Bariéra proti částicím Průnik částic (pouze tkanina) 

Roroyco channel 5 [3-3,5 µm]. 0% 

Roroyco channel 5 [1-1,5 µm]. 1% 
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4.5  EJBS-10 

Tento oblek je výrobkem firmy EGO Zlín. Souprava obsahuje nepřetlakovou kombinézu, 

respirátor, ochranné brýle, rukavice a návleky. Poskytuje ochranu před stykem s biologicky 

kontaminovanými materiály a poskytuje ochranu při styku s infekčními a virovými 

nákazami. Kombinéza je zhotovena svařováním třívrstvé PE folie. Díky její nepropustnosti 

a zipu přelepenému chlopní je možno ji dekontaminovat a opětovně použít. Tento oděv 

ještě není certifikován a jsou známy jen některé parametry materiálu PE folie uvedené 

v tabulce 17. 

 

Tabulka 17   Fyzikálně-mechanické vlastnosti materiálu pro výrobu obleku EJBS-10 

Zkoušená vlastnost Výsledek zkoušky 

Mez pevnosti (podél/napříč) 18,7/17,4 MPa 

Napětí na mezi kluzu (podél/napříč) 8,4/6,96 MPa 

Další trhání (podél/napříč) 28,79/30,21 N/mm 

Plošná hmotnost 94,79 g/m2 

 

4.6 Astro Protect  -C a –F 

Jedná se o jednorázový výrobek stejnojmenné firmy. Tyto obleky s ventilací a 

ventilátorovým filtračním systémem poskytují ochranu před biologickými a chemickými 

látkami a před radioaktivní kontaminací z pevných částeček. Vzduch primárně proudí do 

obličejové oblasti a v celém ochranném obleku je dosaženo lehkého přetlaku. Přetlak brání 

proudění znečištěného vzduchu nebo částeček dovnitř. V tomto obleku nedochází ke 

zvýšení dýchacího odporu, a proto nejsou potřeba předběžná lékařská vyšetření. Doba 

nošení obleku není omezena. Oba tyto obleky jsou vyrobeny z materiálu Tychem C a F. 



 

23 

 

 

4.7 EBO-10 

Jedná se biologický ochranný oděv, který je výsledkem společného výzkumu a vývoje 

firem EGO Zlín spol. s.r.o. a ECOPROTECT spol. s.r.o.. Lze jej využívat ve zdravotnictví 

( nemocnice, specializovaná infekční pracoviště zdravotnické záchranné služby), složkách 

IZS (hasiči, policie, civilní ochrana), veterinární oblasti, armádou a v dalších oblastech. 

Filtroventilační jednotka (dále FVJ) je umístěna uvnitř tohoto plynotěsného ochranného 

oděvu což umožňuje vstup do prostor ve kterých je nebezpečí výskytu biologických nebo 

zdraví škodlivých látek. Přetlak v pododěvním prostoru je udržován FVJ která je s okolím  

propojena prostřednictvím dvou filtrů, a to dle definovaného prostředí. Hodnota 

automaticky regulovaného průtoku vzduchu je udržována na hodnotě minimálně 120 

l/minutu. Akumulátor zaručuje minimální provozní dobu 4 hodiny. Může být použit 

v prostoru s obsahem kyslíku ve vzduchu v rozmezí 18-23 obj. %. Odolnost oděvu proti 

biologickým agens (BA) je dána jeho vnitřní těsností. Při zkoušce podle ČSN EN 943-1 se 

ověřuje celkový průnik látky do pododěvního prostoru, přičemž se stanovuje koeficient 

těsnosti Kp, který vyjadřuje poměr koncentrace zkušební látky v oděvu k její koncentraci 

ve zkušebním prostoru. Mezní hodnota Kp je 5x10-2. Doba pobytu v ochranném oděvu je 

nejvíce závislá na okolní teplotě a náročnosti prováděné činnosti.  

 

4.8 OCHOM 99 FIRE 

Jedná se o výrobek firmy RTTI s.r.o., Liberec. Tento plynotěsný přetlakový oblek je 

odolný proti radiaci, biologickému a chemickému nebezpečí a používá se s pododěvním 

dýchacím přístrojem. Je zhotoven z tkaniny oboustranně opryžované butylkaučukem. 

K tomuto oděvu je doporučován dýchací přístroj VDP-60-94 PLUTO 30 MPa popř. jiný 

s podobnými vlastnostmi.  
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4.9 OPCH – 90 PO 

Jedná se o protichemický, protibiologický a protiradiační oděv vyráběný firmou 

ECOPROTECT s.r.o., Zlín, určený pro práci s dýchacím přístrojem. Dýchací přístroj je 

umístěn pod oblekem. Oblek je jištěn proti vniknutí agresivních látek vnitřním přetlakem. 

Jednodílná kombinéza je pevně spojena s kapucí, která je opatřena velkoplošným 

zorníkem. Nohavice kombinézy jsou od úrovně lýtek zdvojeny, přičemž vnitřní část, všitá 

do nohavice, je uzavřena. V levé části je oblek vybaven od temene hlavy až po levé koleno 

plynotěsným zipem, který se po zapnutí překryje po celé délce chlopní ze stejného 

materiálu jako je oděv. Plynotěsný zip nesmí být vystaven přímému působení kyselin a 

hydroxidu amonného. V zadní části kapuce jsou vsazeny dva výdechové ventily 

s krytkami. Uvnitř oděvu jsou zabudovány pružné šle, které přetažením přes záda 

usnadňují nošení oděvu a pohyb na pracovišti. Maximální přetlak v oděvu je 0,4 MPa.  
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5 Analýza získaných poznatků 

5.1  Rozbor B-agens, proti kterým je ochrana zaměřena 

Patogen (neboli patogenní agens, choroboplodný zárodek nebo původce nemoci) je 

organismus, který může zapříčinit onemocnění hostitele. Tento pojem se často používá ve 

zúženém rozsahu zahrnujícím organismy, které mohou narušit normální fyziologické 

procesy mnohobuněčných organismů, nicméně v plném významu zahrnuje veškeré 

biologické faktory infikující jakoukoliv součást biologické říše. Za patogen považujeme 

všechny organismy včetně virů, viroidů, které nemůžeme označit za pravé organismy. 

Biologické agens se dělí do šesti základních skupin: bakterie, ritskettsie, viry, plísně, 

toxiny a geneticky modifikované organismy [11]. 

� Bakterie – nejmenší jednobuněčné organismy. K jejich typickým vlastnostem patří 

schopnost množit se a schopnost přežít nevhodné životní podmínky (horko, sucho, 

záření, chemické látky apod.) ve formě odolnějších spor. K vyvolání nemocí může 

dojít přímým napadením tkání nebo tvorbou toxinů, popř. kombinacemi obou 

variant. Léčba je ve většině případů možná pouze antibiotiky. Do této skupiny patří 

bakterie způsobující tularemii, mor či Ccoleru. Patří sem také Aatrax neboli sněť 

slezinná [11]. 

� Ritskettsie – jedná se o zvláštní kmeny bakterií, které se rozmnožují pouze díky 

parazitování na hostitelských buňkách. Většinou jsou přenášeny hmyzem. Léčba je 

také možná pouze antibiotiky. Do této skupiny patří skvrnitý tyfus či q-horečka [11]. 

� Viry – jsou mnohem menší než bakterie, ale chovají se stejně jako ritskettsie, tj. 

množí se pouze na buňkách hostitele. Léčba mnoha virů je velmi komplikovaná 

(zejména bojových), protože protilátky mají jen omezenou účinnost než se viru 

povede zmutovat. Do této skupiny patří plané neštovice či ebola [11]. 

� Plísně (houby) – jsou větší než bakterie a patří mezi první identifikované biologické 

bojové látky. Jejich biologické působení je nepřímé tzn. že produkují extrémně 

toxické látky (toxiny), které pak mohou i ve velmi malém množství zabíjet. Léčba 

plísňových onemocnění (mykózy) se většinou provádí antimikrobiálními prostředky 

[11]. 
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� Toxiny – jsou výsledkem produkce živých organismů (mikroorganismů, rostlin, 

živočichů). Většinou se tedy jedná o organické jedy, jenž se velmi rychle a výrazně 

projevují. Léčba je velmi složitá a většinou odkázána pouze na léčbu vnějších 

příznaků. Příkladem toxických látek je ricin, botulotoxin, saxitoxin [11]. 

� Geneticky modifikované organismy – v poslední době, díky rozvoji genetického 

inženýrství je možné vytvářet biologické agens genetickou cestou tj. modifikací 

DNA (tzv. rekombinační DNA technologie). Nebezpečím tohoto postupu je potlačení 

některých vlastností či schopností [11]. 

 

5.2  Principy ochrany 

Biologické agens se nejčastěji šíří ve formě pevných částic nebo aerosolu a mají svou 

specifickou velikost. Chráníme se proti nim používáním ochranných oděvů a tato ochrana 

se dělí na ochranu povrchu těla a ochranu dýchacích cest. Povrch těla je chráněn 

ochranným oděvem a úroveň ochrany záleží na fyzikálních a chemických parametrech 

obleku. Obleky, které jsou schopny čelit silným chemickým látkám, dokážou bez problému 

zabránit kontaktu nákazy s povrchem těla, protože tyto obleky jsou většinou přetlakové a 

vyrobené z takových materiálů, že nemůže dojít k proniknutí B-agens tímto materiálem. 

Ochrana dýchacích cest se provádí pomocí pododěvního dýchacího přístroje nebo pomocí 

filtro-ventilační jednotky. Dýchací přístroj se skládá z nosníku, tlakových lahví a dýchací 

masky. Filtro-ventilační jednotka používá k zachytávání škodlivin filtry. Před vstupem do 

nebezpečného prostředí je nutno znát, jaké látky se v tomto prostoru vyskytují a z ohledem 

na toto zvolit vyhovující filtr. 
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5.3  Charakteristika a statistické vyhodnocení využitelnosti jednotlivých 

druhů ochranných oděvů 

Na území české republiky bylo v roce 2006 evidováno celkem 648 událostí s B-agens. 

Z toho bylo 625 případů ptačí chřipky a 23 případů slintavky či kulhavky. V roce 2007 

bylo zaznamenáno 20 případů ptačí chřipky v Královéhradeckém kraji, kde se jednalo o 

izolovaná ohniska v 10-ti chovech v 10 km okruhu okolo Nořína na orlickoústecku. 

Událostí s výskytem slintavky nebo kulhavky bylo evidováno na 100 případů. Údaje dle 

krajů jsou uvedeny v tabulkách 18 a 19. Při těchto zásazích bylo užíváno protichemických 

oděvů s dýchacím přístrojem, zásahových oděvů s dýchacím přístrojem či ústní rouškou. 

Bohužel není možné získat statistiku využití jednotlivých druhů oděvů a ochrany 

dýchacích cest, neboť toto nebylo u zásahů evidováno. Využití protichemického oděvu při 

těchto událostech je zbytečné a to z několika důvodů. Tento oděv je těžký a omezuje 

uživatele v pohybu. Zásahy mohou probíhat po delší dobu a v těchto případech je 

zasahující osoba limitována obsahem vzduchu v tlakových lahvích dýchacího přístroje. Při 

jejich výměně by muselo dojít nejdříve k očistění oděvu od možných nákaz, než by bylo 

možné vyměnit tlakové láhve se vzduchem. Jednorázové oděvy jsou pro tyto případy 

vhodnější, protože neomezují v pohybu, jsou velmi lehké a po použití se dají lehce 

likvidovat. 
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Tabulka 18   Statistické vyhodnocení počtu událostí s B-agens v roce 2006 

 KRAJ SLAK (slintavka a kulhavka) Ptačí chřipka Celkový součet 

1 Hlavní město Praha 0 16 16 

2 Středočeský 4 38 42 

3 Jihočeský 4 40 44 

4 Plzeňský 0 185 185 

5 Karlovarský 0 172 172 

6 Ústecký 2 92 94 

7 Liberecký 3 3 6 

8 Královéhradecký 0 24 24 

9 Pardubický 0 6 6 

10 Vysočina 2 9 11 

11 Jihomoravský 7 7 14 

12 Olomoucký 1 9 10 

13 Moravskoslezský 0 24 24 

Celkový součet 23 625 648 

 

Tabulka 19   Statistické vyhodnocení počtu událostí s B-agens v roce 2007 

 KRAJ SLAK (slintavka a kulhavka) Ptačí chřipka Celkový součet 

1 Hlavní město Praha 1  1 

2 Středočeský 10  10 

3 Jihočeský 11  11 

4 Plzeňský 16  16 

5 Karlovarský 15 20 45 

6 Ústecký 10  10 

7 Královéhradecký 20  20 

8 Pardubický 6  6 

9 Vysočina 5  5 

10 Jihomoravský 5  5 

11 Zlínský 1  1 

Celkový součet 100 20 120 
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5.4 Návrh multikriteriální analýzy pro porovnání jednotlivých druhů 

speciálních ochranných oděvů 

Pro porovnání jednotlivých obleků a jejich parametrů jsme zvolil multikriteriální 

analýzu (MCA - multiple claasification analysis), která se zabývá vyhodnocováním 

jednotlivých alternativ podle více kriterií. Termínem alternativa označujeme každé řešení 

z výběrové sestavy. Kritérium je vlastnost, kterou u dané alternativy posuzujeme. 

Každému kritériu je přiřazena váha, která vyjadřuje důležitost jednotlivých kritérií 

vzhledem k ostatním. 

Vícekriteriální rozhodování vzniká všude tam, kde rozhodovatel hodnotí důsledky 

své volby dle několika kritérií, a to kritérií kvantitativních, která se zpravidla vyjadřují 

v přirozených stupnicích (hovoříme také o číselných kritériích) nebo kritérií kvalitativních, 

kdy zavádíme vhodnou stupnici, např. stupnice klasifikační nebo stupnice velmi vysoký-

vysoký-průměrný-nízký-velmi nízký a současně definujeme směr lepšího hodnocení, 

tj. zda je lepší maximální nebo minimální hodnota (klesající nebo stoupající hodnoty) [12]. 

 

Pojmy: 

� Alternativa označuje každé řešení z výběrové sestavy. 

� Kritérium je vlastnost, kterou u dané alternativy posuzujeme. 

� Každému kritériu je přiřazena váha, která vyjadřuje důležitost jednotlivých kritérií 

vzhledem k ostatním [12]. 

 

Postupné kroky metody: 

� Identifikují se alternativy (výběr nejvhodnějšího ochranného oděvu). 

� Rozhodne se o kritériích (faktorech) , které budou určující při rozhodování 

(mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti, dekontaminovatelnost, cena) 

� Podrobné hodnocení dopadu každé alternativy na každé kriterium. Tam, kde je to 

možné, vyjádří se čísly. 

� Každému z kritérií (faktorů) se určí jeho relativní váha (významnost). 

� Zhodnotí se takto zpracované alternativy ve veřejné diskusi [12]. 
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Počátečním krokem každé analýzy MCA je sestavení vyhodnocovací matice, jejíž prvky 

odrážejí pro každou alternativu hodnocení jednotlivých kritérií. Prvky této matice nemusí 

být čísla. Obecný ekvivalent kriteriální matice by se dal označit termínem matice hodnot 

atributů variant [12]. 

 

Typy kritérií: 

Kritéria, podle nichž je vybírána nejvýhodnější varianty, dělíme podle různých hledisek. 

Podle povahy kritéria rozlišujeme na: 

� Kritéria maximalizační: při rozhodování vycházíme z toho, že žádoucí je vyšší 

hodnota kritéria 

� Kritéria minimalizační: žádoucí je nižší hodnota kritéria [12]. 

 

Modely vícekriteriálního rozhodování tedy zobrazují rozhodovací problémy, v nichž se 

důsledky rozhodnutí posuzují podle více kritérií. Zohlednění více kritérií při hodnocení 

vnáší do řešení problémů obtíže, které vyplývají z obecné protichůdnosti kritérií. Kdyby 

totiž všechna kritéria ukazovala na stejné řešení, stačilo by pro volbu nejvhodnějšího 

rozhodnutí jediné z nich. Účelem modelů v těchto situacích je buď nalezení “nejlepší” 

varianty podle všech uvažovaných hledisek, vyloučení neefektivních variant nebo 

uspořádání množiny variant. Přístupy k vícekriteriálnímu rozhodování se liší podle 

charakteru množiny variant či přípustných řešení. Podle způsobu jejího zadání lze rozlišit 

dvě skupiny těchto modelů: 

� Modely vícekriteriálního hodnocení variant jsou zadány pomocí konečného seznamu 

variant a jejich ohodnocení podle jednotlivých kritérií 

� Modely vícekriteriálního programování mají množinu variant s nekonečně mnoho 

prvky vyjádřenu pomocí omezujících podmínek a ohodnocení jednotlivých variant je 

dáno jednotlivými kriteriálními funkcemi [12]. 

 

Rozhodnutím v teorii vícekriteriální analýzy variant rozumíme vybrat jednu nebo více 

variant z množiny přípustných variant a doporučit je k realizaci. Rozhodovatel by měl při 

výběru variant postupovat maximálně objektivně, k čemuž mu slouží aparát různých 

postupů a metod analýzy variant. Někdy je možno oddělit osobu zadavatele úlohy od 

osoby jejího řešitele (analytika). Tento postup má svoje výhody i nevýhody. 
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Výhodou bývá skutečnost, že analytik málokdy bývá zainteresován na výsledku 

rozhodnutí, a proto postupuje maximálně objektivně. Nevýhodou může být fakt, že 

analytik nebývá obeznámen se všemi detaily úlohy, které se při zadávání nedaly modelově 

zachytit. Výsledkem proto může být doporučení sice objektivně “nejlepší” varianty, ale 

prakticky by byla lepší jiná varianta, která se například umístila na druhém místě, zvláště 

při malých rozdílech hodnot agregovaného rozhodovacího kritéria [12]. 

 

U vybraných obleků bude provedena analýza podle těchto kritérií: 

� Mechanické a fyzikální vlastnosti 

� Chemické odolnosti 

 

V závěru budou do výsledku analýzy zahrnuty dekontaminovatelnost a cena ochranného 

oděvu. Tyto dvě kritéria nebudou posuzovány samostatně, protože jde vždy o jednu 

hodnotu. 

 

5.4.1 Použité materiály 

Při výrobě každého z obleků jsou použity různé materiály, díky kterým získá daný oblek 

své fyzikálně-mechanické a chemické vlastnosti. Hodnocení těchto materiálů by 

vyžadovalo jejich rozbory a porovnání jednotlivých materiálu jednotnými zkouškami, aby 

bylo možné vyhodnotit, který z nich je nejlepší. To by vyžadovalo získat vzorky použitých 

materiálů od jednotlivých výrobců (což by šlo zřejmě jedině zakoupením jejich 

ochranného oděvu) a jejich porovnání, k čemuž nemám vybavení. V následujících 

kapitolách jsou jednotlivé obleky hodnoceny na základě jejich fyzikálních, mechanických, 

chemických a dalších parametrů, což částečně zahrnuje i hodnocení materiálu, protože 

materiál určuje jednotlivé odolnosti ochranného oděvu. Složení materiálu zde hodnoceno 

nebude, jelikož tyto údaje si každý výrobce bedlivě chrání. 
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5.4.2 Mechanicko-fyzikální parametry 

Každý ochranný oděv má jiné mechanicko-fyzikální parametry jako jsou např. pevnost, 

tažnost, pevnost v dalším trhání, hmotnost, splývavost apod., na jejichž základě se dá 

vyhodnotit vhodnost daného ochranného oděvu pro vybavení a použití u HZS. V tabulkách 

20 – 28 jsou shrnuty vybrané vlastnosti jednotlivých obleků a je provedena multikriteriální 

analýza.  

 

Tabulka 20   Vybrané vlastnosti jednotlivých obleků 

 Tychem F 
Tyvek Classic 

Plus CHA5 
Microgard 2500 3M 4560 

Zkušební 

metoda 
Výsledek zkoušky 

Odolnost 

proti oděru 
2 000 cyklů 

min. 100 cyklů 

max. 500 cyklů 
2 000 cyklů 2 000 cyklů 

Odolnost 

proti ohnutí 

min. 1000 cyklů 

max. 2500 cyklů 
100 000 cyklů 1 000 000 cyklů 15 000 cyklů 

Odolnost 

proti tahu 
248,9/259,3 N 81,3/58,5 N 53/84 N  

Odolnost 

proti 

proděravění 

22,4 N 12,9 N 10,5 N  

Částicový 

aerosolový 

test 

IL 82/90<30% 

TILS 8/10<15% 

IL 90/90<30% 

TILS 10/10<15% 

IL 82/90<30% 

TILS 8/10<15% 

IL  82/90<30% 

TILS 8/10<15% 

Pevnost 

švů 
 75 N 155 N 99,1 N 

 

V tabulce 21 je provedeno párové porovnání kritérií.Vzájemně se porovnávají jednotlivé 

dvojice kritérií a pomocí 1 a 0 se určuje důležitější z této dvojice. Ze součtu jedniček se 

určí váhy jednotlivých kritérií. 
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Tabulka 21   Párové porovnání kritérií 
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Odolnost 

proti oděru 
X 0 1 0 0 1 2/15 0,133 

Odolnost 

proti ohnutí 
1 X 1 0 0 1 3/15 0,2 

Odolnost 

proti tahu 
0 0 X 0 0 1 1/15 0,067 

Odolnost 

proti 

proděravění 

1 1 1 X 0 1 4/15 0,267 

Částicový 

aerosolový 

test 

1 1 1 1 X 1 5/15 0,333 

Pevnost 

švů 
0 0 0 0 0 X 0/15 0 

 

V následujících tabulkách 22 – 27 se vzájemně porovnávají hodnocené oděvy podle 

jednotlivých kritérií. Obleku, jehož hodnota kriteria je vyšší, přiřadíme hodnotu 1, nižšímu 

hodnotu 0. Provedeme součet a z něj vypočítáme hodnotu hodnocení oděvu pro dané 

kritérium. 
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Tabulka 22   Párové porovnání podle odolnosti proti oděru 

 Tychem F 
Tyvek 

Classic Plus 

Microgard 

2500 

3M 

4560 
Součet Hodnocení 

Tychem F X 1 1 1 3/6 0,5 

Tyvek Classic 

Plus 
0 X 0 0 0/6 0 

Microgard 

2500 
0 1 X 0 1/6 0,167 

3M 4560 0 1 1 X 2/6 0,333 

 

Tabulka 23   Párové porovnání podle odolnosti proti ohnutí 

 Tychem F 
Tyvek 

Classic Plus 

Microgard 

2500 

3M 

4560 
Součet Hodnocení 

Tychem F X 0 0 0 0/6 0 

Tyvek Classic 

Plus 
1 X 0 1 2/6 0,333 

Microgard 

2500 
1 1 X 1 3/6 0,5 

3M 4560 1 0 0 X 1/6 0,167 

 

Tabulka 24   Párové porovnání podle odolnosti proti tahu 

 Tychem F 
Tyvek 

Classic Plus 

Microgard 

2500 

3M 

4560 
Součet Hodnocení 

Tychem F X 1 1 1 3/6 0,5 

Tyvek Classic 

Plus 
0 X 0 1 1/6 0,167 

Microgard 

2500 
0 1 X 1 2/6 0,333 

3M 4560 0 0 0 X 0/6 0 
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Tabulka 25   Párové porovnání podle odolnosti proti proděravění 

 Tychem F 
Tyvek 

Classic Plus 

Microgard 

2500 

3M 

4560 
Součet Hodnocení 

Tychem F X 0 0 0 0/6 0 

Tyvek Classic 

Plus 
1 X 0 1 2/6 0,333 

Microgard 2500 1 1 X 1 3/6 0,5 

3M 4560 1 0 0 X 1/6 0,167 

 

Tabulka 26   Párové porovnání podle odolnosti částicového aerosolového testu 

 Tychem F 
Tyvek 

Classic Plus 

Microgard 

2500 

3M 

4560 
Součet Hodnocení 

Tychem F X 0 1 0 1/6 0,167 

Tyvek Classic 

Plus 
1 X 1 1 3/6 0,5 

Microgard 2500 0 0 X 1 1/6 0,167 

3M 4560 1 0 0 X 1/6 0,167 

 

Tabulka 27   Párové porovnání podle odolnosti švů 

 Tychem F 
Tyvek 

Classic Plus 

Microgard 

2500 

3M 

4560 
Součet Hodnocení 

Tychem F X 0 0 0 0/6 0 

Tyvek Classic 

Plus 
1 X 0 0 1/6 0,167 

Microgard 2500 1 1 X 1 3/6 0,5 

3M 4560 1 1 0 X 2/6 0,333 

 

Rozhodování o pořadí oděvů podle jejich mechanicko-fyzikálních parametrů se provede 

tak, že se sečtou součiny váhy (důležitosti daného kriteria vzhledem k ostatním) a hodnoty 

(číslo určující pořadí oděvu při jejich porovnání podle daného kritéria) kriteria pro daný 

oděv. 
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Tabulka 28   Rozhodovací tabulka 

Hodnocení obleků 

Kriterium Váha 
Tychem F 

Tyvek Classic 

Plus 

Microgard 

2500 
3M 4560 

Odolnost proti oděru 0,133 0,5 0 0,167 0,333 

Odolnost proti ohnutí 0,2 0 0,333 0,5 0,167 

Odolnost proti tahu 0,067 0,5 0,167 0,333 0 

Odolnost proti proděravění 0,267 0,5 0,167 0 0,333 

Částicový aerosolový test 0,333 0,167 0,5 0,167 0,166 

Pevnost švů 0 0 0,167 0,5 0,333 

Vážený součet  0,289111 0,288878 0,200133 0,221878 

Pořadí  1 2 4 3 

 

Z multikriteriální analýzy provedené na základě mechanicko-fyzikálních parametrů 

vyplynulo, že z tohoto hlediska je nejvhodnější oděv Tychem F a téměř stejného výsledku 

dosáhl druhý oděv Tyvek Classic Plus. Obleky 3M 4560 a microgard 2500 dosáhly 

podobných výsledků a skončily jako třetí a čtvrtý v pořadí. 

5.4.3 Odolnost proti chemikáliím, vodonepropustnost, dekontaminovatelnost 

V této kapitole jsou obleky porovnány na základě jejich odolnostem vůči chemickým 

látkám a následovně dle jejich vodonepropustnosti a dekontaminovatelnosti. 

 

Při zásahu s výskytem B-agens dochází ke kontaminaci ochranného oděvu na jeho povrchu 

a před ukončením činnosti a svlečením oděvu je nutné jej dekontaminovat, aby se uživatel 

nenakazil při jeho svlékání a následné likvidaci. Dekontaminace se většinou provádí 

nanesením dekontaminačního prostředku na oděv a následné „osprchování“ oděvu, čímž se 

smyje většina kontaminantu z povrchu oděvu. Oděvy Tychem F, Tyvek Classic Plus, 

Microgard 2500 a 3M 4560 splňují funkční požadavky podle evropských morem. 
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� EN 14605: 2005, Typ 4: Proti kapalným chemikáliím (proti olejové nebo vodní 

mlze) 

� prEN ISO 13982-1: 2003, Typ 5: proti nebezpečným suchým částicím 

(protiprachové) 

� prEN 13034: 2002, Typ 6: proti kapalným chemikáliím (proti postříkání) 

 

Dekontaminační procesy : 

� a/ suchý způsob 

b/ mokrý způsob 

� a/ částečná 

b/ úplná 

 

Suchý způsob dekontaminace : 

Lze používat pouze pokud dojde ke kontaminaci suchými částicemi, které nepřilnou k 

podkladu. Dekontaminace se provádí:  - ometáním 

- vysáváním 

- kartáčováním 

- vyfukováním 

 

Mokrý způsob dekontaminace : 

Lze jej použít na dekontaminaci všech nebezpečných látek. Jde o mokrý proces za 

přítomnosti detergentů. Nedostatkem mokrého způsobu je nutnost zachycování odpadních 

kontaminovaných vod. 

Postup :  1. Příprava dekontaminačního roztoku 

2. Stanovit místo pro zachycovaní odpadní vody 

3. Osoby dekontaminovat postavené na roštech, podložkách 

4. Osoby v ochranných oblecích a DP nejprve opláchnout čistou vodou a pak 2 x      

omýt vodou s detergentem 

 

Níže uvedené oděvy je možno dekontaminovat jak vyplývá z testů dle evropských norem. 
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Každý ochranný oděv má jiné odolnosti vůči chemikáliím jako jsou např. kyselina sýrová, 

hydroxid sodný, isopropanol apod., na jejichž základě se dá vyhodnotit vhodnost daného 

ochranného oděvu pro vybavení a použití u HZS. V tabulce 29 jsou shrnuty chemické 

odolnosti hodnocených oděvů a v tabulkách 30 – 36 je provedena multikriteriální analýza. 

 

Tabulka 29   Porovnání chemických odolností jednotlivých obleků 

 Tychem F 
Tyvek Classic 

Plus CHA5 

Microgard 

2500 
3M 4560 

Údaje o pronikání 

In
de

x 
pe

ne
tr

ac
e 

In
de

x 
od

pu
di

vo
st

i 

In
de

x 
pe

ne
tr

ac
e 

In
de

x 
od

pu
di

vo
st

i 

In
de

x 
pe

ne
tr

ac
e 

In
de

x 
od

pu
di

vo
st

i 

In
de

x 
pe

ne
tr

ac
e 

In
de

x 
od

pu
di

vo
st

i 

Odolnost proti 30% 

kyselině sírové 
0% 99,8% 0% 96,5% 0% 90,6% 0% 98,8% 

Odolnost proti 10% 

hydroxidu sodnému 
0% 99,2% 0% 96,6% 0% 96,2% 0% 99,2% 

Odolnost proti 

isopropanolu 
0,5% 90,2%   0% 96,9% 0% 94,6% 

o-xylen 0% 96,0% 6,2% 83,7%     

Butan-1-ol 0% 95,5% 3,1% 88,4%     

 

V tabulce 30 je provedeno párové porovnání kritérií.Vzájemně se porovnávají jednotlivé 

dvojice kritérií a pomocí 1 a 0 se určuje důležitější z této dvojice. Ze součtu jedniček se 

určí váhy jednotlivých kritérií. 
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Tabulka 30   Párové porovnání kritérií 
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Odolnost proti 30% kyselině 

sírové 
X 1 1 1 1 4/10 0,4 

Odolnost proti 10% 

hydroxidu sodnému 
0 X 1 1 1 3/10 0,3 

Odolnost proti isopropanolu 0 0 X 1 1 2/10 0,2 

o-xylen 0 0 0 X 0,5 0/10 0,05 

Butan-1-ol 0 0 0 0,5 X 1/10 0,05 

 

I když eznám hodnoty odolnosti dvou obleků na o-xylen a butan-1-ol, určitě proti těmto 

látkám vykazují odolnost a proto je v párovém porovnání kritérií uvedena hodnota 0,05. 

 

V následujících tabulkách 31 – 35 se vzájemně porovnávají hodnocené oděvy podle 

jednotlivých kritérií. Obleku, jehož hodnota kriteria je vyšší, přiřadíme hodnotu 1, nižšímu 

hodnotu 0. Provedeme součet a z něj vypočítáme hodnotu hodnocení oděvu pro dané 

kritérium. 

 

Tabulka 31   Párové porovnání podle odolnosti proti 30% kyselině sírové 

 Tychem F 
Tyvek Classic 

Plus 

Microgard 

2500 

3M 

4560 
Součet hodnocení 

Tychem F X 1 1 1 3/6 0,5 

Tyvek Classic 

Plus 
0 X 1 0 1/6 0,167 

Microgard 

2500 
0 0 X 0 0/6 0 

3M 4560 0 1 1 X 2/6 0,333 
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Tabulka 32   Párové porovnání podle odolnosti proti 10% hydroxidu sodnému 

 Tychem F 
Tyvek Classic 

Plus 

Microgard 

2500 

3M 

4560 
Součet Hodnocení 

Tychem F X 1 1 0,5 2,5/6 0,416 

Tyvek 

Classic Plus 
0 X 1 0 1/6 0,168 

Microgard 

2500 
0 0 X 0 0/6 0 

3M 4560 0,5 1 1 X 2,5/6 0,416 

 

Obleky Tychem F a 3M 4560 mají shodnou odolnost proti 10% hydroxidu sodnému a 

proto je v tabulce uvedena hodnota 0,5 aby bylo jejich párové porovnání také shodné. 

 

Tabulka 33   Párové porovnání podle odolnosti proti isopropanolu 

 Tychem F 
Tyvek Classic 

Plus 

Microgard 

2500 

3M 

4560 
Součet Hodnocení 

Tychem F X 1 0 0 1/6 0,167 

Tyvek 

Classic Plus 
0 X 0 0 0/6 0 

Microgard 

2500 
1 1 X 1 3/6 0,5 

3M 4560 1 1 0 X 2/6 0,333 
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Tabulka 34   Párové porovnání podle odolnosti proti o-xylenu 

 Tychem F 
Tyvek Classic 

Plus 

Microgard 

2500 

3M 

4560 
Součet Hodnocení 

Tychem F X 1 1 1 3/6 0,5 

Tyvek 

Classic Plus 
0 X 1 1 2/6 0,334 

Microgard 

2500 
0 0 X 0,5 0,5/6 0,083 

3M 4560 0 0 0,5 X 0,5/6 0,083 

 

I když neznám odolnost obleků Microgard 2500 a 3M 4560 proti o-xylenu, určitě mají vůči 

této látce určitou odolnost a proto jsem v tabulce uvedl hodnotu 0,5 u jejich párového 

porovnání.  

 

Tabulka 35   Párové porovnání podle odolnosti proti butan-1-olu 

 Tychem F 
Tyvek Classic 

Plus 

Microgard 

2500 

3M 

4560 
Součet Hodnocení 

Tychem F X 1 1 1 3/6 0,5 

Tyvek 

Classic Plus 
0 X 1 1 2/6 0,334 

Microgard 

2500 
0 0 X 0,5 0,5/6 0,083 

3M 4560 0 0 0,5 X 0,5/6 0,083 

 

I když neznám odolnost obleků Microgard 2500 a 3M 4560 proti butan-olu, určitě mají 

vůči této látce určitou odolnost a proto jsem v tabulce uvedl hodnotu 0,5 u jejich párového 

porovnání stejně jako v předchozím případě. 
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Rozhodování o pořadí oděvů podle jejich mechanicko-fyzikálních parametrů se provede 

tak, že se sečtou součiny váhy (důležitosti daného kriteria vzhledem k ostatním) a hodnoty 

(číslo určující pořadí oděvu při jejich porovnání podle daného kritéria) kriteria pro daný 

oděv. 

 

Tabulka 36   Rozhodovací tabulka 

Hodnocení obleků 

Kriterium Váha Tychem 

F 

Tyvek 

Classic Plus 

Microgard 

2500 
3M 4560 

Odolnost proti 30% kyselině 

sírové 
0,4 0,5 0,167 

0 0,333 

Odolnost proti 10% 

hydroxidu sodnému 
0,3 0,416 0,168 

0 
0,416 

Odolnost proti isopropanolu 0,2 0,167 0 0,5 0,333 

o-xylen 0,05 0,5 0,334 0,083 0,083 

Butan-1-ol 0,05 0,5 0,334 0,083 0,083 

Vážený součet  0,4082 0,1506 0,1083 0,1997 

pořadí  1 3 4 2 

 

Z multikriteriální analýzy provedené na základě chemických odolností vyplynulo, že 

z tohoto hlediska je nejvhodnější oděv Tychem F, za ním se umístil oděv 3M 4560 a 

následovaly Tyvek Classic Plus a microgard 2500. 
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6 Syntéza získaných poznatků 

Z analýz mechanicko-fyzikálních a chemických odolností obleků a jejich ceny nyní 

provedeme závěrečné porovnání, viz tabulka 37. Protože všechny oděvy je možno 

dekontaminovat a prošly stejnými, normami danými testy, nebude dekontaminovatelnost 

zahrnuta v této analýze, protože by nijak neovlivnila její výsledek. 

 

Tabulka 37   Rozhodovací tabulka 

Hodnocení obleků 

Kriterium Váha Tychem 

F 

Tyvek 

Classic Plus 

Microgard 

2500 
3M 4560 

Mechanicko-fyzikální 

parametry 
0,5 

4 3 1 2 

Chemická odolnost 0,3 4 2 1 3 

Cena 0,2 1 4 2 3 

Vážený součet  3,4 2,9 1,2 2,5 

Pořadí  1 2 4 3 

 

Ze závěrečného hodnocení vyplývá, že nejvhodnějším ochranným oděvem by měl být 

oblek firmy DuPont Tychem F. Za ním se v pořadí umístily obleky Tyvek Classic Plus, 

3M 4560 a Microgard 2500.  
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7 Závěr 

Cílem mé práce bylo posoudit nejvhodnější ochranný oděv proti B-agens. Po rozboru 

jednotlivých druhů ochranných oděvů jsem se rozhodl posuzovat jednorázové oděvy, 

protože se po použití dají snadno likvidovat a jejich pořízení není příliš finančně náročné. 

Tyto oděvy se musí kombinovat s ochranou dýchacích cest, ale tuto problematiku jsem ve 

své práci neřešil a zabýval jsem se čistě jen vlastnostmi ochranných oděvů. Vycházel jsem 

převážně z českých a evropských norem a katalogových listů jednotlivých oděvů, které 

jsem většinou po domluvě obdržel. Setkal jsem se ovšem i s tím, že mi dvakrát bylo 

odmítnuto materiály poskytnout. Statistické hodnocení událostí mi bylo poskytnuto 

z ministerstva vnitra ČR. Je z něj patrná epidemie ptačí chřipky v roce 2006, která se 

nejvíce projevila v Plzeňském, Karlovarském a Ústeckém kraji. A také je patrný značný 

nárůst případů slintavky a kulhavky v roce 2007. Při těchto událostech byly používány 

jednorázové ochranné, oděvy většinou v kombinaci s ochranou rouškou či ochrannou 

maskou s filtrem. Obecné požadavky na tyto oděvy vychází z normy ČSN EN 14126 

Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti 

infekčním agens a také podle této normy jsme oděvy posuzoval v multikriteriální analýze a 

z hlediska fyzikálně-mechanických a chemických odolností. Oděvy EJBS-10 firmy EGO 

Zlín a AstroProtect F firmy AstroProtect jsem do multikriteriální analýzy 

nezahrnul, protože jsem k nim nezískal potřebné údaje. Při analýze jednotlivých kritérií 

jsem se několikrát potýkal s absencí hodnoty kritéria a toto jsem musel redukovat 

upravením hodnoty kriteria pro daný oděv. Bez této úpravy by oděv obdržel zbytečně nižší 

ohodnocení. Po shrnutí poznatků jsem došel k závěru, že z oděvů, které jsem posuzoval, 

nejlépe dopadl Tychem F od výrobce DuPont, hlavně díky jeho fyzikálně-mechanickým a 

chemickým odolnostem, avšak proto je také jeho cena přibližně dvojnásobná oproti 

ostatním oděvům. Všechny posuzované oděvy poskytují v kombinaci s ochranou 

dýchacích cest, odolnost proti biologickým nákazám a jsou dekontaminovatelné. V analýze 

jsem ceně oděvu nepřiřazoval velkou váhu, protože jeho ostatní posuzované vlastnosti jsou 

mnohem důležitější a u HZS je určitě preferována ochrana hasiče před pořizovacími 

náklady.  
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