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1. Úvod 

 

 Dnešní dobu lze charakterizovat intenzivním rozvojem ve všech sférách života. 

Pokrok p�ináší s sebou �adu pozitivních vymožeností, ale také sou�asn� negativa. K t�mto 

záporným v�cem pat�í také zvýšené nebezpe�í, které souvisí s používáním stále v�tšího 

množství ho�lavých hmot, zejména plast�. Jde o nebezpe�í vzniku požáru. V dnešní dob� 

se podíl plastu ve výbav� domácností neustále zvyšuje, p�i vzniku požáru napomáhají jeho 

rychlému rozvoji. Požáry každoro�n� zp�sobují zna�né ztráty na životech a zdraví lidí a 

sou�asn� nemalé škody na majetku a životním prost�edí. V �eské republice tak každoro�n� 

zahyne p�es 100 osob, mnohonásobný je po�et zran�ných a p�ímé materiální škody 

dosahují kolem 1 miliardy korun. 

 Sféru aplikace plast� v budovách je možno rozd�lit na konstruk�n� stavební �ást 

(obklady, laminování, dve�e, okna), �ást tepeln� izola�ní (podlahy, st�ny, st�echy), výpln� 

sv�tlíku a oken, podlahoviny, elektrická a elektronická za�ízení v budovách: elektrické 

kabely, vodi�e, trubky) a vnit�ní vybavení budov (nábytek, textil a �ada dalších za�ízení). 

Ve v�tšin� p�ípad� jsou zde plasty kombinovány s p�írodními materiály ho�lavými i 

neho�lavými (kov, beton, d�evo, kompozity atd.) 

 Zna�né požární riziko plastických hmot vedlo i k vývoji plast� se sníženou 

ho�lavostí. Jejich podstata však z�stává stejná, jedná se stále o organické, a tedy ho�lavé 

materiály. I když p�i požáru neho�í plamenem, po ur�ité dob� vlivem vysoké teploty 

degradují, ho�í respektive uhelnatí a zcela ztrácejí své mechanické vlastnosti. Toto 

nebezpe�í je obzvláš� významné ve stavebnictví, kde dochází k zna�nému soust�ed�ní 

ho�lavých polymerních materiál�.  

 Ho�ení plast� v budovách je provázeno velmi horkým plamenem a zna�ným 

uvoln�ním tepla. Rychlé rozší�ení požáru v objektech, ve kterých jsou jako konstruk�ní 

materiály požity plasty, je �asto umožn�no i nevhodným uspo�ádáním použitých prvk�. 

Dochází k tomu nap�íklad u r�zných experimentálních staveb, kde se mnohdy sledují jiná 

než bezpe�ností hlediska (nap�íklad estetická), a n�které aspekty požární bezpe�nosti jsou 

odsouvány do pozadí. 

 P�i požáru dochází, v malých a špatn� odv�trávaných místnostech, k nahromad�ní 

vysoké koncentrace toxických zplodin. P�ítomnost plynných toxických zplodin ho�ení 

v uzav�ených prostorách, zejména v obytných budovách, a související snížení obsahu 
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kyslíku ve vzduchu, m�že vyvolat inkapacitaci nebo zp�sobit smrt d�íve než je osoba 

vystavena p�ímému p�sobení požáru, p�i n�mž teplo zp�sobuje popálení k�že a horké 

plyny mohou rovn�ž poškodit plíce. 

Dým a toxické plyny jsou primární p�í�inou smrti více než t�etiny ob�tí. Zna�ný 

po�et úmrtí p�i požáru je p�ipisován otrav� oxidem uhelnatým, a to dokonce p�i 

koncentracích mnohem nižších než jsou uvád�né letální (smrtelné) hodnoty. Tuto 

skute�nost lze vysv�tlit synergickým ú�inkem p�ítomných zplodin ho�ení. O synergickém 

ú�inku hovo�íme, když toxická odezva sm�si je v�tší než suma ú�ink� p�ítomných 

toxických slou�enin. Takto lze chápat nap�íklad spole�ný ú�inek oxidu uhelnatého a 

kyanovodíku. Když oxid uhelnatý zamezuje transport kyslíku krví a kyanovodík 

znemož�uje tkáním zužitkovat kyslík, lze hovo�it o synergickém efektu t�chto dvou 

toxických látek. 

Rychlost ší�ení dýmu a horkých toxických plynných zplodin v uzav�eném prostoru 

zp�sobuje, že nejvíce ob�tí je zasaženo v pr�b�hu první fáze požáru. Hlavní nebezpe�í 

dýmu tkví ve snížení viditelnosti a tím i zvýšení rizika poškození zdraví. Nep�íjemn� 

p�sobí dým na o�i a horní cesty dýchací, což m�že rovn�ž p�isp�t k panice. 

Pro odpovídající provedení zásahu p�i požárech i z hlediska ochrany lidí a 

zasahujících jednotek, je pot�ebné mít informace o p�edpokládaných dominantních 

plynných zplodinách ho�ení, tzn. o t�ch, které se podílejí na výsledné toxicit� v ovzduší a 

sv�j význam má i znalost složení tuhých uhlíkatých zbytk�.  
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2. Rešerše informací o vzniku toxických zplodiny p�i tepelné degradaci a ho�ení 

plastických hmot 

 

2.1 Toxicita zplodin ho�ení plast� 

 V této kapitole se zam��ím na vznik dominantních zplodin ho�ení, protože ty m�ní 

výslednou toxicitu. 

 Plasty jsou syntetické makromolekulární látky, které mají vysokou molekulovou 

hmotnost. Nesmíme zapomenout, že plasty jsou i v domácnostech nap�íklad lina, bytové 

textilie, oble�ení, umakartová jádra, v budovách se zvyšuje také výskyt plastového potrubí 

pro rozvod pitné vody, topné vody atd. Velké využití makromolekulárních látek 

v domácnostech má vedle kladného p�ínosu i negativní stránky, hlavn� p�i bytových 

požárech. Dochází k tomu, že organická hmota za�íná p�sobením zvýšených teplot 

degradovat. Komplexní proces tepelné degradace a následného ho�ení lze charakterizovat 

zna�nou rychlostí probíhajících d�j� za sou�asného uvol�ování velkého množství tepla a 

dýmu, obsahujícího toxické zplodiny ho�ení. Plynné zplodiny ho�ení mohou negativn� 

ovlivnit zasahující jednotky i �lov�ka.  

Z hlediska možného toxického p�sobení dominantních plynných zplodin, 

vznikajících p�i ho�ení látek a materiál�, m�žeme �íct, že v ho�lavých materiálech je 

nejvíce zastoupen uhlík. P�i dokonalém ho�ení je oxidován na oxid uhli�itý. P�i 

nedokonalém ho�ení, pokud je p�ívod kyslíku omezen jako nap�íklad p�i bytových 

požárech v uzav�ených prostorách, vzniká oxid uhelnatý. Vedle t�chto dvou typických 

plynných produkt� ho�ení mohou vznikat i jiné dominantní toxické zplodiny, záleží na 

složení látek a pr�b�hu ho�ení.  

 

  

2.2 P�ehled charakteristických vlastností vybraných polymerních materiál� [1] 

 

V obytných budovách se nej�ast�ji setkáváme s následujícími vybranými plasty: 

 

o Polyethylen (PE) – trubky na rozvod vody a plynu, izolace elektrických za�ízení a 

kabel� pro vysokofrekven�ní techniku, nádoby, obalové materiály, fólie, izolace 

trubek s teplou i studenou vodou atd. 

o Polypropylen (PP) – spot�ební zboží, trubky, fólie, izola�ní materiál atd. 
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o Polystyren (PS) – hra�ky, bižuterie, kuchy�ské zboží (nádobí), fólie, sk�í�ky 

televizních a rozhlasových p�ijíma��, obalový materiál (kelímky pro potraviná�ské 

výrobky, kosmetiku a drogistické zboží), desky pro tepelnou a zvukovou izolaci, 

jako sou�ást sendvi�ových panelových konstrukcí, st�ešní desky atd. 

o Polvinylchlorid (PVC) – trubky, desky, okna, dve�e,okapové žlaby, svody, 

dekora�ní a obkladové zboží, um�lá k�že a koženky, nepromokavé od�vy a plášt�, 

podlahoviny, kelímky a tácky, d�tské hra�ky, izola�ní materiál, používá se 

v obalové technice, �alounictví, obuvnickém a kožed�lném pr�myslu atd. 

o Polyamidy (PA) – potahové textilie v �alounictví (nábytek, seda�ky), jako 

nášlapné vrstvy koberc�, záclony, v od�vním pr�myslu (dámské pun�ochy, 

sportovní oble�ení, pracovní oble�ení v kombinaci s p�írodními vlákny (šatovky), 

pletené zboží ( ponožky, svetry), sportovní ná�adí (lyže, tenisové rakety) atd. 

 

2.2.1 Polyethylen (PE) 
 

 Polyethylen pat�í mezi nejjednodušší plastické hmoty. Je to látka �áste�n� 

krystalická, pevná, houževnatá, pružná, parafinového vzhledu a omaku. Pravidelná 

molekulová struktura lineárního �et�zce podmi�uje pom�rn� velkou pevnost a chemickou 

odolnost. Kristalinita se projevuje sníženou propustností sv�tla, pro polyethylen  a další 

podobné plasty je charakteristický mlé�ný bílý zákal. Je prakticky nerozpustný 

v organických rozpoušt�dlech. 

 Rozlišujeme dva druhy polyethylenu: vysokotlaký a nízkotlaký polyethylen. 

 

Tabulka �. 1 Požárn� technické charakteristiky n�kterých druh� polyethylenu 

 

 Kyslíkové 

�íslo 

Spalné 

teplo 

Teplota 

vzplanutí 

Teplota 

vznícení 

Název OI QS FIT SIT 

 [% O2] [MJ.kg-1] [°C] [°C] 

PE – Bralen (rozv�tvený) 17,7 44,9 340 350 

PE – Liten (lineární) 17,5 46,4 360 385 

PE – fólie 17,0 44,0 370 390 

PE – Urlen (leh�ený) 17,8 43,2 360-370 410-420 
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Pr�b�h tepelné degradace polyethylenu 

 

 P�i zah�ívání polyethylen nejd�íve m�kne, poté ztrácí typický bílý mlé�ný zákal a 

postupn� klesá jeho viskozita – dochází k jeho tavení. Tavenina p�i postupn� zvyšující se 

teplot� a klesající viskozit� dosáhne teploty rozkladu, to znamená, že energie vazeb 

v polymerním �et�zci se vyrovnává s tepelnou energií obsaženou v zah�ívané látce. 

D�sledkem toho je rozklad polyethylenu, p�i �emž se uplat�uje p�edevším mechanismus 

frakcionace �et�zce a sou�asn� oxidace t�chto uhlovodíkových �et�zc�. Z povrchu taveniny 

se za�íná uvol�ovat bílý dým a v tavenin� vznikají bublinky. Povrch taveniny se pokrývá 

bublinkami, avšak díky její nízké viskozit� nedochází k vyp��ování taveniny. Je-li rozklad 

polyethylenu dostate�n� intenzivní, dosáhne-li koncentrace pyrolýzních produkt� ve sm�si 

se vzduchem spodní mez ho�lavosti, pak m�že dojít k zapálení sm�si. P�i ho�ení 

polyethylenu ho�í plynné produkty tepelného rozkladu p�vodního materiálu. Ho�ení 

polyethylenu je sice navenek podobné ho�ení kapalin, avšak rozdílný je mechanismus 

tvorby ho�lavých par. U kapalin vznikají fyzikálním procesem (vypa�ováním). Tento 

proces je vratný, ochladíme-li páry kapaliny, dojde k její zp�tné kondenzaci. Vznik 

plynných produkt� p�i zah�ívání polyethylenu je umožn�n až jeho rozkladem, a  v tom 

p�ípad� již nem�že jít o vratný proces. P�i ho�ení polyethylenu neho�í páry polyethylenu, 

ale fragmenty jeho makromolekul jako jsou parafinické uhlovodíky, aldehydy cyklické 

uhlovodíky apod. P�i ho�ení nezanechává uhlíkaté zbytky.  

Nap�íklad polyethylenová fólie je lehce zápalná, ho�í pom�rn� rychle a ustálen� 

namodralým plamenem se žlutým okrajem. Dým je p�itom tém�� neznatelný. Je-li 

polyethylen zapalován v kompaktní form� a ve v�tším objemu, pak je zapalování pom�rn� 

obtížné. Materiál je nejd�íve nutno roztavit a taveninu zah�át na teplotu pyrolýzy. Teprve 

je-li koncentrace pyrolýzních produkt� dostate�ná nastává plamenné ho�ení. Situace je 

podobná jako p�i zapalování parafinu, parafinem nasáklý knot (v p�ípad� sví�ky) zapálíme 

velice snadno, ale parafin ve v�tším objemu budeme zapalovat velice obtížn�. Pyrolýzní 

produkty polyethylenu mají bílou barvu a zapáchají jako pyrolyzovaný parafin, tedy 

�áste�n� oxidované parfinické uhlovodíky. P�i požárech v�tšího množství polyethylenu je 

ho�ení zna�n� nedokonalé (zpravidla ho�í velké plochy roztaveného polyethylenu), plamen 

je oranžový, na vrcholu až temn� �ervený, dým je tmavý, hustý a obsahuje zna�né 

množství sazí. P�i ho�ení polyethylenu dochází k jeho roztékání a odkapávají ho�ící kapky. 

Požár se tak snadno p�enáší horizontálním a vertikálním sm�rem. To je t�eba mít na z�eteli 

p�i posuzování požárního rizika polyethylenu (stejn� však i u dalších tavících se 
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polymerních materiál�). Tak nap�íklad vysokofrekven�ní koaxiální kabely v televizních a 

rozhlasových vysíla�ích, které jsou izolované polyethylenem, se mohou stát požárními 

mosty a p�edstavují proto vyznané požární nebezpe�í. Odkapávající roztavený ho�ící 

polyethylen je nebezpe�ný i p�i styku s pokožkou, protože zp�sobuje t�žké popáleniny.  

 

Dominantní zplodiny tepelného rozkladu a ho�ení polyethylenu [2] 

 

 Produkty termooxida�ní degradace polyethylenu obsahují nejvíce oxid uhelnatý 

(CO), oxid uhli�itý (CO2) a ostatní produkty jako nap�íklad: 

Alifatické nasycené a nenasycené uhlovodíky s lineárním i rozv�tveným �et�zcem 

C1 – C18 (p�evážn� C2 – C7); dieny C3 – C8; cyklohexan      

 Benzen; toluen; etylbenzen; naftalen; antracen; fenantren (p�i vysokých teplotách) 

 Aldehydy C1 – C15 (p�evážn� C2 – C7); akrolein 

 Ketony C3 – C6 

 Karbonové kyseliny C1 – C3 

 

2.2.2 Polypropylen (PP)  
 

 Polypropylen má vyšší mechanickou pevnost, tvrdost a lepší odolnost než 

polyethylen, je velmi lehký. V�tšina dalších fyzikálních a chemických vlastností je 

obdobná jako u polyethylenu. Obdobn� jako u polyethylenu rozlišujeme dva druhy 

polypropylenu:  nízkotlaký a vysokotlaký polypropylen. Nízkotlaký polypropylen se 

vyzna�uje vysokým stupn�m krystaliniky, vysokotlaký polypropylen s nižším podílem 

krystalické fáze. Polypropylen se uplat�uje v �ad technicky náro�ných aplikací jako 

nap�íklad v potraviná�ském a automobilovém pr�myslu, také ve zdravotnictví. 

 

Tabulka �. 2 Požárn� technické charakteristiky n�kterých druh� polypropylenu 

 

M�rné teplo c = 1670 J.kg-1.K-1  

Sou�initel tepelné vodivosti � = 0,32 až 0,42 W.m-1.K-1 

Požárn� technické charakteristiky polypropylenu jsou velmi blízké charakteristikám 

polyethylenu. 
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 Kyslíkové 

�íslo 

Spalné 

teplo 

Teplota 

vzplanutí 

Teplota 

vznícení 

Název OI QS FIT SIT 

 [% O2] [MJ.kg-1] [°C] [°C] 

PP – Tatren 18 42 320 400 

PP – Mosten 17,7 46 350 400 

PP - Daplen 17,5 46 360 370 

 

 

Pr�b�h tepelné degradace polypropylenu 

 

Teplota tání je 160 až 170 °C, tepelný rozklad nastává až p�i dlouhodobém 

zah�ívání nad teplotou 250 °C. Výrobky z polypropylenu snášejí teplotu až 135 °C, což 

znamená, že je nap�íklad možné je b�žnými postupy sterilizovat. Tepeln� stabilní je 

polypropylen až do 130 °C. Polypropylen teplem m�kne, taje a odkapává, p�i pyrolýze 

vznikne bílý dým, který zapáchá po parafinové sví�ce s prysky�i�ným nádechem. 

Polypropylen je siln� ho�lavý, p�i zapalování a ho�ení se chová podobn� jako polyethylen. 

Malé vzorky polypropylenu ho�í namodralým plamenem, tém�� bez kou�e, v�tší objemy 

polypropylenu ho�í žlutým plamenem za vzniku zna�ného množství sazí. Tepelná 

degradace polypropylenu má podobný pr�b�h jako u polyethylenu. Polypropylen 

nezanechává p�i tepelné degradaci uhlíkaté zbytky, ho�í beze zbytku.   

 

Dominantní zplodiny tepelného rozkladu a ho�ení polypropylenu 

 

 Významnými produkty termooxidace polypropylenu jsou oxid uhelnatý (CO), 

oxid uhli�itý (CO2) a ostatní produkty jako nap�íklad:  

Alifatické nasycené a nenasycené uhlovodíky p�evážn� C2 – C9; dieny C4 – C8; 

cyklopentadien 

 Benzen; toluen; xylen; styrén; inden; naftalen;  

 Acetaldehyd; akrolein; benzaldehyd 

 Aceton; metylalkylketony 
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2.2.3 Polystyren (PS) 
 

 Polystyren obsahuje v lineárním �et�zci bo�ní skupiny fenylu, i proto jeho ho�ení 

provázeno zna�nou tvorbou sazí. Je to termoplast sklovitého charakteru, jenž pat�í 

k nejrozší�en�jším plast�m. Za normálních podmínek je polystyren materiál tvrdý a 

k�ehký. Jeho fyzikální vlastnosti závisí na zp�sobu p�ípravy a na polymeriza�ním stupni. 

Standardní polystyren pat�í mezi sklovité (nekrystalické) tvrdé termoplasty, je 

charakterizován výbornou propustností sv�tla (až 90 % v širokém rozmezí vlnových 

délek), povrchovým leskem a tvrdostí. Hustota b�žných typ� polystyrenu bývá 1050-1070 

kg.m-3. 

 Polystyren není odolný v��i chemikáliím. Snadno se rozpouští v acetonu, benzenu, 

toluenu, dietylétheru, v chlorovaných uhlovodících a H2SO4. �áste�n� je rozpustný v 60% 

NaOH, v metanolu, etanolu, terpentýnu, v kyselin� dusi�né, chlorovodíkové a octové. 

 

Rozlišujeme základní typy polystyrenu: 

 

a) standartní polystyren (k�ehký), 

b) houževnatý polystyren, 

c) p�nový (leh�ený) polystyren 

d) a kopolymery na bázi polystyrenu. 

 

Polystyren leh�ený (p�nový) je jedním z nejrozší�en�jších polymerních materiál�. 

 

Tabulka �. 3 Požárn� technické charakteristiky n�kterých druh� polystyrenu 

 

 Kyslíkové 

�íslo 

Spalné 

teplo 

Teplota 

vzplanutí 

Teplota 

vznícení 

Název OI QS FIT SIT 

 [% O2] [MJ.kg-1] [°C] [°C] 

Kraste 127 (standardní) 18-19 41,5 370-380 460-470 

Kraste 552 (houževnatý) 18,0 41,9 395 490 

PS p�nový 18,8 41,5 370 495 

PS p�nový (retardovaný) 27-28 41,2 410-420 500-510 
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Pr�b�h tepelné degradace polystyrenu 

 

 Nevýhodou polystyrenu je jeho pom�rn� nízká tepelná odolnost (jen do teploty 80 

°C). Polystyren je tepeln� stálý do 85 až 90 °C, pak m�kne a taví se, p�i 160 °C nastává 

povrchová oxidace polystyrenu a p�i 280 až 300 °C dochází k rozkladu. Polystyren je 

snadno zápalný a zna�n� ho�lavý. Nižší koeficient tepelné vodivosti a nižší hodnota 

m�rného tepla (v porovnání s polyethylenem nebo polypropylenem) zp�sobuje, že 

zapalitelnost polystyrenu i ve v�tších objemech je snadná. Polystyren p�i ho�ení m�kne a 

roztéká se, tvo�í bublinky ale výrazn� nep�ní, po zapálení odkapává v podob� ho�ících 

kapek. Ho�í siln� �adivým svítivým plamenem žluto �ervené barvy, za uvol�ování 

zna�ného množství sazí a hustého �erného dýmu, který má mírn� nasládlý zápach 

p�ipomínající svítiplyn. �erný kou� doprovází ho�ení i malých vzork� polystyrenu. 

Polystyrenový prach ve sm�si se vzduchem je velmi výbušný. Zah�íváním nad teplotu 320 

°C se polystyren rozkládá velkou m�rnou depolymerací na minometní styren a malé 

množství dimeru, což se využívá i p�i zpracování odpadního polystyrenu. �istý polystyren 

p�i ho�ení nezanechává uhlíkaté zbytky 

 

Dominantní zplodiny tepelného rozkladu a ho�ení polystyrenu 

 

 Produkty termooxida�ní degradace polystyrenu obsahují nejvíce oxid uhelnatý 

(CO), oxid uhli�itý (CO2) a ostatní produkty jako nap�íklad:  

Alifatické nasycené a nenasycené uhlovodíky C2 – C7; fenyl substituované C3 – C6; 

dieny C3 – C5 

Benzen; toluen; etylbenzen; propyl (izopropyl) - benzen; styrén a jeho oligomery; 

	- a 
- metylstyrén; allylbenzen; xylen; inden; naftalen; acenaftylen; fenantren; 

pyren; benzofuran  

 Metanol; fenol; benzylalkohol 

 Formaldehyd; akrolein; benzaldehyd; acetofenon 

 Kyselina mraven�í; kyselina benzová 
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2.2.4 Polyvinylchlorid (PVC) 
 

 Polyvinylchlorid je to nejznám�jší plastická hmota. Je nerozpustný ve vod�, 

koncentrovaných i z�ed�ných kyselinách, alkáliích a alifatických uhlovodících. Ú�inkem 

keton�, ester� a chlorovaných uhlovodík� polyvinylchlorid bobtná. Dobrá je rozpustnost 

v aromatických a chlorovaných uhlovodících, pyridinu, cyklohexanonu a sirouhlíku.  

 Dosud se z polyvinylchloridu vyráb�jí i obaly na potraviny (kelímky a tácky) a 

d�tské hra�ky. Tyto aplikace jsou však již n�kolik let v �ad� stát� zakázány. D�vodem 

k tomuto zákazu je t�kavost a vyluhovatelnost používaných zm�k�ovacích p�ísad. 

 Z požárn� technického hlediska má význam PVC ve form� tuhé p�ny, používá se 

jako tepeln� izola�ní materiál, který je v�tšinou samozahášivý a je nesnadno ho�lavý. 

Tento izola�ní materiál se využívá v místech se zvýšeným požárním nebezpe�ím nebo 

v místech, kde hrozí nebezpe�í rozší�ení požáru, (nap�íklad prostupy bytových jader apod.) 

 

Tabulka �. 4 Požárn� technické charakteristiky n�kterých druh� PVC 

 

 Kyslíkové 

�íslo 

Spalné 

teplo 

Teplota 

vzplanutí 

Teplota 

vznícení 

Název OI QS FIT SIT 

 [% O2] [MJ.kg-1] [°C] [°C] 

PVC-tuhý 30-40 21 370-400 440-460 

PVC-m�k�ený 22-30 25 250-300 340-360 

 

 

Pr�b�h tepelné degradace PVC 

Tuhý nem�k�ený PVC ho�í jen v p�ímém plameni, kterému dává nazelenalou 

barvu. Po oddálení zápalného zdroje zháší v d�sledku uvol�ovaného chlorovodíku (HCl).. 

  M�k�ený PVC je ho�lav�jší a zpravidla ho�í i po oddálení plamene. Relativn� nižší 

ho�lavost PVC oproti ostatním plast�m je zp�sobena uvol�ovaným HCl v pr�b�hu tepelné 

degradace. B�žné typy PVC obsahují cca 50 hmot. % chlóru, z n�hož vznikne cca 56 % 

HCl. Jeho obsah je závislý na množství zm�k�ovadla, stabilizátor� a plniva. Dodate�nou 

chlorací lze p�ipravit chlorovaný PVC, který má vyšší pevnost i tepelnou a chemickou 

odolnost. Obsah chloru lze tak zvýšit až na 62 až 69 %. Chlorovaný PVC je odoln�jší i 

v��i zapálení. 
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 Pomalý rozklad PVC za�íná již p�i 120 °C. Nebezpe�ným se stává PVC, je-li 

vystaven teplotám nad 160 °C. P�i této teplot� se již b�žn� uvol�uje až polovi�ní množství 

vázaného chloru. P�i ho�ení PVC v podmínkách požáru se uvol�uje prakticky všechen 

vázaný chlor ve form� HCl do teploty 300 °C a zbylý, �áste�n� karbonizovaný produkt pak 

ho�í. 

 P�i spálení 1 kg �istého PVC vzniká p�ibližn� 380 až 400 l plynného chlorovodíku 

(v ochlazeném stavu). Vzniklý chlorovodík vytvá�í se vzdušnou vlhkostí páry kyseliny 

chlorovodíkové, která zp�sobuje velmi silnou korozi kovových materiál�. Za ur�itých 

okolností dochází i k narušení betonu a kovových armatur. Železobeton se m�že 

poškozovat nap�íklad p�i velké pórovitosti a p�ítomnosti trhlin, p�i použití nekvalitního 

cementu nebo p�i nedostate�n� zalitých železných armaturách. Je t�eba si uv�domit, že 

v p�ípad� požáru PVC mohou být následné škody vyvolané ú�inkem chlorovodíku 

mnohem vyšší než škody p�ímé. P�i ho�ení zanechává PVC k�ehký porézní uhlíkatý 

zbytek. 

 

Dominantní zplodiny tepelného rozkladu a ho�ení PVC 

 

 Vedle chlorovodíku (HCl) se v pr�b�hu tepelné degradace p�i ho�ení tvo�í oxid 

uhelnatý (CO), oxid uhli�itý (CO2) a ostatní. Uvol�ují se též zplodiny ho�ení p�ídavných 

látek, které spektrum plynných rozkladných produkt� dále rozši�ují. Mezi ostatní produkty 

tepelného rozkladu pat�í nap�íklad: 

Alifatické nasycené a nenasycené uhlovodíky C2 – C6; cyklické uhlovodíky C5 – C6 

a jejich deriváty 

 Benzen; toluen; divinylbenzen; inden; naftalen; acetylen;   

 Chlorované alifatické a aromatické uhlovodíky 

 Acetofenon; benzofuran; dioxan 
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2.2.5 Polyamidy (PA) 

  

Významnými vlastnostmi polyamid� jsou pevnost, pružnost a houževnatost. 

�áste�n� jsou rozpustné v koncentrovaných kyselinách (sírové, dusi�né, chlorovodíkové) a 

v aromatických uhlovodících (fenol, krezol, apod.), jejich rozpustnost se zvyšuje s rostoucí 

teplotou. Alkálie za studena nep�sobí na PA, a proto polyamidová vlákna odolávají vlivu 

alkalických pracích prost�edk�. Silné alkálie odbourávají polyamidy p�i zvýšených 

teplotách. Jednoduché polyamidy jsou bílé nebo nažloutlé, jsou to houževnaté materiály 

dobrých mechanických vlastností, jsou vláknotvorné. Jejich nevýhodou je citlivost na 

oxidaci,hlavn� za zvýšených teplot. Po�átek oxidace se projeví barevnou zm�nou, 

ztmavnutím p�vodní barvy do žlutého až medového odstínu.  

 

Podle struktury akromolekul d�líme polyamidy na: 

• alifatické – uhlovodíkové úseky makromolekuly mají lineární alifatický 

charakter.  

  Ty d�líme dále na:  

• jednoduché 

• složené 

 

• aromatické – uhlovodíkové segmenty hlavního �et�zce makromolekuly 

jsou tvo�eny benzenovými jádry. 

 

Aromatické PA se �asto ozna�ují jako aramidy. D�lení na jednoduché a složené se 

u aramid� nepoužívá, nebo� v tomto smyslu se jedná vždy o polyamidy složené. 

Nejznám�jší plasty ze skupiny aramid� je NOMEX a KEVLAR. Složené polyamidy 

nejsou tak houževnaté a nemají tak dobré mechanické vlastnosti jako polyamidy 

jednoduché. Jejich d�ležitou vlastností je široká oblast termoplasticity v okolí bodu tání a 

lepší snášenlivost se zm�k�ovadly. Všeobecn� lze �íci, že polyamidy nejsou p�íliš stálé 

v��i atmosférickým vliv�m a sv�tlu, nebo� ú�inkem tepelných zm�n a ultrafialového 

zá�ení se zhoršují jejich mechanické vlastnosti. Oproti ostatním termoplast�m mají 

pom�rn� ostrý bod tání, to znamená, že pod teplotou tání prakticky nem�knou. 

Specifickým rysem polyamidu je navlhavost, která je také závislá na m�rném povrchu, 



    13 

teplot� a obsahu vlhkosti v atmosfé�e. Vlastnosti polyamidu se s nar�stajícím obsahem 

vlhkosti m�ní, zvyšuje se nap�íklad m�rná elektrická vodivost. 

 

Tabulka �. 5 Požárn� technické charakteristiky n�kterých druh� polyamidu 

 

 Kyslíkové 

�íslo 

Spalné 

teplo 

Teplota 

vzplanutí 

Teplota 

vznícení 

Název OI QS FIT SIT 

 [% O2] [MJ.kg-1] [°C] [°C] 

PA-6 (Silamid-6) 23-27 31 350-430 460-470 

Nylon-6 23 33 350 470 

Nomex N 28,5  550 700 

 

 

Pr�b�h tepelné degradace polyamidu 

 

 Tepeln� zcela odolné jsou polyamidy pouze do teploty 80 ºC, mraz�m odolávají až 

do – 40 ºC. Za p�ítomnosti kyslíku dochází u polyamidu již p�i teplot� 120 ºC k pozvolné 

tepelné degradaci, barva se m�ní z bílé na žlutou až sv�tle hn�dou. Vliv kyslíku na PA za 

zvýšené teploty je zna�ný. Nejprve dochází k tvorb� vazeb mezi lineárními molekulami 

v místech amidového dusíku. Vzniklý trojrozm�rný netavitelný polyamid je pak odoln�jší 

v��i p�sobení plamene. P�i další tepelné degradaci dochází u polyamidu k uvol�ování 

zna�ného množství plynných produkt� (H2O, CO2, NH3). Polymery p�itom podléhají 

�et�zovému št�pení. K dalšímu zesí�ování pak dochází až v pozd�jší fázi. Tepelná 

degradace tedy probíhá ve dvou stupních. V prvním stupni dochází k št�pení vazby mezi 

uhlíkem a dusíkem (- NH – CH2 -), která p�edstavuje nejslabší �et�zové spojení polyamid�. 

Sekundární reakce se vyzna�ují vznikem p�í�ných vazeb. Vznik H2O se vysv�tluje 

kondenzací a št�pením karboxylových a aminových skupin. 

 Krom� studia procesu ho�ení a tepelné degradace polyamidu je pot�eba znát i další 

pr�vodní znaky t�chto proces�. Zejména toxické vlastnosti zplodin ho�ení a tepelného 

rozkladu. S nár�stem teploty degradace nad 800 ºC vzr�stá ve vznikajících plynných 

produktech koncentrace HCN a CO, které p�edstavují zna�né nebezpe�í. K pomalé 

destrukci v�tšiny polyamid� dochází již p�i teplotách nad 120 ºC, rychlá destrukce nastává 
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od 250 ºC. Polyamidy jsou celkem snadno zápalné, ho�í zvolna, p�i�emž se taví a 

odkapávají. Viskozita taveniny polyamidu však z�stává pom�rn� vysoká, její tekutost je 

nižší než u polyethylenu, polypropylenu nebo polystyrenu. Z toho d�vodu také dochází 

nap��ování taveniny vznikajícími plynnými produkty pyrolýzy. 

 Plamen má modrou základnu se žlutým okrajem. P�i ho�ení se uvol�uje sv�tlý 

šedohn�dý dým. Malé objemy polyamidu ho�í prakticky bez dýmu, p�i požárech v�tšího 

množství polyamidu vzniká kou� tmavý, který ale neobsahuje takové množství sazí jako 

p�i ho�ení polyethylenu, polypropylenu, nebo polystyrenu. Dým páchne podobn� jako 

ho�ící vlna, vlasy nebo podobné materiály obsahující bílkoviny. Odkapávající polyamid p�i 

styku s pokožkou zp�sobuje t�žké popáleniny. PA p�i ho�ení zanechává uhlíkatý zbytek, 

podle míry prob�hlé karbonizace je tmav� hn�dý až �erný, je siln� nap�n�ný. Vysoce pro 

karbonizované zbytky jsou k�ehké. 

 

Dominantní zplodiny tepelného rozkladu a ho�ení polyamidu 

 

Produkty termooxida�ní degradace polyamidu obsahují nejvíce kyanovodík 

(HCN), oxid uhelnatý (CO), oxid uhli�itý (CO2), amoniak (NH3) a ostatní zplodiny 

ho�ení jako jsou nap�íklad:  

Alifatické nasycené a nenasycené uhlovodíky C1 – C10;  dieny C4 – C10; cyklické 

uhlovodíky C5 – C7 benzen; toluen 

 Etanol; butanol; fenol; krezol   

 Aceton; cyklopentanon; cyklohexanon 

 Laktamy C6 – C8   

 Hexylamin; hexametylendiamin 

 Acetonitril;  adiponitril 

 Diazometan; pyridin 
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Tabulka �. 6 Souhrnný p�ehled vybraných plast� a jejich charakteristiky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Rozd�lení zplodin ho�ení [3] 

 

Zplodiny ho�ení m�žeme rozd�lit podle skupenství na pevné, kapalné a plynné. 

Pevná forma zplodin z�stává jednak ve form� tuhých uhlíkatých zbytk� v ohnisku, jednak 

ve form�  pevných �áste�ek, jež jsou sou�ástí kou�e. Kapalné zplodiny se uvol�ují jako 

páry nebo aerosol v dýmu a kou�i spolu s plynnými zplodinami. Dále se zplodiny dají 

rozd�lit podle dokonalosti oxidace na zplodiny dokonalého a nedokonalého ho�ení.  
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Rozd�lení zplodin ho�ení p�edstavuje následující schéma: 

 

Zplodiny: 

 

o Pevné - tuhé uhlíkaté zbytky 

- dokonalé ho�ení: oxidy, uhli�itany, fosfore�nany, sírany, soli           

                                            kov� 

 - nedokonalé ho�ení: �áste�n� degradovaný materiál 

 

             - kou�   - dokonalé ho�ení: oxid fosfore�ný, �áste�ky popela 

    

  - nedokonalé ho�ení: saze, nespálené �ástice ho�ící látky 

 

o Kapalné - páry, mlhy - dokonalé ho�ení: vodní pára 

 

                               - nedokonalé ho�ení: uhlovodíky, alkoholy, aldehydy,  

       ketony, karboxylové kyseliny 

 

o Plynné - dým, kou� - dokonalé ho�ení: oxid uhli�itý, dusík, oxid si�i�itý, nitrózní  

                      plyny, halogenovodíky 

 

          - nedokonalé ho�ení: oxid uhelnatý, kyanovodík, uhlovodíky 

 

 

Tuhé uhlíkaté zbytky v�tšinou z�stávají v míst� ohniska a lze podle nich ur�it, co 

sho�elo, jaké bylo ší�ení požáru a jak silný inicia�ní zdroj zapálení zp�sobil. 

 

Kou� a dým jsou vlastn� aerosoly pevných a kapalných �áste�ek rozptýlených 

v kou�ových plynech. Dým se liší od kou�e obsahem pyrolyzních plyn� a par a vzniká 

p�edevším p�i bezplamenném ho�ení. Barva a zápach kou�e mohou být identifika�ním 

znakem pro ur�ení druhu ho�ící látky, typický zápach mají hedvábí, vlna, chlupy, k�že a 

guma, živo�išné tuky a oleje, ropa a ropné produkty. Šedo�ernou barvu kou�e má p�i 

ho�ení d�evo, žlutobílou seno, sláma, papír, hn�dou tkaniny, �ernou ropa a plasty, bílou 

fosfor. Kou�e se využívá k detekci požáru ioniza�ními hlási�i, na druhé stran� však 
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znesnad�uje evakuaci osob a vlastní hasební zásah. Podle hustoty kou�e lze rozlišit hustý 

kou� (viditelnost do 3 m), st�edn� hustý kou� (viditelnost 3 - 6 m) a �ídký kou� (viditelnost 

6 -12 m). 

 

Kou�ové plyny a vysoká teplota jsou dva nejd�ležit�jší faktory ohrožující �lov�ka p�i 

požáru. Nap�íklad u požár� letadel se odhaduje, že 80 % ob�tí zp�sobuje kou� a dým a jen 

zbytek samotný požár. Jako p�íklad uvádím požár letišt� v Manchesteru v roce 1985, p�i 

kterém zahynulo 55 osob, z toho 46 v d�sledku inhalace toxických dým� obsahujících oxid 

uhelnatý, oxid uhli�itý a kyanovodík, což bylo prokázáno pitvou. 

 

 

2.4 Toxické p�sobení dominantních zplodin ho�ení na organismus [4] 

 

2.4.1 Oxid uhelnatý (CO) 
 

Rozsáhlé výzkumu prokázaly, že oxid uhelnatý (CO) je dominující toxickou 

složkou, která zp�sobuje smrt p�i inhalacích produkt� degradace a ho�ení. Toxicita oxidu 

uhelnatého je zp�sobena tvorbou karboxyhemoglobinu (COHb) v krvi, což vyvolá 

sníženou schopnost krve dopravovat kyslík ke kritickým orgán�m t�la a vede k form� 

asfyxie, �asto až k anemické anoxii. P�i koncentracích 3 - 5 % COHb dochází k poruchám 

kardiovaskulárních funkcí. V tabulce �. 7 jsou uvedeny koncentrace oxidu uhelnatého a 

odezvy na tyto koncentrace. 

 Ú�inek oxidu uhelnatého na lidský organismus je akumulativní a závisí jak na 

koncentraci, tak i dob� p�sobení. Krom� t�chto dvou základních faktor� ú�inek závisí i na 

t�lesné námaze postiženého a na jeho odolnosti, teplot� prost�edí i vlhkosti vzduchu.  

Lze tedy konstatovat, že dolní hranice toxického p�sobení je asi 0,01 až 0,02 %, p�i 

více než 0,05 % vzniká pro lidský organismus vážné nebezpe�í a p�i koncentracích vyšších 

než 1,28 % ztrácí �lov�k už po t�ech nadechnutích v�domí a pravd�podobn� b�hem 1 až 3 

minut zem�e.  

Oxid uhelnatý je velmi jedovatý plyn, který p�sobí  na nervový systém, zažívací 

systém, na žlázy s vnit�ní sekrecí a na krevní sérum. P�i otravách se objevují zrakové a 

sluchové potíže, žalude�ní nevolnost, zvracení, n�kdy bolesti b�icha. P�i t�žké otrav� je 

postižený v bezv�domí, mohou se objevit k�e�e, pozd�ji je bezv�domí hluboké a bez 
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pohybu. Toxikologická literatura udává smrtelnou koncentraci CO pro �lov�ka 4000 ppm 

p�i p�lhodinovém vdechování. 

 

Tabulka �. 7 Vliv oxidu uhelnatého na lidský organismus 
 

Koncentrace CO 
[[[[obj.%]]]]    [[[[g.m-3]]]]    

P�íznaky 
 

0,01 0,11 Po dlouhou dobu žádné p�íznaky otravy 

0,02 0,23 Bolesti hlavy po 2 až 3 hodinách 

0,03 0,34 Z�etelná otrava po 2 až 3 hodinách 

0,04 0,46 Z�etelná otrava po 1 až 2 hodinách 

0,05 0,57 Halucinace za 30 až 120 minut 

0,1 1,14 Smrt za 2 hodiny 

0,15 1,72 Smrt za 1 hodinu 

0,3 3,44 Smrt za 30 minut 

0,79 9,16 Okamžitá smrt zadušením 

 

 

2.4.2 Oxid uhli�itý  (CO2) [5] 
 

Oxid uhli�itý v b�žném slova smyslu není jedovatý, je produktem metabolismu 

živo�ich�. Vydechovaný vzduch obsahuje asi 3,5 % CO2. Má lehce dráždivé ú�inky. Jeho 

dráždivý ú�inek je však p�i inhalaci zanedbatelný proti hlavnímu ú�inku, Koncentraci 1,0 

% CO2 ve vzduchu snese �lov�k i p�i delším p�sobení bez následk�. P�i koncentraci 2 % 

obj. CO2 ve vzduchu se prohlubuje dýchání. Nar�stá tak pravd�podobnost snadn�jšího a 

rychlejšího pr�niku jiných toxických látek (vzniklých p�i požáru) do organismu osob 

p�ítomných na požá�išti. Nebezpe�né jsou až vyšší koncentrace tohoto plynu, nap�íklad 3 

až 5%-ní koncentrace je životu nebezpe�ná po p�lhodinovém pobytu. 7 až 10%-ní 

koncentrace zp�sobuje rychlou ztrátu v�domí a smrt. P�ežije-li postižený toxikaci oxidem 

uhli�itým, je po t�žkém stavu zotavení rychlé, následky nevelké a v�tšinou p�echodné. 

Oxid uhli�itý je snadno zkapalnitelný plyn a p�i rychlém vypa�ování se ochlazuje a 

m�ní v tuhou látku zvanou suchý led. Za normální stavu suchý led sublimuje p�i – 78,48 

°C. P�i styku s k�ží zp�sobuje suchý led prudké popáleniny. Podrobn�jší informace o 

p�íznacích p�i zvyšující se koncentraci jsou uvedeny v tabulce �. 8. 
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Tabulka �. 8 Vliv oxidu uhli�itého na lidský organismus 
 

Koncentrace CO2 

[[[[obj.%]]]]    

P�íznaky 

2 Za�átek prohlubování dýchání 

3 První p�íznaky nevolnosti 

4 Z�etelné zrychlení dýchání 

 

4-5 

P�i rychlém nár�stu koncentrace se projeví silná nevolnost, 

dochází k podrážd�ní o�í a dýchacích cest, pálivému pocitu na 

prsou, vzestupu krevního tlaku. 

5 Silné pocení, dušnost, silné bolesti hlavy a bušení srdce. 

6 V n�kterých p�ípadech je možná i smrt. 

8-10 Zna�né zrychlení dýchání a tepu, dušnost, závrat�, apatie, 

mdloby, až nakonec dojde k zástav� dechu. 

20 Rychlá smrt. 

 

 

2.4.3 Kyanovodík (HCN) 
  

Je jedním z nejrychleji p�sobících toxických látek. Má omamný, ve v�tším z�ed�ní 

ho�komandlový zápach. Základním ú�inkem kyanidového aniontu CN- je blokáda 

tká�ového dýchání. Kyanovodík má i lehký dráždivý ú�inek, který je však dusivým 

ú�inkem zatla�en do pozadí. P�i inhalaci se velmi rychle vst�ebává plícemi, žalude�ní 

sliznicí i neporušenou k�ží. Známy jsou též fyziologické ú�inky kyanovodíku na centrální 

nervovou soustavu a kardiovaskulární systém. 

Pr�b�h akutní intoxikace závisí od množství vst�ebané látky. Smrtelná dávka 

kyanovodíku pro dosp�lého �lov�ka se pohybuje v rozmezí 0,04 až 0,06 gram�. Menší 

dávka vede k bolestem hlavy, nevolnosti, závratím, pocitu sev�ení na prsou, ke zrychlení 

dechu a ztrát� v�domí. 

  

 Chronická intoxikace je popisována neur�it�. Její existence je p�edm�tem spor� a 

v�tšinou se neuznává v�bec. 
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Koncentrace: [6] 

50 ppm (55,2 mg.m-3, 0,0045 obj. %) dochází po n�kolika hodinách pobytu k leh�í 

intoxikaci, 

100 ppm (110,4 mg.m-3, 0,0091 obj. %) je již ve 30 minutách nebezpe�ná, 

300 ppm (331,2 mg.m-3, 0,027 obj. %) zp�sobuje rychlou smrt. 

 

Koncentrace kyanovodíku (i chlorovodíku v kapalinách) v jednotkách ppm je 

uvád�ná v ovzduší za normálních podmínek (101,3 kPa, 0 °C), koncentrace v obj. % je 

uvád�ná v ovzduší za standardních podmínek (101,3 kPa, 25 °C – což je v toxikologii 

obvyklé). 

 

Tabulka �.9 Vliv kyanovodíku na lidský organismus 

 

Koncentrace CO 
[[[[obj.%]]]]    [[[[g.m-3]]]]    

P�íznaky 
 

0,002 – 0,003 19,9 – 39,7 Lehké p�íznaky bolesti hlavy po n�kolika 

hodinách 

0,004 – 0,005 49,7 – 59,6 Snesitelné, bez obtíží 0,5 – 1 hodinu 

0,0009 110,4 Smrt za 1 hodinu 

0,01 – 0,012 121 – 149 Smrt za 0,5 až 1 hodinu 

0,012 149 Smrt za 30 minut 

0,016 200 Smrt po 10 minutách 

0,027 331 Okamžitá smrt 

 

 

2.4.4 Chlorovodík (HCl) [7] 
 

Chlorovodík má intenzivní dráždivé ú�inky, vyplývá, že dochází ke snížení 

rychlosti dýchání, což �asto vede k vážné hypoxii ( nedostatek kyslíku pro t�lesný 

metabolizmus). Z pokus�, které byly provád�né na zví�atech je z�ejmé, že rychle dochází 

ke snížení obsahu kyslíku v krvi, nahromad�ní oxidu uhli�itého a acidóze, a to mnohem 

d�íve, než nasycení karboxyhemoglobinem dosáhne hodnoty, odpovídající inkapacitaci. 

Marhold  uvádí, že již koncentrace 10 ppm (14,7 mg.m-3, 0,0009 obj. %) siln� 

dráždí, ale lze p�i ní pracovat. P�i koncentraci 10 - 50 ppm (14,7 - 73,5 mg.m-3, 0,0009 - 
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0,0045 obj. %) je práce obtížná, ale možná. Koncentraci 50 - 100 ppm (73,5 - 147 mg.m-3, 

0,0045 – 0.009 obj. %) lze hodinu snést, ale pracovat v ní není možné. Již krátká expozice 

koncentrace 1000 ppm (1470 mg.m-3, 0,09 obj.%) je životu nebezpe�ná pro možný vznik 

edému plic. Vyšší koncentrace poškozují rohovku a k�ži. 

Vliv r�zných koncentrací chlorovodíku na lidský organismus je rovn�ž zpracován 

v následující tabulce �. 10. 

 

Tabulka �. 10  Vliv chlorovodíku na lidský organismus 
 

Koncentrace  HCl 
[[[[obj.%]]]]    [[[[mg.mg-3]]]]    

P�íznaky 

0,00045-0,00090 7,35-14,7 Mírné drážd�ní sliznice 

0,003 51,05 Podrážd�ní krku v krátké dob� 

0,0045-0,0090 73,05-147 Sotva znatelné 

0,09 1470 Nebezpe�í vzniku edému plic již po krátké dob� 
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3. Posouzení nebezpe�í pro zasahující jednotky p�i požáru v obytných budovách 

 

3.1 Nebezpe�í vyplývající ze zplodin ho�ení p�i požáru v obytných budovách 

 

P�i požáru v obytných budovách �íhají na zasahující hasi�e a postižené ob�any tato 

�ty�i nebezpe�í, spojená vícemén� s ovzduším v míst� požáru:  

 

o snížený obsah kyslíku  

o zvýšená teplota prost�edí  

o kou� 

o toxicita vznikajících plyn� a par 

 

1. Snížený obsah kyslíku v ovzduší 

 

B�hem ho�ení dochází jednak ke spalování kyslíku, jednak k vytla�ování vzduchu 

(bohatého na kyslík) zplodinami ho�ení. 

Musíme si uv�domit, že normální obsah kyslíku v ovzduší je 21 %, ale již p�i 

koncentraci pod 17 % poci�uje lidský organismus nedostatek kyslíku. Ú�inky sníženého 

procenta kyslíku v okolní atmosfé�e na lidský organismus jsou shrnuty v následující 

tabulce �. 11.  

 

Tabulka �. 11 Ú�inky sníženého procenta kyslíku v okolní atmosfé�e na lidský 

organismus 

 

Množství O2 ve vzduchu (%) P�íznaky 

21 Žádné - normální podmínky 

17 
Zhoršená koordinace svalové �innosti, zrychlené dýchání kv�li kompenzaci 

sníženého množství O2. 

12 Bolesti hlavy, závrat�, rychlá únava (malátnost). 

9 Bezv�domí. 

6 Smrt po n�kolika minutách následkem udušení a selhání srdce. 

Poznámka: Jednotlivé symptomy se mohou u r�zných lidí objevovat p�i vyšších i nižších koncentracích kyslíku v ovzduší. 

Konkrétní hodnoty závisí na délce pobytu v takovém prost�edí. Rovn�ž se nebere v úvahu p�ítomnost dalších zplodin ho�ení. 
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Se sníženou koncentrací kyslíku se m�žeme setkat nejen p�i požárech v uzav�ených 

místnostech byt� a sklep�, ale i v podzemních prostorách nezasažených požárem nebo tam, 

kde se k uhašení požáru používal dusík, CO2 pop�ípad� halon. 

 

První pomoc: postižené osoby vyvést na �erstvý vzduch a p�ivolat léka�e. Zasahující hasi�i 

musí používat izola�ní dýchací p�ístroje pop�. pr�b�žn� m��it koncentraci kyslíku 

v ovzduší. 

 

2. Zvýšená teplota prost�edí 

 

Vdechnutí horkých zplodin ho�ení m�že poškodit dýchací cesty, p�i�emž je-li 

horký vzduch navíc nasycen vodní parou, poškození dýchacích cest je ješt� výrazn�jší. 

D�sledkem vdechnutí vzduchu o teplot� kolem 50 °C m�že být vážné snížení krevního 

tlaku a selhání ob�hového systému, edém plic (nahromad�ní vody v plicích a následný 

otok plic), který v nejhorším p�ípad� kon�í smrtí následkem udušení. 

Je t�eba si uv�domit, že poškození organismu vdechnutím horkých plyn� není 

okamžit� vratný jev ani po p�enesení poškozeného na �erstvý, studený vzduch. 

 

První pomoc: postižené osoby vyvést na �erstvý vzduch a p�ivolat léka�e. Zasahující hasi�i 

musí používat izola�ní dýchací p�ístroje a striktn� dodržovat základní zásady taktiky 

zásahu. 

 

3. Kou� 

 

Kou� u požáru je sm�s �ástic uhlíku, dehtu, prachu a ho�lavých plyn� a par. Na 

t�chto �ásticích pak kondenzují n�které plynné produkty ho�ení, zvlášt� aldehydy a 

organické kyseliny. N�které �áste�ky kou�e p�i vdechování dráždí dýchací cesty, n�které 

mohou mít i smrtelné ú�inky. To, jak hluboko se taková �áste�ka dostane do nechrán�ných 

plic a jaké bude mít na lidský organismus ú�inky, závisí na velikosti dané �ástice. 

Byly popsány i �ástice vyskytující se b�žn� v kou�i, které podporují vznik 

rakoviny. Tyto ú�inky má na lidský organismus nejen vdechování takových �ástic, ale 

i jejich dlouhodobý styk s pokožkou �lov�ka. 
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V neposlední �ad� je t�eba si uv�domit, že úm�rn� s množstvím uvol�ovaného 

kou�e se snižuje viditelnost v míst� zásahu a je velmi ztížena i orientace v neznámém 

prost�edí (sklepní kóje, kabelové kanály atd.).  

 

První pomoc: postižené osoby vyvést na �erstvý vzduch a p�ivolat léka�e. Zasahující hasi�i 

musí používat izola�ní dýchací p�ístroje a vícevrstvé zásahové od�vy.  

 

4. Toxicita vznikajících plyn� a par 

 

Každý zasahující hasi� si musí uv�domit, že b�hem hašení jakéhokoliv požáru je 

jeho organismus vystaven ú�ink�m r�zných dráždivých až toxických látek. P�i�emž 

spole�ný ú�inek t�chto látek je synergický, což znamená, že celková toxicita celého 

souboru látek je v�tší, než pouhé se�tení vliv� jednotlivých látek na lidský organismus. 

Toxické plyny mají n�kolik škodlivých ú�ink�. N�které z nich p�sobí p�ímo 

na plíce a zp�sobují jejich otok (HCl, HCN apod.), jiné se spojují s �ervenými krvinkami 

a snižují schopnost krve p�enášet kyslík (CO), výsledkem ovšem vždy m�že být udušení 

postiženého �lov�ka. 

 

Nebezpe�í intoxikace hasi�� [8]  

 

 Intoxikací se rozumí vniknutí toxické látky do organismu �lov�ka. Toxické látky 

mohou vniknout do organismu následujícím zp�sobem: 

 

• požitím,  

• vdechnutím,  

• poran�nou k�ží nebo prost�ednictvím poran�ní,  

• pot�ísn�ním a vst�ebáním k�ží,  

• sliznicemi. 

 

Toxické látky p�sobí na organismus �lov�ka r�znými zp�soby: 

 

o na centrální nervový systém - ovliv�ování dýchání, �innosti srdce, narkotické 

ú�inky, ochrnutí, ztráta n�kterých smysl�, atd.,  
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o na krev a krvotvorné orgány - vazba na kyslík v krvi, vliv na funkci krvetvorných 

orgán�,  

o na trávicí systém - zvracení, bolesti a pr�jmy,  

o na sliznice a tkán� - poškození, silné bolesti 

 

P�íznaky intoxikace se mohou projevit: [9] 

 

a) zm�nou barvy pokožky,  

b) bolestmi b�icha, hlavy,  

c) nevolností, zvracením, pr�jmy,  

d) dráždivým kašlem, dušením, t�žkým dýcháním,  

e) k�e�emi, t�esem,  

f) blouzn�ním,  

g) p�íznaky šoku,  

h) ztrátou v�domí,  

i) poškozením tkání a sliznic,  

j) sv�tloplachostí,  

k) st�ídavými pocity tepla a chladu.  

 

 

P�íznaky intoxikace se nemusí projevit bezprost�edn� po kontaminaci toxickou 

látkou, ale po ur�ité dob�, tzv. dob� latence. P�íznaky a ú�inky toxické látky jsou spojeny s 

množstvím toxické látky, které kontaminovalo organismus, dobou p�sobení a odolností 

každého �lov�ka. Koncentrace n�kterých zplodin ho�ení, které mohou být nebezpe�né 

inkapaciatací (ztráta v�domí), zp�sobí smrt p�ibližn� po 5-ti minutách, a nebo po 30-ti 

minutové expozici lidí vykonávajících lehkou práci. Orienta�ní hodnoty jsou uvedeny 

v následující tabulce �. 12. 

 Bezprost�ední nebezpe�í vzniká v uzav�ených místnostech, v oblaku kou�e a 

v blízkosti požáru. 
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Tabulka �. 12 Ú�inek n�kterých narkotických slou�enin nacházejících se ve 

zplodinách ho�ení  

 

5 min 30 min  

slou�enina inkapacitace smrt inkapacitace smrt 

CO (ppm) 6 000 – 8 000 12 000 – 16 000 1 400 – 1 700 2 500 – 4 000 

HCN (ppm) 150 – 200 250 – 400 90 – 120 170 – 230 

O2 (% obj.) 10 - 13 < 5 < 12 6 – 7 

CO2 (% obj.)  7 - 8 > 10 6 - 7 > 10 

 

 

3.2 Nebezpe�í vyplývající z ho�lavosti zplodin ho�ení 

Krom� nebezpe�í vyplývající z toxicity zplodin ho�ení musíme po�ítat i se 

schopností t�chto zplodin se vznítit �i dokonce explodovat. Toto nebezpe�í hrozí hlavn� 

p�i požárech v uzav�ených prostorách (byty, sklady, obchody, sklepy atd.). Mezi hlavní 

nebezpe�í v r�zných �ástech rozvoje požáru pat�í rollover (žíhavé plameny), flashover 

(náhlé vzplanutí plyn� v celém prostoru) a hlavn� backdraft (explozivní ho�ení). Jedná se 

o jevy popsané hlavn� v angloamerické literatu�e, odtud jejich t�žko p�eložitelné názvy. 

Všechny t�i jevy se od sebe liší silou svého ú�inku a fází požáru, ve které mohou 

vzniknout. V následujícím textu si je jednotliv� popíši v�etn� možnosti prevence p�ed 

jejich vznikem �i p�sobení. 

 

Žíhavé plameny (rollover) 

 

V po�áte�ní fázi požáru je oby�ejn� k dispozici dostate�né množství kyslíku 

ve vzduchu. P�i ho�ení dochází k vývinu zejména vodní páry a oxidu uhli�itého, v menším 

množství vznikají oxid uhelnatý a oxid si�i�itý. V místnosti zasažené požárem mírn� 

vzr�stá teplota (asi 40 oC), teplota plamene je cca 500 oC. 

Rollover, n�kdy se nazývá flameover, vzniká tehdy, shromáždí-li se v�tší množství 

ho�lavých plyn� v po�áte�ní fázi požáru u stropu ho�ící místnosti. Tyto velmi zah�áté 

ho�lavé plyny jsou vytla�ovány zplodinami ho�ení z ho�ící místnosti do okolí, kde se mísí 
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se vzdušným kyslíkem. Jestliže koncentrace ho�lavých plyn� dosáhne mezí ho�lavosti, 

dojde k jejich vznícení a rychlému rozší�ení požáru. 

Plameny se ší�í velkou rychlostí v úrovni stropu na velké vzdálenosti do té doby, 

dokud nevyho�í všechny vzniklé ho�lavé plyny. Proto se zasahující hasi�i musí pohybovat 

v ohrožených prostorách p�i zemi a s nejvyšší opatrností. P�i hasebních pracích je d�ležité 

se soust�edit na uhašení ohniska požáru, nebo� rollover vzniká pouze p�i intenzivním 

vývinu ho�lavých plyn� a par. 

 

Náhlé vzplanutí v celém prostoru (flashover) 

 

V další fázi požáru dochází ke vznícení dalšího a dalšího materiálu v místnosti. 

Protože je stále k dispozici dostate�né množství kyslíku, vznikají vysoké plameny, které 

p�em�ní laminární proud�ní spalin (obsahujících horké ho�lavé plyny a páry) v turbulentní. 

Dochází tak k celkovému zah�ívání ho�lavých materiál� v místnosti, intenzivn�jšímu 

vývinu ho�lavých par a stla�ování studeného vzduchu do nižších úrovní. V místnosti 

vzr�stá teplota vzduchu na asi 700 oC. Jestliže požár takto probíhá v uzav�eném prostoru, 

dochází brzo vlivem intenzivního ho�ení k úbytku kyslíku. 

Flashover se nazývá situace, kdy dojde k náhlému vzplanutí všech ho�lavých 

materiál� v celém prostoru ho�ící místnosti najednou. Hlavní p�í�inou tohoto jevu je 

sou�asné zah�átí všech ho�lavých hmot v místnosti zplodinami ho�ení na takovou teplotu, 

p�i níž uvol�ují ze svého objemu ho�lavé plyny a páry. V moment�, kdy se koncentrace 

t�chto plyn� a par dostane nad spodní mez výbušnosti (teplota v místnosti je v tu dobu více 

než 800 oC), dojde k jejich okamžitému vznícení. 

Hlavní nebezpe�í flashoveru je v tom, že úpln� ruší zásadu p�i zemi je menší teplo 

a zasahující hasi�i se mohou b�hem zlomku sekundy ocitnout doslova v mo�i plamen�. 

Prevencí p�ed flashoverem je dostate�né chlazení ho�ící místnosti a všech p�edm�t� v ní 

rozt�íšt�ným proudem vody. D�ležité je neustále p�emis�ovat sm�r proudu od stropu 

na ho�ící p�edm�ty a zp�t. 

 

Explozivní ho�ení (backdraft) 

 

Po fázi volného rozvoje m�že p�i požáru v uzav�ené místnosti dojít k takovému 

poklesu koncentrace kyslíku ve vzduchu, že není možné další plamenné ho�ení. Ho�ící 

místnost je zcela zapln�na hustým kou�em. Teplota v místnosti m�že dosahovat až 500 oC, 
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tlak vzduchu rychle roste. Vlivem intenzivního sálavého tepla dochází k uvol�ování 

výbušných plyn� (nap�. metanu) z p�edm�t� v zasažené místnosti. Tyto plyny zvyšují 

spolu s horkými zplodinami ho�ení riziko vzniku backdraftu. Ten vzniká tehdy, vnikne-li 

do místnosti �erstvý vzduch s normální koncentrací kyslíku. Vniklý vzduch na�edí sm�s 

horkých plyn� pod jejich horní mez výbušnosti. Nic pak nebrání výbuchu sm�si ho�lavých 

plyn� a par v zasažené místnosti. 

Je t�eba si uv�domit, že backdraft m�že vzniknout všude tam, kde požár probíhá 

v místnosti bez možnosti dalšího p�ísunu vzduchu b�hem požáru (sklepy, byty 

s uzav�enými okny atd.). P�i jakémkoliv porušení t�snosti takové místnosti m�že dojít 

k výbuchu. 

Varovnými signály upozor�ujícími na nebezpe�í backdraftu jsou: malé nebo žádné 

plameny, žlutošedý až �erný kou�, malými net�snostmi unikají oblá�ky kou�e (jako zpod 

pokli�ky hrnce), extrémní sálavé teplo, drn�ení okenních tabulí, pískání vzduchu 

proudícího malými net�snostmi (nap�íklad okenními nebo dve�ními spárami) do ho�ící 

místnosti, výrazný proud vzduchu proudícího do místnosti po otev�ení oken nebo dve�í. 

�áste�nou ochranou nebo zmenšením síly backdraftu je vytvo�ení v�tracích otvor� 

na nejvyšším míst� nebezpe�né budovy. Nebezpe�né zah�áté plyny tak uniknou 

do okolního prost�edí a sníží nebezpe�í exploze v místnosti. 

 

3.3 Tepelný spád zplodin ho�ení u požáru v uzav�eném prostoru 

 

Mezi zplodiny ho�ení pat�í samoz�ejm� i teplo vznikající p�i požáru. Teplé zplodiny 

ho�ení mají snahu vytvá�et jakési horizontální roviny se stejnou teplotou, p�i�emž 

nejteplejší je v�tšinou vrstva pod stropem. Tento jev se nazývá tepelná rovnováha. Protože 

i kou� je sm�s zah�átých spalin, rozkládá se v místnosti do stejných vrstev. Jestliže tedy 

nap�íklad vytvo�íte ve stropu otvor, kou� unikne z místnosti nebo budovy sm�rem vzh�ru 

do okolního prost�edí. 

Pro vlastní zásah je velmi d�ležité v�d�t, jak dlouho probíhal volný rozvoj požáru 

p�ed p�íjezdem jednotky a jak je ho�ící místnost vysoká. �ím delší byla totiž tato doba, tím 

nižší prostor s p�im��enou teplotou budou mít zasahující hasi�i k dispozici. 

P�i hašení požáru v místnosti bez p�irozeného v�trání (nap�íklad otev�ené okno) je 

t�eba si uv�domit, že nasazením vodních proud� dochází k porušení tepelné rovnováhy a 

vzniklá vodní pára uvede horké zplodiny ho�ení do víru. Výsledkem jsou v lepším p�ípad� 
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popáleniny hasi�� na místech nechrán�ných p�ed ú�inky tepla. Ochranou p�ed opa�ením 

zasahujících hasi�� je nasazení p�etlakové ventilace od za�átku hasebních prací. 

 

3.4 Toleran�ní hodnoty škodlivých plyn� pro zasahující hasi�e [8] 

 

 Ho�ení materiál� na bázi plast� je doprovázeno zna�ným vývinem kou�e 

obsahujícího, mimo jiné, dráždivé a toxické plyny. Krom� oxidu uhelnatého a uhli�itého se 

uvol�uje celá �ada dalších toxických látek, o kterých jsem se zmínil v první �ásti 

diplomové práce, vznikajících tepelným rozkladem. 

 Jedná se nap�íklad o nitrózní plyny, chlorovodík, oxid si�i�itý, kyanovodík a další. 

Vdechování oxidu dusi�itého a ostatních nitrózních plyn� m�že zp�sobit otravu, p�ípadn� i 

smrt. Kyselina chlorovodíková leptá sliznice i pokožku, ale také výzbroj zasahujících 

hasi��. 

 �inností záchraná�e je z pohledu fyziologie práce, hygieny práce a psychologie 

velmi široká a složitá. Dotýká se množství otázek a problém�, které nejsou teoreticky, ale 

ani prakticky uspokojiv� �ešeny. 

 Charakter práce hasi�e vyžaduje zvýšenou léka�skou pé�i. Pro tuto profesi prozatím 

schází systematické sledování vybraných ukazatel�, které by mohly signalizovat zdravotní 

stav a p�í�inu onemocn�ní. N�kdy jsou úmrtí zp�sobené vdechováním toxických látek. 

Zjistilo se však, že mnoho chronických onemocn�ní m�že být zp�sobené dlouhodobou 

expozicí a opakovaným nasazování hasi�� do prostor� kontaminovaných toxickými a 

dráždivými látkami. To je také d�vod snahy n�kterých výzkumných pracoviš� a 

velitelského sboru vypracovat sm�rnice o toleran�ních hodnotách pro práci hasi�� bez 

použití ochrany dýchacích cest. 

 V�decko technický výbor Sdružení pro podporu n�meckých hasi�� (VFDB) 

p�ipravil sm�rnici VFDB-Richtlinie 10/01/, která �eší problematiku nasazení hasi�� na 

likvidaci požár� a havárií za p�ítomnosti škodlivých plyn� a par. Pro pot�eby posouzení 

nebezpe�í byla zavedena tzv. „Zásahová toleran�ní hodnota“ (ETW-Einsatztoleranzwert) 

pro n�které nebezpe�né látky. Hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce �.12. 
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Tabulka �.12 Vybrané zásahové toleran�ní hodnoty (ETW-Einsatztoleranzwerte) 

 

  

Název látky 

ETW 

(ppm) 

 

Ex 

 

G 

 

H 

PEL 

(ppm) 

ERPG-2 

(ppm) 

1 Aceton 500 +   500 - 

2 Akrolein 0,2 +   0,1 0,5 

3 Akrylonitril 20 +  + - 35 

4 Amoniak 50 (+)   20 200 

5 Benzol 20 +  + - 150 

6 Karbonylchlorid 

(fosgen) 

0,1    0,02 0,2 

7 Chlor 1    0,5 3 

8 Chlorovodík 5    5 20 

9 Kyselina octová 20 +   10 - 

10 Etanol 3 000 +   500 - 

11 Fluorovodík 5   + 1,8 20 

12 Formaldehyd 1 +   0,3 10 

13 n-Hexan 200 +   50 - 

14 Hydrazin 1 +  + - - 

15 Oxid uhli�itý 10 000    5 000 - 

16 Sirouhlík 10 +  + 5 50 

17 Oxid uhelnatý 100 +   30 350 

18 Metanol 500 +   200 1 000 

19 Fosfin 0,5 +   0,1 - 

20 Oxid si�i�itý 1    0,5 3 

21 Sirovodík 10 + +  10 30 

22 Styren 40 +   20 250 

23 Toluen 100 +   50 300 

24 Toluendiizokyanát 0,02 (+)   0,01 - 

25 1,1,1-Trichloretan 300 (+)   100 - 

26 Trichloreten 100 (+)   - - 

27 Vinylchlorid 100 +   - - 
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Legenda: 

Ex – nebezpe�í výbuchu sm�si plyn/pára/vzduch, (+) = jen za zvláštních podmínek 

G – nebezpe�í návyku na zápach 

H – nebezpe�í resorpce pokožkou 

ETW – zásahová toleran�ní hodnota 

PEL – p�ípustný expozi�ní limit. Nejvyšší p�ípustná hodnota vystavení zam�stnanc� 

chemickým faktor�m p�i práci, která se nesmí p�ekro�it v celosm�nném pr�m�ru. Tyto 

hodnoty se vztahují na osmihodinovou pracovní sm�nu a 40-hodinový pracovní týden. 

EPRG 2 – Emergency Response Planning Guidline – koncentra�ní hodnoty škodlivé látky 

ve vzduchu, použitelné pro obyvatelstvo p�i jednohodinovém p�sobení (stav v roce 1996). 

Možné do�asné drážd�ní o�í a dýchacích cest, žádné z�stávají zdravotní následky 

(zpracovala Americká asociace pracovní hygieny pro pot�eby havarijního plánování). 

 

Tento p�ístup p�edpokládá, že u stanovených nebezpe�ných látek mohou hasi�i 

provád�t m��ení koncentrací. 

 Filozofie �ešení ETW vychází z toho, že nejvyšší p�ípustné hodnoty vystavení 

zam�stnanc� chemickým faktor�m používaných v hygienických normách (PEL), nejsou 

nejvhodn�jší pro p�ípady úniku nebezpe�ných látek a požáru. 

 Zásahová toleran�ní hodnota (ETW) platí zpravidla pro omezenou zásahovou 

�innost, a to do 4 hodin v míst� nasazení s výskytem nebezpe�ných látek.  

 Hodnoty ETW byly stanoveny na základ� zkušeností pracovního léka�ství a 

existujících toxikologických údaj�. Je nutné poukázat na to, že použití ETW vyžaduje 

dobrou odbornou p�ipravenost hasi�� a vybavení odpovídající m��ící technikou pro 

vyhodnocování koncentrace škodlivých látek. 

 Hodnota ETW m�že být také využita pro stanovení nebezpe�né situace pro 

obyvatelstvo, pokud nemáme k dispozici údaje hygieny a nebo životního prost�edí. 

Nam��ené údaje pod hodnotou ETW jsou považovány za bezpe�né a nehrozí poškození 

zdraví. P�i koncentracích na ETW je pro zásahové síly nezbytné zabezpe�it ochranu 

dýchacích cest. 

 V p�ípad� výskytu více nebezpe�ných látek je nutné sledovat koncentraci majoritní 

látky. Pokud se p�i zásahu dosáhne limit� ETW u více nebezpe�ných látek, doporu�uje se 

konzultace s toxikologickým centrem. V p�ípad� požáru m�žeme za majoritní škodlivé 

látky považovat oxid uhelnatý, kyanovodík a chlorovodík. Zvýšené koncentrace dalších 

nebezpe�ných látek lze o�ekávat u požár� s velkým množstvím halogenovaných plast�. 
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4. Návrh bezpe�nostních opat�ení 

 

Z hlediska taktiky jednotek p�i zásahu spo�ívá ochrana život� a zdraví hasi�� p�ed 

nebezpe�ím intoxikace zejména v následujících zásadách: 

 

o dodržování taktiky zásahu s nebezpe�nými toxickými látkami,  

o volba ochranných prost�edk� odpovídajících druhu toxických látek a zp�sobu 

jejich p�sobení na lidský organismus,  

o dodržování zásad pro zamezení kontaminace, provád�ní d�sledné dekontaminace a 

osobní hygieny,  

o omezení po�tu hasi�� u zásahu,  

o omezení doby zásahu v toxickém prost�edí na nezbytné minimum,  

o léka�ské vyšet�ení po zásahu pokud jsou p�íznaky nebo podez�ení na intoxikaci,  

o evidence možné kontaminace hasi�� p�i technických zásazích a požárech 

dominantními nebezpe�nými látkami pro p�ípad latentních ú�ink� a chorob,  

o spolupráce s odborníky, využívání informací z databází, dokumentace zdolávání 

požár� a informací právnických a podnikajících fyzických osob. 

 

K ochran� p�ed nebezpe�ím intoxikace se používají ochranné prost�edky a další za�ízení: 

 

a) ochranné prost�edky hasi�e, 

b) izola�ní dýchací p�ístroje,  

c) ochranné protichemické od�vy,  

d) detekce plyn� a par (monitoring),  

e) prost�edky pro dekontaminaci a o�istu t�la.  

 

4.1 Opat�ení ke snížení koncentrací toxických látek v míst� požá�išt� 

 

o  odv�trání prostor� - p�irozeným zp�sobem 

    - použitím p�etlakové ventilace 

o  rychlé zchlazení roztavených plast� 

o  zkráp�ní toxických zplodin v kou�i vodní mlhou 

o  vynesení nebezpe�ných p�edm�t� 
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4.2 Opat�ení k ochran� hasi�� p�i hašení a provád�ní záchranných prací 

 

o v míst� zásahu - použití dýchacích p�ístroj� 

- použití (pokud lze) protichemických ochranných od�v� 

- následná dekontaminace protichemických od�v�. Touto 

problematikou se budu zabývat v další �ásti mé diplomové 

práce.  

 

4.3 Používání izola�ních dýchacích p�ístroj� [10] 

Izola�ní dýchací p�ístroje smí používat pouze nositel dýchací techniky,  

a) jehož poslední zdravotní prohlídka není starší než 12 m�síc�,   

b) který prokázal odbornou zp�sobilost pro jejich používání, 

c) absolvoval p�edepsaná školení a praktický výcvik s dýchacím p�ístrojem. 

 

Izola�ní dýchací p�ístroje nesmí používat nositel dýchací techniky, 

o který se subjektivn� necítí dob�e, 

o který požil alkoholický nápoj nebo psychotropní látku, 

o jehož úprava zevn�jšku není z hlediska provozu prost�edku bezpe�ná, 

o t�hotná p�íslušnice a p�íslušnice do konce devátého m�síce po porodu. 

Izola�ní dýchací p�ístroje mohou používat pod dohledem nositele dýchací techniky 

i osoby, které nejsou nositeli dýchací techniky, pokud hrozí nebezpe�í z prodlení p�i 

záchranných prací.  

Nositel dýchací techniky musí 

a) znát svou pr�m�rnou spot�ebu vzduchu v dýchacím p�ístroji, který jednotka požární 

ochrany používá, 

b) p�i zásahu sledovat �erpání zásoby dýchacího média svého izola�ního dýchacího 

p�ístroje (pokud je to technicky možné), p�i�emž �innosti na míst� zásahu ukon�it 

v�as tak, aby zásoba dýchacího média byla dostate�ná pro zpáte�ní cestu i pro 

provedení p�ípadné dekontaminace; zásoba dýchacího média pro zpáte�ní cestu se 

musí rovnat dvojnásobku objemu dýchacího média spot�ebovaného k cest� na 

místo nasazení,  
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c) použít v rámci zásahu nebo odborné p�ípravy autonomní dýchací p�ístroj 

vzduchový s otev�eným okruhem nejmén� jednou za 3 m�síce, z toho je vhodné dle 

možností  jednou ro�n� absolvovat výcvik v polygonu nebo v prostorách simulující 

reálné podmínky zásahu, 

d) použít v rámci zásahu nebo odborné p�ípravy autonomní dýchací kyslíkový p�ístroj 

s uzav�eným okruhem nejmén� jednou za 12 m�síc�, pokud je jimi jednotka PO 

vybavena.  

Celková doba použití izola�ního dýchacího p�ístroje je krom� kapacity tohoto 

p�ístroje omezena individuálními dispozicemi každého nositele dýchací techniky, p�i�emž 

celková doba použití autonomního dýchacího kyslíkového p�ístroje s uzav�eným okruhem 

nesmí p�ekro�it 4 hodiny v rozmezí 24 hodin.  

O použití izola�ních dýchacích p�ístroj� rozhoduje velitel jednotky u zásahu. 

Uživatel rozhoduje o použití izola�ního dýchacího p�ístroje bez v�domí velitele jednotky u 

zásahu, je-li jeho nasazení neprodlen� nutné z hlediska ohrožení zdraví nebo života. 

Pracovní �innosti p�i používání izola�ních dýchacích p�ístroj� vykonávají v nebezpe�né 

zón� minimáln� dva navzájem jišt�ní hasi�i. Nositel dýchací techniky po použití izola�ního 

dýchacího p�ístroje nesmí vypoušt�t zbytkové tlakové médium z TL (zbytkový p�etlak 

brání vniknutí hygienicky závadného vzduchu do TL a korozi kovové TL).  

Nositel dýchací techniky, která je vybavena druhým vývodem st�edotlaku, jej m�že 

využít p�i �ešení nouzové situace, p�i�emž neprodlen� opustí nebezpe�ný prostor a o 

použití napojení informuje velitele jednotky u zásahu.  

 

 

4.4 Používání filtra�ních dýchacích prost�edk� [10] 

O použití filtra�ních dýchacích prost�edk� rozhoduje velitel zásahu. 

Filtra�ní dýchací p�ístroje nesmí používat nositel dýchací techniky, 

a) který se subjektivn� necítí dob�e, 

b) který požil alkoholický nápoj nebo psychotropní látku, 

c) jehož úprava zevn�jšku není z hlediska provozu prost�edku bezpe�ná. 

Filtra�ní dýchací p�ístroje se smí používat jen p�i sou�asném spln�ní t�chto podmínek: 

a) v místech, kde nehrozí snížení koncentrace kyslíku v ovzduší pod 17 % objemu, 
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b) v místech, kde nehrozí nebezpe�í vzniku požáru nebo výbuchu,  

c) ve vn�jší zón� (v�etn� prostoru s regulovaným pohybem) p�i zásahu s výskytem 

NL v kombinaci s protichemickým ochranným od�vem (nap�. p�i svlékání 

dekontaminovaných hasi��, p�i kontrole ú�innosti dekontaminace), nevylu�uje-li 

druh a forma NL jeho použití, 

d) v nebezpe�né zón� p�i zásahu s výskytem  nebezpe�né chemické látky, je-li 

 prokazateln� znám druh nebo druhy nebezpe�ných chemických látek a jejich 

koncentrace, 

 použit filtr s deklarací na ur�enou látku, u kterého je zaru�eno, že po dobu 

zásahu nedojde k p�ekro�ení dynamické sorp�ní kapacity  filtru, resp. nebude 

p�ekro�ena minimální rezisten�ní doba filtru (uvedená na t�le filtru) 

 zamezeno úniku nebo rozptylu nebezpe�né chemické látky, a tím nehrozí 

zvyšování její koncentrace v ovzduší, 

e) jen s takovými filtry, u kterých jsou výrobcem jednozna�n� deklarovány druhy a 

koncentrace nebezpe�ných chemických látek (ve form� plyn� a par) a prachu, proti 

nimž je filtr ú�inný (nap�. s typem protiplynového filtru, s typem filtru proti více 

plyn�m, s kombinovaným filtrem nebo speciálním filtrem), 

f) jen s takovými filtry, které vyhovují �eské technické norm� 

Omezující opat�ení pro použití filtra�ních dýchacích prost�edk� se nevztahují na použití 

vyvád�nými osobami.  

 

4.5 Používání protichemických ochranných od�v� [10]  

Protichemické ochranné od�vy nesmí používat nositel, 

o který se subjektivn� necítí dob�e, 

o který požil alkoholický nápoj nebo psychotropní látku, 

o jehož úprava zevn�jšku není z hlediska provozu prost�edku bezpe�ná, 

o t�hotná p�íslušnice a p�íslušnice do konce devátého m�síce po porodu. 

 

Protichemické ochranné od�vy musí být po dobu používání ú�inné proti 

vyskytujícím se rizik�m, které jsou uvedeny v návodu na použití v technických 

podmínkách výrobce, a jejich používání nesmí p�edstavovat další riziko nebezpe�í. 

Vyžaduje-li p�ítomnost více než jednoho rizika nebezpe�í, aby uživatel použil sou�asn� 
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více druh� ochranných od�v�, musí být tyto ochranné od�vy vzájemn� slu�itelné 

(kompatibilní). Skladbu protichemických ochranných od�v� (jejich druhy) s ohledem na 

nebezpe�í na míst� zásahu stanoví velitel jednotky.  

Pro snížení zát�že organismu m�že pobyt hasi�� v protichemickém ochranném 

od�vu zahrnovat cyklus �innost – p�estávka, po ukon�eném pobytu a mezi opakovanými 

použitími od�vu umožnit hasi��m dostate�ný odpo�inek bez od�vu v bezpe�né vzdálenosti 

od nebezpe�né zóny. 

 

Stupn� ochrany v míst� zásahu [10]  
 

S ohledem na p�ítomnost nebezpe�í na míst� zásahu a v jeho pr�b�hu ur�uje 

p�íslušný velitel zasahující jednotky stupn� ochrany zasahujících hasi��. V p�ípad� pot�eby 

využívá informa�ní podpory p�íslušníka ur�eného k provád�ní úkol� CHS nebo 

spolupracuje s opera�ním a informa�ním st�ediskem (dále jen „OPIS“).  

V p�ípad� výskytu více druh� nebezpe�ných látek se stupe� ochrany stanovuje 

podle nejnebezpe�n�jší z nich. Není-li možné ur�it druh nebezpe�né látky nebo posoudit 

riziko vyplývající z požárn� technických charakteristik nebezpe�né látky, na�izuje velitel 

zásahu nejvyšší dostupnou ochranu t�la.  

Výjezdová skupina CHL se vybaví prost�edky CHS tak, aby stupe� ochrany 

odpovídal stupni ochrany stanoveném velitelem zásahu.  

Nejvyšším stupn�m ochrany zasahujících hasi�� v prost�edí s výskytem NL je 

plynot�sný protichemický ochranný od�v typ 1a v kombinaci s izola�ním dýchacím 

p�ístrojem vzduchovým (stupe� ochrany 4T1A). 

Stupn� ochrany se stanovují kombinací prost�edk� k ochran� dýchacích cest a 

ochranných od�v�  (tabulka �.14). Nejsou povoleny tyto kombinace: 3T1A, 3T1C, 2T1A, 

2T1B, 2T1C, 1T1A, 1T1B, T1C, 0T1A, 0T1B, 0T1C, 0T2. 
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Tabulka �. 14 Stupn� ochrany v kombinaci prost�edk� k ochran� dýchacích cest a 

ochranných od�v� 

 

Stupn� 

ochrany 

dýchacích 

cest 

 

Ochrana dýchacích cest 

Stupn� 

ochrany 

t�la 

 

Ochranný od�v 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Žádná ochrana 

 

Respirátor 

 

Filtra�ní dýchací p�ístroj 

 

Izola�ní dýchací p�ístroj kyslíkový 

 

Izola�ní dýchací p�ístroj vzduchový 

 

 

O 

 

T6 

 

T5 

 

T4 

 

T3 

 

T2 

 

T1C 

 

T1B 

 

T1A 

 

 

 

 

Ochranný od�v 

 

Typ 6 

 

Typ 5 

 

Typ 4 

 

Typ 3 

 

Typ 2 

 

Typ 1c 

 

Typ 1b 

 

Typ 1a 
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Typy ochranných od�v� 

Typ 1 - plynot�sný protichemický ochranný od�v se d�lí na t�i podskupiny: 

− typ 1a - „plynot�sný“ protichemický ochranný od�v s p�ívodem dýchatelného 

vzduchu nezávislým na okolním ovzduší, nap�. autonomní dýchací p�ístroj 

s tlakovým vzduchem s otev�eným okruhem, nošený uvnit� protichemického 

ochranného od�vu, 

− typ 1b - „plynot�sný“ protichemický ochranný od�v s p�ívodem dýchatelného 

vzduchu, nap�. autonomní dýchací p�ístroj s tlakovým vzduchem s otev�eným 

okruhem (pop�. autonomní dýchací kyslíkový p�ístroj s uzav�eným okruhem), 

nošený na vn�jší stran�  protichemického ochranného od�vu,              

− typ 1c - „plynot�sný“ protichemický ochranný od�v s dýchatelným vzduchem 

vytvá�ejícím p�etlak, nap�. p�ívodem vzduchu potrubím (hadicí). 

Typ 2 neplynot�sný protichemický ochranný od�v s dýchatelným vzduchem 

vytvá�ejícím p�etlak uvnit� od�vu. 

Typ 3 kapalinot�sný od�v. Ochranný od�v pro ochranu celého t�la se spojením 

nepropustným proti post�iku mezi r�znými �ástmi (od�v nepropustný proti kapalinám). 

Typ 4 od�v t�sný proti post�iku. Ochranný od�v pro ochranu celého t�la se 

spojením nepropustným proti post�iku ve form� spreje mezi r�znými �ástmi od�vu (od�v 

nepropustný proti post�iku ve form� spreje). P�íkladem ochranných od�v� typu 3 a 4 jsou 

ned�lené kombinézy nebo dvoudílné od�vy, s  kuklou nebo bez ní; s hledím nebo bez n�j, 

s integrovanými vložkami (ve tvaru pun�ochy) nebo bez nich, s rukavicemi nebo bez nich. 

Typ 5 prachot�sný od�v. Ochranný od�v pro ochranu proti aerosol�m suchých 

jemných prach�.  

Typ 6 od�v omezen� t�sný proti post�iku. Ochranný od�v proti chemikáliím pro 

omezené použití a omezené opakované použití (lehký post�ik, kapalné aerosoly, nízký 

tlak). 

 

Maximální doporu�ené doby pobytu hasi�� v  protichemickém ochranném od�vu 

Stupe� ochrany 4T1B nebo 4T2-4T6 - autonomní dýchací p�ístroj vzduchový 

s otev�eným okruhem (vydechování mimo prostor od�vu) s protichemickým ochranným 

od�vem typu 1b nebo typu 2-6:   
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a) p�i okolní teplot� 20 oC nep�etržitá �innost v délce max. 50 min; p�i namáhavé 

práci je t�eba vždy po 20 minutách �innosti za�adit desetiminutovou p�estávku,  

b) p�i okolní teplot� 30 oC nep�etržitá �innost v délce max. 15 minut nebo dva 

desetiminutové úseky �innosti odd�lené p�timinutovou p�estávkou. 

Stupe� ochrany 4T1A nebo 4T1C - autonomní dýchací p�ístroj vzduchový 

s otev�eným okruhem (vydechování do podod�vního prostoru) s protichemickým 

ochranným od�vem typu 1a nebo 1c: 

a) p�i okolní teplot� 25 oC nep�etržitá �innost v délce max. 35 minut nebo dva 

dvacetiminutové úseky �innosti odd�lené p�timinutovou p�estávkou,  

b) p�i okolní teplot� 30 oC nep�etržitá �innost v délce max. 15 minut nebo dva 

desetiminutové úseky �innosti odd�lené p�timinutovou p�estávkou. 

Stupe� ochrany 3T1B, 3T2-3T6 - autonomní kyslíkový dýchací p�ístroj 

s uzav�eným okruhem s protichemickým ochranným od�vem typu 1b nebo typu 2 až typu 

6: 

 p�i okolní teplot� 35 oC nep�etržitá �innost v délce max. 15 minut nebo dva 

desetiminutové úseky �innosti odd�lené desetiminutovou p�estávkou.  

P�i jiných teplotách je nutno uvedené �asové intervaly p�im��en� upravovat. 
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5. Doporu�ení pro dekontaminaci  

 

 V r�zných dostupných odborných materiálech jsou uvád�ny odlišné definice pro 

dekontaminaci, o kterých lze polemizovat. V publikacích se v�tšinou setkáváme s pojmem 

dekontaminace spojenou se zásahem na nebezpe�nou látku, ale žádná literatura ne�eší 

dekontaminaci pro zasahující jednotky p�i požárech v obytných budovách, kde vznikají 

dominantní zplodiny ho�ení p�i degradaci plastických hmot. Pro stanovení definice budu 

vycházet z toho, že dekontaminace je soubor metod, postup�, organiza�ního zabezpe�ení a 

prost�edk� k ú�innému odstran�ní kontaminant�. Vzhledem k tomu, že úplné odstran�ní 

kontaminant� zpravidla není možné (zbytková kontaminace), stanovíme definici 

dekontaminace jako snížení škodlivého ú�inku kontaminantu na bezpe�nou úrove�, která 

neohrožuje zdraví a život osob a zví�at, a jeho likvidaci. 

 Ekvivalentním výrazem pojmu kontaminace je zamo�ení a pojmu dekontaminace je 

odmo�ení nebo speciální o�ista. 

 Cílem dekontaminace je snížení zdravotních následk� a nenávratných ztrát a 

zkrácení doby nutné pro používání ochranných prost�edk� v míst� zásahu. 

 

Dekontaminace se provádí u: 

 

a)  zasahujících hasi��,  

b)  osob zasažených nebezpe�nou látkou,  

c)  v�cných prost�edk� a techniky,  

d)  povrch� objekt� a terénu,  

e)  zví�at. 

 

Metody dekontaminace se rozd�lují na: [11] 

 

a)  mechanické - odsávání, smývání, otírání, vykopávání, vyt�epávání, kartá�ování, 

izolace – p�ekrytí vrstvy p�dy, 

b)  fyzikální - odpa�ování, sorpce, �ed�ní, smývání pomocí p�ny, smývání tlakovou 

vodní parou, 

c)  chemické - reakce kontaminant� s vhodným �inidlem (dále jen „detergent“), p�i 

níž dochází bu� k úplnému rozložení látky nebo p�em�n� na podstatn� mén� toxické 
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produkty, p�ípadn� p�em�n� na slou�eninu nebo formu slou�eniny, jejíž odstran�ní je 

snadn�jší, p�ípadn� usmrcení mikroorganism�,  

d)  kombinované - kombinace výše uvedených metod.  

 

 

Dekontamina�ní zp�soby lze rozd�lit na:  

 

a) suché – suché zp�soby jsou zejména mechanické, kam pat�í ometení a otírání 

povrch�, profukování, vyklepávání, vyt�epávání, vysávání a odpa�ování za 

normální nebo zvýšené teploty. T�mito jednoduchými zp�soby proveditelnými 

prakticky za každé situace lze odstranit ze zamo�eného povrchu zna�nou �ást 

zamo�ení (za vhodných podmínek a v n�kterých p�ípadech až 90 % p�vodní 

aktivity) 

b) mokré – mokré zp�soby mají, ve srovnání se suchými, v�tší ú�innost. Jednotky 

provád�jí dekontaminaci p�evážn� mokrým zp�sobem. Jsou však složit�jší a 

zdlouhav�jší. Pat�í k nim: 

• omývání vodou – proudem tlakové vody, mácháním apod., 

• mytí a praní – p�i teplot� 90 °C s využitím ú�inných pracích 

prost�edk� (saponát�) nebo vyvá�kou, 

• chemické �ist�ní od�v� – n�kolikanásobná extrakce kontaminántu 

do organického rozpoušt�dla. 

 

K výhodám mokrého zp�sobu dekontaminace pat�í:  

 

a)  dostate�ná spolehlivost a ú�innost,  

b)  snadné jímání odpadních produkt� dekontaminace, pokud je nutno je zachytávat. 

 

K nevýhodám mokrého zp�sobu dekontaminace pat�í: 

 

a)  velké množství odpadních vod, a jejich následná možná likvidace, 

b)  nep�íznivý dopad na dekontaminovanou techniku a životní prost�edí vlivem 

oxida�ních a chlora�ních vlastností n�kterých dekontamina�ních sm�sí,  

c)  omezená doba použitelnosti dekontamina�ních sm�sí - omezující pov�trnostní 

podmínky (nap�. nízké teploty),  
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d)  nezbytná doba aktivního p�sobení dekontamina�ní sm�si.  

 

Podle rozsahu a ú�innosti se rozlišuje dekontaminace: 

 

o �áste�ná 

o Úplná 

 

Doporu�ení: 

 

o P�i požárech v obytných budovách používat autonomní izola�ní p�etlakové dýchací 

p�ístroje s otev�eným dýchacím okruhem a ochranné od�vy zásahové (pokud lze 

protichemické ochranné od�vy) 

o Detekce toxických zplodin, i když je to velmi problematické vzhledem k tvorb� 

široké škály r�zných druh� toxických látek a probíhajících reakcí mezi nimi a 

stykem s hasební látkou. 

o Po uhašení požáru nadále používat dýchací p�ístroje nebo masky se speciálními 

filtry, protože zkušenosti jsou takové, že zasahující hasi�i po dohašení požáru 

v prostoru se pohybují bez dýchacích p�ístroj� a neuv�domují si riziko intoxikace. 

o Doporu�ují po každém zásahu v obytných budovách, kde se vyskytují dominantní 

zplodiny ho�ení jako nap�íklad kyanovodík nebo chlorovodík, provád�t 

dekontaminaci ochranných prost�edk� i celého t�la zasahujícího hasi�e, protože 

m�že dojít k reakci pokožky s toxickými zplodinami, p�edevším nekrytých �ásti 

t�la, ale p�i vyšších koncentracích toxických látek ve zplodinách, nebo delší 

expozici i v jiných místech jako je nap�íklad na zádech pod dýchacím p�ístrojem, 

v podpaží a na t�íslech (toxické látky projdou pokožkou do lymfatického �e�išt� a 

za�nou se ukládat v lymfatických uzlinách, žlázách a slezin�). Jsou to místa, kde se 

nejvíce projevuje p�eh�ívání �ásti organismu (znesnadn�ný odvod tepla) a z toho 

plynoucí v�tší otvírání pór� pokožky a v�tší množství odvád�ného potu. Dochází 

k reakci n�kterých toxických látek s potem a k lepšímu pr�niku p�es otev�ené póry 

do organismu. T�ením kon�etin v podpaží a na t�íslech dochází také ke vtírání 

toxických látek do vrstev k�že. 

o P�i provád�ní dekontaminace m�li bychom dodržovat n�které zásady: 

 

1. Zjistit druh kontaminantu a rozsah kontaminace. 
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2. V závislosti od druhu kontaminantu stanovit postup dekontaminace a 

pot�ebného dekontamina�ního �inidla. 

3. Brát v úvahu celkovou dobu použití dýchací techniky s ohledem na zásobu 

vzduchu u kontaminovaného p�íslušníka. 

4. U kapalných kontaminant� je zvláš� d�ležité v�asné zahájení 

dekontaminace, použít i prost�edky mén� ú�inné a ne�ekat na opožd�né 

dodání speciálních prost�edk�. 

5. Stanovit úkoly jednotlivých �len� p�i provád�ní dekontamina�ního procesu. 

6. Zajistit dostate�nou osobní ochranu �len� provád�jících dekontamina�ní 

�innost. 

7. Postupovat vždy sm�rem shora dol�, zevnit� ven, tak aby kontaminant ani 

produkty dekontaminace nezatékaly na �isté povrchy. 

8. Posoudit nebezpe�nost dekontamina�ních produkt� a zajistit jímání a 

od�erpávání produkt�. 

9. Bezprost�edn� po ukon�ení dekontamina�ního procesu provést kontrolu 

dekontaminace pomocí detek�ních prost�edk�. 

 

o Vybavení pracoviš� pro provád�ní dekontaminace by m�la být bu� zjednodušená 

dekontaminace, která se provádí b�žnými v�cnými prost�edky ve vybavení družstva 

a CAS nebo základní dekontaminace, která je provád�na speciálními prost�edky 

ur�enými k provád�ní dekontaminace (nap�íklad dekontamina�ní sprcha, záchytná 

vana) s obsluhou. Obsluha musí být v �ásti svlékání ochranného od�vu a m�že být i 

v �ásti nánosu dekontamina�ního �inidla. 

o Na dekontamina�ním pracovišti bychom m�li vytvo�it místo pro: 

 

a)  odkládání kontaminovaných v�cných prost�edk�,  

b)  nanášení dekontamina�ního prost�edku a jeho oplachování,  

c)  m��ení ú�innosti dekontaminace,  

d)  odkládání osobních ochranných prost�edk� a místo pro op�tovné vystrojení. 

 

o B�žné prost�edky umož�ující z�ízení dekontamina�ního pracovišt� pro 

zjednodušenou dekontaminaci:  
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a)  pevná fólie o rozm�rech minimáln� 4x4 m a hadice B a rozd�lova� pro 

vytvo�ení záchytné vany (je-li nutno zachycovat kontaminovaný detergent),  

b)  prost�edek pro nanášení dekontamina�ního �inidla (kbelík, smeták, kartá�, 

post�ikova� apod.),  

c)  hadice C s proudnicí s rozt�íšt�ným proudem pro oplachování,  

d)  neprodyšné obaly na kontaminovaný odpad a na použité v�cné prost�edky.  

 

o Ideální by bylo, kdybychom na míst� zásahu mohli provést úplnou dekontaminaci 

ochranných prost�edk�, ale ve v�tšin� p�ípadu to technicky není možné, proto 

provádíme �áste�nou dekontaminaci. 

o Minimální vybavení pro �áste�nou dekontaminaci: 

 

1. zdroj vody na oplachování,  

2. detergent (b�žný saponát),  

3. smeták, kartá�,  

4. rohož, rošt, podložka,  

5. jímací nádrže. 

 

o �áste�ná dekontaminace prost�edk� se provádí oplachem vodou a omytím 

detergentem. 

o Nesmíme zapomenout na odkládání kontaminovaných ochranných prost�edk�, 

které musíme po �áste�né o�ist� p�esunout na stanovišt� odkládání 

kontaminovaných ochranných prost�edk�. Za asistence obsluhy si osoba v od�v� 

nasadí �isté rukavice a svle�e si ochranný od�v a odloží dýchací p�ístroj. Použitý 

od�v a dýchací p�ístroj se odloží de nepropustných vak� nebo plastových pytl�, 

které se uzav�ou. P�eprava kontaminovaných od�v� se musí provád�t odd�len� od 

p�epravy osob. Na stanici se uloží na místo, kde nedojde k roztržení pytl� a 

kontaminaci okolí. 

o Na stanicích HZS by se m�la provád�t o�ista t�la, m�li bychom odložit použité 

prádlo do plastových pytl�, poté provést v�asné osprchování nejd�íve chladn�jší 

vodou (opláchnutí zbytkového množství toxických látek z pokožky), následn� 

teplejší vodou (otev�ení pór� pokožky a vyplavení toxických látek z nich). Pokud 

je možno doporu�uji následn� saunu. 
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o Na stanicích HZS by se m�la provád�t o�ista technických prost�edk�, která musí 

probíhat za dodržení hygienických pravidel a použití ochranných prost�edk� 

(nap�íklad p�i umývání použitých dýchacích p�ístroj� používat rukavice, aby 

nedocházelo k intoxikaci osob p�es k�ží apod.). 

o V p�ípad�, že by se použily protichemické ochranné od�vy, dekontaminaci 

provedeme nanesením a umytím roztokem saponátu pop�ípad� p�nidla s vodou a 

následné opláchnutí od�vu vodou, tím pádem dojde k odstran�ní a zárove� 

na�ed�ní zbytkových koncentrací toxických a žíravých látek. 

o U zásahových ochranných od�v� doporu�ují  praní  p�i teplot� 90 °C s využitím 

ú�inných pracích prost�edk� (saponát�) a chemické �ist�ní od�v�.   

o Používat dekontamina�ní �inidla, druh dekontamina�ního �inidla se volí 

v závislosti od druhu kontaminantu. 

o Na kyanidy bych doporu�oval 5 – 10 % vodný roztok uhli�itanu sodného (soda), na 

�pavek z�ed�ný vodný roztok kyseliny octové (kuchy�ský ocet), na kyseliny 5 – 10 

% vodný roztok uhli�itanu sodného (soda) nebo uhli�itanu draselného, na aldehydy 

5 % vodný roztok chlornanu vápenatého aj. Výslednou neutralizaci m�li bychom 

kontrolovat lakmusovým papírkem.  

o Na požární stanici by m�ly být dekontamina�ní �inidla jako jsou nap�íklad: 

 

a) detergenty (saponát),  

b) uhli�itan sodný (soda),  

c) 8 % kyselina octová (kuchy�ský ocet) nebo kyselina citrónová,  

d) z�ed�ná kyselina chlorovodíková, 

e) chlornan vápenatý,  

f) chlornan sodný (Savo). 

 

o P�i dekontaminaci je nutné po�ítat  s následujícími komplikacemi:  

 

a) velká spot�eba dýchacích p�ístroj� a ochranných protichemických od�v�,  

b) p�i dekontaminaci vzniká množství kontaminovaného odpadu (od�vy, 

odpadní vody apod.),  

c) riziko kontaminace se zvyšuje nesprávným používáním ochranných 

prost�edk�,  
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d) riziko následné kontaminace p�i nesprávn� provád�né dekontaminaci a 

nesprávném zp�sobu svlékání ochranných prost�edk� hasi�e,  

e) je t�eba mít náhradní oble�ení pro dekontaminaci zasažených osob; je 

vhodné z d�vodu rychlé pot�eby p�i provád�ní dekontaminace mít trvale 

uloženo na stanicích,  

f) problémy s likvidací zásob detergent� s prošlou deklarovanou životností. 

 

o Vzhledem k �ím dál v�tšímu nár�stu podíl� plast� ve vybavení budov m�že 

používání v�tšího množství vody jako hasební látky vést k výrazn�jší kontaminaci 

stavebních konstrukcí budov. Vzhledem k její viskozit� a dobré nasákavosti do 

porézních materiál�, p�i jejím v�tším použití hrozí splavení a následné nasátí 

toxických produkt� ho�ení do t�chto konstrukcí. Jejich následná dekontaminace 

m�že být problematická a nákladná. P�i nedokonalé dekontaminaci se m�žou 

toxické látky z konstrukcí a vybavení budov následn� vylu�ovat a i když t�eba 

v nízkých koncentracích, tak ale dlouhodob� p�sobit negativn� na zdraví lidí.  

o Vhodn�jší je proto p�i hasebních pracích použít p�ny a vodní mlhy. Problematické 

m�že být i použití smá�edel, které lépe napomáhají uhašení v�tších vrstev ho�ících 

materiál�, ale mají i lepší pr�nik do stavebních konstrukcí.    

 

 

Zásady evidence p�íslušník� HZS �R vystavených p�sobením nebezpe�ných látek [9] 

1. Evidence se provádí u všech p�íslušník� HZS �R, kte�í se jakýmkoliv zp�sobem 

dostali p�i �innosti spojené se zásahem jednotky požární ochrany do možného 

kontaktu s nebezpe�nou látkou. P�edm�tem evidence jsou i p�ípady p�ímého 

kontaktu p�íslušníka se zachra�ovanou, infek�ní nemocí nakaženou osobou. 

2. Souhrnná evidence musí být v organiza�ním �ádu HZS kraje. 

3. Evidence se vede pro každého p�íslušníka HZS �R samostatn� a jejím obsahem je: 

 

a) jméno, p�íjmení a osobní eviden�ní �íslo p�íslušníka, 

b) datum, kdy došlo ke kontaminaci NL, 

c) druh NL a její koncentrace, 

d) doba �innosti p�íslušníka v prost�edí s výskytem NL, 
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e) druh použitých ochranných prost�edk� (u protichemických ochranných 

od�v� jejich název a druh), 

4. Výpis z evidence se p�edkládá služebnímu léka�i p�i preventivní léka�ské pé�i, 

pop�ípad� p�i závažném onemocn�ní p�íslušníka. 
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6. Záv�r 

 
Cílem mé diplomové práce bylo posoudit tvorbu dominantních toxických zplodin 

ho�ení vybraných plastických hmot a navrhnout dekontaminaci zásahových jednotek. 

Tím, že jsem m�l možnost zkoumat problematiku dominantních toxických zplodin 

p�i požárech plastických hmot a vším, co s touto problematikou souvisí, jsem dosp�l 

k záv�ru, že:  

 

- nebezpe�í pro zasahující jednotky v obytných budovách je mnohem v�tší, než jsem 

p�edpokládal, z hlediska vzniku dominantních toxických zplodin p�i ho�ení 

vybraných plastických hmot. 

- tvorbu dominujících toxických plynných produkt� tepelné degradace a ho�ení 

makromolekulárních látek ovliv�ují zna�nou m�rou p�ísady 

- p�i b�žných požárech v obytných budovách, kde se vyskytují výrobky z plastických 

hmot, vznikají nej�ast�ji oxid uhelnatý, oxid uhli�itý, kyanovodík a chlorovodík aj., 

které velmi negativn� p�sobí na lidský organismus, proto je t�eba, aby všichni, kte�í 

p�icházejí p�i požáru s plasty do styku, dob�e znali jejich požárn� technické 

charakteristiky, zp�soby ochrany a dekontaminaci. 

- dále jsem se mohl zamyslet nad takovým bezpe�nostním opat�ením, aby co 

nejmén� ohrožovalo ú�astníky požáru na život�, 

- a v poslední �ad� jsem zjistil, že informace o dekontaminaci jsou v mnoha 

p�ípadech brány jen z hlediska zásahu na nebezpe�nou látku, žádná odborná 

literatura neuvádí informace o dekontaminaci p�i b�žném bytovém požáru, tudíž 

jsem pojal pojem a vysv�tlení dekontaminace z �ásti dle mého názoru a mých 

poznatk� a doporu�il jsem postup p�i provád�ní dekontaminace. 
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Seznám zkratek požitých v diplomové práci 

PE –  Polyethylen 

PP –  Polypropylen 

PS –  Polystyren 

PVC – Polyvinylchlorid 

PA – Polyamid 

OI – Kyslíkové �íslo 

QS – Spalné teplo  

FIT – Teplota vzplanutí 

SIT – Teplota vznícení 

Ppm – Jedna miliontina (jednotky) 

VFDB – V�decko technický výbor Sdružení pro podporu n�meckých hasi�� 

ETW – Zásahová toleran�ní hodnota pro n�které nebezpe�né látky 

PEL – P�ípustný expozi�ní limit 

ERPG 2 – Koncentra�ní hodnoty škodlivé látky ve vzduchu, použitelné pro obyvatelstvo 

p�i  jednohodinovém p�sobení 

Ex – Nebezpe�í výbuchu sm�si (plyn, pára, vzduch) 

G – Nebezpe�í návyku na zápach 

H – Nebezpe�í resorpce pokožkou 

TL – Tlaková láhev 

NL – Nebezpe�né látky 

CHS – Chemická služba 

CHL – Chemická látka 

CAS – Cisternová automobilová st�íka�ka 

HZS –  Hasi�ský záchranný sbor 

OPIS – Opera�ní a informa�ním st�edisko  

CO – Oxid uhelnatý 

CO2 – Oxid uhli�itý 

HCl – Chlorovodík 

HCN – Kyanovodík 

COHb – Karbonylhemoglobin 

H2O – Voda 

NH3 – Amoniak 
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