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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 Jihlava / Jihlava 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva –kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce   Deva  

Typ                     Lezec 2  

doba užívání kombinézy[roky]    6let  

Voděodolnost                   5   

Prodyšnost                       3   

neomezení v pohybu           2  

komfort nošení            2   

odolnost vůči mechanickému poškození     3 X 

odolnost vůči větru                     5   

využitelnost kapes 4  

klady a zápory                      Strašně se sráží po vyprání !!!   

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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 Vnější ochranná vrstva –bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce   Deva 

Typ   Záchranář 2 

doba užívání bundy [roky]   2 

voděodolnost    1 

Prodyšnost   1 

neomezení v pohybu   1 

komfort nošení     1 

odolnost vůči mechanickému poškození    2 

využitelnost kapes   3 

odolnost vůči větru    1 

klady a zápory   Praní pouze na 40⁰C nesmí se ždímat a sušit v sušičce.  Nemáme na praní správný prací 
prostředek musíme si ho kupovat za své. 

 

Vnější ochranná vrstva -kalhoty letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce    Deva 

Typ   Záchranář 2 

doba užívání kalhot [roky]   2 

voděodolnost    1 

Prodyšnost   1 

neomezení v pohybu   1 

komfort nošení    1 

odolnost vůči mechanickému poškození    2 

využitelnost kapes   3 

odolnost vůči větru    1 

klady a zápory   Praní pouze na 40⁰C nesmí se ždímat a sušit v sušičce.  Nemáme na praní správný prací 
prostředek musíme si ho kupovat za své. Nemá pogumovaná kolena. 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady azápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   
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komfort nošení   

klady azápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   

   
 Obuv  

výrobce           Salewa 
Typ                   Mtn Trainer Mid GTX W  

 

doba užívání bot[roky] 1 

Voděodolnost  2 

Prodyšnost  1 

komfort nošení  1 

odolnost vůči mechanickému poškození  2 

klady a zápory dobře padne na nohu , potřeba doplnit návleky proti sněhu  

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce     petzl 

Typ        cordex plus  

Voděodolnost  4 

odolnost vůči větru 3 

manipulace s materiálem  2 

odolnost vůči mechanickému poškození  1 

klady a zápory 

    

Přilba  

výrobce                             petzl 

Typ                        vertex   st 

pohodlnost nošení  2 
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seřízení rozměrů  3 

klady a zápory popruh v přední části přilby i po seřízení omezují zorný úhel   

    

Kukla  

výrobce              

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady azápory   

  

 
  

Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce  

Typ 

držení na obličeji   

zorný úhel   

klady a zápory   

    
 

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 
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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 Chomutov/ Chomutov 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce  DEVA  

Typ LEZEC II  

doba užívání kombinézy [roky] 2  

voděodolnost  3   

Prodyšnost 3   

neomezení v pohybu 2  

komfort nošení  2   

odolnost vůči mechanickému poškození 2  

odolnost vůči větru 3   

využitelnost kapes 3  

klady a zápory – používána pouze k výcviku za dobrých klimatických podmínek   

  

 Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce   DEVA 

Typ   ZÁCHRANÁŘ II 

doba užívání bundy [roky]   3 

voděodolnost     2 

Prodyšnost   2 

neomezení v pohybu   3 

komfort nošení     2 

odolnost vůči mechanickému poškození    2 

využitelnost kapes   2 

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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odolnost vůči větru    1 

klady a zápory 

 
 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce     DEVA 

Typ   ZÁCHRANÁŘ II 

doba užívání kalhot [roky]   3 

voděodolnost     2 

Prodyšnost   2 

neomezení v pohybu   2 

komfort nošení    2 

odolnost vůči mechanickému poškození    2 

využitelnost kapes   1 

odolnost vůči větru    1 

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce DEVA 

Typ 

odvod potu  3 

komfort nošení  2 

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   
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 Obuv  

výrobce  LA SPORTIVA / PRABOS 

Typ  TIBET/ ANNAPURNA 

doba užívání bot [roky] 2 

Voděodolnost  1/1 

Prodyšnost  1/2 

komfort nošení   1/1 

odolnost vůči mechanickému poškození  2/1 

klady a zápory : mají certifikát pracovní obuvi, ale je nutné přesvědčit vedení k investici do kvalitních  
prostředků pro impregnaci bot 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce KONG (letní) / SNICKERS WORKWEAR (zimní) 

Typ prstové (tři prsty bez zakončení) / prstové 

Voděodolnost  3/1 

odolnost vůči větru 3/1 

manipulace s materiálem  1/2 

odolnost vůči mechanickému poškození  2/2 

klady a zápory :  při promočení zimních rukavic dochází k povytažení vložky, což výrazně ztěžuje opětovné 
použití 

    

Přilba  

výrobce PETZL 

Typ Elios 

pohodlnost nošení  1 

seřízení rozměrů  1 

klady a zápory   

    

Kukla  

výrobce  

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady a zápory   

  

 
  

Návleky proti sněhu  
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výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce  UVEX 

Typ Cevron 

držení na obličeji  1 

zorný úhel  1 

klady a zápory   

    
 

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 Chomutov 

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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Oblečení   

  

Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce  DEVA  

Typ LEZEC II  

doba užívání kombinézy [roky] 2  

voděodolnost  3   

Prodyšnost 3   

neomezení v pohybu 2  

komfort nošení  2   

odolnost vůči mechanickému poškození 2  

odolnost vůči větru 3   

využitelnost kapes 3  

klady a zápory – používána pouze k výcviku za dobrých klimatických podmínek   

  

 

Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce   DEVA 

Typ   ZÁCHRANÁŘ II 

doba užívání bundy [roky]   3 

voděodolnost     2 

Prodyšnost   2 

neomezení v pohybu   3 

komfort nošení     2 

odolnost vůči mechanickému poškození    2 

využitelnost kapes   2 

odolnost vůči větru    1 

klady a zápory 

 
 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce     DEVA 

Typ   ZÁCHRANÁŘ II 

doba užívání kalhot [roky]   3 

voděodolnost     2 

Prodyšnost   2 

neomezení v pohybu   2 

komfort nošení    2 

odolnost vůči mechanickému poškození    2 

využitelnost kapes   1 
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odolnost vůči větru    1 

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   

    

Obuv  

výrobce  LA SPORTIVA / PRABOS 

Typ  TIBET/ ANNAPURNA 

doba užívání bot [roky] 2 

Voděodolnost  1/1 

Prodyšnost  1/2 

komfort nošení   1/1 

odolnost vůči mechanickému poškození  2/1 

klady a zápory : mají certifikát pracovní obuvi, ale je nutné přesvědčit vedení k investici do kvalitních  
prostředků pro impregnaci bot 

   
 

Doplňky   
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Rukavice  

výrobce KONG (letní) / SNICKERS WORKWEAR (zimní) 

Typ prstové (tři prsty bez zakončení) / prstové 

Voděodolnost  3/1 

odolnost vůči větru 3/1 

manipulace s materiálem  1/2 

odolnost vůči mechanickému poškození  2/2 

klady a zápory :  při promočení zimních rukavic dochází k povytažení vložky, což výrazně ztěžuje opětovné 
použití 

    

Přilba  

výrobce PETZL 

Typ Elios 

pohodlnost nošení  1 

seřízení rozměrů  1 

klady a zápory   

    

Kukla  

výrobce  

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady a zápory   

  

   

Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce  UVEX 

Typ Cevron 

držení na obličeji  1 

zorný úhel  1 

klady a zápory   
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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 Prostějov 

  

Oblečení   

  

Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce Deva  

Typ Lezec II  

doba užívání kombinézy [roky] 10  

voděodolnost  4   

Prodyšnost 2   

neomezení v pohybu 1  

komfort nošení  2   

odolnost vůči mechanickému poškození 2 X 

odolnost vůči větru 2   

využitelnost kapes 2  

klady a zápory- spokojenost, ale  potřeba impregnovat   

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce    

Typ    

doba užívání bundy [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení      

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce      

Typ    

doba užívání kalhot [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   
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Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce - Moira 

Typ- Trio 

odvod potu 1 

komfort nošení 1 

klady a zápory- perfektní výrobek 

 
 
 
 

Obuv   

    

Obuv  

výrobce - Korami 

Typ- nečitelné 

doba užívání bot [roky] 10 

Voděodolnost  4 

Prodyšnost  3 

komfort nošení   4 

odolnost vůči mechanickému poškození  3 

klady a zápory- cucají vodu, špatně sedí na noze, mech. Odolnost špičky mizerná, ….Klady: nechodím 
bosky. 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce -Meander 

Typ 

Voděodolnost   4 

odolnost vůči větru 2 

manipulace s materiálem  2 

odolnost vůči mechanickému poškození  3 

klady a zápory-  jsou tvrdé a přesto se brzy prodřou. Dle mé zkušenosti lepší jsou Petzl. 

    

Přilba  

výrobce - Petzl 

Typ  

pohodlnost nošení  4 

seřízení rozměrů  2 

klady a zápory- přilba moc přesahuje temeno hlavy a nedrží polohu tak dobře jak předešlý typ   
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od stejné firmy. 

    

Kukla  

výrobce  

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady a zápory   

  

   

Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce  

Typ 

držení na obličeji   

zorný úhel   

klady a zápory   

    
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 
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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 CPS Hradec Králové 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce   

Typ   

doba užívání kombinézy [roky]   

voděodolnost     

Prodyšnost    

neomezení v pohybu   

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození  X 

odolnost vůči větru    

využitelnost kapes   

klady a zápory   

  

 Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce   Tilak 

Typ   Raptor HZS 

doba užívání bundy [roky]   4 

voděodolnost     1 

Prodyšnost   3 

neomezení v pohybu   1 

komfort nošení     1 

odolnost vůči mechanickému poškození    3 

využitelnost kapes   1 

odolnost vůči větru    1 

klady a zápory 

 

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce     Tilak 

Typ   Evolution HZS 

doba užívání kalhot [roky]   4 

voděodolnost     1 

Prodyšnost   3 

neomezení v pohybu   1 

komfort nošení    1 

odolnost vůči mechanickému poškození    3 

využitelnost kapes   1 

odolnost vůči větru    1 

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl 

výrobce  Warmpeace 

Typ Lester 

odvod potu  1 

komfort nošení  1 

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce Warmpeace 

Typ Deere 

odvod potu  1 

komfort nošení  1 

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  Blažek s.r.o. 

Typ Policie ČR 

odvod potu 1 

komfort nošení 1 

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   

   
 Obuv  

výrobce Salewa 

Typ Bison Trek GTX 
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doba užívání bot [roky] 3 

Voděodolnost 1 

Prodyšnost 2 

komfort nošení  3 

odolnost vůči mechanickému poškození  1 

klady a zápory 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce  Tilak (petzl) 

Typ ICE GTX (Cordex plus) 

Voděodolnost  1 (5) 

odolnost vůči větru 1 (1) 

manipulace s materiálem  1 (1) 

odolnost vůči mechanickému poškození  4 (2) 

klady a zápory 

    

Přilba  

výrobce Petzl 

Typ Vertex 

pohodlnost nošení  2 

seřízení rozměrů  2 

klady a zápory   

    

Kukla  

výrobce Warmpeace 

Typ  

Prodyšnost  1 

odolnost vůči větru 3 

komfort nošení  1 

klady a zápory   

  

 
  

Návleky proti sněhu  

výrobce Mammut 

Typ Gaiter GTX 

Voděodolnost 1 

Prodyšnost  2 

komfort nošení 1  
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klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce SH+ 

Typ RG Ultra 

držení na obličeji  1 

zorný úhel  1 

klady a zápory + tři druhy zorníků   

    
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 HZS Jčk 

  

Oblečení   

  

Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce   

Typ   

doba užívání kombinézy [roky]   

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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voděodolnost     

Prodyšnost    

neomezení v pohybu   

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození  X 

odolnost vůči větru    

využitelnost kapes   

klady a zápory   

  

 

Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce   deva 

Typ   Záchranář 2 

doba užívání bundy [roky]   5 

voděodolnost     2 

Prodyšnost   3 

neomezení v pohybu   2 

komfort nošení     2 

odolnost vůči mechanickému poškození    3 

využitelnost kapes   3 

odolnost vůči větru    2 

klady a zápory 

 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce     deva 

Typ   Záchr. 2 

doba užívání kalhot [roky]   5 

voděodolnost     2 

Prodyšnost   3 

neomezení v pohybu   2 

komfort nošení    2 

odolnost vůči mechanickému poškození    3 

využitelnost kapes   3 

odolnost vůči větru    2 

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   
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klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   

    

Obuv  

výrobce  asolo 

Typ 

doba užívání bot [roky] 2 měsíce 

Voděodolnost  1 

Prodyšnost  2 

komfort nošení   2 

odolnost vůči mechanickému poškození  1 

klady a zápory        je to bota do těžkého terénu - tvrdá podrážka 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce  RE 

Typ 

Voděodolnost  5 

odolnost vůči větru 3 

manipulace s materiálem  2 

odolnost vůči mechanickému poškození  3 

klady a zápory 
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Přilba  

výrobce  PETZL 

Typ VERTEX BEST 

pohodlnost nošení  2 

seřízení rozměrů  2 

klady a zápory   

    

Kukla  

výrobce  

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady a zápory   

  

   

Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce  

Typ 

držení na obličeji   

zorný úhel   

klady a zápory   

    
Dobrý den, 

prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který sezabýváOOPP hasiče-lezce. Tentodotazník 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 

položekvzhledem 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. 
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1 2 3 4 5 

Výborná Chvalitebná Dobrá Dostatečná Nedostatečná 

 

Otázky týkající se „výrobce“, „typu“, „doby užívání“ a stejně tak „kladů a záporů“prosím 

okomentovatslovně. Pokud zvolený OOPP není používán, tabulka zůstane prázdná. Budu moc rád, když 

kromě kladů a záporů OOPPuvedete ještě dalšídůležitá 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 budetevěnovat. 

S pozdravem Ondřej Ďoubal   

 

stanice/územní odbor Jihlava / Jihlava 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva –kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce   Deva  

Typ                     Lezec 2  

doba užívání kombinézy[roky]    6let  

Voděodolnost                   5   

Prodyšnost                       3   

neomezení v pohybu           2  

komfort nošení            2   

odolnost vůči mechanickému poškození     3 X 

odolnost vůči větru                     5   

využitelnost kapes 4  

klady a zápory                      Strašně se sráží po vyprání !!!   

  

 Vnější ochranná vrstva –bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce   Deva 

Typ   Záchranář 2 

doba užívání bundy [roky]   2 

voděodolnost    1 

Prodyšnost   1 

neomezení v pohybu   1 

komfort nošení     1 

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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odolnost vůči mechanickému poškození    2 

využitelnost kapes   3 

odolnost vůči větru    1 

 

 

Vnější ochranná vrstva -kalhoty letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce    Deva 

Typ   Záchranář 2 

doba užívání kalhot [roky]   2 

voděodolnost    1 

Prodyšnost   1 

neomezení v pohybu   1 

komfort nošení    1 

odolnost vůči mechanickému poškození    2 

využitelnost kapes   3 

odolnost vůči větru    1 

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady azápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady azápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 
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Obuv   

   
 Obuv  

výrobce           Salewa 
Typ                   Mtn Trainer Mid GTX W  

 

doba užívání bot[roky] 1 

Voděodolnost  2 

Prodyšnost  1 

komfort nošení  1 

odolnost vůči mechanickému poškození  2 

    
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce     petzl 

Typ        cordex plus  

Voděodolnost  4 

odolnost vůči větru 3 

manipulace s materiálem  2 

odolnost vůči mechanickému poškození  1 

klady a zápory 

    

Přilba  

výrobce                             petzl 

Typ                        vertex   st 

pohodlnost nošení  2 

seřízení rozměrů  3 

 
  

    

Kukla  

výrobce              

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady azápory   

  

 
  

Návleky proti sněhu  
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výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce  

Typ 

držení na obličeji   

zorný úhel   

klady a zápory   

    
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. 

Děkuju moc za čas, který dotazníku budete věnovat. 

S pozdravem Ondřej Ďoubal   

 

stanice/územní odbor HS Frýdek - Místek, ÚO Frýdek - Místek 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 
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Výrobce Deva ---------- 

Typ Lezec II ---------- 

doba užívání kombinézy [roky] 8 ---------- 

voděodolnost  4 ---------- 

Prodyšnost 3 ---------- 

neomezení v pohybu 3 ---------- 

komfort nošení  4 ---------- 

odolnost vůči mechanickému poškození 3 X 

odolnost vůči větru 4 ---------- 

využitelnost kapes 3 ---------- 

klady a zápory                                                                         klady žadné a zaporu spousty!! 

  
 
 

Obuv   

   
 Obuv  

výrobce                                                                                                                

Typ 

doba užívání bot [roky] 7 

Voděodolnost 2 

Prodyšnost 3 

komfort nošení  2 

odolnost vůči mechanickému poškození 2 

klady a zápory                                       - nutnost rozchodit  + po „záběhu“  slušný komfort 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce                                                                                                                               Singing rock 

Typ                                                                                                                                                 Grippy 

Voděodolnost 3 

odolnost vůči větru 3 

manipulace s materiálem 3 

odolnost vůči mechanickému poškození 4 

klady a zápory                                                                                              - nutnost „rozpracovat“   

    

Přilba  

výrobce                                                                                                                                            Petzl 

Typ                                                                                                                                          Alveo Best 
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pohodlnost nošení 4 

seřízení rozměrů 4 

klady a zápory                                                                                                                          - nesedí  

 

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  

voděodolnost  5   

Prodyšnost 1   

neomezení v pohybu 1  

komfort nošení  1   

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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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. Kombinézu je vhodné  doplnit o opasek ! 
   

  

 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 / 
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. 
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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   

   
 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   
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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 

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 
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držení na obličeji   

zorný úhel   

klady a zápory   

    
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 Brno 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce DEVA   

Typ Lezec III   

doba užívání kombinézy [roky] 4   

voděodolnost  3 3  

Prodyšnost 4 5  

neomezení v pohybu 3 4 

komfort nošení  1 1  

odolnost vůči mechanickému poškození 2 X 

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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odolnost vůči větru 1 1  

využitelnost kapes 1 1 

klady a zápory   

  

 Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce    

Typ    

doba užívání bundy [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení      

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce      

Typ    

doba užívání kalhot [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 
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odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   

   
 Obuv  

výrobce LOWA 

Typ Renegade 

doba užívání bot [roky] 3  

Voděodolnost  1 

Prodyšnost  1 

komfort nošení   1 

odolnost vůči mechanickému poškození  2 

klady a zápory 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce  Holík 

Typ Rebecca 3 

Voděodolnost  3 

odolnost vůči větru 1 

manipulace s materiálem  1 

odolnost vůči mechanickému poškození  2 

klady a zápory 

    

Přilba  

výrobce Petzl 

Typ Alveo Best 

pohodlnost nošení  2 
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seřízení rozměrů  3 

klady a zápory   

    

Kukla  

výrobce  

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady a zápory   

  

 
  

Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce  

Typ 

držení na obličeji   

zorný úhel   

klady a zápory   

    
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 
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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 HZS hl.m.Praha 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce DEVA  

Typ BUSHFIRE   

doba užívání kombinézy [roky] 2  

voděodolnost  4   

Prodyšnost 2   

neomezení v pohybu 2  

komfort nošení  2   

odolnost vůči mechanickému poškození 2 X 

odolnost vůči větru 3   

využitelnost kapes 4  

klady a zápory        

  

 Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce   DEVA 

Typ   ZÁCHRANÁŘ II 

doba užívání bundy [roky]   2 

voděodolnost     2 

Prodyšnost   3 

neomezení v pohybu   3 

komfort nošení     2 

odolnost vůči mechanickému poškození    3 

využitelnost kapes   4 

odolnost vůči větru    2 

klady a zápory 

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce     DEVA 

Typ   ZÁCHRANÁŘ II 

doba užívání kalhot [roky]   2 

voděodolnost     2 

Prodyšnost   3 

neomezení v pohybu   2 

komfort nošení    2 

odolnost vůči mechanickému poškození    2 

využitelnost kapes   4 

odolnost vůči větru    2 

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   

   
 Obuv  

výrobce   HANWAG 
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Typ           BADILE MID GTX 

doba užívání bot [roky] 0 (nové) 

Voděodolnost 1 

Prodyšnost 2  

komfort nošení  2 

odolnost vůči mechanickému poškození 3  

klady a zápory 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce  HOLÍK 

Typ          MOREEN  

Voděodolnost 2 

odolnost vůči větru 1 

manipulace s materiálem 3  

odolnost vůči mechanickému poškození 1 

     

Přilba  

výrobce   PETZL 

Typ           VERTEX 

pohodlnost nošení 4  

seřízení rozměrů 4 

 
  

    

Kukla  

výrobce  

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady a zápory   

  

 
  

Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   
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komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce  DRAGER 

Typ          X-PECT 

držení na obličeji  2 

zorný úhel  2 

klady a zápory  Obyčejné brýle, téměř nerozbitné ale snadno se poškrábou.      

    
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 Zlín, ÚO Zlín 

  

Oblečení   

  

Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce   

Typ   

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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doba užívání kombinézy [roky]   

voděodolnost     

Prodyšnost    

neomezení v pohybu   

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození  X 

odolnost vůči větru    

využitelnost kapes   

klady a zápory   

  

 

Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce  Tilak  Tilak   Deva 

Typ  Asgard Asgard  Záchranář II. 

doba užívání bundy [roky]    1    8 

voděodolnost     1     3 

Prodyšnost    1    5 

neomezení v pohybu    1    3 

komfort nošení     1     2 

odolnost vůči mechanickému poškození    3     1 

využitelnost kapes    1    2 

odolnost vůči větru    1      2 

klady a zápory                      vysoká cena 

 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce   Tilak  Tilak  Deva 

Typ Attack  Attack Záchranář II. 

doba užívání kalhot [roky]    1    8 

voděodolnost     1     3 

Prodyšnost    1    5 

neomezení v pohybu    1    3 

komfort nošení    1     2 

odolnost vůči mechanickému poškození    3     1 

využitelnost kapes    1    2 

odolnost vůči větru    1      2 

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce                                                      Devold 

Typ                                                            Protection 

odvod potu           2 
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komfort nošení           1     

klady a zápory                        

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce                                          Devold 

Typ                                            Protection 

odvod potu            2 

komfort nošení             1 

klady a zápory     

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   

    

Obuv  

výrobce                                                      Prabos 

Typ                                                     PROFI CONDOR GTX 

doba užívání bot [roky]     5 

Voděodolnost     2 

Prodyšnost     2 

komfort nošení      2 

odolnost vůči mechanickému poškození      1 

klady a zápory 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce                                                       Holík 

Typ                                                             Rebeca,( slaňovací rukavice) 

Voděodolnost        3 

odolnost vůči větru        2 

manipulace s materiálem        2 

odolnost vůči mechanickému poškození        2 



Příloha číslo 1 
Ondřej Ďoubal 
Osobní ochranné pracovní prostředky hasičů-lezců při mimořádných událostech 
Vyplněné dotazníky 
 
 

42 
 

klady a zápory 

    

Přilba  

výrobce                                         Petzl 

Typ                                     Vertex Best 

pohodlnost nošení     3 

seřízení rozměrů     3  

klady a zápory                 nepovedený mezi typ   

    

Kukla  

výrobce                                                Deva 

Typ                                          nehořlavý, nomex  

Prodyšnost    1 

odolnost vůči větru    4 

komfort nošení    2 

klady a zápory           není  určeno pro použití   lezců   

  

   

Návleky proti sněhu  

výrobce                                           Outdoordesign    

Typ 

Voděodolnost      1 

Prodyšnost      3 

komfort nošení      2 

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce                                                     Uvex 

Typ                                               dvou zorníkové 

držení na obličeji      1 

zorný úhel      2 

klady a zápory                          plastový, lehce poškrábatelný zorník    

    
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 
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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 Chomutov/ Chomutov 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce  DEVA  

Typ LEZEC II  

doba užívání kombinézy [roky] 2  

voděodolnost  3   

Prodyšnost 3   

neomezení v pohybu 2  

komfort nošení  2   

odolnost vůči mechanickému poškození 2  

odolnost vůči větru 3   

využitelnost kapes 3  

klady a zápory –     

  

 Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce   DEVA 

Typ   ZÁCHRANÁŘ II 

doba užívání bundy [roky]   3 

voděodolnost     2 

Prodyšnost   2 

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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neomezení v pohybu   3 

komfort nošení     2 

odolnost vůči mechanickému poškození    2 

využitelnost kapes   2 

odolnost vůči větru    1 

klady a zápory 

 
 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce     DEVA 

Typ   ZÁCHRANÁŘ II 

doba užívání kalhot [roky]   3 

voděodolnost     2 

Prodyšnost   2 

neomezení v pohybu   2 

komfort nošení    2 

odolnost vůči mechanickému poškození    2 

využitelnost kapes   1 

odolnost vůči větru    1 

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 
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Obuv   

   
 Obuv  

výrobce  LA SPORTIVA / PRABOS 

Typ  TIBET/ ANNAPURNA 

doba užívání bot [roky] 2 

Voděodolnost  1/1 

Prodyšnost  1/2 

komfort nošení   1/1 

odolnost vůči mechanickému poškození  2/1 

klady a zápory :  

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce KONG (letní) / SNICKERS WORKWEAR (zimní) 

Typ prstové (tři prsty bez zakončení) / prstové 

Voděodolnost  3/1 

odolnost vůči větru 3/1 

manipulace s materiálem  1/2 

odolnost vůči mechanickému poškození  2/2 

klady a zápory  

    

Přilba  

výrobce PETZL 

Typ Elios 

pohodlnost nošení  1 

seřízení rozměrů  1 

klady a zápory   

    

Kukla  

výrobce  

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady a zápory   
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Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce  UVEX 

Typ Cevron 

držení na obličeji  1 

zorný úhel  1 

klady a zápory   

    
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 Rakovník/Kladno 

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce Deva  

Typ Lezec 2  

doba užívání kombinézy [roky] 10  

voděodolnost  5   

Prodyšnost 1   

neomezení v pohybu 2  

komfort nošení  2   

odolnost vůči mechanickému poškození 3 X 

odolnost vůči větru 4   

využitelnost kapes 1  

klady a zápory      lehká, prodyšná 
Špatná 
voděodolnost  

  

 Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce    

Typ    

doba užívání bundy [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení      

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce      

Typ    

doba užívání kalhot [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    
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odolnost vůči větru     

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   

   
 Obuv  

výrobce                                                                                                                       Bennon 

Typ                                                                                                                               O2 

doba užívání bot [roky] 1 

Voděodolnost  2 

Prodyšnost  3 

komfort nošení   3 

odolnost vůči mechanickému poškození  2 

klady a zápory                                                                                                lehké/nízké 

   
 

Doplňky   
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Rukavice  

výrobce                                                                                                                  Singing Rock 

Typ                                                                                                                            Grippy 

Voděodolnost 4  

odolnost vůči větru 2 

manipulace s materiálem  2 

odolnost vůči mechanickému poškození  3 

klady a zápory 

    

Přilba  

výrobce                                                                                                                                     Petzl 

Typ                                                                                                                                        Vertex Vent 

pohodlnost nošení  3 

seřízení rozměrů  2 

klady a zápory 

 Špatné 
držení na 
hlavě 

    

Kukla  

výrobce  

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady a zápory   

  

 
  

Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce                                                                                                                                    PanLi 

Typ 

držení na obličeji  2 

zorný úhel  2 

klady a zápory   
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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 PS Jeseník 

  

Oblečení   

  

Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce Deva -- 

Typ Lezec II  

doba užívání kombinézy [roky] 2 roky  

voděodolnost  --   

Prodyšnost bavlna   

neomezení v pohybu 2  

komfort nošení  3   

odolnost vůči mechanickému poškození 2 X 
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odolnost vůči větru 4   

využitelnost kapes 2  

klady a zápory: Špatně se obléká přes ramena; máme v červené barvě – dobrá 
rozeznatelnost od jiných hasičů   

  

 

Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce -- -- Zásahový kabát  

Typ   Fireman Tiger 

doba užívání bundy [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení      

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce     Zásahové kalhoty 

Typ   Fireman Tiger 

doba užívání kalhot [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce    hasičské triko 

Typ    

odvod potu  5 

komfort nošení  2 

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce -- 
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Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  Rybano Moira 

Typ  

odvod potu 3 

komfort nošení 1 

klady a zápory   na zimu výborný 

 
 
 
 

Obuv   

    

Obuv  

výrobce Magnum 

Typ ? 

doba užívání bot [roky] 5 let 

Voděodolnost  2 

Prodyšnost  4 

komfort nošení   4 

odolnost vůči mechanickému poškození  2 

klady a zápory 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce Petzl 

Typ PETZL CORDEX PLUS  

Voděodolnost  5 

odolnost vůči větru 3 

manipulace s materiálem  1 

odolnost vůči mechanickému poškození 2  

klady a zápory: hodně dobrý 

    

Přilba  

výrobce Petzl 

Typ VERTEX BEST žlutá 



Příloha číslo 1 
Ondřej Ďoubal 
Osobní ochranné pracovní prostředky hasičů-lezců při mimořádných událostech 
Vyplněné dotazníky 
 
 

53 
 

pohodlnost nošení  5 

seřízení rozměrů  5 

klady a zápory: na hlavě vysoká; špatný rozsah velikostí – nesedí na malou hlavu   

    

Kukla  

výrobce jen zásahová 

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady a zápory   

  

   

Návleky proti sněhu  

výrobce --  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce  -- 

Typ 

držení na obličeji   

zorný úhel   

klady a zápory   

    
 

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 
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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 Beroun 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce Deva  

Typ Lezec II.  

doba užívání kombinézy [roky] 6   

voděodolnost  5   

Prodyšnost 100 proc. bavlna   

neomezení v pohybu 2  

komfort nošení  3   

odolnost vůči mechanickému poškození 4  

odolnost vůči větru 5   

využitelnost kapes 4  

klady a zápory / kombinéza se při praní sráží, po delší době nedrží suchý 
zip na kapsách   

  

 Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce    

Typ    

doba užívání bundy [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení      

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce      

Typ    

doba užívání kalhot [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 
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Obuv   

   
 Obuv  

výrobce    Ardon 

Typ            Defender 

doba užívání bot [roky] 4 

Voděodolnost  2 

Prodyšnost  3 

komfort nošení   4 

odolnost vůči mechanickému poškození  4 

klady a zápory   / měkká bota –typ bačkora, při delším používání praská ve švech, jinak fajn 
že máme lehčí boty –standardně  používáme Haix 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce               Holík    

Typ                       Rebecca 3 

Voděodolnost  2 

odolnost vůči větru  

manipulace s materiálem  2 

odolnost vůči mechanickému poškození  2 

klady a zápory / některá šarže barví ruce, jinak vcelku super 

    

Přilba   

Výrobce     Kask 

Typ             Plasma Work 

pohodlnost nošení  3 

seřízení rozměrů  2 

klady a zápory / +lehká přilba, -  při dopnutí klouže na hlavě   

    

Kukla  

výrobce  

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady a zápory   

  

 
  

Návleky proti sněhu  
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výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce  

Typ 

držení na obličeji   

zorný úhel   

klady a zápory   

    
 

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   
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stanice/územní odbor Rakovník/Kladno 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce Deva  

Typ Lezec 2  

doba užívání kombinézy [roky] 10  

voděodolnost  5   

Prodyšnost 1   

neomezení v pohybu 2  

komfort nošení  2   

odolnost vůči mechanickému poškození 3 X 

odolnost vůči větru 4   

využitelnost kapes 1  

klady a zápory      lehká, prodyšná 
Špatná 
voděodolnost  

  

 Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce    

Typ    

doba užívání bundy [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení      

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce      

Typ    

doba užívání kalhot [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození     
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využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   

   
 Obuv  

výrobce                                                                                                                       Bennon 

Typ                                                                                                                               O2 

doba užívání bot [roky] 1 

Voděodolnost  2 

Prodyšnost  3 

komfort nošení   3 

odolnost vůči mechanickému poškození  2 

klady a zápory                                                                                                lehké/nízké 

   
 

Doplňky   
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Rukavice  

výrobce                                                                                                                  Singing Rock 

Typ                                                                                                                            Grippy 

Voděodolnost 4  

odolnost vůči větru 2 

manipulace s materiálem  2 

odolnost vůči mechanickému poškození  3 

klady a zápory 

    

Přilba  

výrobce                                                                                                                                     Petzl 

Typ                                                                                                                                        Vertex Vent 

pohodlnost nošení  3 

seřízení rozměrů  2 

klady a zápory 

 Špatné 
držení 
na hlavě 

    

Kukla  

výrobce  

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady a zápory   

  

 
  

Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce                                                                                                                                    PanLi 

Typ 

držení na obličeji  2 

zorný úhel  2 

klady a zápory   
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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  Kutná Hora 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce  DEVA  

Typ LEZEC  

doba užívání kombinézy [roky] 2 -12  

voděodolnost  5   

Prodyšnost 2   

neomezení v pohybu 1  

komfort nošení  2   

odolnost vůči mechanickému poškození 3 X 

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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odolnost vůči větru 4   

využitelnost kapes 2  

klady a zápory – kupovat o číslo větší, praním se sráží; kvalita materiálu   

  

 Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce    

Typ    

doba užívání bundy [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení      

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce      

Typ    

doba užívání kalhot [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 
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odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   

   
 Obuv  

výrobce  - OLANG 

Typ - TERVISIO 

doba užívání bot [roky] 1 

Voděodolnost  4 

Prodyšnost  3 

komfort nošení   2 

odolnost vůči mechanickému poškození  3 

klady a zápory- lehká obuv na běžné nošení, nevhodná na lezení , nevhodná  na chůzi po 
kamenech ( měká  podrážka). Dobrá cena. 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce  KONG 

Typ ALEX 

Voděodolnost    3 

odolnost vůči větru 2 

manipulace s materiálem  2 

odolnost vůči mechanickému poškození  1 

klady a zápory – tuhý materiál rukavice zhoršuje manipulaci, klouzavý materiál na dlani, 
rychle prokluzuje lano 

    

Přilba  

výrobce  - PETZL 
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Typ - VERTEX 

pohodlnost nošení  4 

seřízení rozměrů  4 

klady a zápory - splňuje většinu norem, fakt se blbě nosí a steluje… a ještě hůře 
vypadá   

    

Kukla  

výrobce – NOMEX (používáme standardní „modrou“ hasičskou) 

Typ - ???  

Prodyšnost  1 

odolnost vůči větru 5 

komfort nošení  4 

klady a zápory – malá, špatně se nasazuje, dobře saje pot   

  

 
  

Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce  

Typ 

držení na obličeji   

zorný úhel   

klady a zápory   

    
 

      
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 
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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 ŠVZ HZS ČR – Středisko Frýdek Místek 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce DEVA DEVA 

Typ Lezec I Lezec III 

doba užívání kombinézy [roky] 7 5 

voděodolnost  5 1 

Prodyšnost 3 2 

neomezení v pohybu 2 2 

komfort nošení  1 2 

odolnost vůči mechanickému poškození 3 2 

odolnost vůči větru 5 1 

využitelnost kapes 3 2 

klady a zápory 

Dobré jen při  
slunečném  
počasí 

 Při teplém 
počasí horko. 
Ideální použití 
pří teplotách  
pod 8oC, Neg.: 
Cena 

  

 Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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Výrobce    

Typ    

doba užívání bundy [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení      

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce      

Typ    

doba užívání kalhot [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  
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Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   

   
 Obuv  

výrobce  HANWAG 

Typ   (nepřečtu) 

doba užívání bot [roky] 5 

Voděodolnost  1 

Prodyšnost  1 

komfort nošení   1 

odolnost vůči mechanickému poškození  2 

klady a zápory: Velmi pohodlná bota, s goretexem, lehká. Neg: cena 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

Výrobce:     Pezl 

Typ:             Cordec plus 

Voděodolnost 4 

odolnost vůči větru 3 

manipulace s materiálem 1 

odolnost vůči mechanickému poškození 1 

klady a zápory: kožené rukavice, zvládají rychlé slanění, velmi citlivé Neg. : cena 

    

Přilba  

výrobce: Pezl 

Typ: Vertex 

pohodlnost nošení 1 

seřízení rozměrů 1 

klady a zápory: lehká přilba s možnosti uchycení světla na přilbu.   

    

Kukla  

výrobce  

Typ  
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Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady a zápory   

  

 
  

Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

Výrobce: R2 

Typ: AT061B 

držení na obličeji 1 

zorný úhel 1 

klady a zápory: Brýle s vyměnitelnými skly (čiré, sluneční, žluté), možnost 
vyměnit nožičky za záchytnou gumu. Neg: cena   

    
 

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 
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v příslušné tabulce. 

Děkuju moc za čas, který dotazníku budete věnovat. 

S pozdravem Ondřej Ďoubal   

 

stanice/územní odbor HS Frýdek - Místek, ÚO Frýdek - Místek 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce Deva ---------- 

Typ Lezec II ---------- 

doba užívání kombinézy [roky] 8 ---------- 

voděodolnost  4 ---------- 

Prodyšnost 3 ---------- 

neomezení v pohybu 3 ---------- 

komfort nošení  3 ---------- 

odolnost vůči mechanickému poškození 2 X 

odolnost vůči větru 3 ---------- 

využitelnost kapes 2 ---------- 

klady a zápory                                                         - otřesný střih          + lepší než drátem do oka 

  
 
 

Obuv   

   
 Obuv  

výrobce                                                                                                                

Typ 

doba užívání bot [roky] 7 

Voděodolnost 2 

Prodyšnost 2 

komfort nošení  2 

odolnost vůči mechanickému poškození 2 

klady a zápory                                       - nutnost rozchodit          + po „záběhu“  slušný komfort 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce                                                                                                                               Singing rock 
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Typ                                                                                                                                                 Grippy 

Voděodolnost 3 

odolnost vůči větru 2 

manipulace s materiálem 2 

odolnost vůči mechanickému poškození 2 

klady a zápory                                 - nutnost „rozpracovat“          + po změknutí dobrá citlivost 

    

Přilba  

výrobce                                                                                                                                            Petzl 

Typ                                                                                                                                          Alveo Best 

pohodlnost nošení 4 

seřízení rozměrů 3 

klady a zápory                                          - nesedí, „ale jako vůbec!“          + relativně nízká váha  

 

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 CPS Hradec Králové 

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce   

Typ   

doba užívání kombinézy [roky]   

voděodolnost     

Prodyšnost    

neomezení v pohybu   

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození  X 

odolnost vůči větru    

využitelnost kapes   

klady a zápory   

  

 Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce   Tilak 

Typ   Raptor HZS 

doba užívání bundy [roky]   4 

voděodolnost     1 

Prodyšnost   3 

neomezení v pohybu   1 

komfort nošení     1 

odolnost vůči mechanickému poškození    3 

využitelnost kapes   1 

odolnost vůči větru    1 

klady a zápory 

 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce     Tilak 

Typ   Evolution HZS 

doba užívání kalhot [roky]   4 

voděodolnost     1 

Prodyšnost   3 

neomezení v pohybu   1 

komfort nošení    1 

odolnost vůči mechanickému poškození    3 

využitelnost kapes   1 

odolnost vůči větru    1 
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klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl 

výrobce  Warmpeace 

Typ Lester 

odvod potu  1 

komfort nošení  1 

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce Warmpeace 

Typ Deere 

odvod potu  1 

komfort nošení  1 

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  Blažek s.r.o. 

Typ Policie ČR 

odvod potu 1 

komfort nošení 1 

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   

   
 Obuv  

výrobce Salewa 

Typ Bison Trek GTX 

doba užívání bot [roky] 3 

Voděodolnost 1 

Prodyšnost 2 

komfort nošení  3 

odolnost vůči mechanickému poškození  1 

klady a zápory 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  
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výrobce  Tilak (petzl) 

Typ ICE GTX (Cordex plus) 

Voděodolnost  1 (5) 

odolnost vůči větru 1 (1) 

manipulace s materiálem  1 (1) 

odolnost vůči mechanickému poškození  4 (2) 

klady a zápory 

    

Přilba  

výrobce Petzl 

Typ Vertex 

pohodlnost nošení  2 

seřízení rozměrů  2 

klady a zápory   

    

Kukla  

výrobce Warmpeace 

Typ  

Prodyšnost  1 

odolnost vůči větru 3 

komfort nošení  1 

klady a zápory   

  

 
  

Návleky proti sněhu  

výrobce Mammut 

Typ Gaiter GTX 

Voděodolnost 1 

Prodyšnost  2 

komfort nošení 1  

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce SH+ 

Typ RG Ultra 

držení na obličeji  1 

zorný úhel  1 

klady a zápory + tři druhy zorníků   

    
Dobrý den, 

prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který se zabývá OOPP hasiče-lezce. Tento dotazník 
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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 Kladno/ kladno 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce – Deva   

Typ- Lezec III   

doba užívání kombinézy [roky] – 3   

voděodolnost   1   

Prodyšnost  2   

neomezení v pohybu  2  

komfort nošení    2   

odolnost vůči mechanickému poškození 2 X 

odolnost vůči větru  1   

využitelnost kapes  4  

 
  

  

 

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce    

Typ    

doba užívání bundy [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení      

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce      

Typ    

doba užívání kalhot [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  
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název a výrobce  Deva 

Typ  

odvod potu - 2  

komfort nošení 2 

 

 
 
 
 

Obuv   

   
 Obuv  

výrobce  Prabos 

Typ - Barracuda GTX 

doba užívání bot [roky]  5 let 

Voděodolnost  1 

Prodyšnost  2 

komfort nošení   2 

odolnost vůči mechanickému poškození  2 

 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce  Marmot (Petzl) 

Typ - Exum Guide Undercuff Glove (CORDEX PLUS) 

Voděodolnost   3 (4) 

odolnost vůči větru 2 (3) 

manipulace s materiálem  2 (1) 

odolnost vůči mechanickému poškození  2 (2) 

klady a zápory 

    

Přilba  

výrobce - Petzl 

Typ - VERTEX VENT 

pohodlnost nošení  3 

seřízení rozměrů  2 

   

    

Kukla  

výrobce  Deva 
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Typ - Kukla NOMEX  

Prodyšnost  2 

odolnost vůči větru 4 

komfort nošení  2 

klady a zápory   

  

 
  

Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce  - Bollé 

Typ - ? 

držení na obličeji  2 

zorný úhel  2 

klady a zápory   

    
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. 
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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 PS Jeseník 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce Deva -- 

Typ Lezec II  

doba užívání kombinézy [roky] 2 roky  

voděodolnost  --   

Prodyšnost bavlna   

neomezení v pohybu 2  

komfort nošení  3   

odolnost vůči mechanickému poškození 2 X 

odolnost vůči větru 4   

využitelnost kapes 2  

klady a zápory:  
 

  

 Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce -- -- Zásahový kabát  

Typ   Fireman Tiger 

doba užívání bundy [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení      

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce     
Zásahové 
kalhoty 

Typ   Fireman Tiger 

mailto:ondra.doubal@centrum.cz


Příloha číslo 1 
Ondřej Ďoubal 
Osobní ochranné pracovní prostředky hasičů-lezců při mimořádných událostech 
Vyplněné dotazníky 
 
 

79 
 

doba užívání kalhot [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce    hasičské triko 

Typ    

odvod potu  5 

komfort nošení  2 

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce -- 

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  Rybano Moira 

Typ  

odvod potu 3 

komfort nošení 1 

klady a zápory   na zimu výborný 

 
 
 
 

Obuv   

   
 Obuv  

výrobce Magnum 

Typ ? 

doba užívání bot [roky] 5 let 

Voděodolnost  2 

Prodyšnost  4 
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komfort nošení   4 

odolnost vůči mechanickému poškození  2 

klady a zápory 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce Petzl 

Typ PETZL CORDEX PLUS  

Voděodolnost  5 

odolnost vůči větru 3 

manipulace s materiálem  1 

odolnost vůči mechanickému poškození 2  

klady a zápory: hodně dobrý 

    

Přilba  

výrobce Petzl 

Typ VERTEX BEST žlutá 

pohodlnost nošení  5 

seřízení rozměrů  5 

klady a zápory: na hlavě vysoká; špatný rozsah velikostí – nesedí na malou hlavu   

    

Kukla  

výrobce jen zásahová 

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady a zápory   

  

 
  

Návleky proti sněhu  

výrobce --  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  
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výrobce  -- 

Typ 

držení na obličeji   

zorný úhel   

klady a zápory   

    
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 Chomutov/ Chomutov 

  

Oblečení   

  

Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní 
vložkou 

Výrobce  DEVA  

Typ LEZEC II  

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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doba užívání kombinézy [roky] 2  

voděodolnost  3   

Prodyšnost 3   

neomezení v pohybu 2  

komfort nošení  2   

odolnost vůči mechanickému poškození 2  

odolnost vůči větru 3   

využitelnost kapes 3  

klady a zápory – používána pouze k výcviku za dobrých 
klimatických podmínek   

  

 

Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční 
verze 

Výrobce   DEVA 

Typ   ZÁCHRANÁŘ II 

doba užívání bundy [roky]   3 

voděodolnost     2 

Prodyšnost   2 

neomezení v pohybu   3 

komfort nošení     2 

odolnost vůči mechanickému 
poškození 

   2 

využitelnost kapes   2 

odolnost vůči větru    1 

klady a zápory 

 
 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze 
celoroční 

verze 

výrobce     DEVA 

Typ   ZÁCHRANÁŘ II 

doba užívání kalhot [roky]   3 

voděodolnost     2 

Prodyšnost   2 

neomezení v pohybu   2 

komfort nošení    2 

odolnost vůči mechanickému 
poškození    2 

využitelnost kapes   1 

odolnost vůči větru    1 

klady a zápory 



Příloha číslo 1 
Ondřej Ďoubal 
Osobní ochranné pracovní prostředky hasičů-lezců při mimořádných událostech 
Vyplněné dotazníky 
 
 

83 
 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   

    

Obuv  

výrobce  LA SPORTIVA / PRABOS 

Typ  TIBET/ ANNAPURNA 

doba užívání bot [roky] 2 

Voděodolnost  1/1 

Prodyšnost  1/2 

komfort nošení   1/1 

odolnost vůči mechanickému poškození  2/1 

klady a zápory : mají certifikát pracovní obuvi, ale je nutné přesvědčit vedení k 
investici do kvalitních  prostředků pro impregnaci bot 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  
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výrobce KONG (letní) / SNICKERS WORKWEAR (zimní) 

Typ prstové (tři prsty bez zakončení) / prstové 

Voděodolnost  3/1 

odolnost vůči větru 3/1 

manipulace s materiálem  1/2 

odolnost vůči mechanickému poškození  2/2 

klady a zápory :  při promočení zimních rukavic dochází k povytažení vložky, což 
výrazně ztěžuje opětovné použití 

    

Přilba  

výrobce PETZL 

Typ Elios 

pohodlnost nošení  1 

seřízení rozměrů  1 

klady a zápory   

    

Kukla  

výrobce  

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady a zápory   

  

   

Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce  UVEX 

Typ Cevron 

držení na obličeji  1 

zorný úhel  1 

klady a zápory   
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Dobrý den, 

prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který sezabýváOOPP hasiče-lezce. Tentodotazník 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 položekvzhledem 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 

okomentovatslovně. Pokud zvolený OOPP není používán, tabulka zůstane prázdná. Budu 

moc rád, když kromě kladů a záporů OOPPuvedete ještě dalšídůležitá 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 budetevěnovat. 

S pozdravem Ondřej Ďoubal   

 

stanice/územní odbor Jihlava / Jihlava 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva –kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce   Deva  

Typ                     Lezec 2  

doba užívání kombinézy[roky]    6let  

Voděodolnost                   5   

Prodyšnost                       3   

neomezení v pohybu           2  

komfort nošení            2   

odolnost vůči mechanickému poškození     3 X 

odolnost vůči větru                     5   

využitelnost kapes 4  

klady a zápory                         

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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 Vnější ochranná vrstva –bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce   Deva 

Typ   Záchranář 2 

doba užívání bundy [roky]   2 

voděodolnost    1 

Prodyšnost   1 

neomezení v pohybu   1 

komfort nošení     1 

odolnost vůči mechanickému poškození    2 

využitelnost kapes   3 

odolnost vůči větru    1 

 

 

Vnější ochranná vrstva -kalhoty letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce    Deva 

Typ   Záchranář 2 

doba užívání kalhot [roky]   2 

voděodolnost    1 

Prodyšnost   1 

neomezení v pohybu   1 

komfort nošení    1 

odolnost vůči mechanickému poškození    2 

využitelnost kapes   3 

odolnost vůči větru    1 

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady azápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady azápory   
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Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   

   
 Obuv  

výrobce           Salewa 
Typ                   Mtn Trainer Mid GTX W  

 

doba užívání bot[roky] 1 

Voděodolnost  2 

Prodyšnost  1 

komfort nošení  1 

odolnost vůči mechanickému poškození  2 

    
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce     petzl 

Typ        cordex plus  

Voděodolnost  4 

odolnost vůči větru 3 

manipulace s materiálem  2 

odolnost vůči mechanickému poškození  1 

klady a zápory 

    

Přilba  

výrobce                             petzl 

Typ                        vertex   st 

pohodlnost nošení  2 

seřízení rozměrů  3 
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Kukla  

výrobce              

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady azápory   

  

 
  

Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce  

Typ 

držení na obličeji   

zorný úhel   

klady a zápory   

    
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, 
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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 HZS hl.m.Praha 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce DEVA  

Typ BUSHFIRE   

doba užívání kombinézy [roky] 2  

voděodolnost  4   

Prodyšnost 2   

neomezení v pohybu 2  

komfort nošení  2   

odolnost vůči mechanickému poškození 2 X 

odolnost vůči větru 3   

využitelnost kapes 4  

klady a zápory        

  

 Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce   DEVA 

Typ   ZÁCHRANÁŘ II 

doba užívání bundy [roky]   2 

voděodolnost     2 

Prodyšnost   3 

neomezení v pohybu   3 

komfort nošení     2 

odolnost vůči mechanickému poškození    3 

využitelnost kapes   4 

odolnost vůči větru    2 

klady a zápory 

 

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce     DEVA 

Typ   ZÁCHRANÁŘ II 

doba užívání kalhot [roky]   2 

voděodolnost     2 

Prodyšnost   3 

neomezení v pohybu   2 

komfort nošení    2 

odolnost vůči mechanickému poškození    2 

využitelnost kapes   4 

odolnost vůči větru    2 

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce DEVA 

Typ 

odvod potu  3 

komfort nošení  2 

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   

   
 Obuv  

výrobce   HANWAG 

Typ           BADILE MID GTX 
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doba užívání bot [roky] 0 (nové) 

Voděodolnost 1 

Prodyšnost 2  

komfort nošení  2 

odolnost vůči mechanickému poškození 3  

klady a zápory 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce  HOLÍK 

Typ          MOREEN  

Voděodolnost 2 

odolnost vůči větru 1 

manipulace s materiálem 3  

odolnost vůči mechanickému poškození 1 

     

Přilba  

výrobce   PETZL 

Typ           VERTEX 

pohodlnost nošení 4  

seřízení rozměrů 4 

   

    

Kukla  

výrobce  

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady a zápory   

  

 
  

Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   
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klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce  DRAGER 

Typ          X-PECT 

držení na obličeji  2 

zorný úhel  2 

klady a zápory  Obyčejné brýle, téměř nerozbitné ale snadno se poškrábou.      

    
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 Brno 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce DEVA   

Typ Lezec III   

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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doba užívání kombinézy [roky] 4   

voděodolnost  3 3  

Prodyšnost 4 5  

neomezení v pohybu 3 4 

komfort nošení  1 1  

odolnost vůči mechanickému poškození 2 X 

odolnost vůči větru 1 1  

využitelnost kapes 1 1 

klady a zápory   

  

 Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce    

Typ    

doba užívání bundy [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení      

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce      

Typ    

doba užívání kalhot [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   
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komfort nošení   

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   

   
 Obuv  

výrobce LOWA 

Typ Renegade 

doba užívání bot [roky] 3  

Voděodolnost  1 

Prodyšnost  1 

komfort nošení   1 

odolnost vůči mechanickému poškození  2 

klady a zápory 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce  Holík 

Typ Rebecca 3 

Voděodolnost  3 

odolnost vůči větru 1 

manipulace s materiálem  1 

odolnost vůči mechanickému poškození  2 
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klady a zápory 

    

Přilba  

výrobce Petzl 

Typ Alveo Best 

pohodlnost nošení  2 

seřízení rozměrů  3 

klady a zápory   

    

Kukla  

výrobce  

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady a zápory   

  

 
  

Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce  

Typ 

držení na obličeji   

zorný úhel   

klady a zápory   

    
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 
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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 ŠVZ HZS ČR – Středisko Frýdek Místek 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce DEVA DEVA 

Typ Lezec I Lezec III 

doba užívání kombinézy [roky] 7 5 

voděodolnost  5 1 

Prodyšnost 3 2 

neomezení v pohybu 2 2 

komfort nošení  1 2 

odolnost vůči mechanickému poškození 3 2 

odolnost vůči větru 5 1 

využitelnost kapes 3 2 

klady a zápory   

  

 Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce    

Typ    

doba užívání bundy [roky]    

voděodolnost      

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení      

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce      

Typ    

doba užívání kalhot [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 
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Obuv   

   
 Obuv  

výrobce  HANWAG 

Typ   (nepřečtu) 

doba užívání bot [roky] 5 

Voděodolnost  1 

Prodyšnost  1 

komfort nošení   1 

odolnost vůči mechanickému poškození  2 

klady a zápory:  

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

Výrobce:     Pezl 

Typ:             Cordec plus 

Voděodolnost 4 

odolnost vůči větru 3 

manipulace s materiálem 1 

odolnost vůči mechanickému poškození 1 

klady a zápory:  

    

Přilba  

výrobce: Pezl 

Typ: Vertex 

pohodlnost nošení 1 

seřízení rozměrů 1 

klady a zápory:    

    

Kukla  

výrobce  

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady a zápory   
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Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

Výrobce: R2 

Typ: AT061B 

držení na obličeji 1 

zorný úhel 1 

klady a zápory: Brýle s vyměnitelnými skly (čiré, sluneční, žluté), možnost 
vyměnit nožičky za záchytnou gumu. Neg: cena   

    
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. 

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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S pozdravem Ondřej Ďoubal   

 

stanice/územní odbor  Kutná Hora 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce  DEVA  

Typ LEZEC  

doba užívání kombinézy [roky] 2 -12  

voděodolnost  5   

Prodyšnost 2   

neomezení v pohybu 1  

komfort nošení  2   

odolnost vůči mechanickému poškození 3 X 

odolnost vůči větru 4   

využitelnost kapes 2  

klady a zápory –    

  

 Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce    

Typ    

doba užívání bundy [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení      

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce      

Typ    

doba užívání kalhot [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    



Příloha číslo 1 
Ondřej Ďoubal 
Osobní ochranné pracovní prostředky hasičů-lezců při mimořádných událostech 
Vyplněné dotazníky 
 
 

101 
 

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   

   
 Obuv  

výrobce  - OLANG 

Typ - TERVISIO 

doba užívání bot [roky] 1 

Voděodolnost  4 

Prodyšnost  3 

komfort nošení   2 

odolnost vůči mechanickému poškození  3 

klady a zápory-  
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Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce  KONG 

Typ ALEX 

Voděodolnost    3 

odolnost vůči větru 2 

manipulace s materiálem  2 

odolnost vůči mechanickému poškození  1 

klady a zápory – tuhý materiál rukavice zhoršuje manipulaci, klouzavý materiál na dlani, 
rychle prokluzuje lano 

    

Přilba  

výrobce  - PETZL 

Typ - VERTEX 

pohodlnost nošení  4 

seřízení rozměrů  4 

klady a zápory - splňuje většinu norem, fakt se blbě nosí a steluje… a ještě hůře 
vypadá   

    

Kukla  

výrobce – NOMEX (používáme standardní „modrou“ hasičskou) 

Typ - ???  

Prodyšnost  1 

odolnost vůči větru 5 

komfort nošení  4 

klady a zápory – malá, špatně se nasazuje, dobře saje pot   

  

 
  

Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce  

Typ 

držení na obličeji   
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zorný úhel   

klady a zápory   

    

    
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 Chomutov 

  

Oblečení   

  

Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce  DEVA  

Typ LEZEC II  

doba užívání kombinézy [roky] 2  

voděodolnost  3   

Prodyšnost 3   

neomezení v pohybu 2  

komfort nošení  2   

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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odolnost vůči mechanickému poškození 2  

odolnost vůči větru 3   

využitelnost kapes 3  

klady a zápory – používána pouze k výcviku za dobrých klimatických 
podmínek   

  

 

Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce   DEVA 

Typ   ZÁCHRANÁŘ II 

doba užívání bundy [roky]   3 

voděodolnost     2 

Prodyšnost   2 

neomezení v pohybu   3 

komfort nošení     2 

odolnost vůči mechanickému poškození    2 

využitelnost kapes   2 

odolnost vůči větru    1 

klady a zápory 

 
 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce     DEVA 

Typ   ZÁCHRANÁŘ II 

doba užívání kalhot [roky]   3 

voděodolnost     2 

Prodyšnost   2 

neomezení v pohybu   2 

komfort nošení    2 

odolnost vůči mechanickému poškození    2 

využitelnost kapes   1 

odolnost vůči větru    1 

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce Deva 

Typ 

odvod potu  3 

komfort nošení  2 

klady a zápory   
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Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   

    

Obuv  

výrobce  LA SPORTIVA / PRABOS 

Typ  TIBET/ ANNAPURNA 

doba užívání bot [roky] 2 

Voděodolnost  1/1 

Prodyšnost  1/2 

komfort nošení   1/1 

odolnost vůči mechanickému poškození  2/1 

klady a zápory : mají certifikát pracovní obuvi, ale je nutné přesvědčit vedení k investici do 
kvalitních  prostředků pro impregnaci bot 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce KONG (letní) / SNICKERS WORKWEAR (zimní) 

Typ prstové (tři prsty bez zakončení) / prstové 

Voděodolnost  3/1 

odolnost vůči větru 3/1 

manipulace s materiálem  1/2 

odolnost vůči mechanickému poškození  2/2 

klady a zápory :  při promočení zimních rukavic dochází k povytažení vložky, což výrazně 
ztěžuje opětovné použití 
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Přilba  

výrobce PETZL 

Typ Elios 

pohodlnost nošení  1 

seřízení rozměrů  1 

klady a zápory   

    

Kukla  

výrobce  

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady a zápory   

  

   

Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce  UVEX 

Typ Cevron 

držení na obličeji  1 

zorný úhel  1 

klady a zápory   

    
Dobrý den, 

prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který sezabýváOOPP hasiče-lezce. Tentodotazník 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 položekvzhledem 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. 
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1 2 3 4 5 

Výborná Chvalitebná Dobrá Dostatečná Nedostatečná 

 

Otázky týkající se „výrobce“, „typu“, „doby užívání“ a stejně tak „kladů a záporů“prosím 

okomentovatslovně. Pokud zvolený OOPP není používán, tabulka zůstane prázdná. Budu 

moc rád, když kromě kladů a záporů OOPPuvedete ještě dalšídůležitá 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 budetevěnovat. 

S pozdravem Ondřej Ďoubal   

 

stanice/územní odbor Příbram 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva –kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce Deva  

Typ Lezec II  

doba užívání kombinézy[roky] 9 let  

voděodolnost 5   

Prodyšnost 3   

neomezení v pohybu 2  

komfort nošení 2   

odolnost vůči mechanickému poškození 4 X 

odolnost vůči větru 4   

využitelnost kapes 3  

klady a zápory                      

  
Klady:neomezuje v pohybu,dobra do letního počasí  Zápory:promokavá ,žádný tepelný 
komfort,po vyprání se o dost zmenší. 

Vnější ochranná vrstva –bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce    

Typ    

doba užívání bundy [roky]    

voděodolnost     

Prodyšnost    

mailto:ondra.doubal@centrum.cz


Příloha číslo 1 
Ondřej Ďoubal 
Osobní ochranné pracovní prostředky hasičů-lezců při mimořádných událostech 
Vyplněné dotazníky 
 
 

108 
 

neomezení v pohybu    

komfort nošení      

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

 

Vnější ochranná vrstva -kalhoty letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce     

Typ    

doba užívání kalhot [roky]    

voděodolnost     

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady azápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady azápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 
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Obuv   

   
 Obuv  

výrobce                                        AKU 

Typ                                               treková 

doba užívání bot[roky]               5 let  

Voděodolnost                                 2   

Prodyšnost                                      2   

komfort nošení                              2   

odolnost vůči mechanickému poškození                   3   

klady a zápory             bota mi docela vyhovuje 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce                                                              Holík 

Typ                                                                     Rebeca 

Voděodolnost                                                      4   

odolnost vůči větru                                             2  

manipulace s materiálem                                   1   

odolnost vůči mechanickému poškození         2   

klady a zápory                                       viz tabulka 

    

Přilba  

výrobce                                             Petzl 

Typ                                                   Vertex 

pohodlnost nošení                         2   

seřízení rozměrů                             3   

klady azápory      špatně se seřizuje na malou hlavu   

    

Kukla  

výrobce                                           Devold 

Typ                                                          -  

Prodyšnost                                          2   

odolnost vůči větru                           1  

komfort nošení                                  4   

klady azápory   K: výborný tepelný komfort Z:univerzální velikost- příliš velká   
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Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce  

Typ 

držení na obličeji   

zorný úhel   

klady a zápory   

    
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 Rakovník 

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce Deva  

Typ Lezec 2  

doba užívání kombinézy [roky] 10  

voděodolnost  5   

Prodyšnost 1   

neomezení v pohybu 2  

komfort nošení  2   

odolnost vůči mechanickému poškození 3 X 

odolnost vůči větru 4   

využitelnost kapes 1  

  

  

 Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce    

Typ    

doba užívání bundy [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení      

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce      

Typ    

doba užívání kalhot [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     
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klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   

   
 Obuv  

výrobce                                                                                                                       Bennon 

Typ                                                                                                                               O2 

doba užívání bot [roky] 1 

Voděodolnost  2 

Prodyšnost  3 

komfort nošení   3 

odolnost vůči mechanickému poškození  2 

klady a zápory                                                                                                 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  
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výrobce                                                                                                                  Singing Rock 

Typ                                                                                                                            Grippy 

Voděodolnost 4  

odolnost vůči větru 2 

manipulace s materiálem  2 

odolnost vůči mechanickému poškození  3 

klady a zápory 

    

Přilba  

výrobce                                                                                                                                     Petzl 

Typ                                                                                                                                        Vertex Vent 

pohodlnost nošení  3 

seřízení rozměrů  2 

klady a zápory  

    

Kukla  

výrobce  

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady a zápory   

  

 
  

Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce                                                                                                                                    PanLi 

Typ 

držení na obličeji  2 

zorný úhel  2 

klady a zápory   

    
Dobrý den, 

prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který se zabývá OOPP hasiče-lezce. Tento dotazník 
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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 PS Jeseník 

  

Oblečení   

  

Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce Deva -- 

Typ Lezec II  

doba užívání kombinézy [roky] 2 roky  

voděodolnost  --   

Prodyšnost bavlna   

neomezení v pohybu 2  

komfort nošení  3   

odolnost vůči mechanickému poškození 2 X 

odolnost vůči větru 4   

využitelnost kapes 2  

klady a zápory:   
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Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce    

Typ    

doba užívání bundy [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení      

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce      

Typ    

doba užívání kalhot [roky]    

voděodolnost      

Prodyšnost    

neomezení v pohybu    

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození     

využitelnost kapes    

odolnost vůči větru     

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce    hasičské triko 

Typ    

odvod potu  5 

komfort nošení  2 

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce -- 

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  
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název a výrobce  Rybano Moira 

Typ  

odvod potu 3 

komfort nošení 1 

klady a zápory   na zimu výborný 

 
 
 
 

Obuv   

    

Obuv  

výrobce Magnum 

Typ ? 

doba užívání bot [roky] 5 let 

Voděodolnost  2 

Prodyšnost  4 

komfort nošení   4 

odolnost vůči mechanickému poškození  2 

klady a zápory 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce Petzl 

Typ PETZL CORDEX PLUS  

Voděodolnost  5 

odolnost vůči větru 3 

manipulace s materiálem  1 

odolnost vůči mechanickému poškození 2  

klady a zápory: hodně dobrý 

    

Přilba  

výrobce Petzl 

Typ VERTEX BEST 

pohodlnost nošení  5 

seřízení rozměrů  5 

klady a zápory: na hlavě vysoká; špatný rozsah velikostí – nesedí na malou hlavu   

    

Kukla  

výrobce jen zásahová 
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Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady a zápory   

  

   

Návleky proti sněhu  

výrobce   

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce   

Typ 

držení na obličeji   

zorný úhel   

klady a zápory   

    

    
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 
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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 Ostrava HS 3 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce   

Typ   

doba užívání kombinézy [roky]   

voděodolnost     

Prodyšnost    

neomezení v pohybu   

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození  X 

odolnost vůči větru    

využitelnost kapes   

klady a zápory   

  

 Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce   X 

Typ   Záchranář II 

doba užívání bundy [roky]   5 

voděodolnost     3 

Prodyšnost   3 

neomezení v pohybu   3 

komfort nošení     2 

odolnost vůči mechanickému poškození    2 

využitelnost kapes   2 

odolnost vůči větru    2 

klady a zápory 

 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce     X 

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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Typ   Záchranář II 

doba užívání kalhot [roky]   5 

voděodolnost     3 

Prodyšnost   3 

neomezení v pohybu   3 

komfort nošení    2 

odolnost vůči mechanickému poškození    2 

využitelnost kapes   2 

odolnost vůči větru    2 

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   

   
 Obuv  

výrobce                                                                                                         Lezecké Scarpa Nepal 

Typ 

doba užívání bot [roky] 5 

Voděodolnost  1 
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Prodyšnost  3 

komfort nošení   3 

odolnost vůči mechanickému poškození  2 

klady a zápory 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce                                                                                          Nevím, lezecké kožené 

Typ 

Voděodolnost  4 

odolnost vůči větru 3 

manipulace s materiálem  2 

odolnost vůči mechanickému poškození  3 

klady a zápory 

    

Přilba  

výrobc                                                                                                                         Petzl Vertex 

Typ 

pohodlnost nošení  2 

seřízení rozměrů  2 

klady a zápory  Nic 

    

Kukla  

výrobce  

Typ  

Prodyšnost   

odolnost vůči větru  

komfort nošení   

klady a zápory   

  

 
  

Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   
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Brýle  

výrobce  

Typ 

držení na obličeji   

zorný úhel   

klady a zápory   

    
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 Ostrava Poruba 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce   

Typ   

doba užívání kombinézy [roky]   

voděodolnost     

mailto:ondra.doubal@centrum.cz
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Prodyšnost    

neomezení v pohybu   

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození  X 

odolnost vůči větru    

využitelnost kapes   

klady a zápory   

  

 Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce   Deva  

Typ   Záchranář II 

doba užívání bundy [roky]   8 

voděodolnost     4 

Prodyšnost   4 

neomezení v pohybu   3 

komfort nošení     4 

odolnost vůči mechanickému poškození    2 

využitelnost kapes   3 

odolnost vůči větru    2 

klady a zápory   

 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce     Deva 

Typ   Záchrnář II 

doba užívání kalhot [roky]   8 

voděodolnost     4 

Prodyšnost   4 

neomezení v pohybu   3 

komfort nošení    4 

odolnost vůči mechanickému poškození    2 

využitelnost kapes   3 

odolnost vůči větru    2 

klady a zápory 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   
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Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce  

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce  

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   

   
 Obuv  

výrobce        Scarpa 

Typ             Nepal  Pro GTX 

doba užívání bot [roky] 4 

Voděodolnost  1 

Prodyšnost  3 

komfort nošení   2 

odolnost vůči mechanickému poškození  1 

klady a zápory 

   

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce     Meander 

Typ 

Voděodolnost  3 

odolnost vůči větru 3 

manipulace s materiálem  2 

odolnost vůči mechanickému poškození  2 

klady a zápory 

    

Přilba  
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výrobce    Petzl 

Typ     Vertex 

pohodlnost nošení  2 

seřízení rozměrů  1 

klady a zápory   

    

Kukla  

výrobce    Nomex 

Typ  

Prodyšnost  2 

odolnost vůči větru 2 

komfort nošení  2 

klady a zápory   

  

 
  

Návleky proti sněhu  

výrobce  

Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce     Bollé 

Typ 

držení na obličeji  1 

zorný úhel  1 

klady a zápory   

    
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 
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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 HS3 – Ostrava - Poruba 

  Oblečení  
 

  Vnější ochranná vrstva – kombinéza bez vložky s vnitřní vložkou 

Výrobce   

Typ   

doba užívání kombinézy [roky]   

voděodolnost     

Prodyšnost    

neomezení v pohybu   

komfort nošení     

odolnost vůči mechanickému poškození  X 

odolnost vůči větru    

využitelnost kapes   

klady a zápory   

  

Kombinézu nemáme, nosíme pouze dvoudílný celoroční oděv bez vnitřní vrstvy 

Vnější ochranná vrstva – bunda letní verze zimní verze celoroční verze 

Výrobce   Deva  

Typ   Záchranář II 

doba užívání bundy [roky]   6 

voděodolnost     4 

Prodyšnost   4 

neomezení v pohybu   3 

komfort nošení     3 

odolnost vůči mechanickému poškození    2 
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využitelnost kapes   4 

odolnost vůči větru    3 

klady a zápory : upřednostnil bych jednodílný oděv, kvůli manipulaci se sedacím úvazkem 

 

Vnější ochranná vrstva - kalhoty  letní verze zimní verze celoroční verze 

výrobce     Deva 

Typ   Záchranář II 

doba užívání kalhot [roky]   6 

voděodolnost     4 

Prodyšnost   4 

neomezení v pohybu   3 

komfort nošení    3 

odolnost vůči mechanickému poškození    2 

využitelnost kapes   2 

odolnost vůči větru    3 

klady a zápory – v letních dnech horší odvod tepla, nepohodlné 

    

Vnitřní vrstva - vrchní díl  

výrobce   0 

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Vnitřní vrstva - spodní díl  

výrobce    0 

Typ 

odvod potu   

komfort nošení   

klady a zápory   

  

Vnitřní vrstva - kombinéza  

název a výrobce     0 

Typ  

odvod potu  

komfort nošení  

klady a zápory 

 
 
 
 

Obuv   



Příloha číslo 1 
Ondřej Ďoubal 
Osobní ochranné pracovní prostředky hasičů-lezců při mimořádných událostech 
Vyplněné dotazníky 
 
 

127 
 

   
 Obuv  

výrobce      Scarpa 

Typ               nepal 

doba užívání bot [roky] 4 

Voděodolnost  1 

Prodyšnost  3 

komfort nošení   2 

odolnost vůči mechanickému poškození  1 

klady a zápory  :  příliš tvrdá bota 

   
 

Doplňky   

    

Rukavice  

výrobce     Meander 

Typ     ? 

Voděodolnost  4 

odolnost vůči větru 2 

manipulace s materiálem  4 

odolnost vůči mechanickému poškození  3 

klady a zápory  : občas horší citlivost při práci s materiálem 

    

Přilba  

výrobce   Petzl 

Typ          Vertex 

pohodlnost nošení  2 

seřízení rozměrů  1 

klady a zápory: při delším nošení křeč hlavy   

    

Kukla  

výrobce    - pouze zásahová 

Typ              Nomex  

Prodyšnost  1 

odolnost vůči větru 3 

komfort nošení  2 

klady a zápory :   načichlá kouřem   

  

 
  

Návleky proti sněhu  

výrobce     0 
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Typ 

Voděodolnost  

Prodyšnost   

komfort nošení   

klady a zápory   

    

Brýle  

výrobce      Bollé 

Typ             Tracker II 

držení na obličeji  1 

zorný úhel  1 

klady a zápory  0 

    
 


