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Anotace 

 
 
LIŠČÁK, M. Detekce a identifikace plynných škodlivin. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB -
TU, 2014. 40 s. 
 
 Tato bakalářská práce se zabývá detekčními a analytickými přístroji, které jsou 

nejčastěji používané u Hasičského záchranného sboru České republiky. Přibližuje čtenáři 

analytické metody, na jakých tyto přístroje pracují. Dále se věnuje schopnostem 

chemických laboratoří a jednotek HZS podle typů předurčenosti na zásahy na nebezpečnou 

látku a nakonec celkově hodnotí možnosti HZS ČR v oblasti detekce plynných škodlivin. 

 

Klíčová slova: detekce, analýza, analytické metody, nebezpečná látka, plynné škodliviny, 

chemická laboratoř. 

 

 

 

 

 

LIŠČÁK, M. Detection and identification of gaseous harmful substances. Bachelor thesis, 
Ostrava: VŠB – TU, 2014. 40 s. 
 

This bachelor thesis deals with the detection and analytical instruments that are 

most frequently used by the Fire Rescue Service of the Czech Republic. Zooms readers 

analytical methods on which these devices operate. It also discusses the capabilities of 

chemical laboratories and Fire Rescue units by the type of predetermination to the 

interventions on hazardous substances, and finally anoverall assessment of the possibilities 

of The Fire Rescue Service of the Czech Republic in the detection of gaseous harmful 

substaces. 
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Úvod 

Aniž by si to člověk dostatečně uvědomoval, je ve svém běžném životě neustále 

obklopován větším či menším množství zdraví nebezpečných látek a směsí. Začíná to 

doma, kde máme menší množství chemických úklidových prostředků. Často při vaření 

a ohřevu vody využíváme hořlavý zemní plyn, který při nekontrolovaném úniku a jeho 

následné iniciaci může vést, a také často vede, až k destrukci budov a ke ztrátám na 

životech. Stejně tak při špatné funkci karmy dochází k nedokonalému spalování plynu 

a vzniká velice toxický oxid uhelnatý, jenž je příčinou mnoha hospitalizací a úmrtí. Dále 

můžeme pokračovat přes městské bazény, kde se k úpravě vody používá například 

nebezpečný chlór. Na zimních stadionech, stejně jako v průmyslových chladicích 

zařízeních mlékáren a výrobců mražených výrobků, se používá mimo jiné toxický 

amoniak. Při cestování se setkáváme s kamiony a nákladními vozy převážejícími 

nepřeberné množství látek, o jejichž nebezpečných vlastnostech raději nechceme ani vědět. 

Co se stane, když se tyto látky dostanou mimo kontrolu? Kdo a jak zjistí, jaká látka unikla? 

Kdo ji uvede zpět do bezpečného stavu? V průmyslu nebývá s identifikací uniklé látky 

vážný problém. Tam je známo jakou látku v provozu používají a často si dokáží s menšími 

úniky poradit sami. Ale co se stane například při dopravní nehodě nákladního automobilu, 

který veze nebezpečný náklad, jehož provozovatel a třeba ani řidič si s předpisy týkající se 

takovéto přepravy příliš nelámou hlavu? V takových případech je potřeba vědět jaká látka 

unikla, jaké je její množství, jaká je koncentrace nebezpečných plynů v ovzduší a jaké to 

vlastně představuje ohrožení pro obyvatele a životní prostředí. 

Nebezpečna látka může být ve skupenství pevném, kapalném i plynném. Protože 

největší nebezpečí představují plyny a páry těkavých kapalných látek, budu se dále 

věnovat detekci a identifikaci právě plynných škodlivin. Cílem této práce je zhodnocení 

možností Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen HZS ČR) v této oblasti, neboť 

záchranné a likvidační práce při zásahu na nebezpečnou látku patří k jedněm z jeho mnoha 

úkolů. Například v roce 2012 provedly jednotky HZS ČR celkem 1051 měření koncentrací 

plynů v rámci své zásahové činnosti[1]. Součástí práce bude přehled používaných 

detekčních a analytických metod, přístrojového vybavením HZS ČR a dalšího vybavení, 

které nabízí trh. 
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Rešerše 

 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 30 ze dne 22.12.2006, 

kterým se vydává Řád chemické služby Hasičského záchranného sboru České republiky. 

In: Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR. 2006, Částka 30. 

 

Řád chemické služby Hasičského záchranného sboru ČR se věnuje zaměření 

činnosti chemické služby, její úkoly v operačním a organizačním řízení, rozdělení 

přenosných detekčních přístrojů, ochranných oděvů, rozdělení jednotek PO na základní, 

střední a opěrné a další činnosti vedoucí k přípravě a na zásahy při úniku nebezpečných 

látek a jejich úspěšné likvidaci. 

 

112: odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany 

obyvatelstva. Praha: MV-generální ředitelství HZS ČR, 2006. ISSN 1213-7057. 

 

 Časopis 112 je odborný časopis požární ochrany, věnující se všem oblastem 

činnosti HZS ČR, IZS a ochrany obyvatel. Mnoho vydání obsahuje články na téma 

nebezpečné látky. Ročník 2006 je obzvláště cenný díky informacím z oblasti detekce 

nebezpečných látek. 

 

HERECOVÁ, Lenka. Chemicko-analytické metody v bezpečnostním inženýrství a požární 

ochraně. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012, 134 s. 

Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-119-4. 

 

 V této knize z edice SPBI jsou popsány základní postupy a metody chemické 

analýzy, které lze použít při identifikaci neznámých chemických látek jak v chemických 

laboratořích, tak přímo v terénu. 
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KEALEY, D a P HAINES. Analytical chemistry. Oxford: BIOS, 2002, x, 342 p. Instant 

notes series. ISBN 18-599-6189-4. 

 

 Tato anglicky psaná kniha poskytuje téměř komplexní přehled o analytických 

metodách používaných v oblasti analytické chemie pro stanovování a identifikaci 

chemických látek. Je doplněná bohatou obrazovou dokumentací a příklady použití 

některých metod. 
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Seznam použitých zkratek 

BOL Bojové otravné látky 

GŘ HZS Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky 

IZS Integrovaný záchranný systém 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

HZS kraje Hasičský záchranný sbor kraje 

CHL Chemická laboratoř 

CHS Chemická služba Hasičského záchranného sboru 

NL Nebezpečné látky 

PPM Parts per million - výraz pro jednu miliontinu celku např. při 
udávání množství chemických látek [41] 

MV     Ministerstvo vnitra  
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1 Hasičský záchranný sbor ČR 

Abych mohl zhodnotit možnosti Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen HZS 

ČR) v oblasti detekce a identifikace plynných škodlivin, je nutné o něm uvést některé 

důležité informace.  

HZS ČR je zřízen zákonem č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru ve 

znění pozdějších předpisů[3]. Je rozdělen na MV – Generální ředitelství HZS ČR, který je 

organizační složkou Ministerstva vnitra a Hasičské záchranné sbory krajů, jejichž 

působnost je v jednotlivých krajích republiky včetně hl. města Prahy.  Jejich úkoly jsou 

stanoveny různými předpisy. Náplni činnosti HZS ČR se věnuje zejména zákon o požární 

ochraně[4], zákon o IZS[5] a krizový zákon[6]. Těmito předpisy dostává na starost mimo 

jiné záchranné a likvidační práce a ochranu obyvatel při mimořádných událostech.  

Co se týče zásahu na nebezpečnou látku, tak je důležitá vyhláška 247/2001 Sb. 

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů[7]. Touto 

vyhláškou se u HZS ČR zřizuje tzv. „Chemická služba“ (dále jen CHS), která má na 

starosti jak odbornou a informační podporu jednotek v oblasti zásahu na nebezpečné látky, 

tak i péči o věcné prostředky, včetně detekce, které se při tomto druhu událostí používají. 

1.1 Systém předurčenosti a opěrných bodů 

V souladu s Koncepcí chemické služby HZS ČR[8], Řádem chemické služby HZS 

ČR[2], Pokynem GŘ 16/2013[10] a systémem plošného rozmístění sil a prostředků[7] pro 

provádění zásahů na nebezpečné látky, jsou jednotky HZS předurčeny na předpokládaný 

rozsah činnosti na místě zásahu. Podle druhu předurčenosti jsou tyto jednotky vybavovány 

vozovou technikou, detekčními, ochrannými a jinými prostředky. Podle tohoto rozlišujeme 

jednotky Základní „Z“, Střední „S“, Opěrné „O“. 

1.1.1 Základní jednotka „Z“ 

Základní jednotkou je jednotka HZS kraje nezařazená do typu předurčenosti 

„S“ nebo „O“, nebo jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II určená územně 

příslušným HZS kraje. Územní působnost je pro dojezdový čas cca 30 min.  
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Předpokládané činnosti (mimo radiační události): 

• samostatný zásah na malé havárie nebezpečné látky,  

• prvotní opatření u velkých havárií – stabilizace situace do příjezdu jednotky 

vyššího typu, 

• detekce výbušných koncentrací nebezpečných látek pomocí jednoduchých 

detektorů hořlavých plynů a par, včetně použití přepočítávacích koeficientů 

a využití křížové citlivosti, měření pH,  

• zjišťování základních ukazatelů reakce vody a kapalin (pH),  

• rozpoznání látek dle UN a Kemlerova kódu a dle základních označení obalů. 

1.1.2 Střední jednotka „S“ 

 Střední jednotka je jednotka HZS kraje určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR 

na návrh HZS kraje dislokovaná zpravidla v místech hlavních přepravních tras 

nebezpečných látek tak, aby maximální doba dojezdu jednotky PO s typem předurčenosti 

„S“ z místa dislokace této jednotky na předpokládané nejvzdálenější místo zásahu byla 40 

minut. 

Předpokládané činnosti jsou stejné jako u jednotky „Z“ a dále (mimo radiační události): 

• samostatný zásah na havárie, při kterých nepostačuje jednotka kategorie „Z“, 

• střídání nebo jištění hasičů zasahujících v nebezpečné zóně, skupin pro 

dekontaminaci, 

• detekce nebezpečných látek v územní působnosti jednotky jednoduchými 

detekčními prostředky: průkazníkové trubičky s vhodným nasávačem, testovací 

proužky (na chemickém principu), detektory hořlavých plynů a par (na fyzikálně 

chemickém principu),  

• rozpoznání označení obalů, příp. dalších kódových označení; základní databáze 

nebezpečných látek ve vozidle. 

1.1.3 Opěrná jednotka „O“ 

Opěrná jednotka je jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro likvidaci 

havárií nebezpečných látek (viz kapitola 2.1.4). Zajišťuje pohotovost skupiny 3 specialistů 
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na nebezpečné látky k výjezdu nad rámec základního početního stavu směny příslušné 

stanice HZS kraje. Maximální doba dojezdu jednotky typu „O“ z místa dislokace této 

jednotky na předpokládané nejvzdálenější místo zásahu je 120 minut. 

Předpokládané činnosti stejné jako jednotky „S“ a dále (mimo radiační události): 

• speciální činnosti u havárií, na které nepostačuje jednotka kategorie „S“, odběr 

vzorků zeminy, vzduchu, vody, potravin, apod. pro další analýzu,  

• práce s velkými objemy nebezpečné látky,  

• monitorování šíření účinků události do příjezdu CHL, 

• detekce nebezpečných látek v územní působnosti jednotky PO pomocí detekčních 

trubiček a přístrojů s elektrochemickými čidly,  

• rozpoznání označení obalů i méně používaných, dalších označení nebezpečné látky; 

rozšířená databáze nebezpečných látek ve vozidle. 

1.1.4 Opěrný bod 

 Opěrným bodem HZS ČR jsou chemické laboratoře (viz. kapitola 2.2) a stanice 

HZS kraje, na níž je dislokována technika pro provádění speciálních záchranných prací 

a potřebný počet hasičů pro obsluhu této techniky. Technické specifikace vybavení 

opěrných bodů stanovuje GŘ HZS tak, aby vybavení opěrných bodů bylo mezi HZS krajů 

vzájemně kompatibilní. Rozlišujeme tyto opěrné body týkající se zásahu na nebezpečné 

látky:  

• Opěrný bod pro likvidaci havárií nebezpečných látek - jednotka PO s typem 

předurčenosti „O“ – viz. kapitola 2.1.3. Jsou dislokovány na následujících 12-ti 

stanicích příslušných HZS krajů: Praha-Petřiny, Praha-Strašnice, České 

Budějovice, Plzeň-Košutka, Chemické závody Sokolov, Ústí nad Labem, Hradec 

Králové, Jihlava, Brno-Lidická, Olomouc, Ostrava-Zábřeh a Zlín. 

• Opěrný bod pro rozšířenou detekci nebezpečných látek jsou chemické laboratoře 

a pracoviště chemické služby HZS hl. m. Prahy, HZS Jihočeského kraje a HZS 

Ústeckého kraje. Tyto opěrné body jsou vybaveny podle Koncepce chemické služby 

HZS ČR[8]. 
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1.2 Chemické laboratoře HZS 

 U HZS ČR funguje celkem pět chemických laboratoří (dále jen CHL). Jsou to 

Frenštát pod Radhoštěm, Kamenice, Třemošná, Tišnov, ty jsou zřízeny jednotlivými HZS 

krajů a Institut ochrany obyvatel Lázně Bohdaneč (dále jen IOO Lázně Bohdaneč), jež 

spadá přímo pod GŘ HZS. Jsou to opěrné body pro rozšířenou detekci nebezpečných látek. 

 CHL zabezpečují speciální úkoly v oblasti chemického a radiačního průzkumu, 

odběru vzorků, detekce NL, identifikace, analytické, dozimetrické nebo radiologické 

kontroly, vyhodnocení naměřených výsledků, zjišťování kontaminace a účinnosti 

dekontaminace k zabezpečení ochrany zasahujících hasičů, složek IZS a obyvatelstva 

v případě mimořádných událostí s výskytem NL nebo při teroristických útocích při použití 

zbraní hromadného ničení. 

 Dále interpretují na místě zásahu zjištěné údaje do podkladů a návrhů 

protichemických opatření nebo opatření k zabezpečení radiační či biologické ochrany pro 

rozhodovací proces velitele zásahu, příslušných orgánů nebo krizových štábů a pro 

ochranu obyvatelstva (nutnost evakuace, způsob ochrany apod.) a pro vytyčení 

nebezpečných oblastí se zvláštním režimem života a pro optimální postup dekontaminace 

zasahujících složek IZS i obyvatelstva a stanovením zbytkové kontaminace hodnotí 

účinnost dekontaminace. 

 Protože není z ekonomického hlediska možné, aby každý kraj měl svoji CHL, 

stanovilo GŘ HZS územní působnost těch stávajících tak, jak je znázorněno na obrázku 

obr. 1.  
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Obr.  1:Územní působnost chemických laboratoří [8] 

 

CHL mají své výjezdové skupiny a stacionární laboratoře. 

Ve stacionárních laboratořích se provádí identifikace a stanovení neznámých 

látek pro potvrzení terénních měření po zásahu. Vzorky na místě události odebírají 

a dopravují do laboratoře pracovníci výjezdové skupiny, nebo jednotky HZS. Jakmile je 

vzorek dopraven do laboratoře, pracovníci provedou analýzu moderními analytickými 

přístroji. Výsledky analýz jsou pak k dispozici pro další rozhodovací proces zasahujících 

jednotek v místech událostí. 

Výjezdové skupiny jsou koncipovány tak, aby doba výjezdu byla nejdéle do dvou 

hodin od vyžádání. U některých je doba výjezdu dokonce kratší. To je v mimopracovní 

době. V pracovní době je většinou schopna vyrazit téměř okamžitě. V případech, kdy je 

dojezd výjezdové skupiny delší než předpokládaná délka zásahu je možno využít 

telefonickou konzultaci s pracovníkem laboratoře. 

Chemické laboratoře představují nejvyšší stupeň zajištění chemického průzkumu 

v rámci HZS ČR a poskytují kromě odborného zajištění koncového stupně chemického 

průzkumu detailním prozkoumáním vzorku také zázemí a odbornou pomoc jednotkám 

z hlediska výcviku, pořizování detekčních prostředků a školení jejich obsluhy[35]. 
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2 Vybrané nebezpečné plynné látky 

Páry a plyny mohou být hořlavé, mohou tvořit výbušné směsi se vzduchem nebo 

mohou člověka ohrožovat svými toxickými účinky. Plyny mají na rozdíl od pevných látek 

či netěkavých kapalin schopnost se šířit ve směru větru do velkých vzdáleností a pro 

některé svoje vlastnosti jako jsou výbušnost, hořlavost, jedovatost, představují největší 

ohrožení osob. Zřejmě z tohoto důvodu patří mezi základní povinné přístroje, umístěné 

u jednotek HZS krajů, právě detektory koncentrací výbušných plynů a par. 

V následujícím textu budou zmíněny látky, jejichž čidly jsou přístroje jednotek 

HZS vybaveny nejčastěji. Tyto a jiné další nebezpečné látky mohou ohrožovat nejen 

zasahující hasiče a bezprostředně ohrožené osoby, ale při požárech velkého rozsahu 

i široké okolí. Proto je nutné při takových událostech monitorovat ovzduší ve směru šíření 

kouře a varovat obyvatelstvo. To je většinou prováděno právě výjezdovými skupina CHL. 

2.1 Oxid uhelnatý 

 Oxid uhelnatý má chemický sumární vzorec CO. Vyskytuje se zejména jako 

produkt nedokonalého hoření. Má větší podíl na úmrtí při požárech než ostatní zplodiny 

hoření dohromady. Je to hořlavý, bezbarvý plyn, bez zápachu, lehčí než vzduch. Jeho 

hlavní nebezpečí spočívá ve schopnosti vázat se na krevní barvivo 200x snadněji než 

kyslík. Způsobuje tak nedostatečné zásobení mozku kyslíkem a vede až ke smrti[12]. Často 

se podílí na úmrtí a hospitalizacích jak v domácnostech, tak i v jiných oblastech života, jak 

dokazují články[13][18]. 

2.2 Kyslík 

 Plynný kyslík má sumární vzorec O2. Je součástí vzdušné atmosféry. Jeho 

procentuální obsah je cca 21 %. V průmyslu se může vyskytovat např. v kombinaci 

s acetylénem jako svařovací souprava nebo třeba ve zdravotnictví.  

Je to bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu, ale příznivě podporuje hoření a tvoří 

s organickými látkami výbušné směsi (je to oxidační činidlo). Sám o sobě nehoří. Další 

nebezpečí spočívá v jeho nedostatku, resp. sníženém objemovém obsahu v prostředí. 

Účinky vyplývající z jeho sníženého obsahu ve vzduchu ukazuje tabulka č.1. 
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Tabulka 1: Účinky množství kyslíku ve vzduchu[12] 

Množství O2 

ve vzduchu v 

% 

Příznaky 

21 Žádné – normální podmínky 

17 Zhoršená koordinace svalové činnosti, zrychlené dýchání 

12 Bolesti hlavy, závratě, rychlá únava (malátnost) 

9 Bezvědomí 

6 Smrt po několika minutách následkem udušení a selhání srdce 

2.3 Chlór 

 Plynný chlór má sumární vzorec Cl2. Používá se při výrobě různých anorganických 

i organických sloučenin a ke sterilizaci pitné vody. Je také součástí čisticích 

a desinfekčních prostředků a rozpouštědel. 

 Za normálních podmínek je žlutozelený, nehořlavý, jedovatý plyn, ostře štiplavého 

zápachu. Je to silné oxidační činidlo s korozivními a bělícími účinky. Ve zkapalněném 

stavu je to světlá bezbarvá kapalina, způsobující při styku s kůží omrzliny. V nižších 

koncentracích plynný chlor dráždí oči, dýchací orgány a způsobuje křečovitý, dráždivý 

kašel. Vysoké koncentrace plynného chloru (čím je barva uniklého chloru tmavší, tím vyšší 

má koncentraci) nebo vodný roztok chloru působí silně žíravě na pokožku. Ve směsi 

s vodíkem tvoří výbušné směsi náchylné k iniciaci. Plynný chlor je těžší než vzduch. 

Z jednoho litru zkapalněného chlóru se může za normálních podmínek vytvořit až 475 litrů 

plynného chloru. Chlór je ve vodě mírně rozpustný. Vzniká silně kyselý roztok kyseliny 

chlorné (HClO) a kyseliny chlorovodíkové (HCl) se žíravými a bělícími účinky, 

tzv. chlorová voda. Vegetace zasažená chlorem hnědne[12]. 

2.4 Sirovodík 

Sirovodík H2S je vysoce toxický a extrémně hořlavý. Je to bezbarvý plyn 

s nepříjemným zápachem po zkažených vejcích. Ve velmi vysokých koncentracích bez 
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zápachu. Při těžké otravě následuje po náhlém bezvědomí smrt ochrnutím dechu a 

srdečním selhání. Nízké koncentrace vedou k extrémně těžkému dráždění a zánětu očí, 

dýchacích cest i plic. Plicní edém může vzniknout i se zpožděním dvou dnů[12]. Může se 

tvořit rozkladem organického materiálu, např. při výrobě bioplynu. 

2.5 Amoniak 

 Amoniak neboli čpavek má chemický sumární vzorec NH3. Používá se při výrobě 

hnojiv, kyseliny dusičné a v kapalné fázi také jako chladící médium např. v chladírnách, 

zimních stadionech a ostatních ledových plochách. 

Je to hořlavý, toxický, bezbarvý plyn se štiplavým zápachem. Pro svou dobrou rozpustnost 

ve vodě dráždí oči, sliznice a horní cesty dýchací a způsobuje křečovitý kašel. Ve 

vysokých koncentracích způsobuje zástavu dechu. V místě vypařování se tvoří 

amoniaková mlha, která se chová jako plyn těžší než vzduch, může zatékat do níže 

položených prostor. Z jednoho litru zkapalněného amoniaku se může za normálních 

podmínek vytvořit až 1 000 litrů plynného amoniaku[27]. 

2.6 Methan 

Methan má sumární vzorec CH4. Říká se mu také bioplyn, nebo i důlní plyn. Je to 

slabě omamný, vysoce hořlavý, netoxický plyn, bez zápachu. Při vysokých koncentracích 

hrozí udušení. Je hlavní složkou zemního plynu. Vyskytuje se proto zejména tam, kde se 

k ohřevu vody, nebo vytápění domů používá právě zemní plyn[28]. V průmyslu se používá 

např. k výrobě vodíku, methanolu, nebo acetylénu. Hlavním zdrojem methanu jsou 

biologické pochody. 

2.7 Bojové otravné látky 

Bojové otravné látky (BOL) představují chemické substance, které mohou být 

použity pro masové ničení nebo zneschopnění při jednorázovém použití ze všech 

prostředků vyzbrojení. Mezi jedy a BOL neexistuje ostrá hranice. K BOL se řadí 

např. i chemické látky ničící rostliny, které nemusí být jedovaté pro lidi a další teplokrevné 
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živočichy. Vlastnění, výroba a zásobování BOL je regulováno na mezinárodní úrovni. Tyto 

látky jsou klasifikovány různě, nejběžnější je však vojensko-toxikologická klasifikace, 

která je dělí jednak podle nejcharakterističtějšího účinku příslušné sloučeniny a dále 

z hlediska hlavního účelu pro dosažení bojového záměru. Podle toho se dělí na[24]: 

• Látky se smrtícím účinkem 

o Nervově paralytické (sarin, oman, látka VX, tabun, cyklosin) 

o Zpuchýřující látky (sulfidický yperit, dusíkatý yperit, lewisit) 

o Všeobecné jedovaté látky (kyanovodík, chlorkyan) 

o Dusivé látky (kyanovodík, chlorkyan, fosgen, difosgen, aj.) 

o Toxiny (botulotoxin A, saxitoxin, ricin) 

• Zneschopňující látky 

o Dráždivé látky (slzotvorné látky, látky dráždící horní cesty dýchací) 

o Psychoaktivní látky (látka BZ) 

o Stafylokokový enterotoxin B 

Některé z těchto látek se za normálních podmínek vyskytují v plynném skupenství. 

Jiné jsou v pevném nebo kapalném stavu, ale i jejich přechod do plynného stavu při 

vhodném způsobu použití (zneužití) není vyloučen. Detektory na zjišťování BOL patří 

mezi základní vybavení CHL a jednotek HZS. 
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3 Metody terénní analýzy a chemického průzkumu 

Hlavním úkolem chemického průzkumu je co nejrychleji detekovat unikající 

nebezpečnou látku, vytyčit kontaminovaný prostor, zvolit vhodný postup likvidace události 

včetně ochrany zasahujících a zkontrolovat úspěšnost dekontaminace. Využívají se k tomu 

postupy a metody z analytické chemie. To je vědní disciplína, která vyvíjí a aplikuje 

metody a postupy k získání informace o chemickém složení, struktuře a chování hmoty. Na 

těchto metodách pak fungují přístroje určené k detekci a identifikaci chemických látek. 

Zjišťování prvků, druhů a/nebo složek přítomných ve vzorku označuje literatura jako 

„kvalitativní určení“ neboli „důkaz“. Zjišťování absolutních nebo relativních množství 

prvků, druhů a/nebo sloučenin ve vzorku se označuje jako „kvantitativní určování“, neboli 

„stanovení“[9][30][32]. 

Prostředky terénní analýzy jsou podle literatury [31] rozděleny z hlediska hlavního 

využitého principu detekce nebezpečné látky na prostředky založené na: 

• Fyzikálních metodách – např. založené na absorbci elektromagnetického záření, 

tj. detektory pracující v ultrafialové, infračervené oblasti spektra aj. 

• Fyzikálně – chemických metodách - využívají změny molekul během analýzy 

v důsledku vlivu různých efektů, jako je ionizace molekul UV zářením nebo zářiči, 

popřípadě využívají hořlavosti látek. 

• Chemických metodách - využívají pro identifikaci, nebo stanovení látky např. 

chemickou reakci za vzniku barevné sloučeniny, která charakterizuje přítomnost 

hledané látky. Konkrétní detekce a stanoveni se pak provádí vizuálně nebo 

fotometrickými metodami. 

Fyzikální a fyzikálně-chemické metody bývají v některých literaturách označovány 

také jako metody instrumentální. To znamená, že k jejich použití jsou zapotřebí vhodné 

elektronické přístroje. Jsou to také tzv. nepřímé metody, kdy analytik usuzuje např. na 

složení vzorku zprostředkovaně [30][32]. Používají srovnávací měření a kalibračních 

závislostí. Jsou to většinou velice rychlé a vysoce selektivní metody. Selektivní znamená, 

že přístroje mohou být nastaveny na látky určitého typu a ty ve zkoumaném vzorku 

s velikou přesností identifikovat. 

 Oproti tomu jsou chemické metody tzv. metody přímé. Jejich princip je založen na 

stechiometricky probíhajících chemických reakcích. Chemické metody se také označují 
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jako „klasické“. Klasické proto, že nejsou „automatizované“ jako ty instrumentální 

a probíhají v chemických laboratořích na jednoduchých laboratorních zařízeních 

a pomůckách. Zástupcem těchto metod je např. gravimetrie – neboli vážková analýza 

a odměrná analýza [30]. Těmto metodám se však tato práce věnovat nebude. 

Ing. Čapounem zmíněná chemická metoda tedy není onou „klasickou“ metodou. 

V následujících odstavcích se pokusím přiblížit metody, na kterých pracují detektory 

a analyzátory používané CHL a jednotkami HZS ČR při zásahové činnosti. Metod 

samozřejmě existuje velké množství, avšak některé buď nejsou vhodné pro analýzu plynů, 

nebo jsou lépe nahraditelné dále zmíněnými metodami.  

3.1 Spektrometrie pohyblivosti iontů 

Spektrometrie pohyblivosti iontů (Ion Mobility Spektrometry, IMS) je citlivá 

analytická technika, která se používá pro detekci, identifikaci a vyhledávání chemických 

látek, zejména výbušnin, vysoce toxických plynů a zakázaných drog. Tyto přístroje 

využívají různé pohyblivosti (mobility) iontů v elektrickém poli jakožto funkce jejich 

náboje, hmotnosti a velikosti. Běžný spektrometr pohyblivosti iontů se skládá 

z ionizačního prostoru, průletové (driftovací) trubice a detektoru (obr. 2). Výsledkem je 

záznam s píky. Jejich poloha je charakterizována relativní pohyblivostí a určuje druh látky. 

Výška nebo plocha píků znázorňuje koncentraci sledované látky v analyzovaném vzduchu. 

Existuje několik provedení těchto spektrometrů. Nejběžnějšími typy jsou spektrometrie 

iontové mobility s lineárním elektrickým polem nízké intenzity - IMS a diferenciální 

spektrometrie iontové mobility – DMS.  

Přístroj se sestává z ionizačního prostoru, do kterého se vkládá vzorek a driftovací 

trubice, kde jsou ionty separovány podle času, který je potřebný k dosažení detektoru. Tyto 

dva sektory jsou odděleny iontovou branou, která umožňuje dávkování iontů do driftovací 

trubice. Ionty s vysokou pohyblivostí migrují rychleji než velké ionty a urazí vzdálenost 

mezi vstupní branou a detektorem v kratším čase. K ionizaci se nejčastěji využívá 

radioaktivní beta záření, případně koronový výboj, fotoionizace za atmosférického tlaku 

nebo elektrosprej[22]. 

Spektrometry pohyblivosti iontů našly pro svoji vysokou selektivitu a mimořádnou 

citlivost uplatnění především jako detektory přítomnosti BOL v ovzduší [33]. 
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Obr.  2: Schéma principu spektrometrie pohyblivosti iontů [22] 

3.2 Elektrochemický článek 

Elektrochemické články (senzory, cely) jsou systémy 2, 3 popř. 4 elektrod, které 

jsou umístěny v gelovém elektrolytu. Prostor s elektrolytem a elektrodami je oddělen od 

okolní atmosféry difúzní bariérou. Tou procházejí molekuly měřeného plynu, které reagují 

s elektrolytem. Na elektrodách dochází k oxidační a redukční reakci, která má za následek 

změnu potenciálu článku. Se vzrůstající koncentrací plynu vzrůstá i potenciál. Měří se buď 

proud (galvanometrický detektor) nebo napětí článku (ampérometrický detektor). Získaný 

signál je možno odečítat opticky nebo je převáděn na údaj zjistitelný na displeji detekčního 

prostředku přímo v jednotkách koncentrace dané látky. Výhodou je, že senzory pro běžné 

plyny jsou levné. Nevýhodou je dlouhá odezva, vysoká cena pro speciální plyny, možnost 

poškození vysokou koncentrací plynu, křížové interference (možnost reagovat i na jiný 

plyn). Životnost senzoru je v řádu několika měsíců až let[35]. 

 

Obr.  3: Princip elektrochemického čidla kyslíku [35] 
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3.3 Fotoionizační senzory 

Fotoionizační senzor (Photo Ionization Detector, PID) pracuje na principu měření 

elektrického náboje vzniklého při ionizaci měřeného plynu. U většiny plynů lze určit 

tzv. specifický ionizační potenciál, který má jednotku eV. Měřený plyn je ionizován UV 

zářivkou, což se projeví vznikem elektrického náboje. Ionizace plynu je však podmíněna 

skutečností, že ionizační potenciál plynu bude menší než hodnota potenciálu (eV) použité 

UV lampy (respektive energie vzniklých fotonů) – viz obr. 4. Limitujícím faktorem je 

ionizační potenciál kyslíku 12 eV, který je dominantní složkou vzduchu a proto, mohou 

být prakticky použity pro detekci látek ve vzduchu jen lampy s ionizační energií nižší 

(maximálně 11,7 eV). Vlastní senzor detekuje vzniklý náboj ionizovaného plynu a ten je 

převeden na elektrický proud. Proud je zesílen a převeden na koncentraci v jednotkách 

ppm. Výhodou je např., že lze jedním detektorem měřit široké spektrum látek, dále vysoká 

citlivost a měřicí rozsah, vynikající rychlost odezvy (< 3 s), vysoká přesnost i při velice 

nízkých koncentracích, dlouhá životnost senzoru (UV lampy, která bývá samostatně 

vyměnitelná). Nevýhodou je nízká selektivita (okruh látek lze ovlivnit výběrem energie 

UV lampy)[35]. 

 

Obr.  4: Princip fotoioniačního detektoru [35] 

3.4 Infračervený senzor 

Infračervený senzor (IR) využívá schopnosti plynů se dvěma nebo více atomy 

(např. oxid uhličitý, metan) absorbovat infračervené záření zdroje. Plyn je v infračerveném 

detektoru detekován měřením absorpce (pohlcení) na určité frekvenci IR záření, která 

odpovídá vibraci nebo rotaci molekulární vazby mezi rozdílnými atomy. S nárůstem 

koncentrace měřeného plynu se snižuje úroveň výstupního signálu z IR senzoru. Existují 
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nedisperzní a disperzní detektory (obr. 5). Při správné volbě zdroje záření a filtrace 

vlnových délek tato metoda umožňuje s vysokou selektivitou určovat a měřit složení 

jednoho nebo více plynů, jejichž absorpční pásma pohlcují světlo a leží ve spektru 

infračervených vlnových délek, tzn. od 200 do 900 nm. Mezi plyny splňující tento 

požadavek patří např. SO2, NO, NH3, CO, CO2 a CH4. 

Tyto detektory měří i v atmosféře bez přítomnosti kyslíku, nejsou poškozovány 

katalytickými jedy, mají dobrou selektivitu (v rámci kombinace absorpčních maxim 

měřených plynů lze eliminovat křížové citlivosti a při použití různých filtrů nebo ovládání 

disperzního prvku lze pomocí jednoho detektoru měřit i více plynů). Velkou výhodou je 

dlouhá životnost senzoru až 8 let. Nevýhodou je vysoká pořizovací cena[35]. 

 

 

 

Obr.  5: Porovnání principu NDIR - nedisperzivní (vlevo) a DIR - disperzní (vpravo) [35] 

3.5 Katalytické spalování 

Senzor pracující na principu katalytického spalování (Pellistor) se skládá ze dvou 

spirálek tenkého platinového drátku zalitých v hliníkových perličkách a zapojených do 

Wheatstoneova můstku (obr. 6). Jedna z perliček je impregnována speciálním 

katalyzátorem podněcujícím oxidaci hořlavých plynů (par), naopak druhá je upravená pro 

inhibici oxidace. Platinovými spirálkami prochází elektrický proud a zahřívají se na 

teplotu, při které dojde k oxidaci přítomných hořlavých plynů (par) na katalyzátoru. 

Oxidační proces dále zvyšuje teplotu hliníkové perličky s katalyzátorem, zahřívá 

platinovou spirálku a tím zvyšuje její elektrický odpor. To má za následek elektrickou 

nerovnováhu můstkového zapojení. Tento princip je převažujícím principem detekce 

hořlavých par a plynů. 

Tyto senzory mají lineární závislost až do 100% dolní meze výbušnosti (DMV) 

a vysokou rychlost odezvy (< 10 s). Jsou to levné a stabilní senzory. Nevýhodou je jejich 
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náchylnost na otravu katalyzátoru a tím snížení citlivosti. „Otrávený“ pellistor dává signál 

jako při nulové koncentraci, proto je nutno ho ověřovat kalibračním plynem. Pro svou 

činnost vyžaduje atmosféru s obsahem minimálně 10% kyslíku[35]. 

 

Obr.  6:  Princip pellistoru [40] 

3.6 Polovodičové pevnolátkové elektrochemické sensory 

Polovodičové senzory (také zvané oxidační) jsou určeny pro detekci oxidačních 

nebo redukčních plynů. Tuto skupinu senzorů lze rozdělit na následující dvě podskupiny. 

Senzory s povrchovou (absorpční) detekcí - k chemické reakci dochází na povrchu citlivé 

plochy a senzory s objemovou (absorpční) detekcí - k chemické reakci dochází v objemu 

citlivé plochy. Běžnější senzory s povrchovou detekcí jsou typicky složené z plošky 

slabého oxidu kovu (ZrO2, SnO2, TiO2 apod.) okolo jemných cívek - topných meandrů 

(platinové nebo různé oxidy kovů). Plošky absorbují molekuly kyslíku, a když je ploška 

zahřívána, dochází k reakci aktivovaného kyslíku s molekulami oxidačních nebo 

redukčních plynů na povrch plošky a změně elektrické vodivosti oxidové vrstvy.  

Pomocí těchto sensorů lze detekovat téměř každý oxidační plyn. Nevýhodou je 

menší stabilita parametrů a malá selektivita kvůli velké křížové citlivosti k doprovodným 

plynům[35]. 
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4 Metody laboratorní kontroly 

Cílem laboratorní kontroly u HZS ČR ve stacionárních laboratořích CHL je ověření 

výsledků chemického průzkumu z místa zásahu a stanovení nebezpečných látek v různých 

vzorcích. Dále identifikovat nebezpečné látky, které unikly při haváriích, nebo byly 

zneužity a stanovit jejich koncentraci ve vzorcích životního prostředí. V neposlední řadě je 

to stanovení zbytkového kontaminantu po dekontaminaci a asanaci[14]. Při laboratorní 

kontrole je jednou z nejdůležitějších zásad správná volba použité metody. Ta sebou také 

nese potřebu vlastnit potřebné zařízení na požadovaném principu. To znamená nemalé 

finanční náklady. Laboratorní kontrola se také neobejde bez kvalitního odběru vzorků. 

K tomu jsou CHL a některé jednotky HZS vybaveny odběrovými sadami (např. odběrové 

vaky na plyny) a různými typy sorpčních trubiček (např. ORBO 32). 

V oblasti analýzy plynů patří mezi nejzákladnější přístroje chemických laboratoří 

HZS ČR plynové chromatografy s hmotnostním detektorem (GC/MS). Ty mohou být 

stacionární (umístěné ve stacionárních laboratořích), nebo mobilní (umístěné ve vozidlech-

mobilních laboratořích). Vzhledem k tomu, že jiné metody požívané v CHL nemají pro 

analýzu plynů zásadní význam, přiblížím čtenáři alespoň princip plynové chromatografie 

a hmotnostní spektrometrie. 

4.1 Plynová chromatografie 

Chromatografie patří mezi tzv. separační metody. Jsou to metody, kdy je 

analyzovaná látka rozdělena mezi dvě fáze, mezi kterými se ustaví rovnováha. Laboratoře 

HZS používají separační metody chromatografické, kde se látka rozdělí na stacionární 

a mobilní fázi. Stabilní fáze může být pevná látka nebo kapalina. Mobilní fáze může být 

kapalina nebo plyn.  

V oblasti plynů nás zajímá hlavně plynová chromatografie. Je to metoda, kterou lze 

identifikovat nejen plyny, ale i pevné a kapalné látky, které lze určitým způsobem převést 

v páry. Stacionární fáze (pevná - povrchově aktivní látka nebo kapalinový film na inertním 

nosiči) je ve tvaru kolony. Vzorek analyzované látky se vpraví do mobilní fáze (nosný 

plyn), která protéká konstantní rychlostí kolonou. Tam dojde k rozdělení jednotlivých 

složek vzorku podle bodu varu a sorpci na stacionární fázi. Rozdělené složky nakonec 
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projdou detektorem a pomocí integrátoru nebo PC jsou vyhodnoceny. Výsledkem je 

chromatogram - graf závislosti detektoru na čase nebo množství plynu prošlého kolonou. 

[15]. Plynová chromatografie se kombinuje s různými detektory. Jak již bylo zmíněno, 

u HZS ČR to je převážně detektor pracující na principu hmotnostní spektrometrie (MS). 

 

Obr.  7: Princip plynového chromatografu a chromatogram [38] 

4.2 Hmotnostní spektrometrie 

Hmotnostní spektrometry (MS) jsou vysoce selektivní a senzitivní na širokou škálu 

látek. Od jednoduchých atomových plynů po proteiny v plynném stavu. Činnost 

hmotnostního spektrometru je založena na separaci a detekci různých látek podle poměru 

hmotnost/náboj iontů nebo iontových fragmentů, které se tvoří při ionizaci plynu. Hlavní 

komponenty přístroje jsou ionizační prostor, akcelerační prostor, separační prostor 

a iontový detektor. Celý instrument pracuje ve vakuu. Když je vzorek plynu vpraven do 

přístroje, je ionizován bombardováním elektronovým paprskem. Ionty jsou extrahovány 

z ionizačního prostoru pomocí elektrického pole a akcelerovány do separačního prostoru. 

Zde jsou ionty separovány podle poměru jejich hmotnosti k jejich náboji, a to buď 

průletovou technikou nebo použitím elektrických či magnetických polí, které různě vychýlí 

jejich dráhy. Po separaci ionty zasáhnou detektor/sběrač a jsou zaznamenány buď jako 

funkce času nebo aplikovaného pole, podle toho, jaká separační technika byla použita. 
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Hmotnostní spektrum je potom utvořeno zobrazením proudu iontů jako funkce poměru 

hmotnost/náboj. Toto spektrum je analyzováno, a jsou určeny druhy a koncentrace látek 

přítomných ve vzorku. Jak již bylo zmíněno, používá se jako detektor v kombinaci 

s plynovým chromatogramem[29]. 

 

Obr.  8: Blokové schéma hmotnostního spektrometru [9] 
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5 Přístroje používané u HZS ČR 

 Vyhláška 247/2001 Sb. [7] ve své příloze stanovuje pro každou stanici HZS 

minimální vybavení detekčními prostředky. Jsou to prostředky pro detekci nebezpečných 

koncentrací par a plynů –explozimetry (ty mají být kalibrované na methan), prostředky pro 

detekci nebezpečných látek – toximetry a prostředky pro detekci bojových otravných látek. 

Vyhláška54/2010 Sb. o technických podmínkách požární techniky jde ještě dále 

a předepisuje explozimetry kalibrované na methan jako povinnou výbavu pro každou 

novou cisternovou automobilovou stříkačku v základním a technickém provedení [11]. 

V terénní analýze dělíme přístroje z hlediska odezvy a typu výstupního signálu na: 

• jednoduché detekční prostředky, 

• přenosné a mobilní chemické laboratoře, 

• univerzální detektory, 

• analyzátory. 

Nutno podotknout, že mezi uvedené druhy prostředků nelze stavět pevné hranice. 

Řada běžných detektorů již dnes má některé prvky analyzátorů[35]. 

V následujících podkapitolách bude uveden stručný přehled nejčastějších 

přenosných přístrojů, které se vyskytují ve vybavení jednotek HZS ČR a CHL. Výběr jsem 

provedl na základě sesbíraných informací od všech CHL a osmi HZS krajů (Vysočina, 

Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský, Plzeňský, Jihočeský, Liberecký a 

Středočeský) ze čtrnácti oslovených. 

5.1 Jednoduché detekční prostředky 

Tyto detektory jsou vhodné pro rychlá orientační měření v terénu. Umožňují 

okamžité rozhodnutí, zda je nebo není hledaná látka přítomna. Většinou jsou založeny na 

chemických metodách, kdy reakcí nebezpečné látky s činidlem dojde ke zbarvení povrchu 

nosiče. Toto zbarvení se následně vizuálně vyhodnocuje. Z hlavních výhod bych vyzdvihl 

zejména relativně nízkou cenu, malé rozměry, hmotnost a nenáročnost na údržbu 

a kvalifikaci. Nevýhodami pak jsou nízká selektivita, relativně malá životnost a nepřesnost 

měření, která může být až 50%[17][22]. Mezi jednoduché detekční prostředky patří např. 

Detehit a průkazníkové trubičky. 
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Detehit 

Detektor nervově paralytických látek DETEHIT (obr. 9) vykazuje vysokou citlivost 

na nervově paralytické látky v ovzduší i ve vodě. Je to plastický proužek, na jehož jednom 

konci je nalepen indikační papír a na druhém konci vedle sebe bílá detekční a žlutá 

srovnávací tkanina. Principem je biochemická reakce, založená na inhibici cholinesterázy. 

Detekce spočívá pouze v namočení detekční tkaniny do zkoumaného roztoku, 

popř. namočení do vody a ponechání po určitou dobu v kontaminované atmosféře nebo 

setření povrchu[35]. Potom se proužek přehne a indikační papír se přitiskne k detekční 

tkanině. V případě přítomnosti nervově paralytické látky či jiného inhibitoru 

cholinesterázy zůstává bílá barva detekční tkaniny nezměněna. V opačném případě tkanina 

zežloutne. 

 

Obr.  9: Detehit (foto autor) 

 

Průkazníkové trubičky 

Průkazníkové trubičky (obr. 10) jsou zatavené skleněné trubičky s vrstvou 

silikagelu, na kterém je naneseno vhodné detekční činidlo. Reakce kontaminantu 

s činidlem se zajišťuje prosáváním vzduchu otevřenou trubičkou pomocí vhodných 

nasávačů za vzniku barevného produktu. Ten se následně vizuálně vyhodnocuje podle 

postupu přiloženého k použité trubičce. Pro stanovení látky ve vzorku je nutné dodržet jak 
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návod k dané trubičce, tak dodržení platné doby její expirace. S dodržením návodu je 

spojena i rychlost prosávání vzduchu trubičkou. Proto je vhodné, aby se při prosávání 

použil vhodný typ nasávače (např. ruční nasávač Universal, CHP-71). Ty slouží k 

prosávání vzduchu průkazníkovými trubičkami. Významnou roli mezi nasávači hraje 

zejména Chemický průkazník CHP-71. Je to přenosný nasávač určený k nepřetržitému 

prosávání vzduchu detekčními trubičkami na BOL a jiné NL. Přístroj také umožňuje odběr 

vzorku ovzduší pomocí např. trubiček ORBO 32 k následné analýze v CHL. K výhodám 

trubiček patří jednoduchost vyhodnocení a relativně nízké náklady. K nevýhodám patří 

zejména vysoká nepřesnost měření (až 40%) [22] a nízká doba životnosti. Některé HZS 

krajů podle sdělení krajských techniků CHS, přestali trubičky používat právě pro jejich 

nízkou životnost. 

 

Obr.  10: Detekční trubičky [36] 

5.2 Univerzální detektory 

Univerzální detektory pracují většinou na základě fyzikálního, nebo fyzikálně 

chemického principu a poskytují kvantitativní údaj, který charakterizuje obsah látky 

v ovzduší. K selektivnímu měření koncentrace jedné určité látky je lze využít v těch 

případech, kdy koncentrace této látky v ovzduší výrazně převažuje nad ostatními látkami. 

Tyto detektory jsou u HZS krajů zastoupeny nejvíce. Jedním z nich jsou právě již zmíněné 

„explozimetry“, nazývané také „katarometry“ a fotoionizační detektory. Z hlavních výhod 
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bych vyzdvihl zejména jednoduchost obsluhy, nenáročnost na kvalifikaci obsluhy, 

dostatečnou rychlost a přesnost měření. Hlavní nevýhodou je nespecifičnost na určitou 

látku a nutnost kalibrace přístroje, což sebou nese další finanční náklady. Dosahovaná 

rozšířená nejistota je do 10% [22]. 

 

Sewerin SNOOPER Mini 

Sewerin Snooper Mini je robustní explozimetr kalibrovaný na methan. Hodnota 

zobrazená na displeji je buď v jednotkách ppm, nebo u vyšších koncentrací v obj. %. Díky 

ohebné sondě je možné přístrojem měřit i v úzkých štěrbinách. Má ochranu čidla 

vyměnitelným filtrem, podsvětlený displej a zvukovou signalizaci. Délka provozu je min. 

8 hod. na dvě tužkové baterie. Má velice jednoduché ovládání dvěma tlačítky. Dodávka 

možná s ohebným husím krkem, nebo ruční sondou (spirálový kabel, rukojeť s husím 

krkem)[39]. Tento přístroj se ve velkém množství používá např. u HZS Jihomoravského 

kraje. 

 

 

    Obr.  11: Sewerin Snooper Mini [39] 

PD-6 

Detektor výbušných koncentrací par a plynů tuzemské výroby patří spíše mezi 

zastaralé a dávno překonané vybavení. Přesto ho stále vlastní všechny CHL. Mají vysokou 

hmotnost (cca 2 kg), a nutnost nulování v nekontaminovaném prostředí. Nemá žádné 

podsvětlení a ukazatel je navíc ručičkový (analogový). Přístroj je po konstrukční stránce 

řešen velmi jednoduše. Je složen ze sondy, vytvořené duralovou komaxitovanou trubkou, 
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a vlastního detektoru. Sonda je opatřena propojovací šňůrou s konektorem, kterým se 

připojuje k přednímu panelu detektoru. Signalizace je optická i akustická. 

 

             Obr.  12: Detektor výbušných koncentrací par a plynů PD-6 [49] 

5.3 Analyzátory 

Představuji plně automatizované přístroje ke stanovení a někdy i identifikaci 

nebezpečných látek. Přístroje bývají rozdělovány na dvě skupiny: 

Selektivní analyzátory 

Selektivně měří koncentraci určité nastavené nebezpečné látky a jsou schopny ji 

dlouhodobě monitorovat, a to i ve směsi s jinými plyny a parami. 

Multikomponentní analyzátory 

Jedná se v podstatě o kombinaci selektivních analyzátorů a univerzálních detektorů. 

Hlavními výhodami využívání analyzátorů při mimořádných událostech je vysoký komfort 

měření, možnost nepřetržitého monitorování, ukládání naměřených dat do paměti, jejich 

vyhodnocení na PC, možnost zapojení akustického i světelného signálu při dosaženi určité 

koncentrace, vysoká selektivita. K nevýhodám často patří velmi vysoké pořizovací 

náklady, značné nároky na údržbu a servis, nutnost kvalifikované obsluhy. Tyto vlastnosti 

je předurčují spíše k použití v CHL. Rozšířená nejistota stanovení se pohybuje kolem 

5%[22]. 
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V následujících odstavcích představím nejčastější a nejvýznamnější analyzátory HZS ČR.  

 

Gas Detector Array 2 

 Přenosný plynový analyzátor Gas Detector Array 2 (dále jen GDA 2) je určen ke 

stanovení otravných bojových a dalších nebezpečných látek v ovzduší (obr. 13). Je jediný 

ve vybavení jednotek HZS, který dokáže analyzovat plyny a páry neznámého složení. 

Podmínkou ale je, aby tyto plyny měl uloženy ve své interní knihovně. Tam má uloženy 

právě ty látky, které záchranné jednotky a sbory evropských států považují v této době za 

nejaktuálnější. Dalšími látkami, které je schopný detekovat, jsou bojové otravné látky 

nervově paralytické (tabun, sarin, soman, cyklosarin, VX) a zpuchýřující (sulfidický 

a dusíkatý yperit, lewisit). 

 Přístroj je vybaven automatickým ředícím systémem pro regulaci ředění měřeného 

vzorku plynu podle skutečně naměřeného signálu okolním vzduchem. Je to ochrana proti 

přesycení detekční komory vysokými koncentracemi látek. Dále přístroj umožňuje měření 

látek v mimořádně širokých koncentracích. Velkou výhodou je rychlost měření. K 

identifikaci látky dochází do tří minut včetně zapnutí přístroje. Při správné údržbě a 

obsluze je i velice spolehlivý[19]. GDA 2 kombinuje detekci pomocí spektrometrie 

pohyblivosti iontů, fotoionizační detekce, elektrochemickými čidly a polovodičovými 

čidly. GDA 2 je ve vybavení všech opěrných bodů a CHL. 

 

Obr.  13: Plynový analyzátor GDA 2 [21] 



 

29 

 

 

 

Dräger X-am 2000/2500/5000 

Dräger X-am 2000 a jeho mladší verze Dräger X-am 2500 jsou přístroje s jedním až 

čtyřmi elektrochemickými senzory. Jejich pomocí můžeme měřit koncentrace hořlavých 

plynů a par, O2, CO a H2S, a u verze 2500 také NO2 a SO2. Dräger X-am 5000 je navíc 

nejmenší přístroj na trhu, který má možnost osazení až pěti senzory najednou. Mají velice 

praktický, do ruky dobře padnoucí design a nízkou hmotnost okolo 220 g. Výdrž baterie je 

cca 12 hod. provozu. Displej je dobře čitelný. Samozřejmostí je světelná a zvuková 

signalizace. Senzory Dräger s životností cca 5 let stojí dlouhodobě na nejvyšších 

technologických příčkách [42]. U sledovaných HZS krajů jsou přístroje Dräger X-am 

2000/2500 nejčastěji používány jako explozimetry. Dräger X-am 5000 je ve velké míře 

používán zejména u HZS Moravskoslezského kraje jako kombinovaný přístroj pro měření 

koncentrací výbušných par a plynů a nebezpečných látek. 

 

Obr.  14: Dräger X-am 2000 [42] 

Dräger X-am 7000 

Tento přístroj je zajímavý tím, že je možné jej osadit až pěti senzory včetně 

kombinace IR, PID nebo pellistoru. Díky výběru mezi více než 25 různými senzory Dräger 

umožňuje detekci více než 100 plynů a par. Je vybaven čerpadlem umožňující čerpání 

ze vzdálenosti 45-ti metrů. Má robustní design a je odolný pádu z výšky 1,5 metru. 

Hmotnost se pohybuje od 490 g do 730 g podle zvolené sady baterií.  Jejich výdrž je až 20 



 

30 

 

hod. provozu [42]. Přístroj je používán všemi CHL a např. na opěrném bodě HZS 

Moravskoslezského kraje. 

 

    Obr.  15: Dräger X-am 7000 [42] 

 

Dräger CMS 

Jedná se o analyzátor, ve kterém je analyzovaný vzorek prosáván čerpadlem přes 

sadu deseti trubiček (chip), jejichž zbarvení se vyhodnocuje elektronicky za pomocí 

optiky. Výsledek je pak zobrazen na digitálním displeji v jednotkách ppm. Výrobce nabízí 

trubičky až na 55 různých látek. Váží 750 g a má atest pro použití do výbušného prostředí. 

Výdrž baterií je něco málo přes 7 hod. provozu. Výhodou přístroje je jeho jednoduché 

použití, které spočívá pouze v zasunutí chipu do přístroje, přesunutí posuvného vypínače 

do požadované polohy a následné odečtení hodnot. Další výhodou je, že není potřeba 

provádět jeho kalibraci[42]. Přístroj je součástí vybavení každé CHL a pár kusů vlastní 

i některé HZS krajů. 
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Obr.  16: Dräger CMS se sadou detekčních trubiček [42] 

 

Gas Alert Micro 5, PID, IR 

Odolný analyzátor, který nabízí možnost měřit až pěti čidly, z nichž jedno může být 

buď PID, nebo IR (pro detekci CO2). Váží pouhých 370 g, má akustický, světelný 

a vibrační alarm a v zapnutém stavu vydrží až 23 hodin. Nabízí možnost difuzního 

provozu, nebo provozu s motorizovanou pumpou. Provádí autotesty funkce senzorů, 

baterií, elektroniky a alarmů. Má možnost výměny napájecích zdrojů i ve výbušném 

prostředí. PID senzor detekuje organické těkavé látky a některé BOL (např. tabun, sarin, 

yperit) [44]. U HZS krajů se vyskytuje ve variantách jak se senzorem PID, tak i bez něj. IR 

senzor neměl žádný z přístrojů HZS krajů. 

 

Obr.  17: Gas Alert Micro 5 (foto autor) 
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Gas Alert Micro Clip XT 

Jedná se o vodotěsný 1-4 plynový detektor s výměnnými elektrochemickými 

senzory (H2S, CO, O2, Ex) a nabíjecí baterií s dobou provozu min. 12 hod. Je 

nástupce osvědčeného detektoru plynů Gas Alert Micro Clip. Tento nový model má 

robustní senzor O2 a také indikace funkčního stavu detektoru zeleným "světlem života", 

které poskytuje vizuální kontrolu, že je detektor plynů v provozu a plně funkční. Má dobře 

čitelný displej s automatickým podsvětlením. Váží pouze 160 g. Signalizace alarmu je 

akustická, světelná a vibrační. Provádí autotesty funkce senzoru, baterie, elektroniky 

a alarmu. Má vnitřní paměť pro záznam dat a událostí s možností stahování a ukládání do 

počítače. Pouzdro je z pevného, neklouzavého kompozitního materiálu velmi odolného 

proti nárazu [44]. Obě varianty přístroje jsou u HZS ČR zastoupeny v největším počtu ze 

všech přístrojů. 

 

            Obr.  18: Starší Gas Alert Micro Clip (foto autor) 

 

Gas Alert Extreme 

Jedná se o selektivní jednoplynový analyzátor se stejnými vlastnostmi jako 

předchozí dva přístroje stejného výrobce. Nejčastěji se u HZS krajů vyskytuje s čidly NH3 

a Cl2. Váží pouhých 83 gramů a je mimořádně odolný proti nárazu, prachu a vodě [44]. 
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   Obr.  19: Gas Alert Extreme NH3 (foto autor) 

 

QRAE II 

Jedná se o 1-4 plynový robustní detektor s čerpadlem pro nasávání plynů. Má 

intuitivní ovládání pomocí dvou tlačítek. Alarm je zvukový, vizuální a vibrační. Je vodě 

a prachu odolný[45]. Nejvíce je zastoupen u HZS Středočeského kraje jako jednoplynový 

detektor. 

 

   Obr.  20: Multiplynový detektor QRae II [45] 

MultiRAE Lite 

MultiRAE Lite je 1-6 plynový analyzátor. K dispozici s čerpadlem, nebo jako 

difúzní. Oproti konkurenci má nejširší výběr senzorů (až 30 včetně PID a IR) ve své třídě. 

Umožňuje bezdrátovou komunikaci, díky které je povýšena bezpečnost osob na vyšší 

úroveň. Váží od 760 do 880 gramů a při provozu vydrží až 18 hodin (difuzní verze)[45]. 
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    Obr.  21: MultiRAE Lite [45] 

 

ToxiRAE Pro 

ToxiRAE Pro je světově první bezdrátový osobní selektivní analyzátor toxických 

plynů a kyslíku. Umožňuje odečty hodnot, stavu a alarmu přístroje na dálku z libovolného 

místa. V nabídce má více než 20 elektrochemických čidel. Díky schopnosti uložení dat, je 

možné u přístroje měnit čidla operativně podle potřeby na místě zásahu. To skýtá 

neskutečné možnosti při zásazích na nebezpečné látky. Váží 220 g a při provozu bez 

bezdrátové komunikace vydrží až 30 hod.[45]. 

 

Obr.  22: ToxiRAE Pro v provedení CO2 [45] 
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Tetra 

Tetra je robustní detektor určený k monitorování až čtyř plynů současně. Má 

digitální vyměnitelné elektrochemické senzorové moduly, hlasitý zvukový alarm 

s volitelnými melodiemi, duální vizuální alarm a vibrační alarm. Displej s automatickým 

podsvětlením zobrazuje současně všechny 4 plyny. Dále má možnost ukládání dat 

a událostí a infračervenou komunikaci pro připojení k PC. S váhou 495 g se řadí spíše 

k těm těžším ve své kategorii. Patří mezi základní přístroje HZS Jihočeského kraje. 

 

Obr.  23: Multidetektor Tetra [46] 

5.4 Přenosné chemické laboratoře 

K uvedeným skupinám prostředků chemického průzkumu a terénní analýzy je 

nutno přiřadit ještě přenosné chemické laboratoře. Jsou určeny k detailnějším 

a rozmanitějším analýzám v terénu. Využívají hlavně chemické barevné reakce, jež se 

vyhodnocuje vizuálně nebo pomocí přenosných fotometrů. Umožňují úpravy různých 

vzorků životního prostředí, provádění různých operací, jako zahřívání, var, filtrace, 

extrakce aj. 

Základní rozdělení je na Přenosné chemické laboratoře na nebezpečné látky 

a Přenosné chemické laboratoře na BOL. 

Příkladem kombinace obou těchto laboratoří je Přenosná chemická laboratoř 

PCHL-CO, kterou vlastní např. CHL Tišnov. Jedná se o dřevěný kufřík, který se po 

rozložení skládá ze tří částí a pracovní desky. Obsahuje činidla, rozpouštědla, laboratorní 
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sklo, reflektor na osvětlení, detekční trubičky s pumpičkou, jednoduché analytické váhy 

a jiné pomůcky. Souprava umožňuje určit hlavní ohrožující vlastnosti nebezpečných látek 

neznámého složení, provádět analýzu výbušnin a povýbuchových zplodin nebo třeba 

analýzu některých BOL[34]. 

5.5 Prostředky chemických laboratoří 

 Jak již bylo zmíněno, u HZS ČR funguje celkem pět CHL. Co se týká detekce 

plynů, tak každá laboratoř je vybavena stacionárním plynovým chromatografem 

s hmotnostním detektorem (GC/MS), přenosným plynovým analyzátorem GDA2 (viz. kap. 

5.3), IR plynovým analyzátorem Gasmet DX-4000 (kromě CHL Třemošná), analyzátorem 

Dräger CMS (viz. kap. 5.3) a detekčními a sorpčními trubičkami včetně prosávacího 

přístroje CHP-71. CHL IOO Lázně Bohdaneč vlastní navíc mobilní verzi plynového 

chromatografu s hmotnostním detektorem. Další přístroje CHL použitelných k detekci 

a identifikaci plynů nalezne čtenář v příloze č. 1. 

Podle článku [43] bylo již v roce 2010 vybavení CHL na špičkové úrovni. Některé 

CHL sice plánují pořízení dalšího vybavení, např. pořízení mobilního GC/MS, nicméně 

někteří pracovníci CHL dávají přednost kvalitnímu odběru vzorků a následné identifikaci 

ve stacionární laboratoři. Za zmínění stojí alespoň tyto dva zajímavé přístroje: 

 

Gasmet DX-4000 

Tento multikomponentní plynový analyzátor je přenosný přístroj určený 

k identifikaci a stanovení plynů a par ve směsích na základě měření infračervených spekter 

a jejich následného porovnání se spektry v knihovně. Jeho aplikační možnosti zahrnují 

především identifikaci a stanovení nebezpečných plynů a par včetně BOL v ovzduší, 

monitorování ovzduší v životním a pracovním prostředí a kontrolu koncentrace plynů 

a par. Přístroj umožňuje jednoduchou kalibraci na jednotlivé látky a jejich analýzu pomocí 

počítačového zpracování spekter naměřených plynových směsí. Software umožňuje ze 

změřeného spektra vzorku postupně odečítat spektra látek uložená v knihovně, a tak ve 

směsi plynů identifikovat a stanovit koncentraci až 30 různých látek najednou. Výsledkem 

je přehled látek přítomných ve vzduchu (včetně vodních par a oxidu uhličitého) a jejich 

koncentrace [47]. 
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Obr.  24: Plynový analyzátor Gasmet DX-4000 [47] 

 

SIGIS 2 

Německé zařízení SIGIS 2 využívá pasivní infračervenou absorpční spektrometrii 

a umožňuje současné prostorové skenování. Postupně se měří infračervená absorpční 

spektra, kde jako zdroj infračerveného světla slouží pozadí atmosféry nebo terénu (pasivní 

technologie). Dále je skenována určitá oblast s úzkým prostorovým úhlem. Obdržíme 

obraz (mapu), kde každému bodu přísluší kompletní IR spektrum získané FT IR 

spektrometrem s vysokým rozlišením. Je tak schopný detekovat nejen přítomnost 

nebezpečných látek, ale získat i informaci o jejich rozložení a šíření terénem. V případě, že 

danou oblast snímají dvě zařízení SIGIS 2 současně z různých míst, můžeme získat 

i informaci o 3D rozložení a šíření škodlivin prostorem [48]. 

5.6 Další přístroje nabízené na trhu 

Vzhledem k tomu, že trh nabízí nepřeberné množství různých detektorů 

a analyzátorů, není možné věnovat v této práci prostor každému z nich. Proto krátce 

zmíním alespoň dva přístroje, které jsem mezi poptávanými HZS krajů nenašel, a které mě 

pro některé jejich možnosti nejvíce zaujaly. 

 

ChemPro 100 

Monitor ChemPro100 je moderní, plně přeprogramovatelný ruční systém detekce 

a identifikace všech druhů nebezpečných chemikálií, zejména BOL. Pracuje na bázi 

spektrometrie pohyblivosti iontů. Má jednoduché, intuitivní ovládání podobné mobilním 
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telefonům[16][23]. Standardně detekuje sarin, cyklosarin, soman, tabun a VX, hořčičný 

plyn v různých kompozicích, lewisit aj. Knihovnu lze modifikovat pro identifikaci nových 

látek nebo plynných směsí. Samozřejmostí je zvukový a optický alarm. Váží 610 g a při 

provozu vydrží až 12 hod. K přístroji je možno připojit další externí zařízení jako je třeba 

detektor radiace, GPS modul, sluchátka aj. Výrobce k přístroji nabízí také tréninkový set, 

který dokáže nasimulovat přítomnost konkrétní nebezpečné látky a čas, kdy má být 

detekován[23]. 

 

  Obr.  25: Analyzátor ChemPro 100 s detektorem radiace [23] 

 

MultiRAE Pro 

MultiRAE Pro je první bezdrátový přístroj, který je zajímavý tím, že kombinuje 

detektor záření gama, osobní dozimetr a detekci NL včetně některých BOL. Má bezdrátové 

připojení a možnost výměny až třiceti elektrochemických čidel včetně PID přímo na místě 

zásahu. Zajímavostí je také funkce „mrtvého muže“. To znamená, že když se přestane 

obsluha pohybovat, tak spustí lokální a dálkový alarm. Jeho ovládání je intuitivní, podobné 

mobilním telefonům. Se svou hmotností 880 g patří spíše k těžším přístrojům[45].  
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6 Návrh vhodných analyzátorů a detektorů 

Součástí této práce je návrh vhodných analyzátorů a detektorů využitelných u HZS 

ČR. Přístroje, které jsou určeny pro jednotky HZS, by měly být univerzální s jednoduchým 

ovládáním. Většina přístrojů, které dnes HZS ČR používá má opravdu snadné ovládání, ale 

s univerzálností je to již horší. K detekci NL a BOL se většinou, v rámci každé jednotky 

HZS, používají různé přístroje. U BOL to jsou zejména nepraktické detekční trubičky 

v kombinaci s různými nasávači. V tomto případě musí nejdříve hasiči přečíst byť 

jednoduchý návod, sestavit nasávač s detekční trubičkou a provést prosátí. Dále následuje 

vyhodnocení opět podle návodu k trubičce. V porovnání s jinými existujícími způsoby se 

mi to jeví poněkud komplikované. Bohužel, kvůli dnešní nestabilní světové politické 

situaci a také zkušenostem z minulosti, musíme i nadále počítat s nutností umět detekovat 

BOL v terénu. Jako velice zajímavé řešení navrhuji vybavení jednotek typu „S“ 

analyzátorem MultiRAE Pro. Je to snad nejuniverzálnější přístroj, který se mi podařilo na 

trhu nalézt. Kombinuje detekci NL, BOL a ionizačního záření. Navíc díky jeho funkci 

„mrtvého muže“ a možnosti bezdrátového spojení s týlovým prostorem, posouvá úroveň 

bezpečnosti zasahujících hasičů na nejvyšší příčky. Jako jiné, ekonomicky schůdnější, 

řešení navrhuji doplnění čidel PID k již používaným přístrojům Gas Alert Micro 5. 

Středním jednotkám to rozšíří možnosti detekce v jednom přístroji o dalších cca 40 látek 

včetně některých BOL. To by pomohlo velitelům zásahů učinit důležitá taktická 

rozhodnutí ještě před příjezdem opěrných jednotek a CHL. 

Pro jednotky základní doporučuji k povinné detekci výbušných koncentrací par 

a plynů přidat možnost sledovat oxid uhelnatý. Důvodem jsou časté výjezdy jednotek 

k událostem otrav obyvatel domů právě tímto plynem, jak je uvedeno v kapitole 2.1. Zvýší 

to tak bezpečnost zasahujících složek IZS i postižených obyvatel. Sledování jiných NL 

bych nestanovoval pevně. Pouze doporučuji možnost detekovat tu NL, která se 

v nejbližším okolí vyskytuje nejvíce (např. amoniak na zimním stadionu). K tomuto účelu 

dobře poslouží většina zmíněných selektivních analyzátorů. 

Co se týká vybavení CHL, tak navrhuji pořízení mobilních plynových 

chromatografů s hmotnostním detektorem pro jejich mobilní laboratoře. Umožní to 

potvrzení výsledků terénního průzkumu ještě na místě zásahu. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo zhodnotit možnosti HZS ČR v oblasti detekce plynných 

škodlivin. Za tímto účelem byl čtenář nejdříve seznámen s tím, jaké typy jednotek u HZS 

existují a jaké jsou jejich schopnosti při zásahu na nebezpečnou látku. Jsou to jednotky 

„základní“, „střední“ a „opěrné“. Následovaly informace o chemických laboratořích HZS 

ČR a jejich nezastupitelném postavením při zásahové činnosti, výcviku a školení. Dále 

jsem uvedl přehled analytických metod, na kterých pracují detekční a analytické přístroje 

zmíněných jednotek a laboratoří. Nakonec následoval přehled nejčastějších 

a nejzajímavějších přístrojů, které se vyskytují u HZS ČR. V tomto ohledu je nutno říci, že 

celkově bylo přístrojů značné množství. Nejen, že jsou rozdíly ve vybavení HZS krajů, ale 

i v rámci jednoho HZS kraje nemají, až na výjimky, vybavení sjednocené a používají 

u svých jednotek velké množství různých přístrojů od různých výrobců. To se mi jeví jako 

značně neekonomické a nepraktické. Co se týká typu přístrojů, tak si pozorný čtenář jistě 

všiml, že převládajícím trendem vybavení jsou kombinované přístroje se čtyřmi a více 

čidly a to zejména u středních a opěrných jednotek. Většina přenosných přístrojů má 

snadné ovládání, jsou mechanicky odolné, mají dobře čitelné displeje a dobrou výdrž 

baterií. Celkově hodnotím možnosti HZS ČR v oblasti detekce a identifikace plynných 

škodlivin jako vynikající a to díky skvělému systému předurčenosti jednotek, vynikajícímu 

vybavení jak základních, středních tak i opěrných jednotek a také možnostem chemických 

laboratoří. 
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