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Anotace 

PEŠKOVÁ, Olga.: Zhodnocení vybavenosti hasiče u JPO II osobními ochrannými prostředky. 

Bakalářská práce, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 47 s. 

Tato bakalářská práce se zabývá zejména stavem, stáří, vybavenost a mnoţstvím 

osobních ochranných prostředků u jednotek poţární ochrany kategorie II v Plzeňském kraji. 

Začátek práce popisuje Plzeňský kraj z pohledu moţných rizik v hasebních obvodech 

jednotlivých JPO II včetně výjezdových statistik těchto jednotek. V následující části jsou 

uvedeny poţadavky na osobní ochranné prostředky, které vyplývají ze současných platných 

předpisů. Další část práce zhodnocuje pomocí přehledných grafů zejména vybavenost, stáří a 

stav jednotlivých osobních ochranných prostředků u JPO II a srovnává s JPO I. Na základě 

tohoto vyhodnocení byl proveden návrh na dovybavení vybrané jednotky. Závěrečná část 

uvádí, jak můţe být práce aplikována v praxi. 

 

Klíčová slova: 

Osobní ochranné prostředky (OOP), ţivotnost OOP, stav OOP.  

 

 

PEŠKOVÁ, Olga.: Evaluation of Firefighter’s Equipment with PPE in case of Fire Brigade 

II. Bachelor’s work, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 47 p. 

The topic of this bachelor’s work is primarily the actual physical status, age,  

availability and quantity of personal protective equipment for fire brigades type II in the 

Pilsen region. At the beginning, this work describes the selected region in terms of potential 

risks in fire areas of particular fire brigades type II including statistic of fire events. The 

middle part mentions requirements for personal protective equipment based on current 

regulations which is then followed by graphical summary of the availability, age and status of 

personal protective equipment at the fire brigades type II including comparison with the fire 

brigades type I.  On the basis of this evaluation there is a proposal for replenishment of 

personal protective equipment of a selected fire brigade including supplier selection. The final 

part evaluates the results and shows how the thesis can be applied in practice. 

 

Key words: 

Personal protective equipment (PPE), age of PPE, physical status of PPE. 
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Úvod 

Tato práce se zabývá osobními ochrannými prostředky (dále jen „OOP“) zejména u 

JPO II, okrajově i u JPO I v Plzeňském kraji (dále jen „PK“). Na začátku práce se věnuji 

jednotkám poţární ochrany v obecné rovině. Uvedené jsou i povinnosti obce jako zřizovatele 

JPO II. Nechybí ani charakteristika Plzeňského kraje, včetně popisů hasebních obvodů 

jednotlivých stanic JPO II v PK. Pro představu o vytíţenosti jednotek jsou uvedeny i statistiky 

výjezdů v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010. Dále jsem se v práci věnovala popisu 

jednotlivých osobních ochranných prostředků (tedy zásahový oděv, přilba, rukavice a obuv), a 

také současné platné legislativě (poskytování OOP, povinnosti zaměstnance, povinnosti 

zaměstnavatele, evidence OOP, atd.). 

Stěţejní částí práce je věnována zhodnocení OOP v JPO II – tedy zhodnocení stavu, 

stáří, vybavenosti a mnoţství OOP. Pro získání primárních dat bylo důleţité kontaktovat či 

navštívit stanice JPO II v PK a zjistit roky pořízení jednotlivých OOP, vyhodnotit jejich stav, 

zjistit výrobce, atd. Jelikoţ se jedná o jednotky „poloprofesionální“, srovnávám získané údaje 

od JPO II s údaji, které mi poskytly stanice JPO I, resp. územní odbory, pod které stanice 

spadají. Výsledky jsou patrné z níţe uvedených grafů. 

Na základě těchto údajů jsem vybrala konkrétní jednotku a provedla jsem návrh na 

dovybavení pomocí kriteriální analýzy. Také jsem navrhla vhodného dodavatele. 

Práce je doplněna přílohami, které tvoří nejrůznější tabulky, grafy, cenové nabídky, 

fotodokumentace, atd. 
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Rešerše 

V této části práce uvádím nejdůleţitější prameny, ze kterých jsem čerpala informace a 

které se vztahují k tématu. Seznam dalších pouţitých pramenů je uveden v seznamu pouţité 

literatury. 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. In •Sbírka zákonů, 

Česká republika. 2006, částka 84. 138 s. 

Zákoník práce upravuje právní vztahy, které vznikají při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli. Pro potřeby této práce jsem vycházela zejména z Části V.   

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kde se stanoví předcházení ohroţení ţivota a zdraví při 

práci a dále povinnosti zaměstnavatele či práva a povinnosti zaměstnance.  

 

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

Detašované pracovisko Košice, Ţilina 2002  

Tato literatura pojednává o metodách multikriteriální analýzy, např. metoda 

rozhodovací matice, modifikovaná metoda rozhodovací matice či analytická víceúrovňová 

metoda. V publikaci jsou uvedeny výhody a nevýhody pouţití jednotlivých metod. 

 

 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru 

České republiky ze dne 8. června 2009, částka 25, kterým se stanoví Řád výkonu sluţby 

v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků. 

 

Katalogové listy firem Deva F-M. s.r.o.; ZAHAS, spol. s.r.o.; VOCHOC s.r.o.;  

Prabos plus a.s.; Jolly Scarpe SPA;  Haix Company, ZEMAN – TECHNOGROUP s.r.o.  

Z jednotlivých katalogových listů jsem zjišťovala parametry vybraných osobních 

ochranných prostředků. Tyto parametry jsem dále pouţila pro návrh vhodných osobních 

ochranných prostředků. Informace, které nebyly v katalozích, jsem si našla na webových 

stránkách firem, na stránkách dodavatelů a nebo jsem sama kontaktovala firmy či dodavatele.  

 

Při psaní této práce bylo nutné prostudovat větší mnoţství literatury, kompletní 

seznam uvádím v závěru práce v samostatné kapitole. 
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1.  Jednotky požární ochrany 

Jiţ v dobách dávno minulých bylo zajištění poţární ochrany svěřeno do pravomocí 

obcí, které nejen ţe si samy zřizovaly hlásné sluţby, ale také kaţdému občanovi ukládaly za 

povinnost při hašení poţárů pomáhat a poskytovat k tomu své věcné prostředky. První sbory 

dobrovolných, ale i profesionálních, hasičů byly na našem území zřízeny v 70. letech 19. stol. 

Jejich účelem byla nejen výše zmiňovaná ochrana před poţáry, ale také působení v oblasti 

samaritánské a společenské.  

Toto poslání se prakticky zachovalo dodnes. V současné době tvoří základní systém 

plošného pokrytí krajů jednotky hasičských záchranných sborů krajů, které jsou při své 

činnosti významnou měrou doplňovány a podporovány právě jednotkami sborů dobrovolných 

hasičů obcí [15].  

 

1.1 Rozdělení jednotek požární ochrany 

Dle zřizovatele jednotky poţární ochrany (dále jen „JPO“) a vztahu osob, 

vykonávajících činnost v JPO ke zřizovateli, se JPO dělí na několik kategorií, kdy na kaţdou 

z nich jsou kladeny rozdílné poţadavky. Pro potřeby této práce uvedu pouze následující 

rozdělení: 

- jednotky Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) kraje, které jsou zřizovány 

státem. Příslušníci zde vykonávají činnost jako své povolání. 

- jednotky Sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“), jenţ zřizuje obec, resp. město. 

Činnost je zde prováděna na základě dobrovolnosti, nebo v pracovním poměru k obci [16].         

 

Pro účely plošného pokrytí území České republiky jednotkami poţární ochrany se 

podle operační hodnoty dělí jednotky do šesti kategorií a to JPO I aţ JPO VI [16], [17]. 

Vzhledem k tomu, ţe se v této práci zabývám především JPO II, okrajově JPO I, je rozdělení 

jednotek, které znázorňuje Tabulka 1 pouze v rozsahu postačující pro tuto práci. Údaje pro 

vytvoření této tabulky jsou čerpány z [16]. 
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Tabulka 1 Rozdělení jednotek poţární ochrany 

Kategorie 

JPO 

Druh 

jednotky 

Výjezd 

druţstev 

Územní 

působnost 

Doba 

výjezdu 
Poznámka 

JPO I 

 

HZS kraje 

1-3 druţstva 

(1+3); (1+5); 

kombinace 

zpravidla 

do 20 minut 

jízdy z 

místa 

dislokace 

2 minuty 

u početně málo 

obsazených stanic 

zpravidla v součinnosti 

s místní jednotkou 

SDH obce 

JPO II / 1 

 

SDH obce 

1 druţstvo o 

zmenšeném 

početním 

stavu (1+3) 

zpravidla 

do 10 minut 

jízdy z 

místa 

dislokace 

5 minut 

zřizuje se zpravidla ve 

vybrané obci s počtem 

obyvatel nad 1000 

JPO II/ 2 

 

SDH obce 

2 druţstva o 

zmenšeném 

početním 

stavu (1+3) 

zpravidla 

do 10 minut 

jízdy z 

místa 

dislokace 

5 minut 

zřizuje se zpravidla ve 

vybrané obci s počtem 

obyvatel nad 1000 

 

1.2 Povinnosti obce jako zřizovatele 

Zřízení jednotky SDH obce a zabezpečení akceschopnosti jednotky je ze zákona o 

poţární ochraně z hlediska organizačního, materiálního i finančního v samostatné působnosti 

obce. Ta v samostatné působnosti na úseku poţární ochrany zřizuje svoji jednotku SDH obce, 

která provádí hašení poţárů a záchranné práce při ţivelních pohromách (vichřice, povodně) a 

jiných mimořádných událostech a plní další úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, 

varování, nouzové přeţití) ve svém hasebním obvodu. Obec v samostatné působnosti mimo 

jiné udrţuje akceschopnost jednotky, poskytuje odbornou přípravu jejích členů, stará se          

o materiální a finanční potřeby jednotky, zajišťuje a hradí pro členy JPO obce preventivní 

zdravotní prohlídky [17].  

V současné době jsou tyto jednotky zpravidla jedinými subjekty v obci, které 

poskytují pomoc právě při výše zmiňovaných mimořádných událostech. Další 

neopomenutelným aspektem SDH obcí je práce s mládeţí a účast a organizace nejrůznějších 

společenských akcí. 
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2. Charakteristika Plzeňského kraje 

2.1 Všeobecné údaje 

 Plzeňský kraj (dále jen „PK“) leţí na jihozápadní straně České republiky. 

Severozápadně sousedí s Karlovarským, na severu s Ústeckým, na severovýchodě se 

Středočeským a na východě s Jihočeským krajem. 

 Územní celky tohoto kraje představují Domaţlice, Klatovy, Plzeň-město, 

Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov, které se od sebe liší krajinným charakterem, 

počtem obyvatelstva, dále ekonomickou situací, ale také velikostí i hustotou osídlení [21].  

    Rozlohou 7 561 km
2 

je Plzeňský kraj třetí největší kraj v České republice, avšak 

počtem obyvatel 571 891 (stav k 31. 3. 2010) se řadí aţ na deváté místo. A tvoří tak 5,4 % 

z celkového počtu obyvatelstva České republiky [22].  

 Plzeňský kraj je v České republice druhým nejřidčeji zalidněným krajem. 

Hustota obyvatel v kraji je 75,3 obyvatel na km
2
 (hustota ČR 132,7 obyvatel na km

2
). 

Nejniţší hustoty v Plzeňském kraji dosahují okresy Tachov (hustota
 
38,7 obyvatel na km

2
) 

a Klatovy (hustota 45,6 obyvatel na km
2
) [21].  

 Důleţitost a značnou vyspělost Plzeňského kraje dokazuje nejen potravinářský 

průmysl (výroba piva, lihovin a sektu), ale zejména průmysl strojírenský. Hlavním výrobním 

sortimentem jsou zařízení pro klasickou i jadernou  energetiku a petrochemii, výrobky hutí 

a kováren, těţké obráběcí stroje, zařízení pro válcovny, zařízení pro zpracování cukrové 

třtiny, hydraulické a vulkanizační lisy, převodovky, kolejové dopravní prostředky, trolejbusy, 

kompletní elektrické pohony. Další prosperující průmysl je elektrotechnický, zejména díky 

zahraničním investorům (v Plzni např. výroba televizí). Velké zastoupení má i odvětví 

sklářské a keramické, také textilní a koţedělné [21].  

 Silniční infrastruktura je v Plzeňském kraji tvořena 5 130 km silnic, přičemţ 

420 km pokrývají silnice I. třídy, 1 512 km silnice II. třídy a 3 088 km silnice III. třídy. 

V porovnání s ostatními kraji v ČR má Plzeňský kraj třetí nejvyšší podíl silnic III. třídy, a to 

9,0 %. Dálnice se v Plzeňském kraji rozkládají v délce 109 km, z toho nejvíce v okrese 

Tachov (45 km), dále pak v okresech Rokycany (26 km) a Plzeň-sever (19 km). Důleţitý je 

také ţelezniční koridor Praha – Plzeň – Cheb [21]. 
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3. Charakteristika hasebních obvodů JPO II 

Cílem této kapitoly není detailní popis vybraných obcí či jejich jednotek z hlediska 

historického, správního, ekonomického atp. Povědomí o charakteristice hasebních obvodů 

pomůţe čtenáři vytvořit představu o moţných typech výjezdů a tím spojených rizik pro 

zasahující jednotku. S moţnými riziky samozřejmě souvisí nároky na dostatečnou ochranu 

OOP zasahujících hasičů. Tato kapitola také poslouţí pro získání přehledu o plošném pokrytí 

Plzeňského kraje jednotek poţární ochrany.  

Celkem je v Plzeňském kraji 16 jednotek kategorie JPO I a 23 jednotek kategorie JPO 

II. Jejich lokalizace je znázorněna na Obrázku 1. Podkladem pro zpracování tohoto obrázku 

byl zdroj [20]. Zároveň všechny tyto jednotky zabezpečují plošné pokrytí Plzeňského kraje, 

které upravuje rozmístění jednotek poţární ochrany, a to z důvodu zajištění garantované 

pomoci občanům v případě poţárů či jiných mimořádných událostí [7]. 

 

Obrázek 1 Mapa Plzeňského kraje se zakreslením stanic JPO I a JPO II 
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3.1 Územní odbor Domažlice 

Rozmístění stanic spadajících pod územní odbor (dále jen „ÚO“) Domaţlice je 

znázorněno v Tabulce 2. Údaje pro sestavení byly čerpány z Věstníku Plzeňského kraje [7]. 

 

Tabulka 2 Plošné pokrytí JPO na ÚO Domaţlice  

ÚO 

HZS PK 

Sídlo JPO I Předurčení  

JPO I 

Sídlo JPO II Předurčení 

JPO II 

Kategorie 

JPO II 

 

 

Domaţlice 

Domaţlice C1-B, E-S Bělá n. Radbuzou C II/1 

Staňkov P1-C-Z Horšovský Týn - II/1 

  Hostouň - II/1 

Klenčí p. Čerchovem - II/1 

Poběţovice - II/1 

 

3.1.1 Charakteristika hasebního obvodu SDH Bělá nad Radbuzou 

Tato jednotka neposkytla informace. 

3.1.2 Charakteristika hasebního obvodu SDH Horšovský Týn 

V tomto obvodu je situována frekventovaná silnice I. třídy č. 26, spojující Plzeň, 

Domaţlice a Německo. Dále přes hasební obvod vede ţelezniční trať Staňkov – Poběţovice. 

Nachází se zde velkokapacitní drůbeţárna či velké průmyslové podniky – např. na zpracování 

termoplastů, výrobu plastových dílů a výrobků pro medicínský průmysl. Mimo jiné se zde 

nacházejí logistické a skladovací areály. Nechybí ani zastoupení v potravinářském průmyslu – 

mlékárna. V tomto obvodě se téţ nachází tři benzínové čerpací stanice + 1 LPG.  

 

3.1.3 Charakteristika hasebního obvodu SDH Hostouň  

V tomto obvodu se nacházejí 3 čerpací stanice, 1 sklad chemických hnojiv, bioplynová 

stanice se 3 reaktory na výrobu metanu (cca 6 km od města se nachází další bioplynová 

stanice s 6 reaktory). Dále je zde separace minerálních olejů, provoz moderní pily, sklady 

řeziva a výrobní haly, sklad plastových výrobků, 2 plynové kotelny pro městské bytové domy 

a 2 regulační plynové stanice zemního plynu.  

 

3.1.4 Charakteristika hasebního obvodu SDH Klenčí pod Čerchovem  

Tato jednotka neposkytla informace. 
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3.1.5 Charakteristika hasebního obvodu SDH Poběžovice 

Samotné Poběţovice leţí na křiţovatce silnic II. třídy č. 195 a č. 196. Město je také 

důleţitým ţelezničním uzlem. Velká plocha lesů se zeminou rašelinovitého typu je riziková 

zejména v letních obdobích – a to díky rozsáhlým poţárům. Dalším důleţitým údajem o 

tomto hasebním obvodu je přítomnost bioplynové stanice a uhelných skladů a také firma 

zabývající se výrobou a montáţí plastových dílů do automobilů.  

 

3.2 Územní odbor Klatovy 

Rozmístění stanic spadajících pod ÚO Klatovy je znázorněno v Tabulce 3. Údaje pro 

sestavení této tabulky byly čerpány z Věstníku Plzeňského kraje [7]. 

 

Tabulka 3 Plošné pokrytí JPO na ÚO Klatovy 

ÚO 

HZS PK 

Sídlo JPO I Předurčení 

JPO I 

Sídlo JPO II Předurčení 

JPO II 

Kategorie 

JPO II 

 

 

Klatovy 

Klatovy C1-B, E-S Nýrsko C II/2 

Horaţďovice P1-C-Z Srní C II/1 

Sušice P1-C-Z Kašperské Hory - II/1 

  Ţelezná Ruda C, Z II/2 

Hartmanice - II/1 

 

3.2.1 Charakteristika hasebního obvodu SDH Hartmanice 

Hasební obvod bez větších rizik, pouze cca 50 km silnic II. a III. třídy, náročný terén. 

 

3.2.2 Charakteristika hasebního obvodu SDH Kašperské Hory 

Území spadající pod SDH Kašperské Hory je náročné spíše svou velkou rozlohou a 

okolním terénem (jednotka je v národním parku a chráněné krajinné oblasti Šumava).  

Nejbliţší profesionální hasičská jednotka je ve městě Sušice, která je vzdálena 16 km od 

města Kašperské Hory. V hasebním obvodu se nachází benzínová stanice, ubytovací a 

rekreační zařízení mnohdy na těţko dostupných místech. V letních měsících je zvýšené riziko 

lesních poţárů při likvidaci a pálení klestu z vytěţeného lesního porostu.  

3.2.3 Charakteristika hasebního obvodu SDH Srní 

Hasební obvod jednotky není příliš sloţitý. Nachází se na území národního parku a 

obtíţné jsou spíše podmínky pro zásah, zejména v zimním období, kdy je díky klimatickým 
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podmínkám velké mnoţství sněhu. Ostatní jednotky dobrovolných hasičů jsou od této 

jednotky vzdáleny cca 20 minut jízdy a první profesionální jednotka cca 35 minut jízdy. 

3.2.4 Charakteristika hasebního obvodu SDH Nýrsko 

Hasební obvod zahrnuje město Nýrsko a přilehlé obce. V katastru města je několik 

průmyslových objektů, kdy největší je lisovna a lakovna plastů, dále podnik na výrobu 

kovových stavebních konstrukcí, lehkého opláštění budov a stavebních výplní.  Katastrem, a 

tedy hasebním obvodem jednotky, vedou 2 hlavní silniční tahy na bývalé hraniční přechody.  

3.2.5 Hasební obvod SDH Železná Ruda  

Přes hasební obvod této jednotky vede mezinárodní silnice E 53. Jiné nebezpečné 

oblasti typu továren, chemiček atd. zde nejsou. Naopak je zde šumavská krajina s náročným 

terénem a v zimě s velkým mnoţstvím sněhu. Nejbliţší jednotka HZS je od JPOII v Ţelezné 

Rudě vzdálena 42 km a nejbliţší jednotka SDH 18 km. 

 

 3.3 Územní odbor Plzeň 

Rozmístění stanic spadajících pod ÚO Plzeň je znázorněno v Tabulce 4. Údaje pro 

sestavení této tabulky byly čerpány z Věstníku Plzeňského kraje [7]. 

 
Tabulka 4 Plošné pokrytí JPO na ÚO Plzeň 

ÚO 

HZS PK 

Sídlo JPO I Předurčení 

JPO I 

Sídlo JPO II Předurčení 

JPO II 

Kategorie 

 

 

 

Plzeň 

Plzeň 3 

Plzeň 2 

Plzeň 1 

P3-C-Z 

P3-A-Z 

C3-B, F-O 

Stod C, Z II/1 

Přeštice P3-B-S Dobřany C, Z II/1 

Nepomuk P1-C-Z Blovice C, Z II/1 

Plasy P3-B-S Spálené Poříčí - II/1 

Nýřany P0-C-Z Horní Bříza - II/1 

   Kralovice C II/1 

Nýřany C, Z II/1 
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3.3.1 Charakteristika hasebního obvodu SDH Blovice 

Hasebním obvodem této jednotky vede ţelezniční trať Plzeň - České Budějovice, dále 

silnice č. 20 tř. č. I a silnice č. 19 třídy č. I. Rizika z výrobních areálů zde nejsou, pouze rizika 

ze zemědělských provozů. 

3.3.2 Charakteristika hasebního obvodu SDH Dobřany 

V hasebním obvodu této jednotky se nachází firma, která vyrábí více neţ 100 druhů 

technických plastů, které jsou extrudovány, odlévány a lisovány. Další riziko představuje 

společnost, která vyrábí detektory kovů, rentgeny a dynamické kontrolní váhy pro průmyslové 

pouţití. Dále se zde nalézá firma provozující lehký průmysl, ale také velkovýkrmna prasat, 1 

benzínová stanice a psychiatrická léčebna, která čítá několik stovek pacientů a na 1000 

zaměstnanců. Také zde nalezneme výrobu pórobetonových a silikátových výrobků a 

sádrovláknitých desek, nebo výrobu keramických obkladových materiálů. Nedaleko Dobřan 

se také nachází velmi vyuţívaná dálnice D5. Dalším významným silničním tahem v hasebním 

obvodu jednotky je silnice I/27, která vede ze Ţelezné Rudy přes Klatovy na okraj Plzně. Dále 

tudy vede ţelezniční trať Plzeň – Klatovy.  

3.3.3 Charakteristika hasebního obvodu SDH Horní Bříza 

V katastrálním území města Horní Bříza je rozsáhlý průmyslový areál „Keramika“ a 

také povrchový lom na těţbu kaolinu a provoz na jeho zpracování. V okolních obcích se 

nachází provozovny zemědělské velkovýroby. Důleţité je zmínit poměrně značně vytíţenou 

ţelezniční trať Plzeň-Ţatec a samozřejmě také velmi frekventovanou silnici 1. třídy č. 27 

Plzeň – Most. Dále se zde nachází domov pro osoby se zdravotním postiţením (190 osob), 

dále dům s pečovatelskou sluţbou (22 osob) a dětský domov. Samozřejmě zde nechybí ani 

školská zařízení s velkým počtem osob. Riziko představuje i místní večerní klub s kapacitou 

600 osob.  

3.3.4 Charakteristika hasebního obvodu SDH Kralovice 

Tato jednotka neposkytla informace. 

3.3.5 Charakteristika hasebního obvodu SDH Nýřany 

V hasebním obvodu má jednotka celkem 25 km dálnice D5 Plzeň - Rozvadov v obou 

směrech, 2 mezinárodní ţelezniční tratě, 2 významné vodní toky (Radbuza a Mţe), vodní dílo 

Hracholusky (úsek hráze dlouhý 15 km), kdy se jedná o 4 letní rekreační oblasti (Hráz, Rájov, 

Radost, Nový Most). Celkem má jednotka ve svém obvodě 48 katastrů obcí, coţ čítá přibliţně 

25 000 obyvatel. Nemalá je i průmyslová vybavenost této oblasti. Nachází se zde zejména 

skladové haly a výrobní podniky, sklářská výroba v Heřmanově Huti, průmyslové podniky na 
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výrobu plechových dílů včetně lakování a finální montáţe nebo podniky vyrábějící elektrické 

rozvaděče pro motory a vozidla. Do tohoto hasebního obvodu spadá také překladiště lodních 

kontejnerů, společnost vyrábějící dřevěné prvky do osobních automobilů, dále podnik na 

výrobu plastů v Myslince, zemědělské provozy v pěti obcích, mezinárodní letiště Plzeň - 

Líně, Západočeské uhelné doly ve Zbůchu se skladem technických plynů. 

3.3.6 Charakteristika hasebního obvodu SDH Spálené Poříčí  

Nebezpečí obvodu této jednotky z pohledu průmyslové výroby je poměrně nízké. V 

celém okruhu 15 km se z větších firem či výrobních podniků nalézá pouze firma na výrobu 

montovaných rodinných domů. Přímo ve Spáleném Poříčí je několik školských zařízení. 

Celková charakteristika tohoto hasebního obvodu je bez výraznějších rizik.  

3.3.7 Charakteristika hasebního obvodu SDH Stod 

Hasebním obvodem prochází silnice I. třídy č. 26, která je častým místem výjezdu.  

Dále se zde nacházejí 2 benzínové stanice, ţelezniční trať Plzeň – Furth im Wald (Německo). 

Další hrozbu představuje řeka Radbuza, která se jiţ několikrát rozvodnila. V minulých letech 

býval v hasebním obvodu podnik zabývající se zpracováním a recyklací plastových odpadů 

z komunálních i průmyslových zdrojů, který dnes jiţ sice není v provozu, nicméně opuštěný 

areál v sobě nadále představuje značné riziko vzniku poţáru, stejně tak jako další opuštěné a 

tedy komukoliv přístupné staré hospodářské objekty a senováţné haly.  

 

3.4 Územní odbor Rokycany 

Rozmístění stanic spadajících pod ÚO Rokycany je znázorněno v Tabulce 5. Údaje pro 

sestavení této tabulky byly čerpány z Věstníku Plzeňského kraje [7]. 

 

Tabulka 5 Plošné pokrytí JPO na ÚO Rokycany  

ÚO 

HZS PK 

Sídlo JPO I Předurčení 

JPO I 

Sídlo JPO II Předurčení 

JPO II 

Kategorie 

JPO II 

 

Rokycany 

Rokycany C1-A-S Mirošov D II/1 

Radnice P0-C-Z Radnice D, Z II/1 

  Zbiroh C, Z II/2 

 

3.4.1 Charakteristika hasebního obvodu SDH Mirošov 

Hasební obvod této jednotky je poměrně rozlehlý a jednotka střeţí oblast v okruhu    

50 km od  Mirošova. Terén je velmi kopcovitý a lesnatý, neboť Mirošov leţí v pohoří Brdy, 
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coţ vytváří sloţité podmínky pro zásah. V hasebním okruhu se dále nachází 1 benzinová 

stanice, dále 20km silnice I/19, domov pro seniory a duševně choré, který čítá na 500 osob a 

dále léčebna, která pojme aţ 500 nemocných. V hasebním obvodu se mimo jiné nalézají 

ţelezárny na výrobu ţeleza, oceli, feroslitin a také podnik vyrábějící koberce a textilie do aut.  

3.4.2 Charakteristika hasebního obvodu SDH Radnice 

V hasebním obvodu jednotky se nacházejí 3 benzinové pumpy, podnik zabývající se 

výrobou klimatizací, dále dřevozpracující závody včetně manipulačních prostor pro 

zpracování dřeva, bohuţel je tu i skládka tuhého odpadu. Jsou zde i objekty se zvýšeným 

počtem osob – základní a mateřská škola. Většinu plochy pokrývá lesní porost, coţ můţe být 

problematické zejména v letních měsících.  

3.4.3 Charakteristika hasebního obvodu SDH Zbiroh 

Charakteristika hasebního obvodu této jednotky je poměrně jednoduchá. Její rádius 

činí 10 km kolem města Zbiroh, do něhoţ je zahrnuta silnice I. a II. třídy, dále 9 km úsek 

dálnice D5 v obou dvou směrech.  

 

3.5 Územní odbor Tachov 

Rozmístění stanic spadajících pod ÚO Tachov je znázorněno v Tabulce 6. Údaje 

pro sestavení této tabulky byly čerpány z Věstníku Plzeňského kraje [7]. 

 

Tabulka 6 Plošné pokrytí JPO na ÚO Tachov 

Územní odbor 

HZS PK 

Sídlo JPO I Předurčení 

JPO I 

Sídlo JPO II Předurčení 

JPO II 

 

Tachov 

Tachov C1-A, E-S Bor C, Z 

Stříbro P1-C-Z Planá C, Z 

 Přimda C, Z 

  

3.5.1 Charakteristika hasebního obvodu SDH Bor  

V okolí Boru a tedy v hasebním obvodu jednotky se nalézá průmyslová zóna CT Park 

Bor o rozloze 255.000 m
2
 (plánované rozšíření na 500.000 m

2
), kde je umístěna hala 

společnosti, která je největším producentem pneumatik a gumárenských produktů na světě, 

dále skladovací hala distributora výpočetní a komunikační techniky, dalším nájemcem je 

výrobce strojních zařízení a ucelených systémových řešení pro textilní a automobilový 
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průmysl a mnoho jiných. Krajina v tomto obvodu je poměrně členitá, velké pokrytí tvoří lesy. 

Obvodem také prochází úsek dálnice D5.   

3.5.2 Charakteristika hasebního obvodu SDH Planá 

Přes město a tedy hasební obvod této jednotky vede důleţitý ţelezniční spoj Plzeň-

Cheb a dále nově vybudovaný dálniční přivaděč. Ve městě jsou umístěny 2 čerpací stanice 

pohonných hmot. Dále se v hasebním obvodu nachází velký dřevařský závod, který čítá na 

600 zaměstnanců. Další velký závod se zabývá zpracováním gumárenských směsí a výrobou 

plastových a pryţových výrobků. Dále jsou v hasebním obvodu dvě ZŠ, dvě MŠ, dětský 

domov, střední integrované učiliště a zdravotní komplex následné péče.  

3.5.3 Charakteristika hasebního obvodu SDH Přimda 

Pro tento hasební obvod je typický zejména náročný terén a klimatické podmínky. 

Velké mnoţství sněhu na úzkých, stoupavých a různě točitých silnicích povětšinou II. a III. 

třídy v sobě představuje značné riziko dopravních nehod. Okruh této jednotky na silnicích 

tvoří cca 15km. Krom výše uvedeného spadá do hasebního obvodu i dálnice – směr 

Rozvadov. V roce 2011 je plánované započetí stavby bioplynové stanice, coţ bude 

představovat jisté riziko nejen pro místní jednotku. Výrobní objekty nebo stáčecí stanoviště se 

v tomto hasebním obvodu jednotky nenacházejí. Další nebezpečí představují velké lesní 

porosty.  

 

3.6 Statistické údaje o výjezdech JPO II v PK  

Pro představu vytíţenosti jednotek jsou doplněny statistické údaje o výjezdech za 

posledních 5 let, tedy od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010, a to ke kaţdé JPO II v PK. Statistiky 

uvádím jednak pro další charakteristiku kaţdé jednotky, ale také proto, aby bylo patrné, zda 

existuje úměra mezi počtem zásahů a obměnou OOP. Vyčíslení výjezdů jednotlivých stanic 

za posledních 5 let jsou uvedeny v Příloze 1 této práce. Níţe uvedená Tabulka 7 uvádí 

celkové počty všech výjezdů JPO II v Plzeňském kraji. Statistiky mi byly poskytnuty jednak 

samotnými veliteli stanic JPO II a dále příslušníky HZS ČR z Krajského ředitelství v Plzni. 
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Tabulka 7 Statistika výjezdů všech stanic JPO II v Plzeňském kraji  

                v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010 

Událost 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem

Poţár 285 338 287 246 224 1380

Dopravní nehoda 192 199 167 165 175 898

Ţivelná pohroma 106 143 44 34 1 328

Únik NL 55 49 33 31 33 201

Technická havárie 362 358 288 238 378 1624

Ostatní MU 63 58 81 51 68 321

Celkem 1054 1127 889 762 873 4752

Rok

 

 

Níţe uvedený Obrázek 2 znázorňuje stanice JPO II sestupně seřazené, a to podle 

celkového počtu všech výjezdů za posledních 5 let.  

 

 

Obrázek 2 Statistika výjezdů JPO II v Plzeňském kraji podle mnoţství výjezdů  

                  v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010   
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Sestupné seřazení stanic podle celkového počtu výjezdů k poţárům za posledních 5 let 

představuje Obrázek 3. Statistiku výjezdů k poţárům uvádím zvlášť proto, ţe při nich dochází 

k největšímu opotřebení, eventuálně poškození osobních ochranných prostředků (dále jen 

„OOP“) a zároveň pro ochranu zasahujících hasičů při poţáru jsou na ochranné vlastnosti 

OOP kladeny největší a nejpřísnější nároky.  

 

 

 

Obrázek 3 Statistika výjezdů JPO II v Plzeňském kraji podle mnoţství výjezdů  

                   k poţárům v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010                
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4. Osobní ochranné prostředky 

Osobní ochranné prostředky se člení na osobní a společné. Jako příklad OOP včetně 

minimálního počtu kusů podle [4] lze uvést: jednovrstvý ochranný oděv pro likvidaci poţárů 

ve venkovním prostředí (blůza, kalhoty) po 1 ks, přilba pro hasiče 1 ks, obuv pro hasiče (příp. 

i s prodyšnou membránou) 1 ks, ochranné rukavice pro hasiče (zásahové rukavice) 1 ks, 

ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (pracovní rukavice) 1 ks, kukla pro hasiče     

(u dobrovolných jednotek můţe být jako společná ochranná pomůcka v mnoţství odpovídající 

počtu hasičů jednoho druţstva – 6 ks), hasičský opasek s karabinou s min. pevností 22 kN 

v podélném směru se sekyrou (tzv. polohovací pás; u dobrovolných jednotek můţe být jako 

společná ochranná pomůcka v mnoţství odpovídající počtu hasičů jednoho druţstva – 6ks).  

Podrobněji jsou ochranné prostředky včetně minimálního rozsahu pro hasiče uvedeny v [4].  

Do společných zásahových OOP například můţeme zahrnout autonomní dýchací 

přístroj, protichemický ochranný oděv, reflexní vestu s nápisem „HASIČI“, včelařskou kuklu 

a oděv pro odchyt obtíţného hmyzu, ochrannou přilbu pro práci s motorovou pilou, reflexní 

oděv pro speciální hašení ohně, věcné prostředky poţární ochrany pro práci ve výšce a nad 

volnou hloubkou atd. [4]. 

 

4.1 Charakteristika jednotlivých osobních ochranných prostředků 

Pro potřeby této práce jsem se zabývala pouze vybranými osobními ochrannými 

prostředky pouţívanými na území PK a to zejména na stanicích kategorie JPO II. 

S přihlédnutím ke statistikám nehodových událostí jsem si vybrala zásahové OOP, které jsou 

nejčastěji pouţívány a také které jsou v povinném vybavení kaţdého hasiče. Jedná se tedy o 

zásahovou přilbu, zásahové rukavice, zásahovou obuv a zásahový oděv. 

4.1.2 Přilba 

Přilba slouţí primárně jako ochrana hlavy, obličeje a šíje před nebezpečími, která 

mohou zasahující hasiče potkat. Jde tedy o ochranu hlavy před mechanickým poškozením 

(náraz, průraz), před sálavým teplem, díky ochrannému štítu je zajištěna ochrana pro oči a 

obličej. Sekundárně však slouţí i pro přisvícení, komunikaci a v neposlední řadě díky svému 

fluorescenčnímu provedení napomáhá k viditelnosti hasiče [8], [18]. 

Přilba musí svému uţivateli umoţnit bezpečné pouţití ochranné masky, bezpečné 

pouţití v ochranných oděvech, zejména svým tvarem a příslušenstvím, uchycení svítilny, 

montáţ zařízení umoţňující kombinované ovládání radiostanice hlasem a stiskem tlačítka a 

montáţ reproduktoru [9].  
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Přilby pouţívané v České republice musí vyhovovat poţadavkům ČSN EN 443 Přilby 

pro hašení ve stavbách a dalších prostorech. Tato evropská norma uvádí minimální poţadavky 

pro hasičské přilby, které by měly vykazovat dané ochranné vlastnosti. 

Vlastnosti, které musí přilba podle [8] splňovat: vhodná povrchová úprava, 

nezávadnost materiálů, odolnost proti nárazu, průrazu, boční deformace, účinnost a pevnost 

náhlavní vloţky, ochrana proti horkým pevným částicím a proti roztaveným kovům, odolnost 

proti ţáru, odolnost proti sálavému teplu, elektrické vlastnosti, izolační schopnost za mokra, 

povrchová izolace, klimatický komfort, viditelnost. 

4.1.2 Zásahové rukavice  

Zásahové rukavice pro hasiče slouţí k ochraně rukou při zásahové činnosti hasiče. 

Nejen ţe poskytují ochranu tepelnou, ale také mechanickou. Vhodné rukavice mohou umoţnit 

hasičům déle pracovat v nebezpečných podmínkách. Uţivatel ale musí dbát na to, aby 

rukavice byly kompatibilní s rukávy pouţívaného ochranného oděvu. Většinou jsou vyrobeny 

z textilie, která je doplněna membránou [12]. 

Zásahové rukavice určené pro ochranu rukou při běţných poţárních zásazích, včetně 

vyhledávacích a záchranných prací řeší norma ČSN EN 659+A1 Ochranné rukavice pro 

hasiče, která stanoví minimální poţadavky na provedení a metody zkoušení pro hasičské 

ochranné rukavice [12]. 

Vlastnosti, které musí ochranné rukavice pro hasiče podle [12] splňovat: odolnost proti 

oděru, prořezu, propíchnutí, dalšímu trhání, odolnost proti hoření, odolnost proti 

konvekčnímu, kontaktnímu a sálavému teplu, dobrá úchopová schopnost, pevnost švů, 

optimální doba sejmutí rukavic, odolnost proti průniku kapalných chemikálií, odolnost proti 

smrštění teplem. 

Výrobci např.: Holík International, s. r. o., Zlín (dále jen „Holík“); VOCHOC, s.r.o., 

Plzeň (dále jen „Vochoc“); 

4.2.3 Zásahová obuv 

Zásahová obuv poskytuje ochranu nohou a chodidel při všeobecných záchranářských 

pracích, vyprošťování z plamenů a havárie nebezpečných materiálů. To znamená, ţe 

poskytuje ochranu proti promáčení, chladu, povětrnosti a v neposlední řadě také proti 

tepelným a mechanickým účinkům. Dalším neméně důleţitým úkolem zásahové obuvi je 

chránit prsty nohou před poraněním, absorbovat nárazy a zároveň chránit prsty proti trvalému 

tlaku (toto zajišťuje tzv. hliníková kaple). Obuv by také měla vykazovat dostatečné 

antistatické vlastnosti [13]. 
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I při takto náročných poţadavcích by zásahové boty měly zajišťovat co nejsnadnější 

běţnou chůzi. Bota by se měla snadno přizpůsobit tvaru nohy uţivatele a měla by být snadná 

jak pro nazutí a vyzutí, tak i pro údrţbu. Dalším poţadavkem je bezesporu zajištění 

uţivatelského komfortu – tedy např. co největší eliminace pocení nohy. Obvykle je obuv 

vyrobena z kůţe s paropropustnou membránou (např. Gore-Tex, který zajišťuje tepelný 

komfort a zároveň slouţí jako ochrana proti vlhkosti). Dnešní zásahová obuv na našem trhu 

prošla mnoha certifikacemi a dodatečnými zkouškami a zajišťuje tak ochranu např. i proti 

uklouznutí na keramickém podkladu politým detergentem [13]. 

Obuv by měla být řádně ošetřována pro udrţování svých ochranných vlastností a také 

by měla být v pravidelných časových intervalech vizuálně kontrolována uţivatelem, kdy si 

kontroluje např. praskliny, míru opotřebení vrchního materiálu, vnitřek obuvi a také konečný 

termín ţivotnosti, který by neměl být překročen [13]. 

Obuv pro hasiče podléhá normě ČSN EN 15090. Tato norma konkretizuje minimální 

poţadavky a metody zkoušení tří typů provedení obuvi pro hasiče - pro všeobecně 

záchranářské práce, vyprošťování z plamenů a havárie nebezpečných materiálů. Hasiči by 

měli být vyškoleni v pouţívání, ošetřování a údrţbě obuvi podle této normy včetně 

obeznámení s omezením jejího pouţití. 

Vlastnosti, které musí obuv pro hasiče podle [13] splňovat: dostatečná izolace proti 

teplu, proti sálavému teplu, odolnost proti plameni, odolnost proti chemikáliím, elektrické 

vlastnosti, vhodný tvar a výška výstupku dezénu podešvi, vhodná konstrukce a příčná pevnost 

zdrhovadla, odolnost proti nárazu, odolnost proti propíchnutí, odolnost proti stlačení, pevnost 

spojů a odolnost proti uklouznutí. 

Výrobce: Prabos plus a.s., Slavičín (dále jen „Prabos“); Jolly Scarpe SPA (dále jen 

„Jolly“); ZEMAN – TECHNOGROUP s.r.o., Osvětimany (dále jen „Zeman“). 

4.2.4 Zásahové ochranné oděvy 

Poskytují ochranu těla (trup, krk, paţe k zápěstím, nohy) při nejrůznějších činnostech 

při zásahu. Oděv je tvořen 2 díly, skládajícím se z kabátu a kalhot s reflexními pásy. Překrytí 

kabátu přes kalhoty je nejméně 30 cm. Zásahový oděv se skládá z několika vrstev, které mají 

různé funkce. Vnější vrstva oděvu by měla být: z trvale antistatického materiálu, odolná proti 

rozříznutí, roztrţení, propíchnutí a měla by být ošetřena proti kapalným neagresivním 

chemickým látkám, dále by měla být stálobarevná, tepelně odolná a současně ohebná, lehká a 

pruţná i za extrémních teplot. Vlhkostní vrstva by měla pomocí membrány zajišťovat 

prodyšnost oděvu a umoţnit tak odpaření potu od těla hasiče, ale zároveň by měla zabraňovat 

pronikání vody a kapalných chemikálií k tělu hasiče. Měla by být také lehká, ohebná a měla 
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by si uchovávat všechny výše uvedené vlastnosti i za extrémních teplot. Poslední, tedy tepelná 

vrstva (podšívka) slouţí jako ochrana proti teplu přenášenému konvekcí, radiací a kondukcí. 

Měla by být trvanlivá, ohebná a pruţná i za extrémních teplot, aby zajišťovala rovnováhu 

mezi potřebnou tepelnou ochranou a účinky tepelného stresu [10], [18].   

Podle [10] ochranný oděv pro hasiče poskytuje potřebnou ochranu za předpokladu, ţe 

splňuje všechny technické podmínky uvedené v ČSN EN 469, ČSN EN 1149-1 (část 1), dále 

ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., a dále není-li znečištěn a poškozen. 

Evropská norma ČSN EN 469 Ochranné oděvy pro hasiče – Technické poţadavky na 

ochranné oděvy pro hasiče a ČSN EN 469 změna A1, specifikuje minimální hodnoty 

poţadavků na technické provedení ochranných oděvů nošených při likvidaci poţáru a 

přidruţených činnostech – např. záchranářství a pomoc při haváriích. Oděv popisovaný v této 

normě není určen k ochraně při zásazích, při kterých jsou přítomny chemikálie nebo plyny. 

Zahrnuje pouze riziko náhodného postříkání oděvu chemikáliemi nebo hořlavými kapalinami. 

Norma ČSN EN 469 udává všeobecné provedení oděvu, minimální hodnoty poţadavků pro 

pouţité materiály a metody zkoušek pro stanovení těchto hodnot [14].   

Vlastnosti, které musí ochranné oděvy pro hasiče podle [14] splňovat: odolnost na 

šíření plamene a přestupu tepla (plamen, sálavé teplo), zbytková pevnost materiálu v tahu po 

vystavení účinkům sálavého tepla, tepelná odolnost, pevnost v tahu, odolnost proti roztrţení, 

odolnost proti povrchovému smáčení, odolnost proti průniku kapalných chemikálií, odolnost 

vůči vodní páře a průniku vody, ergonomické vlastnosti a poţadavky na viditelnost.  

Jelikoţ jsou zásahové oděvy nejpouţívanější osobní ochranný prostředek, který chrání 

největší část těla, uvedu zde pro úplnost několik poznatků ze zkoušek pouţívaných 

ochranných oděvů pro hasiče typu Fireman. Z výsledků těchto zkoušek je patrné, jak oděvy 

ztrácejí své uţitné vlastnosti, jak prokázalo vyhodnocení výzkumného projektu Technického 

ústavu poţární ochrany na základě [11].   

Podkladem pro tyto zkoušky bylo 10 ks pět let pouţívaných oděvů typu Fireman IV a 

opakované následné zkoušky na 10 ks obnošených ochranných oděvů opět typu Fireman IV 

(r. výroby 1994). Zkoušeno bylo praní/sušení dle ČSN EN ISO 6330, stanovení šíření 

plamene podle ČSN EN 532, stanovení prostupu tepla od plamene dle ČSN EN 367, 

stanovení úrovně prostupu od sálavého tepla podle ČSN EN 366, stanovení tepelné odolnosti 

podle ČSN EN 469, příloha A, ověření odolnosti proti penetraci kapalin dle ČSN EN 

368:1992, stanovení odolnosti vůči povrchovému smáčení dle ČSN EN 24920, stanovení 

odolnosti vůči tlaku vody podle ČSN EN 20811, stanovení pevnosti švů ve směru příčném 

podle ČSN EN ISO 13935-2. 
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Výsledky zkoušek prokázaly následující: 

-  těsnost švů vůči průniku vody 

- u 5 let nošených oděvů cca 70 % nevyhovělo zkoušce na těsnost švů vůči průniku   

      vody (z toho 20 % v podpaţí, 40 % v rozkroku, 10 % v sedací části, 

      30 % u ramenního švu).  

      (u desetiletých oděvů byla netěsnost švů zjištěna prakticky u kaţdého oděvu) 

-  vizuálně patrné defekty 

u  pětiletých i desetiletých oděvů byla zjištěna: 

- ţmolkovitost vnější vrstvy NOMEXu,  

- ztenčení a narušení vlhkostní bariéry,  

- ztráta elasticity ochranných manţet, 

-  základní bezpečnostní poţadavků podle ČSN EN 469  

-    šíření plamene - vyhovuje 100 %, 

- přestup tepla od plamene - vyhovuje 100 %, 

- prostup tepla sáláním - vyhovuje 100 %, 

- tepelná odolnost - vyhovuje 100 %, 

-  ostatní poţadavky dle ČSN EN 469 

- pevnost v tahu - vyhovuje 100 %,   

- pevnost v roztrţení - vyhovuje 100 %, 

- pronikání kapalných chemikálií - nevyhovuje 100 % na lakový benzín  

      (desetileté i pětileté oděvy), dále nevyhovuje 12,5 % na kyselinu chlorovodíkovou 

- stálobarevnost – vyhovuje 100% (u pětiletých oděvů)    [10] 

 

Z výsledků vyplývá, ţe i pouhé vizuální změny na materiálech u oděvů pouţívaných 

po dobu 5 let vykazují ztrátu důleţitých uţitných vlastností oděvů, coţ samozřejmě negativně 

ovlivňuje osobní bezpečnost jejich uţivatelů. I po 10 letech běţného pouţívání oděvy 

překvapivě vyhovují tepelně - technickým poţadavkům. Jsou ovšem o mnoho více vizuálně 

opotřebené, téměř ze 100 % nevyhovují odolnosti proti povrchovému smáčení, odolnosti proti 

průniku kapalných chemikálií, ztrácejí stálobarevnost a pevnost švů [10]. 

 

Výrobci: DEVA F-M. s.r.o., Frýdkek-Místkek (dále jen „Deva“); Vochoc; ZAHAS, 

spol. s.r.o., Lipník nad Bečvou (dále jen „Zahas“); VÝVOJ, oděvní druţstvo v Třešti (dále jen 

„Vývoj Třešť“). 
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5. Osobní ochranné prostředky z pohledu legislativy 

Osobní ochranné prostředky jsou prostředky, které musí chránit zaměstnance před 

riziky, nesmí ohroţovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce, v krizových situacích 

musí OOP umoţnit únik bez zbytečného úrazu. Dále musí splňovat poţadavky stanovené 

zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické 

poţadavky na osobní ochranné prostředky) [1].  

Podle [4] musí OOP splňovat podmínky zvláštního právního předpisu, coţ je např. 

vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 21. 10. 1999, č.255/1999 Sb., o technických podmínkách 

věcných prostředků poţární ochrany a související ČSN a ČSN EN. 

 
5.1 Poskytování OOP 

 Povinnost poskytování osobních ochranných prostředků ukládá zaměstnavateli 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, zejména tedy § 101, odst. 1), ve 

kterém se uvádí, ţe zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika moţného ohroţení jejich ţivota a zdraví, která se 

týkají výkonu práce (dále jen „rizika“). Podle odstavce č. 6) §101 zákoníku práce, náklady 

spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel; tyto 

náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance [1]. 

 Další povinnost pro zaměstnavatele vyplývá z § 102, odst. 1), kde je uvedeno, ţe 

zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující pracovní prostředí a 

pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním 

opatření k předcházení rizikům [1].  

V odstavci č. 4), §102 téhoţ zákona se uvádí, ţe pokud není moţné rizika odstranit, je 

zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby 

ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno [1]. 

 

5.2 Povinnosti zaměstnavatele 

 Podle § 104 odst. 1), zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, není-li moţné rizika odstranit nebo 

dostatečně omezit. Další povinnosti jsou uvedeny v ustanovení plynoucí z §104, odst. 2) - 6) 

zákoníku práce. Tedy v prostředí, v němţ oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému 

opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako osobní 

ochranné pracovní prostředky téţ pracovní oděv nebo obuv [1]. 
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Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční 

prostředky na základě rozsahu znečištění kůţe a oděvu. Také je povinen udrţovat osobní 

ochranné pracovní prostředky v pouţivatelném stavu a kontrolovat jejich pouţívání [1]. 

Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a 

ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu 

zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním 

plněním [1]. 

Další povinnosti zaměstnavatele vyplývající z dalších předpisů je např. předem 

informovat zaměstnance o všech rizicích, před kterými je mají přidělené OOP chránit; dále 

dbát, aby zaměstnanci pouţívali OOP pouze při výkonu činností, pro které jim byly tyto 

prostředky přiděleny; prokazatelně seznámit zaměstnance s tím, jak OOP správně pouţívat; 

je-li to nezbytné pro řádné uţívání OOP, musí zaměstnavatel rovněţ zajistit praktické 

předvedení pouţívání OOP; poučit zaměstnance o tom, jak provádět běţnou denní údrţbu 

přidělených OOP včetně poskytnutí adekvátních prostředků pro provádění údrţby, dát 

zaměstnanci moţnost vyčištění OOP na náklady zaměstnavatele; umoţnit zaměstnancům 

seznamovat se s návody slouţícími k pouţívání OOP, byly-li tyto návody výrobcem 

příslušného OOP vydány [1], [5].  

 

5.3 Povinnosti zaměstnance 

Zaměstnanci (uţivatelé OOP) jsou povinni pouţívat poskytnuté OOP jen k výkonu své 

sluţební či pracovní činnosti u zaměstnavatele, dále jsou uţivatelé povinni provádět běţnou 

denní údrţbu, včetně ošetřování přidělených OOP (z důvodu prodlouţení doby, po kterou si 

OOP udrţí ochranné vlastnosti). Toto je hasičům umoţněno provádět v rámci výkonu sluţby. 

Mezi další povinnosti uţivatelů OOP patří seznámení s návodem na pouţívání a údrţbu 

přidělených OOP a nutnost dodrţování pravidel, která jsou v návodu uvedena. Uţivatelé OOP 

by měli být s pouţíváním OOP prokazatelně seznámeni a vycvičeni. Důleţité je také dbát na 

správné přiřazení ostatních OOP, aby byla uţivateli zajištěna kompletní ochrana [1], [5].  

 

5.4 Související právní předpisy 

Důleţité je, aby v souladu s nařízením vlády č. 21/2003 Sb. (v platném znění), kterým 

se stanoví technické poţadavky na osobní ochranné prostředky, byly OOP ve shodě 

s harmonizovanou českou technickou normou, popř. se zahraniční technickou normou 

přejímající v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu.  
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Zákon č. 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č.22/1997 Sb., o technických 

poţadavcích na výrobky, určuje, ţe výrobce i dovozce je povinen uvádět na trh jen bezpečné 

výrobky, které podléhají před jejich uvedením na trh v ČR povinnému posouzení shody z 

hlediska bezpečnosti.  

Další související právní předpisy, které se týkají OOP, jsou: nařízení vlády č. 

495/2001 Sb., ze dne 14. listopadu 2001 v platném znění, kterým se stanoví rozsah a bliţší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků a také vyhláška č.226/2005 Sb., kterou se mění vyhláška 

Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany. 

 

5.5 Požadavky na OOP 

OOP musí být po dobu pouţívání účinné proti vyskytujícím se nebezpečím a jejich 

pouţívání nesmí představovat další riziko nebezpečí, musí odpovídat existujícím podmínkám 

pro prováděné činnosti, respektovat ergonomické poţadavky a zdravotní stav uţivatele [2]. 

 

5.6 Používání OOP  

OOP se mohou pouţívat pouze k činnostem, pro které jsou určeny. Z §37 vyhlášky 

247/2001 Sb., v platném znění plyne, ţe hasiči na místě zásahu pouţívají OOP. Nedostatečná 

ochrana způsobená nesprávným výběrem, nesprávným pouţíváním či špatným technickým 

stavem OOP představuje naprosto zbytečná rizika způsobená samotným OOP [3], [5]. 

Čím se při zásahu a výcviku hasič vybavuje, stanovuje Cvičební řád jednotek poţární 

ochrany. O konkrétních nebezpečích a moţné ochraně proti nim hovoří Bojový řád jednotek 

poţární ochrany. 

 

5.7 Evidence OOP 

Dle Sbírky interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR ze dne 8. června 2009,       

částka 25, kterým se stanoví Řád výkonu sluţby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH 

podniků, s platností od 1. 1. 2010, se o vybraných prostředcích technické sluţby (tedy i o 

OOP) vedou záznamy o zařazení do uţívání, o provozu, evidenci, opravách a provozních 

kontrolách (u OOP záleţí na druhu) a návrzích na vyřazení prostředků z uţívání. Záznamy se 

vedou písemnou či elektronickou formou, přičemţ musí být zajištěno, aby s údaji nemohly 

manipulovat neoprávněné osoby [4]. 

Technik technické sluţby (dále jen „TS“) zodpovídá za plnou provozuschopnost 

prostředků technické sluţby a zpracování příslušné dokumentace, předkládá návrhy na výběr 
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nových prostředků, provádí předepsané kontroly, zodpovídá za kompletnost, celistvost a 

funkčnost OOP [4]. 

 

5.8 Životnost 

Ţivotnost OOP nebo společných ochranných prostředků je obecně dána dobou, po 

kterou plní svoji ochrannou funkci. 

Pokud výrobce stanovil dobu ţivotnosti prostředku, nesmí se po jejím uplynutí věcný 

prostředek pouţívat a musí být vyřazen z uţívání pro zásahovou činnost jednotky, pokud 

ovšem nebyla výrobcem doba ţivotnosti prodlouţena. Prostředek TS můţe být po vyřazení z 

uţívání pouţíván jako „cvičný věcný prostředek“ [4]. 

Pokud nejsou výrobcem stanoveny způsoby a podmínky pro pouţívání věcného 

prostředku, určí je zaměstnavatel na základě četnosti a závaţnosti vyskytujících se nebezpečí, 

charakteru prováděné činnosti a s přihlédnutím k ochranným vlastnostem a orientační době 

ţivotnosti OOP. Orientační ţivotnost OOP, neurčí-li výrobce lhůtu kratší, popisuje níţe 

uvedená Tabulka 8. 

 

 

Tabulka 8 Orientační doba ţivotnosti vybraných OOP [4] 

druh ochranného pracovního prostředku orientační životnost 

ochranný oděv pro hasiče třívrstvý nebo jednovrstvý 5 let 

nehořlavá ochranná kukla 5 let 

zásahová obuv pro hasiče 4 roky 

zásahové rukavice 2 roky 

 

Podle [10] ţivotnost osobních ochranných oděvů ovlivňuje mnoho faktorů, např. 

četnost pouţívání a druhy prací; expozice extrémním tepelným účinkem; expozice UV 

zářením; expozice nebezpečnými materiály; četnost a způsoby dekontaminace, praní a čistění; 

četnost a typ oprav.  

Z tohoto důvodu např. výrobce Deva nestanovuje ţivotnost. Pouze doporučuje, aby po 

5 letech nebo po 40 pracích cyklech byla provedena na zásahovém oděvu kontrola 

autorizovanou osobou od výrobce s případným prodlouţením ţivotnosti. Běţně se ţivotnost 

pohybuje v rozmezí 8 – 10 let. Při likvidaci zásahového oděvu je moţno postupovat jako při 

likvidaci běţné tkaniny [25]. 
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6. Analýza stávajícího stavu osobních ochranných prostředků 

Pro provedení analýzy stávajícího stavu jednotlivých ochranných prostředků bylo 

nutné kontaktovat a navštívit stanice kategorie JPO II (případně jejich zřizovatele) 

v Plzeňském kraji, kde mi byly poskytnuty potřebné informace. Práce v terénu byla velmi 

náročná – jednak z časového důvodu a jednak z důvodu, ţe úroveň kaţdé JPO II je zcela 

odlišná, coţ se odráţí nejen v evidenci potřebných údajů, ale i ve vybavení. 

Dalším neméně důleţitým krokem bylo získat informace ze stanic kategorie JPO I, 

aby bylo moţné provést porovnání osobních ochranných prostředků, coţ se z počátku zdálo 

jako poměrně jednoduché, nicméně časová vytíţenost příslušníků HZS je značná a získání 

údajů od JPO I bylo o mnoho těţší neţ u JPO II. Získání dat vyţadovalo spolupráci technika 

TS a provozního oddělení daného ÚO. Z tohoto důvodu se mi nepodařilo získat informace 

z ÚO Domaţlice, není tedy do ţádného vyhodnocování zahrnut. 

 

6.1 Analýza stávajícího stavu u JPO II a JPO I  

Tato analýza je rozdělena na několik kapitol, a to stáří OOP, stav OOP, výrobce OOP 

a evidence OOP, kdy získané výsledky jsou přehledně vyhodnoceny v grafech. Zmínka je 

také o druzích poškození OOP, se kterými jsem se během psaní této práce setkala. 

 

 

6.1.1 Stáří OOP 

Jedním z výstupů této práce je stáří, resp. roky pořízení jednotlivých OOP.       

Obrázky 4 – 7 znázorňují stáří jednotlivých druhů OOP, resp. procentuelně vyjadřují 

mnoţství OOP, které překračují orientační dobu ţivotnosti uvedenou v [4]. Bylo vyhodnoceno 

20 stanic JPO II, které poskytly údaje a dále byly vyhodnoceny 4 územní odbory HZS PK. 

Přičemţ u JPO I bylo stáří vyhodnoceno pouze u zásahových přileb a oděvů a to z důvodu, ţe 

účetní doklady mají skartační dobu 5 let, takţe u OOP, které nemají evidenční karty, by bylo 

téměř nemoţné získat pravdivé informace o jejich datu pořízení.  

Primární data pro vyhodnocení stáří OOP jsou uvedena v Příloze 2 této práce. 

Přesné číselné hodnoty jsou uvedeny v Příloze 3 této práce. 
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Obrázek 4 Vyhodnocení stáří zásahových přileb u JPO II a JPO I 

 

 

 
 

Obrázek 5 Vyhodnocení stáří zásahových oděvů u JPO II a JPO I 

 

 

 
 

Obrázek 6 Vyhodnocení stáří zásahových rukavic u JPO II  
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Obrázek 7 Vyhodnocení stáří zásahové obuvi u JPO II  

          

Z výše uvedeného je patrné stáří OOP. Některé stanice JPO II v PK zasahují 

v oděvech, které jsou starší více jak 10 let, přičemţ u většiny zásahových oděvů nedošlo ke 

kontrole autorizovanou osobou, která by případně prodlouţila ţivotnost obleku.  

 

6.1.2 Stav OOP 

Následující Obrázky 8 - 11 charakterizují stav OOP. Pro vyhodnocení byly OOP 

rozděleny do 3 kategorií. U JPO II byly OOP zařazeny na základě vizuální prohlídky kaţdého 

hodnoceného OOP, u JPO I jsem zařazení nechala na technikovi TS. Kategorie pro rozdělení 

stavu OOP byly následující: 

 

 „málo obnošené“  - jedná se o OOP, které na sobě nemají ţádná poškození ani  

                                          viditelné známky obnošení či poškození.  

 

 „obnošené“ - OOP, které prošly opravou (např. u bot výměna zipů, u rukavic zašité 

                                 švy) nebo vykazují známky obnošení (popraskaná kůţe u rukavic či bot,  

                                 sepraný nápis na oděvu, utrţená záchytná poutka na rukávech oděvů,  

                                nitě vyčnívající z reflexních prouţků, u přilby např. drobné oděrky). 

 

 „velmi obnošené“ - OOP, které jsou velmi znatelně obnošené a vykazují silné známky  

                                           opotřebení, v podstatě jde o OOP těsně před vyřazením 

 

Přesné číselné hodnoty jsou uvedeny v Příloze 3 této práce.           
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Bylo vyhodnoceno 20 stanic JPO II, které poskytly údaje a dále byly vyhodnoceny 4 

územní odbory HZS. U zásahových rukavic a zásahové obuvi nebyly do hodnocení zahrnuty 

JPO I z důvodu, ţe při tak velkém počtu těchto OOP by nebylo časově moţné provést 

spolehlivé vyhodnocení. 

 

 

Obrázek 8 Vyhodnocení stavu zásahových přileb u JPO II a JPO I  

 

 

 

 

 

Obrázek 9 Vyhodnocení stavu zásahových oděvů u JPO II a JPO I  
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Obrázek 10 Vyhodnocení stavu zásahových oděvů u JPO II 

 

 

 

 

Obrázek 11 Vyhodnocení stavu zásahové obuvi u JPO II 

 

 

Při důkladném prostudování Přílohy 1 a Přílohy 2 zjistíme, ţe není ţádná přímá úměra 

mezi počtem výjezdů (popř. charakteristikou hasebního obvodu) a stavem OOP (čím více 

výjezdů jednotka má, tím více se opotřebovávají OOP a tím častěji by měla být jednotka 

dovybavována OOP). Vše je samozřejmě závislé na finanční situaci poskytovatele OOP a 

rozdělování peněz v rozpočtu.  

Při psaní této práce jsem např. také zjistila, ţe jsou jednotky, kde hasiči nemají 

zásahové rukavice (zasahují v běţných pracovních rukavicích); dále někteří hasiči nemají 

zásahovou obuv a při výjezdu pouţívají vlastní pracovní obuv (známou pod názvem 

„kanada“). Co se týká údrţby OOP, která úzce souvisí s délkou ţivotnosti, jsem zjistila, ţe 
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některé jednotky si oděvy perou samy, nicméně např. podle [25] u zásahových oděvů od 

firmy Deva není domácí impregnace moţná, protoţe celý prací cyklus je přesně definovaný a 

zároveň je důleţité, aby byla pouţívána ověřená technologie (např. pračky značky Miele).   

 

6.1.3 Výrobce OOP 

Níţe uváděné Obrázky 12 - 15 vyjadřují procentuální zastoupení jednotlivých výrobců 

OOP u JPO II a JPO I. Pro vyhodnocení u JPO II mi bylo podkladem celkem 20 stanic JPO II. 

U JPO I jsem měla k dispozici údaje z ÚO Klatovy, Rokycany, Plzeň. U zásahových rukavic 

nebyly hodnoceny stanice kategorie JPO I, a to z důvodu, ţe se jedná o velmi frekventovaný 

prostředek, který je na jednotlivých ÚO v největším početním zastoupení ze všech OOP a 

získat správné informace o výrobcích nebylo v silách příslušníků HZS. 

Přesné číselné hodnoty jsou uvedeny v Příloze 3 této práce. 

 

 

Obrázek 12 Vyhodnocení nejčastějších výrobců přileb u JPO II a JPO I 
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Obrázek 13 Vyhodnocení nejčastějších výrobců zásahových oděvů u JPO II a JPO I

 

 

 

 

             

       Obrázek 14 Vyhodnocení nejčastějších výrobců zásahové obuvi u JPO II a JPO I 
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Obrázek 15 Vyhodnocení nejčastějších výrobců zásahových rukavic u JPO II  
 

Z předchozích grafů je patrné, ţe zásahová přilba je na jednotkách JPO II v PK celkem 

od 5 výrobců, zásahový oděv je od 7 výrobců, zásahová obuv taktéţ od 7 výrobců a zásahové 

rukavice jsou od 6 výrobců.  

 

6.1.4 Poškození OOP 

Nejrůznější druhy poškození OOP, se kterými jsem se během psaní této práce 

setkávala, jsou patrné z fotodokumentace uvedené v Příloze 6. Veškeré tyto fotografie byly 

pořízeny na stanicích JPO II v Plzeňském kraji. Záměrně u fotografií neuvádím, na jaké 

stanici byly pořízeny a to z důvodu, ţe si některé jednotky nepřály zveřejnění tohoto údaje.  

U přileb nebyla shledána ţádná výrazná poškození, spíše šlo o ojedinělé případy, kdy 

bylo třeba nechat např. vyměnit podbradníkový pásek, atd. U zásahové obuvi jsem se při 

sbírání údajů setkávala jak s rozlepenými podráţkami, tak s popraskanou kůţí nebo 

opravovaným zipem. U rukavic pak poškození švů, popraskaná kůţe nebo prodřené prsty. U 

zásahových oděvů bylo patrné celkově viditelné seprání oděvu, utrhaná záchytná poutka u 

rukávů či prošoupaná kolena.  

Samozřejmě ţe stav OOP a jejich poškození závisí na více faktorech – např. na 

častosti pouţívání, na druhu činnosti, při které jsou pouţívány, ale hlavně také na údrţbě 

daného osobních ochranného prostředku.  



33 

 

6.1.5 Evidence OOP 

V úvodu této práce bylo uvedeno, jaké jsou kladeny poţadavky na jednotku z hlediska 

evidence OOP. Ze zjištěných údajů je patrné, ţe ne kaţdá stanice výše zmiňovaná nařízení 

ohledně evidence OOP dodrţuje. Na 11 stanicích (tj. 55 %) JPO II v PK z 20 hodnocených, 

vedou evidenci OOP dle [4] (alespoň evidence novějších zásahových oděvů), zatímco na 9 

stanicích (tj. 45 %) JPO II v PK evidenci OOP nevedou ţádnou. Dále jsem zjistila, ţe na 14 

stanicích (tj. 70 %) JPO II z 20 hodnocených je technik TS, zatímco na zbylých 6 stanicích (tj. 

30 %) technik TS není.  

To, ţe ne kaţdá jednotka má technika TS, případně nevede evidenci OOP, jak je 

patrné z výše uvedeného, má za následek, ţe bylo mnohdy těţké spolehlivě určit, kolik 

pracích cyklů má oděv za sebou, jakými prošel opravami, kdy byl pořízen atd.  
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7. Návrhy na dovybavení a výběr dodavatelů 

7.1 Návrh na dovybavení vybrané jednotky 

Přestoţe dovybavení OOP by potřebovalo více JPO II v kraji, návrh na dovybavení 

jsem zpracovala pro JPO II v Nýřanech, a to hned z několika důvodů. Tato jednotka má 

poměrně mnoho výjezdů, je předurčena na dopravní nehody a únik nebezpečných látek, 

nicméně stáří zásahových oděvů na JPO II v Nýřanech je v porovnání s jinými stanicemi, 

které zdaleka nedosahují tak velkého počtu výjezdů, poměrně rozdílný a to v neprospěch 

nýřanské jednotky. Z údajů, které jsem při psaní této práce nasbírala je zřejmé, ţe tato 

jednotka je ve své kategorii jediná v PK, která má všechny pouţívané zásahové obleky starší 

více jak 10 let (roky pořízení 1998 a 2000) a ani zásahová obuv nepatří k nejnovější (rok 

pořízení 2006). Dalším důvodem pro výběr této jednotky je bezesporu fakt, ţe má jednotka 

nejrozmanitější a pravděpodobně i nejnáročnější hasební obvod a tedy by měla mít i 

odpovídající vybavení kvalitními OOP.  

Zásahové rukavice nakupuje tato jednotka kaţdý rok v dostatečném počtu nové, není 

tedy třeba provádět návrh na dovybavení.  Zásahové přilby není třeba navrhovat, přestoţe jsou 

pořízeny v roce 1998, nevykazují ţádné známky poškození, pro které by měly být vyřazeny a 

podle diskuze s hasiči všem na stanici vyhovují. Zvýše uvedeného vyplývá, ţe nejnutnější je 

dovybavit jednotku novou zásahovou obuví a zejména novými a kvalitními zásahovými 

oděvy.   

 

7.2 Multikriteriální analýza 

Metod pro hodnocení a rozhodování je mnoho, nicméně výběr vhodných OOP bude 

prováděn podle základní metody, a to metody rozhodovací matice DMM (Decision Matrix 

Method). Tato metoda spočívá v hodnocení váhy, resp. důleţitosti daných kritérií. Pro tato 

kritéria je stanovena bodová škála od 1 do 10, přičemţ nejmenší váze, resp. nejmenší 

důleţitosti odpovídá 1, naopak největší váze je přiřazena 10. Stejnou stupnicí se taktéţ 

hodnotí skutečnost, jak jednotlivé varianty řešení vyhovují zvoleným kritériím, tedy stupeň 1 

znamená, ţe nevyhovuje, zatímco stupeň 10 znamená, ţe vyhovuje ideálně. Za výsledné 

kritérium pro rozhodnutí se volí největší váţený součet, coţ je součet součinů hodnocení 

splnění míry kritéria a jeho váhy [6]. 

V obou případech (tedy při výběru zásahové obuvi i zásahových oděvů) sestavovala 

kritéria a váhy jednotlivých kritérií tříčlenná odborná komise, sloţená z velitele stanice, 

technika a hasiče. Stanovený soubor kritérií podle mě dostatečně splňuje poţadavky uvedené 
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v [24]. Při posuzování byly brány v úvahu nejen vlastní zkušenosti a názory komise, ale také 

finanční moţnosti a dále i informace ostatních uţivatelů, které byly zveřejněny na 

internetovém portálu www.pozary.cz, v nejrůznějších anketách či diskuzích. Vlastnosti a 

popis jednotlivých navrhovaných OOP zahrnutých do výběru vhodného OOP jsou umístěny 

v Příloze 4 a v Příloze 5. 

 

7.3 Výběr zásahové obuvi 

Do výběru byla zahrnuta obuv od firmy Haix, Zeman a Jolly. Jednotlivé typy a 

vlastnosti obuvi jsou uvedeny v Příloze 4.  

    Kritéria pro hodnocení byla: 

 K1 - cena obuvi – udána v Kč bez DPH, stav ke dni 1. 4. 2011 

 K2 - hmotnost – udána v Kg 

 K3 – izolace proti teplu  - (dle ČSN EN 15090), udávána v
   0

C  

 K4 - komfort – subjektivní, vycházela jsem tedy z výsledků internetové ankety, 

                                     které se účastnilo cca 3670 respondentů 

 K 5 - cena komponentů – (konkrétně náhradní zip) – udána v KČ bez DPH 

 

Postup pro výběr vhodné zásahové obuvi je uveden níţe. Tabulka 9 představuje 

jednotlivá kritéria, Tabulka 10 – 13 znázorňuje postup pro výběr vhodné zásahové obuvi. 

Spíše pro zajímavost uvádím varianty řešení a to, ţe srovnávám výběr obuvi při různých 

vahách kritérií. Výsledky kriteriální analýzy, kdy hlavní váhu měla kritéria cenová, uvádí 

Tabulka 11, dále Tabulka 12 představuje umístění jednotlivých typů obuvi v případě, ţe 

hlavní váha spočívá ve kvalitě a komfortu obuvi. Výběr uzavírá Tabulka 13, kterou sestavila 

komise. Jedná se o kompromis mezi cenou a kvalitou.  
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Tabulka 9 Parametry zásahové obuvi  

Parametry obuvi Typ zásahové obuvi 

  
HAIX 

FireFlash 

Jolly 

9081/GA 

Fireguard 

ZPF 

Zeman  

02 A 39  
  

K1 Cena (bez DPH) Kč 4310 5150 3550 

K2 Hmotnost kg 2,9 3,2 3 

K3 Izolace proti teplu °C 360 250 300 

K4 Komfort počet hlasů 1290 226 947 

K5 Cena komponentů (bez DPH) Kč 418 245 340 

 

Tabulka 10 Kritéria obuvi  

Body 

K1 K2 K3 K4 K5 

Kč kg °C 
počet 

hlasů 
Kč 

Krok → 350 0,1 15 150 30 

1 6150 3,50 250 100 490 

2 5800 3,40 265 250 460 

3 5450 3,30 280 400 430 

4 5100 3,20 295 550 400 

5 4750 3,10 310 700 370 

6 4400 3,00 325 850 340 

7 4050 2,90 340 1000 310 

8 3700 2,80 355 1150 280 

9 3350 2,70 370 1300 250 

10 3000 2,60 385 1450 220 

 

Tabulka 11 Návrh platný v případě, kdy je upřednostňována cena  

Kritérium Váha Typ zásahové obuvi 

      
HAIX 

FireFlash 

Jolly 

9081/GA 

Fireguard 

ZPF 

Zeman  

02 A 39      

K1 Cena 10 6 4 9 

K2 Hmotnost 8 7 4 6 

K3 Izolace proti teplu 7 8 1 4 

K4 Komfort 6 9 2 7 

K5 Cena komponentů (bez DPH) 9 3 9 6 

  Váţený součet   253 172 262 

  Pořadí   2. 3. 1. 
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Tabulka 12 Návrh platný v případě, ţe je upřednostňována kvalita a komfort  

Kritérium Váha Typ zásahové obuvi 

      
HAIX 

FireFlash 

Jolly 

9081/GA 

Fireguard 

ZPF 

Zeman 

 02 A 39      

K1 Cena 7 3 4 9 

K2 Hmotnost 9 7 4 6 

K3 Izolace proti teplu 10 8 1 4 

K4 Komfort 8 9 2 7 

K5 Cena komponentů (bez DPH) 6 5 4 8 

  Váţený součet   266 114 261 

  Pořadí   1. 3. 2. 

          

Tabulka 13 Finální návrh při kompromisu mezi cenou a kvalitou  

Kritérium Váha Typ zásahové obuvi 

      
HAIX 

FireFlash 

Jolly 

9081/GA 

Fireguard 

ZPF 

Zeman 

 02 A 39      

K1 Cena 9 3 4 9 

K2 Hmotnost 6 7 4 6 

K3 Izolace proti teplu 10 8 1 4 

K4 Komfort 8 9 2 7 

K5 Cena komponentů (bez DPH) 7 5 4 8 

  Váţený součet   256 114 269 

  Pořadí   2. 3. 1. 

 

Je tedy patrné, jak se změní pořadí obuvi v případě, kdy je upřednostňována cena nebo 

naopak kvalita.  

 

7.4 Výběr zásahového oděvu 

Do výběru byly zahrnuty zásahové oděvy od plzeňské firmy Vochoc, dále Deva a také 

firma Zahas. Jednotlivé typy a vlastnosti zásahových oděvů jsou uvedeny v Příloze 5. Postup 

pro výběr vhodné zásahové obuvi je uveden níţe. Tabulka 14 představuje jednotlivá kritéria, 

Tabulka 15 a Tabulka 16 znázorňuje postup pro výběr vhodné zásahové obuvi.  Do výběru 

nebyly zahrnuty úplně nejlevnější obleky, protoţe u nich je podle mého názoru, niţší cena na 

úkor sníţené kvality (např. velmi diskutovaný zásahový oblek od firmy Zahas typ Economy). 
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Navíc mnoţství zásahů a rozmanitost hasebního obvodu dovybavované jednotky si vyţaduje 

kvalitní oblečení, které i při častém pouţívání u nejrůznějších typů výjezdů vydrţí. 

Samozřejmě předpoklad pro dobrý stav zásahových obleků (ale i ostatních OOP) je jejich 

údrţba uţivatelem. 

    Kritéria pro hodnocení byla: 

 K1 - cena zásahového obleku  - stav ke dni 1. 4. 2011, udáváno v Kč bez DPH, 

                                                               ceny dle výrobce katalogu 

                                                             – objektivní kritérium, zejména u SDH se jedná  

                                                                o důleţité kritérium, nicméně by nízká cena 

                                                                neměla být na úkor kvality, komfortu nošení, atd. 

 K2 - hmotnost – udávána jako gramáţ g/m
2
, coţ je objektivnější neţ udávat hmotnost 

                                       celého kompletu (kaţdý hasič můţe mít jinou velikost zásahového  

                                       oděvu a tím pádem i jinou hmotnost oděvu). 

 K3 - technická vybavenost – stupeň ochrany – subjektivní, vycházela jsem z diskuzí 

                                                          a konzultací s hasiči, následně jsem spočítala prvky 

                                                         kompletu, které hasiči povaţují za důleţité (např. zvýšený 

                                                         pas, výztuha přes namáhané části oděvu, rychlospona 

                                                         pro zúţení nohavic atd.).  

 K4 – mnoţstevní zastoupení v PK – toto kritérium vychází z Obrázku 13.  

                                                     

   Tabulka 14 Parametry zásahového kompletu  

Parametry oděvu Typ zásahového oděvu 

  
FireHorse    

FR III  

ZAHAS 

VI 

Comfort 

Profi  

TIGER 

Plus  

  

K1 Cena (bez DPH) Kč 13 990 10 672 14 616 

K2 Hmotnost g/m² 620 635 550 

K3 Technická vybavenost ks 7 3 4 

K4 Mnoţstevní zastoupení v PK % 1 17 72 
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Tabulka 15 Kritéria zásahových kompletů  

Body 
K1 K2 K3 K4 

Kč g/m
2
 - % 

Krok → 500 15 1 10 

1 15000 650,00 1 10 

2 14500 635,00 2 20 

3 14000 620,00 3 30 

4 13500 605,00 4 40 

5 13000 590,00 5 50 

6 12500 575,00 6 60 

7 12000 560,00 7 70 

8 11500 545,00 8 80 

9 11000 530,00 9 90 

10 10500 515,00 10 100 

 

 

Tabulka 16 Návrh platný v případě, ţe je upřednostňována cena (finální návrh)  

Kritérium Váha Typ zásahového oděvu 

      

FireHorse    

FR III  

ZAHAS 

VI 

Comfort 

Profi  

TIGER 

Plus  

    

K1 Cena (bez DPH) 10 3 9 2 

K2 Hmotnost 9 3 2 8 

K3 Počet nadstandardních prvků 8 7 3 4 

K4 Mnoţstevní zastoupení v PK 4 1 2 7 

  Váţený součet   117 140 152 

  Pořadí   3. 2. 1. 

 

Pro dovybavovanou jednotku vychází dle výše uvedených kritérií nejlépe zásahový 

oblek TIGER Plus od firmy Deva. 

 

7.5 Výběr vhodného dodavatele 

V této kapitole navrhuji vhodného dodavatele pro výše vybrané zásahové oděvy. 

Prvotní podklady pro výběr jsou výsledky analýz z předchozích kapitol a také údaje, které mi 

poskytli samotní dodavatelé.  
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Jednotky v Plzeňském kraji vyuţívají sluţeb mnoha dodavatelů OOP. Často jsem se 

setkala se situací, kdy jednotka měla OOP od více výrobců (viz kapitola 6.1.3) či od více 

dodavatelů. Kdyby se jednotce podařilo sjednotit dodavatele, který by dodával jak obuv, 

rukavice, přilby a oděv, zajisté by bylo moţné počítat se zajímavou mnoţstevní slevou. 

Abych si ověřila tuto myšlenku, navštívila jsem několik dodavatelů v Plzeňském kraji 

– jedná se o Výzbrojnu poţární ochrany a.s., Plzeň (dále jen „VPO“);  D.S.D. Metal plus spol. 

s.r.o., Plzeň (dále jen „D.S.D.“); VOCHOC s.r.o., Plzeň; či Jan Benda – poţární sluţby, Plzeň 

(dále jen „Jan Benda“), a také jsem kontaktovala firmu jako např. Deva, která je jak 

výrobcem, tak také dodavatelem. Tyto dodavatele jsem poţádala o vypracování cenových 

nabídek (dále jen „CN“). 

Nabídky slev od dodavatelů zde popisuje Tabulka 17. Nepodařilo se mi získat CN od 

firmy Jan Benda, nicméně mi bylo majitelem ústně sděleno, ţe není moţná ţádná regulace 

ceny i při velkém odběru. Dodavatel D.S.D. byl sice vstřícnější, nicméně s firmou Deva 

nespolupracuje, objednat tedy vybraný oděv by patrně nebylo moţné. Firma Vochoc sice 

přislíbila spolupráci, ale bohuţel časová vytíţenost zaměstnanců je příliš vysoká a tak jsem 

potřebné informace nezískala. Podrobné CN, které jsou vloţené v Příloze 7, poskytla pouze 

VPO a firma Deva.  

 

Tabulka 17 Moţné slevy oslovených dodavatelů OOP  

Výše slevy  Dodavatel 

  VPO Deva D.S.D. Jan Benda 

 

Počet ks, od kdy je 

moţná sleva 

Výše objednávky, od 

které je moţná sleva 

(Kč) 

    

0% do 10  do 100 000 - Bez slevy 

3% 11 – 14  101 000 - 500 000 - Bez slevy 

5% 15 – 20  501 000 - 1 000 000 - Bez slevy 

Více jak 5 %   

 (dle domluvy) 
nad 20  nad 1 000 000 - Bez slevy 
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Pokud by jednotka chtěla sjednotit dodavatele a tím se pokusit o úsporu peněz, pak je 

tedy zřejmé, ţe nemůţe počítat s dodavatelem Jan Benda (z důvodu neposkytnutí slev) a 

s prodejnou D.S.D. (nespolupracuje s firmou Deva). Zbývá tedy vyhodnotit, zda bude 

výhodnější objednávat přes dodavatele VPO a nebo od Devy. 

 

Pro vyhodnocení vhodného dodavatele spočítám, kolik Kč by stál nákup různého 

mnoţství zásahových oděvů TIGER Plus (s reflexním nápisem „HASIČI“). Jak v porovnání 

vycházejí nabídky od dodavatelů znázorňuje Tabulka 18. Ceny uvedené v tabulce jsou        

bez DPH. 

 

Tabulka 18 Výpočet výše objednávky při objednání různého mnoţství zásahových oděvů  

                     TIGER Plus (s reflexním nápisem „HASIČI“) od 2 různých dodavatelů  

 
Výzbrojna požární ochrany a.s.,  

Plzeň 

DEVA F-M., spol. s.r.o.,  

Frýdek – Místek 

Počet 

ks 

Bez slevy 

(Kč)  

S případnou 

slevou (Kč)  Úspora (Kč) 

Bez slevy 

(Kč) 

S případnou 

slevou (Kč)  Úspora (Kč) 

1 14 733 14 733  - 14 746  14 746  -  

5 73 665 73 665  -  73 730 73 730  -  

10 147 330 142 910 4 420 147 460 143 036 4 424 

15 220 995 209 945 11 050 221 190 214 555 6 635 

20 294 660  279 927  14 733 294 920  286 073  8 847 

 

 

Dále můţe být posouzena vzdálenost dodavatele od jednotky. Dodavatelská firma 

VPO je od jednotky v Nýřanech vzdálena cca 20 km, zatímco firma Deva sídlí téměř 480 km, 

coţ se samozřejmě můţe nepříjemně projevit na výši poštovného (přestoţe poštovné je u 

kaţdého dodavatele individuální – od určité výše objednávky nemusí být započítáno).  

Z těchto vyhodnocených údajů (cenová nabídka, vzdálenost) vyšel jako nejlepší 

dodavatel firma Výzbrojna poţární ochrany a.s., Plzeň.  

 

 

 

 

 



42 

 

8. Možnosti využití této práce 

Myslím si, ţe tato práce určitě nebyla pouhým splněním povinnosti nutným pro 

ukončení vysokoškolského studia. Kromě toho, ţe by práce mohla zaujmout na jednotlivých 

územních odborech HZS PK, můţe také poslouţit všem JPO II v Plzeňském kraji (zejména 

pak JPO II v Nýřanech) a to jako prvotní podklad při dovybavování OOP.  

Zajisté bych tedy práci doporučila publikovat do všech stanic JPO II, ale zejména 

pak na úřady měst, která jsou zřizovatelem těchto jednotek. A to z důvodu získání povědomí           

o platných předpisech, které souvisejí s OOP a také o poţadavcích na ně, dále pak pro 

získání náhledu na stav OOP v Plzeňském kraji a také pro případný výběr OOP. 
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9. Závěr 

Po přečtení práce získá čtenář celkový pohled nejen na právní rámec poskytování 

OOP členům JPO II, ale mimo jiné dostane informace o základních poţadavcích na vybrané 

OOP. Další informace, které tato práce poskytuje, je popis JPO II v Plzeňském kraji jak 

z hlediska charakteristiky hasebních obvodů, tak také z hlediska předurčenosti a vytíţenosti 

jednotek. Nejdůleţitější údaje, které v práci uvádím, je zhodnocení stavu, mnoţství, stáří, 

evidence a poškození OOP u JPO II. Výsledky srovnávám s JPO I v Plzeňském kraji. Také 

jsem v práci provedla návrh na dovybavení vybrané JPO II vhodnými OOP a zároveň jsem 

doporučila i vhodného dodavatele. 

Z vyhodnocených údajů vyplývá, ţe ne v kaţdé JPO II v PK je mnoţství, stáří či stav 

OOP plně vyhovující. Bohuţel pro většinu jednotek jsou velkým problémem finance.  

Zde se nachází několik variant řešení. První moţnost je řešení pomocí postupného 

obměňování OOP jednotky a vyhnout se tak velkým nárazovým výdajům. Další moţnost 

řešení spočívá v tom, ţe jednotka bude mít co největší mnoţství sponzorů, nebo se bude 

účastnit nejrůznějších dotačních programů. Nicméně podle mého názoru vzájemná 

komunikace a úzká spolupráce jednotky a vedení města jakoţto zřizovatele jednotky a tedy 

poskytovatele OOP, názoru také přinést mírné zlepšení. Pokud bude mít vedení města jasný 

přehled o statistikách výjezdů (klesající či rostoucí tendence), představu o náročnosti 

hasebního obvodu, která se stále zvyšuje (nová výstavba výrobních areálů či průmyslových 

parků, stavba silnic a dálnic) a zejména pokud bude mít povědomí o stavu OOP, můţe toto 

přispět k otevření diskuze o investování do OOP. Podle mého názoru je nutné bezpečnost a 

také jistý komfort zasahujících hasičů řadit na jedna z nejpřednějších míst v rozpočtu města. 

Další a řekla bych, ţe nejzajímavější varianta je navrhnout jednotný model pro 

vybavení JPO II (unifikace vybavení OOP), kdy by se pak také sjednotil dodavatel. Toto by 

samozřejmě obnášelo vzájemnou spolupráci a komunikaci nejen jednotek, ale také jejich 

zřizovatelů. Důleţité by zde bylo plánování nákupů včetně výběru vhodných OOP, coţ by 

přineslo moţnost pro nejrůznější mnoţstevní slevy a to nejen pro nákup ale i pro případný 

servis. Nicméně tato ekonomická rozvaha včetně návrhu jednotného modelu vybavení 

osobními ochrannými prostředky by byla na samostatnou práci. Doufám tedy, ţe tento návrh 

budu moci nadále rozvinout v diplomové práci. 
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