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 Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu osobních ochranných pomůcek na 

viditelnost hasiče při zásahu. V první části je rozebrán teoretický základ týkající se daného 

tématu, jako jsou fyzikální pojmy, proces zpracování obrazu a psychologie vnímání barev a 

tvarů. Druhá část je zaměřena na jednotlivé osobní ochranné prostředky s vlivem na 

viditelnost hasiče, které jsou zde představeny a popsány společně s legislativou na ně se 

vztahující. Ve třetí části autor provádí zkoušky vybraných prostředků za různých podmínek a 

vyhodnocuje je z pohledu viditelnosti a poutavosti.  

 Provedené zkoušky vedou k posouzení a doporučení nejvhodnějšího navržení osobních 

ochranných prostředků v ohledu na vyšší bezpečnost jejich uživatelů. 
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SEDUNKA, R., Influence of Personal Protective Equipment on Firefighter Visibility during 

Intervention – Bachelor thesis, Ostrava; VŠB – TU Ostrava, 2012. 52 s 

 This bachelor thesis deals with issue of Influence of Personal Protective Equipment on 

Firefighter Visibility during Intervention. In the first part of thesis is thrashed out theoretical 

basis as physical terms, imaging process and psychology of colours perception and perception 

of shapes. The second part is focused on individual types of personal protective equipment 

with influence on firefighter visibility. There are these facilities described with legislation that 

apply to them. In the third part, author tests that equipment under different conditions and 

evaluates them in term of visibility and catchiness. 

 Results of the tests can be used to assessment of the best design of personal protective 

equipment in term of safety their users. 
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Úvod 

     Každý den vyjíždí hasiči k nepřebernému množství různorodých mimořádných 

událostí, z nichž některé jsou více nebo méně vážné, některé možná i úsměvné, avšak takřka 

vždy u takovéto události hrozí určitá míra rizika. Mimořádné události si nevybírají den, 

hodinu, místo, roční období ani meteorologickou situaci. Taktéž kvalitu záchranných a 

likvidačních prací, zasahujících jednotek hasičů a ostatních složek integrovaného záchranného 

systému, nesmí ovlivňovat jak povětrnostní vlivy, tak i jakékoli jiné nepříznivé podmínky na 

místě zásahu. Nejdůležitějším pilířem správného zásahu na mimořádné události a zásadou 

číslo jedna při záchranných a likvidačních prací je samotná bezpečnost zasahujících osob. Na 

téma bezpečnosti bylo zpracováno a řečeno již mnoho. Faktorů, majících vliv na bezpečnost 

osob je celá řada. Jedním z nich je i viditelnost. Ta se může v důsledku změn podmínek okolí 

u zásahu dynamicky měnit. Nejdůležitější opodstatnění má při zásazích na pozemních 

komunikacích a při zásazích za snížené viditelnosti, jako například zásahy v noci, v hustém 

dešti, za mlhy, v zakouřeném prostoru apod. Ve své práci se zaměřím pouze na viditelnost 

hasičů, která přímo vyplývá z jejich osobních ochranných prostředků. Mezi takovéto 

pomůcky patří především zásahové ochranné oděvy, zásahové přilby, reflexní či výstražné 

vesty, zásahové rukavice a obuv. Na téma výstražných oděvů a reflexních materiálů bylo 

napsáno několik prací, které si vytyčily různé cíle a přesto cílů, kterých se pokusím dosáhnout 

já, bude vícero. Předně to bude porovnání (za různých podmínek) viditelnosti a poutavosti 

vybraných zásahových oděvů, které se mezi sebou liší v různých parametrech, např. v 

barevném provedení nebo šířce reflexních pásků. Z tohoto srovnání bude možné určit, jaký 

konkrétní typ obleku je nejvíce viditelný a které parametry jsou nejdůležitější pro zvýšení 

jeho samotné poutavosti. Dále se pokusím vyhodnotit, zda legislativně striktní užívání 

žlutozelených luminiscenčních zásahových přileb je opodstatněné a zda by fluorescenční 

barevné provedení přileb nebylo celkově vhodnější nebo případně za jakých podmínek by 

bylo skutečně žádoucí. U zásahové obuvi, stejně tak i u rukavic, bude mým cílem zjistit, jaký 

vliv mají tyto ochranné pomůcky na viditelnost hasičů. Jako poslední cíl své práce zhodnotím 

význam užívání reflexních vest oproti samotným ochranným zásahovým oděvům a určím 

jejich vliv na zvýšení viditelnosti svých uživatelů. 
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1   Rešerše 

1.1 ČSN EN 469 

 Tato evropská norma specifikuje minimální hodnoty požadavků na technické provedení 

ochranných oděvů nošených při likvidaci požárů a při přidružených činnostech, jako je 

například záchranářství a pomoc při haváriích. Dále norma určuje všeobecné provedení oděvu, 

minimální hodnoty požadavků pro použité materiály a metody zkoušek pro stanovení těchto 

požadovaných hodnot. Jsou zde uvedeny podmínky, za kterých se ochranný oděv považuje za 

oděv s vysokou viditelností (minimální plocha reflexního materiálu 0,13   a minimální 

plocha fluorescenčního materiálu 0,2    z celkové plochy ochranného oděvu). 

1.2 ČSN EN 471 

 Tato evropská norma udává nároky na oděv, který je schopný vizuálně signalizovat 

přítomnost uživatele. Tento oděv má způsobovat dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných 

situacích a to jak za jakýchkoliv světelných podmínek ve dne, tak i při osvětlení předními 

světly dopravního prostředku za tmy. Zahrnuje kvalitativní požadavky na barevné a 

retroreflexní materiály ochranného oděvu, jejich uspořádání a minimální plochu. 

1.3 ČSN EN 443 

 Tato evropská norma určuje minimální nároky na hasičské přilby. Dále umožňuje jisté 

volitelné dodatečné požadavky, jako je například kontakt s kapalnými chemikáliemi apod. 

Jsou zde rozebrány typy přileb A a B, kde tyto typy jsou specifikovány rozsahem chráněných 

oblastí. Před konečným výběrem typu přilby je nutné provést komplexní posouzení rizika. 

Proto je zde v příloze této normy uveden informativní seznam nebezpečí. Nechybí zde ani 

postupy údržby, používání, ošetřování přileb a omezení jejich použitelnosti.  

1.4 Vyhláška č. 255/1999 Sb. O technických podmínkách věcných prostředků požární 

ochrany 

 Tato vyhláška, vydaná Ministerstvem vnitra, udává v souvislosti s mojí bakalářskou 

prací důležité informace, týkající se technických podmínek ochranných přileb a ochranných 

oděvů. Je zde konkrétně pasáž zmiňující reflexní značení těchto oděvů.  
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1.5 Nařízení vlády č. 21/2003, kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

 V tomto nařízení vlády se stanovují technické požadavky a osobní ochranné prostředky, 

dodatečné požadavky na tyto prostředky s ohledem na specifická rizika, základní požadavky 

na bezpečnost a ochranu zdraví. Z hlediska mé práce je zde definován osobní ochranný 

prostředek - výstražný oděv s vysokou viditelností.  

1.6 Pokyn č. 39/2009 generálního ředitele hasičského záchranného sboru České 

republiky, o označování hasičů při zásahu 

 Tento pokyn se týká výstražných vest a především určuje podmínky pro sjednocení 

užívání výstražných vest u jednotek požární ochrany. Pokyn definuje vzhled těchto vest se 

všemi reflexními prvky. 

1.7 Pokyn č. 47/2010 generálního ředitele hasičského záchranného sboru České 

republiky, o označování hasičů při zásahu 

 Tento pokyn doplňuje pokyn 39/2009. Jedná se především o označování jednotek 

požární ochrany na přilbách a přesném barevném provedení. 

1.8 Fire Service of Los Angeles, High Visibility Vests, 

 Tento dokument vydaný Fire Service z Los Angeles se zabývá reflexními vestami 

používanými jednotkami hasičů při zásazích na pozemních komunikacích. Určuje technické 

požadavky na tyto vesty, pokyny pro jejich údržbu a specifikuje situace na pozemních 

komunikacích, při kterých jsou hasiči povinni užívat výstražné vesty s vysokou viditelností. 

1.9 Fuksa A., Využití výstražných materiálů při činnosti složek Integrovaného 

záchranného systému – diplomová práce, VŠB TU - Ostrava 

 Tato diplomová práce se zabývá problematikou použití výstražných materiálů u složek 

Integrovaného záchranného systému České republiky. Autor zde rozebírá výstražné materiály 

a sám navrhuje jejich efektivní využití pro jednotlivé složky Integrovaného záchranného 

systému v praxi.  

1.10 Jančovič A., Vnímání barev – diplomová práce, Masarykova univerzita Brno 

 V této diplomové práci je rozvedena problematika vnímání barev člověkem. Je zde 

popsána fyzikální a biologická podstata vnímání barev okem člověka. V mé práci se poznatky 
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z tohoto dokumentu projeví především v posouzení vhodného barevného provedení 

ochranných pomůcek hasiče.  

2 Základní fyzikální pojmy 

 V této kapitole se budu zabývat základními pojmy, které se týkají vlastností materiálů 

ochranných pomůcek hasiče, jež mají zásadní vliv na jejich viditelnost a tím i viditelnost a 

bezpečnost samotného uživatele, v tomto případě hasiče. Popíšu zde i používané typy 

materiálů, které se k této problematice přímo váží. 

2.1 Fluorescence 

  Fluorescence je jev, který je založen na principu toho, že některé látky, nazývané 

fluorofory, po ozáření (excitaci) světlem mající určitou vlnovou délku (      ) vyzařují 

(emitují) světlo o odlišné vlnové délce (     ). Musí platit vztah        <      .  Materiály 

využívající fluorescenční efekt, jsou materiály, které se vyznačují jasnými barvami. Mají tu 

schopnost, že dovedou převést neviditelnou část na viditelnou část optického spektra. Tato 

schopnost se nejlépe využije za dne a snížené viditelnosti, jako je například déšť či mlha. Bez 

efektu je naopak v temných prostorách nebo v noci za tmy. [8] 

2.2 Fotoluminiscence 

 Jedná se o efekt materiálu, který spočívá v tom, že v přítomnosti zdroje světla, ať už 

přírodního či umělého, je materiál schopný světlo pohlcovat a kumulovat. Při následném 

vystavení situaci, kdy je tma či silně snížená viditelnost, dokáže kumulované světlo opět 

vyzářit. Zásadní využití u jednotek požární ochrany je u skořepin ochranných přileb, které 

jsou více popsány níže v textu. [8] 

2.3 Retroreflexe 

 Retroreflexe je založena na zpětném odrazu světelného záření, které se vrací 

k samotnému zdroji světla v úzkém kuželu. Materiálů s touto schopností je nejvíce využíváno 

v souvislosti se silniční či železniční dopravou, kde je nutné za tmy a ztížených 

meteorologických podmínek včasně spatřit a upozornit na osoby užívající tyto materiály. 

Jejich užívání ve spojitosti s oděvy je popsáno v normě ČSN EN 471 Výstražné oděvy 

s vysokou viditelností pro profesionální použití. Zde jsou určeny minimální rozměry pásů 

retroreflexních materiálů, které jsou 50 mm, a musí být minimálně dva na každém oděvu. [8] 
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3 Vnímání barev 

 Vnímání barev je v podstatě psychofyziologický proces, který je velmi složitý. Barevné 

vidění je u každého člověka závislé na vnějších a vnitřních podmínkách, které budou v této 

části mé práce popsány. Z pohledu fyziky však žádné barvy neexistují. To co tvoří barvy je 

pouze zrakový vjem, který je závislý na vlnové délce světelného záření. [10]  

3.1 Světlo 

 Jedná se o elektromagnetické záření, které je možné spatřit vlastním zrakem. Je to tedy 

záření, jež se svojí vlnovou délkou nachází mezi infračerveným a ultrafialovým zářením. 

Mluvíme tedy o vlnových délkách o hodnotách v rozmezí 380 nm – 750 nm, viz Obr. 1. [10] 

Základní tři vlastnosti světla jsou svítivost, barva a frekvence. 

 

Obr. č. 1 Spektrum viditelného záření [10] 

3.2 Barvy 

 Jak již bylo napsáno v úvodu této části, barva je psychofyziologický vjem, jenž je 

získáván lidským zrakem, respektive okem a dále se zpracovává až v mozku. Barva se dá též 

popsat jako rozklad světla na jednotlivé složky. Toho se dá dosáhnout například pomocí 

skleněného hranolu, přes nějž bude procházet světelný paprsek, což bude mít za následek jeho 

rozklad na jednotlivé barevné složky.  Každý z nás vnímá barvy odlišně a samotné vnímání 

záleží na řadě faktorů, jako jsou například již zmiňované vlnové délky, spektrální složení či 

rozložení dopadající energie, viz Obr. 2. [10]  

 

Obr. č. 2 Rozklad paprsku světla na skleněném hranolu [10] 
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3.3 Proces zpracování obrazu a vnímání barev 

 Zrakovým orgánem je oko, viz Obr. 3, jež slouží ke zpracování světelných paprsků 

z okolí. Světelný paprsek na začátku tohoto procesu prochází rohovkou, dále průhledným 

mokem vyplněnou přední komoru, zornicí, která reguluje množství procházejícího světla, 

čočkou, kde jsme schopni pomocí řasnatého tělíska zaostřovat zrak na různé vzdálenosti, 

zadní komorou až dopadá na její zadní část, na níž se nachází sítnice. Její hlavní úloha je 

samotné zpracování světelných paprsku a jejich přeměna na elektrické impulsy, které jsou 

vedeny až do mozku, kde jsou opět zpracovávány. Na sítnici se nachází až 130 miliónů 

smyslových buněk. Tyto buňky se dělí na tyčinky a čípky. [10] 

 

Obr. č. 3 Schéma lidského oka [10] 

3.3.1 Barevné vidění 

 Barevné vidění je možní díky přítomnosti tří druhů barevných receptorů (červené, 

zelené, modré), viz. Obr. 4. Ty se liší maximální absorpcí v různých oblastech vlnových 

délek. Pro modré je to 440 – 450 nm, zelené 535 – 555 nm a červené 570 – 590 nm. Jestliže 

dojde k podráždění jednoho z těchto receptorů, získáváme vjem pouze základní barvy. 

V případě podráždění dvou nebo všech tří vnímáme barevné odstíny, bílou a šedou barvu. 

Černou barvu vidíme v okamžiku, kdy není podrážděn ani jeden receptor. [22] 
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Obr. č. 4 Barevné vjemy [10] 

3.3.2 Citlivost lidského oka na barvy  

 Lidské oči nevykazují stejnou citlivost ke všem barvám, viz. Obr. 5. Za podmínek 

s vyšší hladinou osvětlení (fotopických) je citlivost oka maximální na žlutozelenou barvu, jíž 

odpovídá vlnová délka 550 nm, což je v podstatě ve středu barevné spektra. Fotopické 

podmínky znamenají, že vidění v dané chvíli (při dopadu intenzivního světla) 

zprostředkovávají pouze čípky. Za opačných světelných podmínek, což znamená s nižší 

hladinou osvětlení (skotopických), se nejjasněji jeví modrozelená barva o vlnové délce 500 

nm. Při skotopických podmínek (snížená intenzita světla) umožňují vidění tyčinky. S vlnovou 

délkou 650 nm a vyšší citlivost oka rapidně klesá. Citlivost očí na barvy je velmi důležité při 

určování výstražného efektu materiálů. [22] 

 

Obr. č. 5 Graf citlivosti lidského oka na jednotlivé barvy [8] 
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3.4 Psychologie vnímání 

 Kromě fyzikální a biologické podstaty vnímání barev je stejně tak důležitá i samotná 

psychologie vnímání barev a ne méně důležitější psychologie vnímání tvarů. Na každý tvar či 

barvu reaguje lidská psychika odlišně a toto poznání je mimo jiné velmi užitečné k určení a 

zvolení optimální kombinace barev a tvarů (v našem případě tvarů retroreflexních a 

fluorescenčních ploch materiálů na osobních ochranných prostředcích hasiče) k zajištění 

maximální viditelnosti ochranných prostředků a tím i bezpečnosti osob, které je využívají. 

Typickým případem použití poznatků, z tohoto oboru psychologie, jsou návrhy dopravních 

značek. Psychologií vnímání se zabývala a zabývá celá řada psychologů a jedná se o téma 

velmi složité a obsáhlé. Také je nutné podotknout, že vnímání je u každého dosti individuální. 

Já se v této kapitole pokusím vybrat to, co se nejvíce týká mé práce. 

3.4.1 Psychologie vnímání barev 

 Ačkoli jsou barvy ve své podstatě „pouhou“ vlastností objektu, dokážou podvědomě 

zásadně zapůsobit na lidskou náladu a vnímání. Takové vnímání je do značně míry 

subjektivní, avšak mnohé efekty barev mají univerzální působení a na každého z nás působí 

podobně, viz Tab. č. 1. Takovým typickým příkladem mohou být barvy, vycházející 

z červeného spektra (tj. červená a její odstíny jako rudá, oranžová a žlutá) a mají schopnost na 

lidskou mysl působit varovně. Tento efekt je zakořeněn v přírodě a je zde možné ho i sledovat 

ve chvíli, kdy nebezpečná zvířata jsou výrazně zbarvena těmito barvami. Typické je to 

například pro jedovaté pralesní žáby, hmyz, ale i ryby. Lidé využívají tyto barvy vždy, když 

potřebují cokoli zvýraznit. Proto se s nimi setkáme například v silniční dopravě (dopravní 

značky), v oboru bezpečnosti práce (obleky s vysokou viditelností), zvýraznění textu apod. 

Barvy, samy o sobě jsou schopny říci více, než by se mohlo zdát a v kombinaci s vhodným 

tvarem je možné získat nástroj nebo objekt, který má schopnost ovlivnit jednání lidí. [14] 

Červená 

 Je barvou, která se vyznačuje agresivním vnímáním. Používá se jako výstražná barva, 

jelikož má schopnost vysoké viditelnosti a vysoké poutavosti. [14] 

Žlutá 

 Žlutá barva je zářivá a teplá barva, která u lidí evokuje optimismus. Má největší 

využití jako, která zvyšuje viditelnost. [14] 
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Oranžová 

 Oranžová barva má schopnost působit dynamicky a vyvolávat pocity radosti. Je to 

kombinace vlastností červené a žluté barvy. Stejně jako červená či žlutá se vyznačuje vysokou 

viditelnosti a poutavostí. [14] 

Tab. č. 1 Poutavost a viditelnost vybraných barev[14]  

 

3.4.2 Psychologie vnímání tvarů 

 Jak již bylo řečeno v minulém bodě, týkajícího se psychologie vnímání barev, správná 

kombinace barev a tvarů hraje roli v ovlivnění jednání a rozhodování lidí. Stejně tak, jak na 

lidské mysli působí rozdílně jednotlivé barvy, mají vliv i různé tvary. Je nutné taktéž 

poznamenat, že jinak vnímají tvary muži a jinak ženy. 

Čtverec 

 Čtverec (obecně pravoúhelníky) a i valná většina mírně zkosených rovnoběžníku a 

lichoběžníků mají schopnost více působit na osoby s analytickým způsobem myšlení. Tyto 

tvary vyjadřují pevnost a nehybnost. Ovšem to co je důležité, je viditelnost a poutavost. Tyto 

vlastnosti jsou u těchto tvarů nízké. Vysvětlení spočívá v tom, že valná většina objektů 

v našem okolí má pravoúhlé tvary nebo jsou jinak hranaté. Dá se říci, že se jedná o tvary, 

které jsou běžné, a které nezaujmou člověka natolik, aby se na nich zastavil pohledem. [15] 
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Trojúhelník 

 Trojúhelník, jakožto tvar a symbol, je v našem okolí taktéž hojně zastoupen, jelikož se 

do této skupiny započítávají objekty, které mají více ostrých úhlů. Z pohledu poutavosti jsou 

mnohem účinnější než pravoúhlé tvary. Takový trojúhelník vyjadřuje jasný POZOR. 

Příkladem mohou být opět dopravní značky. [15] 

Kruh 

 Kruh je přímým protikladem všem mnohoúhelníků. Mnohem lépe na něj reagují ženy 

než muži. Nepatří však mezi tvary, které by se vyznačovaly nadprůměrnou poutavostí. [15] 

Křivky 

 Křivky jsou vnímány stejně muži i ženami. Jsou velmi viditelné a poutavé. Dá se říci, že 

v těchto tvarech se mixují vlastnosti všech ostatních předcházejících tvarů a kdy záporné 

vlastnosti se v podstatě vytrácejí. Jediný problém, který se u těchto tvarů může vyskytnout, je 

spojený s variabilitou jejich použití, která může vést až k negativnímu efektu. Stejný efekt 

jako křivky mají i přímky (pruhy) v případě, že se neprotínají a tím i nevytváří pravé úhly. 

Tato poslední poznámka je důležitá, jelikož na ochranných prostředcích hasičů se používají v 

naprosté většině retroreflexní a fluorescenční prvky v pruhovém provedení. [15]         

 Ke vnímání tvarů je nutno podotknout, že pozornost více přitahuje skupina objektů než 

jeden osamocený objekt. Může se jednat jak o soubor objektů jednoho tvaru, tak i o skupinu 

objektů různých tvarů a to nejlépe při přítomnosti objektů s trojúhelníkovými tvary. 

4 Osobní ochranné prostředky hasiče s vlivem na jeho viditelnost 

 Osobní ochranné prostředky jsou prostředky, jež mají prioritní funkcí zajistit či případně 

zvýšit bezpečnost jejich uživatele. V tomto případě se jedná o bezpečnost hasiče, který během 

své práce je vystaven široké škále nebezpečí, jejichž druh a míra je závislá na typu 

mimořádné události. Tyto prostředky jsou navrženy tak, aby poskytly zasahujícím hasičům 

prvotní určitou ochranu před tepelnými účinky požáru, chemickými látkami, zásahy 

elektrickým proudem a podobně. Nařízení vlády č. 21/2003, kterým se stanoví technické 

požadavky na osobní ochranné prostředky, definuje osobní ochranný prostředek jako každé 

zařízení nebo prostředek určený k nošení či držení jednotlivcem pro ochranu před jedním 
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nebo více zdravotními a bezpečnostními riziky. Pro moji práci je však důležité to, jak tyto 

prostředky jsou schopné zvýšit viditelnost uživatele/hasiče. [24]  

4.1 Zásahové ochranné oděvy 

 Jedná se o ochranné prostředky, jež zajišťují ochranu těla hasiče při zdolávání 

mimořádné události. Jsou odolné proti neagresivním chemickým látkám, tepelným účinkům, 

povětrnostním vlivům a částečně mechanickému poškození jako je probodnutí či proříznutí. 

4.1.1 Legislativa vztahující se na zásahové ochranné oděvy 

 Na zásahové ochranné oděvy se vztahuje evropská norma ČSN EN 469, kde je 

specifikováno technické provedení ochranných oděvů. Minimální hodnoty technického 

provedené oděvů se týkají zejména šíření plamene po povrchu oděvu, přestup tepla (plamen, 

sálavé teplo), zbytková pevnost materiálu v tahu po vystavení účinkům sálavého tepla, tepelné 

odolnosti, pevnosti v tahu a v roztržení, povrchového smáčení, odolnosti proti průniku 

kapalných chemikálií a vody, ergonomických vlastností a také viditelnosti. [2] 

 Dalším dokument, který se zásahových oděvů týká je příloha č. 5 vyhlášky Ministerstva 

vnitra č. 255/1999 Sb. O technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, kde 

jsou vytyčeny požadavky na zásahové ochranné oděvy, jako je stálobarevnost, odolnost proti 

oděru, provedení v barvě námořní modři, trvalá antistatickost, detailní podmínky střihu kabátu 

i kalhot a v neposlední řadě detaily užití reflexního značení. [6] 

4.1.2 Popis zásahového ochranného oděvu 

 Zásahové ochranné oděvy pro hasiče jsou tzv. vícevrstvé obleky. Jak již z tohoto názvu 

vyplývá, je jasné, že se skládají z několika vrstev, standardně tedy ze tří vrstev, jež každá má 

svou vlastní odlišnou funkci, které přispívá k ochraně a komfortu hasiče při zásahu. 

 Vnější vrstva: Ta musí být tepelně odolná, nesrážející se, oděruvzdorná, trvale 

antistatická, odolná proti neagresivním chemickým látkám, ohebná, lehká a musí zachovávat 

pružnost i za extrémních podmínek a stálobarevnost. Tato vrstva je nejčastěji provedena 

z materiálu       ,    /       [9] 

 Vlhkostní bariéra: Tato bariéra je uzpůsobena k zabraňování průniku vody a 

chemických látek v kapalném stavu k tělu hasiče. Její mikroporézní struktura umožňuje, aby 

tělesná vlhkost mohla být odváděna směrem od těla hasiče. Její provedení by mělo být lehké, 
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ohebné a samozřejmě nehořlavé. Všechny tyto své vlastnosti musí splňovat i za extrémních 

podmínek. Materiálové provedení membrán je nejčastěji z materiálů          , jenž je 

nanášen na tenkou vrstvu materiálu        . [9] 

 Tepelná vložka: Ta musí zajišťovat tepelnou rovnováhu a ochranu před účinky 

tepelného stresu. Je tepelně izolační proti konvečnímu, kondukčnímu a radiačnímu teplu. 

Jinak musí být ohebná, trvanlivá a pružná opět i za extrémních podmínek. Vyrábí se 

z materiálů       ,         či           , viz Obr. 6. [9] 

 

Obr. č. 6 Skladba materiálů zásahového ochranného oděvu pro hasiče [17] 

4.1.3 Vliv ochranných oděvů na viditelnost 

 V pohledu viditelnosti musí zásahový ochranný oděv splňovat zásady dané normou 

ČSN EN 469 Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky na ochranné oděvy pro 

hasiče, a jelikož je brán jako oblek s vysokou viditelností, tak požadavky na něj kladené musí 

odpovídat evropské normě ČSN EN 471 + A1 Výstražné obleky s vysokou viditelností. 

Minimální plocha reflexního materiálu na oděvu je stanovena na 0,13   . Základními prvky, 

s vlivem na viditelnost, jsou reflexní pásy a nápis „HASIČI“. Nápis „HASIČI“ je černé barvy 

umístěný ve žlutém rámečku s rozměry 330 x 75 mm s výškou písmen 60 mm a šířkou 12 

mm. Písmo je velké tiskací ve fontu Switzerland bold. Rámeček s nápisem je situovaný na 

zádové části nad reflexním pruhem. Reflexní pás minimální šířky 50 mm (volitelně 75 mm) se 

skládá ze tří pruhů (horní a dolní třetina šířky pruhu je žlutá fluorescenční a prostřední třetina 

je stříbrná retroreflexní), viz Obr. 7. Reflexní pruhy jsou vedeny vodorovně po obvodu 

kabátu ve výši prsou a spodní části kabátu (nejméně 50 mm od spodního okraje kabátu), po 

obvodu rukávů ve výšce prsou a dolní části rukávů (nejméně 140 mm od spodního okraje 

rukávu), po obvodu nohavic ve spodní části (nejméně 240 mm od spodního okraje nohavice). 

[1,2,6] 
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Obr. č. 7 žluto – stříbrná páska [8] 

4.2 Ochranná přilba pro hasiče 

 Ochranné přilba je určena pro ochranu hlavy hasiče před zraněním hlavy mechanického 

původu, sálavým teplem, chemickými látkami a zásahem elektrického proudu. Může být 

doplněna o zátylník, který je vyroben za materiálu       , čímž se docílí k ochraně 

nejenom hlavy, ale i celého krku. 

4.2.1 Legislativa vztahující se na ochranné přilby pro hasiče 

 Na ochranné přilby pro hasiče se vztahuje evropská norma ČSN EN 443. Tato norma 

určuje všeobecné minimální požadavky na hasičské přilby. Jsou to požadavky na průraz, 

boční deformace, náraz, sálavé teplo, kontakt s plamenem a elektrické vlastnosti. K tomuto 

jsou zde určeny zkušební postupy, informace o značení a povinné informace poskytované 

výrobcem. [4] 

 Legislativně se konkrétně přileb pro hasiče týká příloha č. 2 vyhlášky Ministerstva 

vnitra 255/1999 Sb. O technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, která se 

odvolává na výše zmíněnou evropskou normu ČSN EN 443. Je zde určena pro hasičské přilby 

elektroizolační odolnost klasifikace E2 E3 dle ČSN EN 443, odolnost proti nárazu a úderu 

ostrým předmětem při nízkých teplotách, odolnost proti sálavému teplu dle ČSN EN 443 při 

intenzitě sálání 14 +/- 0,1 kW.   . Dále stanovuje co je trvalou součástí přilby a co všechno 

musí umožňovat viz. 4.2.2 Popis ochranné přilby. [6] 

4.2.2 Popis ochranné přilby 

 Skořepina přilby je zhotovena ze speciálního plastu, který vykazuje vysokou tepelnou a 

mechanickou odolnost. Trvalé součásti přilby jsou, dle přílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva 

vnitra 255/1999 Sb., podbradní pásek jednostranně odnímatelný a to pomocí spony či pásky 

se suchým zipem, zátylník chránící krk a týl, který je nejčastěji v provedení z látky 

s pokovenou vnější stranou a obličejový štít z netříštivého a proti sálavému teplu odolného 

materiálu, který vytváří tepelnou bariéru k ochraně očí a obličej před účinky tepelné radiace. 
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Ochranná přilba musí umožňovat taktéž dle výše zmíněné vyhlášky bezpečné použití 

ochranné masky, dále její bezpečné použití v ochranných oděvech, uchycení svítilny na 

pravém či levém spodním okraji přilby a montáž zařízení zajišťující kombinované ovládání 

radiostanice hlasem a stiskem tlačítka a montáž reproduktoru. Barevné provedení ochranných 

přileb pro hasiče je žlutozelené luminiscenční, viz Obr. 8. [6,9] 

 

Obr. č. 8 Popis zásahové ochranné přilby Gallet F1 SA [18] 

Popis obrázku: 1) Skořepina přilby, 2) Nastavitelný upínací systém, 3) Antišoková výstelka, 

4) Síťka, 5) Kapsy na zachycení ochranné masky upínacího systému kandahár, 6) Ochranný 

zorník, 7) Podbradník  

4.2.3 Vliv zásahové ochranné přilby na viditelnost 

 Vyhláškou Ministerstva vnitra 255/1997 Sb. O technických podmínkách věcných 

prostředků požární ochrany je dáno, že skořepina ochranné přilby je provedena v barvě 

žlutozelené luminiscenční. Luminiscence umožňuje přilbám, po předchozím nasvícení 

(vystavení světelnému působení) přírodním či umělým světelným zdrojem, vyzařovat světlo 

za tmy. [6] 

 Pokynem generálního ředitelství HZS ČR číslo 39/2009 se stanovují a upřesňují 

pravidla pro označování hasičů při zásahu. Zde je také určeno, jak se označují hasiči na 

přilbách a to pomocí barevné samolepící pásky o šířce 35 mm. Tato páska je vyrobena 

z materiálu, který vykazuje retroreflexní vlastnosti. Umístění tohoto pásu je vodorovné na 
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zadní části přilby, na úrovni upínacího systému ochranné masky. Barevné provedení pásu je 

odvislé od typu jednotky požární ochrany a funkce, již daný uživatel vykonává, viz Obr. 9 [7] 

 

Obr. č. 9 Vzorové označování hasičů na přilbách [19] 

4.3 Reflexní vesta s nápisem „HASIČI“ 

 Vesty se u jednotek požární ochrany používají v souladu s bojovým řádem. Jejich hlavní 

využití je při zásahové činnosti na pozemních komunikacích, kde hrozí střet zasahujících 

hasičů s kolem projíždějícími automobily. Další využití mají vesty jako rozlišující prvek u 

místa zásahu, kdy jsou provedeny s nápisy jednotlivých funkcí. Vestu s příslušným 

označením používají velitelé zásahu, velitelé jednotlivých sektorů, úseků a členové štábu 

velitele zásahu. [7] 

4.3.1 Legislativa vztahující se na reflexní vesty 

 Vesty pro hasiče, brané jako oděvy s vysokou viditelností, musí splňovat požadavky 

vyplývající z evropské normy ČSN EN 471. Bližší informace a jejich popis specifikuje pokyn 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky číslo 39/2009, kterým se 

upřesňuje označení hasičů při zásahu a stanovuje se vybavení jednotek HZS kraje. 

4.3.2 Popis reflexní vesty s nápisem „HASIČI“ 

 Vesty se skládají ze dvou, k sobě přišitých, dílců.  Ty jsou sešity v ramenou a v pase 

jsou spojeny pomocí stuhových uzávěrů. Jiné zapínání vesty nemají. Materiálově se vesty 
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skládají z polyesterové tkaniny nebo materiálu, který má obdobný charakter. Pevnost v 

tahu musí být minimálně 400 N. [7] 

4.3.3 Vliv reflexní vesty na viditelnost 

 Barevné provedení vesty je ve fluorescenční červené barvě. Na přední i zadní straně 

vesty se nachází rámeček s nápisem „HASIČI“. Rozměry rámečku jsou 290 mm x 75 mm. V 

spodní části vesty se nachází dva pruhy, které prochází vodorovně po obvodu vesty a jsou 

z retroreflexního materiálu. Barva těchto retroreflexních pruhů je u vest s nápisem „HASIČI“ 

nápadná žlutá a u vest, sloužících k rozlišení funkcí hasičů na místě zásahu (např. velitel 

zásahu, velitel sektoru apod.), nápadně stříbrná. Tyto pruhy jsou mezi sebou vzdáleny 50 mm 

a i vzdálenost mezi spodním okrajem vesty a spodním retroreflexním pruhem je taktéž 50 

mm. [7]  

4.4 Zásahové ochranné rukavice 

 Rukavice jsou ochranné prostředky používané k ochraně rukou před tepelným 

působením, zraněním mechanickým původem a poskytují určitý komfort před účinky 

povětrnostních vlivů. Zásahové ochranné rukavice musí být zároveň odolné vůči 

neagresivním chemickým látkám. 

4.4.1 Legislativa vztahující se na ochranné rukavice 

 Na zásahové ochranné rukavice určené pro hasiče se stahuje evropská norma ČSN EN 

659. Tato norma stanovuje požadavky na rukavice, jako jsou odolnosti proti mechanickému 

poškození (proříznutí, propíchnutí, oděr, trhání), chování při hoření (doba hoření max. 2 s, 

doba ožehu max. 5 s), odolnost spojené s působením tepla (sálavému, kontaktnímu, 

konvekčního), odolnost proti chemickým látkám (po dobu 10 s nesmí dojít k průniku kyseliny 

sírové, kyseliny chlorovodíkové, hydroxidu sodného a heptanu) a požadavky jako schopnost 

sejmutí rukavice, úchopová schopnost, pevnost švů atd. [3] 

4.4.2 Popis zásahové ochranné rukavice 

 Zásahové ochranné rukavice se skládají ze čtyř vrstev, kde každá, stejně jako u 

zásahových ochranných obleků, plní určitou svojí funkci. Vrchní vrstva plní funkci ochrany 

před mechanickým poškozením, následuje mezipodšívka, membrána, která zaručuje odolnost 

proti průniku vody a schopnost odvodu tělesné vlhkosti, a poslední vrstva je podšívka, která 

zaručuje komfort a pohodlnost nošení a užívání rukavic. V místech, kde jsou rukavice nejvíce 
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vystaveny oděru, mají silnější vrstvu kůže. Nechybí zde malá karabinka a pro moji práci 

důležitý reflexní pruh, viz Obr. 10 [9] 

 

Obr. č. 10 Materiálové složení zásahových ochranných rukavic [20] 

4.4.3 Vliv zásahových ochranných rukavic na viditelnost 

  Ochranné rukavice mají příliš malou plochu na to, aby zásadně ovlivňovaly viditelnost 

hasiče při zásahu. Požadavky z pohledu viditelnosti nejsou na rukavice kladeny, jejich funkce 

a smysl spočívá jinde. Avšak celá řada typů zásahových ochranných rukavic má na povrchu 

provedeny pásy nebo pruhy retroreflexního či fluorescenčního materiálu. 

4.5 Zásahová ochranná obuv 

 Jedná se osobní ochranný prostředek, který je určený k ochraně nohou hasiče. Zásahová 

ochranná obuv je odolná mechanickému poškození, tepelným účinkům a poskytuje uživateli 

komfort při nepříznivých povětrnostních podmínkách a to především proti promočení. Dále je 

uzpůsobena tak, že slouží jako ochrana proti neagresivním chemickým látkám a chrání i před 

ropnými produkty. 

4.5.1 Legislativa vztahující se na zásahovou obuv 

 Normativní dokument, který se zabývá obuví pro hasiče, je evropská norma ČSN EN 

15090. Tato norma specifikuje minimální požadavky na zásahovou obuv pro hasiče. Je zde 

uvedeno roztřídění obuvi do tří skupin, podle toho pro jakou záchranářskou činnost jsou 

uzpůsobeny. Typ 1 je pro všeobecnou záchranářskou činnost, Typ 2 pro vyprošťování 

z plamenů a Typ 3 je určený na zásahy s přítomností nebezpečných látek. Z tohoto rozdělení 

také vyplývají povinnosti na použité materiály a způsob provedení obuvi. V normě jsou také 

popsány zkušební postupy a metody. [5] 
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4.5.2 Popis zásahové ochranné obuvi 

 Zásahová ochranná obuv, jak již bylo zmíněno výše, chrání nohu hasiče. Proto je 

v nejvíce náchylných místech (kotník, špička, pata) zesílená či případně vyztužená. Od 

zásahové obuvi se očekává, že bude provedena jako antistatická, bude uzpůsobena 

antiskluzově a bude poskytovat pohodlí a komfort svému uživateli. Ten splňuje především 

tím, že je prodyšná, čehož se dosahuje vhodnou membránou z materiálu          . [9] 

 

Obr. č. 11 Hasičská zásahová ochranná obuv Haix Fire Flash [16]  

4.5.3 Vliv zásahové ochranné obuvi na viditelnost 

 Stejně jako u zásahových rukavic, tak i u ochranné obuvi není vliv na viditelnost hasiče 

při zásahové činnosti zásadní, ba dokonce naopak. Řada výrobců však své modely zásahové 

obuvi opatřuje malými plochami materiálu s retroreflexním či fluorescenčním charakterem. 

Příkladem může být hasičská zásahová obuv Haix Fire Flash. Legislativní povinnost takto 

činit ovšem nemají. V mé práci se pokusím určit, zda i takto popsané malé plochy mají určitý 

vliv na viditelnost, viz Obr. 11 

4.6 Ochranné obaly kompozitních tlakových lahví 

 Z ostatních zbylých ochranných prostředků hasiče stojí za zmínku, z pohledu 

viditelnosti, pouze ochranné obaly na kompozitní tlakové lahve. Jejich prioritní funkce je 

zabránit mechanickému a tepelnému poškození povrchu kompozitní tlakové lahve u dýchací 

techniky. 
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4.6.1 Legislativa vztahující se na ochranné obaly kompozitních tlakových lahví 

 Ochranných obalů tlakových lahví z kompozitních materiálů se zabývá vyhláška 

Ministerstva vnitra číslo 255/1999 Sb. O technických podmínkách věcných prostředků 

požární ochrany. V příleze C této vyhlášky, která se zabývá dýchacími přístroji, je v bodě 4 

uvedena poznámka o ochranných obalech tlakových lahví, které jsou zde popsány a 

charakterizovány. [6] 

4.6.2 Popis ochranných obalů kompozitních tlakových lahví 

 Tyto ochranné obaly jsou provedeny v barvě námořní modři, jsou snímatelné, nehořlavé 

a odolné vůči mechanickému poškození. Jsou obvykle provedeny z materiálu       . [6] 

4.6.3 Vliv ochranných obalů kompozitních tlakových lahví na viditelnost 

 Ochranné obaly jsou opatřeny reflexním pruhem, který je zde proveden svisle. Reflexní 

pruh o šířce 50 mm je rozdělen na třetiny, kde každou třetinu tvoří pásek. Krajní jsou žluté a 

prostřední stříbrný, viz Obr. 12 

 

Obr. č. 12 Obal na tlakovou lahev         [21] 
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5 Viditelnosti zásahových ochranných obleků 

 Pro zkoušku viditelnosti zásahových ochranných obleků jsem vybral zásahové obleky 

Fireman III, Fireman Tiger Plus, zásahový oblek Záchranář II., který využívají ke své 

pracovní a zásahové činnosti jednotky hasičského záchranného sboru správy železničních 

dopravních cest (dále HZS SŽDC) a ochranný oděv BUSHFIRE, který je určený pro 

zdolávání požárů na volném prostranství. Viditelnost těchto obleků jsem zkoušel pomocí 

digitálního fotoaparátu a to za různých podmínek (vzdálenost, denní doba apod.).  Z fotografií 

jsem mohl následně určit, který typ ochranného oděvu je více viditelný. 

5.1 Představení jednotlivých typů obleků 

  Jak již bylo zmíněno, vybral jsem zásahové ochranné oděvy Fireman III, Fireman Tiger 

Plus, Záchranář II a BUSHFIRE. Jedná se o produkty společnosti DEVA F-M s.r.o. Tyto 

obleky jsem vybíral z důvodu jejich vzájemné odlišnosti. Ta především spočívá v různém 

barevném provedení a v šířkách retroreflexních pásek nebo v samotném barevném provedení 

ochranného oděvu.  

5.1.1 Fireman III 

 Fireman III je zásahový ochranný oděv, který byl a je u jednotek požární ochrany velmi 

oblíbený a rozšířený, avšak v dnešní době je již tento typ překonaný. Dá se říci, že Fireman III 

tvoří základní pilíř výstroje řady sborů dobrovolných hasičů. Jedná se dvoudílný zásahový 

oblek, který vyhovuje evropské normě ČSN EN 469. Retroreflexní pásky má kombinované 

žluto – stříbrné o šířce 50 mm značky             . [13] 

5.1.2 Fireman Tiger Plus 

 Jedná se v současnosti o jeden z nejnovějších typů dvoudílných zásahových obleků. Byl 

vyvinut firmou DEVA F-M s.r.o., leč ve spolupráci s firmou SOFILETA. Retroreflexní pásky 

má žluto – stříbrné o šířce 75 mm a to značky            . Splňuje požadavky ČSN EN 469 

přílohy B – požadavky na viditelnost dle EN 471, EN 1149-5, EN 342, EN 343/A1 [13] 

5.1.3 Záchranář II 

 Tento typ oděvu je především užívaný HZS SŽDC. Od předešlých zásahových oděvů se 

liší jednak tím, že vrchní díl obleku má neodepínatelnou kapuci, ale hlavně samotným 

barevným provedením. To je oranžové na rozdíl od ostatních, které jsou v barvě námořní 
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modř. Retroreflexní pásky má kombinované žluto – stříbrné šířky 50 mm (           ) a na 

nohavicích je má na rozdíl od ostatních zde zmiňovaných obleků zdvojené. Splňuje 

požadavky ČSN EN ISO 11612 a EN 1149-5 [13] 

5.1.4 BUSHFIRE 

 Tento typ zásahové obleku je určen pro hašení požárů na volném prostranství. Splňuje 

evropskou normy ČSN EN 15614, ČSN EN ISO 11612, EN 1149-5. Je to oděv, který je 

v současné době přiřazován k jednotkám požární ochrany typu V (JPO V). Retroreflexní 

pásky mají šířku 50 mm a to pouze žluté barvy a jsou od firmy            . [13] 

5.2 Zkouška obleků za denního světla 

 Obleky jsem zkoušel za denního světla, slunečním svitu a velmi dobré viditelnosti. 

Meteorologické podmínky byly velmi příznivé. Principem bylo nafotit figuranta 

v jednotlivých oblecích a na různé vzdálenosti (10 m, 20 m, 50 m) a určit, který je za daných 

podmínek nejlépe viditelný. V prostředí, kde probíhala zkouška, je prašná cesta, travní porost 

a v pozadí budova průmyslového objektu, viz Obr. č. 13-25 

5.2.1 Zkouška obleků za denního světla (10 m) 

    

  a) b)   c) d) 

Obr. č. 13-17 Zkouška obleků za denního světla zepředu na 10 m  

a) Záchranář II b) Fireman Tiger Plus c) Fireman III d) BUSHFIRE 
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5.2.2 Zkouška obleků za denního světla (20 m) 

    

      a) b)    c)    d) 

Obr. č. 18-21 Zkouška obleků za denního světla zepředu na 20 m  

a) Záchranář II b) Fireman Tiger Plus c) Fireman III d) BUSHFIRE 

5.2.3 Zkouška obleků za denního světla (50 m) 

    

 a)  b)    c)  d) 

Obr. č. 22-25 Zkouška obleků za denního světla zepředu na 50 m  

a) Záchranář II b) Fireman Tiger Plus c) Fireman III d) BUSHFIRE 

5.2.4 Zhodnocení zkoušky viditelnosti obleků za denního světla 

 Po provedené zkoušce viditelnosti ochranných zásahových oděvů pro hasiče za 

podmínek denního světla, slunečního svitu, výborné viditelnosti a na vzdálenosti 10 m, 20 m a 

50 m vychází jednoznačně nejlépe oblek Záchranář II v provedení pro HZS SŽDC. Za již 

zmíněných podmínek ustupuje efekt reflexních pásek, ale primárně určující je barevné 

provedení samotného ochranného oděvu. Oblek Záchranář II je v oranžové barvě, která je 

mnohem lépe viditelná a poutavější nežli námořní modř, jež je použita na zbylé zásahové 

obleky. Nicméně jako druhý nejvíce viditelný jsem určil Fireman Tiger Plus a to především 

na vzdálenosti 10 m a 20 m, kdy trumfuje zbylé dva obleky díky reflexním páskám s šířkou 
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75 mm. Na vzdálenost 50 m se však již tyto rozdíly dosti stírají a určení obleku s lepší 

viditelností je již velmi subjektivní. Je však nutné podotknout, že hasiči za těchto podmínek, 

které jsem nastavil, jsou ve všech zkoušených oblekách dobře viditelní. 

5.3 Zkouška viditelnosti obleků za šera 

 Při této zkoušce jsem použil znovu již výše zmíněné obleky. Zkouška probíhala za 

jasného počasí avšak již po západu slunce, což ztížilo úroveň viditelnosti. Princip zkoušky od 

předchozí zůstal nezměněn, avšak prostředí a vzdálenosti, ve kterých se obleky fotily, se 

změnily. Zkouška probíhala ve vzdálenostech 5 m a 10 m na asfaltové pozemní komunikaci 

podél budovy průmyslového objektu a na pozadí se nachází les, viz Obr. 26-33 

5.3.1 Zkouška obleků za šera (5 m) 

sdddd      

         a) b)     c)   d) 

Obr. č. 26-29 Zkouška obleků za šera zepředu na 5 m  

a) Záchranář II b) Fireman Tiger Plus c) Fireman III d) BUSHFIRE 
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5.3.2 Zkouška obleků za šera (10 m) 

  

    a)   b) c)  d)  

Obr. č. 30-33 Zkouška obleků za šera zepředu na 10 m  

a) Záchranář II b) Fireman Tiger Plus c) Fireman III d) BUSHFIRE 

5.3.3 Zhodnocení zkoušky viditelnosti obleků za šera 

 Při zkoušení zásahových obleků na viditelnost za šera, došlo v podstatě k naprosto 

stejným výsledkům jako při zkoušce za denního světla za slunného dne. Nejlépe viditelný 

a nejvíce poutavý dopadl oblek Záchranář II, opět díky svému oranžovému provedení, a druhý 

Fireman Tiger Plus. Focení proběhlo na vzdálenosti 5 m a 10 m. Na větší vzdálenost nebyla 

zkouška provedena z důvodu, jak již bylo zmíněno, naprosté shody výsledků s výsledky 

předchozí zkoušky. Jak je na fotkách patrné, za nastavených podmínek zkoušky a na tmavém 

pozadí, jsou obleky v provedené námořní modři viditelné převážně díky reflexním páskám, 

jelikož samotná barva obleku silně splývá s pozadím.   

5.4 Zkouška viditelnosti obleků za tmy 

 Při tomto pokusu, jsem zkoušel obleky v nočních hodinách a tudíž za tmy. Prostředí je 

naprosto shodné s prostředím, na kterém probíhala zkouška viditelnosti obleků za šera. U 

komunikace, na které byla zkouška provedena, není pouliční osvětlení. Fotky jsem pořizoval, 

na vzdálenosti 5 m, 10 m a 50 m a to tak, že jsem nejprve figuranta vyfotil digitálním 

fotoaparátem s bleskem a poté bez blesku, kdy byl figurant na jednotlivé vzdálenosti osvícen 

světly osobního automobilu, viz Obr. 34-57 
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5.4.1 Zkouška viditelnosti obleků za tmy (5 m) 

 

  a) b) c)  d) 

Obr. č. 34-37 Zkouška obleků za tmy zepředu při osvícení bleskem na 5 m  

a) Záchranář II b) Fireman Tiger Plus c) Fireman III d) BUSHFIRE 

 

  a) b) c)  d) 

Obr. č. 38-41 Zkouška obleků za tmy zepředu při osvícení světly osobního automobilu na 5m  

a) Záchranář II b) Fireman Tiger Plus c) Fireman III d) BUSHFIRE 
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5.4.2 Zkouška viditelnosti obleků za tmy (10 m) 

 

  a) b) c)  d) 

Obr. č. 42-45 Zkouška obleků za tmy zepředu při osvícení bleskem na 10 m  

a) Záchranář II b) Fireman Tiger Plus c) Fireman III d) BUSHFIRE 

 

  a) b) c)  d) 

Obr. č. 46-49 Zkouška obleků za tmy zepředu při osvícení světly osobního automobilu na 

10m  

a) Záchranář II b) Fireman Tiger Plus c) Fireman III d) BUSHFIRE 
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5.4.3 Zkouška viditelnosti obleků za tmy (50 m) 

 

  a) b) c)  d) 

Obr. č. 50-53 Zkouška obleků za tmy zepředu při osvícení bleskem na 50 m  

a) Záchranář II b) Fireman Tiger Plus c) Fireman III d) BUSHFIRE 

 

  a) b) c)  d) 

Obr. č. 54-57 Zkouška obleků za tmy zepředu při osvícení světly osobního automobilu na 

50m  

a) Záchranář II b) Fireman Tiger Plus c) Fireman III d) BUSHFIRE 

5.4.4 Zhodnocení zkoušky viditelnosti obleků za tmy 

 Při této zkoušce, jak jsem již zmiňoval v jejím popisu, byly ochranné obleky zkoušeny 

za tmy na pozemní komunikaci při osvícení bleskem digitálního fotoaparátu a světly osobního 

automobilu na různé vzdálenosti. 

  Při zkoušce na 5 m a to jak při osvícení bleskem i osobním automobilem je nejvíce 

vidět oblek Záchranář II, jelikož v tomto případě se ještě projevuje vliv oranžového provedení 

obleku. Avšak retroreflexním projevem zaostává za obleky BUSHFIRE a Fireman Tiger Plus, 

které tímto efektem jasně dominuje a kompenzuje tak slabinu v barevném provedení oproti 
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Záchranáři II. Oblek BUSHFIRE prokázal ve zkoušce výborné vlastnosti, týkající se 

viditelnosti a poutavosti, což je vysvětleno tím, že BUSHFIRE má pásky široké 50 mm pouze 

barvy žluté retroreflexní na rozdíl například od Firemana III, který je má v kombinovaném 

provedení žluto (fluorescenční) – stříbrné (retroreflexní). V tomto případě je páska o celkové 

šířce 50 mm rozdělena na třetiny, kdy jsou dvě fluorescenční a jedna retroreflexní, z čeho 

vyplývá, že na každou připadá 16,7 mm. Právě z tohoto důvodu dopadl oblek Fireman III 

nejhůře.  

 Na vzdálenost 10 m se dá říci, že výsledky jsou relativně podobné, leč u obleku 

Záchranář II při osvícení bleskem fotoaparátu ustupuje do pozadí jeho oranžové provedení, 

ale jako primární se již jeví uplatnění retroreflexních pásek. V tomto případě je nejlépe 

viditelný Fireman Tiger Plus a oblek BUSHFIRE. Záchranář II je spolu s oděvem Fireman III 

méně viditelný a to z důvodu užších kombinovaných retroreflexních pásek. Naopak při 

osvícení světly automobilu je nejvíce poutavý Záchranář II díky svému oranžovému 

povrchovému provedení a zdvojenému páskování na nohavicích.  

 Při vzdálenosti 50 m záleží již pouze na retroreflexních páskách a to konkrétně na jejich 

šířce a počtu. Při osvícení bleskem nejlépe dopadl oblek Fireman Tiger Plus a BUSHFIRE. U 

oděvu Záchranář II hrají roli dvojité pásky na nohavicích, které značně zvyšují jeho 

viditelnost. Za podmínek rozsvícených potkávacích světel osobního automobilu jsou všechny 

zkoušené obleky na tuto vzdálenost velmi špatně rozpoznatelné, avšak v důsledku je nejvíce 

vidět oděv BUSHFIRE.  

5.5 Zkouška viditelnosti ochranných obleků v zakouřeném prostoru 

 Tuto zkoušku jsem provedl v polygonu na stanici Hasičského záchranného sboru 

podniku Synthos Kralupy a.s. Chtěl jsem tímto způsobem ověřit, jak jsou vybrané obleky 

viditelné za velmi ztížených podmínek viditelnosti, za kouře a tmy. Při tomto pokusu jsem 

neprovedl zkoušku na obleku BUSHFIRE, jelikož je určený pro zásah na požáry ve 

venkovním prostředí, tudíž jeho uživatel by se do zakouřeného prostoru dostat nikdy neměl. 

K osvícení obleků jsem použil blesk fotoaparátu. Zkoušku jsem provedl na vzdálenosti 1,5 m, 

3 m a 5 m, viz Obr. 58-66 
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5.5.1 Zkouška viditelnosti obleků v zakouřeném prostoru (1,5 m) 

 

   a)  b)    c)   

Obr. č. 58-60 Zkouška obleků zepředu v zakouřeném prostoru na 1,5 m  

a) Záchranář II b) Fireman Tiger Plus c) Fireman III  

5.5.2 Zkouška viditelnosti obleků v zakouřeném prostoru na (3 m) 

 

          a)  b)    c)  

Obr. č. 61-63 Zkouška obleků zepředu v zakouřeném prostoru na 3 m  

a) Záchranář II b) Fireman Tiger Plus c) Fireman III  

5.5.3 Zkouška viditelnosti obleků v zakouřeném prostoru na (5 m) 

 

    a)  b)    c) 

Obr. č. 64-66 Zkouška obleků zepředu v zakouřeném prostoru na 3 m  

a) Záchranář II b) Fireman Tiger Plus c) Fireman III  
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5.5.4 Zhodnocení zkoušky viditelnosti obleků v zakouřeném prostoru 

 Z průběhu této zkoušky je patrné, že viditelnost obleků v takto nastavených podmínkách 

je značně snížená. Během provádění pokusu docházelo postupně v polygonu k určitým 

změnám hustoty cvičného kouře, což však na konečný výsledek nemělo zásadní vliv a 

podmínky pro všechny zkoušené obleky byly v podstatě totožné.  Je patrné, že nejlépe 

v zakouření dopadl oblek Fireman Tiger Plus, který uspěl díky svým širším retroreflexním 

páskám, jež jsou širší o 8,4 mm oproti oblekům Fireman III a Záchranář II. V tomto prostředí 

nemá žádný vliv na viditelnost oranžové provedení oděvu Záchranář II, zato kladně se 

projevilo jeho zdvojené retroreflexní páskování na nohavicích, které částečně kompenzuje 

menší poutavost obleku. 

6 Viditelnosti zásahových ochranných přileb 

 K provádění zkoušek viditelnosti zásahových ochranných přileb jsem přilby typu Gallet 

F1 SA a Dräger HSP 6200. Mým cílem nebylo určit, který z těchto typů je viditelnější, ale 

spíše jaké samotné barevné provedení přilby je více poutavé při různém osvětlení, prostředí a 

vzdálenosti.  Přilba Gallet F1 SA je v provedení žlutozelené fotoluminiscenční a přilby 

Dräger HSP 6200 v barvě fluorescenční žlutozelené a oranžové. Také jsem se pokusil určit, 

jaký vliv mají retroreflexní pásky na ochranných přilbách. Zkouška probíhala v areálu HZSp 

Synthos Kralupy a.s. a HZSp LZ Draslovka Kolín a.s. Fotografie jsem opět pořídil pomocí 

digitálního fotoaparátu. 

6.1 Zkouška přileb za denního světla 

 Při této zkoušce jsem se pokusil určit, která různě barevných přileb je za běžných 

denních světelných podmínek více poutavá a viditelná. Zkoušeny byly přilby žlutozelené 

fotoluminiscenční (Gallet F1 SA), fluorescenční žlutozelená (Dräger HSP 6200) a 

fluorescenční oranžová (Dräger HSP 6200). Přilby jsem nafotil digitálním fotoaparátem na 

vzdálenosti 2 m a 50 m za výborných světelných podmínek, viz Obr. 67-70 
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6.1.1 Zkouška přileb za denního světla (2 m) 

 

Obr. č. 67 Zkouška viditelnosti přileb na 2 m  

6.1.2 Zkouška přileb za denního světla (50 m) 

 

   a)   b)    c) 

Obr. č. 68-70 Zkouška viditelnosti přileb na 50 m  

a) fluorescenční oranžová Dräger HSP 6200, b) žlutozelená fotoluminiscenční Gallet, c) 

fluorescenční žlutozelená Dräger HSP 6200 
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6.1.3 Zhodnocení zkoušky viditelnosti přileb za denního světla 

 Ze zkoušky vyplývá, že fluorescenční barvy (především oranžová) na přilbách Dräger 

za denního světla jasně převyšují v poutavosti a viditelností žlutozelenou fotoluminiscenční 

přilbu Gallet F1 SA. Je to dáno principem fluorescenčních materiálů, které vyzařují optické 

paprsky o delších vlnových délkách, než které pohlcuje.  Díky těmto barvám lze také mnohem 

lépe rozlišit a označit jednotlivé zasahující hasiče dle funkce (velitel čety, velitel družstva 

apod.). Mají tedy výraznou rozlišovací schopnost. 

6.2 Zkouška viditelnosti přileb za zhoršených světelných podmínek 

 Při tomto pokusu jsem, výše zmiňované přilby, zkoušel na viditelnost za šera a za 

zhoršených světelných podmínek. Při prvním pokusu jsem přilby zkoušel na vzdálenost 3 m 

v šeru a při druhém pokusu v příšeří na chodbě bez oken při použití umělého osvětlení a to na 

vzdálenosti 3 m, 5 m a 10 m, viz Obr. 71-76 

6.2.1 Zkouška viditelnosti přileb za šera na 3 m 

 

   a)  b)    c) 

Obr. č. 71-73 Zkouška viditelnosti přileb za šera na 3 m  

a) fluorescenční oranžová Dräger HSP 6200, b) žlutozelená fotoluminiscenční Gallet, c) 

fluorescenční žlutozelená Dräger HSP 6200 
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6.2.2 Zkouška viditelnosti přileb za zhoršených světelných podmínek 3 m, 5 m a 10 m 

 

  a) b)    c) 

Obr. č. 74-76 Zkouška viditelnosti přileb za zhoršených světelných podmínek  

a) 3 m, b) 5 m, c) 10 m 

6.2.3 Zhodnocení zkoušky viditelnosti za zhoršených světelných podmínek 

 Za zhoršených světelných podmínek se ještě více uplatňují výhody fluorescenčních 

barev a to opět především oranžové. Poutavost těchto barev jasně převyšuje fotoluminiscenční 

žlutozelenou barvu stejně jak při zkoušce za světla. Ta je na vzdálenost 10 m ve zkoušce 6.3.2 

takřka nerozpoznatelná na rozdíl od obou zbývajících. 

6.3 Zkouška viditelnosti přileb za tmy 

 U této zkoušky jsem se pokusil zjistit, jak viditelné jsou zkoušené přilby za nulových 

světelných podmínek (tudíž za tmy) a to na vzdálenost 1 m. Fotoluminiscenční přilbu Gallet 

F1 SA jsem nijak speciálně neosvětloval, a tudíž její výsledný světelný efekt je dán 

nasvícením přirozeným denním světlem, viz Obr. 77-79 

 

    a)  b)    c) 

Obr. č. 77-79 Zkouška viditelnosti přileb za tmy  
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a) fluorescenční oranžová, b) luminiscenční žlutozelená, c) fluorescenční žlutozelená 

 Zhodnocením se dá říci, že v naprosté tmě jasně vítězí fotoluminiscenční barva díky své 

schopnosti kumulovat a následně vyzařovat světlo. Fluorescenční barvy tuto schopnost 

nemají, a tudíž jejich viditelnost je za daných podmínek nulová. Vyvstává však otázka, jak 

dlouho dokážou fotoluminiscenční přilby mít svůj svítivý efekt. Nasvítil jsem proto přilbu 

Gallet F1 po dobu 10 minut z těsné blízkosti zdrojem intenzivního světla a následně ji umístil 

do místnosti s naprostou tmou. Měřil jsem čas, po který tato byla přilba ve tmě viditelná. 

Z pokusu jsem zjistil, že fotoluminiscenční přilba byla rozpoznatelná po dobu 52 minut. Po 

této době by již nebylo mezi fluorescenční barvou a barvou mající fotoluminiscenční 

vlastnosti rozdílu.   

6.4 Zjištění vlivu retroreflexních označovacích pásek na přilbách na viditelnost 

 Pokyn generálního ředitelství HZS ČR číslo 39/2009 určuje pravidla označování hasičů 

při zásahu. V tomto pokynu je též stanoveno, jak se mají být hasiči označeni na přilbách a to 

samolepkami šířky 35 mm z retroreflexních materiálů. Ty jsou nalepeny na zadní straně 

přilby. Pokusil jsem se určit, jaký vliv tyto prvky mají na samotnou viditelnost hasiče. Nafotil 

jsem fotoluminiscenční přilbu Gallet F1 za zhoršené viditelnosti (za šera v garáži) zepředu a 

zezadu, tak aby bylo možné porovnat efekt retroreflexníxh samolepek. Fotky jsem pořizoval 

na vzdálenost 15 m digitálním fotoaparátem s bleskem, viz Obr. 80-81. 

6.4.1 Zkouška viditelnosti přileb s retroreflexními samolepkami (15 m) 

 

     a)  b) 

Obr. č. 80-81 Zkouška vlivu viditelnosti retroreflexních samolepek  

a) Gallet F1 SA zepředu, b) Gallet F1 SA zezadu 
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6.4.2 Zhodnocení vlivu retroreflexních samolepek na viditelnost hasiče 

 Ačkoli retroreflexní samolepky na přilbách hasičů mají primárně sloužit k rozlišení a 

označení hasičů při zásahu, jejich vliv na zvýšení viditelnosti je neoddiskutovatelný. Při 

zkoušce jsem prokázal, že rapidně zvyšuje viditelnost a poutavost a to při pohledu na hasiče 

zezadu. K tomuto tématu jsem nalezl několik fotografií, jež můj závěr plně dokazují. Jedná se 

o fotografie z požáru v areálu Synthesia v Pardubicích ze dne 29. 3. 2012, viz Obr. 82 

 

Obr. č. 82 Hasiči zasahující v areálu Synthesia Pardubice [16] 

 Na následující fotografii lze porovnat, přilbu bez jakýchkoli retroreflexních samolepek a 

přilbu, na níž jsou použity doplňkové retroreflexní samolepky do tvaru kruhu oranžové barvy, 

viz Obr. 83 

 

Obr. č. 83 Zasahující hasiči v metru [16] 
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 V porovnání mých a těchto fotografií, lze říci, že retroreflexní samolepky určené 

generálním ředitelstvím HZS ČR mají své opodstatnění ve smyslu viditelnosti, a jako takové 

jsou dostačující. Dle mého názoru je není třeba dále doplňovat či rozšiřovat.  

7 Vlivu zásahových rukavic na viditelnost hasiče 

 Primární funkcí ochranných rukavic pro hasiče není zvyšovat jeho viditelnost, ale 

chránit jeho ruce před mechanickým zraněním, tepelným zraněním a neagresivními 

chemickými látkami. Avšak výrobci řadu těchto ochranných rukavic opatřují retroreflexními a 

fluorescenčními materiály a to na jejich horní straně. Rukavice zakrývají malou plochu 

lidského těla, proto se pokusím určit, jaký mají vliv na samotnou viditelnost hasičů. 

7.1 Popis zkoušky vlivu rukavic na viditelnost hasiče 

 Při této zkoušce jsem opět neporovnával jednotlivé typy zásahových rukavic, ale 

rukavice jako takové. Pokus jsem proved tak, že jsem nafotil rukavice Tigerline od firmy 

DEVA-FM s.r.o. samotné na různé vzdálenosti (3 m, 5 m a 10 m) a poté v kombinaci s 

kompletním zásahovým oděvem Fireman III, aby se dalo posoudit, zda jejich vliv na 

viditelnost hasiče je v kombinaci s ostatními viditelnostními prvky zanedbatelný či nikoliv, 

viz Obr. 84-87. Fotky jsem fotil za přítmí digitálním fotoaparátem,  

 

Obr. č. 84 Zásahové ochranné rukavice Tigerline  
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7.1.1 Zkouška vlivu rukavic na viditelnosti hasiče 

  

   a)  b)    c) 

Obr. č. 85-87 Zkouška viditelnosti zásahových ochranných rukavic Tigerline  

a) 3 m, b) 5 m, c) 10 m 

7.1.2 Zhodnocení vlivu rukavic na viditelnost hasiče 

 Zkouškou jsem určil, že v mém případě ochranné zásahové rukavice Tigerline vykazují 

určitou viditelnost, avšak ta v porovnání s ostatními viditelnostními prvky na zásahovém 

ochranném oděvu je minimální. Rukavice Tigerline mají dva retroreflexní proužky materiálu 

o šířce 3 mm na hřbetě ruky a dále stejně široké proužky na každém prstu. Provedení a 

umístění těchto materiálů je odlišné typ od typu a výrobce od výrobce ochranných rukavic. 

Lze, ale říci, že viditelnostní efekt by byl v podstatě vždy podobný. To proto, že jednak 

rukavice chrání velmi malou plochu lidského těla a hlavně případné použití většího množství 

retroreflexního materiálu by bylo kontraproduktivní, jelikož takový materiál by v běžném 

použití těchto rukavic dosti trpěl a to především mechanickým namáháním. Dá se ovšem říci, 

že viditelnostní prvky mají na rukavicích smysl v případě jejich snazší identifikace za tmy na 

místě zásahu, kdy hasič po jejich odložení je může díky nim lépe a rychleji nalézt. 

8 Vliv zásahové obuvi na viditelnost hasiče 

 Ochranná obuv primárně chrání nohy hasiče před okolními vlivy, které se při zásahové 

činnosti mohou vyskytnout. Poskytuje svému uživateli pohodlí, komfort a ochranu před 

mechanickým a tepelným působením a neagresivními chemickými látkami. Stejně jako u 

ochranných zásahových rukavic používají výrobci na povrchu zásahových bot retroreflexní 

materiály. Plochy materiálu těchto vlastností však nejsou nijak velké, a proto se pokusím určit 

stejně jako u rukavic, zda vůbec mají nějaký vliv na viditelnost hasiče. 
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8.1 Zkouška viditelnosti zásahové obuvi 

 Pro provedení této zkoušky jsem použil zásahové obuvi Prabos DEMON II, která 

v kotníkové oblasti má malé retroreflexní plochy. Umístění a plocha retroreflexních materiálů 

na zásahovém obutí různých výrobců je v podstatě stejná nebo velmi podobná. Tak jako jindy 

jsem použil digitálního fotoaparátu, kdy jsem pořídil fotografie za šera na různé vzdálenosti. 

Nejdříve jsem vyfotil samotnou botu Prabos S23491 DEMON II s botou Prabos S63536 

Klasik, což je typ, který nemá žádné retroreflexní plochy, abych mohl porovnat, jak velký 

viditelnostní efekt mají retroreflexní materiály použité na zásahové obuvi. Poté jsem nafotil 

obuv Prabos DEMON II při použití celého zásahového obleku Fireman III. Tímto se pokusím 

zjistit, zda zásahová obuv zvyšuje zásadně viditelnost hasiče při zásahu nebo nikoli, viz Obr. 

88-91 

8.1.1 Zkouška porovnání viditelnosti obuví Prabos DEMON II a Prabos Klasik 

 

  a)   b) 

Obr. č. 88-89 Zkouška viditelnosti zásahové obuvi Prabos DEMON II a Prabos KLASIK  

a) za šera, b) za světla 
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8.1.2 Zkouška určení vlivu zásahové obuvi na viditelnost hasiče 

 

  a) b) 

Obr. č. 90-91 Zkouška vlivu zásahové obuvi na viditelnost hasiče  

a) 5 m, b) 8 m 

8.1.3 Zhodnocení zkoušky viditelnosti zásahové obuvi 

 Ačkoli zásahová obuv pro hasiče má velmi často plochy s retroreflexním materiálem, 

jejich vliv na celkovou viditelnost hasiče v kombinaci se zásahovým ochranným oděvem je 

zanedbatelný a to i jednak proto, že tyto plochy jsou velmi často umístěny v kotníkové části, 

kde jsou zakrývány zásahovým oděvem. V případě užití retroreflexních materiálů na bocích 

bot v úrovni podešve, kde by nebyly ničím kryty, vyvstává možnost jejich využití, a to 

především na pozemních komunikacích, kdy světlomety aut jsou namířeny při jízdě na 

vozovku, z čehož vyplývá, že by byly jako první viditelné retroreflexní prvky umístěné co 

nejníže u země. viz Obr 92 

 

Obr. č. 92 Sklon svitu světlometů automobilů [23] 
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9 Vlivu reflexní vesty na viditelnost v kombinaci s ochranným oděvem 

 V této části jsem se pokusil určit, jak reflexní vesta zvyšuje viditelnost hasiče při 

zásahu. Vesta, kterou jsem při pokusu použil, splňuje požadavky normy ČSN EN 471 pro 

výstražné oděvy s vysokou viditelnosti pro profesionální použití. Hlavní využití vest je 

zejména při zásazích na pozemních komunikacích, a jako funkčního označení hasičů (velitel 

zásahu, velitel úseku apod.). Samotné normě ČSN EN 471 v současné době vyhovují pouze 

modely zásahových oděvů HZS MSK. Jinak obleky s páskou šíře 75 mm plní podmínky 

vyplývající z ČSN EN 469, příloha B – požadavky na viditelnost podle EN 471, kde je dán 

pouze požadavek na vlastnosti materiálů a minimálně 0,13   retroreflexní plochy a 0,2    

fluorescenční plochy. Aby obleky splňovaly samotnou normu EN 471, musel by retroreflexní 

stříbrný pás mít šířku 50 mm, což pásky žluto/stříbrno/žluté nesplňují. [13] 

9.1 Zkouška vlivu reflexní vesty na viditelnost hasiče 

 Zkoušku jsem provedl tak, že jsem použil reflexní vestu LINEX v kombinaci 

s ochranným oblekem Fireman III, který má reflexní pásky široké 50 mm a nesplňuje tím 

požadavky ČSN EN 471 a s oblekem Fireman Tiger Plus, který s páskami o šíři 75 mm 

splňuje požadavky na viditelnost dle ČSN EN 469, příloha B – požadavky na viditelnost 

podle EN 471. Cílem je posoudit, jak výrazně zvyšují viditelnost svých uživatelů oproti 

samotným zásahovým oděvům a zda je jejich užívání opodstatněné. viz Obr. 93-100 

9.1.1 Zkouška vlivu reflexní vesty na viditelnost s oděvem Fireman III za světla 

 

  a)    b) 

Obr. č. 93-94 Zkouška vlivu reflexní vesty na viditelnost za světla s oblekem Fireman III  

a) s vestou, b) bez vesty 
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9.1.2 Zkouška vlivu reflexní vesty na viditelnost s oděvem Fireman III za šera 

 

  a)   b) 

Obr. č. 95-96 Zkouška vlivu reflexní vesty na viditelnost za šera s oblekem Fireman III  

a) s vestou, b) bez vesty 

9.1.3 Zkouška vlivu reflexní vesty na viditelnost s oblekem Fireman Tiger Plus za světla 

 

   a)   b) 

Obr. č. 97-98 Zkouška vlivu reflexní vesty na viditelnost za světla s oblekem Fireman Tiger 

Plus  

a) s vestou, b) bez vesty 
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9.1.4 Zkouška vlivu reflexní vesty na viditelnost s oblekem Fireman Tiger Plus za tmy 

 

Obr. č. 99-100 Zkouška vlivu reflexní vesty na viditelnost za tmy s oblekem Fireman Tiger 

Plus  

a) s vestou, b) bez vesty 

9.2 Zhodnocení vlivu reflexní vesty na viditelnost v kombinaci s ochranným oděvem 

 Z těchto zkoušek jasně vyplývá, že v případě užití reflexní vesty je hasič za denního 

světla pro lidské oko více viditelný ať už v kombinaci s oděvem Fireman III i Fireman Tiger 

Plus a to z důvodu vyšší poutavosti oranžového (červeného) provedení vesty oproti tmavě 

modrým ochranným oblekům. Za šera a tmy se vytrácí efekt barevného provedení a jako 

hlavní se jeví užití retroreflexních materiálů na reflexních vestách. V případě obleku Fireman 

III je užívání vesty na místě, jelikož její retroreflexní pásky široké 50 mm značně překonávají 

pásky obleku, které jsou pouze 16,6 mm široké. U oděvu Fireman Tiger Plus, jež má pásky 

retroreflexního materiálu šíře 25 mm ten rozdíl není již tak zřejmý, ale i tak dvojitá páska na 

vestě viditelnost hasiče výrazně zvyšuje. 
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Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaký vliv mají jednotlivé ochranné prostředky na 

viditelnost hasiče při zásahové činnosti. Jako první byly zkoumány zásahové ochranné oděvy, 

kdy jsem vybral čtyři různé typy obleků a to Fireman III, Fireman Tiger Plus, Záchranář II a 

BUSHFIRE. Ty se vzájemně od sebe liší a to ať už v barevném provedení nebo v šířce 

reflexních pásek. Cílem bylo určit, který z výše vybraných oděvů je nejlépe viditelný, má 

nejvyšší poutavost a to vše za různých podmínek okolí. Další prostředek, který jsem podrobil 

zkoumání, byly ochranné přilby. Zde nebylo primární určit, který typ je nejlepší, ale 

především se jednalo o to, jaké barevné provedení přilby je nejvíce vhodné. Zkoumány proto 

byly přilby Gallet F1, SA v provedení žlutozelené luminiscenční, a Dräger HSP 6200, v barvě 

fluorescenční žlutozelené a oranžové. U přileb jsem se také pokusil zjistit, jak se jeví 

retroreflexní pásky na přilbách hasičů, sloužící k jejich funkčnímu označení dle pokynu GŘ 

HZS ČR 39/2009, z pohledu viditelnosti. V případě zásahové obuvi a ochranných rukavic 

bylo mým úkolem stanovit, jaký tyto prostředky mají vliv na zvýšení viditelnosti svých 

uživatelů a tudíž jaký má užití materiálů zvyšující viditelnost na těchto prostředcích smysl. 

Závěr mé práce je zaměřen na to, zda reflexní vesty při použití v kombinaci se zásahovým 

oděvem zvyšují poutavost hasiče a zda je jejich užívání nezbytně nutné. 

 Cílů, které byly mnou vytyčeny, jsem docílil pokusy pro jednotlivé ochranné 

prostředky. U všech zkoušek byl postup obdobný, což bylo pořizování fotografií jednotlivých 

ochranných pomůcek pomocí digitálního fotoaparátu za různých podmínek okolí. U 

ochranných zásahových obleků jsem nafotil jednotlivé oděvy na různé vzdálenosti a za 

různých podmínek (za světla, za šera, za tmy a i v zakouřeném prostředí, kdy jsem využil 

polygonu u HZSp Synthos Kralupy a.s.). Ochranné přilby jsem zkoušel obdobně jako 

zásahové oděvy na několik vzdáleností za denního světla, tmy a šera. V případě rukavic, 

obuvi a reflexních vest se provedla zkouška v přítmí v kombinaci se zásahovým oděvem 

Fireman III, kdy se mělo projevit, jak velký vliv na viditelnost tyto prostředky mají. 

 Po provedení všech zkoušek jsem došel k závěrům, že u ochranných zásahových oděvů 

se za světla a šera jasně jeví jako nejvíce poutavý oblek Záchranář II v úpravě pro HZS SŽDC 

a to díky svému oranžovému provedení, kdy vliv reflexních pásek ustupuju do pozadí. Za tmy 

dopadl nejlépe oblek BUSHFIRE. Oděv BUSHFIRE uspěl díky retroreflexnímu materiálu, 

který je zde použit v podobě celého pásku o šířce 50 mm, čímž překonává zbylé obleky, 

jelikož ty mají své pásky rozdělené na třetiny, kdy dvě jsou fluorescenční žluté a pouze jedna 

retroreflexní stříbrná. Z tohoto vyplývá, že u oděvů Záchranář II a Fireman III má 
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retroreflexní materiál šířku jen 16,6 mm. Fireman Tiger Plus má retroreflexní pásku širokou 

25 mm, a proto je v pohledu viditelnosti na pomyslném druhém místě. U obleku Záchranář II 

jsem kladně ohodnotil zdvojené pásky na nohavicích, které se projevily vhodně i 

v zakouřeném prostoru. Zde však dominoval Fireman Tiger Plus díky svým širším 

retroreflexním páskám. BUSHFIRE v zakouřeném prostoru nebyl zkoušen, jelikož není do 

takovýchto prostorů určen. 

 U přileb jsem došel k závěru, že nejvíce poutavé je provedení přilby ve fluorescenční 

oranžové, následované fluorescenční žlutozelenou. Toto barevné provedení dominuje za 

denního světla a za šera a v jakékoli vzdálenosti. Je to dáno principem fluorescenčních 

materiálů, které vyzařují optické paprsky o delších vlnových délkách, než které pohlcují. 

Luminiscenční žlutozelená uspěla ve zkoušce za tmy, kdy se uplatnil její svítivý efekt. Je 

ovšem otázkou, zda ona luminiscence je pro hasiče zásadní a nezbytná. Vyzkoušel jsem 

luminiscenční přilbu Gallet F1 SA intenzivně nasvítit pod dobu 10 min a ta následně dokázala 

vyzařovat světlo po dobu 52 minut. Poté již nebylo rozdílu mezi luminiscenčním nebo 

fluorescenčním provedením ochranné přilby. Retroreflexní pásky na přilbách, sloužící 

k označení hasičů, značně zvyšují viditelnost hasiče a jako takové jsou dostačující a není 

nutné dle mého názoru je ještě více doplňovat. 

 Zásahové ochranné rukavice a zásahová obuv dle zkoušek nemá žádný zásadní vliv na 

viditelnost hasiče. Plochy použitého retroreflexního materiálu jsou příliš mále a jsou zastíněny 

viditelnostními prvky na zásahovém ochranném oděvu. U obuvi jsou retroreflexní plochy 

navíc ve velké četnosti případů užity v kotníkové části boty, kde se zakrývají nohavicemi 

zásahového obleku. Avšak případné jejich použití na bocích bot v úrovni podešve má smysl 

především při činnosti na pozemních komunikacích, kdy sklon světlometu automobilů 

směřuje na silnici a tudíž jsou jako první viditelné prvky, zvyšující viditelnost, umístěné co 

nejníže u země. Jednou z hlavních úloh rukavic s retroreflexními plochami je ulehčená 

orientace, kdy například po jejich odložení je možné je díky těmto plochám mnohem rychleji 

nalézt zpět. Užití většího množství, respektive větších ploch, materiálu zvyšujícího viditelnost 

na úkor zesílení nejvíce namáhaných míst, což se týká především zásahových rukavic, by 

mohlo být kontraproduktivní, jelikož takový materiál by v běžném použití dosti trpěl a to 

především mechanickým namáháním. 

 Užívání reflexních vest má svůj význam, jelikož jejich barevné provedení značně 

zvyšuje poutavost hasiče, především za denního světla. Tím je potvrzen i výsledek zkoušek 

zásahových ochranných obleků, kde uspěl za obdobných podmínek oděv Záchranář II, který 

je v oranžovém provedení. Reflexní vesty zvyšují viditelnost i za tmy, především u obleků 
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jako je například Fireman III, který má reflexní pásy o celkové šířce 50 mm, z čehož je 

retroreflexní pás pouze 16,6 mm široký, zatímco vesty mají retroreflexní pásy široké celých 

50 mm, čímž splňují požadavky EN 471, a jsou zdvojené. Zmíněným zdvojením zvyšuje 

viditelnost i obleků se širšími reflexními páskami, jako je oděv Fireman Tiger Plus (pásky 75 

mm široké a z toho 25 mm široká páska retroreflexního materiálu), a z tohoto důvodu je jejich 

používání i v tomto případě opodstatněné.     

 V praxi se dají výsledky mé práce užít především u uživatelů osobních ochranných 

prostředků, kteří tak mohou posoudit vliv na viditelnost a tím i na bezpečnost svých 

stávajících prostředků, ale i těch, které si případně plánují pořídit. Striktní užívání zásahových 

oděvů v barevném provedení tmavě modré barvy nebere ohled na zvýšení poutavosti hasičů, 

kdy tato barva značně zaostává za jinými vhodnějšími barvami, jako jsou například oranžová, 

žlutozelená či červená. Obdobná situace, jako u obleků, panuje i v případě ochranných přileb, 

kdy je legislativně dáno jejich provedení ve žlutozelené luminiscenční. I v tomto případě se 

neberou v potaz klady fluorescenčních barev, jako je především oranžová či žlutozelená, které 

se projevují nejvíce na větší vzdálenosti, za světla i za snížené viditelnosti. Závěry mé práce 

by mohli využít i samotní výrobci ochranných prostředků, u kterých není legislativně dáno,  

jakým způsobem na nich mají být provedeny prvky zvyšující viditelnost hasiče, především u 

zásahové obuvi, kdy, jak jsem již zmiňoval, případné umístění plochy retroreflexního 

materiálu na úrovni podešve boty má své opodstatnění v případě zásahu na pozemních 

komunikacích. V případě reflexních vest je jejich užívání oprávněné a vhodné a to především 

při zásazích na pozemních komunikacích. Zároveň však může být jejich nošení při práci 

nepohodlné, proto případné používání obleků, které by splňovaly požadavky ČSN EN 471, by 

mohlo být praktičtější. Vypovídací hodnota výsledků mnou provedených zkoušek je omezená. 

V budoucnu by bylo vhodné provést obdobné testy se širší škálou ochranných pomůcek a 

s použitím kvalitnější techniky.   
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