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Anotace 

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou vybraných osobních 

ochranných pracovních prostředků konkrétně zásahovým oděvem, vnitřní vrstvou, přilbou, 

rukavicemi, kuklou, ochranou proti průniku sněhu a brýlemi hasičů-lezců při řešení 

mimořádných událostí. V úvodní části je charakterizována činnost hasičů-lezců. Na tuto část 

navazuje kapitola popisující odlišnosti ve vybavení osobních ochranných pracovních 

prostředků používaných při záchranných a likvidačních práci nad volnou hloubkou a ostatních 

mimořádných událostí. Další část práce se zabývá vyhodnocením používaných osobních 

ochranných pracovních prostředků jednotek požární ochrany v České republice a ve 

vybraných zahraničních státech. Cílem diplomové práce je navrhnout nejoptimálnější osobní 

ochranné pracovní prostředky pro zlepšení bezpečnosti a komfortu zasahujících hasičů-lezců. 

 Klíčová slova: hasiči-lezci, osobní ochranné pracovní prostředky, záchranné a likvidační 

práce ve výšce a nad volnou hloubkou. 

Summary 

The presented thesis deals with the topic of personal protective equipment (action 

wear, inner layer, safety helmet, gloves, balaclava, snow gaiters, glasses) of firefighters – 

climbers at extraordinary events. The introductory part defines the work of a firefighter – 

climber. This part is followed by a chapter about the difference between personal protective 

means used at work and rescue in the height and free depth and those used at other 

extraordinary events. There in after I evaluate the personal protective equipment used in the 

Czech Republic and selected foreign countries. The objective of the thesis is to suggest the 

optimal personal protective equipment to improve safety and comfort of the firefighters-

climbers in action. 

 

Keywords: firefighter – climber, personal protective equipment, rescue in the height and free 

depth 
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OOPP osobní ochranné pracovní prostředky, 

MU mimořádná událost, 

JPO jednotka požární ochrany, 
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1 Úvod 

Jednotky požární ochrany zasahují při nejrůznějších mimořádných událostech, mezi 

které patří i záchranné a likvidační práce ve výšce a nad volnou hloubkou. Provádění těchto 

zásahů zahrnuje mnoho činností, které hasiči musí řešit v nebezpečných výškách a 

exponovaných situacích. V návaznosti na to je důležité, aby byli tito hasiči vybaveni 

osobními ochrannými pracovními prostředky (dále jen „OOPP“), které jim poskytnou 

dostatečnou ochranu a bezpečí při této práci. Podle zákoníku práce číslo 262 z roku 2006 Sb., 

jsou OOPP definovány „jako ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před 

riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat 

požadavky stanovené zvláštním právním předpisem“. Další předpis, který řeší obecně OOPP, 

je nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Tato legislativa se nevztahuje na výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb 

vykonávajících činnost podle zvláštních právních předpisů. O začlenění OOPP do Hasičského 

záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) je uvedeno ve 38. pokynu 

generálního ředitele HZS ČR ze dne 14. srpna 2014, který stanovuje podmínky pro 

poskytování osobních ochranných prostředků příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS 

ČR. Ve zmiňovaném pokynu se jedná zejména o pracovní oděvy, obuv, rukavice a prostředky na 

ochranu zraku. V rámci této diplomové práce je okruh OOPP zúžen jen na vnější ochranný oděv, 

spodní vrstvu proti chladu, boty, přilbu, kuklu, brýle, návleky a rukavice, protože právě tyto 

OOPP chrání hasiče proti poranění hlavy a nepříznivým klimatickým jevům, kterým je vystaven 

při záchraně a likvidačních pracích ve výšce a nad volnou hloubkou. 

První OOPP pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou byly zakoupeny v roce 1988, 

kdy byli hasiči také proškoleni na charakter těchto prací. Postupem času se problematika 

záchrany z výšky začala vyvíjet až do dnešní podoby. Zlomem v tomto vývoji byl rok 2003, 

kdy vyšel pokyn č. 2/2003, který stanovuje podmínky pro vznik a činnost lezeckých družstev 

a skupin na stanicích včetně počtu hasičů-lezců. Od tohoto roku se stává povinností 

organizace vybavit hasiče-lezce vybranými OOPP pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. 

K tomu se vztahují související pokyny, které byly přijaty v roce 2002 a 2003 (pokyn č. 

35/2002, pokyn č. 46/2002 atd.). V takto přijatých pokynech byly definovány požadavky na 
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osobní výstroj velmi obecně a to následujícím způsobem. Jednotky HZS ČR se vybavily 

OOPP různých modelů a značek. Při výbavě svých jednotek se jednotlivé územní odbory 

řídily pouze požadavky uvedenými v předchozích předpisech. V současné době jsou vybaveni 

hasiči-lezci v České republice osobním vybavením různých parametrů a vlastností. Osobní 

lezecká výbava neodpovídá vždycky ideálně práci a záchraně prováděné hasičem-lezcem. Při 

nevhodném osobním vybavení jsou zasahující hasiči-lezci vystaveni většímu nebezpečí než 

při vhodnějším vybavení. 

Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou vybraných a současně používaných 

osobních ochranných pracovních prostředků hasičů-lezců, kteří provádějí záchranu ve výšce a 

nad volnou hloubkou. Teoretická část práce obsahuje rešerši, statistiku zásahů HZS ČR ve 

výšce a nad volnou hloubkou a charakterizuje specifika těchto zásahů. Dále bude popsáno 

postavení hasičů-lezců v rámci HZS ČR včetně jejich činnosti, vybavení a odlišnosti zásahů. 

V další kapitole bude popsáno nebezpečí, kterým jsou hasiči-lezci vystaveni při práce ve 

výšce a nad volnou hloubkou. Následuje charakteristika vybraných OOPP hasičů-lezců. Další 

kapitola je věnovaná tématu, jak nejlépe chránit lidské tělo před nepříznivými klimatickými 

jevy pomocí oblečení, a nakonec budou stručně shrnuty základní technické parametry 

materiálů. V praktické části bude vyhodnocen dotazník věnovaný současným OOPP, které 

používají hasiči-lezci u HZS ČR. Kromě toho bude podán přehled o OOPP používaných u 

ostatních složek Integrovaného záchranného systému v České republice s podobnou náplní 

práce, dále přehled OOPP hasičů-lezců ve vybraných evropských státech a kromě toho budou 

shrnuty výsledky z průzkumu českého trhu. Na závěr budou navrženy nejoptimálnější OOPP 

pro hasiče-lezce s cílem zlepšit ochranu a komfort OOPP. 
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2 Rešerše 

Cílem při zpracování rešerše pro tvorbu diplomové práce bylo nalézt a charakterizovat 

činnost a náplň práce hasičů-lezců. Dále mě zajímaly podmínky, kde hasiči-lezci pracují. 

Vzhledem k tomu, že jsem se soustředil na hasiče-lezce v České republice, tak jsem většinu 

informací hledal v českých zdrojích nebo ze států s podobnými geografickými a klimatickými 

podmínkami. K hledání informací jsem využil tištěné publikace a články z Ústřední knihovny 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a dále internetové zdroje. Pro čerpání 

důležitých informací jsem využil i konzultaci s hasiči-lezci, kteří mají v této problematice 

bohaté zkušenosti. K vypracování statistiky jsem použil údaje z údajů statistických ročenek 

Hasičského záchranného sboru České republiky. Pro lepší charakteristiku zásahů byly použity 

informace z programu Statistického sledování událostí. 

Přehled použitých zdrojů informací, jak internetových, tak tištěných, je uveden na 

konci této práce.  
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3 Charakteristika záchranných prací ve výškách a nad volnou 

hloubkou u HZS ČR 

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje činnost hasiče, který je ohrožen 

pádem z nebezpečné výšky do volné hloubky, propadnutím nebo sesunutím. Pojem zásah ve 

výšce a nad volnou hloubkou můžeme definovat jako prostor, kde je hasič v nebezpečné 

výšce. Nebezpečnou výšku nám metodické pokyny definují jako „místo, kde musí být hasič 

zajištěn proti pádu, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví nezávisle od výšky, a na ostatních 

pracovištích od výšky 3 m.“. [18] Při řešení MU jednotkami PO se hasiči setkávají se zásahy v 

místech, které odpovídají definici nebezpečné výšky. S touto situací se tedy může setkat 

kterýkoliv hasič jednotky PO. Z tohoto důvodu musí být odpovídajícím způsobem vybaven ve 

výškách. 

3.1 Statistika zásahů ve výšce a nad volnou hloubkou 

Statisticky je činnost jednotek požární ochrany (dále jen „JPO“) ve výšce a nad volnou 

hloubkou charakterizována obrázkem 1, který popisuje mimořádné události (dále jen „MU“) 

ve výšce a nad volnou hloubkou v období od roku 2009 až 2014. V tomto grafu jsou zahrnuty 

všechny zásahy ve výšce a nad volnou hloubkou jednotek PO, bez ohledu na kategorii 

jednotky, prováděné pomocí lezecké techniky. Důvodem pro nadprůměrný počet zásahů 

v roce 2010 jsou květnové a červnové povodně v povodí Odry a Moravy a srpnové povodně 

na území Libereckého kraje a Ústeckého kraje. 
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Obrázek 1 Počet mimořádných událostí ve výšce a nad volnou hloubkou 

[25,26,27,28,29,30,31] 

 

 

Obrázek 2 Počet mimořádných událostí ve výšce a nad volnou hloubkou řešených pomocí 

lezecké techniky [25,26,27,28,29,30,31] 

 

V obrázku číslo 2 jsou uvedeny počty mimořádných událostí z roku 2009 až 2014, 

které hasiči (příslušníci HZS ČR) řešily ve sledovaném období pomocí lezecké techniky při 

zásazích ve výšce a nad volnou hloubkou včetně a vyprošťování osob z hloubek a výšek. 
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Důvodem pro nadprůměrný počet zásahů v roce 2010 jsou květnové a červnové povodně v 

povodí Odry a Moravy a srpnové povodně na území Libereckého kraje a Ústeckého kraje. 

Z obrázku číslo 2 vyplývá, že průměrně se vyskytlo ročně 696 událostí, které se 

musely řešit pomocí lezecké techniky. Všechny tyto zásahy jsou charakteristické tím, že jsou 

prováděny v prostoru s nebezpečím pádu a musí být prováděny bezchybně, precizně a 

s vědomím následků, které mohou vyplynout z možné chyby. Jakékoli pochybení má v této 

oblasti za následek pád.  

3.2 Hasiči 

Hasič - příslušník HZS ČR, zaměstnanec HZS podniku 

Výčet znalostí a dovedností hasičů o materiálu, se kterým pracují, se omezuje pouze 

na základní lezecké úkony, které jsou uvedeny v učebních textech Bojového řádu a 

Cvičebního řádu JPO. Jedná se o základy lanové techniky, uzly, sebejištění, sebezáchranu 

slaněním, slanění, jištění další osoby, povely a signály při práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou. Příslušníci jmenovaných jednotek umí bezpečně používat základní prostředky pro 

práci ve výšce a nad volnou hloubkou (lano, karabinu, smyčku, kotvící bod, zachycovací 

postroj apod.) Tyto činnosti musí ovládat každý hasič a jsou součástí nástupního odborného 

výcviku, v jehož rámci jsou hasiči školeni celkem 24 hodin speciálně na použití lezecké 

techniky, i pravidelné odborné přípravy podle osnovy HZS ČR. [18] 

V případě složitějšího zásahu provede hasič se základním výcvikem v nutnosti 

ohrožení osoby před pádem z výšky její zajištění, ošetření apod., avšak samotnou záchranu 

následně provedou hasiči-lezci.   

Hasič – člen jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II a JPO III 

Hasič, člen jednotky SDH obce kategorie JPO II a JPO III, má elementární vědomosti 

o pohybu ve výškách a nad volnou hloubkou. Umí provést sebejištění a sebezáchranu 

slaněním za pomoci slaňovacího prostředku a karabiny. Zná nouzové způsoby slanění, 

například „Dülferův sed“, který se provádí pomocí ploché smyčky a karabiny. Tyto činnosti 

by měl ovládat každý hasič a jsou součástí jeho odborné přípravy. [18] 
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V případě složitějšího zásahu provede hasič se základním výcvikem v nutnosti 

ohrožení osoby před pádem z výšky její zajištění, ošetření apod., avšak samotnou záchranu 

následně provedou hasiči-lezci. 

3.3 Hasiči-lezci 

Hasič-lezec má nejvyšší kvalifikaci pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

v rámci všech jednotek požární ochrany (až na lezecké-instruktory v rámci HZS ČR). Hasič-

lezec je příslušník HZS ČR, který úspěšně splnil základní odbornou přípravu hasičů se 

zaměřením pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou a zároveň je zařazen do lezecké skupiny 

či lezeckého družstva. 

Hasič – lezec má znalosti: 

 v technice a zásadách lezení (ve skalních stěnách, na stromech, jeskyních, na 

průmyslových konstrukcích, na stožárech, do studní,  na jeřáby atd.), 

 v nařízeních a předpisech zabývající se s činností ve výškách a nad volnou 

hloubkou, 

 v metodice lezení jako prvolezec ve výškách, v terénech středně těžkých, na 

kterých se využívá postupové jištění, 

 ve slaňování, ve výstupu na laně, přestupu z lana na lano, sebejištění, jištění 

a v postupovém jištění, 

 v záchraně a sebezáchraně po pádu do lana, 

 v první pomoci a jejím zvládání při lezecké činnosti, 

 v transportu osoby ve výšce a nad volnou hloubkou, 

 ve všech technických prostředcích určených pro práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou, se kterými pracují lezecké skupiny a družstva, 

 v provádění prací a záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou s pomocí 

ochranných prostředků proti nebezpečným látkám nebo OPP s detekční 

technikou atd. 

[18] 

Hasič-lezec může absolvovat ještě další speciální školení, kde využije znalosti lezecké 

techniky, například záchranné práce s vrtulníkem, v horách nebo ve sněhu a ledu. 
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Základní odborná příprava hasičů-lezců probíhá v rozsahu 80 hodin, je organizována 

jako kurz, nebo může být rozdělena do období jednoho kalendářního roku. Základní odbornou 

přípravu provádějí hasiči-instruktoři nebo pověřené vzdělávací zařízení. [13] 

Pravidelná odborná příprava hasičů–lezců zařazených do lezeckých družstev probíhá v 

intervalech 10 x 12 hodin ročně pod vedením velitele lezeckého družstva. Kromě toho musí 

absolvovat 1x ročně také 24hodinový kurz, který se uskutečňuje nedělitelně mimo směnu pod 

vedením hasiče-instruktora. V lezeckých skupinách se liší každoroční pravidelná odborná 

příprava počtem hodin, přičemž platí jako minimu pro absolvování této pravidelné přípravy 

rozsah 10 x 8 hodin. Navýšení počtu hodin závisí na rozhodnutí hasiče-instruktora. Kromě 

toho musí absolvovat 1x ročně také 24hodinový kurz, který se uskutečňuje nedělitelně mimo 

směnu pod vedením hasiče-instruktora. [13] 

Zásady zřizování lezeckých družstev a lezeckých skupin 

Hasiči-lezci jsou součástí lezeckého družstva nebo lezecké skupiny. Lezecké družstvo 

se skládá z velitele lezeckého družstva a pěti hasičů-lezců, přičemž minimální stav lezeckého 

družstva ve službě je velitel lezeckého družstva se třemi hasiči-lezci. Lezecká skupina se 

skládá minimálně ze dvou hasičů-lezců ve službě a je začleněna v družstvu 1+5 nebo 1+3. [3] 

V ČR je zajišťována účinná pomoc plošným pokrytím jednotek PO. V závislosti na 

stupni nebezpečí se stanoví základní úroveň poskytované pomoci jednotkami PO v časovém 

rozmezí 7-20 minut. Riziko mimořádné události, kterou lze řešit pouze pomocí lezecké 

techniky, existuje celoplošně na území ČR. Dislokace opěrných bodů lezeckých skupiny a 

družstev HZS v jednotlivých krajích se řídí interním aktem krajského ředitele, který rozhodne 

o umístění lezeckých skupin v kraji na základě zpracované analýzy, která hodnotí specifické 

místní podmínky, a pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru číslo 46. 

Počet lezeckých družstev, lezeckých skupin v ČR je uveden v tabulce číslo 1. [3] 

Tabulka 1 Počet lezeckých družstev, skupin. [1] 

HZS KRAJE Lezecké družstvo (počet 

družstev na směnu) 

Lezecká skupina (počet 

skupin na směnu) 

Hl. m. Praha X (3) - 

Středočeský X(1) X(9) 

Jihočeský X(1) X(6) 
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Plzeňský - X(5) 

Karlovarský - X(3) 

Ústecký - X(6) 

Liberecký X(1) X(3) 

Královohradecký X(1) X(4) 

Pardubický - X(4) 

Vysočina - X(5) 

Jihomoravský X(1) X(3) 

Olomoucký X(1) X(4) 

Moravskoslezský X(1) X(5) 

Zlínský X(1) X(3) 

„X“ = ano „-“ = ne 

U jednotlivých HZS fungovalo v roce 2013 celkem 11 lezeckých družstev, 60 

lezeckých skupin a 11 skupin leteckých záchranářů. [1] 

U HZS krajů musí být zajištěna funkce hasiče–instruktora pro práci ve výšce a nad 

volnou hloubkou, dále funkce hlavního instruktora HZS kraje a funkce pověřené osoby, která 

se stará o věcné prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou.  

 

Organizace lezeckých skupin a lezeckých družstev 

Specializovaní hasiči-lezci pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou provádějí 

v průběhu výkonu služby činnost shodnou s běžnou činností hasičů. Pouze v případě zásahu a 

odborné přípravy související se zásahem ve výšce a nad volnou hloubkou se organizují do 

lezeckých družstev nebo lezeckých skupin. Koordinace lezeckého družstva a lezecké skupiny 

při zásahu má na starosti velitel lezeckého družstva nebo vedoucí lezecké skupiny, který 

zůstává podřízen veliteli zásahu (pokud jím sám není). V nepřítomnosti vedoucího lezecké 

skupiny a velitele lezeckého družstva je zastoupen hasičem se specializací pro práci ve výšce 

a nad volnou hloubkou, kterého určí velitel zásahu. [13,3] 

Velitel lezeckého družstva musí mít kvalifikaci jako hasiče-instruktora pro práci ve 

výšce a nad volnou hloubkou. Do jeho kompetence spadá rozhodování o postupech, způsobu 

nebo přerušení prací při záchraně a práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Dále organizuje 

transport ve výšce a nad volnou hloubkou a vede pravidelnou odbornou přípravu se 

zaměřením na práci v těchto podmínkách. [13,3] 
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Vedoucí lezecké skupiny je určen v operačním řízení velitelem zásahu. Navrhuje 

veliteli zásahu postupy a způsoby práce ve výšce a nad volnou hloubkou. Také rozhoduje o 

přerušení práce ve výšce a nad volnou hloubkou při nebezpečí z prodlení. Stejně jako velitel 

lezeckého družstva i vedoucí lezecké skupiny organizuje transport ve výšce a nad volnou 

hloubkou.[13,3] 

Vybavení hasiče-lezce 

Vybavení hasiče - lezce, který je určen pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou 

můžeme rozdělit do dvou okruhů – výstroj a výzbroj. 

1. výstroj:  

 ochranný oděv (přiléhavý, bez volných částic), 

 obuv (s neklouzavou podrážkou a zpevněným kotníkem), 

 rukavice ochranné (pětiprsté), 

2. výzbroj: 

 zachycovací postroj, 

 ochranná přilba speciální pro lezeckou činnost, 

 karabina min. 2 ks (se zámkem a pojistkou zámku, min. pevnost 22 kN 

v podélném směru), 

 karabina min. 1 ks (se zámkem a pojistkou zámku, min. pevnost 22 kN 

v podélném směru, typ HMS), 

 slaňovací prostředek, 

 smyčky k lanovým svěrám, 

 odsedací smyčka, 

 textilní smyčka min. 3 ks, 

 nůž s pouzdrem (otvíratelný jednou rukou nebo s pevnou čepelí), 

 vak na přenos materiálu. 

[13] 

Činnost hasičů-lezců 

Lezecká družstva a skupiny jsou povoláni k MU na základě rozhodnutí velitele zásahu 

nebo operačního důstojníka v případě, kdy zásah vyžaduje činnost, která je nad rámec běžně 
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vycvičeného hasiče. Hasiči se specializací lezce jsou povoláni tam, kde je potřeba použít 

speciálního vybavení. Ať už se jedná o bezpečné dosažení obtížně přístupných míst, 

překonání výškových rozdílů, nebo zásahy v extrémních podmínkách a ve vynucených 

pozicích. 

Hasiči - lezci zasahují: 

a) na vysokých budovách, 

b) na stavbách, 

c) v lomech, 

d) v zamořeném prostředí, 

 v technologických objektech a zařízeních, kde se nachází ohrožené 

osoby a jiná záchrana není možná, 

e) na povrchu důlních děl, 

f) v jeskyních, 

g) ve studních a jímkách, 

 vyproštění indisponovaných nebo zraněných osob a zvířat, 

 vyproštění předmětů a utonulých osob, 

h) na vodě, 

 záchrana osob z vodní plochy nebo toku, 

 záchrana z  nepřístupných prostorů (při povodních a pod.), 

 záchrana osob z výšky a hloubky nad vodním tokem nebo vodní 

plochou, 

 vytažení utonulých osob, 

i) v exponovaných přírodních terénech (skalní útvary, propasti, stromy), 

 uvíznutí osob, 

 pády osob, 

j) v dopravních prostředcích, 

 záchrana osob při poruše lanové dráhy, 

k) v zásobnících,  

 dochází k pádům osob do prázdných zásobníků, 
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 dochází k zapadnutí  a propadnutí osob do materiálu, popřípadě 

zasypání, 

 může vzniknout nedýchatelná atmosféra a dojít k otravě pracovníků, 

l) kde nelze použít výškovou techniku, 

m) stožáry vysokého napětí, vysílače, komíny, jeřáby, 

 záchrana zraněné osoby nebo jiných osob pracujících na konstrukci a 

zařízení, 

 záchrana osob z uvíznutého technického prostředku (padák, balon 

apod.), 

 technická pomoc při živelných pohromách. 

[11,2] 

Činnost lezeckých skupin v MSK v roce 2013 a 2014 

V následující kapitole a tabulce číslo 2 jsou vyjmenovány a shrnuty zásahy 

v Moravskoslezském kraji, na které byly vyslány lezecké skupiny MSK, tedy ze stanic 

Ostrava-Poruba, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Karviná, Bruntál a Opava v roce 2013 a 2014. 

Uvedené informace jsou z programu Statistické sledování událostí. Tímto si můžeme udělat 

přesnější obrázek zásahů hasičů-lezců. 

Tabulka 2 Činnost lezeckých skupin v MSK v roce 2013 a 2014 

 

2013 2014 

Záchrana zvířete 6 4 

Zásah po živelné pohromě 5 10 

Záchrana osob 8 4 

Vyproštění mrtvé osoby 3 0 

Zásahy ve venkovním prostředí 21 21 

Zásahy ve vnitřním prostředí 0 2 

 

Lezecké skupiny vyjížděly k MU, které byly způsobeny klimatickými jevy. V těchto 

dvou letech připevňovaly celkem jedenáctkrát větrem poškozené plechy na střeše, opravovali 

provizorně střechy nebo likvidovali následky tornáda, které zasáhlo obec Krnov. V těchto 
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případech byli hasiči-lezci vystaveni nepříjemným klimatickým jevům. Ve zprávě o zásahu 

při opravě uvolněné krytiny na ostravském vodojemu bylo přímo uvedeno jako negativum 

zásahu „nevyhovující výstroj (oděv) lezců pro práci v nepříznivých klimatických 

podmínkách“. Dvakrát byly skupiny vyslány na pomoc k rozbitému navijáku v průmyslové 

hale, kde vyprošťovaly osobu z obslužné kabiny a prováděly zajištění osob při opravě 

navijáku. Třikrát byla lezecká skupina povolána k problematickému kácení stromů a ořezu 

větví. Jeden výjezd byl zaměřen na odstranění stromu z koryta řeky, které bylo od spadlého 

stromu zcela ucpané.  

Velkou část zásahů tvořila záchrana zvířat. Hasiči-lezci sundávali ze stromů celkem 

třikrát kočku a třikrát ptáky včetně exotického papouška Arra. Dále byli zachráněni pomocí 

lezecké techniky ze studně pes, kočka a dva koně. 

Nejčastěji zasahovali hasiči-lezci při záchraně osob. Ať už se jednalo o záchranu 

zraněného  arboristy, který se zranil při práci na stromě, nebo záchranu zraněné dívky, která 

uvízla v lomu. Dvakrát sundaly lezecké skupiny ze stromu paraglidistku a jednou zaseklý 

paraglidistický padák. Co se týká vniknutí do uzavřených prostor pomocí slanění, provedli 

hasiči-lezci celkem pětkrát. Dále jednou spouštěli poraněnou osobu z balkónu a jednou 

z billbordu. Ve dvou případech byli povoláni k sebevrahům, kdy se jeden nacházel ve výšce 

160 metrů na komíně a druhý na pouliční lampě. Celkem třikrát spolupracovala lezecká 

skupina při transportu mrtvých osob z nepřístupných míst. Jednotka byla vyslána také k 

lanové dráze v Beskydech, kde měla zajistit záchranu osob ze zastavené sedačkové lanové 

dráhy, což nakonec nebylo zapotřebí. 

Celkem vyjely lezecké skupiny k zásahu ve sledovaném období 44krát. 

Metody využívané k záchraně 

Rozdělení způsobů záchrany z výšky a volné hloubky: 

1. Záchrana osob směrem dolů – osoby lze spouštět samostatně v nosítkách nebo v 

záchranném postroji. Spouštět lze i s jedním nebo více zachránci. To je výhoda u 

záchrany osob v bezvědomí, protože pak je možné stále kontrolovat zachraňované 

osoby. 
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2. Záchrana osob směrem nahoru – výhodou lezecké techniky je možnost ohrožené 

osoby zachránit vytažením, což jiné způsoby záchrany nedovolují. Pro záchranu 

směrem nahoru platí stejné skutečnosti jako v bodě 1. 

3. Záchrana horizontální - horizontální záchranu neboli přetažení používáme několika 

způsoby. Zjednodušeně jde o lanovku, po které transportujeme osoby do bezpečí.  Zde 

platí pravidla stejná jako v bodě 1. 

[5] 

3.4 Letečtí záchranáři HZS ČR 

Letečtí záchranáři provádějí záchranu osob pomocí vrtulníku za pomoci lanové 

techniky. Tento způsob záchrany je u HZS ČR cvičen a využíván od roku 1997. Záchrana 

osob popřípadě jiná činnost je s použitím vrtulníku velmi efektivní a rychlá. HZS ČR 

spolupracuje v případě využití vrtulníku s Leteckou službou policie České republiky, 

vybranými útvary Armády České republiky a soukromým provozovatelem letecké techniky, 

například s firmou DSA, a.s. [31] 

Vrtulník se používá zpravidla tam, kde nelze provést zásah běžnými prostředky, či je 

to bezpečnější nebo efektivnější jako například: 

a) Doprava záchranné jednotky k místu záchrany. 

b) Evakuace materiálu a osob. 

c) Záchrana osob pomocí lanové techniky. 

d) Letecké hašení požárů. 

e) Jiné nespecifikované záchranné činnosti. 

[2] 

Celkový počet hasičských leteckých záchranářů podle Sbírky interních aktů řízení 

generálního ředitele HZS ČR – 44/2011 je 152. Minimální počet lezeckých záchranářů ve 

službě v celé ČR je 18, kteří jsou k dispozici 24 hodin 365 dní v roce. Rozdělní leteckých 

záchranářů je vidět v tabulce číslo 3 a obrázku číslo 3. V každém kraji je funkce leteckých 

instruktorů, kteří mají na starosti výcvik leteckých záchranářů, a funkce leteckého záchranáře 

examinátora, který je jmenován a odvoláván z řad leteckých instruktorů MV-GŘ HZS ČR. [1] 



 

 

15 

 

Tabulka 3 Rozdělní leteckých záchranářů [1] 

HZS kraje Stanice 

Celkový počty 

leteckých záchranářů 

ve třech směnách 

Minimální počet 

leteckých 

záchranářů ve 

službě 

HZS hl.m. Prahy 
Sokolovská, Krč, 

Smíchov 
36 4 

HZS Středočeského 

kraje 
Kladno 24 3 

HZS Plzeňského kraje 
Plzeň 1 Košutka, 

Přeštice 
24 3 

HZS Ústeckého kraje Ústí nad Labem 9 1 

HZS Královohradeckého 

kraje 
Hradec Králové 12 2 

HZS Jihomoravského 

kraje 
Olomouc -Lidická 30 3 

HZS Olomouckého kraje Olomouc 3 - 

HZS Moravskoslezkého 

kraje 
Ostrava-Poruba 14 2 

 

 

Obrázek 3 Mapa plošné pokrytí leteckou službou HZS ČR 

Letečtí záchranáři jsou zároveň hasiči-lezci. Příloha č. 1 a č. 2 Pokynu generálního ředitele 

HZS ČR č. 36/2009 udává vybavení leteckého záchranáře.  
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Mezi osobní výbavu má patřit: 

 přiléhavý ochranný oděv s dostatečnou ochrannou proti povětrnostním vlivům, 

 oblek pro práci ve vodě (pokud se předpokládá práce ve vodě), 

 záchranná plovací vesta (pokud se předpokládá práce ve vodě), 

 záchranný plovák (pokud se předpokládá práce ve vodě), 

 pracovní obuv se zpevněným kotníkem a neklouzavou podrážkou, 

 ochranná přilba, 

 ochranné brýle nebo ochranný štít, 

 ochranné rukavice prstové, 

 Vybavení OOPP leteckých záchranářů je stejné s vybavením hasičů-lezců (kromě 

práce ve vodě, kde se používá vybavení, které používají hasiči při práci ve vodě).   
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4 Nebezpečí zasahujících hasičů při záchranných pracích ve 

výšce a nad volnou hloubkou 

Záchranné práce nad volnou hloubkou a ve výšce sebou přinášejí řadu odlišností, které 

musí hasič-lezec zvládnout na co možná nejvyšší profesionální úrovni. Bezesporu 

nejzávažnější je nutnost zásahu jednoho hasiče lezce na laně, tj. porušení taktiky práce ve 

dvojici. Hasič-lezec zasahuje obvykle sám, zato zbytek hasičů-lezců provádí jeho zajišťování 

a případnou záchranu. Velké fyzické a psychické zatížení je umocněno tím, že práci vykonává 

bez přítomnosti spolupracovníků a potencionální chyba vede k tragickým následkům.  

 Hasiči jsou obecně při práci vystaveni značnému riziku, které souvisí s jejich 

samotnou činností. V případě zásahu ve výšce a nad volnou hloubkou vznikají další 

nebezpečí, která ohrožují zasahující hasiče. Mezi největší nebezpečí patří pád z výšky. Mezi 

příčiny můžeme zařadit: 

a) nepozornost – zakopnutí, únava atd.  

b) jiné selhání – špatně zvolený kotevní bod, nepředpokládané přírodní jevy, 

selhání techniky, materiálu, náhlé zdravotní potíže atd.  

Další nebezpečí spojená se záchranou ve výšce a nad volnou hloubkou se týkají 

uvíznutí hasiče-lezce na nepřístupném místě nebo jeho pomalého reagování na náhlé změny 

na místě zásahu, které jsou způsobené složitostí mechanismu záchrany. Dále nereálně 

stanovené postupy, které vedou k chybě, přecenění vlastních fyzických i psychických 

možností. Mezi další příčiny nebezpečí můžeme počítat špatné klimatické podmínky, které 

mohou znepříjemňovat práci. V případě prochladnutí se zasahující hasič sedící v postroji na 

jednom místě jen těžce zahřívá, protože nemůže vyvinout pohyb, který by ho dostatečně 

zahřál. Zmrzlé prsty také mohou úplně znemožnit práci a ze zachránce se v okamžiku stává 

zachraňovaný. 

Další rizika vyplývají z charakteru práce a činnosti, které hasiči vykonávají. Jsou 

spojena například s řezáním a manipulací s materiálem, který může mít ostré hrany. Hasiči-

lezci provádí svou práci v místech, kde nemůžeme zaručit, že se nebudou vyskytovat ostré 

předměty například skála nebo ostrá konstrukce  
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5 Odlišnost OOPP hasičů-lezců 

Nejprve rozdělíme osobní ochranné pracovní prostředky do tří skupin dle Evropské 

směrnice 89/686/EHZ týkajících se osobních ochranných pracovních prostředků, které jsou 

uváděny na trh v Evropské unii a které se týkají nejen hasičů, ale všem pracovníkům 

v rizikových podmínkách. Většinu požadavků přebírá nařízení české vlády č. 21/2003 sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky v ČR). 

 Kategorie I. jsou OOPP, u nichž sám nositel včas rozpozná případná rizika a odhadne 

úroveň ochrany proti nim. Můžeme sem zařadit OOPP proti teplotám okolo 50°C, 

mechanickému působení, klimatickým vlivům nebo drobnějším nárazům. Pokud tyto 

prostředky nebudou použity, dojde k drobným oděrkám na těle nebo znečištění. U 

tohoto typu OOPP se nezjišťuje shoda osobního prostředku s požadavky předpisu č. 

21/2003. 

 Kategorie III. jsou OOPP sloužící k ochraně života a ochraně proti rizikům, které 

mohou vážně a trvale poškodit zdraví. Předpokládá se, že tato nebezpečí není uživatel 

schopen včas rozpoznat. Zařadíme sem například OOPP k ochraně dýchacích orgánů, 

k ochraně proti teplotám nad 100°C nebo nižším než -50°C. Patří sem například OOPP 

na ochranu proti pádu. 

Do kategorie II. patří OOPP, které nevyhovují definici v I. nebo III. kategorii. Z toho 

lze odvodit, že nepoužití tohoto OOPP může vést k poranění hasiče s krátkodobou pracovní 

neschopností. Do této kategorie patří paradoxně ochranné přilby. 

[17] 

Z tohoto rozdělení vyplývá, že nároky na výstroj jsou v případě klasického 

zásahového OOPP podstatně větší než na výstroj hasiče-lezce. Normy a pokyny na  výstroj 

OOPP pro standartní hasiče nebo pro ochranné protichemické obleky jsou ukotveny 

v několika předpisech, ovšem nároky na výstroj hasičů-lezců zařazených v I. kategorii skoro 

nejsou. 
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5.1 Zásahové obleky 

Druhy zásahových obleků u JPO 

U JPO se používá řada ochranných obleků, hlavní jsou uvedeny v následujícím diagramu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ochranný oděv slouží především k ochraně těla před nebezpečnými účinky, které se 

mohou vyskytovat při práci JPO. Mezi rizika patří působení plamene, sálavého tepla, 

chemikálií, mechanických vlivů, chladu, povětrnostních vlivů, vody a radioaktivity.  Každý 

ochranný oděv HZS ČR musí mít tyto základní vlastnosti: 

1. Ochranný oděv musí po dobu používání poskytovat ochranu proti 

vyskytujícímu se nebezpečí a jeho používání nepředstavuje nebezpečí. 

2. Používaný ochranný oděv musí odpovídat činnosti a existujícím podmínkám 

v místě použití. 

Ochranné obleky používané u 

HZS ČR a JSDH u zásahu 

 

Standartní a 

speciální 

zásahové obleky 

Třívrstvé zásahové 

obleky (dle ČSN 

EN 469:2006) 

Zásahové obleky 

pro práci ve výšce 

a nad volnou 

hloubkou 

Zásahové obleky 

pro práci pod 

vodou 

Zásahové obleky 

pro práci na vodě a 

ve vodě (mokrý, 

suchý) 

Izolační obleky 

Obleky proti 

sálavému teplu 

Obleky proti 

radioaktivním 

látkám 

Protichemické 

obleky 

Zásahové 

obleky proti 

chemickým 

škodlivinám 

v pevném a 

kapalném stavu 

Zásahové 

obleky 

plynotěsné 

určené proti 

chemickým 

látkám ve 

všech 

skupenstvích 
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3.  Musí mít dobré ergonomické vlastnosti v souladu s požadavky příslušníků. 

[31] 

Mezi základní požadavky na standartní zásahový hasičský oblek (například 

FIREMAN V) patří tepelná vodivost, mechanická odolnost, nepromokavost, schopnost 

odvádět vnitřní vlhkost, částečná chemická odolnost, antistatická úprava a vhodné střihové 

provedení. Zmíněné požadavky vyplývají z charakteru práce a prostředí, kde hasiči pracují. 

Přesné požadavky na zásahový oděv jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky č. 69/2014 Sb. [12] 

Zásahové obleky se vyrábějí jako několikavrstevné. Vnější vrstva musí mít tepelnou 

odolnost, oděruvzdornost, být trvale antistatická a stálobarevná. Další vrstva musí zabraňovat 

pronikání vody a kapalných chemikálii a zároveň by měla být prodyšná. Poslední vrstva je 

tepelná vložka, která zajištuje tepelnou ochranu. Příklad zásahového obleku je na obrázku 

číslo 4. [14] 

 

Obrázek 4 Příklady zásahového obleku [85,86] 

Pro práci hasiče-lezce jsou nevyhovující především z důvodu velikosti a malé 

prodyšnosti. 

Protichemický ochranný oblek je oděv, který chrání hasiče při kontaktu 

s chemikáliemi proti jejich působení. Protichemický ochranný oděv se dělí na typy podle 

ochranné funkce. 

 Typ 1 plynotěsný protichemický ochranný oděv (dále se dělí na 1a, 1b a 1c). 

 Typ 2 neplynotěsný protichemický ochranný oděv. 
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 Typ 3 kapalinotěsný oděv. 

 Typ 4 oděv těsný proti postřiku. 

 Typ 5 prachotěsný oděv. 

 Typ 6 oděv omezeně těsný proti postřiku. 

[20] 

Na protichemický ochranný oblek se kladou vysoké nároky a požadavky, které vyplývají 

z charakteru prostředí, kde jsou tyto obleky používaný. Vzhledem k požadavkům na 

výkonnost celého oblečení procházejí materiály a obleky testy podle příslušných norem. 

V závislosti na typu obleku splňují jednotlivé protichemické obleky například vnitřní přetlak, 

odolnost proti oděrům, trhání, odolnost proti namáhání v tahu, odolnost proti plamenům, 

odolnost proti praskání způsobené ohýbáním, odolnost proti průsaku dovnitř atd. Příklady 

protichemických obleků jsou vidět na obrázku číslo 5. Kombinace protichemických 

ochranných oděvů a věcných prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou není 

možná [22] 

 

 

Obrázek 5 Příklady protichemického obleku [87,88,89] 

Obleky proti sálavému teplu chrání zasahující hasiče proti teplu a ohni (obrázek číslo 6). 

Hasiči využívají tento typ ochranného obleku při nutnosti blízkého zásahu u ohně nebo 

v přítomnosti velkého tepelného záření. Materiál, ze kterého je oblek vyroben se nesmí tavit, 

vznítit či odkapávat. Oděvy jsou pro dosažení co nejlepších tepelných vlastností vrstvené.  

Obleky se podle provedení a konstrukce dělí na obleky lehké, střední a těžké. [21] Kombinace 
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obleku proti sálavému teplu a věcných prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou 

není možná.  

 

Obrázek 6 Příklad obleku proti sálavému teplu [90] 

Neoprenový „mokrý“ oděv se používá při práci ve vodě a na vodní hladině převážně 

v letních měsících a krátkodobě v zimě. Slouží jako izolační vrstva proti chladu a současně 

proti nárazům a odření. Pro záchranářskou činnost se nejčastěji používá neopren tloušťky 5 

mm, která má ideální poměr mezi izolací a pohodlností. [23] 

Neoprenový „suchý“ oděv (obrázek číslo 7) je vyroben ze shodného materiálu 

jako neoprenový mokrý oděv, je jen na rozdíl od něho utěsněn latexovými manžetami. [23] 

 

Obrázek 7 Příklad obleku pro práci ve vodě a na vodní hladině – mokrý oděv [14] 

Suchý oblek se používá při záchraně na zmrzlých vodách a vodních plochách. Hasiči 

jsou při této činnosti vystaveni nízkým teplotám a vodě. Suchý oblek je plně vodotěsný 
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z pevného materiálu (například polyamidu). Je vodotěsný v zipech i švech a utěsněn 

latexovými manžetami. Tento oblek nemá žádné tepelně izolační vlastnosti, a proto se 

používá společně s vnitřní vložkou (například zateplený overal). Suchý oblek je vidět na 

obrázku číslo 8. [23] 

 

Obrázek 8 Příklad obleku pro práci ve vodě a na vodní hladině – suchý oděv [14] 

U HZS ČR se používají ještě další speciální ochranné obleky například ochranný oděv 

proti bodavému hmyzu či proti ropným produktům. 

Odlišnost zásahového oblečení 

Pro ochranný oděv hasičů-lezců, jejichž charakter práce je značně odlišný od ostatních 

činností u HZS ČR, jsou odlišné i požadavky na zásahový oblek. Stávající ochranné oděvy 

jsou nevyhovující, a proto vzniká potřeba vybavit hasiče-lezce jiným ochranným oděvem. 

Proto, abychom mohli zaručit druhý bod základních vlastností u zásahového obleku hasičů-

lezců, musíme nejprve analyzovat prostředí a nebezpečí, ve kterých hasiči-lezci pracují. 

Nebezpečí, kterému jsou hasiči-lezci vystaveni, je rozebráno v kapitole 4.2. V následující 

kapitole bude charakterizováno prostředí, kde hasiči-lezci zasahují. 

Prostředí 

Většina mimořádných událostí, kam jsou přivolání hasiči-lezci, se odehrává ve 

venkovním prostředí viz. kapitola 3.2. V tomto prostředí jsou hasiči-lezci vystaveni všem 

klimatickým vlivům. Například v roce 2013 a 2014 zasahovaly lezecké skupiny ze 44 zásahů 

v Moravskoslezském kraji celkem 42krát ve venkovním prostředí. Klimatické podmínky jsou 
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proměnlivé a záleží na charakteru krajiny, nadmořské výšce a ročním období. Proto, abychom 

mohli co nejlépe navrhnout ochranný oděv vůči klimatickým podmínkám, musíme nejprve 

charakterizovat klimatické podmínky v České Republice.  

Teplota 

Česká republika leží v mírném podnebném pásmu, čemuž odpovídají teploty. 

Průměrné teploty pro celou Českou republiku jsou 7,9 °C. V letních měšcích je průměrná 

teplota okolo 16 °C, zimních měsících -0,5 °C. Maximální naměřené hodnoty jsou 40,4 °C a -

42,2 °C. [6] 

Z maximálních hodnot vyplývá, že hasiči-lezci mohou být vystaveni teplotám 

v rozmezí až 80 °C. Teploty mohou být ještě větší a to v závislosti na rychlosti větru. 

Vítr 

Průměrná rychlost větru na našem území ve výšce deseti metrů nad zemí je 4 m/s.  

V nárazech muže dosáhnout rychlosti až 60 m/s. [7] 

Při teplotách nižších než 10 °C a rychlosti větru 1,3 m/s můžeme sledovat tzv. 

windchill (chlad větru). Každý organismus ohřívá vrstvu okolního vzduchu. Okolo pokožky 

se pak vytvoří slabá izolační vrstva teplého vzduchu. V případě větru izolační vrstvu ztrácíme 

a pociťujme větší chlad. Následující tabulka číslo 4. nám znázorňuje pocitovou teplotu 

v závislosti na teplotě a rychlosti větru.[8] 

Tabulka 4 Windchill efekt [8] 

 
teplota [°C] 

10 0 -10 -20 -30 

 

Vítr 

[km/h] 

10 8,6 -3,3 -15,3 -27,2 -39,2 

20 7,4 -5,2 -17,9 -30,5 -43,1 

30 6,6 -6,5 -19,5 -32,6 -45,6 

40 6,0 -7,4 -20,8 -34,1 -47,5 

50 5,5 -8,1 -21,8 -35,4 -49,0 
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Vlhkost vzduchu 

Průměrná relativní vlhkost vzduchu je v ČR mezi 60 % až 80 %. Při teplotě nad   27 

°C a vlhkosti nad 40 % můžeme hovořit o tzv. Heat Index (index horka). Nad touto teplotou a 

vlhkostí se pot hůře odpařuje a pocitově cítí větší teplo. V tabulce číslo 5 můžeme vidět 

závislost teploty na vlhkosti.[8] 

Tabulka 5 Heat index [8] 

 
teplota [°C] 

27 31 35 39 43 

Vlhkost 

[%] 

40 27 31 38 46 58 

55 27 34 44 51  

70 28 38 52   

85 29 43    

100 31 49    

 

Déšť 

Počet dnů, kdy jsou naměřeny srážky s hodnotou vyšší než 0,1 mm, je od 90 dní 

v suchých oblastech ČR až do 240 dní v oblastech horských. Průměrný úhrn srážek v České 

republice je 674 mm/rok. Maximální úhrn za jednu hodinu byl naměřen 152 mm. [9] 

5.2 Požadavky na ochranný oděv hasičů-lezců 

Ochranný oděv musí odolat co nejlépe klimatickým jevům, které byli definovány 

v předchozí kapitole. Následně se požaduje co nejlepší prodyšnost materiálu. Jak bylo 

uvedeno v kapitole 3.2, která pojednává o nebezpečí zasahujících hasičů při práci ve výšce a 

nad volnou hloubkou, měl by mít ochranný oděv maximální dostupnou ochranu proti 

poškození. 

Ochranný oblek hasičů-lezců nemusí mít ochranu proti teplu a ohni jako má standartní 

zásahový oblek, kde se počítá s tepelným namáháním a zasažení ohněm. Hasiči-lezci nebudou 

vykonávat svou činnost v místě, kde je požár nebo tepelná radiace z důvodů, že většina 

vybavení (postroj, lano atd.) nemá žádnou úpravu přizpůsobenou takovým podmínkám a 
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nelze jej v těchto případech použít. To samé platí o chemických látkách. Lano je vyrobeno 

z vláken polyamidu a polyesteru, přičemž jejich odolnost se značně poškodí roztokem 

organických kyselin i horkých roztoků zásad. 

Střihové provedení ochranných obleků hasičů-lezců by mělo být takové, aby co 

nejlépe sedělo na těle a umožňovalo maximální rozsah pohybu. Ochranný oděv může být 

dvojího typu: 

1) Jednodílný – kombinéza. 

2) Dvoudílný - bunda a kalhoty. 

Jednou z výhod kombinézy je minimum volných částí, a proto vzniká menší pravděpodobnost 

zaháknutí se oděvem, například možné zachycení spodním okrajem bundy. Výhodou 

dvoudílného ochranného oděvu je, že se může lépe termoregulovat teplota například 

sundáním vrchního dílu. 

5.3 Vnitřní vrstva 

V příloze číslo 9 vyhlášky 69/2014, o technických podmínkách věcných prostředků 

požární ochrany, jsou přesně definovány technické požadavky na spodní vrstvu oblečení. 

Spodní prádlo pro zásahové hasiče je vyrobeno z materiálu, který vykazuje termoregulační 

vlastnosti a tepelnou odolnost podle„ Technických podmínek pro pořízení věcného prostředku 

požární ochrany – spodní prádlo pro hasiče“. 

Termoregulační vlastnosti musí splnit podle přepisu AATCC Test Method 195-2010, který 

uvádí, jak musí materiál spodního prádlo odvádět vlhkost. [15] 

 Jak již bylo řečeno výše, hasič-lezec by se neměl dostat do přítomnosti požáru, nebo 

sálavého tepla. Z těchto důvodů můžeme upustit z druhé vlastnosti a používat materiál bez 

této úpravy. Tímto můžeme používat jiné materiály s výrazně lepšími termoregulačními 

vlastnostmi. Vnitřní vrstva by měla co nejlépe odvádět pot a mít izolační vlastnosti.  

5.4 Ochranná obuv 

Hasičské boty pro standartní hasičskou činnost můžeme definovat jako vodovzdorné 

bezpečnostní boty nevytvářející jiskry. Ochranná obuv by měla mít maximální možnou 

odolnost vůči teplotním podmínkám, promáčenému prostředí, rozlitým roztokům chemicky a 
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agresivních látek. Dále by obuv měla mít úpravu pro použití v prostředí, kde hrozí nebezpečí 

výbuchu. Podrážka by měla být uzpůsobená pro pohyb na strmých a hladkých plochách. 

Obuv by se měla rychle a snadno obouvat a být pohodlná pro pocit jistoty při pohybu. ČSN 

EN 15090 se zabývá minimálními požadavky a metodami zkoušení zásahové obuvi hasičů 

pro všeobecné záchranářské práce, vyprošťování z plamenů a havárie nebezpečných 

materiálů. V ČR se u jednotek HZS ČR používají nejčastěji dvě koncepce zásahové obuvi 

značky Ranger a Haix (obrázek číslo 9). [14] 

 

Obrázek 9 Příklad zásahových bot u HZS ČR [14] 

Požadavky na ochrannou obuv hasičů-lezců vyplývají z jeho prostředí, kde se 

používají. Nejdůležitější jsou voděodolnost a prodyšnost. Zásahové boty by měly být 

opatřeny co nejlepší protiskluzovou podrážkou a měly by co nejtěsněji a nejpevněji držet 

na noze. Podle pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 18 2006 musí být obuv se zpevněným 

kotníkem. Dále pokyn udává vybavit hasiče-lezce lezeckou obuví pro pohyb v přírodních 

exponovaných terénech. 

5.5 Zásahové rukavice 

 Standartní zásahové rukavice musí ochránit hasiče proti kontaktnímu teplu, účinkům 

otevřeného plamene, sálavému teplu, průniku vody a mechanickým rizikům. Přes výčet 

vlastností, které jsou požadovány, musejí mít zásahové rukavice dobrou manipulační 

schopnost a nesmí hasiče omezovat. Norma ČSN EN 659 stanovuje minimální požadavky na 

zásahové rukavice pro zásahové hasiče, ovšem pouze pro běžné požární zásahy, vyhledávací a 

záchranné práce. Ochranné rukavice pro speciální požární zásah nejsou uvedeny v této normě. 
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Rukavice jsou provedeny z materiálového sendviče a můžou obsahovat tyto vrstvy -nomex-

kevlarová netkaná textilie, membrána, kevlarová podšívka.  

Hasiči-lezci požadují od pracovních rukavic především dobrou manipulační 

schopnost. Příliš tlusté rukavice by jim zabraňovaly dobrou manipulaci s materiálem a 

zvětšila by pravděpodobnost chyby. Rukavice dále musí co nejlépe chránit zasahující hasiče-

lezce před klimatickými vlivy a mít alespoň základní odolnost proti mechanickému 

poškození. Ochranné rukavice musí být odolné proti mechanickému poškození v provedení 

na úrovni 1 a výše podle ČSN EN 388. Úrovně tříd jsou uvedeny v tabulce číslo 6. [14] 

Tabulka 6 Třídy zásahových rukavic dle ČSN 388 

Zkouška Úroveň 

1 

Úroveň 

2 

Úroveň 

3 

Úroveň 

4 

Úroveň 

5 

Odolnost proti oděru (počet cyklů) 100 500 2000 8000 - 

Odolnost proti průřezu (index) 1,2 2,5 5,0 10 20 

Odolnost proti dalšímu trhání (N) 10 25 50 75 - 

Odolnost proti propíchnutí (N) 20 60 100 150 - 

 

5.6 Přilba 

Norma ČSN EN 443 stanoví základní vlastnosti pro zásahové hasičské přilby. 

Hasičská přilba vykazuje tyto specifické odolnosti - mechanickou, tepelnou, chemickou a 

elektrickou pevnost. Hasičská přilba se skládá ze skořepiny, náhlavního systému, upínací a 

zajišťovací části, nátylníku, spojovací části a doplňků (průhledné štíty pro ochranu očí, 

speciální rychloupínací mechanismy pro obličejové masky dýchacího přístroje atd.). 

U HZS ČR se používá kromě zásahové hasičské přilby ještě přilba pro záchranu z vodní 

hladiny a práci ve vodě, která musí být především odolná vůči nárazům. Vodácká přilba by 

měla chránit temeno hlavy, spánky, zátylek a nesmí bránit v rozhledu. Doporučuje se používat 

přilby splňující požadavky normy ČSN EN 1385.[19,23] 

Ani jedna z těchto dvou jmenovaných přileb není vhodná pro práci hasiče-lezce, protože 

hasičům-lezcům má slouží přilba k ochraně hlavy především před pádem materiálu (hornina, 
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suť nebo karabina kolegy), ale i proti úderům o výčnělky či stropu. Hasiči-lezci kladou na 

lezecké přilby tyto požadavky: 

 Dostatečně silná skořepina s nízkou hmotností. 

 Plně nastavitelná objímka hlavy. 

 Podbradní opasek s tříbodovým upínáním (zabránění sesmeknutí přilby). 

 Výhodou jsou větrací otvory, které zabrání při fyzické zátěži zpocení hlavy 

a následnému prochladnutí. Odvětrávací otvory s posuvnými uzávěry 

umožňují regulování ventilace z vnější strany. 

 Úchyty pro připevnění náhlavní čelové svítilny. 

[16] 

Další požadavky jsou stanoveny normami EN 397 (průmyslové ochranné přilby) a EN 12492 

(Horolezecká výstroj-Přilby pro horolezce). Koncept činnosti jednotek požární ochrany ve 

výškách a nad volnými hloubkami definuje přilbu takto: „ochranná přilba určená pro 

lezeckou činnost“ z toho vyplívá, že přilba má hlavně splňovat normu EN 12492 

(Horolezecká výstroj-Přilby pro horolezce). 

5.7 Kukla 

Kukly se používají na ochranu hlavy a krku proti sálavému teplu a plamenům. Rovněž 

slouží jako ochrana proti povětrnostním vlivům. Minimální bezpečnostní požadavky jsou 

uvedeny v ČSN EN 13911. 

Opět jako v předchozích případech nepotřebujeme ochranu proti sálavému teplu a 

plamenům. Jediné požadavky jsou tepelná ochrana, odvod potu a odolnost vůči větru. 

V případě pořízení kukly bez úpravy proti větru musíme počítat s tím, že vrchní vrstva musí 

být vybavena kapucí, kterou lze přetáhnout přes přilbu, aby chránila hasiče proti větru. Pokud 

je v tomto případě kukla příliš těsná, snižuje se tím komfort hasiče a omezuje jeho pohyb 

hlavy. 

5.8 Ochrana očí 

Hasiči chrání své oči obličejovým štítem, který je součástí hasičské přilby a je její 

neodnímatelnou součástí. Hasič tedy může použít ochranu očí kdykoliv podle potřeby 

stažením štítu na oční část. 
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Dále se hasiči-lezci chrání při své činnosti ochrannými brýlemi, které chrání proti 

vniknutí tělesa do oka a slunečnímu záření. Brýle by měli co nejlépe držet na obličeji a co 

nejlépe zakrývat oči. 

5.9 Návleky proti sněhu 

Návleky proti sněhu se při standartní činnosti u HZS ČR nepoužívají. 

Hasiči-lezci zasahují jen v minimálním počtu případů v prostředí s větší pokrývkou 

sněhu. Proto se tento ochranný prostředek skoro nepoužívá a jsou jimi vybaveny některá 

lezecká družstva nebo skupiny. Požadavek na tento ochranný prostředek je, aby dobře držel 

na botě a nohavici. Měl by být vybaven stahováním v horní části, háčkem na přichycení 

návleku na tkaničky bot a páskem pro obtočení boty ze spodu. Kromě toho by měly být 

voděodolné a prodyšné. Některé outdoorové firmy nabízejí přímo kalhoty s protisněhovou 

zábranou. Je důležité si ovšem uvědomit, že tyto proti sněhové zábrany nemůžou tak dobře 

chránit boty od sněhu. Nedrží tak dobře na botě a v případě tvrdého sněhu se vyhrnují.  

Vzhledem k tomu, že se tento prostředek používá jen minimálně, je zbytečné vybavit hasiče-

lezce kalhotami se stálými návleky proti sněhu, které se skoro nevyužijí a spíše brání lepšímu 

odvodu par. 
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6 Ztráta tepla 

Při mimořádných událostech musí každá výstroj chránit hasiče proti chladu. Zpravidla 

se využívá metoda vnitřní vrstvy a vnějšího ochranného oděvu, tedy dvou tepelných 

izolačních vrstev. Vnitřní vrstva má izolační charakter. Vnější vrstva slouží u některých 

ochranných oděvů primárně k ochraně proti vnějšímu okolí. Není tedy izolační, ale i přesto 

v nějaké míře poskytuje tepelnou izolaci. 

Příklady dvou teplených vrstev jsou uvedeny v tabulce číslo 7. 

Tabulka 7 Tepelné vrstvy u zásahů 

Vnější vrstva Vnitřní vrstva 

Třívrstvý zásahový oblek – vrchní a spodní díl Tričko 

Protichemický oblek Ribano 

Oblek proti sálavému teplu Ribano 

Neoprenový „mokrý“ oděv - 

Suchý oblek Ribano 

 

Pokud teplo vyprodukované je menší než tepelné ztráty, zažívá člověk pocit zimy. 

Člověk může ztrácet teplo několika způsoby. 

1) Radiace (vyzařování) - tímto způsobem teplo ztrácíme minimálně a lze jej 

výrazně omezit slabou izolační vrstvou. 

2) Dýchání - tuto ztrátu tepla omezit nemůžeme. 

3) Konvekce (proudění, vítr) - jedná se o nejvýznamnější ztráty tepla, přičemž se 

projevuje již zmiňovaný Wildchill efekt. 

4) Kondukce (kontakt) - ztráta tepla může nastat suchou cestou (do ruky 

vezmeme chladný předmět) nebo mokrou (mokré chladné rukavice). 

5) Odpařování (pocení) - tato forma je žádoucí, protože se organismus touto 

cestou brání přehřátí při fyzické aktivitě. 

[10] 

Z toho vyplývá, že ochranný oděv by měl být větruvzdorný, nepromokavý a prodyšný. 

Běžný zásahový oblek má výborné nepromokavé vlastnosti. Odolá částečně i větru, ale 
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prodyšnost je i přes membránu z důvodu několikavrstveného obleku špatná. Hasiči se pod 

tímto oblekem zapotí a navlhnou zkondenzovanou vodou. V případě malé fyzické zátěže a 

nezahřívání mokré vrstvy oděvu pak cítí chlad. Další ochranné obleky uvedené v kapitole 5.1. 

( protichemické obleky, obleky proti sálavému teplu) nejsou vůbec prodyšné. Prodyšnost 

v těchto případech není důležitá, požadují se jiné důležité vlastnosti, které nejsou 

s prodyšností v kompatibilitě. Předpokládá se, že ihned po práci se hasič převlékne do 

suchého oblečení a tak nehrozí ztráta tepla a prochladnutí. 

Pro ochranný oděv hasičů-lezců je důležité zaručit, aby vyprodukované teplo bylo 

menší než tepelné ztráty, a aby zároveň nedocházelo ke kondenzaci par. Proto je nejideálnější 

použít systém používaný pro oblečení při outdoorových aktivitách. 

6.1 Oblečení jako systém 

Nejlepší ochranu proti chladu zaručíme tzv. cibulovým principem. Jedná se o systém 

několika vrstev, které na sebe navazují a společně fungují. Nejčastěji se používá třívrstvý 

systém (Obrázek číslo 10). [10] 

 

Obrázek 10 Oblečení jako systém [10] 
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První vrstva – transportní 

Jedná se o sací (transportní) vrstvu, jejímž úkolem je odvod vlhkosti v kapalném stavu 

od pokožky. Oblečení je vyrobeno nejčastěji ze syntetických materiálů jako například 

z polyesteru, polyamidu či polypropylenu.  V posledních letech zažívá návrat i přírodní vlna. 

[10] 

Druhá vrstva – izolační  

Druhá vrstva je izolační a slouží k zamezení tepelných ztrát. Nejčastěji se vyrábí ze 

syntetických materiálů, které mají řadu výhod. Zachovávají si izolační vrstvu i po zvlhnutí 

mají větší rychlost odvodu vlhkosti a většinou nižší vlhkost. Požívá se tradiční materiál flís – 

polyesterové rouno (zabraňuje pouze konvekci tepla)nebo tzv. soft shellů, který zabraňuje 

ztrátě tepla konvekcí a větrem. Mluvíme o materiálu Windstopper, No windtad. [33] 

Třetí vrstva – svrchní   

Třetí vrstva chrání svou odolností před nepříznivými vlivy počasí (sníh, déšť, vítr) a 

dále je prodyšná, takže chrání vnitřní izolační vrstvy proti akumulaci vlhkosti. 

Nejvýznamnější materiály používané pro třetí vrstvu jsou bezpochyby syntetické, které jsou 

buď s membránou nebo zátěrem. Materiály můžeme podle toho rozdělit na dvouvrstvé, kdy je 

svrchní materiál pevně spojen s funkční vrstvou, a třívrstvé, v nichž je funkční vrstva pevně 

mezi podšívkou a svrchním materiálem. Funkční vrstva je vyrobena z polytetrafluoretylenu 

neboli teflonu a jedná se o membránu GORE-TEX.  Další možností je materiál polyuretan, 

zde se jedná se o membrány Gelantos, BlockVent apod. [33] 
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7 Základní technické parametry materiálů 

Voděodolnost 

Schopnost materiálu odolat vodě vyjadřuje parametr výška vodního sloupce. 

Nejčastěji se udává v jednotce mm vodního sloupce. Čím vyšší je hodnota, tím lépe odolá 

materiál vodě. Norma udává, že materiál se prezentuje jako nepromokavý, když odolá 

vodnímu sloupci alespoň 2 000 mm. Při práci hasiče-lezce je voda do oděvu i vtlačována, 

například při sedu intenzitou 5 000 mm vodního sloupce nebo v kleku intenzitou 12 000 mm 

vodního sloupce. Pro ochranu hasiče-lezce je vhodné zvolit materiál s výškou vodního 

sloupce minimálně 20 000 mm. Tato hodnota se udává i při outdoorových činnostech. [34] 

Prodyšnost 

Prodyšnost udává schopnost materiálu propouštět vodní páru vyprodukovanou 

lidským tělem do okolního prostředí. Nejčastěji se udává prodyšnost v parametrech Ret a 

MVTR. Ret nám udává odpor proti průnikům vodních par, udává se v  jednotce Pa.m
2
/W a 

má jednoduchou číselnou interpretaci. Čím nižší je Ret, tím lepší má oděv prodyšnost. 

Hodnoty menší než 6 znamenají velmi dobrou prodyšnost. Nejlepší materiály dosahují Ret 

nižších než 4. Druhá metoda MVTR se udává v jednotkách g/m
2
/24hod. Tato jednotka udává, 

kolik gramů páry se odpaří přes 1m
2
materiálu za 24 hodin. Lidské tělo produkuje při běhu až 

25 000 g/m
2
/24hod, při extremní fyzické námaze až 35 000g/m

2
/24hod. [35] 

V následující tabulce číslo 8 je vidět přibližný vztah mezi Ret a MVTR 

Tabulka 8 vztah mezi Ret a MVTR [35] 

Ret MVTR [g/m
2
/24hod] Slovní hodnocení 

< 6 >20 000 Velmi dobrá 

6-13 9 000- 20 000 Dobrá 

13-20 5 000- 9 000 Uspokojivá 

>20 < 5 000 Neuspokojivá 

 

Je důležité uvést, že existuje více než pět norem stanovujících postupy pro určení 

prodyšnosti membrány. Každá norma zvýhodňuje určitou membránu a je pak velmi složité 

zjistit, která membrána je nejlepší. Výrobci si pak použijí nejlepší hodnoty, které ale 
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membrána dosahuje jen při určité vlhkosti a teplotě. V následujícím obrázku číslo 11 je 

uveden test americké armády DMPC pro outdoorové membrány. Výhodou testu je, že je 

nezávislý. Armáda neprotěžuje obchodní značku a zakládá si na tom, aby jejich vybavení bylo 

špičkové. Další výhodou je, že tento test závisí na vlhkosti prostředí.  

 

Obrázek 11 test DMPC pro outdoorové membrány [91] 

Membrány z PU nebo s kombinovanou membránou PTFE a PU (například GORE-

TEX) mají výbornou prodyšnost při vysoké úrovni vlhkosti. Z grafu je vidět, že při nízké 

vlhkosti jejich prodyšnost velmi klesá. Naproti tomu hydrofóbní neporézní membrány (jako 

eVent, Entrant, BlockVent) mají výbornou prodyšnost i při nízké vlhkosti. Jejich prodyšnost 

se s relativní vlhkostí skoro nemění.  

Další nevýhodou porézní hydrofobní membrány je, že se časem póry zanáší a 

funkčnost prodyšnosti se ztrácí. 
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8 Dotazník 

8.1 Cíl výzkumu 

Dotazník měl za úkol zmapovat používané a zkoumané ochranné oděvy a další 

vybrané osobní vybavení v České republice a zhodnotit tyto prostředky. 

8.2 Metoda sběru dat 

Dotazník je rozdělen do osmy podkapitol, které se zaměřují na vybrané OOPP. Hasiči-

lezci hodnotili anonymně jednotlivá kritéria OOPP podle svého subjektivního mínění, zda 

OOPP vyhovuje danému kritériu na výbornou až nedostatečnou. Důležitá kritéria byla 

navržena z analýzy charakteru práce a prostředí, kde hasiči-lezci pracují. 

Dotazník byl rozšířen mezi respondenty pomocí e-mailu po celé ČR přes hlavní 

instruktory HZS krajů s žádostí o vyplnění a předání dalším hasičům-lezcům. Nedá se proto 

přesně říci, kolik osob bylo osloveno. 

Na dotazník odpovědělo celkem 42 respondentů. Důvod tak malého počtu 

odevzdaných dotazníků je ten, že za některé kraje odevzdal dotazník pouze hlavní instruktor 

s tím, že je to v celém kraji stejné. Další důvod je ten, že pro většinu hasičů-lezců byl dotazník 

příliš složitý ne z důvodů rozsáhlosti, ale z důvodu, že ani oni sami neznají přesný název 

modelů, které používají a nechtělo se jim to zjišťovat. Příklad vyplněného otazník je uveden 

v příloze A. Zbylé vyplněné dotazníky jsou v elektronické podobě přiloženy u diplomové 

práce.  

8.3 Zpracování dat 

Získaná data byla zpracována a analyzována v tabulkovém editoru. Jednotlivé modely 

a jejich kritéria pak byl pomocí funkce průměr vyhodnoceny. Výsledky se pak zaokrouhlily 

na celé číslo. V tabulkách jsou výsledky dotazníku prezentovány grafickou formou a to 

nejlépe hodnocené OOPP ●●●●● a nejhůře ●. 

Do výsledků se u vrchní vrstvy a bot nezapočítalo hodnocení u kritéria voděodolnost u 

OOPP, které se používají méně než dva roky. Tato podmínka je z důvodů, že materiály budou 

mít lepší voděodolnost oproti déle používaným materiálům. Předpokládám, že po dvou letech 

se již voděodolnost měnit nebude.   
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9 Používané a ochranné oděvy a další vybrané osobní vybavení  

V následující kapitole budou rozebrány a charakterizovány nejvíce používané 

ochranné oděvy a další vybrané osobní vybavení hasičů-lezců v ČR a dále u dalších subjektů: 

Letecká služba policie ČR, zahraniční JPO, Horská služba. Tyto subjekty byly vybrány 

z důvodu podobného charakteru prací. V každé kapitole jsou dále uvedeny a zhodnoceny 

výsledky dotazníků, které vyplnili hasiči-lezci pracující v České republice. Následně je u 

každého OOPP doplněna kapitola o průzkumu českého trhu s oblečením a doplňky, které 

odpovídají podmínkám a požadavkům na OOPP uvedených v kapitole 5. Některé postřehy 

vyplynulé z dotazníků jsou uvedeny i v textu jednotlivých kapitol OOPP. 

9.1 Vrchní vrstva 

9.1.1 Vrchní vrstva u HZS ČR 

Ve většině krajích používají hasiči-lezci ochranný oděv firmy DEVA, zatímco 

v Královéhradeckém a z části i v Pardubickém kraji se začíná používat od roku 2012 

outdoorové oblečení českého outdoorového výrobce TILAK. 

DEVA 

Nejčastěji používané ochranné oděvy pro hasiče-lezce vyrábí společnost DEVA. 

Společnost Deva je specializovaný výrobce ochranných oděvů pro profese, kde je potřeba 

mimořádná ochrana a komfort v extrémních podmínkách. Firma vyrábí několik variant 

ochranných oděvů určených pro záchranáře a lezecké skupiny a družstva HZS ČR. Firma 

Deva testuje jen podle příslušných norem, které jsou požadovány, u jednovrstvých 

ochranných oděvů podle EN 11612, u zásahových oděvů jednovrstvých pro venkovní požáry 

podle EN 15614, u vícevrstvých pro vnitřní požáry podle EN 469. Pouze model Záchranář II 

je zkoušen podle normy EN 343 Ochrana před nepříznivým počasím. [99] 

Následně budou popsány jednotlivé modely, které hasiči-lezci HZS ČR od firmy DEVA 

oblékají.  

Ochranný oděv LEZEC II 

Jedná se o ochrannou kombinézu, která je vyráběna ve čtyřech variantách. 

I. bavlna, 100 % bavlna, atlasová vazba, 260 g/m2 ± 5% 
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II. PES/ bavlna, 65%Polyester / 35 % bavlna, atlasová vazba, 250 g/m2 ± 

5%NOMEX® Comfort RS, 100%  

III. NOMEX® Comfort, keprová vazba, RipStop, 220 g/m2Certifikát podle EN 

13688, EN 11612, EN 1149-5, EN 13034 

IV. NOMEX® Viscose FR RS, 50% NOMEX Comfort / 50 % Viscose FR, 

keprová vazba, RipStop, 220 g/m2 Certifikát podle EN 13688, EN 11612, EN 

1149-5 

[36] 

Lezec III 

Lezec III je nevyšší řada ochranných oděvů pro hasiče-lezce vyráběná firmou DEVA, 

která je určena pro práci pod vrtulníkem, speleologickou činnost, záchranářskou činnost pro 

práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Lezec III má materiálové složení Nomex
® 

Comfort 

RS, 220 g/m
2
- SOFIGUARD

®
- GORE-TEX

® 
Flamelier A 175 g/m

2 
– PES fleece (vyjímatelná 

vložka). Ochranný oděv má sníženou hořlavost a antistatiku. Je uváděna vysoká odolnost vůči 

vodě, větru a chemikáliim (SOFIGUARD) a mechanickému poškození (zesílená kolena, 

lokty, ramena). Možnost barevných možností modrá, červená a oranžová. Tato kombinéza 

není samostatně certifikována. [36] 

Záchranář II 

Záchranář II je ochranný oděv určený pro speciální záchranářské týmy, důlní 

záchranáře, plynaře a petrochemický průmysl. Složení materiálu obleku je Nomex
®
Diamond 

Ultra, 210 g/m
2 

- SOFIGUARD
®  

- GORE-TEX
® 

Flamelier A 175 g/m
2
. Střihové provedení je 

dvoudílné s kapucí. Vyztužená kolena, ramena, lokty. Barevné varianty modrá, červená, 

oranžová, žlutá, béžová. Oděv je certifikovaný podle normy EN 343 Ochrana před 

nepříznivým počasím. Touto normou se oblek zařazuje do třídy 3 v propustnosti vody a do 

třídy 3 v odolnosti vůči vodním parám. Z toho vyplývá, že odolá tlaku vody vyšším 13 000 

mm  a hodnotu Ret menší než 20. [36,99] 
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Obrázek 12 příklady ochranného oděvu značky Deva pro hasiče-lezce (lezec II, Lezec III, 

Záchranář II) [36] 

TILAK 

Tilak je česká firma zabývající se výrobou outdoorového oblečení. Jako jediná firma 

v České republice má certifikaci pro šití z materiálu GORE-TEX. Dále šije 

z WINDSTOPERU a POLARTECTU. Jedná se o přední značku outdoorového oblečení 

v ČR. V Královéhradeckém a z části v Pardubickém kraji nosí hasiči-lezci jako vnější 

ochrannou vrstvu dva modely nejvyšší řady výrobků od firmy Tilak, konkrétně Raptora 

Evolution. 

Bunda Rapror (obrázek číslo 13) je vyrobena z materiálu GORE-TEX PRO a je 

vhodná zejména pro horolezectví a extremní podmínky. Tato bunda má zesílené exponované 

partie, ventilační systém pod pažemi, stahování v bocích a na kapuci, jednodotykové 

stahování rukávů a prodloužený zadní díl. [37] 

Bunda Evolution (obrázek číslo 13) je vyrobena z nové generace třívrstvého materiálu 

GORE-TEX Pro Shell. Bunda je vhodná zejména pro horolezectví, extremní lyžování a 

extremní podmínky. Má ventilační systém pod pažemi, stahování v bocích a na kapuci, 

jednodotykové stahování rukávů a prodloužený zadní díl.  [37] 
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Obrázek 13 bundy Evolution/Raptor [37]  

 

Kalhoty používá Královohradecký kraj ve dvou variantách firmy Tilak, Raptor a 

Evolution.  

Kalhoty Tilak Raptor (obrázek číslo 14) jsou vhodné pro nejnáročnější aktivity. Jsou 

zvýšené a jsou zhotoveny z materiálu GORE-TEX Pro Shell se zvednutým pasem. Kalhoty se 

navíc dají rozepnout po celé délce zipy se dvěma jezdci, jsou vyztužené kolem kolenou, 

kotníků a na zadním dílu. Nohavice jsou ukončeny protisněhovou zábranou a stahováním. 

[37] 

Kalhoty Evolution (obrázek číslo 14) jsou kalhoty vyrobené z nové generace 

třívrstvého materiálu GORE-TEX Pro, které jsou vhodné pro nejnáročnější aktivity jako 

horolezectví a skialpinismus. Kalhoty jsou rozepínací po celé délce zipy se dvěma jezdci, 

stahovací kolem kotníků a ukončené protisněhovou zábranou. [37] 
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Obrázek 14 Kalhoty Evolution/Raptor [37] 

9.1.2 Ostatní organizace a zahraniční 

Horská služba 

Horská služba je komplexně vybavena oblečením Tilak modelem Evolution. [24] 

Polsko 

Hasiči-lezci v Polsku používají kombinézu nebo dvoudílný ochranný oděv z tenkého 

materiálu do zásahů v mírných klimatických podmínkách. Dále nehořlavou kombinézu 

nepromokavou a prodyšnou horších klimatických podmínek. Dále kombinézu na cvičení a 

práci nebo do špinavého prostředí. [38] 

Slovensko 

Slovenská republika nevybavuje hasiče-lezce speciálním ochranným oděvem. Hasiči–

lezci používají pro svou práci buď staniční uniformu „pracovní stejnokroj II“, nebo běžný 

zásahový ochranný oděv Fireman či Tiger plus. [96] 

Švýcarsko 

Švýcarsko nemá jednotné pokyny pro vybavení hasičů-lezců. Jednotlivé stanice, kde 

jsou dislokováni hasiči-lezci, se vybavují různými modely vnější vrstvy. Obecně lze ale říci, 

že se vybavují outdoorovou vrchní vrstvou a to v několika variantách. Například ve městě 

Bern jsou hasiči-lezci vybaveni bundou proti dešti, softshellovou bundou, péřovou bundou, 

kalhotami proti dešti a softshellovými kalhotami od firem Haglöfs a Mammut. Jedná se o 
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totožné vybavení, kterými je vybavena Horská záchranná služba ve Švýcarsku. Koncept 

používání vrchní vrstvy je, že v případě zásahu v podmínkách nevhodných pro outdoorové 

oblečení (špinavé prostředí atd.) používají klasický zásahový ochranný oděv. [97,98] 

Německo 

Němečtí hasiči-lezci mají být vybaveni podle předpisů dvoudílným oděvem nebo 

jednodílnou kombinézou, které mají chránit hasiče proti nepříznivým klimatickým 

podmínkám a mají mít mechanickou pevnost. [39] 

9.1.3 Vyhodnocení dotazníku - vnější vrstvy používané u HZS ČR 

V následující tabulce číslo 9 jsou výsledku průzkumu vrchního oblečení hasičů-lezců.  

Tabulka 9 Výsledku průzkumu vrchního oblečení hasičů-lezců.  

 

 Lezec II Lezec III 
Záchranář 

II 

Tilak Evolution / 

Raptor 

voděodolnost ● ●●●● ●●● ●●●●● 

prodyšnost ●●●● ●●● ●● ●●●● 

neomezení v pohybu ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●● 

komfort nošení ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●● 

odolnost vůči 

mechanickému 

poškození 

●●● ●●●● ●●●● ●●●● 

odolnost vůči větru ● ●●●●● ●●● ●●●●● 

využitelnost kapes ●●● ●●●● ●●●● ●●●●● 

 

Z průzkumu vyplynulo, že nejvíce jsou hasiči-lezci spokojeni s outdoorovým 

vybavením, který jim přináší nejlepší komfort a funkčnost. Dávají mu dokonce přednost před 

speciálním záchranářským oděvy od firmy Deva.  
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9.1.4 Průzkum trhu 

Při průzkumu českého trhu zjistíme, že firma DEVA je jediná, která vyrábí a nabízí 

speciální ochranné oděvy pro hasiče-lezce. Zahraniční firmy samozřejmě vyrábí tyto speciální 

oděvy také, ale z důvodů případných oprav nepředpokládám jejich pořízení. Vzhledem 

k tomu, že výborně byly hodnoceny outdoorové oděvy, tak zde uvedu další výrobce s modely, 

které mají stejné nebo lepší parametry než používané modely Tilaku. 

Po konzultacích s několika outdoorovými firmami bylo zjištěno, že pouze české firmy 

jsou schopny poskytnout případnou opravu za velmi nízké ceny, vyrobit oděvy na míru včetně 

barevné provedení na přání, vyztužení nejvíce namáhaných partií nebo umístění nápisů.  

V ČR existuje několik výrobců outdoorových bund a kalhot (firmy Pinguin, Hannah, 

Humiatd), ale pouze firma High Point udává parametry dosahující parametrů bundy a kalhot 

Tilak Evolution. V následující tabulce číslo 10 jsou uvedeny dva hlavní parametry nejvyšších 

modelů bund, které jsou vhodné pro horolezectví a outdoorové aktivity v nejnáročnějším 

počasí od jednotlivých výrobců v České republice. 

Tabulka 10 Čeští výrobci outdorového oblečení [40,45,46,47,48] 

 

Výrobce / Název Membrána Vodní sloupec [mm] Ret [m
2
.Pa.W

-1
] 

Tilak Evolution GORE-TEX Pro Shell 28 000 < 4,0 

HannahMAVERICK 

MAN 
ClimaticExtreme 3L 25 000 < 6 

Pinguin STRATOS A.C.D. membrane 3, 30 000 < 6 

Humi CERRO 

TORRE 

Sympatex
®
 

PERFORMANCE 
50 000 < 5,1 

High Point 

PROTECTOR 2.0 
BlocVent 25 000 < 4,2 

Directalpine DEVIL 

ALPINE 
Diaplex 20 000 < 5,5 
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High point 

Firma High Point je spolu s firmou Tilak přední výrobce svrchního oblečení pro 

extremní podmínky. Na rozdíl od firmy Tilak používá membránu BlocVent. 

Bunda Protector 2.0 (obrázek číslo 15). je technická nepromokavá bunda s výjimečnou 

prodyšností a voděodolností. Bunda je vyrobena z nejmodernějšího laminátu japonské výroby 

BlocVent. Bunda má výztuhu ramen, ventilační systém pod pažemi, stahování v bocích a na 

kapuci, jednodotykové stahování rukávů. [40] 

Kalhoty Protector (obrázek číslo 15) jsou vyrobené ze stejného materiálu jako bunda 

Protector 2.0. a jsou vhodné pro nejnáročnější aktivity jako horolezectví a skialpinismus. 

Kalhoty jsou rozepínací po celé délce zipy se dvěma jezdci a vyztuženy v oblasti kotníků. 

[40] 

 

Obrázek 15 Bunda a kalhoty Protector [40] 

 

9.2 Vnitřní vrstva 

9.2.1 Vnitřní vrstva u HZS ČR 

V následující tabulce číslo 11 jsou uvedeny vrstvy, které se podle dotazníku používají 

u HZS ČR. První dvě vrstvy splňují vyhlášku 69/2014. 
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Tabulka 11 Vnitřní oblečení používané u hasičů-lezců [41,42,43,44,36] 

 Materiál 

DevaGrey 

 Tričko 
60%  Bavlna a 40% Viskóza 

Devold -Protection TOTAL 

 Tričko 

 Kalhoty 

50% Merino woll a 50% Lenzing FR 

Lezec III  

 kombinéza 
PES fleece 

Warmpeace 

 Tričko – Lester 

 Kalhoty - Deere 

Powerstretch 

Moira  

 kombinéza Trio 
Polypropylen Moira 

 

Většina hasičů-lezců používá při své činnosti trička Deva Grey. 

9.2.2 Ostatní organizace a zahraniční 

Horská služba ČR 

Při své práci používá HS prádlo od firmy Ortovox. Jedná se o modely Merino 

Competitionlong Sleeve zip a Merino Competition ¾. Jedná se o materiál složený z merino 

vlny 80 % polyamidu 17 % a elastanu 3 % [49, 24] 

Polsko 

Hasiči-lezci používají izolační kombinézu z materiálu Polartec. Dále letní a zimní funkční 

spodní prádlo. [38] 

Slovensko 

Hasiči používají vnitřní vrstvu totožnou se zásahovou běžnou vrstvou. Slovenská 

republika nenastavuje minimální požadavky na zásahová trička u HZS SR jako ČR.  [96] 

Švýcarsko 
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Hasiči-lezci používají ve Švýcarsku funkční prádlo a to nejčastěji ve třech modelech, 

tričko s krátkým rukávem, tričko s dlouhým rukávem a kamaše. Nejčastěji od outdoorových 

firem Mammut a Haglöfs. [97,98] 

9.2.3 Vyhodnocení dotazníku - vnitřní vrstvy používané u HZS ČR 

V tabulce 12 je uvedeno hodnocení vnitřní vrstvy používané u HZS ČR, hasičů – 

lezců. Nejhůře dopadla vnitřní vrstva Deva Grey složení bavlna 60 % a viskóza 40 %. Ostatní 

vnitřní vrstvy vyšly shodně.  

Tabulka 12 Výsledku průzkumu vnitřního oblečení hasičů-lezců 

 

Warmpeaces 

(kalhoty, 

tričko) 

Devold Protection 

(kalhoty, tričko) 

Lezec III 

kombinéza 
Tričko 

DevaGrey 

Moira 

kombineza 

odvod potu ●●●● ●●●● ●● ●● ●●●● 

komfort 

nošení 
●●●●● ●●●●● ●●●● ●●●● ●●●●● 

.  

9.2.4 Průzkum trhu 

Je velmi složité stanovit výhody a nevýhody konkrétních značek výrobců funkčního 

prádla. Funkčnost se při testování velmi obtížně určuje a nelze nijak hodnotově uvést. 

Z těchto důvodu nelze vyzdvihnout modely a značky, které mají nejlepší vlastnosti. 

Nedoporučoval bych kombinézu z důvodu možného omezení pohybu a nemožnosti obléknout 

pouze například horního dílu vnitřní vrstvy. 

Při nákupu musíme nejprve rozhodnout, zda budeme oblékat hasiče-lezce do jedné 

vrstvy, která bude mít transportní i izolační vlastnosti a bude se využívat celoročně, nebo zda 

budou hasiči-lezci vybaveni dvěma spodníma vrstvami transportní a izolační. Hasič-lezec si 

pak na základě klimatických podmínek obleče izolační vrstvu nebo nikoliv. 

Na základě toho se si pak můžeme vybrat výrobek z velké škály výrobců a modelů. 

Není možné zde vyzdvihnout jednu značku nebo model, který by svou kvalitou převyšoval 

všechny ostatní. Budeme pouze požadovat vlastnosti, které jsou uvedeny v kapitole 6.3, které 

jsou ovšem proklamovány na webových stránkách skoro všech výrobců funkčních materiálů. 
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9.3 Boty 

9.3.1 Boty u HZS ČR 

Hasiči-lezci používají boty od různých značek a pro přehlednost si je můžeme rozdělit 

do tří skupin na hasičské, speciální a outdoorové boty. Nejčastěji se používají outdoorové 

boty od zahraničních výrobců s Goretexovou úpravou. Hasičské boty se používají pro běžné 

zásahy. Používají se různé modely od značek Zeman, SamTrade a Haix. Tyto boty nejsou pro 

činnost hasičů-lezců vhodné nejen pro svou hmotnost, ale i pro velikost a horší držení na 

noze. Používané boty a jejich specifikace je uvedena v následující tabulce (speciální a 

outdoorové boty). Vždy se jedná o kotníkové boty se šněrováním. Používané modely obuvi 

jsou uvedeny v tabulce číslo 13. 

Tabulka 13 Obuv používaná u hasičů-lezců [50,51,52,53,54,55,56,57,58,59] 

 materiál membrána podešev Hmotnost [g] 

Speciální boty  

Prabos Barracuda 

GTX 

hovězinová 

useň 

GORE-TEX 

Performance 

Comfort 

Pryž/Pu/TPU 1600 

Outdoorové boty  

Scarpa Nepál Pro kůže GORE-TEX Vibram 1660 

Scarpa Ladakh kůže GORE-TEX Vibram 1650 

LowaRenegade Nubuk GORE-TEX 
Vibramu 

EVO 
1100 

Bennon O2 Nubuk SYMPATEX Vibram 1479 

Hanwarg  Badile MID 

GTX 

 

Umělý 

materiál a 

kůže 

GORE-TEX 
Vibram 

Climbing 
530g 

Ardon Defender Nubuk SYMPATEX Vibram - 

Olang Tarvisio 

Umělý 

materiál a 

kůže 

OLANTEX 

 

Vibram XS 

Trek 
1390 

LaSportiva Tibet kůže GORE-TEX Vibram 1380 
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Salewa Bizon Trek Semiš GORE-TEX 
Vibram 

Tsavo 
1400 

Prabos Profi condor 

GTX 
Nubuk GORE-TEX 

GEPARD - 

Pu/Pryž 
1570 

  

Z tabulky je vidět, že HZS ČR používá velkou škálu bot od různých výrobců.  

9.3.2 Ostatní organizace a zahraniční 

Horská služba ČR 

Obuv používaná u HS je Ranger GTX od firmy Lowa. Tento model byl již popsán 

v předchozí kapitole. [24] 

Polsko 

Hasiči-lezci v Polsku používají zásahové boty dále trekingové boty s membránou. [38] 

Slovensko 

Hasiči-lezci jsou na Slovensku vybaveni běžnou zásahovou obuví jako například Haix, 

Bardejov atd. Věstník ministerstva vnitra Slovenské republiky číslo 43 z roku 1998 (stále 

platný) udává základní vybavení člena lezecké skupiny. Mezi základní materiálovo-technické 

vybavení patří obuv se zpevněným kotníkem a neklouzavou podrážkou. [96] 

Švýcarsko 

Při zásazích používají hasiči-lezci outdoorové boty. V Bernu mají dvě varianty 

pohorek - celoroční boty (značka La Sportiva) a pohorky do sněhu (značka MSR). [97,98] 

Německo 

Hasiči-lezci v Německu mají používat podle předpisů šněrovací obuv, která má chránit 

hasiče proti nepříznivým klimatickým podmínkám a má mít mechanickou pevnost. [39] 

9.3.3 Vyhodnocení dotazníku - ochranná obuv používaná u HZS ČR 

V následující tabulce číslo 14 je vyhodnoceno hodnocení uživatelů jednotlivých 

speciálních a outdoorových bot. 
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Tabulka 14 Výsledku průzkumu obuvi hasičů-lezců 

 voděodolnost prodyšnost komfort nošení odolnost vůči 

mechanickému poškození 

Speciální boty  

PrabosBarracuda 

GTX 
●●●●● ●●● ●●●● ●●●● 

Outdoorové boty  

ScarpaNepál Pro ●●●●● ●●●●● ●●●● ●●●●● 

Scarpa Ladakh ●●●●● ●●●●● ●●●● ●●●●● 

Lowa Renegade ●●●● ●●●● ●●●● ●●● 

Bennon O2 ●● ●●● ●●●● ●●● 

Hanwarg  Badile 

MID GTX 
●●●●● ●●●● ●●●●● ●●●● 

Olang Tarvisio ● ●●● ●●●● ●●● 

LaSportiva Tibet ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●● 

Salewa Bizon 

Trek 
●●●●● ●●●● ●●● ●●●●● 

Prabos Profi 

condor GTX 
●●●● ●●●● ●●●●● ●●● 

 

Z hodnocení uživatelů nejlépe vyšly outdoorové boty značky Scarpa, Hanwag a La 

sportiva, které byly hodnoceny výborně nebo chvalitebně.  

9.3.4 Průzkum trhu 

Vzhledem k tomu, že většina modelů je již používaná a průzkumem nebyly nalezeny 

jiné boty, které by měly výhody oproti používaným modelům, nebudu zde uvádět jiné typy a 

značky.  



 

 

50 

 

9.4 Přilba 

9.4.1 Přilba používaná u HZS ČR 

Hasiči-lezci nejčastěji používají přilby speciálně vyrobené a konstruované pro práci ve 

výšce a záchranáře. Nejčastěji se používají dvě varianty přileb od francouzské firmy 

Petzl.V tabulce číslo 15 jsou uvedeny přilby používané dle dotazníku u HZS ČR 

Tabulka 15 Přilby používané u hasičů-lezců [60,61,62,63,64] 

 
Hmotnost 

[g] 

Upevnění 

čelové 

lampy 

Větrací 

otvory 

(počet) 

Tříbodové 

upínaní 

Nastavitelné 

objímka 

hlavy 

Normy 

PETZL 

Alveo 

Best 

350 ano ne ano ano 

EN 397 

EN 

12492 

PETZL 

Vertex 

Best 

445 ano ne ano ano 

EN 397 

EN 

12492 

PETZL 

Vertex 

Vent 

445 ano 

ano (10) 

lehce 

uzavíratelné 

ano ano 

EN 397 

EN 

12492 

KASK 

Plasma 

Work 

380 ano 

ano (10) 

chráněné 

hliníkovou 

síťkou 

ano ano EN 397 

Petzl 

Elios 
330 ano ne ano ano 

EN 

12492 

 

Normy: EN 397 (průmyslové ochranné přilby) a EN 12492 (Horolezecká výstroj- Přilby pro 

horolezce). 

Rozdíl oproti PETZL Vertex Best PETZL Vertex Vent je pouze ve větracích otvorech. 

Všechny přilby se vyrábí minimálně ve čtyřech barevných variantách. Používané přilby jsou 
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až na Petzl Elios přilby určené pro záchranáře a práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Přilba 

Petzl Elios je univerzální přilba pro sportovní lezení, horolezectví i pro záchranu a práci ve 

výšce a nad volnou hloubkou. Příklady pracovních a horolezeckých přileb je vidět na obrázku 

číslo 16.  

 

Obrázek 16 Příklady přileb používaný u HZS ČR při páci ve výšce a nad volnou hloubkou 

[92] 

9.4.2 Ostatní organizace a zahraniční 

Horská služba ČR 

Horská služba ČR používá přilbu Petzl Vertex Vent. [24] 

Polsko 

Hasiči-lezci používají přilbu. V metodice není uvedeno, zda jde o horolezeckou přilbu nebo 

zásahovou. [38] 

Slovensko 

Věstník ministerstva vnitra Slovenské republiky číslo 43 z roku 1998 (stále platný) 

udává mezi základními vybavení hasiče-lezce „ochrannou přilbu (horolezeckou)“. Hasiči-

lezci jsou vybaveni standartními horolezeckými přilbami různých výrobců, patří mezi ně např. 

Singing rock, Petzl, Mammut. [96] 

Švýcarsko 

Ve Švýcarsku jsou hasiči-lezci vybaveni horolezeckými přilbami. Nejčastěji 

používaná přilba je Petzl Vertex Vent. [97,98] 

Německo 
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V německých předpisech vyžadují u ochranné přilby držáky pro svítilnu a držáky na 

brýle. Přilba by měla být vhodná pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. [39] 

9.4.3 Vyhodnocení dotazníku - ochranná přilba používaná u HZS ČR 

V následující tabulce 16 jsou uvedeny výsledky spokojenosti z průzkumu mezi hasiči-

lezci. 

Tabulka 16 Výsledku průzkumu přileb u hasičů-lezců 

 

 Petzl Alveo  best 
Petzl Vertex 

best 

KASK Plasma 

Work 
Petzl Elios 

pohodlnost nošení ●●●● ●●●● ●●● ●●●● 

seřízení rozměrů ●●● ●●● ●●●● ●●●● 

 

Z následující tabulky i z písemného hodnocení dotazníku vyplynulo, že přilby Petzl 

model Aleo a Vertex se velmi špatně upravují na hlavě. Na toto si stěžovala velká část 

respondentů. 

9.4.4 Průzkum trhu 

V následující tabulce číslo 17 jsou uvedeny přilby, které jsou vhodné k záchraně a 

práci ve výšce a nad volnou hloubkou. 
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Tabulka 17 Další vhodné přilby vhodné pro hasiče-lezce [65,66,67] 

 

 
Hmotnost 

[g] 

Upevnění 

čelové 

lampy 

Větrací otvory 

(počet) 

Tříbodové 

upínaní 

Nastavitelné 

objímka 

hlavy 

Normy 

Venitex 

GRANITE 

WIND 

 

318 ano 
ano (10) 

neuzavíratelné 
ano ano EN 397 

Singing 

rock 

KAPPA 

WORK 

330 ano 

ano (8) 

neuzavíratelné, 

chráněné 

mřížkou 

ano ano EN 397 

KONG 

Mouse 

Work 

360 ano ne ano ano EN 397 

 

Je velmi složité vyzdvihnout jeden model, protože každý splňuje požadavky a 

prezentuje se jako dokonalý. Velmi dobře se hasiči-lezci vyjadřovali k předchozímu modelu 

přilby Petzl Ecrin roc, která se již bohužel nevyrábí. Nynější modely Petzl považují hasiči-

lezci za nepovedený meziprodukt. Pouze testováním při práci, bychom mohli určit výhody a 

nevýhody jednotlivých modelů. 

9.5 Rukavice 

9.5.1 Rukavice používané u HZS ČR 

V následující kapitole jsou uvedeny nejčastěji používané rukavice u HZSČR. 

Používají se dva modely, a to prstové a bezprstové. U některých skupin hasičů-lezců používají 

navíc zimní model prstových rukavic do chladného počasí. Nejčastěji používané rukavice jsou 

charakterizovány v tabulce číslo 18.  
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Tabulka 18 Rukavice používané u hasičů-lezců [68,69,70,71,72,73,74,75,37] 

 materiál Suchý 

zip na 

zápěstí 

membrána normy povedení  

PetzlCordexK52 

 
Kůže/kevlar ano - 

EN420 

EN388 
prstové 

PetzlCordex plus Kůže/kevlar ano - 
EN420 

EN388 
prstové 

CMC rescue 

 
Kůže/kevlar - - - prstové 

Meander přírodní usně ano - - prstové 

Holík Rebecca 3 

 

přírodní usně 

koziny 
ano - 

EN420 

EN388 

prstové/bezprstov

é 

Holík Moreen 

 

usně 

koziny/kevlar 
- - 

EN420 

EN388 
prstové 

SINGING ROCK 

Grippy 

 

kůže ano - 
EN420 

EN388 

prstové/bezprstov

é 

Kong Alex 
kůže/kevlar/ny

lonu 
ano - 

EN420 

EN388 

bezprstové (tři 

prsty) 

Zimní rukavice  

Marmot Exum Guide 

Undercuff Gloves 
nylonu a kůže ano MemBrain - prstové 

Tilak ICE GTX 

 

syntetické 

kožešiny 
- 

GORE-

TEX 
- prstové 

Snickers Workwaer 

polyamid/poly

ester/P.V.C/ba

vlna 

- - 
EN388 

EN511 
prstové 

 

Normy EN 420 – Všeobecné požadavky na ochranné rukavice. Norma EN 388 – 

Rukavice chránící proti mechanickým rizikům. Norma EN511 – Rukavice chránící proti 

chladu.  

9.5.2 Ostatní organizace a zahraniční 

Horská služba ČR 

Každá oblast HS používá rozdílné modely rukavic. Například HS Šumava používá 

rukavice Petzl Cordex plus. [24] 

Polsko 

V Polsku se používají technické zimní rukavice a technické rukavice. [38] 
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Slovensko 

. Věstník ministerstva vnitra Slovenské republiky číslo 43 z roku 1998 (stále platný) 

udává mezi základními vybavení hasiče-lezce „pětiprsté rukavice s izolační vložkou na 

dlani“. Hasiči-lezci na Slovensku jsou vybaveni modelově stejnými rukavicemi jako hasiči-

lezci v ČR. [96] 

Švýcarsko 

Hasiči- lezci jsou vybaveni dvěma variantami rukavic, odlišují technické (v Bernu 

například od značky Roeckl) a zimní rukavice (značka Mammut). [97,98] 

Německo 

Hasiči-lezci v Německu mají používat dle předpisů rukavice proti klimatickým jevům, 

třecímu teplu a mechanickému poškození. [39] 
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9.5.3 Vyhodnocení dotazníku - rukavice používané u HZS ČR 

V následující tabulce 19 je uveden výsledek průzkumu hasičů-lezců. 

Tabulka 19 Výsledku průzkumu rukavic hasičů-lezců 

 Voděodolnost 
odolnost vůči 

větru 

manipulace 

s materiálem 

odolnost vůči 

mechanickému 

poškození 

PetzlCordex K52 ●●● ●●●● ●●●● ●●●● 

Petzl Cordex plus ●● ●●●● ●● ●●●● 

CMC rukavice ●● ●● ●● ●●● 

Holík Rebecca 3 ●●● ●●● ●●●●● ●●●● 

Meander ● ●●●● ●●●● ●●● 

Holík Moreen ●●● ●●● ●●●●● ●●● 

SINGING ROCK 

Grippy 
●●● ●●● ●●● ●●● 

Kong Alex ●●● ●●● ●●●● ●●●● 

Zimní rukavice  

Marmot Exum 

Guide Undercuff 

Gloves 

●●● ●●●● ●●●● ●●●● 

Tilak ICE GTX ●●●●● ●●●●● ●●●●● ● 

Snickers 

Workwaer 
●●●●● ●●●●● ●●●● ●●●● 

 

Z průzkumu vyšly nejlépe technické rukavice PetzlCordexK52 a Holík Rebecca 3. 

Zimní rukavice pak Snickers Workwaer. 

9.5.4 Průzkum trhu 

Trh nabízí velké množství lezeckých a zimních rukavic. Nejzákladnější, které jsou 

certifikovány EN 388 a EN 420 se již používají a jsou uvedeny v předchozí tabulce X. 
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9.6 Kukla 

9.6.1 Kukla používaná u HZS ČR 

Nejčastěji používají hasiči-lezci kuklu Nomex, která se používá i při běžných zásazích 

HSZ ČR. Nejsou tedy speciálně vybaveni kuklami. Pouze v několika územních odborech 

(například územní odbory v Královohradeckém kraji) vybavují hasiče-lezce kuklou. Jedná se 

o outdoorové kukly z materiálu vhodných do špatných klimatických podmínek. V následující 

tabulce číslo 20 jsou uvedeny příklady kukel používané u HZS ČR. 

Tabulka 20 Kukly používané u hasičů-lezců [36,76,77,78] 

 Materiál 

Kukla NOMEX Nomex Comfort 

Meander PPS Polartec Control Power Stretch 

Warmpeace Balaclava Thermolite 

Devold Merino vlna 

 

9.6.2 Ostatní organizace a zahraniční 

Švýcarsko 

Ve Švýcarsku nejsou hasiči-lezci vybaveni kuklou. Hasiči-lezci jsou vybaveni pouze 

čepicí pod helmu (Mammut). [97,98] 

Polsko 

Hasiči-lezci používají speciální kuklu, zimní kuklu anebo mají k dispozici zimní čepici 

pod helmu s membránou. [38] 
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9.6.3 Vyhodnocení dotazníku - ochranná kukla používaná u HZS ČR 

V následující tabulce 21 je vidět spokojenost hasičů-lezců s používanými ochrannými 

kuklami. 

Tabulka 21 Výsledku průzkumu kukly hasičů-lezců 

 Kukla NOMEX 
Kukla Meander 

PPS 

Warmpeace 

Balaclava 

Devold 

Prodyšnost ●● ●●●●● ●●●●● ●●●● 

odolnost vůči 

větru 
●● ● ●●● ●●●●● 

komfort nošení ●● ●●●●● ●●●●● ● 

 

Z tabulky je vidět, že kukla Nomex není příliš vhodná pro náročnou činnost hasiče-

lezce. Důvodem je určitě fakt, že kukla primárně zajišťuje ochranu hlavy při požáru proti ohni 

a sálavému teplu, avšak nefunguje dostatečně jako ochrana hlavy proti klimatickým 

podmínkám. Podstatně lépe vyšla z dotazníku kukla firmy Meander a Warmpeace a Devold, 

která je určená přímo do zimního počasí.   

9.6.4 Průzkum trhu 

Na trhu je k dispozici velké množství kukel od českých i zahraničních výrobců. Při 

výběru bychom měli požadovat, aby kukla měla úpravu proti větru, byla prodyšná a elastická. 

Výbornou variantou je kukla KAMA DW 25 z materiálu Windstopper Soft Shell. Můžeme 

vybrat i kuklu bez úpravy proti větru pokud máme vhodnou bundu s kapucí například 

výrobky High Point Impire Balaclava či Tilak kukla PWS. 

9.7 Návleky proti sněhu 

9.7.1 Návleky proti sněhu používané u HZS ČR 

V následující tabulce číslo 22 jsou uvedeny návleky, které se používají u HZS ČR. Je 

důležité uvézt, že tuto osobní výbavu používá jen minimum lezeckých družstev. 
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Tabulka 22 Návleky proti sněhu u hasičů-lezců 

 membrána 

háček na 

přichycení 

návleku na 

tkaničky bot 

stahování v 

horní části 

zip s krycí 

légou na 

suchý zip na 

přední straně 

Outdoordesing eVENT ano ano ano 

Mammut Gaiter 

GTX 
GORE-TEX ano ano ano 

 

9.7.2 Ostatní organizace a zahraniční 

Ostatní organizace ani zahraniční hasiči-lezci neposkytly žádné informace k návlekům.  

9.7.3 Vyhodnocení dotazníku – návleky proti sněhu používané u HZS ČR 

Tabulka 23 Výsledku průzkumu návleků proti sněhu u hasičů-lezců 

 Voděodolnost Prodyšnost Komfort nošení 

Outdoordesing ●●●●● ●●● ●●●● 

Mammut Gaiter GTX ●●●●● ●●●● ●●●●● 

 

Výsledky dotazníku jsou podobné, ale i přesto jsou hasiči nepatrně spokojenější 

s modelem od firmy Mammut. Je to způsobeno pravděpodobně tím, že mají Goretexovou 

membránu. 

9.7.4 Průzkum trhu 

Trh nabízí velkou škálu návleků proti sněhu. Většina výrobků vyrábějící outdoorové 

oblečení vyrábí i návleky proti sněhu. Nelze tedy jeden model pro výborné parametry 

vyzdvihnout všechny parametry jsou velmi podobné a střihově skoro stejné. 

9.8 Brýle 

9.8.1 Brýle používané u HZS ČR 

Podle dotazníku používají hasiči-lezci brýle hlavně na ochranu před poraněním oka a 

slunečním zářením. Brýlemi je vybavena většina lezeckých skupin a družstev. Vzhledem 

k tomu, že trh nabízí širokou škálu brýlí, je i škála používaných brýlí u HZS ČR velmi široká. 
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V následující tabulce 24 jsou uvedeny nejpoužívanější brýle podle dotazníku. Všechny 

uváděné modely prezentují 100% UV ochranu a výbornou ventilaci pro zajištění ventilace 

skla. 

Tabulka 24 Brýle používané u hasičů-lezců [79,80,81,82,83,84] 

 
Výměna zorníku 

(počet skel) 

Výměna nožiček za 

pásek 

použití 

SH + RG Ultra ano (3) ne Sportovní aktivity 

Sulov multi 2 ano (2) ano Sportovní aktivity 

Drager X-Pect ne ne Ochranné pracovní 

UVEX i-vo ne ne Ochranné pracovní 

R2 AT061B ano ano Sportovní aktivity 

Bollé Tracker II ano 
možnost připevnění 

pásku 

Ochranné pracovní 

 

9.8.2 Ostatní organizace a zahraniční 

Polsko 

V Polsku používají hasiči-lezci sluneční brýle a čiré pracovní ochranné brýle. [38] 

Slovensko 

Na Slovensku jsou hasiči-lezci vybaveni bezpečnostními brýlemi ve stylu slunečních 

nebo sportovních. [96] 

Německo 

Hasiči-lezci v Německu mají používat podle předpisů brýle pro ochranu proti slunci, 

klimatickým jevům a proti poškození očí. [39] 

9.8.3 Vyhodnocení dotazníku - ochranné brýle používané u HZS ČR 

V následující tabulce 25 jsou uvedeny nejčastěji používané brýle u HZS ČR 
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Tabulka 25 Výsledku průzkumu ochranných brýlí hasičů-lezců 

 držení na obličeji držení na obličeji 

SH + RG Ultra ●●●●● ●●●●● 

Sulov multi 2 ●●●● ●●●●● 

Drager X-Pect ●●●●● ●●●● 

Uvex i-vo ●●●●● ●●●● 

R2 AT061B ●●●●● ●●●●● 

Bollé Tracker II ●●●●● ●●●●● 

 

Z dotazníku vyšlo hodnocení velmi podobně, a proto nelze vyzdvihnout ani jeden 

model ochranných brýlí. 

9.8.4 Průzkum trhu 

Trh nabízí velkou škálu ochranných brýlí různých značek a nelze zde vyzdvihnout 

jeden model. Zaměřil jsem se při průzkumu na pracovní brýle sluneční, které mají výměnná 

skla a možnost výměny nožiček za pásek či přidělání pásku. Tato kritéria splňují například 

brýle HIGHLANDER od firmy Pyramex. 
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10 Návrh nejoptimálnějších OOPP pro HZS ČR 

V závislosti na výsledcích dotazníků a parametrech udávaných výrobci k jednotlivým 

OOPP, které jsou v současnosti dostupné na trhu, jsem následně navrhl nejoptimálnější OOPP 

pro ochranu a komfort hasičů-lezců.  

10.1 Vnější vrstva 

Jako nejlepší variantu vnější ochranné vrstvy bych navrhoval bundu a kalhoty od 

firmy Tilak model Evolution, nebo od firmy High Point model bundy a kalhot Protector. 

V následující tabulce číslo 26 jsou pro přehlednost uvedeny základní hodnoty těchto dvou 

modelů. Lze ale říci, že tyto materiály patří mezi ty nejlepší, ze kterých se na českém trhu šije. 

Osobně bych dal přednost spíše modelu Protector z důvodů lepší prodyšnosti 

materiálu. Viz kapitola 7. 

Tabulka 26 Porovnání modelů Evolution a Protector [37,40] 

Model Vodní sloupec [mm] Ret [m
2
.Pa/W] 

Evolution min. 28 000 < 4,0 

Protector min. 25 000 < 4,2 

 

Oba dva výrobci mohou udělat na přání speciální barevné provedení oděvu včetně 

nápisů kdekoliv na oblečení, mohou přidat reflexní prvky, zesílit exponované vrstvy, přidat 

suchý zip na jméno nebo provést další drobné úpravy.  

Osobně bych navrhoval pro vnější vrstvu jinou barvu, než jakou nabízí výrobce 

v katalogu, aby se hasiči-lezci odlišili od ostatních a byli lépe viditelní. Nechal bych navíc 

zesílit látku na loktech. Na rukáv bych navrhl přidat pruh tenkého reflexního pásku pro 

zlepšení viditelnosti, na zádech provést nápis HASIČI. V přední části pak našít suchý zip pro 

přidělání jmenovky. Kalhoty bych na rozdíl od bundy volil v tmavším odstínu vzhledem 

k charakteru práce a navíc by doporučoval vyztužení kolen a sedací části. Pod kolena bych 

přidal pro zlepšení viditelnosti pruh tenkého reflexního pásku. 

Následně navrhuji, aby k tomuto ochrannému oděvu byli hasiči-lezci vybaveni ještě 

jedním ochranným oděvem. Například tím, který momentálně používají a který není ještě 
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poškozen. Popřípadě by se mohla pořídit kombinéza Lezec II od firmy Deva. Tento ochranný 

oděv by hasiči-lezci použili, pokud by vykonávali práci, kde by hrozilo značné znečištění 

oděvu a nebyla by potřeba větší ochrana proti klimatickým jevům.   

10.2 Vnitřní vrstva 

Nejčastěji oblékají hasiči-lezci pouze jednu vnitřní vrstvu, ale vzhledem k velkým 

rozdílům teplot v létě a zimě bych návrh rozšířil o dvě vrchní vnitřní vrstvy a jednu spodní 

vnitřní vrstvu. 

Vnitřní vrstva by měla být dvoudílná, měla by se skládat z trička s krátkým rukávem a 

nohavicemi až ke kotníkům a nikoliv Ribano. Koncept dvoudílné vnitřní vrstvy má tu 

výhodu, že v případě teplého počasí by si totiž mohl hasič-lezec obléci jen vrchní vnitřní 

vrstvu. Není možné zde vyzdvihnout jeden model, protože všechny se prezentují jako nejlepší 

a ani z hodnocení dotazovaných respondentů není patrné, který model je nejlepší. Každému 

totiž vyhovuje něco jiného. Doporučil bych jen vybrat tričko od známé značky, které musí 

splňovat požadavky uvedené v kapitole 6.3. 

Jako druhou vnitřní vrstvu bych navrhl oblékat tričko s dlouhými rukávy, které by 

zastupovalo izolační vrstvu. Hasiči-lezci by si jí nosili pouze v chladném počasí. Opět je 

složité vyzdvihnout jeden model, ale opět bych se zaměřil na známé a požadoval bych 

podmínky uvedené v kapitole 6.3. 

10.3 Boty 

Z průzkumu bylo zjištěno, že hasičům-lezcům vyhovuje hodně modelů bot. Speciálně 

bych zde vyzdvihl boty Hanwarg  Badile MID GTX (obrázek číslo X), které používá HZS 

Praha. Bota má velmi malou hmotnost (poloviční až třetinová vůči dalším modelům) a je 

vybavena podrážkou Vibram Climbing, která je určena do velmi exponovaných terénů. 
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Obrázek 17 Bota Hanwarg  Badile MID GTX [93] 

10.4 Přilba 

Při pořízení přilby bych se v závislosti na dotazníku vyhnul pořízení přilbě Petzl 

Alveo a Vertex. Následně bych vybral přilbu s větracími otvory, které se nechají uzavřít nebo 

jsou chráněny proti pronikání vody, bláta a dalším nečistotám. Například přilbu Singing rock 

KAPPA WORK, která jejíž otvory jsou chráněny mřížkou. Přilby bych dále vybavil 

reflexními prvky pro lepší viditelnost v noci. 

 

Obrázek 18 Singing rock Kappa Work [66] 

10.5 Rukavice 

Pro práci hasičů-lezců bych navrhl dvě varianty rukavic. První varianta by měla být na 

celoroční použití a měla by splňovat dobrou manipulaci s materiálem. Z průzkumu u HZS ČR 

byly nejlépe hodnoceny rukavice Rebecca 3 od firmy Holík a Petzl Cordex K52, proto bych 

dal těmto dvěma modelům přednost.  
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Obrázek 19 technické rukavice Rebecca 3 a Petzl Cordex K52 [68,70] 

 

Druhá varianta rukavic by měla chránit hasiče-lezce hlavně proti klimatickým jevům, 

ale i přesto by se s nimi mělo dobře manipulovat s materiálem. Vybral bych proto méně 

robustní rukavice jako například rukavice Snickers Workwaer. 

 

Obrázek 20 zimní rukavice Snickers Workwaer [75] 

 

10.6 Kukla  

Z dotazníku jasně vyplývá, že hasiči-lezci nejsou spokojeni s běžnou zásahovou 

kuklou, a proto bych doporučil pořízení speciální kukly pro práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou. Při nákupu bych se zaměřil na kukly vyrobené z funkčního materiálu a odolné proti 

větru. Velmi dobře byla hodnocena přilba Warmpeace Balaclava. 
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Obrázek 21 Kukla Warmpeace Balaclava [77] 

10.7 Ochrana proti průniku sněhu 

Ve výběru bych se zaměřil na známé outdoorové výrobce, které nabízejí návleky 

s membránou (GORE-TEX, eVENT, BlockVent apod.), které vybaveny háčkem na 

přichycení návleku na tkaničky bot, stahováním v horní části a zipem s krycí légou na suchý 

zip na přední straně. 

 

Obrázek 22 Ochrana proti průniku sněhu [94] 

10.8 Brýle 

Na trhu je nespočet brýlí, které jsou vhodné pro hasiče-lezce, proto bych navrhoval 

pracovní ochranné brýle se sportovním designem. Nejvhodnější se mi zdají brýle 

s výměnnými skly (možná výměna při poškrábání skel a výběr barevného odstínu podle 

potřeb a pohodlí hasiče-lezce). Kromě toho by měly tyto brýle poskytovat možnost vyměnit 

nožičky za pásek či přidělání pásku. Tím lze eliminovat možnost nedržení brýlí na obličeji a 

dobrou ochranu proti poranění očí předmětem. Tato dvě kritéria splňují například výše 
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hodnocené brýle HIGHLANDER či Bollé Tracker II. Při nákupu brýlí bych investoval i do 

pevného obalu, aby byly brýle uloženy a zabránilo se jejich poškození při uložení v batohu. 

 

Obrázek 23 brýle značky HIGHLANDER či Bollé Tracker II [95,84] 

10.9 Cenový návrh 

Orientační cenový návrh  konkrétních OOPP pro jednoho hasiče-lezce je uveden 

v tabulce číslo 27.  

Tabulka 27 Orientační cenový návrh 

 Výrobce Model Cena [Kč] 

Bunda HighPoint Protector 2.0 7 811 

Kalhoty HighPoint Protector Pants 6 431 

Triko 1.vrstva Craft Extreme Crewneck 1 090 

Triko 2.vrstva Craft Shift Free 990 

Kalhoty – spodní 

vrstva 
Craft Extreme Underpant 990 

Boty Hanwarg Badile MID GTX 5 193 

Přilba Singing rock Kappa Work 1 150 

Rukavice Rebecca Rebecca 3 -pětiprstá 1 200 

Rukavice zimní 
Snickers 

Workwear 

Pracovní zimní rukavice 

Snickers Workwear 
1 220 

Kukla Warmpeace Balaclava TL 255 

Ochrana proti průniku 

sněhu 
Lowe Alpine Mountain Gaiter 740 

Brýle Bollé Tracker II 420 

 Celková cena 27 490 
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10.10 Závěr návrhu 

V případě pořízení outdoorového oblečení, přilby a dalších vybraných OOPP bych 

doporučil namátkové kontroly, zda je vybavení stále na základně a slouží jen pro činnost 

hasičů-lezců. Pokud by bylo oblečení používáno i pro outdoorovou činnost v mimopracovní 

době, což by určitě pro svou kvalitu lákalo, ztrácelo by outdoorové oblečení rychleji svoje 

vlastnosti. 

Dále je důležité se o materiály pečlivě starat. Bunda a kalhoty s membránou se 

doporučuje prát po každém zašpinění ve speciálním prostředku a při dané teplotě. Pokud by se 

praní membrány provádělo jinak, materiál by rychle ztratil své vlastnosti. Boty potřebují také 

častou impregnaci, aby neztratily své vlastnosti. Při případném outdoorovém vybavení bylo 

by nutné hasiče-lezce seznámit s ochranou materiálu a v pravidelných intervalech o materiál 

pečovat. 
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11 Závěr 

V diplomové práci byla řešena problematika osobních ochranných pracovních 

prostředků konkrétně ochranného oděvu, vnitřní vrstvy, obuvi, přilby, rukavic, kukly, návleků 

proti sněhu a prostředků na ochranu zraku hasičů-lezců, kteří provádějí záchranu a práci ve 

výšce a nad volnou hloubkou. A to z důvodu, že nejsou dosud přesněji definovány požadavky 

na výše jmenované OOPP pro hasiče-lezce, kteří se účastní takových zásahů. Vzhledem 

k tomu, že jednotlivé hasičské územní odbory České republiky používají různé OOPP pro 

hasiče-lezce, měla tato práce za cíl, porovnat, vyhodnotit používané OOPP a navrhnout 

nejoptimálnější OOPP. Navržené OOPP by měly co nejlépe chránit hasiče-lezce a vhodnými 

OOPP zmírnit rizika, která podstupují při práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Práce slouží 

hlavně profesionálním hasičům-lezcům v rámci České republiky pro přehled a výběr 

nejvhodnějších OOPP.   

Základem práce byla teoretická studie činnosti a organizace hasičů-lezců při 

mimořádných událostech. Následně byla popsaná odlišnost zásahů hasičů-lezců od zásahů 

ostatních příslušníků HZS ČR a uvedeno, čím se liší zkoumané OOPP hasičů-lezců od 

ostatních OOPP používaných u HZS ČR. Z toho vyplynulo, že hasiči-lezci nejsou při svých 

zásazích ve výšce a nad volnou hloubkou vystaveni sálavému teplu, ohni, chemikáliím apod., 

nýbrž jsou vystaveni pouze nepříznivým klimatickým jevům, před kterými by je měly OOPP 

dostatečně kvalitně chránit. Proto bylo v práci vysvětleno, jak nejlépe chránit lidské tělo před 

klimatickými jevy za pomoci oblečení.  

Praktická část diplomové práce vyplývala z výsledku dotazníků, který vyplnili hasiči-

lezci. Dotazník byl navržen podle nejdůležitějších kritérií jednotlivých OOPP, které 

vycházely z teoretické části, a jehož cílem bylo zjistit, která konkrétní OOPP hasiči-lezci 

používají a do jaké míry jsou spokojeni s funkčností a komfortem stávajících OOPP. Dotazník 

byl rozšířen mezi respondenty pomocí e-mailu po celé ČR přes hlavní krajské instruktory 

HZS s žádostí o vyplnění a předání dalším hasičům-lezcům. Na dotazník odpovědělo celkem 

42 respondentů. Důvod tak malého počtu odevzdaných dotazníků je ten, že za některé kraje 

odevzdal dotazník pouze hlavní instruktor s tím, že je to v celém kraji stejné. Další důvodem 

bylo, že pro většinu hasičů-lezců byl dotazník příliš komplikovaný ne kvůli rozsáhlosti, ale 
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protože ani oni sami neznají přesný název modelů, které používají, a nechtělo se jim to 

zjišťovat.  

Co se týká výsledků dotazníku, u vnější vrstvy byly nejlépe hodnoceny oba modely 

firmy Tilak a nejhůře model firmy DEVA Lezec II, který má podle dotázaných výrazně horší 

voděodolnost a větruvzdornost. Dále z dotazníku vyplynulo, že jsou hasiči-lezci více 

spokojenější s outdoorovou vnitřní vrstvou oproti vnitřní vrstvě bez funkčních vlastností. 

Přilby byly hodnoceny dobře s výjimkou modelů značky Petzl Alveo a Petzl Vertex, kterým 

bylo vytýkáno špatné seřizování rozměrů přilby. Používaná obuv byla hodnocena velmi dobře 

a velmi podobně, totéž platí i o brýlích a  o rukavicích. Při vyhodnocování kukel převažovala 

spokojenost hasičů-lezců s outdoorovými kuklami nad běžnou zásahovou kuklou Nomex, 

která dopadla v hodnocení nejhůře. Část dotázaných návleky vůbec nepoužívá a nemá je ani 

ve výbavě OOPP, přesto ostatní hasiči-lezci uvedli dvě jiné značky, které používají a jejich 

hodnocení vyšlo velmi kladně a shodně. Z dotazníku a požadavků hasičů-lezců tedy 

vyplynulo, že nejvhodnější osobní výbavou pro zásahy ve výškách a hloubkách nejsou běžné 

hasičské OOPP, ale outdoorové oblečení a lezecká výbava.  

Pro porovnání používaných OOPP v rámci Evropy byly osloveny i další státy, 

konkrétně Švýcarsko, Německo, Rakousko, Polsko a Slovensko, aby se vyjádřily ke svým 

OOPP. Bylo zjištěno, že outdoorové a lezecké OOPP upřednostňují rovněž hasiči-lezci ve 

Švýcarsku. V Polsku, Německu a na Slovensku je vybavení OOPP podobné jako v ČR. 

Dávají totiž přednost běžnému zásahovému oblečení pro hasiče-lezce a používají boty běžné 

zásahové i outdoorové. Co se týká ostatních OOPP, nejsou mezi nimi větší rozdíly mezi 

oslovenými státy a Českou republikou. 

Na základě vyhodnocení dotazníku, průzkumu trhu a odlišných požadavků na OOPP 

hasičů-lezců byly navrženy optimální zkoumané OOPP. Jako nejideálnější vrchní vrstva byl 

navržen dvoudílný ochranný oděv. Bunda a kalhoty s membránou s minimálním vodním 

sloupcem 20 000 mm a s co největší prodyšností, tzn. s nejnižší hodnotou Ret. Následně je 

doporučeno zpevnění materiálu na nejvíce namáhaných partiích a našití reflexních prvků, 

jmenovky a nápisu Hasiči na zadní straně, aby se odlišili od jiných osob a byly při zásahu 

dostatečně viditelní. Následně je potřeba vybavit hasiče-lezce ještě jedním ochranným 

oděvem pro zásahy ve špinavém prostředí například speciálním zásahovým oděvem pro práci 
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ve výšce a nad volnou hloubkou, který momentálně používají. Vnitřní vrstva by měla být 

několikavrstvá z funkčních materiálů. Hasiči-lezci by měli oblékat spodní  i vrchní díl  s co 

nejlepším odvodem potu a jako druhou vnitřní vrstvu, která splňuje izolační funkci, by měli 

oblékat tričko s dlouhým rukávem. Důvod vícedílného vnitřního oblečení spočívá v možnosti 

přizpůsobit počet vrstev aktuálnímu stavu počasí. V létě proto mohou obléci pod vnější vrstvu 

pouze tričko s krátkým rukávem, zatímco v zimě všechny vnitřní vrstvy. Dále navrhuji 

outdoorovou nepromokavou obuv s co nejmenší hmotností. Co se týká rukavic, volil bych dvě 

varianty, a to jedny technické pro práci a druhé zimní. Zimní rukavice by neměly být příliš 

robustní, aby se jimi dalo co nejlépe manipulovat s materiálem. Hasiči-lezci by měli být 

vybaveni horolezeckou přilbou s uzavíratelnými nebo krytími větracími otvory a s reflexními 

prvky. Navrhuji pořízení outdoorové kukly z funkčního materiálu a s ochranou proti větru. 

Pro nejefektivnější ochranu očí navrhuji pracovní ochranné brýle se sportovním designem 

a výměnnými skly s možností výměny nožiček za pásek.  

Zlepšující se výrobním technologie, vysoká úroveň outdoorového oblečení a velký 

výběr OOPP na českém i zahraničním trhu dávají naději, že hasiči-lezci budou natolik dobře 

vybaveni pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, že jejich práce bude bezpečnější a 

účinnější. 

 

  



 

 

72 

 

12 Seznam obrázků 

Obrázek 1 Počet mimořádných událostí ve výšce a nad volnou hloubkou 

[25,26,27,28,29,30,31] ............................................................................................................... 5 

Obrázek 2 Počet mimořádných událostí ve výšce a nad volnou hloubkou řešených pomocí 

lezecké techniky [25,26,27,28,29,30,31] .................................................................................... 5 

Obrázek 3 Mapa plošné pokrytí leteckou službou HZS ČR ...................................................... 15 

Obrázek 4 Příklady zásahového obleku [85,86] ...................................................................... 20 

Obrázek 5 Příklady protichemického obleku [87,88,89] ......................................................... 21 

Obrázek 6 Příklad obleku proti sálavému teplu [90] ............................................................... 22 

Obrázek 7 Příklad obleku pro práci ve vodě a na vodní hladině – mokrý oděv [14] .............. 22 

Obrázek 8 Příklad obleku pro práci ve vodě a na vodní hladině – suchý oděv [14] ............... 23 

Obrázek 9 Příklad zásahových bot u HZS ČR [14] .................................................................. 27 

Obrázek 10 Oblečení jako systém [10]..................................................................................... 32 

Obrázek 11 test DMPC pro outdoorové membrány [91] ......................................................... 35 

Obrázek 12 příklady ochranného oděvu značky Deva pro hasiče-lezce (lezec II, Lezec III, 

Záchranář II) [36] .................................................................................................................... 39 

Obrázek 13 bundy Evolution/Raptor [37] ................................................................................ 40 

Obrázek 14 Kalhoty Evolution/Raptor [37] ............................................................................. 41 

Obrázek 15 Bunda a kalhoty Protector [40] ............................................................................ 44 

Obrázek 16 Příklady přileb používaný u HZS ČR při páci ve výšce a nad volnou hloubkou 

[92] ........................................................................................................................................... 51 

Obrázek 17 Bota Hanwarg  Badile MID GTX [93] ................................................................. 64 

Obrázek 18 Singing rock Kappa Work [66] ............................................................................. 64 

Obrázek 19 technické rukavice Rebecca 3 a Petzl Cordex K52 [68,70] .................................. 65 

Obrázek 20 zimní rukavice Snickers Workwaer [75] ............................................................... 65 

Obrázek 21 Kukla Warmpeace Balaclava [77] ........................................................................ 66 

Obrázek 22 Ochrana proti průniku sněhu [94] ........................................................................ 66 

Obrázek 23 brýle značky HIGHLANDER či Bollé Tracker II [95,84] ..................................... 67 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

73 

 

13 Seznam tabulek 

Tabulka 1 Počet lezeckých družstev, skupin. [1] ........................................................................ 8 

Tabulka 2 Činnost lezeckých skupin v MSK v roce 2013 a 2014 ............................................. 12 

Tabulka 3 Rozdělní leteckých záchranářů [1] .......................................................................... 15 

Tabulka 4 Windchill efekt [8] ................................................................................................... 24 

Tabulka 5 Heat index [8] ......................................................................................................... 25 

Tabulka 6 Třídy zásahových rukavic dle ČSN 388 ................................................................... 28 

Tabulka 7 Tepelné vrstvy u zásahů ........................................................................................... 31 

Tabulka 8 vztah mezi Ret a MVTR [35] ................................................................................... 34 

Tabulka 9 Výsledku průzkumu vrchního oblečení hasičů-lezců. .............................................. 42 

Tabulka 10 Čeští výrobci outdorového oblečení [40,45,46,47,48] .......................................... 43 

Tabulka 11 Vnitřní oblečení používané u hasičů-lezců [41,42,43,44,36] ................................ 45 

Tabulka 12 Výsledku průzkumu vnitřního oblečení hasičů-lezců ............................................. 46 

Tabulka 13 Obuv používaná u hasičů-lezců [50,51,52,53,54,55,56,57,58,59] ........................ 47 

Tabulka 14 Výsledku průzkumu obuvi hasičů-lezců ................................................................. 49 

Tabulka 15 Přilby používané u hasičů-lezců [60,61,62,63,64] ................................................ 50 

Tabulka 16 Výsledku průzkumu přileb u hasičů-lezců ............................................................. 52 

Tabulka 17 Další vhodné přilby vhodné pro hasiče-lezce [65,66,67]...................................... 53 

Tabulka 18 Rukavice používané u hasičů-lezců [68,69,70,71,72,73,74,75,37] ....................... 54 

Tabulka 19 Výsledku průzkumu rukavic hasičů-lezců .............................................................. 56 

Tabulka 20 Kukly používané u hasičů-lezců [36,76,77,78] ..................................................... 57 

Tabulka 21 Výsledku průzkumu kukly hasičů-lezců ................................................................. 58 

Tabulka 22 Návleky proti sněhu u hasičů-lezců ....................................................................... 59 

Tabulka 23 Výsledku průzkumu návleků proti sněhu u hasičů-lezců ....................................... 59 

Tabulka 24 Brýle používané u hasičů-lezců [79,80,81,82,83,84] ............................................ 60 

Tabulka 25 Výsledku průzkumu ochranných brýlí hasičů-lezců .............................................. 61 

Tabulka 26 Porovnání modelů Evolution a Protector [37,40] ................................................ 62 

Tabulka 27 Orientační cenový návrh ....................................................................................... 67 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

74 

 

 

14 Zdroje 

[1] SBÍRKA: INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO 

ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA. Praha, 5.3 2013. 

http://metodika.cahd.cz/ostatni/SIAR%2013-

16%20Operne%20body%20HZSCR%20a%20predurcenost.pdf 

[2] BUŘIČ, Petr a Richard FRANC. Práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární 

ochrany. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 

2003, 146 s. ISBN 80-866-4007-8. 

[3] SBÍRKA: INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO 

ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA. Praha, 15.12 

2011. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/lezci-763012.aspx 

[4] RUCKÝ, Emil a Richard FRANC. Průmyslové lezení a záchranářství. 2., rozš. vyd. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2000, 206 s. ISBN 80-86111-59-8. 

[5] VOLF, Oldřich. Konspekt požární taktika, Záchrana osob z výšky:MV- Ředitelství hasičského 

záchranného soru ČR- Odborná příprava jednotek požární ochrany. Dostupné 

z:http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=htt

p%3A%2F%2Fwww.hzscr.cz%2Fsoubor%2Fkonspekt-1-2-02-pdf.aspx&ei=4LMbVbH-

G5LmaLvCgYAP&usg=AFQjCNFzIyiUoYfnL4uMp9emmprkwTXFqw&bvm=bv.89744112,d.d2s 

[6] Český hydrometelogický ústav. [online]. [cit. 2015-02-14]. Dostupné z: 

http://portal.chmi.cz/portal/dt?action=content&provider=JSPTabContainer&menu=JSPTabContainer/

P4_Historicka_data/P4_1_Pocasi/P4_1_4_Uzemni_teploty&nc=1&portal_lang=cs#PP_Uzemni_teplot

y  

[7] HANSLIAN, David, Jiří HOŠEK a Zuzana CHLÁDOVÁ. Větrné podmínky v České republice ve 

výšce 10 m nad povrchem I Zdroj: http://oze.tzb-info.cz/vetrna-energie/9770-vetrne-podminky-v-

ceske-republice-ve-vysce-10-m-nad-povrchem-i. [online]. [cit. 2015-13-03]. Dostupné z: 

http://oze.tzb-info.cz/vetrna-energie/9770-vetrne-podminky-v-ceske-republice-ve-vysce-10-m-nad-

povrchem-i 

[8] Pocitová teplota. [online]. s. 2 [cit. 2015-02-21]. Dostupné z: http://www.in-

pocasi.cz/clanky/teorie/pocitova-teplota/ 

[9] Český hydrometerologický ústav: Územní srážky v roce 2014. [online]. [cit. 2015-02-30]. 

Dostupné z: 

http://portal.chmi.cz/portal/dt?action=content&provider=JSPTabContainer&menu=JSPTabContainer/

P4_Historicka_data/P4_1_Pocasi/P4_1_5_Uzemni_srazky&nc=1&portal_lang=cs#PP_Uzemni_srazk

y 

[10] KAMLER, Roman. Oblečte se správně: TEORIE ZTRÁTY TEPLA JAKO ZÁKLAD PRO 

VEŠKERÉ OUTDOOROVÉ OBLÉKÁNÍ. 2012, Outdoor magazín s. 4. 

[11] Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu: Nasazení lezeckých skupin a 

lezeckých družstev S9. Praha, 4.12 2006. Dostupné z: 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http



 

 

75 

 

%3A%2F%2Fwww.hzscr.cz%2Fsoubor%2Fs-09-lezci-

pdf.aspx&ei=iq8bVcbrN9HfaNGngbgD&usg=AFQjCNFbfFG_5lGKNBgRczaEZVUtE8plWQ&bvm

=bv.89744112,d.d2s 

 

[12] ČSN EN 469. Ochranné oděvy pro hasiče: Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče. 

2006. 

 

[13] SBÍRKA: INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO 

ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA. Praha, 1.5 2006. 

Dostupné z: http://is.muni.cz/th/102286/fsps_b/Priloha_c._3_-_SIAR_GR_HZS_CR.txt  

[14] JÁNOŠÍK, Ladislav. Osobní ochranné pracovní prostředky hasiče. Ostrava, 2004. ISBN 978-80-

248-3491-7. Dostupné z: 

http://fbiweb.vsb.cz/safeteach/images/pdf/Materialy/Osobni_ochranne_pracovni_prostredky_hasice.pd

f 

[15] Liquid Moisture Management Properties of Textile Fabrice. AATCC Test Method 195-2010. 

New York: American Association of Textile Chemists and Colo . 2010, 6 s 

[16] BELICA, Ondřej. Práce a záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou. 1. vyd. Praha: Grada, 

2014, 216 s. ISBN 978-80-247-5055-2. 

[17] Nařízení vlády 21/2003 kterými se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 

Praha: 27 stran. 

[18] Koncept činností jednotek požární ochrany ve výšce a nad volnou hloubkou [online]. Praha: [cit. 

2014-03-10] dostupný z www: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q 

=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hzscr.cz%2Fsoubor

%2Fkoncepce-cinnosti-jpo-vysky-a-nad-hloubkami-pdf.aspx&ei=FKQb 

VYqWOdfWavnfgZAJ&usg=AFQjCNH6GZVUH-h92wRln4hniD3a2U 

kr5w&bvm=bv.89744112,d.d2s  

[19] ČERNÝ Hynek. Konspekt 1-2-05-4 požární taktika, Záchranné práce: Práce na zamrzlých 

hladinách: MV- Ředitelství hasičského záchranného sboru ČR- Odborná příprava jednotek požární 

ochrany. Dostupné z: http://metodika.cahd.cz/konspekty/1-2-05-4.pdf  

[20] SBÍRKA: INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO 

ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA. Praha, 22.12 

2006. Částka 30/2014 Dostupné z: http://metodika.cahd.cz/ostatni/SIAR% 2014-

38%20Poskytovani%20OOP%20u%20HZSCR.pdf 

[21] MARÁK, Hynek. Užitné vlastnosti ochranných od ě v ů proti sálavému teplu. Ostrava, 2009. 

Dostupné z: https://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/73665/ 

MAR734_FBI_B3908_3908R006_2009.pdf?sequence=1. Bakalářská. VŠB-TU Ostrava. Vedoucí 

práce Janošík.  

 

[22]OCHRANA TĚLA: OCHRANNÉ ODĚVY PROTI CHEMIKÁLIÍM. [online]. s. 1 [cit. 2015-03-

11]. Dostupné z: http://anavel.cz/wp/wp-content/uploads/cz_135.pdf 

[23] kol. Konspekt 1-2-05-1 požární taktika, Záchranné práce: Práce na vodě-teoretická 

příprava:MV- Ředitelství hasičského záchranného sboru ČR- Odborná příprava jednotek požární 

ochrany. Dostupné z: http://metodika.cahd.cz/konspekty/1-2-05-

1.pdf&url=http%3A%2F%2Fwww.hzscr.cz%2Fsoubor%2Fkonspekt-1-2-02-



 

 

76 

 

pdf.aspx&ei=4LMbVbH-

G5LmaLvCgYAP&usg=AFQjCNFzIyiUoYfnL4uMp9emmprkwTXFqw&bvm=bv.89744112,d.d2s 

[24] ZEMAN, Ondřej. Fwd: FW: Diplomová práce Ďoubal [elektronická pošta]. Message to: 

ondra.doubal@centrum.cz. 12. 2 2015 19:40 [cit. 2015-11-03]. Osobní komunikace. 

[25] VONÁSEK, Vladimír a Pavel LUKEŠ. Statistická ročenka 2012. MV–generální ředitelství HZS 

ČR, 2009. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-

cr.aspx 

[26] VONÁSEK, Vladimír a Pavel LUKEŠ. Statistická ročenka 2012. MV–generální ředitelství HZS 

ČR, 2010. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-

cr.aspx 

[27] VONÁSEK, Vladimír a Pavel LUKEŠ. Statistická ročenka 2012. MV–generální ředitelství HZS 

ČR, 2011. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-

cr.aspx 

[28] VONÁSEK, Vladimír a Pavel LUKEŠ. Statistická ročenka 2012. MV–generální ředitelství HZS 

ČR, 2012. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-

cr.aspx 

[29] VONÁSEK, Vladimír a Pavel LUKEŠ. Statistická ročenka 2012. MV–generální ředitelství HZS 

ČR, 2013. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-

cr.aspx 

[30] VONÁSEK, Vladimír a Pavel LUKEŠ. Statistická ročenka 2012. MV–generální ředitelství HZS 

ČR, 2014. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-

cr.aspx 

[31] Práce ve výšce a nad volnou hloubkou: Letečtí záchranáři. [online]. s. 1 [cit. 2015-02-01]. 

Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/letecti-zachranari.aspx 

[32] SBÍRKA: INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO 

ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA. Praha, 14.8 

2014. Částka 38/2014 Dostupné z: http://metodika.cahd.cz/ostatni/SIAR%2014-

38%20Poskytovani%20OOP%20u%20HZSCR.pdf 

[34] Nepromokavost, voděodolnost. Hight Point [online]. [cit. 2015-06-03]. Dostupné z: 

http://www.highpoint.cz/slovnik/nepromokavost-vodeodolnost.html  

[35] Prodyšnost, paropropustnost. Hight Point [online]. [cit. 2015-06-03]. Dostupné z: 

http://www.highpoint.cz/komunita/slovnik-pojmu/prodysnost-paropropustnost.html 

 

[36] DEVA. DEVA FM [online]. [cit. 2015-27-02]. Dostupné z: http://www.deva-fm.cz/ 

[37] TILAK. TILAK [online]. [cit. 2015-27-02]. Dostupné z: http://www.tilak.cz/ 

[38] Zasady organizacji ratownictwa wysokosciowego w krajowym systemie ratowniczo-gasniczym. 

Warszawa, 2013. 

[39] Empfehlung der AGBF - Spezielle Rettung aus Hohen und Tiefen. 2010. 



 

 

77 

 

[40] HIGHPOINT. HIGHPOINT [online]. [cit. 2015-27-02]. Dostupné z: www.highpoint.cz/ 

[41] VOCHOC: Devold TOTAL - triko dlouhý rukáv. [online]. [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: 

http://www.goodpro.cz/detail-vyrobku.php?idVyrobku=4974 

[42] Warmpeace: Bunda LESTER. [online]. [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: 

http://www.warmpeace.cz/cs/warmpeace/bundy-vesty/teplo-a-komfort/bunda-lester-757 

[43] Warmpeace: Kalhoty DEERE. [online]. [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: 

http://www.warmpeace.cz/cs/warmpeace/kalhoty-sortky/teplo-a-komfort/kalhoty-deere-773  

[44] Moira: ribano trio. [online]. [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: http://www.moira.cz/p4927-

ribano.html 

[45] Hannah: bunda HANNAH MAVERICK MAN, Mandarin red/anthracite, XXL. [online]. [cit. 

2015-02-03]. Dostupné z: http://eshop.hannah.cz/bunda-hannah-maverick-man-3950.html 

[46] Pinguin: Stratos. [online]. [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: 

http://www.pinguincz.cz/cs/zbozi/stratos/p-1348 

[47] HUMI outdoor: CERRO TORRE. [online]. [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: 

http://www.humi.cz/?kat=10&id=94&n=hardshell-bundy-cerro-torre 

[48] Directalpine: Bunda DEVIL ALPINE jacket. [online]. [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: 

http://www.directalpine.cz/bunda-devil-alpine-jacket-40-20 

[49] Summit trade: Merino Competition Long Sleeve Zipper Ortovox. [online]. [cit. 2015-02-03]. 

Dostupné z: http://www.summit-trade.cz/ortovox/merino-competition-long-sleeve-zipper-485  

[50] BotyPrabos: Taktická obuv PRABOS S90794 Barracuda GTX. [online]. [cit. 2015-02-03]. 

Dostupné z: http://www.botyprabos.cz/katalog/zbozi/uniform/policie/produkt/prabos-s90794-

barracuda-gtx 

[51] Alpsport: Trekovky Scarpa Nepal Pro GTX 60100G. [online]. [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: 

http://www.alpsport.cz/Product/cs-CZ/103SCA00025/trekovky-scarpa-nepal-pro-gtx-60100g 

[52] Alpsport: Trekovky Scarpa Ladakh GTX 60007G. [online]. [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: 

http://www.alpsport.cz/Product/cs-CZ/103SCA00001/trekovky-scarpa-ladakh-gtx-60007g 

[53] Hanibal: Lowa Renegade II Gtx Mid. [online]. [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: 

http://www.hanibal.cz/boty/panske-boty/lehke-trekove-boty/5344-lowa-renegade-ii-gtx-

mid/#.VR5YAI7Mjmo 

[54] Bennon: BNN HOMBRE O2. [online]. [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: 

http://www.bennon.cz/bennon/katalog.php?id=36&lan=cz 

[55] Hanwag: Badile Mid GTX. [online]. [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: 

http://www.hanwag.de/badile-mid-gtxr 

[56] Heureka: Olang Tarvisio pohorka. [online]. [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: http://panska-

obuv.heureka.cz/olang-tarvisio-antracite-pohorka/ 

[57] Hudy: Tibet GTX. [online]. [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: 

http://www.hudy.cz/turisticka_obuv_panska/la-sportiva-tibet-gtx,70321-cerna.html 

http://www.highpoint.cz/
http://www.goodpro.cz/detail-vyrobku.php?idVyrobku=4974
http://www.warmpeace.cz/cs/warmpeace/bundy-vesty/teplo-a-komfort/bunda-lester-757
http://eshop.hannah.cz/bunda-hannah-maverick-man-3950.html
http://www.pinguincz.cz/cs/zbozi/stratos/p-1348
http://www.humi.cz/?kat=10&id=94&n=hardshell-bundy-cerro-torre
http://www.directalpine.cz/bunda-devil-alpine-jacket-40-20
http://www.summit-trade.cz/ortovox/merino-competition-long-sleeve-zipper-485
http://www.botyprabos.cz/katalog/zbozi/uniform/policie/produkt/prabos-s90794-barracuda-gtx
http://www.botyprabos.cz/katalog/zbozi/uniform/policie/produkt/prabos-s90794-barracuda-gtx
http://www.alpsport.cz/Product/cs-CZ/103SCA00025/trekovky-scarpa-nepal-pro-gtx-60100g
http://www.alpsport.cz/Product/cs-CZ/103SCA00001/trekovky-scarpa-ladakh-gtx-60007g
http://www.hanibal.cz/boty/panske-boty/lehke-trekove-boty/5344-lowa-renegade-ii-gtx-mid/#.VR5YAI7Mjmo
http://www.hanibal.cz/boty/panske-boty/lehke-trekove-boty/5344-lowa-renegade-ii-gtx-mid/#.VR5YAI7Mjmo
http://www.bennon.cz/bennon/katalog.php?id=36&lan=cz
http://www.hanwag.de/badile-mid-gtxr
http://panska-obuv.heureka.cz/olang-tarvisio-antracite-pohorka/
http://panska-obuv.heureka.cz/olang-tarvisio-antracite-pohorka/
http://www.hudy.cz/turisticka_obuv_panska/la-sportiva-tibet-gtx,70321-cerna.html


 

 

78 

 

[58] Hudy: Bison Trek GTX Men. [online]. [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: 

http://www.hudy.cz/turisticka_obuv_panska/salewabison-trek-gtx-men,61012-seda-zelena.html  

[59] PRABOS PROFI: CONDOR GTX. [online]. [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: 

http://www.prabos.cz/cz/11-produkt/2-prabos-profi/8-trekova-obuv/67-s30470-condor-gtx.html 

[60] Petzl: ALVEO BEST. [online]. [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: 

http://www.petzl.com/en/Professional/Helmets/ALVEO-BEST?l=US#.VR5cdo7Mjmo 

[61] Petzl: VERTEX BEST. [online]. [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: 

http://www.petzl.com/en/Professional/Helmets/VERTEX-BEST 

[62] Petzl: VERTEX VENT. [online]. [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: 

http://www.petzl.com/en/Professional/Helmets/VERTEX-VENT 

[63] CMC Rescue: KASK Super Plasma Helmet. [online]. [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: 

http://www.cmcrescue.com/equipment/cmc-rescue-helmets-by-kask/ 

[64] Petzl: ELIOS. [online]. [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: 

http://www.petzl.com/en/Sport/Helmets/ELIOS#.VR5eJo7Mjmo 

[65] OOPP: Přilba Venitex GRANITE WIND - pro práci ve výškách. [online]. [cit. 2015-02-06]. 

Dostupné z: https://www.oopp.cz/prilba-venitex-granite-wind-pro-praci-ve-vyskach-3127.html 

[66] Singing rock: KAPPA WORK. [online]. [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: 

http://www.singingrock.cz/kappa-work 

[67] KONG: Mouse Work. [online]. [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: http://www.kong.it/en/2-

products/items/f3-helmets/p376-mouse-work 

[68] Petzl: CORDEX. [online]. [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: http://www.petzl.com/en/Sport/Packs-

and-accessories/CORDEX?l=INT#.VR5kV47Mjmo 

[69] KLIN: Lezecké rukavice CMC Rescue Kevlar. [online]. [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: 

http://www.klin.cz/shop/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproductdetails&lid=834&ttitle=

Lezeck%E9_rukavice_CMC_Rescue_Kevlar_-_%9Elut%E9 

[70] Holík: Rebecca 3 off 8266. [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: http://www.en.holik-

international.cz/rescue 

[71] Holík: Moreen 8267. [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: http://www.en.holik-

international.cz/rescue 

[72] Singing rock: GRIPPY. [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: 

http:/http://www.singingrock.cz/rukavice-grippy 

[73] Worksafety: KONG rukavice ALEX gloves. [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: 

http://www.worksafety.cz/2130-kong-kong-rukavice-alex-gloves/ 

[74] Marmot: Exum Guide Undercuff Glove. [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: 

http://marmot.com/products/details/exum-guide-undercuff-glove  

[75] Worksafety: SNICKERS zimní rukavice. [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: 

http://www.worksafety.cz/201-snickers-snickers-zimni-rukavice-vel-l/ 

http://www.hudy.cz/turisticka_obuv_panska/salewabison-trek-gtx-men,61012-seda-zelena.html
http://www.prabos.cz/cz/11-produkt/2-prabos-profi/8-trekova-obuv/67-s30470-condor-gtx.html
http://www.petzl.com/en/Professional/Helmets/ALVEO-BEST?l=US#.VR5cdo7Mjmo
http://www.petzl.com/en/Professional/Helmets/VERTEX-BEST
http://www.petzl.com/en/Professional/Helmets/VERTEX-VENT
http://www.cmcrescue.com/equipment/cmc-rescue-helmets-by-kask/
http://www.petzl.com/en/Sport/Helmets/ELIOS#.VR5eJo7Mjmo
https://www.oopp.cz/prilba-venitex-granite-wind-pro-praci-ve-vyskach-3127.html
http://www.singingrock.cz/kappa-work
http://www.kong.it/en/2-products/items/f3-helmets/p376-mouse-work
http://www.kong.it/en/2-products/items/f3-helmets/p376-mouse-work
http://www.petzl.com/en/Sport/Packs-and-accessories/CORDEX?l=INT#.VR5kV47Mjmo
http://www.petzl.com/en/Sport/Packs-and-accessories/CORDEX?l=INT#.VR5kV47Mjmo
http://www.klin.cz/shop/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproductdetails&lid=834&ttitle=Lezeck%E9_rukavice_CMC_Rescue_Kevlar_-_%9Elut%E9
http://www.klin.cz/shop/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproductdetails&lid=834&ttitle=Lezeck%E9_rukavice_CMC_Rescue_Kevlar_-_%9Elut%E9
http://www.en.holik-international.cz/rescue
http://www.en.holik-international.cz/rescue
http://www.en.holik-international.cz/rescue
http://www.en.holik-international.cz/rescue
http://www.worksafety.cz/2130-kong-kong-rukavice-alex-gloves/
http://marmot.com/products/details/exum-guide-undercuff-glove
http://www.worksafety.cz/201-snickers-snickers-zimni-rukavice-vel-l/


 

 

79 

 

[76] Arborobchod: Zimní kukla PPS. [online]. [cit. 2015-02-12]. Dostupné z: 

http://www.arborobchod.cz/obleceni/funkcni-termo-pradlo/zimni-kukla-pps-11172.htm 

[77] Warmpeace: kukla BALACLAVA TL. [online]. [cit. 2015-02-12]. Dostupné z: 

http://www.warmpeace.cz/cs/warmpeace/kukla-balaclava-tl-778 

[78] Devold: Devold Kukla. [online]. [cit. 2015-02-12]. Dostupné z: 

http://www.devold.cz/produkt/kukla-unisex-expedition-devold/ 

[79] Vertikon: Rainbow SH+ RG ultra černé Hodnotit. [online]. [cit. 2015-02-12]. Dostupné z: 

http://www.vertikon-singingrock.cz/eshop/doplnky/sh-rg-ultra 

[80] Sport365: Sulov Multi 2. [online]. [cit. 2015-02-12]. Dostupné z: http://www.sport365.cz/sulov-

multi-1-cerne-sportovni-bryle/ 

[81] Sport365: Ochranné brýle Dräger X-Pect. [online]. [cit. 2015-02-12]. Dostupné z: 

http://www.sport365.cz/sulov-multi-1-cerne-sportovni-bryle/ 

[82] Uvex: uvex-i-vo. [online]. [cit. 2015-02-12]. Dostupné z: http://www.uvex-

safety.com/en/products/safety-glasses/safety-eyewear-goggles-glasses-

spectacles/model/34/modelName/uvex-i-vo/ 

[83] Intersport: R2 AT061B. [online]. [cit. 2015-02-12]. Dostupné z: 

http://katalog.intersport.cz/product/5220-r2-at061b 

[84] Bollé Safety: TRACKER. [online]. [cit. 2015-02-12]. Dostupné z: http://www.bolle-

safety.com/model/tracker 

[85] e.safety. zásahový oděv tiger matrix. [fotografie]. e.safety.cz [online]. Dostupné z: http://www.e-

safety.cz/e-safety/eshop/11-1-Ochrana-tela/26-2-Zasahove-odevy/5/10109032-Zasahovy-odev-

TIGER-Matrix.  

[86] soptik.Deva tiger plus[fotografie]. soptik.cz [online]. Dostupné z: 

http://www.soptik.sk/index.php?route=product/product&product_id=628 

[87] vyzbrojna. Vautex Elite S - protichemický ochranný oblek pro hasiče a záchranáře[fotografie]. 

vyzbrojna.cz [online]. http://www.vyzbrojna.cz/cz/3131/2070/vautex-elite-s-protichemicky-ochranny-

oblek-pro-hasice-a-zachranare.html 

[88] e-hasici. LEHKÉ PROTICHEMICKÉ ODĚVY[fotografie]. e-hasici.cz [online]. http://e-

hasici.cz/vse-pro-hasice/LEHKe-PROTICHEMICKe-ODeVY-258756183/Protichemicky-oblek-

OPCH-90-PO-3916.html 

[89] urbanka.meva. Protichemický oděv TRELLCHEM VPS-T[fotografie]. urbanka.meva.cz [online]. 

http://urbanka.meva.eu/urbanka/eshop/7-1-PROTICHEMICKE-ODEVY/21-2-Splash-Obleky 

[90] fdpstodulky.lehký ochranný oděv proti sálavému teplu [fotografie]. fdpstodulky.cz [online]. 

http://www.fdpstodulky.eu/stodulky/technika_soubory/osobni/tech_ochoblek.htm 

[91] nalehko. Membránové textilie – technologie, srovnání, doporučení[fotografie]. nalehko.cz 

[online]. http://www.nalehko.com/membranove_textilie  

http://www.arborobchod.cz/obleceni/funkcni-termo-pradlo/zimni-kukla-pps-11172.htm
http://www.warmpeace.cz/cs/warmpeace/kukla-balaclava-tl-778
http://www.devold.cz/produkt/kukla-unisex-expedition-devold/
http://www.vertikon-singingrock.cz/eshop/doplnky/sh-rg-ultra
http://www.sport365.cz/sulov-multi-1-cerne-sportovni-bryle/
http://www.sport365.cz/sulov-multi-1-cerne-sportovni-bryle/


 

 

80 

 

[92]hudy. Vertex Vent [fotografie]. hudy.cz [online]. http://www.hudy.cz/kamenne-

prodejny/strakonice/aktualne-z-prodejny/30-procent-sleva-na-pracovni-prilbu-vertex-vent-a11-

petz.html 

[93]wilde. Hanwag Badile Mid GTX obuv[fotografie]. wilde.sk [online]. 

http://www.wilde.sk/p/1346/hanwag-badile-mid-gtx-obuv 

[94]tatonkashop. Návleky Tatonka eVent Gaiter XL (black) [fotografie]. tatonkashop. cz[online]. 

http://www.tatonkashop.cz/navleky/navleky-tatonka-event-gaiter-xl-black.htm 

[95]pyramex. Ochranné pracovní brýle HIGHLANDER[fotografie]. pyramex.cz. cz[online] 

http://pyramex.cz/cz/bryle-highlander 

[96]PÁNSKÝ, Viliam. Sprava, MINV [elektronická pošta]. Message to: 

ondra.doubal@centrum.cz. 17. 3 2015 12:47 [cit. 2015-17-03]. Osobní komunikace. 

[97]SPICHER, Edwin. Kontaktformular Berufsfeuerwehr [elektronická pošta]. Message to: 

ondra.doubal@centrum.cz. 17. 3 2015 19:50 [cit. 2015-17-03]. Osobní komunikace. 

[98]SCHMID, Remo. Höhenretter [elektronická pošta]. Message to: 

ondra.doubal@centrum.cz. 20. 3 2015 09:50 [cit. 2015-21-03]. Osobní komunikace. 

[99]MAREŠ, Mareš, RE: Diplomová práce Ďoubal[elektronická pošta]. Message to: 

ondra.doubal@centrum.cz. 2. 3 2015 7:54 [cit. 2015-8-03]. Osobní komunikace. 

 

 

 

  



 

 

81 

 

Seznam příloh 

Příloha A – ukázka vyplněného dotazníku 

Seznam příloh CD 

Příloho číslo 1 – vyplněné dotazníky 
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Osobní ochranné pracovní prostředky hasičů-lezců při mimořádných 

událostech 

Dotazník 
 

 

1 

 

Dobrý den, 

prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který se zabývá OOPP hasiče-lezce. Tento 

dotazník je součástí mé diplomové práce, která má za cíl stanovit optimální OOPP 

hasiče-lezce u HZS ČR, aby se docílilo jejich maximální funkčnosti a komfortu 

hasiče-lezce. 

Dotazník je rozdělen do tří částí – oblečení, boty, doplňky.  Prosím o číselné 

ohodnocení jednotlivých položek vzhledem ke stávajícímu stavu vašich OOPP 

podle následující tabulky. Číselné hodnocení odpovídá známkování ve škole, 

budete tedy hodnotit, jestli OOPP splňuje představu o dané funkci na výbornou až 

nedostatečnou.  

1 2 3 4 5 

Výborná Chvalitebná Dobrá Dostatečná Nedostatečná 

 

Otázky týkající se „výrobce“, „typu“, „doby užívání“ a stejně tak „kladů a 

záporů“ prosím okomentovat slovně. Pokud zvolený OOPP není používán, 

tabulka zůstane prázdná. Budu moc rád, když kromě kladů a záporů OOPP 

uvedete ještě další důležitá specifika, která stojí za pozornost a v tabulce nejsou 

zmíněna. V případě používání více OOPP stejného druhu (například dvoje 

rukavice) prosím vyplňte druhý OOPP do závorek v příslušné tabulce. 

Dotazník mi prosím pošlete na adresu ondra.doubal@centrum.cz 

Děkuju moc za čas, který dotazníku budete věnovat. 

S pozdravem Ondřej Ďoubal   

 
  stanice/územní 

odbor Hradec Králové, Náchod, Jičín, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou 
 

   Oblečení  
  

   Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní 
vložkou 

 Výrobce Deva   
 Typ Lezec   

doba užívání kombinézy [roky] 5   
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voděodolnost  5   
 Prodyšnost 1   
 neomezení v pohybu 1   

komfort nošení  1   
 odolnost vůči mechanickému poškození 2 X 
 odolnost vůči větru 3   
 využitelnost kapes 3   

klady a zápory 
V rámci KHK jsou všichni lezci vybaveni základní bavlněnou 
kombinézou, ve většině případů se jedná o kombinézu Deva –
Lezec. Pro technické typy zásahů a v případě předpokládaného 
možného poškození kombinézy je to preferovaný ochranný 
prostředek – jedná se o spotřební OOP.    

    

  Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze  

Výrobce   Tilak  

Typ   Raptor / 
Evolution  

doba užívání bundy [roky]   3  

voděodolnost     1  

Prodyšnost   2  

neomezení v pohybu   1  

komfort nošení     1  

odolnost vůči mechanickému 
poškození 

   2 
 

využitelnost kapes   1  

odolnost vůči větru    1  

klady a zápory    
 
Jedná se o nejlepší možnou variantu svrchního děvu pro lezce do horších 
klimatických podmínek. Bunda je ve výrazném barevném provedení (korálově 
oranžová), bunda je lehká, skladná a relativně odolná, dobře šitá na tělo.  

 
 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze  

výrobce    Tilak   

Typ  Raptor /   
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Evolution 

doba užívání kalhot [roky]  3   

voděodolnost    1   

Prodyšnost  2   

neomezení v pohybu  1   

komfort nošení   1   

odolnost vůči mechanickému 
poškození   2   

využitelnost kapes  1   

odolnost vůči větru   1   

klady a zápory 
V rámci KHK používáme dva typy kalhot Tilak ( Raptor s vysokou náprsenkou a 
zádovým dílem – perfektní do sněhu a větru, a Evolution s klasickou délkou do 
pasu. 
 

    
 Vnitřní vrstva - vrchní díl  
 výrobce               Warmpeace 
 Typ                     Neurčitý – materiál powerstretch  

odvod potu       2 
 komfort nošení  1 
 klady a zápory 

   
     
 Vnitřní vrstva - spodní díl  
 výrobce   Warmpeace 
 Typ     Neurčitý – materiál Pwerstretch  

odvod potu  2 
 komfort nošení  1 
 klady a zápory   
   

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 

Obuv   
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  Obuv  

 výrobce                      Scarpa 
 Typ                            Ladakh  

doba užívání bot [roky]  3  

Voděodolnost  1 
 Prodyšnost  2 
 komfort nošení   1 
 odolnost vůči mechanickému poškození  1 
 klady a zápory 

Nejlepší celokožená obuv, kterou jsme byli schopni vybrat a plošně nakoupit.  
   

 
 Doplňky   

     
 Rukavice  
 výrobce                CMC, SingingRock, Petzl 
 Typ                        Různé  

Voděodolnost   
 odolnost vůči větru   

manipulace s materiálem   
 odolnost vůči mechanickému poškození   

  

klady a zápory 
Lezci jsou vybaveni dvěma typy rukavic :  

1) letní pracovní (nejlépe celoprstové, kvalitní kůže v kombinaci s kevlarem, 
nejvíc osvědčené jsou CMC a Petzl) 

2) zimní zateplené (Tilak zimní prstové rukavice GTX) 
 

    

Přilba  
 výrobce                        Petzl 
 Typ                                Vertex  

pohodlnost nošení  2 
 seřízení rozměrů  3 
 klady a zápory   
    

    
 Kukla  
 výrobce                   Deva – běžná zásahová kukla 
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Typ   

Prodyšnost   
 odolnost vůči větru   

komfort nošení   
 klady a zápory   
    

 
  

 Návleky proti sněhu  
 výrobce                      Doldy, Mammut 
 Typ  

Voděodolnost   

Prodyšnost   
 komfort nošení   
 klady a zápory 

Běžný typ laciných návleků z PA tkaniny se zátěrem – spotřební OOP   
     
 Brýle  
 výrobce                Nelze specifikovat, není v rámci kraje sjednoceno 
 Typ  

držení na obličeji   
 zorný úhel   
 klady a zápory   
     
  


