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STOKLASA, Ladislav. Signalizace parametrů požáru při zásazích hasičů.  Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

2013. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou parametrů požáru a jejich následnou 

signalizací. V první části je stručný popis možných nebezpečí při zásahu. Ve druhé části 

jsou popsány některé vybrané prvky ochrany hasiče. Třetí část obsahuje popis 

samotného nebezpečí požáru a zvážení potřeby výzkumu. V poslední části je rozepsána 

signalizace nebezpečí vysokých teplot, od popisu nebezpečí, přes popis potřebných 

vlastností signalizačního zařízení, k ukázkovým produktům z jiných zemí. 
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The bachelor thesis deals with the parameters of fire and their subsequent alarm. The 
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1. Úvod 
S vývojem doby jsme svědky obrovského pokroku jak ve vědě, tak i v technice. 

Jsme schopni vyrobit materiály, o jejichž vlastnostech dříve nikdo ani nesnil. Dnes již 

máme materiály, které jsou schopny odolávat mnohem vyšším teplotám a zároveň i 

mnohým nebezpečným látkám či odvádět vlhkost a přitom nepropustit vodu v kapalném 

skupenství. Elektronika je miniaturizována, je mnohem výkonnější, ale hlavně je cenově 

dostupnější, než dříve. Kombinují se jednotlivé stroje a tím i vzniká nový směr pohledu 

na využitelnost, přenosnost a kompaktnost. Svět se zrychluje a oprošťuje od drátů. 

V každém oboru je snaha z tohoto pokroku vytěžit maximum. Pokud se položí otázka, 

zda to co je potřeba, již existuje a odpověď není kladná, neměl by být problém položit 

otázku jinou, a to: kdo to vyrobí?  

S vývojem v požární technice jsou stále zdokonalovány osobní ochranné 

prostředky pro hasiče, aby se zvýšila jejich efektivita a zároveň snížilo nebezpečí. 

Zásahový oděv se konstruuje tak, aby co nejvíce ochránil hasiče při jeho základním 

poslání, a to hašení požáru. Tedy značně snížil pravděpodobnost, ať už od popálení 

nebo opaření hasičů při likvidaci požárů. Nebezpečné se může stát přecenění 

ochranných vlastností oděvu. Proto se důsledkem komplexního zlepšení, může objevit 

nebezpečí stejně intenzivní. Proto je nutné zjistit, zda toto nebezpečí nečiní v poslední 

době větší problémy, než mnohá ostatní. 

 Cílem této práce je nejprve systematické popsání nebezpečí, která mohou 

ohrozit zdraví, nebo i život hasiče. Z tohoto důvodu bude v první části popsána co 

největší škála nebezpečí. Důvodem je velká pravděpodobnost, že bude hasič při zásahu 

čelit více nebezpečím najednou. Ve druhé části budou popsány některé vybrané prvky 

ochrany hasiče, které budou mít vliv na pokles těchto nebezpečí. V další části bude 

popsáno blíže nebezpečí požáru, které není dále komplikováno žádným ztěžujícím 

faktorem. Nejprve bude zjednodušeně popsán proces hoření a projevy požáru. Z čehož 

vyplyne bližší uvedení do problematiky těchto nebezpečí. Poté budou vyhodnocena 

veškerá bezprostřední nebezpečí z pohledu stávajících možností ochrany a budou 

zdůrazněny ty, které se jeví jako nejaktuálnější z pohledu intenzity nebezpečí oproti 

možnostem ochrany. Ve čtvrté a poslední části budou nejprve popsány nároky na 

přístroj, snižující právě toto vybrané nebezpečí. A poté budou následovat příklady již 

zhotovených přístrojů se zdůrazněním jejich výhod i nevýhod.  
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2. Rešerše  
Pro vypracování této bakalářské práce jsem zásadně využil a pracoval s touto 

literaturou, veškeré další literární a „online“ zdroje, jsou citovány v kapitole – Seznam 

použité literatury na konci této Bakalářské práce. 

 

BENGTSSON, Lars-Göran. Enclosure fire. 1st ed. NRS Tryckeri, Huskvarna, Sweden: 

Swedish Rescue Services Agency, 2001. ISBN: 91-7253-263-7 

Tato publikace se podrobně zabývá a vysvětluje základy hoření a vývoje požáru.  Jsou 

zde řešeny jak chemické procesy pro pochopení procesu hoření jako celku, tak i vliv 

vstupujících parametrů na celkový průběh požáru. 

Kniha byla přínosem k získání celkového přehledu na danou problematiku z třetí strany. 

 

STEHLÍK, Vladimír: Diplomová práce Zásahový oblek a jeho použití. Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta Bezpečnostního inženýrství, 2007 

Práce popisuje nejen vlastnosti zásahových obleků užívaných u HZS ČR, ale také vliv 

tepelných účinků na člověka 

 

The TRIZ, Smart Garment For Firefighters, [cit.   2013-04-11]. Dostupné z WWW: 

<http://www.triz-journal.com/archives/1999/06/d/index.htm> 

Na této internetové stránce jsou k nalezení výsledné materiály podobného projektu z 

North Carolina State University. Je zde velké množství zajímavých myšlenek, které mi 

pomohly stanovit hlavní body kritérií signalizace nebezpečí tepelného působení. 

  

http://www.triz-journal.com/archives/1999/06/d/index.htm
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3. Charakteristika nebezpečí, která ohrožují zdraví a život hasičů při 

zásazích. 
Podmínky na místě zásahu jsou mnohdy velice rozmanité. Ať už jde o rozsah 

požáru, nebo o typ materiálu, jež dává ohni specifické vlastnosti. Hasiči jsou schopni 

řešit chemické havárie či v neposlední řadě čím dál častější dopravní nehody. Na tyto 

situace je hasič připraven fyzickou zdatností, znalostmi a použitím požární techniky a 

věcných prostředků. [7] 

Hasiče je nutno připravit na celou škálu možných nebezpečí, která jsou při 

jednotlivých zásazích více či méně pravděpodobná. Nyní následují jednotlivá 

nebezpečí. 

3.1. Nebezpečí fyzického vyčerpání 

Pro přeměnu tuků na energii je zapotřebí kyslík. Pokud tělo není schopno 

využívat přiváděný kyslík, dorovnává tyto nedostatky využitím glykogenu (cukru) 

uloženého ve svalech a játrech. Tyto zásoby jsou však výrazně omezené. Po vyčerpání 

se dostane tělo do stavu hypoglykemie. Pokud se prvotní symptomy opomíjejí, může 

dojít až ke ztrátě vědomí. V tom případě je nutná lékařská pomoc. 

Abychom tomuto stavu předešli, je nutný vytrvalostní trénink a průběžné 

dodávání zdrojů energie.  

3.2. Nebezpečí infekce 

V místě události se může vyskytovat různé množství nebezpečných infekcí. 

Jednotlivé druhy infekce se liší dle původu, dle schématu šíření a reakce organismu. 

Pro ochranu je nutno vyhodnotit rizika a použít přiměřené ochranné prostředky. 

3.3. Nebezpečí intoxikace 

Při vniknutí toxické látky do organizmu může dojít až k otravě. Jedním 

z nejdůležitějších faktorů které ovlivní, zda k otravě dojde či nikoliv je množství této 

látky, doba působení a odolnost dané osoby. Ne vždy se projeví příznaky intoxikace 

ihned, mohou nastat až po určité době, tzv. době latence. 

Abychom předešli intoxikaci, je nutné správně vyhodnotit situaci a použít 

dostatečné ochranné prostředky popřípadě zvážit potřebu následné dekontaminace. 
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3.4. Nebezpečí ionizujícího záření 

Proud fotonů, elektronů, protonů, neutronů a jiných částic. Ty jsou ve stavu, kdy 

buďto přímo, nebo nepřímo ionizují atomy a molekuly ve svém okolí. Záření se dělí na 

pronikavé (záření gama, X a neutrony) a nepronikavé (beta, alfa a ostatní nabité 

částice). Ionizující záření můžeme měřit jako dávkový příkon v   μGy/h = 1 μSv/h.  

V případě nebezpečí ionizujícího záření jsou dvě možnosti obrany. Buď 

stíněním, nebo odstupem, jelikož intenzita klesá s druhou mocninou vzdálenosti. Proto 

z hlediska taktiky při zásahu se vytyčuje bezpečnostní zóna, hlídá se dávkový příkon a 

stanoví se maximální doba pobytu s ohledem na povolené dávky. 

3.5. Nebezpečí opaření 

Proud páry vzniklé například porušením rozvodů páry, nebo při hašení požáru 

sprchovými a mlhovými proudy může proniknout skrze vrstvy ochranného oděvu až na 

tělo hasiče. Pára může být poháněna třeba i tlakem vzniklým při jejím odpaření. 

Chránit se můžeme správným vyhodnocením dané situace a ochrannými 

prostředky hasiče. 

3.6. Nebezpečí pádu 

Za nebezpečný pád je považován každý pád z výšky nad 1,5m, nebo pád do 

neznámého prostředí. Na nebezpečí nemá vliv pouze členitost terénu, ale velký důraz 

musíme dát i na povětrnostní vlivy. Mnohé povrchy se po namočení mohou chovat jako 

dokonale hladké. Pokud mokrý povrch namrzá a připojí se i nárazový vítr, nebezpečí se 

stupňuje. 

Ochrana spočívá ve správném vyhodnocení situace a stanovením způsobu jištění 

hasičů. Průběžnou kontrolu únosnosti konstrukcí a správné používání výškové techniky.  

3.7. Nebezpečí podchlazení a omrznutí 

Pod pojmem podchlazení rozumíme pokles tělesné teploty pod 35   C. avšak 

teplotní hranice je 26  C, při které jsou již malé šance na zotavení. Omrznutí chápeme 

spíše jako lokální, tedy omrznutí určité části těla. Výskyt tohoto nebezpečí je zřejmý a 

to při teplotách blízkých 0  C a nižších. Napomáhá také rychlost větru a vlhkost 

vzduchu. Intenzita nebezpečí je přímo úměrná době strávené v těchto podmínkách. 

Ochrana spočívá v udržování obleku v suchém stavu, včasným střídáním 

zasahujících hasičů a doplňování energie ve formě teplých nápojů a stravy. 
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3.8. Nebezpečí poleptání 

Poranění může být jak zevního, tak i vnitřního charakteru. Rány způsobené 

poleptáním vyžadují téměř vždy ošetření lékařem. Při poleptání plic může dojít i 

k edému plic s dobou latence 8 až 24 hodin. Pokud pomineme nehody v provozech a při 

přepravě nebezpečných látek, kde se tyto nebezpečné látky vyskytují ve velkém 

množství, můžeme se s nimi setkat při hoření plastů. Například PVC má chemicky 

vázaný chlór a při hoření uvolňuje chlorovodík. 

Při požáru je vhodné použití dýchací techniky. V případě chemických havárií je 

dle rozsahu a druhu unikající látky použito mnohem více bezpečnostních opatření. 

Počínaje vymezením a vyznačením prostoru nebezpečí, přes protichemické obleky až 

například k přetlakovému ventilátoru. 

3.9. Nebezpečí popálení 

Nechráněné části těla a dýchací cesty jsou v největší míře ohroženy sálavým 

teplem, horkým vzduchem či horkými předměty. Problematické jsou látky s vysokou 

výhřevností, popřípadě hoření lehkých kovů. Dále je nebezpečné otevírání zakouřených 

prostor a pohyb v nich.  

Ochrana spočívá v udržování vhodné vzdálenosti, nebo krytí například za zdí. 

Při pohybu v zakouřeném prostoru se hasič skloní, a pokud to okolnosti dovolují, postup 

probíhá z návětrné strany.  Proti popálení dotykem je potřeba předem ověřit, zda je daný 

předmět horký či nikoliv a při postupu dávat pozor na odkapávající plasty. Dále je 

možnost použití vodní clony či oděvu proti sálavému teplu.  

3.10. Nebezpečí na pozemních komunikacích 

Na pozemních komunikacích je oproti ostatním situacím zejména nebezpečí 

vyplývající z hustoty a rychlosti provozu. Dále však nesmíme zapomenout na nebezpečí 

při manipulaci s havarovanými vozidly a jejich náklady, kdy může nastat únik 

nebezpečných látek či únik hořlavých látek a následný požár. Vše mohou zkomplikovat 

povětrnostní vlivy. 

Při práci na pozemních komunikacích je velice důležitá viditelnost hasiče 

z velké dálky hlavně při zajišťování místa události, kdy se teprve vytváří prostor pro 

bezpečnou práci. Hasič je z dálky vidět zejména díky reflexním pásům a nápisům na 

jeho obleku. Dále musí dodržovat taktické zásady dle druhu události a také zásady 

bezpečné práce. 



6 

 

3.11. Nebezpečí přehřátí 

Hypertermie je stav, při kterém teplota těla překročí maximum a tělo již není 

schopno efektivně odvádět teplo. Při přehřátí výrazně klesá výkonnost a přímo či 

nepřímo může způsobit škody v buňkách i orgánech. 

Nejdůležitější je vyhodnotit nebezpečí přehřátí a včasné střídání hasičů. 

3.12. Nebezpečí psychického vyčerpání („únavový syndrom“) 

Při nadměrné zátěži a to ať už psychické či fyzické se může stát, že nárůst této 

zátěže je jednou natolik velký, že vznikne tzv. syndrom psychofyziologického 

vyčerpání. Tělo vytváří odezvu na zátěž ve dvou rovinách. A to odezvu bezprostřední a 

dlouhodobou. Bezprostřední odezva je například zvýšení tepové frekvence následkem 

fyzického výkonu v přehřátém prostředí. Dlouhodobá odezva je postupné zhoršování 

zdravotního stavu způsobené chronicky se opakující zátěží. 

Snížení účinků bezprostřední odezvy je jak vědomostní, tak i materiální a 

fyzická příprava. Snížení intenzity bezprostřední odezvy je vhodný postup i ke zmírnění 

dlouhodobé odezvy. Vliv silných emocionálních zážitků je vhodné snižovat například 

odbornými terapiemi, či konzultacemi s odborníky z řad psychologie. 

3.13. Nebezpečí udušení 

Nedostatečný přísun kyslíku může být zapříčiněn buď složením okolního 

vzduchu, zamezením je přístupu do plic, nebo edenem plic. Eden plic může být i 

následkem zasažení chemickou látkou. 

Ochranné prostředky hasiče jsou detektory vzdušného kyslíku, izolační dýchací 

přístroje a je množné také použít například přetlakové ventilátory. 

3.14. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

Účinky elektrického proudu mohou zastavit srdeční sval a tím přerušit krevní 

oběh. A také může způsobit popáleniny. Elektrické napětí způsobuje kontrakce svalů a 

tím znemožňuje samostatné uvolnění se. Míra následků je přímo úměrná době působení. 

Použití vhodného hasícího prostředku, nebo odpojení elektrického napětí, jsou 

dvě hlavní možnosti osobní ochrany v blízkosti elektrického zařízení. 
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3.15. Nebezpečí utonutí 

Vlivem nadechnutí většího množství vody do plic dojde ke ztrátě vědomí 

z nedostatku kyslíku. V případě znečištěné vody může dojít k otoku plic. Mnohdy také 

hrozí podchlazení a infekce. 

Nebezpečí lze snížit plaveckým výcvikem, dále znalosti zásad první pomoci a 

resuscitace. Nepodceňování situace a rizik, znalosti vodního díla a jištění. 

3.16. Nebezpečí výbuchu 

Fyzikální a chemický výbuch má společný hlavní rys a to velice rychlou změnu 

tlaku, jenž může mít i rozsáhlé destrukční účinky. Nejčastěji tvoří výbušnou směs 

plyny, páry hořlavých kapalin, prachy, nebo jejich vzájemné kombinace. Při chemickém 

výbuchu se vytváří velké množství tepla. V nejméně příznivých případech může nastat 

tzv. domino efekt. Je to stav kdy kolaps jednoho zařízení vyvolá kolaps zařízení dalších.  

Při ochraně hasiče je nutno využít znalostí a správně a pohotově vyhodnotit 

situaci. Při krytí využívat členitosti terénu a hasební práce vykonávat z úkrytu a větší 

vzdálenosti. Ochlazovat ohrožené tlakové lahve a nádrže. Měřit průběžně nebezpečné 

koncentrace hořlavých plynů a par. 

3.17. Nebezpečí zasypání a zavalení 

Náhlé uvolnění nesoudržného materiálu může ohrozit osoby nacházející se 

v místě sesuvu. Také může vést k odříznutí jediné únikové cesty, případně může nastat 

zřícení konstrukcí vlivem tohoto sesuvu.  

V takto nebezpečných místech je doporučeno zdržovat se pouze po nezbytně 

nutnou dobu. Kontrola ovzduší pomocí explozimetru v případě lokací, v nichž je riziko 

výbuchu, vzhledem k tomu, že by následná exploze mohla zapříčinit sesuv. 

3.18. Nebezpečí zřícení konstrukcí 

Vlivem přílišného zatížení, například sněhem, nebo snížením únosnosti 

konstrukcí narůstá nebezpečí jejich zřícení. Padající konstrukce mohou způsobit zranění 

či zasypání osob. Pravděpodobnost zřícení částí budov je přímo úměrná době působení 

požáru. Náchylnost některých konstrukcí je vyšší dle použitých materiálů a 

prostorového uspořádání. 

Z důvodu ochrany před tímto nebezpečím, je potřeba sledovat vývoj a změny 

stavu konstrukcí. Prudce neochlazovat ocelové konstrukce či konstrukce z předepjatého 
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betonu. V nezbytné míře buďto potřebné konstrukce zajistit, nebo je preventivně 

strhnout. 

3.19. Nebezpečí ztráty orientace 

Nebezpečí vzniká a stupňuje se vlivem snížení viditelnosti, členitosti prostor a 

jejich neznalosti. Prodlužuje dobu a snižuje účinnost zásahu, může být také zdrojem 

úrazů. 

Tam, kde není možné snížit, nebo odstranit nebezpečí ztráty orientace například 

odvětráním, nebo osvětlením, je nutno použití vodících lan nebo hadicového vedení. 

Hlavní prioritou je si ponechat dostatečnou zásobu vzduchu pro návrat zpět.   

3.20. Nebezpečí z ohrožení zvířaty 

Zvířata, jež se mohou jindy jevit jako méně nebezpečná, mohou zásadně změnit 

vzorec chování v situaci, kdy se cítí ohrožena. Mohou instinktivně včas varovat, ale i 

ohrozit zdraví a život přítomných osob. V případě nejasností je vhodné celou situaci 

konzultovat s odborníky v dané oblasti. Vhodná je i dezinfekce použitých ochranných 

prostředků z důvodu možné infekce. 

3.21. Nebezpečí na železnici 

Přeprava velkého množství nebezpečných látek, dlouhá brzdná dráha a 

elektrická trakce o napětí 3kV DC nebo 25kV AC, kombinace těchto faktorů může vést 

až k velice vážným situacím. Dalším z problémů je mnohdy velice složitý přístup k 

železnici. 

Pro zvýšení bezpečnosti na železnici při zásahu je nutné zajistit včasné 

uvědomění o projíždějícím vlaku. Aby mohli v případě potřeby včas opustit prostor 

projíždějícího vlaku. Z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem, je potřeba 

odpojit trakční vedení. Hašení požáru lokomotivy je možné až po uvedení do 

bezpečného stavu. 

3.22. Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí 

Nebezpečné parametry výbuchu jsou: tlaková vlna, destrukční účinky, možnost 

snížení koncentrace vzdušného kyslíku, nárůst zplodin výbuchu, nebo vznik a přenos 

střepin. Tyto a další účinky mohou způsobit zranění, usmrcení či zavalení přítomných 

osob. Dále mohou způsobit rozptyl nebezpečných látek. 
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Výbuch můžeme zařadit do tří základních skupin, tedy explozivní hoření, 

objemový výbuch a detonace. Dále můžeme rozdělit dle místa výbuchu: výbuch v 

uzavřeném prostoru, výbuch v polouzavřeném prostoru, výbuch na volném prostranství.  

V případě nebezpečí výbuchu je vhodné využít členitosti terénu pro krytí 

techniky, opustit uzavřené a polouzavřené prostory, evakuovat nebezpečné látky ze 

zóny výbuchu, detekovat přítomnost jedovatých a toxických látek. Vyhodnotit množství 

výbušných látek, stabilitu konstrukcí a další možné následky výbuchu. 

3.23. Nebezpečí polychlorovaných bifenylů 

Chlórem obohacený bifenyl, z hlediska akutní toxicity není příliš důležitý, ale 

výrazná je jeho chronická toxicita posílena neschopností těla látku odbourat či vyloučit. 

Látka byla dříve hojně používána v mnoha odvětvích díky svým unikátním vlastnostem. 

Dnes je používána pouze jako náplň kondenzátorů a transformátorů. Při tepelném 

rozkladu stoupá jeho akutní toxicita zejména tvorbou chlorovodíku. 

V případě úniku je snaha zabránit dalšímu úniku, vytyčit nebezpečnou zónu, 

povolat chemickou laboratoř. Při dekontaminaci jímat odpadní vodu a společně se 

zasaženým oděvem předat specializované firmě k odborné likvidaci. [4] 
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4. Ochrana hasiče při zásahu 
Ochranu hasiče je možné teoreticky rozdělit do tří bezpodmínečných požadavků. 

Na prvním místě jde o znalosti, bez kterých lze velice jednoduše provést fatální chybu. 

Dále je potřeba dostatečné fyzické zdatnosti. Ovšem ne pouze síly, nebo pouze 

vytrvalosti, ale určité rovnováhy, z důvodu potřebné variability. K maximálnímu 

rozšíření možností zasahujícího hasiče, jsou ochranné prostředky. Ty mu umožní 

vstoupit do míst, ve kterých by byl jinak vysoce hazardní pobyt, v mnohých případech 

až neslučitelný se životem. V této kapitole z důvodu obrovského množství, druhů a 

typů, uvedu pouze vybrané ochranné prostředky. 

4.1. Oděv 

4.1.1. Zásahový oděv a jeho vrstvy 

Na zásahový oděv jsou kladeny poměrně vysoké nároky. Je od něj vyžadováno, 

aby byl schopen odolat velkému spektru situací, a k tomu všemu je v poslední době 

kladen důraz i na velmi důležitý osobní komfort. Primárně má chránit proti účinkům 

požáru, ale je požadována i určitá odolnost proti působení nebezpečných látek, ovšem 

v neposlední řadě je důležitá i schopnost odvádět teplo a vlhkost. Zásahový oděv je 

vyroben z více druhů textilních materiálů. Moderní zásahový oblek, se skládá z vnějších 

vrstev odolných proti vlhkosti a tepelné bariéry.  

Použití těchto vrstev je klíč k ochraně hasiče před ohněm, nebezpečnými látkami 

a klimatickými podmínkami, které panují při zásahu. Velkou roli v podmínkách při 

zásahu hrají jak vzduchové kapsy mezi jednotlivými vrstvami oděvu, tak i oděvem a 

funkčním prádlem. Výčet jednotlivých vrstev je zaznamenán v tabulce 1. Jednotlivé 

vrstvy dávají oděvu významnou tepelnou setrvačnost. Norma zabývající se zásahovými 

oděvy je ČSN EN 469. [5] 

Tabulka 1 vrstvy mezi okolním prostředím a tělem hasiče 

1.  Okolní prostředí (místo mimořádné události).  

2.  Vnější vrstva zásahového obleku.  

3.  Vlhkostní bariéra.  

4.  Tepelná bariéra.  

5.  Vzduchová kapsa mezi zásahovým oblekem a funkčním spodním prádlem.  

6.  Funkční spodní prádlo.  

7.  Mikroklima mezi pokožkou lidského těla a funkčním spodním prádlem.  

8.  Tělo hasiče.  
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4.1.2. Oděv proti sálavému teplu 

Norma zabývající se těmito oděvy je ČSN EN 1486. Tento oděv je součástí 

vybavení CAS u HZS ČR od roku 2005. Používá se spíše výjimečně, od roku 2008 do 

2012 byl použit ve 45 případech. Přes takto malou četnost užití nesmíme zapomínat, že 

tento oděv poskytuje vyšší stupeň ochrany a posouvá tímto hranice možností hasiče. 

Obleky proti sálavému teplu se používají pouze omezenou dobu a používají se 

v kombinaci s dýchacím přístrojem. Dle míry ochrany tvořené konstrukcí a provedením 

rozlišujeme na tři základní typy, tedy na těžké, střední a lehké.  

Těžké obleky jsou schopny poskytnout ochranu nejen proti sálavému teplu, ale i 

proti přímému zasažení plameny. Z tohoto důvodu jsou často šity, jako kombinéza 

s jedním vstupem. Při oblékání je nutná asistence druhé osoby.  

Střední obleky proti sálavému teplu a krátkodobému přímému styku s plameny. 

Oblékání je již spíše řešeno po částech, většinou jako blůza, kalhoty a rukavice.  

Lehké obleky dokážou ochránit pouze proti krátkodobému působení tepla. 

Uplatnění mají spíše ve slévárenství, u HZS se téměř nepoužívají. 

V roce 2008 vlastnil hasičský záchranný sbor 1051 obleků proti sálavému teplu. 

Z toho 441 typu OL2 od firmy FMB Burian, Pyrotex Dačice, z tohoto důvodu si ho 

blíže specifikujeme.  

OL2 je oblek proti sálavému teplu středního provedení. Skladba obleku je 

tvořena čtyřmi vrstvami. Nosný základ obleku tvoří skelná tkanina potažená teflonovou 

vrstvou a podešev je z bavlny. Vnější strana je pokryta vrstvou hliníku. Střih je sešitý 

skelným vláknem. Parametry ochrany jsou 300 – 400 °C po dobu jedné minuty, nebo 

účinky tepelného toku 18 kW/m
2
 také jednu minutu. Střih a provedení jsou ve více 

velikostech. Kompletní oblek je složen z kalhot s prodlouženým pasem a šlemi, 

kamašemi, blůzou s kapsou na dýchací přístroj, kuklou se zorníky pokrytou zlatým 

povlakem a ochrannými tříprstými rukavicemi. [3] 

4.1.3. Protichemický oblek 

Kombinace sestavených součástí oděvu, která je oblékaná pro získání ochrany 

proti působení nebo kontaktu s nebezpečnou látkou. Umožňuje použití přilby, 

dýchacího přístroje a komunikačního zařízení.  
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Jedna z nejnáročnějších a nejnebezpečnějších kategorií zásahů je zásah na 

mimořádnou událost s únikem nebezpečných látek. V takové situaci každé pochybení 

může mít za následek ohrožení života a zdraví zasahujících hasičů. Dle statistiky byly 

při zásahu použity protichemické oděvy v letech 2008 – 2012 celkem ve dvaceti pěti 

případech. Nejčastěji se u HZS setkáme s protichemickým přetlakovým oděvem typu 

OPCH 90 PO. Tvoří téměř tři čtvrtiny používaných protichemických přetlakových 

oděvů u HZS ČR, proto si ho blíže specifikujeme. 

Oděv OPCH-90 PO je plně hermetický, jištěný vnitřním přetlakem a používaný 

výhradně s dýchacím přístrojem a ochrannou maskou. Oděv je tvořen jednodílnou 

kombinézou opatřenou rukavicemi a holínkami. Materiálové složení je tkanina 

opryžovaná butylkaučukem s retardérem hoření. Oblek se vyrábí v univerzální velikosti 

pro osoby do výšky 200 cm a hmotnosti 100 kg. 

4.2. Dýchací technika 

Autonomní vzduchové dýchací přístroje s otevřeným dýchacím okruhem jsou 

dnes brány již jako běžný prostředek ochrany dýchacích cest. Počet zásahů se 

vzduchovými dýchacími přístroji v roce 2008 bylo 4 692, ale v roce 2012 již bylo 5 681 

zásahů celkem. To znamená, že jejich využití je stále častější, přestože množství požárů 

má spíše mírně klesající tendenci. U HZS převažují dýchací přístroje od firmy Dräger. 

Přístroje této firmy disponují přetlakovou automatikou a druhým středotlakým 

vývodem, jenž umožňuje například nouzové napojení druhého hasiče či evakuaci osob 

skrze zakouřené prostory. [7,2] 

O dýchací přístroje se stará chemická služba. Na  MV-GŘ HZS ČR a na HZS 

krajů na každé směně musí být technik chemické služby. Ten musí striktně dodržovat 

řád chemické služby. [15] Avšak ochrannou dobu si musí umět vypočítat každý hasič 

v jakékoliv situaci, vyplývá to z povinnosti pro nositele dýchací techniky.  

Při vstupu do prostor, ve kterých je nedostatek oxidovadla, jakožto jediné 

chybějící části tzv. trojúhelníku hoření. Je nutno mít na paměti, že při dýchání vstřebají 

plíce pouze část obsaženého kyslíku a zbytek vypouštíme do tohoto prostoru, což může 

být v určitých situacích nebezpečné.  

Popis přetlakového izolačního dýchacího přístroje Dräger PA 90 Basic. Přístroj 

je osazen moderním pneumatickým systémem, který zaručuje vysoký stupeň 

bezpečnosti při použití a jednoduchou obsluhu. Stavebnicovitý systém umožňuje 
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průběžnou modernizaci přístroje. Sestava dýchacího přístroje obsahuje: nosič z 

uhlíkového kompozitu s polstrovanými popruhy a opaskem, přetlaková plicní 

automatika PSS-P, odlehčená ocelová láhev 6l/300 bar, maska Panorama Nova S-P PC 

EPDM (pěti bodový náhlavní kříž). [14,16] 

4.3. Detektory  

detektory je možné prvotně rozdělit dle měření koncentrace plynů a par. Buďto 

přímo v místě zásahu, nebo jsou odebrány vzorky a ty jsou vyhodnoceny v laboratoři. 

V této práci se budu dále zabývat pouze mobilními přístroji určenými zasahujícím 

hasičům. 

Dále můžeme detektory rozdělit na toximetry, oxymetry, explozimetry a 

radiometry. Vývoj povolil zmenšení rozměrů detektoru natolik, že je možné jej při 

zásahu nosit připevněný přímo na zásahovém obleku, aniž by významně rušil. Také jsou 

tendence vložit do přístroje více měřících čidel a tím snížit množství potřebných 

zařízení.  

Při zásahu u požáru jsou důležitá včasná signalizace plynů, které mohou hořet, či 

bouchat. Detektory signalizují překročení hranice 50% dolní meze výbušnosti. Jakožto 

vznik potenciálního nebezpečí. Výbušnost prostředí je zjišťována senzorem 

katalytického spalování. Dále je vhodné, před sundáním masky dýchacího přístroje se 

ujistit, zda je v okolí dýchatelný vzduch. K tomuto účelu potřebujeme znát hodnoty 

koncentrace vzdušného kyslíku a typického zástupce toxických plynů například 

bezbarvý sirovodík, nebo oxid uhelnatý, jakožto vysoce jedovatý plyn uvolňující se při 

nedokonalém hoření. 

 Zástupce multi-senzorových detekčních přístrojů je například Dräger X-am® 

2000 ten při kompaktních rozměrech dokáže spolehlivě detekovat hořlavé plyny a 

výpary, stejně jako O2, CO a H2S. [12] 

V případě zásahu s možností úniku nebezpečných látek je mnohdy nutné 

identifikovat široké spektrum látek, aby bylo možno včas učinit bezpečnostní kroky. A 

tím se zabránilo možným nepříjemným následkům. Proto další skupinou jsou detektory 

nebezpečných látek. Tímto pojmem rozumíme nebezpečné chemické látky nebo 

nebezpečné chemické přípravky, bojové chemické látky, vysoce nebezpečná a riziková 

biologická agens a toxiny a radioaktivní látky nebo zdroje ionizujícího záření. V případě 
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úniku těchto látek může být ohroženo zdraví a životy obyvatelstva, zasahujících hasičů i 

životní prostředí. [15] 

K identifikaci plynů a par se používá dodnes poměrně dostačující systém 

detekčních trubiček.  Systém je založený na chemické analýze. K vyhledávání zdrojů 

kontaminace je dále možné využít přístroj ppbRae firmy Rare systems. Jedinou 

nevýhodou tohoto velmi citlivého fotoionizačního  detektoru je jeho neselektivnost, což 

znamená, že zasahující hasič musí znát kontaminant ovzduší a až následně ho může 

pomocí tohoto přístroje kvantifikovat. 

Pro identifikaci pevných a kapalných látek je možné použít přístroj 

FirstDefender fungující na základě Ramanovy spektrometrie s knihovnou 8500 látek. 

Detektory ionizujícího záření je možno rozdělit dle časového průběhu detekce na 

detektory kontinuální a kumulativní (integrální). Moderní digitální detektory, jako 

například UltraRadiac URAD 115 jsou schopny jak kontinuální, tak i kumulativní 

detekce. Pro pozdější práci v zamořeném prostředí postačí osobní dozimetr SOR/R-20 

verze DMC. Ten je určen ke stanovení celkových obdržených dávek. 

Jako dodatek je možno zmínit, existenci termokamer pro vyhledávání ukrytých 

osob a skrytých ohnisek požáru, například Termokamera Evolution 5800 firmy MSA. 

Nebo teploměry pro měření teploty plamene či konstrukcí na dálku. Například 

Teploměr AMiR 7813 vyráběný firmou Ahlborn. 
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5. Současný stav znalostí a praktických zkušeností o signalizaci 

parametrů požáru, které ovlivňují zásah hasičů. 
Požár, je dle ČSN EN ISO 13943 samovolné hoření, které se nekontrolovatelně 

šíří v prostoru a čase. Je do jisté míry podobně se opakující sled vývoje parametrů, které 

je možné rozklíčovat. Při příštím požáru je pak možné předpovídat počátek, vývoj a 

následky dříve, než k mnohým nebezpečným situacím dojde. Proto nejprve 

zjednodušeně popíšu proces hoření a vývoj požáru. Teprve následně signalizaci 

jednotlivých parametrů. 

5.1. Princip hoření 

Aby mohlo hoření probíhat, je potřeba splnění tří základních podmínek. A to 

přítomnost hořlavé látky, oxidačního prostředku a dostatečného množství iniciační 

energie. Pokud začneme látku zahřívat, tak se z ní začnou uvolňovat plyny, hovoříme o 

pyrolýze. Je to tepelná degradace látek chemicky složitějších na látky jednodušší, jež 

jsou snadno zapalitelné. Tyto plyny jsou potenciálně nebezpečné v situacích, kdy dané 

místo není dostatečně odvětrané. Při iniciaci jsou schopny velice rychle hořet a některé 

složky jsou toxické. Pokud dodáme další energii a zvýšíme teplotu na teplotu vzplanutí, 

začne probíhat proces hoření. Uvolňuje se velké množství energie v podobě světla, tepla 

a produkty hoření.  

5.1.1. Obsah nespálených kouřových plynů  

Pokud spalování probíhá v ideálních podmínkách, uvolňuje se pouze oxid 

uhličitý a voda. V řadě jiných případů vzhledem k přístupu vzduchu, k materiálnímu 

složení a jeho vlastnostem, se mohou tvořit jiné chemické sloučeniny, některé z nich 

jsou dále popsány. 

Oxid uhelnatý (CO): 

Tento plyn se vyskytuje ve spalinách nejčastěji hned po oxidu uhličitém a vodě. 

Je jednou z hlavních příčin úmrtí při požárech. Důležité je, že plyn je bez barvy a bez 

zápachu. To jej dělá velice složitě identifikovatelný. Pokud započteme neblahý vliv na 

lidský organizmus již při nízkých koncentracích, je tento plyn velice nebezpečný, jak je 

patrno z tabulky 2  
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Tabulka 2 Vliv koncentrace oxidu uhelnatého na člověka 

Obsah 

CO% 

 škodlivé účinky 

0,1 – 0,12  Nepříjemné po 1 hodině (závratě, bolesti hlavy) 

0,15 – 0,2  Nebezpečný při vdechování déle než 1 hodinu 

(ochrnutí, ztráta vědomí) 

0,3 Nebezpečný při vdechování 1 / 2 hodiny 

1 Smrtelné při vdechování po dobu 1 minuty 

 

Kyanovodík (HCN) 

Je produkován při nedokonalém hoření materiálů, jako jsou například vlna, 

hedvábí, nylon či polyuretan. Tento plyn je vysoce hořlavý a toxický. Může rychle 

způsobit smrt zadušením. Je bezbarvý. 

Oxid dusičitý (NO2) 

Tento a další oxidy dusíku jsou produkovány v malém množství z tkaniny, ve 

velkém množství z materiálů, jako je viskóza. Oxid dusičitý způsobuje vážné 

podráždění plic a může mít za následek okamžitou smrt. Je bez zápachu, typicky hnědé 

barvy. Kyanovodík a oxid dusičitý jsou často tvořeny ve stejnou dobu. 

Amoniak (NH3) 

Vzniká při spalování materiálů, jako je vlna, hedvábí nebo nylon. V případě 

požáru budovy bývají koncentrace nízké. Amoniak má typický zápach a způsobuje 

podráždění i v nízkých koncentracích bez smrtelných následků. Čpavek je bezbarvý a je 

zřídka v koncentracích, které by představovaly riziko pro lidi. 

Chlorovodík 

Vzniká během pyrolýzy z izolačních materiálů kabelů, jako je PVC, stejně jako 

u materiálů, které byly ošetřeny retardéry hoření. Při vdechnutí může způsobit smrt, 

pokud neopustíte oblast, kde se hromadí. Chlorovodík je bezbarvý vysoce korozivní 

plyn. [1]   
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5.1.2. Teplo a teplota 

Teplo je při požáru distribuováno do prostoru procesem zvaným sdílení. Tento 

pojem označuje přenos tepelné energie mezi tělesy o rozdílné teplotě, nebo v materiálu 

k ustálení celkové teploty. Ke  sdílení tepla dochází kombinací tří procesů:  

- vedením (kondukcí) 

- prouděním (konvekcí) 

- sáláním (radiací) 

Nárůst teploty během požáru je důležitý nejen vzhledem k druhu a množství 

uvolňovaných plynů. Ale hlavně jako intenzita tepelného toku, jenž zahřívá okolní 

prostředí a připravuje jej na další rozvoj požáru. Také nesmíme zapomenout na pokles 

únosnosti některých druhů konstrukcí při namáhání teplem. Sálavé teplo se neuvolňuje 

pouze z plamenů, ale v případě požáru řízeného větráním nesmíme zanedbat 

nahromaděný kouř. Saze obsažené v kouři disponují energií, jež se uvolňuje právě 

sáláním. Teplota je úzce spojená s fází požáru a materiálem, který hoří, což je patrné z 

tabulky číslo 3. 

Tabulka 3 teplota plamenů vybraných látek 

Druh látky Teplota plamenů [°C] 

Rašelina, mazut 1 000 

Dřevo, hnědé uhlí, ropa, petrolej, nafta 1 100 

Černé uhlí, kaučuk a jeho výrobky, benzín 1 200 

Hořlavé plyny 1 300 – 1 500 

Hořčík, elektron 2 000 

 

5.1.3. Vývoj požáru 

Během vývoje požáru se mění charakter a velikost nebezpečí. Na obrázku 1 je 

znázorněno pomocí vývoje teploty několik možností, jak může probíhat požár. Iniciace 

je pro všechny modely totožná. První pokles a ukončení křivky znázorňuje nedostatek 

paliva či dostatečné inhibiční účinky okolního materiálu. Pokud je paliva v okolí 

dostatek, požár se rozvíjí a teplota se zvyšuje. Pokud požár není dostatečně odvětrán, 

začne docházet kyslík (popř. jiný oxidační činitel) a plameny se utlumí, až může dojít 

k úplnému uhasnutí, nebo ke žhnutí. Pokud nenastane zvrat v podobě náhlého přísunu 

kyslíku. Například může prasknout okenní tabulka, nebo jsou otevřeny dveře. Poté 

nastane opět prudký rozvoj požáru. Místnost se plní horkým kouřem, jenž tepelně 



18 

 

působí na okolí. Takzvaný flashover, neboli proces náhlého zapálení celé místnosti. Je 

to chvíle, kdy nahromaděná energie v kouři dostatečně působí sáláním na okolní 

prostředí. Vznikají nová ohniska a požár velice rychle zachvátí celou místnost. Teorie 

jsou rozdílné, ale hodnoty flashoveru jsou uváděny v průměru teploty pod stropem 

600 C a tepelného toku okolo 20kW/m
2
.  Po tomto vývoji požáru můžeme hovořit jako o 

plně rozvinutém požáru.  

 

Obrázek 1 Závislost teploty na vývoji požáru 

Další nebezpečí vzniká při hašení. Nejčastější hasební prostředek je voda. Může 

mít účinek ředící, dělící či dusivý dle použití. Avšak její hlavní účinek je chladící, tedy 

odebrat energii nahromaděnou v prostoru. Pro ochlazení a ochraně před sálavým teplem 

se používá například clonová proudnice. Voda je rozprášena na drobné kapičky, tím se 

zvětší povrch a předání tepla je účinnější. Voda se ohřeje na teplotu varu a vzniká pára. 

Tu je také nutno chápat, jako další z nebezpečí, vůči kterým je vystaven zasahující 

hasič. 

5.2. Signalizace parametrů požáru 

Ochrana hasiče při požáru je dnes v mnoha směrech na vysoké úrovni. V případě 

signalizace nedýchatelných plynů postačí ve většině případů signalizovat pouze vybrané 

plyny, které se tvoří ve většině případů, například CO, nebo H2S. Ze stejného důvodu je 

vhodné měřit množství vzdušného kyslíku. V případném nebezpečí exploze je nutné 

pracovat s nářadím, které nevytváří při svém použití mechanické jiskry, pro včasné 

zjištění situace je vhodné použití explozimetru. Tyto parametry je možno signalizovat i 

na jednom pouhém zařízení a to například na již jednou zmíněném X-am® 2000 firmy 
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Dräger. Také zásahový oblek prošel technologickým vývojem a posouvá hranice 

mnohem dál. Vrstva materiálu, vytvářející tepelnou bariéru chráněná dalšími vrstvami 

před jejím namočením, aby se jí nezměnily vlastnosti. Speciální boty a rukavice, tepelně 

odolná helma, s dýchací maskou. Na těle hasiče není jediné odkryté místo, které by bylo 

ohrožené tepelným namáháním. Při takto vysoké ochraně mohou nastat problémy, které 

se dříve jako problém vůbec nemusely nejevit. 

Pokud takto chráněný hasič vstoupí do prostředí o vysoké teplotě, určitou dobu 

nepocítí žádnou změnu. Přes ochranné vrstvy prostupuje teplo nestacionárním vedením 

tepla, postupně až na kůži hasiče. Pokud stoupne teplota uvnitř obleku, začíná hrozit 

přehřátí. 

Zdravé osoby mají teplotu tělesného jádra v rozmezí 36 – 37,5 °C. Za běžných 

podmínek je teplota udržována pomocí tvorby a ztrát tepla neboli termoregulací. Systém 

ochlazování pokožky probíhá procesem zvaným vazodilatace. Při tomto procesu se 

rozšíří podkožní cévy a tím zvýší zásobování pokožky krví, která nese tepelnou energii. 

Tímto se zvýší odvod tepla z těla. Pokud tento postup nedocílí dostatečného výsledku, 

je potřeba zvýšit intenzitu chlazení, z tohoto důvodu dojde k aktivaci potních žláz, tím 

začne probíhat chlazení odpařováním. Maximální intenzita produkce může být až 4 litry 

potu za hodinu, ovšem udržitelné množství je přibližně 1 litr za hodinu. To může 

znamenat odvod okolo 2,4 MJ tepla na 1 litr potu. Pokud tyto mechanismy nedokáží 

obnovit teplotu těla na běžnou hodnotu, nastane nevyhnutelné přehřátí organismu zvané 

hypertermie. Prvními příznaky jsou: slabost, bolest hlavy, ztráta chuti, nevolnost, krátký 

dech, zrychlený tep (až 150/min), lesklé oči, duševní nepokoj, vznětlivost nebo naopak 

apatie. Při tepelném šoku přestanou fungovat ochlazovací mechanizmy, teplota těla 

rychle stoupá přes 41 °C.  Pokud je člověk zachráněn až v této fázi, mozek již nemusí 

takové teploty snést a mohou vzniknout nevratná poškození. Při takto vysokých 

teplotách se zastaví pocení, následně nastane kóma a smrt. [18,6]  

Potřeba včasného opuštění takto nebezpečného místa je tedy zásadní. Pokud 

hasič opustí místo s vysokou teplotou, stále ještě není zárukou, že teplota obleku začne 

ihned klesat. Pokud nakumulované teplo dosáhne dostatečné hranice, teplota bude 

vlivem tepelné setrvačnosti nadále stoupat, což je patrné z obrázku 2. Je nutné 

zdůraznit, že i opakované méně intenzivní přehřátí také zanechává následky. 



20 

 

 

Obrázek 2 Vliv tepelné setrvačnosti zásahového obleku 

Vnější ochlazení proudem vody také nepřipadá v úvahu. Teplo nakumulované 

v materiálu nahřeje vodu a ta ve formě páry projde poměrně snadno skrze vrstvu 

zabraňující prostup vodě ve skupenství kapalném a pokračuje až na pokožku hasiče.  

Z tohoto důvodu je nutné vědět, kdy takový prostor opustit. Nabízí se možnost 

stanovení doby pobytu v místech, kde by tepelný tok přesahoval určitou hranici. Také je 

potřeba zdůraznit, že podobné účinky je možné získat různými kombinacemi teploty a 

času. Například ožeh plamenem, který může mít i několik tisíc stupňů po dobu zlomku 

sekundy způsobí povrchní popálení, ale pokud působí teplota 43°C déle než 60 min, je 

kůže v celé tloušťce zničena. Proto bezpečná doba pobytu je závislá na teplotě okolí. 

[11,6] 

Teplota je parametr, který je vzhledem k daným potřebám možné měřit pouze 

omezeně. Teplotu je na statických místech možné měřit například termočlánky, ovšem 

tato metoda je použitelná spíše ve zkušebnách, nebo v případě elektronické požární 

signalizace. Mobilní metody měření teploty v podmínkách požáru jsou například 

pomocí teploměru, zástupce těchto měřidel je například AMiR 7813 firmy Ahlborn, 

který pracuje na bázi infračerveného paprsku, ten je schopen vyhodnotit teplotu povrchu 

i na vzdálenost až 100 metrů, nebo infračervená kamera například Evolution 5800 firmy 

MSA. Ta je však spíše použitelná při prohledávání objektu za účelem záchrany osob, 

nebo při dohašovacích pracích při vyhledávání skrytých ohnisek požáru například ve 

zdech ze složených konstrukcí tvořených hořlavým materiálem. Ale z důvodu 

zaneprázdnění jedné z rukou při provozování těchto zařízení, není vždy vhodné jejich 

použití. Je zapotřebí použít přístroj, který nebude omezovat hasiče při práci, ale 

upozorní ho na včasné opuštění prostor. 
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6. Poznatky o možnostech hodnocení a signalizace parametrů požáru 

při zásazích hasičů. 
Signalizace parametrů požáru je v mnoha odvětvích již na vysoké úrovni. Trh 

disponuje obrovskou škálou toximetrů, oxymetrů, explozimetrů a radiometrů. Nebudu 

se proto nadále těmito přístroji zabývat. Problematika signalizace vysokých teplot je dle 

mého názoru poměrně aktuální téma, proto ji dále rozvedu. Vhodný postup je 

shromáždit dostatečné množství poznatků o možnostech signalizace vysokých teplot a 

intenzivního sálavého tepla. Následně zhodnotit a zdůraznit ty možnosti, které jsou 

vhodnější. Ovšem nesmíme se nechat zmást myšlenkou, že je pouze jediná možná cesta, 

kterou je vhodné postupovat. Proto uvedu kritéria, která by měla napomoci ať už při 

výběru a následného nákupu ze zahraničí, nebo při výrobním procesu tuzemskými 

výrobci. 

6.1. Kritéria, která je vhodné respektovat při výběru  

Signalizace aktuální teploty a určení bezpečné doby pobytu je poměrně nelehká 

úloha, která znamená vyhledání použitelné technologie, jež bude vhodná díky nákladům 

na realizaci, rozměrům a hmotnosti a také možnosti implementovat tuto technologii do 

již existujícího prvku výstroje hasiče. Také se nabízí otázka, zda znalost teploty 

prostředí je vhodnější pro samotného hasiče, nebo ji více ocení velitel zásahu. Který řídí 

zásah a s kvalitními informacemi je schopen efektivního zdolání požáru s včasným 

střídáním zasahujících hasičů.   

Přístroj musí rychle reagovat na aktuální teploty, také musí být schopen odolávat 

vysokým teplotám, jako i ledové vodě. Vzhledem k podmínkám při zásahu je nutné, aby 

zobrazovací panel byl dobře čitelný ve tmě, nebo zakouřených podmínkách. Ovládání 

dostatečně jednoduché a přehledné, aby je bylo možno ovládat v rukavicích.  

Jednou z důležitých otázek je množství teplotních čidel, úvaha je jednoduchá. 

Čím více čidel, tím přesnější jsou výsledky, ale snižuje se mobilita. 

Také flexibilita v ohledu, zda je v danou chvíli měření nutné, nebo je spíše 

zbytečné. Například u většiny technických zásahů se jeví jako nepotřebný. Tedy 

možnost odpojit zařízení a tím snížit hmotnost a zvýšit mobilitu. Nabízí se také řešení 

odpojit těžké a rozměrné části a zbytek, například čidla ponechat implementována 

v oděvu. 
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Jedna z možností je potisk, nebo přišitá tenká vrstva materiálu přímo na 

zásahovém oděvu, který by měnil svou barvu s rostoucí teplotou. Bylo by to levné a 

zároveň účinné řešení, aniž by se změnil objem, nebo hmotnost oděvu. Dále by nebyla 

potřeba údržby ve formě výměny baterií. Ovšem vzniklo by nebezpečí nepozornosti 

vzhledem k chybějící signalizaci. 

Implementovaný indikátor pohybu neboli bodyguard, který po uplynutí určité 

doby bez pohybu zajistí uvědomění kolegům a pomůže případného vlastníka 

v bezvědomí vyhledat v co nejkratším čase. 

Jako poslední navrhuji to co je bohužel téměř vždy na prvním místě a to je cena. 

Nízká cena je velice důležitá v ohledu rychlého a celoplošného vybavení, nejen 

profesionálních jednotek ale i těch, které mají spíše nižší rozpočet. Ovšem nesmí být 

určující pouze cena nad funkcemi přístroje. [11, 13, 17, 19] 

6.2. Výzkum a distribuce na světovém trhu 

Problematika přehřátí organismu je v normě ČSN EN 469 již zařazena, jako 

Příloha F s celým názvem „Nebezpečí fyziologické / tepelné zátěže“, avšak obsah této 

přílohy je doposud pouze věta: Doplněk k této evropské normě o Nebezpečí 

fyziologické / tepelné zátěže je připravován.  

Přes tuto skutečnost některé instituce nejen v USA, ale i v Evropě si jsou tohoto 

nebezpečí vědomy a vyvíjejí různé systémy o různé složitosti a integraci. Do 

následujícího seznamu použiji pouze výrobky a návrhy výrobků zabývající se 

signalizací tohoto nebezpečí. Nikoliv například systémem chlazení, které není bezpečné 

v tom ohledu, že chrání pouze trup těla a ostatní části jsou náchylnější na popáleniny a 

opaření. 

6.2.1. Výzkum na univerzitě v Marylandu 

Na univerzitě v Marylandu je součástí tříletého vývoje tzv. chytrého oblečení, 

jež by se mělo maximálně přizpůsobit situaci při zásahu, také přístroj, který by měl 

průběžně měřit a vyhodnocovat nebezpečí. Zařízení je komponováno tak, aby se pomocí 

tepelného spínače uvedlo do provozu, v zájmu úspory spotřeby. Zařízení měří a 

komparuje vnější a vnitřní teplotu. Na obrázku 3 je typický graf změny teploty při 

testování tohoto zařízení. Také je poměrně znatelná stoupající tendence teploty na těle 

po opuštění horkých prostor. Pokud mikroprocesor vyhodnotí nebezpečí, vyšle varovný 

signál na připojený Heads Up Display (HUD), což je systém upozorňující na nebezpečí 
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pomocí barevných diod. Ty jsou většinou na masce, aby je zasahující hasič bezpečně 

rozeznal. Přístroj je možno připevnit k nosiči lahve, vzhledem k tomu že se předpokládá 

vstup do takto nebezpečných situací s dýchací technikou. Vývoj algoritmu ohledně 

měření signálu a samotné signalizace pokračuje dále. Měl by pokračovat rozšířením o 

měření vlhkosti vzduchu a zohledněním při předvídání nebezpečí. [11] 

 

Obrázek 3 Graf vývoje teploty přístroje a těla hasiče během zásahu 

6.2.2. Firma Grace Industries, Inc 

Firma Grace Industries, Inc působící na trhu v USA a Kanadě vyvíjí drobná 

bezpečnostní zařízení skrze celou škálu pracovních odvětví a také v oblasti požární 

bezpečnosti představila výrobek se jménem „super pass“ a později vydala novější model 

„super pass II“ a nakonec „super pass III“ zařízení měří dvě základní veličiny, a to 

teplotu a pohyb. Zařízení má poměrně jednoduchý systém prahových teplot, při kterých 

má nastavené různě dlouhé časové zpoždění. V tabulce 4 je seznam teplot a přiřazených 

časových zpoždění. Po uplynutí doby je spuštěn alarm, který je možno odložit bočními 

tlačítky. Doba odložení je nastavitelná. 

Tabulka 4 Časové zpoždění teplotního hlásiče 

Časové zpoždění teplotního hlásiče 

175   C 6 min. 

150  C 8 min. 

120  C 10 min. 

95  C 12 min. 
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Dále systém disponuje funkcí bodyguard, což znamená, že pokud není se 

zařízením pohybováno určitou přednastavenou dobu, spustí se alarm. Ten je možno 

vypnout buďto pohybem, nebo tlačítkem. 

V případě potřeby je možné aktivovat alarm přímo tlačítkem na přední části 

krytu. Zařízení je zhotoveno z průhledného žlutého tepelně odolného plastu opatřeno 

sadou LED diod a zvukovým signálním zařízením o výkonu 98dB. Kombinace 

světelného a zvukového signálu je ideální jak pro rychlé zpozorování, tak i při 

následném vyhledávání nehybného kolegy.  

Rozměry jsou 5.39cm x 7.93cm x 4.12cm, hmotnost 0.198 kg a napájení je 

zařízeno jednou tužkovou baterií. Zařízení je opatřeno poutkem a klipsnou pro připnutí 

k zásahovému obleku. Na německém trhu je cena super pass II k dubnu 2013 300€ 

Další jejich výrobek jménem InCommand je bezdrátový sběrač dat 

s vyhodnocovacím zařízením, které v reálném čase zaznamenává veškerá alarmová 

hlášení a zobrazuje je na displeji například přenosného počítače. Toto zařízení poskytuje 

obrovskou výhodu veliteli zásahu, aby mohl správně řídit a koordinovat nasazené síly a 

střídat nasazené hasiče s hasiči odpočatými. [13] 

6.2.3. Firma Viking life-saving equipment 

Firma Viking life-saving equipment se sídlem v Dánsku zabývající se výrobou 

zásahových obleků jak podle normy NFPA, tak i EN469. Jednou z možností při koupi je 

přidání VIKING Thermal Sensor Technology (TST). Je to sada tepelných senzorů 

všitých a přilepených přímo v zásahovém obleku. Signalizace je tvořena dvěma červeně 

rozsvítitelnými segmenty a je připevněna na dvou místech a to zepředu na konci levého 

rukávu pro signalizaci hasiči a na levém rameni zezadu pro signalizaci ostatním 

zasahujícím hasičům. Více prezident firmy Viking zdůrazňuje, že podle výzkumu je 

infarkt v důsledku stresu z horka hlavní příčinou úmrtí hasičů v akci. Také tvrdí, že 

rozdíl mezi bolestí a popáleninami druhého stupně je teplotní rozdíl pouhých 12  C 

teploty kůže. Pokud okolní teplota dosáhne 250 °C, začne pomalu blikat vnější kruh na 

obou displejích, při teplotě 350 °C bliká displej rychleji. Pokud vnitřní teplota oděvu 

stoupne na 50 ºC, začne pomalu blikat dlouhá čára na displejích, při teplotě 67 °C je 

rychlost blikání intenzivnější.  

Nároky na údržbu jsou minimální, občasná výměna AA baterie a před praním 

tuto baterii vyjmout z pouzdra. Jeden z dle mého názoru důležitých problémů je ten, že 
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výrobce garantuje pouhých 25 mycích cyklů v pračce bez poškození elektroniky. 

Vzhledem k tomu, že například u oděvu VIKING Fire-fighter suit zdůrazňuje, potřebu 

nové impregnace po 30 vypráních. Pro srovnání Zásahové oděvy Fireman III, IV, V, 

Tiger mají dle výrobce Doporučenou dobu používání 60 měsíců, nebo 40 pracích cyklů 

[17] 
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7. Závěr  
Cílem této bakalářské práce byla signalizace parametrů požáru při zásazích 

hasičů. Po provedení systematického popsání nebezpečí, která mohou ohrozit zdraví, 

nebo i život hasiče a mohou se při zásahu vyskytnout ve větší či menší míře společně. 

Následovala část, ve které jsem vypsal některé vybrané prvky ochrany hasiče. Dále jsem 

se více zaměřil na současný stav signalizace parametrů požáru, které ovlivňují zásah 

hasičů. A z tohoto důvodu jsem nejprve musel alespoň zjednodušeně popsat proces 

hoření a projevy požáru. Blíže jsem uvedl do problematiky nebezpečí, která hrozí v 

případě požárů, jež nejsou dále komplikovány žádnými ztěžujícími faktory. Výsledkem 

byl souhrn negativních vlivů, které vznikají bezprostředně při hoření běžných látek. 

Například kouř, který obsahuje mnoho nedýchatelných plynů, pokles viditelnosti a 

vesměs nízkou koncentraci vzdušného kyslíku. Dále teplo, které je patrně nejdůležitější 

projev hoření. Nedýchatelný okolní vzduch při požáru je bezpochyby mnohem vážnější 

problém, ale je již řešen jak detekcí, tak i ochranou v podobě dýchací techniky. Proto 

jsem se posunul dále a objevil jsem poměrně vážný nedostatek v ochraně proti vysokým 

teplotám a obrovskému množství sálavého tepla, ať už z nahromaděných spalin či přímo 

vyzařujícího z plamene. V dřívějších dobách, kdy ještě ochrana hasiče nebyla na 

takovéto úrovni, jako je dnes, byly určité části těla částečně, či zcela odkryty. Ty 

signalizovaly nárůst tepelného toku téměř okamžitě a tímto mechanizmem byl zastaven 

postup hasiče do ještě méně přijatelných podmínek. Avšak dnes, díky zvýšení kvality 

osobních ochranných prostředků je hasič tepelně izolován od okolního prostředí do 

takové míry, že v případě příliš vysoké teploty prostředí nemusí včas zareagovat a 

opustit prostor bez újmy na zdraví. Přes tuto skutečnost HZS ČR nedisponuje vhodnými 

prostředky k včasné signalizaci a tím i přiměřené ochraně před tímto jinak poměrně 

těžko předvídatelným nebezpečím. 

S ohledem na mezeru v tuzemském trhu jsou k vyřešení této problematiky dvě 

následující možnosti. Buďto uskutečnit obchod se zahraničním výrobcem, nebo oslovit 

tuzemské firmy veřejnou zakázkou, ve které by byly stanoveny jednotlivé požadavky na 

konečný produkt. 

Poslední kapitola je v ohledu k této práci nejdůležitější, shrnul jsem veškeré mé 

dosavadní poznatky o možnostech a vhodných vlastnostech, kterými by měl vhodný 

produkt disponovat. Na závěr jsem uvedl tři výrobky různého systému, konstrukčního 
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řešení a složitosti. U nichž jsem uvedl jejich popis, funkce a vyhodnotil jsem jejich 

výhody a nevýhody. 

V bodě 6.1 zmiňuji materiál měnící barvu při změně teploty. Tento materiál 

jsem viděl v podobě pásku na rukávu zásahového oděvu. Bohužel tuto pásku a ani 

firmu, která se zabývá problematikou v oboru, jsem neobjevil. Z tohoto důvodu se 

nenachází v části 6.2, přestože je to velice perspektivní možnost i v případě, že by tento 

výrobek byl pouze jednorázového charakteru. Například patice s výměnnými nástavci. 

Cena tohoto výrobku by měla být nízká vzhledem k tomu, jak masově je tento typ 

materiálu používán. Důkaz rozsahu teplotní variability této barvy jsem objevil přímo 

doma. První výrobek s tímto potiskem byl hrnek citlivý na teploty v blízkosti bodu varu 

vody a druhý na etiketě jedné vratné lahve. Tento potisk informuje o poklesu teploty 

pod deset stupňů celsia. Z toho usuzuji, že použití více materiálů pro signalizaci většího 

množství teplot, by mohlo být dostatečně funkční a levnější, než zařízení na 

elektronické bázi. 

Další možností je přístroj, který disponuje teplotním čidlem a mikroprocesorem 

a hlídá teplotu. Výhodou je více možností signalizace, vizuální, audiovizuální, nebo 

jejich kombinace. Také je možnost bezdrátového připojení a hlášení nebezpečných 

stavů veliteli. S tímto může souviset i možnost připojení dalších zařízení, například 

systému bodyguard.  

Tato bakalářská práce by měla být odrazovým můstkem, ať už pro pokračování 

řešení problematiky v teoretických rovinách, nebo při praktickém vývoji přístroje, či 

nákupu již realizovaných systémů od zahraničních firem. 
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