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Anotace 
 
VAVREČKA, J . Užití zásahového oděvu a ochranných prostředků při zásazích : diplomová 

práce, Ostrava : VŠB-TU, 2008. 62 s. 

 
Klí čová slova: 

zásahový oblek, ochranný prostředek, nebezpečí 

 

Předmětem této diplomové práce je seznámení s problematikou užití zásahových 

obleků a ochranných prostředků hasičů při zásahu.  

V úvodní kapitole je proveden statistický rozbor zásahů v ČR v letech 2003-2007 a 

statistika zranění a úmrtí hasičů v USA v letech 1990-2000. Dále pak jsou v práci  popsány 

různé druhy nebezpečí, se kterými se hasiči setkávají při zásazích. Následuje popis 

fyziologických reakcí organismu hasiče při zásahu. V další části jsou uvedeny některé 

zásahové obleky a ochranné prostředky hasiče a na závěr je uveden a vyhodnocen dotazník, 

jehož cílem bylo zjistit spokojenost/nespokojenost hasičů s používanými ochrannými 

prostředky při vybraných činnostech.  

 
 
 
 

Annotation 

VAVREČKA, J. Rescue suit and protective tools using during the action. Semestral project. 

Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 62 p. 

 
Keywords:  

Rescue suit, protective tool, danger 

 

The semestral project introduces the problematics of using rescue suits and protective 

tools during the action.  

In the first chapter is executed statistic anylysis of actions in CR between the years 

2003-2007 and statistic of deaths and injuries of firemans in USA between the years 1990-

2000. Then are described various types of danger, with what firemans have to count in every 

action and physiologicall reactions of firemans organism. In next chapter are described some 

of the rescue suits and protective tools and at the end is analyzed questionnaire about firemans 

satisfaction with protection tools used in chosen activities.   
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Úvod 
 
 
 Hasiči se jako jedna ze složek IZS podílí na ochraně zdraví a životů obyvatel a jejich 

majetků. Spektrum jejich činnosti je velmi rozsáhlé a podílí se od rádoby triviálních úkolů, 

přes dopravní nehody až po rozsáhlé zásahy v důsledku např. velkých průmyslových havárií 

či živelných pohrom. Při každé této činnosti nasazují své zdraví a životy, pro bezpečnost 

svých spoluobčanů.  

 

 Možných nebezpečí, se kterými musí při každém výjezdu počítat, je velmi mnoho. 

Zároveň je jejich činnost ovlivněna mnoha dalšími faktory – počasím, překračováním limitů 

ať už fyzických nebo psychických, ale také třeba technickými prostředky, či novými postupy. 

S tím souvisí nároky na jejich výstroj a výzbroj. Zásahové oděvy a ochranné prostředky 

hasičů musí splňovat ty nejvyšší požadavky na zajištění jejich ochrany v souladu s rizikem, 

které každý den podstupují tisíce mužů a žen v hasičských záchranných sborech naší 

republiky.  

 

Cílem mé práce je tyto skutečnosti popsat, vyhodnotit a pokud to bude nutné, 

navrhnout změny ve vybavení hasičů.  

 

Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V úvodní části provedu zhodnocení 

zásahu hasičů, se zaměřením na použití ochranných prostředků a zranění/úmrtí hasičů a to jak 

v ČR, tak pro srovnání z USA – informace z této země byly vybrány z důvodu uvedení příčin. 

V další části popíši různé druhy nebezpečí, se kterými se hasiči setkávají při zásazích, dále 

pak reakce organismu, které se projevují při nestandardních podmínkách, jakými jsou zásahy 

hasičů. Následně popíší nejběžnější druhy ochranných obleků a prostředků a na závěr 

rozeberu a vyhodnotím dotazník týkající se spokojenosti hasičů s jejich ochrannými 

prostředky při vybraných druzích zásahů.    
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Rešerše literatury 

 

 Níže uvedené publikace mi posloužily jako hlavní zdroje informací při psaní mé 

diplomové práce. Ostatní zdroje jsou citovány v seznamu použité literatury na konci práce. 

 

BLAHOŽ, V., KADLEC, Z. Základy sdílení tepla. 2. vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 

sv. 2, 2000. 110 s. ISBN 80-902001-1-7 [2] 

 

V publikaci jsou uvedeny metody a postupy řešení stacionárního a nestacionárního vedení 

tepla a jeho prostupu tělesy. Zabývá se jednak tím, co je v dané problematice již známo, ale 

také objasňuje různá řešení, která nebyla dosud spolehlivě popsána a upravuje některé 

nepřesnosti. Na závěr je publikace doplněna o vyjádření k literatuře týkající se sdílení tepla.    

 

DVOŘÁK, O. a kol. Alternativní řešení vývoje ochranného oděvu pro hasiče. Závěrečná 

výzkumná zpráva grantového projektu RN 2000 2001 006, Praha: TÚPO MV – GŘ HZS ČR, 

2001. 117 s. [6] 

 

Tato zpráva popisuje projekt, jehož výsledkem je výrazně levnější ochranný oblek pro hasiče, 

než  byl v té době na trhu. Je zde popsána materiálová skladba oděvu, dále pak laboratorní a 

užitné zkoušky oděvu.  

 

STEHLÍK, V. Zásahový oblek a jeho použití. Diplomová práce. Brno: VŠB-Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2007. 61 s. [19] 

 

Diplomová práce popisuje problematiku ochrany hasičů zasahujících při požáru. Je zde 

popsán proces hoření, jeho projevy, způsoby sdílení tepla do okolí a účinky na fyziologické 

funkce člověka a dobu pobytu v prostředí  ohroženém požárem. Seznamuje s legislativním 

základem v oblasti požadavků na ochranné oděvy a porovnává s výsledky zkoušek 

zásahových oděvů. Dále zmiňuje základní materiálové složení ochranných oděvů pro hasiče, 

druhy spodního prádla, jeho vliv na bezpečnost hasiče a v neposlední řadě i vliv dodržování 

návodů k použití a údržbě zásahových oděvů. Nechybí zde ani přehled zásahových oděvů 

používaných u jednotek požární ochrany v České republice. Výsledkem je souhrn opatření, 

jejichž dodržování vedou k docílení maximální ochrany hasiče při požáru a návrh opatření 
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směřujících ke zvýšení efektu ochrany hasiče, především při požárech v uzavřených 

prostorech. 

 

BENEŠ, S. Analýza tepelného působení na lidské tělo. Diplomová práce. Ostrava: VŠB -

Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2007. 73 s. [1] 

 

Tato diplomová práce se zabývá působením tepelné energie na lidské tělo. V úvodu je 

proveden statistický rozbor požárů za období 2002-2006. Následuje charakteristika způsobů 

sdílení tepla a popis přestupu tepla v závislosti na druhu prostředí. Dále je popsána ochrana 

hasičů proti působení tepla se zaměřením na ochranné oděvy. Na závěr je navrženo několik 

způsobů sledování teploty hasiče během zásahu.  
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1. Statistické informace o zásazích jednotek požární ochrany 
v letech 2003-2007 
 
 Před tím, než se začneme zabývat samotným tématem zásahových oděvů hasičů, je 

třeba vyhodnotit statistické informace o zásazích hasičů s důrazem na jejich počet a druhy, 

dobu zásahu, použité ochranné prostředky a zranění/úmrtí hasičů.  

 

 Statistické informace jsou zpracovány jako grafy a informují nás o období posledních 

pěti let, tedy 2003-2007. Údaje byly čerpány ze statistických ročenek [23-26] Generálního 

ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.   

 

 1.1 Zásahy jednotek požární ochrany  
 

V období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2007 zasahovaly jednotky požární ochrany 

u 531 578 událostí. Nejčetnějšími událostmi byly technické havárie – 42,5 %, požáry tvořily 

20,6 % z celkového počtu událostí, následují dopravní nehody – 19,4 %, úniky nebezpečných 

látek – 5,5 %, živelné pohromy – 3,9 %. Plané poplachy tvořily 7,5 % z celkových událostí.  
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Graf 1: Základní údaje o událostech v ČR v letech 2003-2007  
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Následující informace se vztahují k roku 2007. Počet dopravních nehod, jejichž 

následky likvidovaly jednotky PO, vzrostl o 4%. Nejčetnější byly zásahy u dopravních nehod 

ve Středočeském kraji -1 407 (-54), minimum bylo v kraji Karlovarském - 302 (+14). Celkově 

u nehod hasiči bezprostředně zachránili 1 479 osob (-4), při zásazích  se setkali se 333 

usmrcenými (-18) a 4988 zraněnými osobami (-758), jimž v mnoha případech poskytli 

předlékařskou pomoc [26].  

 

V kategorii živelná pohroma byly nejčastější události spojené s převažující větrnou 

smrští (zejména Kyrill, který 18.1.2007 značně poničil lesní porosty, ale také budovy a 

objekty zejména v českých krajích a jehož následky hasiči odstraňovali několik dnů) – 7 288 

(+6 809), sněhem a námrazou – 890 (-70), povodní, záplavou či deštěm - 286 (- 3 176), se 

sesuvem půdy - 5 (-5) a ostatními – 18 (-59). Nejvyšší počet evidují ve Středočeském kraji – 

1 346 (+738) a nejnižší v kraji Zlínském – 168 (-116) [26]. 

 

Z úniků nebezpečných chemických látek byly nejčetnější úniky ropných produktů – 

2 613 (+319), úniky plynů a aerosolů – 319 (+23), kapalin mimo ropných produktů – 181 (-2), 

pevných látek – 20 (+13) a ostatních, včetně potravinářských produktů – 116 (+23). Nejvyšší 

počet těchto případů byl v hl.m. Praze – 526 (+1), nejnižší v kraji Zlínském – 93 (+32) [26]. 

 

Kategorie technické havárie zahrnuje technické havárie – 325 (-293), technické 

pomoci  – 20 059 (-4 022),  technologické pomoci – 626 (+203)  a ostatní pomoci – 1 070     

(- 220). Jsou doménou jednotek Hasičského záchranného sboru ČR jako pomoc v nouzi při 

otvírání uzavřených prostorů, odstraňování překážek na komunikacích apod. Nejvíce případů 

bylo v Moravskoslezském kraji – 4 569 (-560), nejméně v Libereckém kraji – 510 (-34) [26].  

 

Ostatních mimořádných událostí bylo 1 217 a jednalo se převážně o případy spojené 

s ptačí chřipkou (vyhledávání, sběr a likvidace mrtvých ptáků).  

  

 Za posledních 5 let bylo evidováno 9 radiačních událostí.  
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Graf 2: Doba zásahu a použití ochr. prostř.  při požáru 2003-2006  

 

 Z grafu je patrné, že průměrná doba zásahu je cca 100 minut – může hrozit riziko 

přehřátí, použití speciálních ochranných prostředků je v porovnání s celkovým počtem požárů 

menší, avšak stále významné.  

 

1.2 Následky na zdraví, záchrana, evakuace 
 

V prvním pololetí roku 2007 hasiči bezprostředně zachránili nebo evakuovali 

z ohrožených prostor 8 187 osob (+687), nejvíce při požárech, dopravních nehodách, 

technických pomocích a živelných pohromách. Usmrcen byl jeden profesionální hasič (dne  

18.1.2007 nstržm. Dušan Lipovský z HZS Libereckého kraje při likvidaci následků větrné 

smrště) a dalších 249 hasičů bylo zraněno (+71), z toho 175 profesionálních (+51) a 74 

dobrovolných (+20). 

 

Jednotky PO se při zásazích setkaly s 928 usmrcenými osobami (+57). Jednalo se 

především o pomoc při vyprošťování a vynášení usmrcených při dopravních nehodách, 

požárech a při nouzovém otevírání bytů. Dále byla 7 058 zraněným osobám (+ 1 096) 

poskytnuta pomoc převážně u dopravních nehod, technických pomocí a požárů 
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Graf 3: Zran ění hasičů v ČR 2003-2007  
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Graf 4: Úmrtí hasičů v ČR 2003-2007  
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 Ve sledovaném období došlo k úmrtí čtyř hasičů při výjezdu k zásahu, dvou při 

likvidaci požáru (jeden bezprostředně na místě zásahu, druhý podlehl zranění po převozu do 

nemocnice). Jeden hasič zemřel při technickém zásahu na vodní hladině, poslední v důsledku 

pádu stromu při orkánu Kyrill.   

 

 Statistiky zranění a úmrtí hasičů v ČR nepoukazují podrobně na příčiny jejich vzniku a 

tedy zda na ně mají vliv ochranné prostředky, proto jsou pro porovnání uvedeny statistiky 

z USA, kde jsou tyto informace uvedeny.    
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Graf 5:Úmrtí hasičů v USA v letech 1990-2000 [7] 

 
 Z grafu 5 vyplývá, že podle dostupných informací je největší příčinou úmrtí hasičů 

jejich přetížení spojené se stresem. Naopak nejmenší vliv má pád či uklouznutí.  
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Graf 6: Zran ění hasičů v USA v letech 1990-2000 [7] 

 
 Graf č. 7 potvrzuje to, co je uvedeno v grafu č. 6 – tedy že největší vliv na hasiče má 

přetížení a stres. Avšak oproti grafu 6,  je druhá největší příčina zranění pád/uklouznutí. Je to 

tím, že pád probíhá především z malých výšek a proto nejsou zranění fatální.    

 
 Z informací vyplývá, že až na výjimky hrají ochranné prostředky ve všech případech 

svou roli. Například co se týče zasažení objektem, lze se domnívat, že významný vliv při 

ochranně zdraví hraje hasičská přilba. Při pádu/uklouznutí zase obuv, a pokud se jedná 

vystavení se účinkům nebezpečných látek, musíme brát v potaz zásahový oblek jako celek. 

Z těchto důvodů je nutné věnovat ochranným prostředkům, kterými je hasič vybaven, 

maximální pozornost.     
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2. Charakteristika nebezpečí 
 
 Hasiči se při zásazích setkávají s mnoha různými druhy nebezpečí. To záleží jednak na 

druhu události – dopravní nehoda, požár, technická pomoc atd. (u každé se setkávají se 

specifickým rizikem), ale je také ovlivněno mnoha dalšími faktory, jakými například jsou 

klimatické podmínky, nebo nebezpečí související s používáním různých technických 

prostředků. Nesmíme opomenout také nebezpečí související se stupněm ochrany – 

ochrannými oděvy (nedostatečným vybavením, porušováním pravidel jejich používání atd.). 

V praxi se hasiči většinou setkávají s kombinací výše popsaných rizik - například při dopravní 

nehodě hrozí nebezpečí vystavení se účinkům požáru, na místě se mohou vyskytovat 

nebezpečné látky, ale hrozí i možnost infekce krví oběti nehody, nebo možnost pořezání se 

atd. Proto je důležité tyto rizika popsat, počítat s nimi a vědět, jak se před nimi chránit.  

 

2.1 Nebezpečí požáru 
 
 Požár lze definovat jako každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo 

zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a 

nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí 

bezprostředně ohroženy. 

 

 Je to složitý fyzikálně-chemický děj, při kterém vzniká velké množství toxických 

látek, které jsou díky svým vlastnostem pro osoby bezprostředně ohrožené požárem často 

nebezpečnější, než oheň samotný. Mezi nejvýznamnější patří:  

 

 Oxid uhelnatý CO. Je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, lehčí než vzduch, 

nedráždivý. Vzniká při nedokonalém spalování uhlíkatých látek a je prudce jedovatý. Sám o 

sobě hoření nepodporuje, je však hořlavý a ve směsi se vzduchem vytváří explozivní směsi za 

vzniku oxidu uhličitého. Jeho jedovatost je způsobena jeho silnou afinitou k hemoglobinu, 

s nímž vytváří karboxyhemoglobin, čímž znemožňuje přenos kyslíku v podobě 

oxyhemoglobinu z plic do tkání. Tato vazba je však reverzibilní a oxyhemoglobin lze 

regenerovat zvýšeným přísunem kyslíku. Otrava oxidem uhelnatým se projevuje zejména na 

orgánech citlivých na nedostatek kyslíku, tedy zejména na srdci a na mozku. Lehčí otravy se 

projevují bolestmi hlavy, bušením krve v hlavě, tlakem na prsou, závratěmi.  U postiženého je 

typické třešňové zbarvení kůže a sliznic, dále se dostavují bolesti břicha, zrakové a sluchové 
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obtíže, později bezvědomí. Při těžších otravách oxidem uhelnatým se projevuje značný sklon 

k mdlobám. Nejprve slábnou nohy, člověk přestává cítit půdu pod nohama, předměty se zdají 

být větší. Tělesná teplota stoupá až na 42°C. Ačkoli si postižený uvědomuje svou situaci, 

nemá obvykle dostatek síly k útěku a upadají v zamořené oblasti do bezvědomí. Smrtelná 

dávka pro člověka činí 4000 ppm.  

 

 Oxid uhli čitý CO2. Je to bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, těžší než vzduch, vzniká 

dokonalým spalováním uhlíkatých látek. Při vyšších koncentracích vyvolává v ústech slabě 

nakyslou chuť. Jeho jedovatost závisí na koncentraci – je totiž obsažen ve vzduchu, který 

běžně dýcháme, stejně tak je produktem metabolismu živých organismů. Toxické účinky 

oxidu uhličitého se objevují již při obsahu 2% ve vzduchu, při obsahu nad 5% tělo nestačí 

oxid uhličitý ventilovat ven a dochází tedy k jeho hromadění v těle. Oxid uhličitý pak tlumí 

centrální nervovou soustavu a dýchací centrum. Postižení si stěžují na bolesti hlavy. Při 

vdechování vzduchu o koncentracích větších než 20% nastává smrt zástavou dechu v průběhu 

několika sekund, rychlá ztráta vědomí a smrt.  

 

 Oxid siřičitý SO2. Je to bezbarvý, štiplavě páchnoucí plyn, těžší než vzduch a 

vznikající hořením síry a sirných sloučenin. Působí dráždivě zejména na horní cesty dýchací, 

dostavuje se kašel, v těžších případech může vzniknout až edém plic. Menší koncentrace 

vyvolávají záněty průdušek a astma. Dlouhodobá expozice oxidu siřičitému negativně 

ovlivňuje krvetvorbu, způsobuje rozedmu plic, poškozuje srdeční sval, negativně působí na 

menstruační cyklus. 

 

Chlorovodík HCL. Chlorovodík je bezbarvý plyn se silně dráždivými účinky pro 

dýchací cesty a oči, je těžší než vzduch. HCl vyvolává otok horních cest dýchacích, který 

může přejít v zástavu dýchání a smrt udušením. Nebezpečná je i schopnost chlorovodíku 

rozpouštět se ve vodě za vzniku kyseliny chlorovodíkové (z 1 kg PVC se uvolní 

až 400 l HCl). Při hašení vodou či vodní mlhou tak může vzniknout překvapivě silná kyselina 

chlorovodíková se silnými korozívními účinky na veškerý používaný materiál a samozřejmě 

i na organismus zasahujících hasičů. S chlorovodíkem se můžeme u požáru potkat poměrně 

často, neboť je produktem hoření všech látek, které ve své molekule obsahují chlór -

 například PVC (obaly, podlahové krytiny, koženky, izolace kabelů, hračky atd.). Plynný 

chlorovodík vzniká i tepelným rozkladem izolací elektrických kabelů v požárem 

rozžhavených betonových stěnách. 
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 Kyanovodík HCN. Kyanovodík je bezbarvý plyn s hořkomandlovým zápachem a 

chutí, je lehčí než vzduch. Na lidský organismus působí na úrovni buněk a tkání, neboť 

blokuje výměnu kyslíku a oxidu uhličitého při jejich „dýchání“. HCN se vstřebává plícemi i 

kůží, přičemž toto vstřebávání je tím rychlejší, čím je kůže teplejší a vlhčí. Organismus 

reaguje na přítomnost HCN zvýšením srdeční frekvence až na 100 tepů za minutu. 

Koncentrace 135 ppm vyvolává smrt postiženého do 30 minut, při koncentraci 270 ppm 

nastává smrt okamžitě. Kyanovodík vzniká při hoření polyamidu (silon, nylon…), 

polyuretanu (molitan), močovinoformaldehydové pryskyřice (umakart, lepidla, laky…), ABS 

(palubní desky automobilů), PAN, vlny, peří, přírodního hedvábí atd. 

 

 Fosgen - COCl2. Fosgen je bezbarvý plyn bez chuti, ale s nepříjemným zápachem 

po shnilém seně. Vzniká např. při hoření chladicích kapalin obsahujících freon. Má silné 

dráždivé účinky, přičemž jeho jedovatost se naplno projeví až několik hodin po expozici. Jeho 

zápach je znatelný při koncentraci 6 ppm, přičemž ještě předtím dráždí oční sliznice a nutí 

ke kašli. Smrtelná koncentrace je 25 ppm. Fosgen snadno reaguje s vodou, přičemž vzniká 

i kyselina chlorovodíková. Protože plíce jsou vždy vlhké, vytváří se i v plicních sklípcích 

silně žíravá kyselina chlorovodíková. 

 

 Nitrozní plyny - NOx. Mezi nejnebezpečnější nitrozní plyny patří oxid dusnatý (NO) 

a oxid dusičitý (NO2), přičemž oxid dusnatý se při styku s kyslíkem a vzdušnou vlhkostí mění 

na oxid dusičitý. NO2 je žluto- až červenohnědý plyn s dráždivými účinky pro dýchací cesty, 

je těžší než vzduch. Oxid dusičitý vzniká v senážních věžích při skladování zemědělských 

produktů, při hoření umělých hnojiv a např. i při požárech v kancelářích (pravítka, filmy…). 

Organismus reaguje na přítomnost NO2 dráždivým kašlem, edémem plic s následnou smrtí 

udušením. Nebezpečná je doba latence, bezprostředně po nadýchání se projeví pouze mírné 

příznaky a teprve po několika hodinách se projeví vlastní otrava. Všechny oxidy dusíku se 

rozpouštějí ve vodě za vzniku dusičnatých kyselin. Tyto kyseliny reagují v lidském těle 

s alkalickými sloučeninami a vznikají nitráty a nitridy. Ty potom napadají krevní částice, což 

vede ke kolapsu organismu a celkovému komatu. Příznakem je rozšíření cév, kolísání 

krevního tlaku, bolest hlavy a mdloby. 

 

Ochrana – ochranné prostředky hasiče, izolační dýchací přístroje, detektory vzdušného 

kyslíku, prostředky pro nucenou výměnu plynů 
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Kromě toxických látek ohrožuje hasiče při požáru oheň samotný – plamenem a 

extrémními teplotami. Teplo se šíří třemi způsoby – vedením (kondukcí), prouděním 

(konvekcí), sáláním (radiací). 

 

 Sdílení tepla vedením. Podstata děje spočívá v pohybu strukturálních částí hmoty. 

V plynech se uskutečňuje difúzí molekul a atomů, v kapalinách a dielektrických pevných 

tělesech pružným vedením, v kovech difúzí volných elektronů. Základním zákonem vedení 

tepla v pevných tělesech je Fourierův zákon [2], který udává vztah mezi hustotou tepelného 

toku a teplotním gradientem:  

q = - λ .grad t  , [W.m-2] 

λ…součinitel tepelné vodivosti materiálu [W.m-2.K-1] 

   

Součinitel tepelné vodivosti závisí na druhu látky a u téže látky se mění především s teplotou. 

U kapalin se pohybuje v rozmezí λ = (0,1 ÷ 0,7) W.m-2.K-1 u plynů má hodnotu λ = (0,006 ÷ 

0,2) W.m-2.K-1[2]. 

 

  Sdílení tepla prouděním. Přenos tepla mezi tekutinou a pevným povrchem při jejich 

přímém styku se nazývá přestup tepla. Pro určení tepelného toku se používá jednoduchý 

výpočtový vzorec, tzv. rovnice Newtonova [2], podle které platí:  

a) pro chlazení tekutiny (ohřev stěny): 

 

    Q = α.(tf – ts).S 

 

b) pro ohřev tekutiny (chlazení stěny): 

 

    Q = α.(t f́ – t ś).S 

 

α… součinitel přestupu tepla, W.m-2.K-1 

tf, t´f… teplota tekutiny, °C, K 

ts, t´s… teplota stěny, °C, K 

S…teplosměrný povrch, m2 

 

Hodnota součinitele přestupu tepla závisí mimo jiné na fyzikálních charakteristikách tekutiny.  
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Sdílení tepla sáláním. Tento druh sdílení tepla nevyžaduje na rozdíl od obou 

předcházejících druhů přenosu tepelné energie hmotné prostředí. Přenos se uskutečňuje 

prostřednictvím elektromagnetického vlnění, které vzniká v důsledku tepelného stavu těles. 

Při dopadu na povrch jiných těles (hasiči) se mění část zářivé energie na na energii tepelnou.  

Energie vyzařovaná tělesy prudce vzrůstá s jejich teplotou. Podle Stefanova-Boltzmannova 

zákona, upraveného s ohledem na vlastnosti skutečných těles, je intenzita vyzařování [2]: 

 

E  = ε . σ . T4 ,, [W.m-2] 

 

ε … experimentálně určený emisní součinitel 

σ… Stefanova-Boltzmannova konstanta, σ = 5,67.10-8, [W.m-2.K-4] 

T… teplota povrchu tělesa (absolutní), K 

  

Hodnota emisního součinitele se pohybuje v rozmezí 0 < ε < 1. Tepelné záření se často 

podílí jak na vzniku požárů, tak na jeho šíření, stěžuje práci požárních jednotek a má proto 

pro požární ochranu mimořádný význam.  

 

Nebezpečí spočívá ve zranění nechráněných části těla či dýchacích cest tepelnými 

účinky (horkým vzduchem, sálavým teplem, horkými předměty). Se žíhavými plameny 

musíme počítat při otevírání uzavřených prostor (sklepy, kabelové prostory). Se sálavým 

teplem při zásahu na hořlavé látky s vysokou výhřevností – zejména při požáru hořlavých 

kapalin a lehkých kovů. Nebezpečí popálení sálavým teplem a dotykem je nebezpečné také 

proto, že vlivem izolačních vlastností zásahových oděvů může hasič zjistit nárůst teploty až 

po určité době.  

 

Ochrana – ochranné prostředky hasiče, izolační dýchací přístroje, speciální oděvy proti 

sálavému teplu, vodní clona, odstupy, prostředky pro odvětrání. 

 

2.2 Nebezpečí infekce 
 

Při zásahu se může vyskytnout celá řada infekčních chorob, které se mohou přenést na 

zasahující hasiče. Přenesená infekční onemocnění se mohou projevit jak okamžitě, tak i po 

uplynutí dnů, měsíců i let. Reakce organismu člověka (hasiče) na takovouto infekci závisí na 

vnitřních a vnějších faktorech organismu, především na přítomnosti přirozených nebo 
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naočkovaných protilátkách a na velikosti dávky infekce s její schopností vyvolat samotnou 

infekci. Proti infekci se musí zasahující hasič chránit a respektovat základní hygienické 

pravidla (dekontaminace) jak sebe samotného, tak i ochranného oděvu, který použil. Také 

musí procházet pravidelnými kontrolami a evidovat svá zranění a případná podezření 

z infekční nákazy. 

 

Jako příklad můžeme uvést např. infekce v potravě (salmonelóza, hepatitida A), 

v rozvířeném prachu (chřipka, mononukleóza), díky zvířatům (vzteklina, klíšťová 

encefalitida), krví - řezná a bodná poranění v důsledku zásahu, nebo kontaktem s infikovanou 

krví např. u automobilových nehod (tetanus, virus HIV).  

 

Ochrana – ochranné prostředky hasiče, izolační dýchací přístroje v případě vzdušných 

infekcí, u dopravních nehod použití ochranných rukavic.  

 

2.3 Nebezpečí intoxikace 
 

Pojem intoxikace znamená vniknutí toxické látky do organismu. Existuje několik 

způsobů: 

 

a) Požitím 

b) Vdechnutím 

c) Prostřednictvím poranění 

d) Potřísněním a vstřebáním kůží 

e) Sliznicemi 

 

S nebezpečím intoxikace se hasiči mohou setkat u všech druhů požárů, kde mohou 

vznikat toxické látky, jako např. produkty nedokonalého hoření a v případech zásahů kdy se 

vyskytují toxické látky ve zvýšeném množství a koncentracích (průmyslové havárie, 

nemocnice, laboratoře atd.). 

 

Ochrana – ochranné prostředky hasiče, izolační dýchací přístroje, ochranné protichemické 

obleky, detekce plynů a par, prostředky pro dekontaminaci a očistu těla. 
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2.4 Nebezpečí ionizujícího záření 
 

Ionizující záření lze charakterizovat jako proud fotonů, elektronů, protonů, neutronů a 

jiných částic schopný ionizovat atomy a molekuly prostředí, kterým prochází [10]. Jeho 

nebezpečí spočívá v možnosti kontaminace těla rozptýlenou radioaktivní látkou. Účinky 

ionizujícího záření jsou následující: 

 

a) Stochastické – účinky vznikající v průběhu let (rakoviny a genetické vady) a nezávisí 

na tom, zda byla překročena prahová dávka, ale každá obdržená dávka zvyšuje 

pravděpodobnost vzniku poškození. 

b) Deterministické – účinky vznikající při ozáření vyšším než prahová dávka. Může 

nastat díky vnějšímu ozáření i po vnitřní kontaminaci (nemoc z ozáření, popálení kůže 

či poškození vnitřního orgánu). 

 

Zdrojem záření mohou být: 

 

a) Radionuklidové zářiče – je to radioaktivní látka nebo předmět, které buď radionuklidy 

obsahuje, nebo je jimi znečištěna ve větší míře, než stanoví právní předpis, 

b) Zařízení, které zářič obsahuje (např. různé měřící přístroje – vlhkoměry, hladinoměry), 

c) Zařízení, při jehož provozu vznikají radionuklidy (např. jaderný reaktor), 

d) Zařízení, při jeho provozu vzniká ionizující záření o energii větší než 5 kV (např. 

rentgenové přístroje). 

 

Možných míst, kde se může toto nebezpečné záření objevit je několik, mohou mezi ně 

patřit např.: 

a) Objekty, v nichž se nacházejí pracoviště se zářiči, případně se zde zářiče skladují – 

jaderná zařízení, radioterapeutické pracoviště 

b) Dopravní prostředky přepravující radioaktivní látky 

c) Místa teroristických útoků 

 

Ochrana – izolační dýchací přístroje a protichemické oděvy (neposkytují však ochranu proti 

vnějšímu ozáření zářením gama a neutrony), radiometry a měřiče kontaminace, osobní a 

skupinové dozimetry. 

 



 17   

2.5 Nebezpečí opaření 
 

Při hašení požárů vodou vzniká velké množství vodní páry. Její teplota je velmi 

vysoká, navíc je pod tlakem, takže se může jednoduše dostat přes všechny vrstvy ochranného 

oděvu. Vyskytuje se tam, kde došlo k porušení rozvodů, např. páry nebo olejů. Počítat 

s nebezpečím se ale musí i v případě ochlazování rozpálených konstrukcí. Toto nebezpečí 

hrozí hlavně v objektech výměníkových stanic, tepláren atd.  

 

Ochrana – ochranné prostředky hasiče, věcné prostředky pro odvětrání. 

 

2.6 Nebezpečí podchlazení 
 

Podchlazení nastává, poklesne-li tělesná teplota pod 35 °C. Pokud poklesne tělesná 

teplota pod 26 °C, je zotavení málo pravděpodobné. Vliv na organismus má mnoho faktorů, 

mezi nimi jsou např. doba působení chladu, samotná vnější teplota či únava.  Jejich účinky 

dále zhoršují povětrnostní vlivy. 

 

Příznaky podchlazení: 

a) Třesavka 

b) Studená kůže 

c) Ztráta pozornosti 

 

Příznaky omrznutí: 

a) Postižené části nejdříve zbělají, později zmodrají a nakonec zčernají 

b) Zpočátku silná bolet, posléze v důsledku odumření tkáně bolest zmizí 

 

Toto nebezpečí hrozí při zásazích v zimním období, za mrazu a silného větru, v objektech 

mrazíren, či objektech, kde vyskytují zkapalněné plyny. 

 

Ochrana – ochranné prostředky hasiče, náhradní oděv, rukavice, obuv. Nádoby udržující 

teplotu při rozvozu teplé stravy a nápojů, speciální oděvy pro práci na vodě a za chladu, 

ochranné nápoje, zařízení pro odpočinek (např. týlový kontejner). 

 



 18   

2.7 Nebezpečí poleptání 
 

Poleptání vzniká přímým působením chemikálie. Existují dva druhy poleptání – 

vnitřní a zevní. Při zevním dochází k poškození povrchové vrstvy kůže, nebo až k jeho 

zničení. Příznakem je palčivá bolest, kůže se odlupuje a mohou se vytvářet puchýře. Při 

vnitřní kontaminaci dochází zejména k poleptání vnitřních orgánů – např. sliznic a plic. 

 Tyto nebezpečné látky lze očekávat při zásazích v objektech chemického průmyslu, 

ve chladírnách, ale počítat s nimi musíme i při dopravních nehodách (přeprava nebezpečných 

látek) a při hoření plastů, které vyvíjejí chlorovodík a další žíravé látky.    

 

Ochrana – izolační dýchací přístroje, protichemické obleky, případně ochranný obličejový 

štít gumové rukavice a gumová obuv. Přetlakový ventilátor, vodní clony.  

 

2.8 Nebezpečí přehřátí 
 

Přehřátí je definováno jako překročení maximální teploty těla, při které již organismus 

není schopen efektivního odvodu tepla z těla ochlazováním, může dojít k rozšíření cév a 

zadržení velkého množství krve v oběhu a tím pádem vzniká riziko kolapsu organismu. 

K přehřátí dochází zejména při používání obleků proti sálavému teplu a protichemických 

obleků. Závisí na teplotě okolního prostředí a velikosti energetické zátěže.  

 

Ochrana – ochranné nápoje, ochranné prostředky hasiče přizpůsobit charakteru rizika u 

zásahu (zásah v přírodním prostředí, na nebezpečné látky atd.), zařízení pro odpočinek (např. 

týlový kontejner).  

 

2.9 Nebezpečí výbuchu 
 

Podle rychlosti a charakteru šíření výbuchu rozlišujeme tři základní typy výbuchu: 

a) Detonace – rázová vlna předbíhá zónu reakce a šíří se rychlostí vyšší než je rychlost 

zvuku 

b) Objemový výbuch – nešíří se v podobě vlny a změna stavu má kontinuální charakter. 

Setkáváme se s ním zejména v podobě havarijních dějů v průmyslu 

c) Explozivní hoření – nárůst tlaku následuje za zónou chemické reakce. Šíří se 

podzvukovou rychlostí v podobě vlny s kontinuálním charakterem. 
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Výbuch má následující účinky: 

 

1. Primární: 

a) U tepelného výbuchu je to rázová vlna, u explozivního hoření výbuchový tlak a nárůst 

výbuchového tlaku 

b) Vznik střepin 

c) Tepelná radiace 

 

2. Sekundární: 

a) Akustická vlna 

b) Seismická vlna 

c) Iniciace požáru 

 

Výbuch bychom měli očekávat v následujících místech: 

a) Tam, kde se skladují, vyrábějí a zpracovávají výbušné látky a předměty  

b) Tam, kde se skladují, vyrábějí a zpracovávají suroviny pro výrobu výbušných látek 

c) Tam, kde se manipuluje s výbušnými látkami 

d) Tam, kde se přepravují výbušné látky 

e) Tam, kde došlo k nálezu munice nebo výbušného předmětu 

f) Tam, kde probíhá neoprávněná výroba a držení výbušných látek 

 

Ochrana – ochranné prostředky hasiče, detekční technika a expozimetry, použití požární 

techniky  a věcných prostředků s ohledem na nebezpečí inicializace výbuchu. 

 

2.10 Nebezpečí zasypání a zavalení  

 

Nastává při náhlém uvolnění materiálu nebo nežádoucím sesuvu materiálu, který je 

v bezprostřední blízkosti hasiče, respektive člověka. Materiálem může být jak zvodnělá 

zemina, tak i suť nebo jiný nahromaděný materiál. Zavalení nastává také v případě, kdy 

uvolněný materiál znepřístupní únikovou cestu nebo jinak zamezí v úniku ohrožených lidí. 

K těmto případům dochází nejčastěji ve skladištích, v zásobnících sypkých hmot, při 

demolicích, ve starých šachtách, při výkopech nebo špatně zajištěných výkopech.  
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Ochrana – ochranné prostředky hasiče, věcné prostředky pro práci ve výškách, prostředky 

pro zajištění stability jam a výkopů, nebo uskladněného materiálu.  

 

2.11 Nebezpečí zřícení konstrukcí 
 

  Zřícení konstrukcí může být zaviněno zejména porušením statické nebo dynamické 

únosnosti konstrukcí a snížením mechanické pevnosti konstrukčních materiálů staveb, nebo 

technologických zařízení vlivem změny teplot, zvýšeným dynamickým nebo statickým 

zatížením, porušením celistvosti konstrukcí mimořádnou událostí (např. výbuch) nebo 

činností člověka. Nelze opomenout ani porušení stability, zvýšení zatížení konstrukcí budov 

nebo technologických zařízení účinky živelních pohrom, např. povodeň, vichřice, 

zemětřesení, sníh, námraza.  

 
Ochrana – ochranné prostředky hasiče, technické prostředky pro zajištění konstrukcí proti 

zřícení.  

 

2.12 Nebezpečí utonutí  
 

 Nebezpečí utonutí hrozí při zabezpečovacích a záchranných pracích na vodní hladině a 

pod ní,  při povodních či jiných mimořádných událostech týkajících se práce na/pod vodní 

hladinou. Utonutí je definováno jako smrt udušením z nedostatku vzduchu, zatímco tonutí 

označuje stav, kdy osoba tento stav třeba i dočasně přežije. Při utonutí dochází k vdechnutí 

většího množství vody do plic a následně ke ztrátě vědomí v důsledku nedostatku kyslíku. 

K tomuto dochází zejména při zásazích pod vodní hladinou. Velmi rychle dochází k otoku 

plic, zejména pokud se jedná o vodu znečištěnou či chemicky upravovanou. K otoku plic 

dochází ihned, po několika hodinách, někdy až na druhý den. Při tonutí dojde k vdechnutí i 

malého množství vody do plic a následně dochází ke křeči hlasivek. Ta může u postižené 

osoby vyvolat paniku, ale pokud je zasažená osoba v klidu, může tato křeč pominout.  

. 

Ochrana – plavecký výcvik, dodržování zásad práce na vodě a používání ochranných 

prostředků (např. lodní výzbroj, prostředky pro práci ve výškách, potápěčská výstroj, 

záchranné kruhy a vesty, plovoucí lana atd.), znalost zásad první pomoci při tonutí a 

resuscitace.  
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2.13 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem  
  

 K průchodu elektrickým proudem dochází při dotyku dvou bodů s rozdílným 

potenciálem holými resp. nedostatečně izolovanými částmi těla současně. Protože jsou 

elektrické sítě zpravidla uzemněny, stačí k průchodu elektrického proudu tělem také dotknutí 

se vodiče pod napětím.  

 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem spočívá v jeho průchodu lidským tělem, 

protože může mít za následek zastavení srdečního svalu, jeho ochrnutí a přerušení krevního 

oběhu. Dalším účinkem elektrického proudu může dojít k popálení těla elektrickým 

obloukem, k ochrnutí částí těla a poškození tkání.   

 

Ochrana – vypnutí elektrického proudu, omezení doby pobytu v prostoru ochranného pásma, 

použití vhodného hasiva. 

 

2.14 Nebezpečí fyzického vyčerpání 
 
 Nebezpečí fyzického vyčerpání hasiče při zásahu hrozí s ohledem na jeho fyzickou 

kondici při extrémním jednorázovém výkonu, nebo při dlouhodobém zatížení bez 

dostatečného doplňování zdrojů energie do organismu. Na zvyšování úrovně zátěže při zásahu 

mají vliv zejména: 

a) Dýchací technika a ochranné oděvy 

b) Psychické vypětí a stres 

c) Okolní teplota a vlhkost okolí 

 

Ochrana – správná  výživa, trénink a optimální tělesná hmotnost. Zajištění dostatku zdrojů 

energie a tekutin, střídáni hasičů.   

   
 Ochranné prostředky, kterými je vhodné se bránit při různých situacích, jsou podrobně 

popsány v Bojovém řádu jednotek PO, slouží však jen jako doporučení, ve skutečnosti o 

použití ochranných prostředků na místě zásahu rozhoduje velitel zásahu na základě 

vyhodnocení situace. 
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3. Fyziologické reakce organismu hasiče při zásahu 
 
 
 Jak vyplývá z předešlé kapitoly, hasiči vystavují svůj organismus náročným 

podmínkám – působí na ně vysoké teploty, vlhkost a celá řada dalších faktorů, které nejsou 

důsledkem pouze zvýšené teploty okolí. Často se jedná o kombinaci těchto faktorů, z nichž 

však má teplo uvolněné požárem největší vliv. Základní rozdělení fyziologických reakcí 

organismu hasiče je následující: 

a) Poláleniny 

b) Vyčerpání 

c) Traumatický šok 

d) Poruchy tělesné teploty 

  

3.1 Popáleniny 
 

 Popálení vzniká účinkem vysokých teplot na tělo hasiče (plamen, horké předměty, 

plyny…). Fatální důsledky má zejména na kůži, která je velice důležitým orgánem s řadou 

funkcí. Kůže mimo jiné zajišťuje: 

 

a) Zabraňuje ztrátám tělesných tekutin 

b) Udržuje teplotu organismu 

c) Ochraňuje před zevními infekcemi 

 

Popáleniny jsou velmi těžké úrazy mezi a závažnost popáleninového traumatu určují 

tyto hlavní faktory [20]:   

 

a) Mechanizmus úrazu, přidružená poranění 

b) Rozsah postižení 

c) Věk postiženého 

d) Hloubka postižení 

e) Lokalizace postižení 

f) Zdravotní stav postiženého 

 

Podle délky účinku a stupně teploty hasiče vznikají na kůži i jejich hlubších vrstvách 

změny, které se dělí do 4 skupin [11]:  
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Tab. 1: Rozdělení popálenin podle stupně popálení [11] 
 

I. Popáleniny se projevují značnou bolestí, která odezní do 48 až 72 hodin. Vyhojí se 

během několika dnů bez jizev. 

II. Projevují se tvorbou puchýřů. V případě zasažení vnější vrstvy kůže hovoříme o 

popálení II. a, tyto se většinou zhojí do dvou týdnů, bez trvalých následků. Při zasažení 

vnitřní vrstvy kůže se jedná o popáleniny II. b, které se hojí řadu týdnů a zůstávají po 

nich jizvy. 

III.  Jsou charakterizovány zničením všech vrstev kůže. Nemají schopnost spontánního 

zhojení, řeší se chirurgickým odstraněním poškozené kůže a následnou 

autotransplantací. 

IV:  Znamenají kompletní zničení kůže, podkoží, nervů, svalů, šlach a kostí. Tyto jsou často 

řešeny chirurgickou amputací postižených končetin. 

 
 

 Při popálení se rovněž využívá hodnoty LA50 (lethal area 50) [14]. Tato hodnota nám 

udává rozsah tepelně poškozené kůže II. a III. stupně, při kterém umírá polovina postižených. 

Tato hodnota je závislá na věku postiženého. 

Tab. 2: Rozdělení popálenin podle hodnoty LA50 [14] 
 

Věk LA 50 

15-50let 45% 

51-60let 25% 

61-70let 13% 

71-80let 10% 

nad 80 let 7% 

 

Pokud jde o místa na těle zasažená popálením, tak jejich závažnost roste v pořadí: 

dlaně a hřbety rukou – obličej – plošky nohou – trup – končetiny.  

 

Nesmíme zapomenout na popálení dýchacích cest a plic v důsledku popálení horkými 

plyny či plamenem, nebo inhalací horkých produktů hoření. Tento typ popálení je velmi 

nebezpečný, značně komplikuje léčbu a může vést až ke smrti postiženého.  
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3.2 Vyčerpání 

   
 Zátěž může mít podle povahy své příčiny charakter jednak fyzikální, jednak 

psychosociální. Podněty destabilizujícího charakteru nazýváme zátěžové, stresové podněty 

jako stresory. Mezi fyzikální příčiny zátěže řadíme zejména [13]: 

a) Fyzikální vlivy (teplota, radiace, mechanické vlivy…) 

b) Chemické vlivy (zásady, žíraviny, toxiny…) 

c) Bolest (popáleniny, zlomeniny…) 

d) Komplexní (nové prostředí…) 

 

Dalšími příčinami zátěže jsou příčiny psychosociální. Do této skupiny řadíme zejména 

následující příčiny [13]: 

a) Individuální (duševní vypětí, úzkostlivé stavy…) 

b) Sociální (pracovní nároky, zvýšené pociťování nebezpečí…) 

c) Skupinové (stres rodinný, sousedský…) 

 

Stresové podněty vyvolávají analgetickou reakci, což znamená, že dochází ke 

zvyšování prahu bolesti. Samotný proces reakce organismu na zátěž lze rozdělit do tří fází 

[13]:  

a) Poplachová reakce – v organismu jsou aktivovány mechanismy směřující k úpravě 

průtoku krve a přednostnímu zabezpečení živin pro mozek, srdce a svalstvo na úkor 

kůže a ledvin. V těle jsou mobilizovány energetické zdroje.  

b) Rezistence – proces adaptace na stres je maximální. Tato fáze je spouštěna při trvalém 

nebo opakovaně působícím stresu. Je-li intenzita stresu příliš vysoká, může dojít 

k selhání adaptačních mechanismů s následkem možné smrti. 

c) Vyčerpání – tedy vyčerpání rezerv v důsledku nadměrné intenzity a dlouhodobého 

trvání zátěže a stresu.  

 

3.3 Traumatický šok 
 

 Šok definujeme jako akutní oběhové selhání s rychlým vývojem, které má za následek 

nedostatečné prokrvení tkání a orgánů. Dochází k nedostatečnému zásobení kyslíkem a 



 25   

živinami a následně  k narušení součinnosti orgánových systémů a jejich selhání. Příznaky 

šoku jsou: 

a) Zrychlený, málo hmatatelný tep 

b) Cyanosa – modrofialové zabarvení okrajových částí těla, v důsledku sníženého 

prokrvení a okysličení tkání 

c) Chladná, bledá a vlhká kůže 

d) Celkově – postižený je nezvykle klidný, přestává komunikovat, celková apatie, která 

může vyústit až v bezvědomí 

 

První pomoc je následující: 

a) Odstranění příčiny (např. uhašení hořícího oděvu, vyproštění…) 

b) Protišoková poloha – na zádech, se sníženou horní polovinou těla 

c) Pravidlo 5T – teplo, ticho, transport, tišení bolesti, tekutiny 

 

3.4 Poruchy tělesné teploty 
 
 Tělesná teplota kolísá v různých oblastech těla. U zdravých osob se teplota tělesného 

jádra pohybuje v rozmezí 36 – 37,5 °C [20]. Za normálních situací je termoregulací 

dodržována rovnováha mezi ztrátami a tvorbou tepla.  

 

 Při fyzické práci se teplota těla zvyšuje. Tento nárůst způsobí, že se kůže a periferní 

cévy rozšíří, aby teplo z vnitřku těla mohlo migrovat ke studenější tkáni na povrchu těla. 

Srdce začíná pracovat rychleji a v důsledku toho rostou požadavky na cirkulaci krve. 

Přirozeným projevem ochlazování těla je pocení. Pokud se tento proces zastaví, nebo dojde 

k jemu narušení, může vnitřní teplota stoupat až ke 40 °C. K tomuto dochází při vysoké 

vlhkosti prostředí, nebo díky používání ochranného oděvu.  

 

 Syndromů souvisejících s poruchami tělesné teploty je mnoho. Jako příklad je uveden 

úpal. Ten je definován jako přehřátí vyvolané  pobytem v prostředí s vysokou teplotou za 

případného přispění nadměrné tělesné aktivity. Je výsledkem nepoměru mezi tvorbou tepla 

v organismu a jeho ztrátami. Vyskytuje se v následujících formách [19]:   

a) Úpal při tělesné námaze – značná svalová činnost v horkém a vlhkém prostředí vede 

k akumulaci tepla 

b) Klasický úpal během období veder 
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4. Zásahové oděvy a ochranné prostředky hasiče 
 
 

Aby mohli hasiči podávat maximální výkon při likvidaci mimořádných událostí, je 

důležité poskytnout jim maximální ochranu. Na jedné straně jsou to taktické postupy při 

zásazích, na druhé jejich individuální ochrana, tedy ochranné prostředky. Mezi tyto 

prostředky patří ochranné obleky. 

 

Podle statistiky NFPA jsou nejvíce zraňovanou částí těla hasiče ruce – 39%, 

hlava/obličej – 36%, paže, trup a nohy – 22% a nejméně chodidla – 3% [12]. 

 

  

                                      
                                       obr. 1: Rozdělení zranění na těle hasiče [12] 

 

Termín hasičský pracovní oblek je definován podle [3] jako „oblek chránící hasiče 

před určitými vnějšími vlivy“. V současnosti se také můžeme setkat s pojmy „ochranný 

pracovní oděv“ a „zásahový oblek“. 
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Na oděvy jsou kladeny vysoké požadavky – musí hasiče chránit, zároveň mu musí 

poskytnout v rámci podmínek co možná největší komfort tak, aby co nejméně omezoval jeho 

činnost. Základní požadavky jsou:  

a) Musí chránit trup, paže a nohy. Mohou být z jednoho kusu (kombinéza), nebo mohou 

být dvojdílné (kabát, kalhoty) a s dostatečným vzájemným překrytím k ochraně střední 

části trupu 

b) Materiály mají být odolné vůči mechanickému roztržení, zátrhu a oděru 

c) Mají být zesíleny na loktech a kolenech 

d) Pevnost švů a uzávěrů má být stejná jako pevnost materiálu 

e) Má poskytovat vysokou viditelnost v noci  

f) Materiál má být prodyšný a komfortní při dlouhodobějším nošení  

g) Materiály mají odolávat popálení při působení/kontaktu s plamenem  

h) Při působení tepla prouděním nebo sáláním mají materiály oděvu odolávat po určitou 

dobu přestupu/vedení tepla, které by mohlo popálit kůži jeho nositele 

i) V horkém prostředí se materiály nemají srážet 

j) Mají udržovat původní velikost/rozměry po opakovaném praní 

k) Materiály mají brzdit kumulaci elektrostatického náboje 

l) Doplňkové vložky oděvu mají zabránit penetraci chemických látek, které se při požáru 

běžně vyskytují, a tělesných/biologických tekutin 

 

4.1 Legislativní požadavky na oděv pro hasiče 
 
 
 Aby mohl být oděv zařazen do vybavení jednotek požární ochrany, musí splňovat 

požadavky vyhlášky Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb. o technických podmínkách věcných 

prostředků požární ochrany. Tato vyhláška byla 1.1. 2007 novelizována vyhláškou č. 

456/2005 Sb.  

 

 Základní normy týkající se této problematiky jsou ČSN EN 469 Ochranné oděvy pro 

hasiče – Technické požadavky na ochranné oděvy hasiče, ČSN EN 367 Ochranné oděvy – 

Ochrana proti teplu a ohni: Metoda prostupu tepla při vystavení účinku plamene , ČSN EN 

1149-1 Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti – Část 1: Zkušební metoda pro měření 

povrchového měrného odporu. ČSN EN 532 Ochranné oděvy – Ochrana proti teplu a ohni – 

Zkušební metoda pro omezení šíření tepla plamenem.   
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Technické podmínky ochranného oděvu [27]: 

a) Ochranný oděv splňuje požadavky ČSN EN 469 a ČSN EN 1149-1 

b) Ochranný oděv je tvořen dvoudílným oděvem, skládajícím se z kabátu a kalhot. 

Překrytí kabátu přes kalhoty je nejméně 30 cm. Podle potřeby se k ochrannému oděvu 

používají oděvní doplňky. 

c) Konstrukčně se oděv skládá se svrchní vnější oděvní části a spodní oděvní součásti. 

Pokud je spodní oděvní součást odepínatelná od svrchní oděvní části, tvoří společně 

sestavu. V případě, že jsou základní bezpečnostní požadavky podle ČSN EN 469 

splněny pouze pro sestavu, musí být tato informace uvedena na štítcích obou oděvních 

součástí.  

d) Materiál svrchní vnější oděvní součásti je: 

a) Odolný proti oděru 

b) Stálobarevný 

c) Trvale antistatický 

d) Proveden v barvě námořnická modř 

e) V ochranném oděvu může být všitý bezpečnostní polohovací opasek certifikovaný dle 

požadavků ČSN EN 469 a ČSN EN 358. 

f) Po odborných opravách ochranného oděvu se jeho ochranné vlastnosti nemění. 

g) Ochranný oděv, svrchní vnější oděvní součást a spodní oděvní součást, lze prát ve 

vodě 60ºC teplé při dodržení požadavků ČSN EN 469. 

h) Na vnitřní straně svrchní vnější oděvní součásti a na spodní oděvní součásti je 

stabilním způsobem upevněn štítek s textem v českém jazyce s údaji a se značením 

podle ČSN EN 340 a piktogramem podle ČSN EN 469, datumem výroby a výrobním 

číslem.  

 

Technické podmínky pracovního stejnokroje II [27]: 

a) Pracovní stejnokroj II splňuje požadavky ČSN EN 340 

b) Pracovní stejnokroj II se skládá z kalhot, blůzy a čepice. Podle potřeby se 

k pracovnímu stejnokroji používají trika s dlouhými a krátkými rukávy a oděvní 

doplňky.  

c) Pracovní stejnokroj se variantně vyrábí z uvedených tkanin barvy modré podle 

barevnice PANTONE 19-4019. Tkaniny s obsahem aramidových vláken musí 

splňovat požadavky ČSN EN 533 a kompletní oděv ČSN EN 1149-1. 
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Tab. 3: Materiál a parametry pracovního stejnokroje  II  [27] 

  

 

d) Blůza a kalhoty jsou trvale opatřeny etiketou se jménem výrobce, velikostním 

značením, materiálovým složením a symboly pro ošetřování podle ČSN EN ISO 3758. 

e) Pracovní stejnokroj II z materiálu aramid a aramid/viskóza FR je na blůze a kalhotách 

viditelně označen světle červeným štítkem všitým do švů, ve velikosti 30 x 10 mm. Na 

blůze je uvedené označení na levé straně nad kapsou, na kalhotách u její pravé kapsy.   

 

4.2 Skladba zásahových hasičských obleků 
 
 
 Jelikož množství požadavků kladených na obleky jsou vysoké, je velmi obtížné 

vyhovět všem pouze za použití jednoho materiálu. Díky tomu jsou vyráběny z mnoha druhů 

materiálů a zároveň ve větším počtu modifikací tak, aby vyhověly velkému počtu zásahových 

činností. Nejčastěji jsou obleky vyráběny jako třívrstvé: 
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vnější vrstva – NOMEX®, KEVLAR®, ... 

vlhkostní bariéra – GORE-TEX®, PU, ... 

tepelná bariéra – NOMEX®, ... 

vzduchová vrstva pod zásahovým oděvem 

spodní prádlo – bavlna, NOMEX®, … 

tělo zasahujícího hasiče 

vnější, okolní  prostředí 

 

obr. 2: Schematické znázornění jednotlivých vrstev [19] 
 

• Vnější vrstva: poskytuje první ochranu proti teplu, plamenu, vodě a chemickým 

látkám. Chrání též před oděrem, řezem a současně poskytuje ochranu vnitřních vrstev. 

Tento materiál by měl mít dobré tepelně ochranné vlastnosti a být relativně lehký a 

ohebný. 

• Vlhkostní vložka (bariéra): chrání před proniknutím vody, vodní páry a jiných 

kapalin do tepelné vložky. Leží pod vnější vrstvou. Nově vyvinuté membrány brání 

proniknutí vlhkosti dovnitř, umožňují však unikat vodním parám od pokožky těla přes 

mikroskopické póry membrány mimo tuto bariéru. 

• Tepelná vložka (bariéra): je umístěná pod vlhkostní bariérou. Má obvykle objemnou 

formu k zajištění tepelně izolačních účinků. Mívá přišitou podšívku ke zvýšení 

pevnosti vrstvy tepelné vložky. 

 

 Pro výběr materiálu k výrobě oděvů jsou formulována následující pravidla [6]:  

 

a) Nesmí přispívat/zvyšovat nebezpečí 

b) Působením přímého plamene nebo kapek tekutého kovu se nesmí zapálit a dále hořet 

c) Působením plamene se nesmí tavit a vytvářet otvory 

d) Nesmí se srážet působením tepla 

e) Na nositele mají působit příjemným dotykem 

f) Musí vydržet opakované čištění/praní 

g) Musí zabraňovat penetraci vody nebo jiných kapalin 

h) Musí mít antistatické vlastnosti, atd.  
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To, že oděvy musí poskytovat na určitou omezenou dobu dostatečnou ochranu před 

plamenem a sálavým teplem, ale současně musí být lehké a komfortní aby nebránily pohybu, 

jsou protichůdné požadavky vyžadující určitý kompromis.  

V současné době jsou pro výrobu oděvů pro hasiče k dispozici moderní tepelně odolná 

vlákna na bázi: 

 

• M-aramidů (meta-aramidů), např. Nomex® (DuPont), Teijin-Conex®, TeijinConex 

HT® (Teijin). Jsou známá a rozšířená pro svoji velmi dobrou tepelnou odolnost a 

pevnost současně. Nevzněcují se, netaví, neodkapávají a našly velké uplatnění ve 

výrobě ochranných oděvů proti ohni.  

• P-Aramidů (para-aramidová vlákna), např. KEVLAR® (DuPont), Twaron® 

(Acordis), Technora® (Teijin). Mají tuhou a dobře orientovanou molekulární strukturu 

a díky tomu vysokou pevnost a tepelnou odolnost. Mají však nižší chemickou 

odolnost a oděruvzdornost a díky tomu se často míchají s jinými materiály.  

• PTFE (polytetrafluorethylény). „Fluorouhlíková“ vlákna, např. TEFLON® (DuPont) 

nebo Toyoflon® (Toray). Jsou charakteristické jak chemickou, tak teplotní odolností a 

navíc nízkým součinitelem tření. Nevýhodou je obtížnost zpracování a míchání 

s jinými vlákny. 

• PPS (polyfrnylsulfid), např. Ryton® (Amoco), Procon® (Toyobo), Toray PPS® 

(Toray). Spojují vlastnosti střední teplotní odolnosti s vynikající chemickou odolností 

a odolnosti vůči plamenům. Na druhou stranu obleky z tohoto materiálu jsou 

nekomfortní a mají nízkou hygroskopičnost. 

• PBO (polyfenylenbenzobisoxazol), ZYLON® (Toybo). Mají výborné tepelné 

vlastnosti a téměř 2x vyšší pevnosti v tahu než běžná p-aramidová vlákna. Díky 

vysokým hodnotám OI (kyslíkového čísla) má téměř 2x lepší odolnost vůči plameni 

než m-aramidová vlákna. 

• HDPE, např. Spectra® (Honeywell) nebo Dyneema® (Dyneema). Pevnostní 

charakteristiky obdobné jako u p-aramidů, jsou lehké a řezu odolné.   
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4.3 Popis vybraných zásahových hasičských obleků 
 
 
 V této kapitole jsou popsány vybrané hasičské obleky, které jsou používány HZS ČR. 

Spektrum výrobců a modelů je velmi široké, vybrané jsou pouze některé z nich. Ale pro 

všechny platí, že musí vyhovět příslušným normám a vyhláškám.  

4.3.1 Fireman III (DEVA ® F-M, s.r.o) 

 

 Jedná se o dvoudílný, vícevrstvý zásahový oblek pro hasiče. Je to nejlevnější zásahový 

oblek s doporučením pro dobrovolné sbory. Má zesílená kolena, vložka v kabátě i kalhotách 

je napevno. Vyniká mimořádně nízkou hmotností. 

 

Materiálové složení:  
• Vnější vrstva: NOMEX® Tough – 195 g/m2 

• Vlhkostní bariéra: PU membrána H 825, 120 g/m2 

• Aramidový regenerát, podšívka NOMEX®/VS FR – 250 g/m2 

                                           

 

obr. 3: 0blek Fireman III [4] 
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4.3.2 Fireman V (DEVA® F-M, s.r.o) 
 

 Jedná se o zásahový oblek s odnímatelnou vložkou. 

 

Materiálové složení: 

• NOMEX® Tough DIAMOND, 200 g/m2 

• GORE-TEX® Fireblocker N, 140 g/m2 

• PARALINEX® II, 230 g/m2 

 

Variantní materiálová konstrukce: 

• NOMEX® Tough DIAMOND, 200 g/m2    

• PROLINE FR Fabric 89/52, 135 g/m2 

• PARALINEX® II, 230 g/m2 

 

Nebo: 

• PBI/KEVLAR, 210 g/m2 

• GORE-TEX® Fireblocker N, 140 g/m2 

• PARALINEX® II, 230 g/m2 

•  

                                                          
obr. 4: Oblek Fireman V [4] 
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4.3.3 Fireman – Tiger (DEVA® F-M, s.r.o) 
 
 Je to nejnovější model obleku pro hasiče s novou materiálovou konstrukcí. Mezi 

výhody patří minimální absorpce vlhkosti, výborná prodyšnost, vysoká pohyblivost a redukce 

hmotnosti a objemu. 

 
Materiálové složení: 

• Vnější vrstva: NOMEX® Tough DIAMOND – 200 g/m2 

• Vlhkostní bariéra: GORE-TEX® Fireblocker N – 140 g/m2 

• Tepelná bariéra: NOMEX® Comfort/Arami Grid – 200 g/m2  

 

              

 
         obr. 5: Oblek Fireman Tiger [4]                                   obr. 6: Popis obleku Fireman Tiger [22]    
 
 

4.3.4 Pracovní stejnokroj PS2  
 

Pracovní stejnokroje II jsou vyráběny ve třech různých materiálových provedeních: 

 

a) Směs polyester/bavlna – jsou určeny pro pohyb na stanici a mimozásahovou činnost. 

Materiálové složení je v poměru 65/35 %, hmotnost 260 g/m2 
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b) Směs bavlna – jsou určeny pro pohyb na stanici a mimozásahovou činnost. Hmotnost  

260 g/m2 

c) Nomex  Komfort RS – jsou určeny např. pro technickou pomoc. Rip – Stop vazba 

(dvojnásobná pevnost v trhu), hmotnost 220 g/m2 
 

      

                                                                          
 

        obr. 7: Pracovní stejnokroj PS2 [29] 
 

4.4 Obleky proti sálavému teplu 

Obleky proti sálavému teplu chrání proti působení vysokých teplot, ale už ne proti 

chemickým látkám. Hrozí nebezpečí přehřívání organismu. Dělí se podle tepelné odolnosti:  

 

• Obleky lehké – používají se, když účinky sálání tepla překračují práh snesitelnosti 

pro hasiče vybavenými zásahovými oděvy. Skládá se z několika vzájemně 

oddělených částí – např. ochranná kukla s průzorem. 

• Obleky střední – používají se v případech, kdy hodnota hustoty tepelného toku je 

nižší než pro těžké OST. Může dojít ke krátkodobému přímému styku s plameny. 

Jedná se o liniové provedení, kdy může být OST proveden s linií mezi blůzou a 

kalhotami, mezi rukavicemi a blůzou, nebo mezi kalhotami a botami (návleky). 

Kapuce bývá obvykle přišitá k blůze. 

• Obleky těžké – používají se tam, kde nestačí OST střední a kde hrozí styk s plameny. 

Jsou obvykle ušity jako komplet, se vstupem v zadové části  za asistence další osoby. 

Všechny typy jsou uzpůsobeny pro použití dýchacího přístroje. 
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4.4.1 Isotemp 2000 
 

 Patří do skupiny středně-těžkých žáruvzdorných obleků, dvoudílné provedení.  Bundu 

lze libovolně přetáhnout přes kalhoty a tímto oblek přizpůsobit různým velikostem postav 

uživatelů.  

 

 Oblek se skládá z těchto částí: 

 

• Kabát s kuklou a vakem pro dýchací přístroj 

• Kalhoty se šlemi 

• Rukavice – hliníková vrchní vrstva, kevlarová vnitřní vrstva 

• Zorník se zlatou vrstvou 

• Holínky pokryté hliníkovou vrstvou (v podrážce ocelová vložka, ze stejného 

materiálu je provedena i špička bot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 8: Skladba použitého materiálu na oblek Isotemp 2000 [9] 
 

Technické vlastnosti: hmostnost - 9,7 kg, chrání do teploty cca 800°C, možnost 

krátkodobého kontaktu s plamenm. Vyrábí se pouze v jedné velikosti.  

 

 
 
 
 

 

hliník 

membrána Nosný rastr ze 
skleněného vlákna 
skla 

Nehořlavá tepelná 
izolace 

Nomex III – vnitřní 

vrstva 
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obr. 9: Oblek proti sálavému teplu Isotemp 2000 [21] 
 
 

4.4.2 OL 2 
 
 Jedná se o střední ochranný oblek proti sálavému teplu. Ochrana spočívá 

v reflexivnosti radiace. Je zhotoven ze skleněné vakuově pohliníkované tkaniny GGA fy 

Excalor. Na podšívku je použito bavlněné tkaniny s nehořlavou úpravou ˝Mofos˝ od fy 

Technolen.   

 
 Oblek se skládá z: 
 

• Kalhot se zvýšeným pasem a šlemi 

• Kamaší (kryt obuvi) – upínají se na kalhoty 

• Dýchacího přístroje (není součástí obleku) 

• Masky (není součástí obleku) 

• Ochranné přilby 

• Kukly se zorníky z Au povlakem (pro ostrý zásah) nebo z PVC pro výcvik 

• Ochranných tříprstých rukavic (vkládají se do rukávů) 

• Blůzy v zádové části upravené pro DP Saturn  
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                                           obr. 10: Oblek proti sálavému teplu OL 2 [28] 
 

4.5 Ochranné obleky proti chemickým látkám 
 
 Rozdělení: 
 

• Rovnotlaké 

• Přetlakové 

 

• Dýchací přístroj vně obleku 

• Dýchací přístroj uvnitř obleku 

 

• Forma A střihu – jednodílný ochranný oblek s kapucí – kombinéza. Chrání před 

nebezpečím potřísnění, výstřiku chemické látky.  

• Forma B střihu – jednodílný oblek s kapucí uzpůsobenou pro nasazení ochranné 

masky s rukavicemi a ochranné obuvy. 

• Forma C střihu – velkoobjemový střih – přetlakový systém. 

 

Spoje u ochranných obleků jsou svařované nebo lepené, kdy spoj je ještě přelepen 

izolačním pásem materiálu. Nosný materiál, tzv. kostra – používá se polyamidové vlákno, na 

které jsou naneseny vrstvené materiály vně i vnitřně. Nevýhodou je přehřívání organismu – to 

se může řešit nošením chladící vesty, či použitím speciálních autonomně chlazených obleků. 
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4.5.1 OPCH 90 
 

 Je to plně hermetický, přetlakový oděv, který je střihově řešen jako jednodílná 

kombinéza s kapucí, v níž je zabudován panoramatický zorník. Únosnou hodnotu přetlaku 

uvnitř obleku zajišťují dva výdechové ventily. Konstrukce umožňuje nošení tlakových lahví 

uvnitř obleku, nohavice kombinézy jsou opatřeny vnější manžetou pro přetažení přes 

ochranné holínky a v chodidlové části jsou uzavřeny. Pětiprsté ochranné pryžové rukavice se 

nasazují na podvlékací textilní rukavice a s rukávem jsou hermeticky spojeny rozebíratelným 

způsobem.  

  

Technické vlastnosti: hmotnost oděvu – 3,5 kg (bez DP a holínek), přetlak v oděvu – 0,4 

kPa. Materiál oděvu – Butylkaučuk s retardérem hoření, zorníku – polymethylmetakrylát. 

Odolnost – minimálně 3 hodiny proti kyselinám, zásadám, plynům, párám a aerosolům 

většiny organických látek. Maximálně 30 minut proti organickým rozpouštědlům a aminům.  

  

                                           
                                               

obr. 11: Oblek proti chemickým látkám OPCH 90 [29] 

 

4.5.2 Sunit 
 
 Oblek je vyroben z neprodyšného textilu s nánosem speciální pryže, který nemění své 

elastické vlastnosti od -30˚C a je stálý do +80˚C, krátkodobě do +120˚C. Je složen z blůzy, 

kalhot, rukavic a holínek, které jsou neoddělitelnou součástí kalhot. K obleku je možno použít 

běžnou ochranu obličeje (masku, ochranný štít) a ochranu dýchacích cest dýchacím 
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přístrojem. Nesmí se použít ve výbušném prostředí, v místech výskytu rozpouštědla, případně 

v prostředí s vysokou koncentrací nebezpečných plynů a par – oblek není plynotěsný.   

  

                                               
 

obr. 12: Oblek proti chemickým látkám Sunit [28] 

 
 

4.6 Přilby a kukly 
 

Přilby pro hasiče slouží k ochraně hlavy před mechanickým poraněním, ochranné štíty 

chrání oči a obličej před drobnými mechanickými částmi a proti vlivům tepelného záření. 

Skořepiny jsou vyrobeny z polyamidu, štíty většinou z polykarbonátu. Uvnitř přileb se 

nachází nastavitelná náhlavní poduška, dále pak podbradník a zátylník. Údržba spočívá 

v omytí přilby vlažnou vodou a mýdlem, kožené části se desinfikují lihobenzínem. Přilby se 

okamžitě vyřazují z provozu pokud [5]: 

a) je zjevně poškozena jakákoliv součást zajišťující ochranu 

b) byla-li vystavena nárazu větším než 45J 

c) byla-li skořepina poškozena chemickou látkou   

4.6.1 Gallet F1  SA 
 

Je to nejpoužívanější typ hasičské přilby v Evropě. Konstrukce přilby je přizpůsobena 

pro použití obličejových masek s upínacími sponami ´kandahár´. Mezi skořepinou přilby a 

tlumící vrstvou je prostor, který zajišťuje proudění vzduchu a odvětrávání přilby. Obličejový 
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štít je potažen jednostranně průhlednou vrstvou pozlacení, která účinně zvyšuje tepelnou 

bariéru. Blíže k obličeji jsou v přilbě integrovány zasouvací ochranné brýle z čirého plastu, 

které se ovládají páčkou na vnější straně přilby. Vhodná pro velikosti hlavy 50-58 cm, váha 

1400g. 

 

  

 
 

obr. 13: Zásahová přilba Gallet F1 SA [22] 
 
 
 
 

4.6.2 Schuberth F200 Auer 
 

Skořepina přilby je ze sendvičového duroplastového materiálu. Pod skořepinou se 

nachází přizpůsobitelný systém na různé velikosti hlavy – umožňuje pružně zachytit 

mechanické rázy a zaručuje pevné držení. Díky transparentnímu štítu je zaručena výborná 

průhlednost. Vhodná pro velikosti hlavy 53-62 cm, váha 1200g. 

 

 
            obr. 14: Zásahová přilba Schuberth F200 Auer [29]  
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4.6.3 VFR 2000 
 
 U této přilby bylo k výrobě skořepiny použito high-tech Kevlarové vlákno. Pro její 

ještě větší pevnost je použito žebrovité konstrukce s příčným a podélným křížením vláken a 

oblým zakončením krajů. Vnitřní tlumící vrstvu tvoří dvě části ze speciální pěnové hmoty o 

různé hustotě. Vnitřní plocha v kontaktu s hlavou je pokryta měkkou výstelkou Coolmax 

Dupont, která dobře odvádí pot, dovoluje lepší odvětrání a velmi účinně reguluje teplotu 

v přilbě. Výstelka je vyjímatelná a lze ji snadno prát. Ochrana obličeje je dvojitá – jsou to čiré 

brýle z nehořlavého polykarbonátu a obličejový štít z téhož materiálu, který je navíc potažen 

speciální vrstvou pokovení, zaručující co možná nejlepší ochranu obličeje před sálavým 

teplem.  Je vhodná pro velikosti hlavy 52-64 cm.   

 

  

                                         
 

obr. 15: Zásahová přilba VFR 2000 [17] 
 

4.6.4 Kukla - TP DE 2/97  
 

Vyrobena z materiálu Nomex Delta C – slouží jako ochrana proti nepříznivým 

povětrnostním vlivům a zabraňuje ošlehnutí hlavy 
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       obr. 16: Kukla TP DE 2/97 [29]    
 
 
 

4.7 Zásahové a pracovní rukavice  
 
 Slouží k ochraně rukou proti mechanickým rizikům, chladu a chemikáliím.  
 

4.7.1 Profiline 
 

Jsou určeny k ochraně rukou hasiče při zásahu. Jsou vyrobeny z impregnované kůže, 

vnitřní vložka je z pleteniny Kevlar, membrána Gore-Tex zajišťuje na jedné straně 

prodyšnost, na druhé odolnost proti vodě. Rukavice jsou zesíleny na exponovaných místech 

impregnovanou kůží a nacházejí se na nich karabinky pro uchycení.  

 
 

 
 

      obr. 17: Zásahové rukavice Profiline [29]  
  
 

4.7.2 Chelsea 
 
 Základní a nosnou vrstvou pro hřbet rukavice je textilní materiál Nomex, ten je 

doplněn kevlarovými výztuhami, zvyšující ochranu v nejexponovanějších místech. Dlaň je 
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vyrobena ze speciálně vrstveného Kevlaru, odolného proti teplu, oděru a řezu. Rukavice jsou 

vybaveny speciální membránou nepropouštějící tekutiny, krev, bakterie a chemické látky. 

 

                                                 

 

obr. 18, Zásahové rukavice Chelsea [30] 

 

4.7.3 Taskmaster Derbis Glove 
 

 Pracovní rukavice – mají speciálně upravenou lícovou useň Pyrohide, hřbet rukavice 

je z bavlny, podšívka je bezešvá z Kevlaru se skelným vláknem. Niti jsou ze 100% bavlny.  

 

                                         

 

obr. 19: Zásahové rukavice Taskmaster Derbis Glove [16] 
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4.8 Zásahová obuv 
 
 Obuv slouží jako ochranný prostředek, který zajišťuje ochranu nohy hasiče před 

mechanickými a chemickými riziky.  

 

4.8.1 Ranger 
 

Svrchní materiál POLY-RUBER – jedná se o syntetický materiál na bázi neoprenu 

odolný proti chemikáliím, teplotě do 500 °C, má vysokou pevnost proti proražení, odolnost 

proti UV záření a ozonu. Vystýlka je šindelové konstrukce z materiálu KEVLAR/NOMEX, 

ten zaručuje vysokou odolnost proti teplu, plamenům a prořezu. Podrážka je speciálně 

tvarovaná a hluboko uchycená, se zvýšenou trvanlivostí. Obuv je vybavena nerezovou kapslí 

SAFE-TOE, mezipodešví z nerezové oceli, vlněnou izolací proti chladu a polyuretanem 

vypěněnou kotníkovou chodidlovou částí.  

 

 

 
 

       obr.20: Zásahová obuv Ranger [29]  
 
 

4.8.2 Haix Fire Flash 
 

Jedná se o boty s GORETEX membránou, boty jsou odolné vůči vodě, chemikáliím a 

antistatické. Mají rychlouzávěr umožňující individuální přizpůsobení boty tvaru nohy a dále 

pak HAIX – Climate – Systém. Podrážka  je odolná vůči olejům, benzínu a kyselinám.    
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      obr. 21: Zásahová obuv Haix Fire Flash [29] 

 
 

4.8.3 Prabos S63536 
 
 Holeňová obuv pro hasiče z hovězinové usně s hydrofobní úpravou. Je vyrobena 

lepeným způsobem na pryžové podešvi, opatřena ocelovou tužinkou. Odolná proti 

propíchnutí, antistatická, podešev odolává teplotám do 300˚C. Velikost 39-48. 

 

 

                                       
 
obr. 22: Zásahová obuv Prabos S63536 [15] 
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4.9 Rozdělení ochranných prostředků v USA 

 

V USA byly díky organizaci EPA – Enviromental Protection Agency zavedeny 4 

stupně ochranných prostředků při zásahu na nebezpečnou látku [7,8] Jednotlivé stupně 

ochrany jsou rozděleny podle klíčových rizikových faktorů, kterými jsou – možnost inhalace, 

absorpce kůží, kontakt s kůží, kontakt s očima). Dělení je následující: 

 

Level A – tento stupeň ochrany se používá pokud je: 

 

1. Nebezpečná látka identifikována a zásah na ni vyžaduje maximální ochranu 

kůže, očí a dýchacího systému na základě vysoké koncentrace plynů, výparů 

atd., nebo na místě zásahu hrozí vysoké riziko postříkání, potopení se, nebo 

vystavení se neidentifikovaným výparům, plynům, kapalinám či částicím látky, 

která může poškodit kůži či je kůží absorbována. 

2. Látky s vysokým stupněm nebezpečí pro kůži jsou identifikovány, nebo se 

očekává jejich přítomnost a je možný kontakt s kůží. 

3. Zásah se provádí ve špatně větraných oblastech a nebylo rozhodnuto, zda je 

použití stupně ochrany Level A zbytečné. 

 

Vybavení se skládá z: 

 

1. Přetlakového dýchacího přístroje 

2. Uzavřeného ochranného chemického obleku 

3. Kombinézy (1) 

4. Dlouhého spodního prádla (1) 

5. Vnějších, chemicky odolných rukavic 

6. Vnitřních, chemicky odolných rukavic 

7. Chemicky odolné obuvi s ocelovou špičkou a klenkem  

8. Pevná ochrany hlavy (1) 

 

(1) Volitelné 
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Level B - tento stupeň ochrany se používá pokud: 

 

1. Látka byla ve vzduchu identifikována a vyžaduje vysoký stupeň ochrany 

dýchacích cest, nehrozí však vysoké riziko poranění kůže. 

2. Vzduch obsahuje méně než 19,5% kyslíku. 

3. Byly zjištěny výpary či plyny, které ale nejsou rizikem pro poranění kůže, či 

nejsou kůží absorbovány. 

 

Vybavení se skládá z: 

 

1. Přetlakového dýchacího přístroje 

2. Chemicky odolného obleku s kapucí  

3. Kombinézy (1) 

4. Vnějších, chemicky odolných rukavic 

5. Vnitřních, chemicky odolných rukavic 

6. Chemicky odolné obuv s ocelovou špičkou a klenkem  

7. Pevná ochrany hlavy (1) 

8. Obličejového štítu (1) 

 

(1) Volitelný 

 

Level C - tento stupeň ochrany se používá pokud: 

 

1. Atmosférické látky či tekuté látky, se kterými je možné přijít do kontaktu, 

nijak neohrožují ani nejsou absorbovány kůží. 

2. Jsou identifikovány nebezpečné látky ve vzduchu, ale k ochraně před nimi 

postačí respirátory. 

 

Vybavení se skládá z: 

 

1. Respirátoru 

2. Chemicky odolného obleku s kapucí  

3. Kombinézy (1) 

4. Vnějších, chemicky odolných rukavic 
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5. Vnitřních, chemicky odolných rukavic 

6. Chemicky odolné obuvi s ocelovou špičkou a klenkem  

7. Pevná ochrany hlavy (1) 

8. Obličejového štítu (1) 

 

(1) Volitelný 

 

Level D - tento stupeň ochrany se používá pokud: 

 

1. Ve vzduchu se nevyskytují nebezpečné látky 

2. U zásahových prací je vyloučeno riziko kontaktu nebo inhalace jakékoliv 

nebezpečné látky. 

 

Vybavení se skládá z: 

 

1. Kombinézy 

2. Rukavic (1) 

3. Chemicky odolné obuvi s ocelovou špičkou a klenkem  

4. Ochranných brýlí (1) 

5. Pevná ochrany hlavy (1) 

6. Obličejového štítu (1) 

 

(1) Volitelný 

 

Splnění těchto požadavků je dosaženo díky použití různých kombinací těchto 

ochranných prostředků – dýchacího přístroje, zásahového obleku, obleku proti chemických 

látkám či proti sálavému teplu. Zde jsou blíže popsány jednotlivé oděvy. 

 

Zásahový oblek – je navržen jako ochrana proti teplu, vlhku a dalším obvyklým 

situacím při zásahu. Plně vybavený oblek se skládá z helmy, dýchacího přístroje, kabátu a 

kalhot, ochranné obuvi, kukly a rukavic. Kyseliny a zásady mohou poškodit jednotlivé části 

oděvu a plyny mohou proniknout skrze oděv.  
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Oblek proti chemickým látkám – tyto poskytují výbornou ochranu proti některým 

chemickým látkám, ne však proti všem – proto je výrobce povinen spolu s oblekem dodat 

seznam chemikálií, u kterých není zásah v tomto oděvu životu nebezpečný. Existují jak typy 

na velmi omezený počet použití, tak ty, které je možno po dekontaminaci a otestování možno 

znovu použít ve větším počtu případů. Obleky mohou být, pokud to situace umožňuje, 

použity i s jinými typy oděvů. Existují tři různé druhy těchto obleků [7]: 

 

a) Plynotěsný protichemický oblek - je požadováno aby byl oblek odolný proti min. 20 

nebezpečným látkám (např. hexan, chlor, methylalkohol atd.). Jsou primárně určeny 

jako součást ochrany v Levelu A. I když poskytují maximální bezpečnost, mají 

několik značných omezení – není zajištěna výměna tepla, takže dochází k přehřátí těla 

hasiče, dále omezují pohyb, viditelnost a komunikaci. Musí být používány s dýchacím 

přístrojem.  

 

b) Kapalinotěsný oděv - tyto jsou vyrobeny ze stejných materiálu jako plynotěsné, ale 

chrání pouze proti kapalinám a ne plynům. Podle situace může být použit buď 

s dýchacím přístrojem, nebo respirátorem. Platí stejná omezení jako u plynotěsných.  

 

c) Podpůrný chemický oblek- nesmí se používat jako ochrana před radioaktivními a 

biologickými látkami. Musí zabránit vniku látky dovnitř obleku, součásti je respirátor. 

Platí stejná omezení jako pro výše popsané – viditelnost, komunikace atd.  

 

Obleky proti sálavému teplu – používají se tam kde teplotní podmínky přesahují 

možnosti standardního zásahového obleku. Jako u obleků proti chemickým látkám platí určitá 

omezení – omezují pohyb, viditelnost, komunikaci, zabraňují výměně tepla. Existují tři typy 

[7]: 

 

a) Approach suits - používají se u zásahů kde dochází k výskytu k vysokých hodnot 

sálavého tepla. 

b) Proximity suits - umožňují přiblížení se do bezprostřední blízkosti ohně. 

c) Fire entry suits - jsou to vysoce specializované obleky umožňující na omezenou dobu 

pracovat v plamenném prostředí   

 

Pro srovnání je uvedeno podrobné rozdělení protichemických obleků v ČR dle [18]: 



 51   

 

a) Typ 1 – plynotěsný protichemický oděv, ten se dále dělí na tří podskupiny: 

1) Typ 1a – plynotěsný protichemický oděv s přívodem dýchatelného vzduchu 

nezávislým na okolním ovzduší, např. autonomní dýchací přístroj s tlakovým 

vzduchem s otevřeným okruhem, nošeným uvnitř protichemického ochranného 

oděvu. 

2) Typ 1b – plynotěsný protichemický 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. 

3) Typ 1c – plynotěsný protichemický oděv s dýchatelným vzduchem 

vytvářejícím přetlak, např. přívodem vzduchu potrubím, přívodem vzduchu 

hadicí. 

b) Typ 2 – neplynotěsný ochranný oděv s dýchatelným vzduchem vytvářejícím přetlak 

uvnitř oděvu. 

c) Typ 3 – kapalinotěsný oděv. Ochranný oděv pro ochranu celého těla se spojením 

nepropustným proti postřiku mezi různými částmi – oděv nepropustný proti 

kapalinám.  

d) 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.  

e) Typ 5 – prachotěsný oděv. Ochranný oděv pro ochranu proti aerosolům suchých 

jemných prachů.  

f) Typ 6 – ochranný oděv těsný proti postřiku. Ochranný oděv proti chemikáliím pro 

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

nízký tlak.  
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4.10 Údržba oděvů 

 
Zásahové oděvy procházely v důsledku zvyšujících se požadavků na ně značným 

vývojem. Stejně tak  se však zvyšují i požadavky na jejich údržbu. Postupem času dochází 

díky tepelným, mechanickým a tepelným vlivům k postupné degradaci materiálu a tím ke 

snížení ochranných vlastností i životnosti. 

 

Součástí každého oděvu je certifikát a návod od výrobce – zde jsou popsány materiály, 

ze kterých je oděv vyroben, informace o používání, ošetřování, čištění, praní, skladování, 

kontrolách atd. U každého oděvu je povinností vést evidenci o praní a používaní. 

Dodržováním těchto postupů je zajištěno to, že si oděv zanechá své ochranné vlastnosti po 

celou dobu své životnosti.   

 

Na základě zkoušek výrobce stanovuje metody údržby a postupy kontrol, při tom 

berou v potaz připomínky a zkušenosti získané od uživatelů. 
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5. Vyhodnocení ochranných prostředků při vybraných činnostech 
 

 Množství používaných ochranných prostředků je vysoké. Otázkou však zůstává, jaká 

je spokojenost/nespokojenost hasičů s vybavením, které mají možnost používat při různých 

typech zásahů. Podle informací, získaných díky konzultacím s řadovými příslušníky, je 

jedním z omezení např. to, že není možné z prostorových důvodů dovybavit hasičské vozy o 

další ochranné prostředky, protože již tak jsou využity na maximum. Jako palčivý problém je 

také vnímáno omezení v důsledku klimatických podmínek, zejména v létě. Na jedné straně 

stojí ochrana organismu hasiče – tedy nutnost  se maximálně chránit za použití kompletního 

vybavení, na straně druhé je to nepohodlí způsobené pocením, díky extrémně vysokým 

teplotám. V řadě případů je proto oblek oblečen přímo na holé tělo hasiče, což je v přímém 

rozporu se zásadami používání a doporučeními výrobců.  

 

 K lepšímu popsání situace byl rozeslán dotazník na všechna krajská ředitelství HZS 

ČR, odpovědi zpět došly z osmi z nich. V jednom případě byl tento dotazník rozdán mezi cca 

20 hasičů, v 7 případech odpověděl příslušník oddělení služeb. Je zaměřen na použití 

ochranných prostředků při určitých druzích zásahů a otázky byly položeny takovým 

způsobem, aby co nejlépe postihly danou problematiku.  

 

 

Z došlých odpovědí vyplývá následující: 

 

a) Při zásazích, kdy je již průzkumem či jinou činností vyloučena možnost požáru, 

výbuchu či úniku chemických látek, hasiči používají obleky Fireman Tiger nebo 

Fireman V. U prvně jmenovaných jsou maximálně spokojeni, v druhém případě také, 

ale v krátkodobém horizontu by dali přednost oblekům Tiger. V několika případech 

byla zmíněna skutečnost, že pokud jsou tyto zásahy dlouhodobé a stále panují výše 

zmíněné podmínky, často velitel rozhoduje o použití oděvu PS2.  

 

Prvotní je ochrana hasiče, takže použití třívrstvého obleku je nezbytné. Pakliže ale 

panují nepříznivé klimatické podmínky, dochází k přehřátí organismu. Jak vyplývá ze 

statistiky, přetížení a stres mají největší vliv na zranění/úmrtí hasičů, tudíž použití 

obleků umožňující lepší výměnu tepla je více než vhodné. I po použití PS 2 je však 
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nutné dbát zvýšené opatrnosti z důvodu snížené odolnosti těchto obleků například 

proti pořezání, probodnutí atd.   

 

b) Pokud probíhá zásah na vodě, jsou hasiči ve většině případů vybaveni obleky PS 2 

spolu se záchrannou vestou a speciální přilbou, v jednom případě to byl komplet 

Fireman Tiger. Hasiči nevyslovili žádné námitky. 

 

Tyto zásahy jsou speciální v tom, že hrozí riziko pádu do vody. V případě použití 

zásahového oděvu hrozí jeho rychlé ztěžknutí, stáhnutí hasiče pod hladinu a nebezpečí 

utonutí. Standardní helma a stejně tak i obuv jsou, pokud by k této situaci došlo, také 

velmi nevhodné. Ideální skladba obleku je následující: 

 

1) Ochranný neoprénový oblek (suchý či mokrý). Suchý – je vyroben 

z vodotěsné tkaniny, takže brání vniknutí vody. Mokrý – nezabraňuje 

vniknutí vody, ale zamezuje její cirkulaci, takže nedochází k tepelným 

ztrátám. 

2) Neoprénové rukavice – chrání před chladem a mechanickým poškozením. 

3) Neoprénové boty – zabraňují ztrátám tepla, navíc nejsou šněrovací, takže 

nehrozí jejich ztráta. 

4) Přilba ze speciálních materiálů (kevlar, laminát). 

5) Záchranná vesta – hlavní funkcí je nadnášení těla hasiče, slouží však také 

jako nosič na různá příslušenství, chránič hrudníku a páteře, zabraňuje 

ztrátám tepla. 

  

Problémem takto složeného oděvu je však jeho cena. Díky ní je umožněno jeho 

používání jen úzké skupině příslušníků – potápěčů. V reálných situacích, kdy se na 

místo zásahu dostavují nejdřív hasiči na prvním voze bez tohoto vybavení, je 

nejlepším řešením použití obleku PS 2 s vestou a speciální helmou. A to samozřejmě 

za věnování zvýšené pozornosti v důsledku jeho snížených ochranných vlastností 

v porovnání se zásahovým oděvem.  

 

c) Nejvíce prostoru hasiči věnovali otázce týkající se námětů a připomínek ke 

stávajícímu vybavení. Zde panovala všeobecná shoda, že jednotky chtějí být vybaveny 

oblekem Fireman Tiger. Jako důvody uvádějí lepší ochranu těla proti stávajícím 
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oblekům, pohodlnější a kvalitnější materiál. Dále si přejí jejich častější obměnu a 

pokud by to bylo možné, chtějí, aby byli hasiči vybaveni ještě jedním stejným 

oblekem záložním. Důvodem je skutečnost, že při promočení/propocení není v mnoha 

případech možno využívat oblek záložní – často nejsou vůbec k dispozici a pokud ano, 

jsou  nevyhovujícího stáří či velikosti.    
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Závěr 
 

 

Jak z této práce vyplynulo, řešení ochrany hasiče, vystavujícímu se dennodenně 

nežádoucím účinkům ohrožující jeho zdraví, je velmi složité a stejně tak i důležité. Ze 

statistik vyplývá, že jeho zranění často souvisí s používáním ochranných prostředků – a tento 

vliv je jistě nezanedbatelný. Pravdou ale je, že v mnoha případech je tomu díky nesprávnému 

používání či podcenění situace a netřeba zdůrazňovat, že i tak jsou tato čísla v porovnání s 

uchráněnými životy minimální. 

 

Díky množství druhů rizik a jejich možné kombinaci jsou požadavky kladené na 

ochranné prostředky velmi vysoké. Každá země má svůj vlastní standard, ten sem se pokusil 

částečně ukázat na příkladu srovnání obleků mezi ČR a USA. Otázka jaký přístup je lepší, by 

měla být spíš položena profesionálům, kteří mají více zkušenosti z praxe. Nepochybuji však, 

že v obou případech je vždy cílem co největší možná ochrana.  

 

Co se týká vybavení ochrannými prostředky při zásahu, prioritou je maximální 

bezpečí. Ke slovu však postupem času přichází i jiné faktory – jako např. klimatické 

podmínky, doba zásahu, měnící se činnost, používání technických prostředků atd. Je proto 

nutné zvolit správný kompromis mezi ochranou zdraví a komfortem nošení zásahového 

oděvu.  

 

Informace nezbytně nutné k řešení tohoto úkolu jsem získával z odborné tuzemské i 

zahraniční literatury a Internetu. Neocenitelným pomocníkem mi byly konzultace s běžnými 

uživateli ochranných oděvů – tedy příslušníků HZS.  

 

V úvodní kapitole je provedeno statistické zhodnocení zásahů s důrazem na jejich 

typy, použité ochranné prostředky a následky na zdraví a život hasičů.  

 

V další kapitole jsou popsány různé druhy nebezpečí, se kterými se hasiči setkávají. 

Každé z nich je definováno, jsou popsána místa  výskytu, případně příznaky projevující se na 

organismu člověka. U každého je popsána ochrana, kterými se brání jejím účinkům. 
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Dále jsem se snažil popsat fyziologické reakce organismu při extrémních situacích. 

Negativní vlivy byly charakterizovány, popsány jejich průběh a důsledky na tělo, u vybraných 

vlivů jsem doplnil i zásady první pomoci. Pro lepší popsání těchto účinků v návaznosti na 

zásahové obleky by bylo vhodné získat informace o vlivu ochranných prostředků na některé 

tyto jevy, avšak ty jsem neměl k dispozici.  

 

Samotné ochranné oděvy a prostředky jsem popsány v další kapitole. Díky tomu, že 

jich je používáno relativně velké množství, jsem se zaměřil jen na určité z nich – dle mého 

názoru nejpoužívanější. Informace jsem se snažil doplnit, pokud to bylo možné, o technické 

vlastnosti a obrázky. V této kapitole jsou zahrnuta i doporučení údržby oděvů, mající 

významný vliv na jejich životnost a dále pak základní informace o rozdělení obleků v USA a 

porovnání některých typů s těmi používanými v ČR..  

 

Důležitá část mé diplomové práce je vytvořena pomocí dotazníku. Odpovědi hasičů se 

shodovaly a dávají jasný signál, jakým směrem by  mělo používání vybavení směřovat a jaké 

jsou nejpalčivější problémy.  

 

Snažil jsem se získat nejnovější informace a na jejich základě tak vytvořit práci, díky 

kterým by mohl někdo další pokračovat v řešení výše uvedeného problému.  
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Příloha 1 

Užití zásahového oděvu a ochranných prostředků při zásahu 
Jan Vavrečka 

1  

Statistické údaje 

 
 

Tabulka 1: Základní údaje o událostech v ČR 2003-2007 [22-25] 
 

 2003 2004 2005 2006 Σ 
Průměrná doba zásahu v minutách 107 87 119 142 455 
Počet událostí s použitím ochr. prostř. 5 023 5 006 5 085 5 100 20 214 

Počet zásahů s obleky proti sálavému teplu 270 206 107 220 803 
Počet zásahů s obleky protichemickými 3 8 8 2 21 
Počet zásahů s dýchacími přístroji 
vzduchovými 

4 439 4 066 4 467 4 502 17 474 

Počet zásahů s dýchacími přístroji 
kyslíkovými 

36 77 77 30 220 

Tabulka 2: Doba zásahu a použití ochr. prostř. [22-24] 

 2003 2004 2005 2006 2007 
 Úmrtí  Zranění Úmrtí  Zranění Úmrtí  Zranění Úmrtí  Zranění Úmrtí  Zranění 
Profesionální 1 264 0 244 2 189 0 273 1 321 
Dobrovolní 2 126 0 80 1 82 1 121 0 134 
Celkem 3 390 0 324 3 271 1 394 1 455 

Tabulka 3: Úmrtí a zranění hasičů v ČR 2003-2007 [22-25] 

 

DRUH UDÁLOSTI 2003 2004 2005 2006 2007 Σ 
Požáry  28 156 20 550 19 484 19 665 21 858 109 713 
Dopravní nehody 21 503 21 188 20 681 18 976 21 297 103 652 
Živelné pohromy 1 796 1 605 2 279 5 414 10 046 21 144 
Úniky nebezpečných látek 
z toho "ropných produkt ů" 

5 883       
4 904 

5 550 
4 572 

5 630 
4 616 

5 809 
4 644 

6 373 
5 177 

29 245 
23 913    

Technické havárie 40 994 46 814 40 413 49 785 48 090 226 096 
Radiační havárie a nehody 0 3 2 4 0 9 

Ostatní mimořádné události 154 100 48 735 180 1 217 
Plané poplachy 8 023 7 626 7 846 8 409 8 155 40 059 
UDÁLOSTI CELKEM 106 509 103 436 96 833 108 797 115 999 531 578 



Příloha 2 

Užití zásahového oděvu a ochranných prostředků při zásahu 
Jan Vavrečka 
 

1 

Dotazník 
 
 

Prosím Vás o pomoc při vyplňování tohoto anonymního dotazníku, jehož cílem je 
zhodnocení ochranných oděvů a ochranných prostředků hasičů. Správnou odpověď zatrhněte 
(zakroužkujte), případně blíže popište. Děkuji za spolupráci.  
 
 

1. Jaký druh ochranného oděvu používáte při zásahu, kde nehrozí riziko požáru – např. 
úklid po dopravní nehodě atd.?  

 
 

2. Vyhovuje Vám tento oděv? (Pokud NE napište jaký by jste zvolili).       ANO/NE 
 

 
3. Omezuje Vás nějaká součást oděvu či ochranný prostředek při výše uvedené činnosti? 
 (Pokud ANO, napište jaká a jakým způsobem).           ANO/NE 

 
 
4. Jaký druh ochranného oděvu používáte při zásazích na vodě? 

 
 

5. Vyhovuje Vám tento oděv? (Pokud NE napište jaký by jste zvolili).       ANO/NE 
 

 
6.   Omezuje Vás nějaká součást oděvu či ochranný prostředek při výše uvedené činnosti? 
 (Pokud ANO, napište jaká a jakým způsobem).           ANO/NE 

 
 
7. Pokud provádíte jinou činnost než výše uvedené, zvolili byste jiný ochranný oděv než 

normálně používaný?               ANO/NE 
(Pokud ANO, napište jaký a u jaké činnosti)            

 
 

8.  Omezuje Vás jakákoliv součást oděvu či ochranný prostředek při nějaké další, jiné 
činnosti než jsou popsány výše? (Pokud ANO, napište jaký a u jaké činnosti) ANO/NE 

 
 
9. Prostor pro další připomínky či náměty týkající se ochranných oděvů a ochranných 

prostředků:  
 

 
 

 

 


