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Anotace 

Diplomová práce se zabývá vyhodnocením výjezdové činnosti HZS MSK a finanční 

hledisko z pohledu chodu stanice za doby epidemie. V první části práce je přiblížen Hasičský 

záchranný sbor z pohledu činnosti před epidemií a jak se jeho činnost musela přizpůsobit 

epidemii. Dále je zde rozebrána problematika šíření COVID-19, a vývoj epidemie ve světě, 

v České republice a vývoj epidemie u HZS.  

V druhé části práce jsou přiblíženy činnosti HZS MSK. Následně jsou přiblíženy 

prostředky, které se vlivem epidemie museli pořizovat. Na závěr této práce je uvedeno 

finanční zhodnocení nashromážděných informací. 

Klíčová slova: COVID-19, osobní ochranné prostředky, generátor teplého aerosolu  

 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the evaluation of the field activity of the MSK fire 

brigade and the financial aspect from the point of view of the operation of the station during 

the epidemic. In the first part of the work, the Fire and Rescue Service is approached from 

the point of view of activities before the epidemic and how its activities had to be epidemic. 

Furthermore, the issue of the spread of COVID-19, and the development of the epidemic in 

the world, in the Czech Republic and the development of the epidemic in HZS are discussed. 

The second part of the thesis describes the activities of the MSK fire brigade. 

Subsequently, the resources that have an impact on the epidemic have had to be approached. 

At the end of this work is a financial evaluation of the information collected. 

Key words: COVID-19, personal protective equipment, hot aerosol generator 
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Úvod 

Cílem této diplomové práce je analýza přijatých opatření na hasičských stanicích 

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK) a rozbor 

zásahové činnosti jednotek požární ochrany (dále jen JPO) MSK. Práci jsem rozdělil do dvou 

částí. První část této práce se bude zabývat činností hasičského záchranného sboru před 

pandemií a na co byl Hasičský záchranný sbor (dále jen HZS) připraven a jaké metodické 

předpisy toto řešily. V další časti bude rozebrána problematika koronavirů a bude zde 

přiblíženo šíření koronaviru.  

Poté bude následovat rozbor časové osy, jak probíhal vývoj epidemie ve světě a 

v České republice (dále jen ČR). U údajů České republiky bude uveden vývoj nakažených a 

usmrcených osob a jak probíhalo šíření epidemie. Nakonec zde bude popsána časová osa a 

jaká omezení byla zavedena u HZS. 

 Další kapitoly se budu týkat statistiky. Tyto údaje budou rozděleny na interní a 

externí činnosti, které HZS vykonával v sobě epidemie. 

 Poslední dvě kapitoly se budou týkat finanční stránky. V jedné kapitole budou 

analyzovány prostředky na osobní ochranné prostředky, prostředky určené pro dezinfekci a 

poslední budou prostředky pro prevenci proti šíření covid-19. V těchto kapitolách budou 

uvedené dané prostředky a jejich ceny. V poslední podkapitole bude následovat rozbor 

finančních nákladů na chod stanice při epidemii. poslední podkapitola se bude věnovat 

vyhodnocení výjezdové činnosti, konkrétně tedy dezinfekce objektů z pohledu finančních 

nákladů na tuto činnost.  
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1. Rešerše 

 Základní podklad pro vypracování této práce vycházel z bakalářské práce, která 

vytvořila standartní operační postupy při použití generátoru teplého aerosolu [27]. V této 

práci autor rozebírá zásahovou činnost, která bude dále vyhodnocena.  

Pro seznámení s problematikou epidemie a analýzu šíření COVID-19 se vycházelo 

z publikovaných článků dostupných na internetových stránkách [7] [8] [9]. Důležitým 

článkem pro šíření COVID-19 je publikace [17], která se zabývá konkrétními metodami pro 

šíření epidemie v místnosti.  

Při popisu časových os se vycházelo především z dat, která zveřejňuje Evropské 

centrum pro prevenci a kontrolu nemocí [12]. Časová osa průběhu epidemie u Hasičského 

záchranného sboru vychází primárně ze sbírek interních aktů řízení Generálního ředitele 

Hasičského záchranného sboru [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25]. 
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2. HZS  

Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen HZS) je základní složkou 

integrovaného záchranného systému. Je to sbor, který má za úkol chránit životy a zdraví 

obyvatel, životní prostření, zvířata a majetek nejen před požáry, ale také i před jinými 

mimořádnými událostmi. HZS se podílí na zajišťování bezpečnosti ČR, ale také plní úkoly 

požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování a další úkoly, které 

mu předepisují jiné právní předpisy. HZS dále spolupracuje s ministerstvem zahraničních 

věcí při humanitární pomoci. HZS je tvořen:  

• generálním ředitelstvím,  

• hasičským záchranným sborem krajů, 

• záchranným útvarem a  

• školou. 

Jestliže mluvíme o HZS je třeba si představit i jednotky požární ochrany. Jednotky 

požární ochrany jsou:  

• jednotka HZS kraje, 

• jednotka HZS podniku,  

• jednotka sboru dobrovolných hasičů obce a  

• jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku.  

Jednotky požární ochrany provádí požární zásah podle příslušné dokumentace 

požární ochrany pro soustředění a nasazování sil a prostředků. Provádí záchranné práce při 

živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. A v neposlední řadě podává zprávy 

o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje 

[1][2][3]. 

2.1 Metodické a právní předpisy 

Pro provádění výše uvedených činností existují metodické předpisy. Mezi tyto 

metodické předpisy se řadí:  

• Cvičební řád jednotek požární ochrany – slouží k zabezpečení jednotného 

postupu JPO,  

• bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu, 
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• řády odborných služeb – dělí se na služby:  

o Řád strojní služby  

o Řád chemické služby  

o Řád technické služby  

o Řád radiových komunikací  

• konspekty oborné přípravy jednotek požární ochrany,  

• metodika pro jednotky sboru dobrovolných hasičů, 

• normy znalostí (témata odborné přípravy), 

• metodika pro činnost na místě zásahu, 

• katalogový soubor (typová činnost složek Integrovaného záchranného 

systému (dále jen IZS)).  

Mezi právní předpisy, kterým se HZS řídí jsou  

• Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., 

• Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky č. 320/2015 Sb., 

• Zákon o integrovaném záchranném systému č. 239/2000 Sb.,  

• Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů č. 240/2000 Sb.. 

2.2 HZS před covidem  

Hasičský záchranný sbor už se v minulosti setkal s nakažlivými nemocemi, ať už to 

je to ptačí chřipka nebo jiné nemoci, které se řeší dle metodických listů či bojovým řádem. 

Přehled s výskytem VNN:  

• Chřipka ptáků (2017 zasaženy všechny kraje, 2021 Královehradecký kraj) 

• Ebola (2014-2016) 

• Prasečí chřipka (2009-2010)  

• SARS (2003-2002) 

Pokud uvedeme ve srovnání příklad srovnatelného viru, například ptačí chřipka, 

můžeme u tohoto viru zaznamenat již existující definovaný postup složek IZS. Je to soubor 

typových činnosti, který nese stejný název jako daná nemoc. V tomto souboru je přesný 

popis činnosti složek IZS a orgánů zapojených do řešení mimořádných událostí [4].  
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2.3 HZS v době COVID -19  

Pandemie Covid-19 ovlivnil nejen širokou veřejnost ale taky HZS. Kromě plnění 

standartních úkolů (požáry, dopravní nehody, otevírání uzavřených prostor atd.), HZS také 

plnil řadu úkolů v souvislosti s pandemií. Kromě zapojení HZS ČR do ústředního krizového 

štábu stálých pracovních skupin, a krizových štábů krajů, HZS také koordinoval nasazení sil 

a prostředků podle požadavků hejtmanů krajů, probíhala kontrola přijíždějících osob na 

hranicích, repatriace občanů. Další činnosti budou dále rozebrány v práci. HZS musel 

zdokonalit některé své procesy některých činností. Například vývoje dezinfekce prostor, kde 

byl zaznamenán veliký pokrok hlavně v časové náročnosti. Během pandemie se HZS také 

podílel na výrobě a distribuci dezinfekčních prostředků, ale musel zapojit také hasiče se 

zdravotnickým vzděláním. Ke zlepšení distribuce a posunu při manipulaci došlo také při 

rozvozu vakcín, kdy HZS vyvinul metodiku na výrobu plat pro přepravu vakcín [2][5]. 
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3. Základy epidemiologie a analýza šíření COVID – 19   

Tato kapitola bude rozebírat úvod do epidemiologie. Jsou zde uvedeny základní 

pojmy, způsoby, jakými se šíří, předpokládaný vznik tohoto viru, jeho příznaky, co to jsou 

koronaviry, jejich projevy, průběh šíření pandemie. Dále by zde měla být zpracována 

analýza šíření covid – 19 a jak se daný vir dlouho drží na různých površích.  

3.1 Základní pojmy  

Zdroj nákazy – zdroj infekční nákazy se může nacházet v organismu člověka či 

zvířete, kde má vhodné možnosti a prostřední k tomu, aby se mohl dále rozmnožovat a šířit. 

Člověk, zvíře, který je takto infekční a vylučuje viry, tak ho nazýváme zdrojem nákazy. 

Můžeme rozlišovat 3 zdroje nákazy: 

a) Nejčastějším a nejzávažnějším zdrojem nákazy je infekční člověk. Nejvíce 

nakažlivý člověk je, když je na vrcholu onemocnění. Ovšem nakažlivost může 

začínat už v sobě inkubace, zvlášť u virových nemocí. Postupem času ovšem 

nakažlivost klesá, klesají také klinické příznaky onemocnění. Jsou ale případy, 

kdy člověk i pro prodělání nemoci může dále vylučovat mikroorganismy a tím 

pádem být pouze nositel.  

b) Dalším zdrojem nákazy, jak již bylo zmíněno v předchozím bodě může být 

člověk nositel. To je přežívání patogenních mikroorganismu v těle člověka po 

proběhlé nemoci. Nosič nemá žádné příznaky infekce, ale patogenní 

mikroorganismy v něm přežívají a člověk je vylučuje do okolí. Tento druh 

přenosu je velice nebezpečný, jelikož tento infikovaný člověk nemusí dbát 

zvýšené pozornosti na protiepidemická opatření.  

c) Posledním zdrojem nákazy mohou být zvířata. Zdroj nákazy u zvířete má stejný 

rozdělení jako u lidí. Zvířata se také dělí na infekční a na nositele.  

U volně žijících zvířat se tyto nákazy objevují v určitých lokalitách a tyto místa 

jsou určována jako ohniska nákazy. 

Přenos nemoci ze zvířat na člověka probíhá kontaktem se živočišnými produkty 

například s masem, vejci, mlékem. Pro hromadný výskyt zvířecího onemocnění 

se používají termíny epizootie nebo panzoocie . 
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Přenos nákazy - přenos infekční nákazy probíhá z jednoho infekčního organismu 

(zdroj nákazy) na druhý organismus (vnímaný organismus). Přenos nákazy může probíhat 

různými cestami. Cesta přenosu nákazy je způsob, jak se infekční onemocnění dostane do 

druhého organismu.  

Tyto cesty lze rozdělit na přímou cestu a nepřímou. Přímá cesta znamená, že se jedná 

o přímí kontakt jedince a zdroje nákazy. Mluvíme tedy o přímém styku kožního nebo 

slizničního povrchu nebo o přímém kontaktu. Do přímého přenosu zahrnujeme například 

polibek, pohlavní styk anebo taky poranění kůže nebo pokousání zvířetem.  

Nepřímý přenos je charakteristický různě dlouhým obdobím, v němž původce 

nákazy přežívá ve vnějším prostředí na různých předmětech. Přenos nemoci může probíhat 

různými cestami například vzduchem, vodou, potravinami.  

Protiepidemická opatření – Hlavním principem těchto protiepidemických opatření 

je snížení výskytu infekčních nemocí nebo zpomalení jejich šíření. Protiepidemická opatření 

lze rozdělit na preventivní opatření a represivní. Preventivní protiepidemická opatření 

předchází vzniku infekčního onemocnění. Mezi tyto opatření patří například zvyšování 

hygienické úrovně, dezinfekce bazénové vody, bezpečná likvidace odpadu, čištění 

odpadních vod, ochrana potravin, pasterizace mléka, kontrola zdravotního stavu, očkování 

zdravých jedinců. Represivní opatření je k potlačení výskytu a zabránit tak dalšímu šíření 

onemocnění. Mezi represivní opatření lze zařadit například eliminace zdroje nákazy, 

přerušení cesty nákazy nebo zvýšení odolnosti vnímaného jedince.  

Karanténa – tento význam slova vychází ze zákona č. 258/2000 sb.. Karanténa 

znamení oddělení zdravé osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním 

onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních osob a lékařské vyšetřování 

takové osoby s cílem zabránit přenos infekčního onemocnění v období, kdy by se toto 

onemocnění mohlo šířit [6]. 

3.2 Koronaviry  

Poměrně velké obalené viry. Řadíme je do čeledi Nidoviridales, která obsahuje jedno 

vláknovou RNA s negativní polaritou. Hlavní povrch tvoří glykoprotein, a jeho trnový 

výběžky vyčnívají z membrány připomínající sluneční korónu. Jsou celosvětové rozšířené u 

netopýrů, myší, cibetek i kočkovitých šelem. Dále jsou koronaviry známe také u psů, prasat, 
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koní a skotu. Nejdříve byli považovány pouze za veterinární patogen. V 70. letech 20. století 

však byly popsány první příznaky infekce u člověka. Většinou vyvolává respirační nebo 

enterická onemocnění. Koronaviry řadíme do 4 skupin: 

• Alfa – patří sem lidské koronaviry, 

• Beta – ta se dále dělí do 4 podskupin (A, B,C,D). V této skupině jsou zařazeny 

veterinárně důležité savčí viry vyvolávající závažná onemocnění u prasat, 

skotu, psů, koček, ale také u netopýrů a myší,  

• další dvě skupiny jsou pouze u ptáků jsou to skupiny Gama a Delta. 

U lidí bylo prozatím známo pouze 6 koronavirů, z nichž 4 byly objeveny 

v posledních 10 letech [7]. 

3.2.1 SARS-COV-2 (Covid-19) 

Tento vir je aktuální téma i po roce, kdy se tento vir zde objevil (2020). Přitom tento 

vir byl zaznamenán už v prosinci 2019 v Čínském Wu-chanu. Tento virus se zařazuje do 

Beta skupiny koronaviru. Koncem ledna bylo v Číně identifikováno 7734 případů dalších 

90 případů bylo hlášeno z 19 různých zemí. Dne 30.1.2020 bylo Světovou zdravotnickou 

organizací (dále jen WHO) vyhlášen stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního 

významu. V průběhu února se tento virus ukazuje i v evropských zemích. V České republice 

byli první případy zjištěny 1. března 2020. Od konce prosince 2019 do 10. května 2020 byla 

smrtnost tohoto viru 6,9 %. V České republice bylo zaznamenáno celkem 8123 případů 

s tím, že úmrtnost byla v České republice 3,4 %. Dne 11. března 2020 byl označeno COVID-

19 označen WHO za pandemii [8]. 

3.2.2 Příznaky a přenos  

Covid-19 jako většina ostatních akutních virových respiračních infekcí, představuje 

kapénkovou nákazu. Přenos viru od nakažlivého člověka se přenáší hlavně respiračními 

sekrety při kašlání a kýchání. Tyto vnikající sekrety se šíří do vzdálenosti na 1-2 metry, poté 

vlivem tíhy klesají a usazují se na různých předmětech, površích a jiných věcí. Tím, že se 

jedná o kapénkovou nákazu dochází k přenosu infekce vlivem přímého vdechnutí nebo při 

přímém zasažení sliznic. Přenos infekce může nastat i kontaktem s kontaminovaným 

povrchem nebo předměty. Dále se koronavirus šíří vzduchem pomocí aerosolu (drobné 

nakažlivé částice vydechovaných nakažlivou osobou) 
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Inkubační doba se podle většiny studií pohybuje v rozmezí od 2-14 dní, kde medián 

se pohybuje okolo 4-6 dnů. Projev nákazy se u infikovaných osob z 97,5 % objeví do 10,5 

dne, ovšem u 64 z 10 000 bylo prokázáno projevení onemocnění až po uplynutí 14 dní. 

Sériový interval, který vyjadřuje čas mezi infekcí a přenosem na další osobu, je uváděn 

v rozmezí 4-8 dnů.  

Pro šíření viru, je důležité vědět, jak dlouho se daný vir drží na určitých površích. 

Data z tabulky se berou ze zkoumání sekretu z dýchacích cest ve formě aerosolu (< 5 µm) 

nebo drobných kapének (> 5 µm).  Jelikož COVID – 19 a SARS virusy si jsou velice 

podobné. Oba tyto viry mají medián stability aerosolu 2,7 hod.. Studie testovala jejich 

rizikové uplívání po dobu 7 dnů na různých površích a plochách. Přitom se napodobovalo 

domácí, nemocniční a intenzivní prostředí. COVID -19 byl nejstabilnější na plastických a 

nekovových plochách až po dobu 72 hodin. Přitom jeho množství se snížilo až o tři řády 

s exponenciálním poklesem [8][9][10]. 

Tabulka 1 - Medián stability na různých površích [9] 

Materiál zkoumání COVID – 19 [hod] SARS [hod] 

Měď  3,4 3,76 

Překližka, lepenka 8,45 1,74 

Kov/ocel 13,1 9,77 

Plast 15,9 17,7 

 

3.2.3 Šíření koronaviru v místnosti 

Vědecká skupina, která studovala toto šíření nemoci Covid-19 vypočítala riziko 

infekce pro Covid-19. Vědci po celém světě přezkoumali tento odhad, který je založen na 

publikovaných metodách a datech, aby odhadli význam různých měřitelných faktorů 

zapojených do scénáře infekce.  

Přesnost odhadce je velice omezená, protože se spoléhá na čísla, která jsou nejistá 

například udává kolik jedna infekční osoba vydává infekčních virů. Odhadce také 

předpokládá, že osoby budou dodržovat dvoumetrové rozestupy, a že jiné osoby v místnosti 

nejsou imunní. Výpočet dále zahrnuje širokou škálu ochranných masek pro zakrytí 

dýchacích cest.  
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Pro lepší představu je uveden příklad možnosti šíření koronaviru v místnosti. Daný 

příklad se vztahuje na osoby, které se mohou setkat například v domácnosti nebo na 

pracovišti. Jeden z těchto lidí je nakažený. Budeme brát v potaz, že osoby v místnosti 

nebudou dodržovat žádná protiepidemická opatření jako je rozestup nebo zakrytí dýchacích 

cest rouškou nebo respirátorem. Je důležité ještě uvést, že se jedná o nevětranou místnost. 

Po dobu 4 hodin by se v místnosti nakazilo 5 osob.  

Pokud by osoby v nevětrané místnosti měly zakryté dýchací cesty, tak by se nakazily 

za 4 hodiny 4 lidé.  

Riziko nákazy klesne pod hodnotu jedna, pokud budou dodrženy tyto skutečnosti: 

omezí se na polovina dobu pobytu v místnosti, tato místnost bude větrána a všichni budou 

mít zakryté dýchací cesty [10]. 
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4. Vývoj epidemie  

V této kapitole budou rozebrány časové osy u vývoje epidemie. První časová bude 

rozebírat světový průběh šíření epidemie. Druhá časová osa bude rozebírat vývoj epidemie 

v ČR s tím, že zde budou rozebrány i omezení, vývoj nakažených, vyhlášení krizového 

stavu. Poslední časová osa se bude týkat hlavně Hasičského záchranného sboru. Tato časová 

osa bude rozdělena. Vlivem činností, který HZS v době epidemie vykonával, zde bude 

časová osa externích činnosti a interních činností u HZS.  

4.1 Vývoj epidemie ve světě  

V této kapitole bude rozebrána časová osa. Časová osa bude znázorňovat důležité 

informace od počátku pandemie až po jeho rozšíření po světě. Na konci bude uveden graf 

vývoje nakažených.  

• 8.12.2019 v Číně (Wu-chan) první prokázaný pacient, který vykazoval 

symptomy onemocnění. Nakažen byl novým typem koronaviru. Později toto 

onemocnění Světová zdravotnická organizace označila jako SARS-CoV-2 a 

onemocnění bylo pojmenováno jako COVID-19.  

• 3.1.2020 počet nakažených roste, původ nákazy se zatím nepodařilo 

identifikovat. 44 osob už vykazuje symptomy koronaviru z toho 11 lidí je již 

v 2020 kritickém stavu.  

• 11.1.2020 eviduje se první úmrtí na nový koronavirus. Jedná se o 61letého 

může, který žil v Číně a trpěl i jinými zdravotními komplikacemi.  

• 13.1. 2020 Epidemie se rozšířila i mimo Čínu. Nakažené hlásí Thajsko. O tři 

dny později 16.1. hlásí první nakažený i Japonsko.  

• 17.1.2020 USA (a další země) zavádí kontroly cestujících z Číny. 

• 19.1.2020 v USA je první nakažený koronavirem, který přiletěl právě 

z epicentra nákazy Wu-chanu. Jedná se o první potvrzený případ mimo Asii.  

• 24.1.2020 Město Wu-chan se uzavírá do karantény. Počet nakažených 

překročilo 900 nakažených.  

• 27.1.2020 Nový typ koronaviru se objevuje také v Evropě. Koncem ledna 

hlásí první nakažený Německo.  
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• 2.2.2020 Evakuace Čechů z Wu-chanu, 5 Čechů bylo evakuovánu a následně 

převezeno do nemocnice na Bulovce.  

• 2.2.2020 Filipíny hlásí první úmrtí na koronavirus. Je to první úmrtí mimo 

Čínu. V tuto chvíli je 17 tisíc nakažených z toho 362 mrtvých. 

• 15.2.2020 První mrtvým v Evropě byl turista z Číny, který umřel ve Francii. 

Celkem je 67 tisíc nakažených a 1600 obětí.  

• 21.2.2020 V Itálii začíná epidemie koronaviru. V tuto chvíli 16 případů. 

• 21.2.-29.2.2020 Nastává omezení v Evropě. Rakousko přerušuje železniční 

spojeni se severní Itálií. Další případy se objevují i v Chorvatsku a Švýcarsku.  

• 29.2.2020 V Itálii přes 1000 nakažených.  

• 1.3.2020 První nakažený v ČR.  

• 5.3.2020 Itálie přes 3000 nakažených a z toho 100 mrtvých.  

• 6.3.2020 Počet nakažených přesáhl 100 000. Slovensko hlásí prvního 

nakaženého.  

• 10.3.2020 V Itálii začínají platit přísná opatření pro snížení šíření nákazy. 

• 11.3.2020 V ČR se uzavírají školy a všechny akce, kde se jich zúčastní více 

jak 100 osob.  

• 12.3.2020 Prezident USA zakazuje veškeré cesty do USA z Evropy kromě 

Velké Británie. Šéf WHO vyzval země, aby zesílili boj s koronavirem.  

• 13.3.2020 Nouzový stav v ČR více bude rozebráno v další kapitole.  

• 18.3.2020 MZ povolilo experimentální lék remdesivir. 

• 19.3.2020 Celosvětová hranice překročila 200 000 nakažených a 8000 

mrtvých. V Německu překročena hranice 10 000 nakažených.  

• 20.3.2020 Dovoz ochranných pomůcek. 1,1 miliónů respirátorů. 

• 22.3.2020 v ČR přes 1000 nakažených.  

• 23.3.2020 první mrtvý na koronavirus v ČR 

• 24.3.2020 podle americké univerzity Johna Hopkinse počet obětí COVID-19 

již překonal prasečí chřipku z let 2009 – 2010.  

• 25.3. 2020 USA má nejvíce potvrzených případů nákazy. Překonalo už i 

Čínu.  

• 28.3.2020 Určení přítomnosti COVID-19 by mělo být známo do 45 minut.  
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• 1.4.2020 V Itálii je přes 12 000 nakažených. V nemocnicích v Itálii chybí 

personál. Lidem v karanténě docházejí peníze i jídlo. Ve Španělsku začíná 

epidemie nabírat na síle a hrozí, že se naplní Italský scénář.  

• 4.4.2020 Léčba pomocí krevní plazmy ČR. Počet nakažených celosvětově 

přesáhl hranici 1 000 000 nakažených a počet mrtvých 59 203.  

• 5.5.2020 Počet obětí překonal 250 000. Nákaza se potvrdila u 3 620 540 lidí. 

Nejpostiženějším státem je USA, Má 1,2 milionů nakažených. Přes 25 000 

obětí mají Španělsko, Itálie, Velká Británie a Francie.  

• 13.5.2020 Společná studie britských a francouzských vědců přišli tím, že 

nový typ koronaviru se přizpůsobuje lidskému hostiteli, a proto vznikají nove 

mutace viru.  

• 19.6.2020 Stopy koronaviru byli v Itálii dříve. Ze vzorků odpadních vod 

odebraných v prosinci v Miláně a Turíně bylo zjištěno, že vzorky obsahovali 

stopy koronaviru.  

• 24.6.2020 v ČR 10 000 nakažených. 

• 9.12.2020 V Británii se začalo očkovat. První dávku na světě proti covid – 19 

dostala devadesátiletá Britka.  

• 17.4.2021 Celosvětový počet úmrtí, který souvisí s covid – 19 přesáhl tři 

milióny.  

V následujících grafech je vyobrazen vývoj počtu nakažených a usmrcených. 

Vodorovná osa znázorňuje týdenní záznamy od ledna roku 2020 do 23. května roku 2021. 

Každá z křivek zobrazuje daný kontinent.  

Afrika zaznamenala první nakažený v 7. týdnu v roce 2020, a první mrtvé 10. týden 

v roce 2020. V Americe se objevil první nakažený ve 3. týdnu, první mrtvý je uveden v 9. 

týdnu. Jelikož Epidemie vypukla na přelomu roku 2019/2020 tak v první týdnu bylo v Asii 

už 59 nakažených a první mrtvý byl zaznamenán v druhém týdnu.  V Evropě byl první 
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nakažený zaznamenán ve 4. týdnu a první mrtvý byli v 7. týdnu.  Na kontinentu Oceánie byl 

první nakažený v 4. týdnu a první mrtvy byl v 9. týdnu. [11][12] 

4.2 Vývoj epidemie v ČR 

Zde bude rozebrána časová osa v ČR. Nejdůležitější opatření, která díky epidemii 

nastala. Dále v této kapitole bude přiblížena problematika krizových stavů, a jiné omezení, 

která se použila s bojem s epidemií v ČR.  

Obrázek 1 - Celkový počet nakažených [12] 

Obrázek 2 - Celkový počet usmrcených [12] 
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4.2.1 Krizové plánování a základní pojmy  

Dříve než budou vysvětleny vybrané pojmy, tak zde bude uveden právní rámec 

krizového řízení a plánování. Oblast krizového plánování zahrnuje celou řadu právních 

předpisů. Mezi základní předpisy patří zákon O krizovém řízení 240/2000, Ústavní zákon o 

bezpečnosti ČR č. 110/1998 Sb. a Ústavní zákon č. 1/1993 Sb..  

 

Obrázek 3 - Právní rámec krizového plánování [13] 
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Základní právní předpisy navazují především na Nařízení vlády č. 462/2000 Sb.. 

V krizovém řízení lze využít různé právní předpisy například zákon o nouzových zásobách 

ropy, nařízení vlády o prvků kritické infrastruktury a prvků evropské kritické infrastruktury 

nebo složení a strukturu krizových štábů a bezpečnostních rad. Ve výše zmíněných 

dokumentech je také řešen obsah a zpracování krizových plánů na různých úrovních.  

Krizové plánování je soubor postupů, metod a opatření, které mají za úkol řešit 

krizovou situaci. Je to jedním z nezbytných předpokladů k zajištění bezpečnosti ČR.  

K pochopení dalších kapitol je třeba se seznámit s danými pojmy, které jsou v časové 

ose použity. Epidemie je tak rozsáhlá krizová událost, které se nedá zvládnout běžnými 

postupy a prostředky. Většina vyspělých zemí má vytvořen právní systém, která zefektivní 

reakci na danou krizovou situaci. Jedná se hlavně o fakt, že při krizové situaci, mohou být 

nasazeny všechny síly a prostředky. Tento právní systém při krizové situaci umožňuje 

vyhlašovat různá krizová opatření, která by za normálního dění nešla. Krizovým opatřením 

se je myšleno omezení pohybu osob, podnikání a dalších podle zákona 240/2000 sb.. Mezi 

nejvýznamnější změny patří financování z finančních rezerv připravovaných právě pro tyto 

příležitosti. Pojmy:  

• Stav nebezpečí – Stav nebezpečí vyhlašuje hejtman nebo primátor hl. města 

Prahy, o jeho vyhlášení neprodleně informuje vládu, ministerstvo vnitra a 

okolní kraje. Vyhlašuje se na 30 dní, toto vyhlášení musí být přesně uvedeno 

na jaké období se vyhlašuje a dále jaké opatření včetně jejich rozsahu se 

zavádějí a pro jaké území. Prodloužení stavu nebezpečí může hejtman udělat 

až po souhlasu vlády. Platnost krizových opatření končí s koncem stavu 

nebezpečí, pokud však vláda nerozhodne jinak. Vyhlašuje se na území kraje. 

• Nouzový stav – nouzový stav se vyhlašuje, pokud je zasaženo území větší 

než jeden kraj, část republiky nebo celá republika. Nouzový stav vyhlašuje 

vláda v případě nebezpečí z prodlení. Nouzový stav vyhlašuje předseda 

vlády, jeho rozhodnutí může vláda do 24 hodin buď zrušit nebo schválit. 

Vyhlášení nouzového stavu je rozhodnuto při hlasování v poslanecké 

sněmovně. Délka nouzového stavu je 30 dní. Prodloužit nouzový stav se 

může po souhlasu poslanecké sněmovny.  
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• Bezpečnostní rady – poradní orgán na klíčových úrovních státní správy a 

samosprávy. Bezpečnostní rady lze najít na státní úrovní, krajské úrovni a na 

úrovni obce s rozšířenou působností. Bezpečnostní rada kraje a obce 

s rozšířenou působností (dále jen ORP) je úkol těchto rad koordinace 

zpracování plánů, příprava podkladů, zabezpečení IZS atd.   
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• Krizové štáby – při vzniku krizové situace jsou zřízeny pracovní orgány 

neboli krizové štáby pro řešení krizových situací. Krizové štáby dělíme dle 

toho, na jaké úrovni se krizový štáb zřídí. Krizový štáb lze zřídit na úrovni 

Obrázek 5 - Složení krizové štábu ORP a kraje [13] 

Obrázek 4 - Složení Ústředního krizové štábu [13] 
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ORP, kraje nebo na úrovni státu tomuto štábu se říká ústřední krizový štáb. 

Rozdíl mezi krizovým štábem a bezpečnostní radou spočívá ve složení [13]. 

4.2.2 Protiepidemické systémy a časová osa  

V České republice byly vymyšleny dva druhy protiepidemického systému. Systém 

slouží k postupům, činnostem a protiepidemickým opatřením. První protiepidemický systém 

se nazval SEMAFOR. Stupně pohotovosti byli rozděleny na  

• 0, bílá: nulové nebo zanedbatelné riziko, 

• 1, zelená: výskyt nákazy v ČR bez komunitního přenosu, 

• 2, žlutá: počínající komunitní přenos v ČR, 

• 3, červená: narůstající anebo přetrvávající komunitní přenos v ČR. 

Dle těchto stupňů byla zpracována tabulka, která dle stupňů pohotovosti byla 

nastavena protiepidemická opatření. Příklad toho protiepidemického systému, lze vidět 

v tabulce č. 2.  
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Tabulka 2 - Příklad SEMAFORU [14] 

Druhý protiepidemický sytém byl systém PES. Tento protiepidemický systém 

určoval skóre dle, kterého se budou určovat protiepidemická opatření. Opatření jsou 

znázorněny na stupnici od 0-100. Podle skóre se budou kraje řazené do 5 stupňů pohotovosti, 

na které budou navázaná příslušná opatření např. nošení roušek, shromažďování osob, 

otevření obchodů atd.. Příklad systému PES je zobrazen na obrázku 6. 

 

 

Obrázek 6 – Příklad protiepidemického systému PES [15] 
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Jak probíhal vývoj epidemie v ČR. Je zde uvedená časová osa: 

• 2.2.2020 Evakuace Čechů z Wu-chanu.  

• 25.2.2020 Zasedá bezpečnostní rada státu, která doporučuje necestovat do 

severní Itálie.  

• 1.3. 2020 V ČR jsou 3 potvrzené případy nákazy koronavirem.  

• 10.3.2020 Kvůli zabránění kolapsu nemocnic se v ČR zakazují všechny akce 

s více jak stovkou osob.  

• 11.3.2020 Uzavírají školy.  

• 12.3.2020 Vyhlášení nouzového stavu po dobu 30 dní.  

• 15.3.2020 Aktivace ústředního krizového štábu. 

• 16.3.2020 Omezení volného pohybu osob. Vláda schválila možnost nasazení 

vojáků Armády ČR a příslušníků celní správy při řešení krizové situace. 

• 19.3.2020 Zákaz vycházení (venku i uvnitř) bez roušky nebo zakrytých úst a 

nosu.  

• 20.3.2020 Dovoz ochranných prostředků (roušky a respirátory).  

• 22.3.2020 V ČR je přes 1 000 nakažených.  

• 23.3.2020 Česká republika eviduje první úmrtí v souvislosti s covid-19. 

• 30.3.2020 Začíná testování chytré karantény (vyhledávání a izolace osob). 

• 9.4.2020 Vláda schválila nouzový stav do 30.4.2020. 

• 24.6.2020 Hranice 10 000 nakažených v ČR byla překonána. 

• 27.7.2020 V česku byl představen protiepidemický systém SEMAFOR. 

• 30.10. 2020 Počet úmrtí přesáhl 3 000. 

• 13.11.2020 SEMAFOR se mění na protiepidemický systém (PES). 

• 1.1.2021 V ČR se začíná očkovat.  
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V následujících grafech bude vyobrazen vývoj nakažených a mrtvých v ČR. [11] 

4.3 HZS v době epidemie  

Opatření u HZS se vyvíjela od toho, co nařídila vláda. Tím že vláda, popřípadě 

ministerstvo zdravotnictví vydalo nějaké opatření, omezení či zákaz, musel na to Hasičský 

záchranný sbor reagovat.  

Od vypuknutí epidemie byla aktivována pracovní skupina krizového štábu kraje. 

Tato pracovní skupina měla za úkol a denně hlásit tyto informace:  

• Data o:  

o pozitivně nakažených,  

o hospitalizovaných,  

Obrázek 8 - Celkový počet nakažených v ČR [12] 

Obrázek 7 - Celkový počet usmrcených v ČR [12] 



 

 

23 

o zemřelých.  

• Kapacity ve zdravotnických zařízení.  

• Predikci o vývoji epidemie. 

• Evidenci o pozitivně nakažených (novela zákona č. 320/2015 o HZS). 

Tyto data byla podávána na krizový štáb kraje a na ústřední krizový štáb.  

Vlivem toho, že HZS měl nařízená protiepidemická opatření, tak tato situace vedla 

k tomu, že veškerá komunikace (až na výjimečné stavy) se museli provádět online. To se 

dotklo i přeshraniční pomoci [5]. 

4.3.1 Externí činnosti  

Externími činnostmi HZS jsou myšleny činnosti, které HZS vykonával hlavně pro 

veřejnost. Mezi tyto činnosti patří: 

• Distribuce osobních ochranných prostředků a dalších věcných 

prostředků z majetků HZS ČR – nejdříve HZS pomáhal vykládat letadla 

z Číny, kde ochranné prostředky byli převezeny do Opočínku u Pardubic, 

další cesta ochranných prostředků následovala do krajů. O distribuci v krajích 

se postaraly HZS krajů a jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí. Krajské 

distribuční středisko v MSK bylo zřízeno v Hrabůvce.  

• Kontrolní stanoviště na vybraných hraničních přechodech s Rakouskem 

a Německem – příslušníci HZS spolu s Policií ČR, Armády ČR a celní 

správou zajišťovali kontroly na hranicích.  

• Přeprava českých občanů ze zahraničí autobusy – ve spolupráci 

s ministerstvem zahraničních věcí zajišťovali svozy občanů ČR.  

• Aktivace Mechanismu, CO v rámci EU – tato aktivace vznikla na žádost 

ministerstva zdravotnictví. Hlavním účelem tohoto mechanismu bylo 

spolufinancování repatriačních letů ze zahraničí.  

• Psychologická pomoc – byla vytvořena na webových stránkách HZS ČR, 

která měla za úkol informování a psychosociální podporu pro občany.  

• Podpora zařízení pro seniory, domů s pečovatelskou službou ústavu 

sociální péče – HZS poskytoval lůžka do těchto objektů. Kromě lůžek sem 
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byli distribuovány také dezinfekční prostředky a některých případech i 

personální pomoc.  

• Distribuce a výroba dezinfekčních prostředků – laboratoře HZS 

v počáteční fázi epidemie vyráběli dezinfekci. Tato dezinfekce bylo složena 

z lihu peroxidu a gylcerolu. 

• Dekontaminace prostor – na žádost hejtmanů se dezinfikovaly veřejné 

objekty, od úřadů až po domovy seniorů.  

• Odběrové týmy HZS ČR – pro odběr občanům byli vytvořeny skupiny, 

které se skládaly z příslušníků HZS, kteří měli požadovanou zdravotnickou 

kvalifikaci.  

• Humanitární pomoc – ČR poskytovala humanitární pomoc i jiným zemím. 

Pro distribuci požadovaných prostředků tuto činnost zajišťoval HZS.  

• Pracovní skupina pro koordinaci krajů – tento typ činnosti je rozdělen do 

dvou dalších kategorií:  

o vytvoření ubytovacích kapacit – příslušníci HZS sbíraly data pro 

vytvoření rezervních kapacit pro infikované či nemocné,  

o kapacity krematorií – Skupina, která měla za úkol vytvoření 

systému a sběru dat krematorií. Pro posílení skladovacích kapacit byli 

prostřednictvím HZS převáženy a ustavovány chladící kontejnery 

[16]. 

4.3.2 Interní činnosti  

V této kapitole bude rozebrána časová osa, jak se vyvíjeli opatření u HZS ČR. 

• 2.3.2020  

o Omezit služební akce s více jak 15 účastníky. 

o Omezení zahraničních cest s výjimkou nezbytně nutných. 

o Při návratu příslušníka nebo zaměstnance z postižené oblasti musí tento 

příslušník nebo zaměstnanec podstoupit karanténa 14 dní. 

o Při výskytu příznaků kontaktovat svého lékaře a služebního funkcionáře. 

• 11.3.2020 

o Nekonat akce s více jak 30 účastníky. 
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o Příslušník, který byl v kontaktu s osobou nakaženou nebo s osobou, 

která je v karanténě nařídit službu z domu, popřípadě karanténu, na 

dobu 14 dní.  

o Zákaz vysílání do kurzů, ukončení již probíhajících kurzů.  

o Zákaz exkurzí a prohlídek v budovách HZS.  

o Omezení kontrolní činnosti. 

• 16.3.2020 

o Omezení úředních hodin. 

o Zajištovat chod HZS v minimálních stavech.  

o Zajistit bezkontaktní střídání směn.  

o Nařízení služebního volna na pracovištích, u kterých není možný 

výkon služby na dálku.  

• 16.4.2020 

o Zajistit organizační, technická, a personální opatření pro 

minimalizování rizika onemocnění.  

o Omezení kontaktu příslušníků a zaměstnanců. 

o Při osobním kontaktu dodržovat platná protiepidemická opatření 

(dezinfekce rukou, zakrývání dýchacích cest, pravidelnou dezinfekci 

ploch). 

• 28.7.2020 

o Při návratu ze zahraničí, kde pobýval minimálně 24 hodin ponechat 

příslušníka minimálně 72 v karanténě. 

• 8.9.2020 

o Při vstupu do objektu HZS měření teploty u všech osob. 

• 13.10.2020 

o Zavírají se všechna vnitřní i vnější sportoviště, polygony, výcvikové 

plochy v areálech HZS. 

o Nevysílat příslušníky na ozdravné pobyty. 

• 25.11.2020 

o Realizace kurzů. 

o Provozovat vnitřní a vnější sportoviště, polygony, výcvikové plochy. 
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• 9.3.2021 

o Zabezpečit povinné testování v rámci HZS a vést o tom příslušný 

seznam [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]. 
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5. Statistika  

Tato kapitola se bude věnovat statistice hlavně interním a externím činnostem. 

Kromě této statistiky zde bude uvedena statistika běžných zásahů, jak se počty výjezdů lišily 

v době epidemie a před epidemií.  

5.1 Statistika HZS  

V této kapitole bude uveden přehled výjezdové činnosti HZS. Bude zde uveden 

přehled od roku 2016 do roku 2020. U statistiky HZS budou klasické mimořádné události 

jako požár, dopravní nehoda, unik nebezpečné chemické látky, únik ropného produktu 

(olejová havárie), technická havárie, technologická pomoc, planý poplach, ostatní pomoc 

(zde se patří např. odvoz/převoz pacienta, pátrání po pohřešované osobě, atd…), ostatní 

mimořádná událost (zásah u jiné události např. epidemie), technická pomoc (vyproštění 

osob z výtahu, nouzové otevření bytu, likvidace spadlých stromu atd.)  

Počty událostí spojené s koronavirem za rok 2020 je 5 170 to je nárůst o 12 825 % 

více než v roce 2019. z toho moravskoslezský kraj těchto událostí měl 4 758 událostí [16]. 

 

 

 

 

Obrázek 9 - Druhy událostí od 2016 – 2020 [16] 
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5.2 Statistika interních činností  

V této kapitole budou uvedena statistika interních činnosti. Ta byla zavedena hlavně 

proto, aby nebyla ohrožena akceschopnost celého HZS MSK. Velikým podíl v této statistice 

povede hlavně přehled statistik, co se týče testování příslušníků. 

Dříve se se u HZS MSK prováděly PCR testy. Vlivem dlouhé prodlevy mezi 

odběrem a výsledkem testů se od těchto testů upustilo. Těchto testů se provedlo 343 z toho 

celých 181 (53 %) bylo pozitivních a 162 (47 %) negativních.  

Daleko více testů se provedlo pomocí antigenního testování. HZS MSK vlastní 8 ks 

analyzátoru pro interní testování příslušníků a zaměstnanců. Odběr pro toto testování může 

provádět jen příslušník, který má zdravotnické vzdělání. HSZ MSK disponuje 18 

příslušníky, kteří mohou provádět tyto odběry. Z tohoto důvody mohl HZS MSK zajistit 

testování příslušníků pro celý kraj. Proto je nárůst těchto testů daleko vyšší než u PCR 

testování. Celkem se u HZS MSK provedlo 4395 testů. S tím, že bylo 330 (8 %) pozitivních 

a zbytek 4065 (92 %) negativních.  

Obrázek 10 - PCR testování u HZS MSK [5]  
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Dále bylo zavedeno plošné testování tzv. samotestování. Toto testování bylo 

zavedeno od 17.3.2021. Každé toto testování bylo zaznamenáváno a odesíláno na Generální 

ředitelství HZS ČR. [5] 

5.3 Statistika externích činností 

V této kapitole bude rozebrána statistika externích činností HZS MSK. Dané činnosti 

budou rozebrány vyobrazený počet činností a fotka, která dokumentovala danou činnost. 

Popis těchto činnosti je rozebrán v kapitole 3.3.1. 

Repatriace osob – jedná se o osoby, kteří po příjezdu/příletu do ČR se musely 

podrobit testování a následně je HZS, policie, autobusy nebo rodina odváželi do místa 

bydliště. HZS MSK také vypůjčili techniku pro zázemí a odběr vzorků. Repatriace osob je 

zachycena na obrázku č.12. 

 

 

Obrázek 12 - Repatriace osob  

Počet přepravených osob 

374 

Obrázek 11 - AG testování v HZS MSK [5] 
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Fixní odběrová místa – pomoc byla vytvořit fixní odběrová místa pro občany pro 

testování hlavně z vozidla. Výpomoc byla ve vypůjčení stanů. Činnosti prováděl Záchranný 

útvar Hlučín ve spolupráci s HZS MSK. Fixní odběrové místo lze názorně vidět na obrázku 

č 13.  

 

Obrázek 13 - Fixní odběrové místo 

Uzavírání hraničních přechodů – ve spolupráci s PČR, ŘSD ČR a ZÚ HZS ČR 

byli vybrané hraniční přechody osazeny silničními zábranami. Stavění těchto zábran je 

zachyceno na obrázku č 14.  

 

Obrázek 14 - Uzavírání hraničních přechodů 

Výroba dezinfekce – HZS MSK + chemická laboratoř se podíleli na výrobě 

dezinfekce (líh + peroxid vodíku + glycerol). Této dezinfekce bylo vyrobeno přibližně 

10 000 litrů.  

Zapůjčení OOP (JSDH, ZZS, personál v soc. zařízení atd.) – HZS MSK 

zapůjčoval ze svých zásob OOP.  

 

 

Počet stanovišť v MSK  

20  

Počet událostí   

28  
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Tabulka 3 - Vypůjčené prostředky [5] 

Prostředek  Počet  

Celoobličejová maska  874 

Kombinovaný filtr  12 192  

 

Mobilní odběrový tým – V celé republice bylo nasazeno celkem 33 mobilních 

odběrových týmů. MSK disponoval celkem 5 odběrovými vozy, které prováděli testy u 

občanů. Hasič, který prováděl odběr musel mít zdravotnické vzdělání. Mobilní odběrový 

tým je znázorněn na obrázku č. 15. Jedná se vozidlo, které je vybaven minimálním 

zdravotnickým vybavením pro odběr vzorků a převoz vzorků (lednice, plata pro odběr 

vzorků)  

 

 

 

 

 

 

Distribuce vakcín – HZS MSK mělo také za úkol nejen rozvoz OOP ale také 

distribuci vakcín. Vlivem toho, že tyto vakcíny se musí uchovávat a převážet za 

specifikacích podmínkách bylo třeba navrhnout, jak tyto vakcíny převážet. Pro tyto účely 

vznikla metodika na výrobu plat pro distribuci vakcín Pfizer a Moderna. Na obrázku č. 16 

vidíte distribuci vakcín, které musí přepraveny v lednicích při určité teplotě.  

Odběr  Počet  

PCR 5447 

Antigenní 3362 

Obrázek 15 - Mobilní odběrový tým  
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Výpomoc krematoriím – HZS MSK koordinoval také pomoc Krematoriu Ostrava. 

Byly zajištěny 2 mrazírenské návěsy, které pomáhaly převáže a uchovávat mrtvá těla.  

Tabulka 4 - Počet událostí [5] 

 

 

Dezinfekce objektů – byla prováděna také dezinfekce objektů. HZS MSK provádělo 

dezinfekce menších objektů od kanceláří až po objekty, které zabraly časově až několik 

hodin nebo museli být rozvrženy do několik dní. Na obrázku 17 vidíte skupinu hasičů, kteří 

jsou na zásahu dezinfekce prostor.  

 

 

Obrázek 17 - Dezinfekce prostor [5] 

V této kapitole byla znázorněna výjezdová činnost hasičů v MSK v číslech. Nejvyšší 

podíl tvoří odebrané vzorky, které byly odebírány mobilním odběrovým týmem. Další vetší 

skupinou tvoří dezinfekce prostor. Nižší zastoupení výjezdové činnosti pak tvoří výpomoc 

při zavírání hraničních přechodů [5]. 

Počet událostí   

199 

Počet událostí   Počet těl  

6 cyklů  350  

Počet událostí   

499 

Obrázek 16 - Rozvoz vakcín 
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6. Ekonomické hledisko v souvislosti s Covid-19 u HZS MSK  

Vlivem pandemie muselo HZS reagovat na opatření, která nastala. HZS se musel 

dále připravit na nové činnosti, které prováděl. V tom případě se zvedla spotřeba nejen 

ochranných prostředků, ale i třeba nákupy, jak na dekontaminaci, dezinfekci ale i na ostatní 

prostředky, které se využívali v pandemii. V této kapitole budou rozděleny dané prostředky 

rozděleny na další pod kapitoly a v nich dané prostředky rozebrány z hlediska financí. 

6.1 Osobní ochranné prostředky  

Osobní ochranný prostředek (dále jen OOP) je jakýkoliv, zařízení nebo prostředek, 

určený pro nošení nebo přidržování a slouží k ochraně proti jednomu nebo více 

hygienickým, zdravotnickýma bezpečnostním rizikům. Účelem OOP je ochrana před 

ohrožením chemickými nebo biologickými látkami. Použití těchto OOP může pro uživatele 

těchto pomůcek představovat určitá nebezpečí jako je teplo, fyzický nebo psychický stres. 

Nejen to, že je práce v OOP fyzicky namáhavější, ale OOP mají také tepelně-izolační 

vlastnosti. Kromě toho některé OOP mohou způsobovat horší viditelnost, komunikaci a 

pohyblivost. Tyto faktory poté snižují akceschopnost a soustředění uživatele OOP, to 

zvyšuje riziko chyb, nehod, nepozornosti. Obecně se dá říct, že čím vyšší stupeň OOP tím 

vyšší riziko.  

Osobní ochranné prostředky lze rozdělit dle celé řady hledisek, u HZS se OOP dělí 

do odborných řádů (strojní, chemická, technická a radiových komunikací HZS ČR). Ovšem 

základní rozdělení udává směrnice 89/686/EHS, která OOP dělí do 3 kategorií:  

• Kategorie I – OOP jednoduché konstrukce. Jedná se například o sluneční 

brýle, lehké přilby, pokrývky hlavy, pracovní rukavice pro práci na zahradě 

nebo práci s běžnými čistícími prostředky.  

• Kategorie II – OOP, které nepatří ani do kategorie I ani III.  

• Kategorie III – OOP složité konstrukce, které jsou určeny k ochraně života a 

k ochraně proti rizikům, která mohou vážně a trvale poškodit zdraví, a u 

kterých je nutno předpokládat, že tato nebezpečí není uživatel schopen 

rozpoznat včas. Do této kategorie spadají OOP poskytující omezenou 

ochranu proti chemické či biologické kontaminaci nebo proti ionizujícímu 
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záření, ochranné prostředky dýchacích orgánů nebo zásahové prostředky pro 

používání v prostředí s vysokou nebo velmi nízkou teplotou.  

Napříč těmito kategoriemi lze OOP dělit podle:  

• Chráněné části těla – dýchací orgány, oči, obličej, hlava, sluch, ruce, nohy, 

kůže atd.  

• Typu rizika – přítomnost nebezpečných chemických či biologických látek, 

vysoké teploty nebo chlad atd. 

• Opakovatelnosti použití – jednorázové, opakovatelně použitelné  

• Materiálového provedení – plynotěsné, prodyšné, odolné proti průniku 

kapalin nebo pevných částic 

• Střihu a provedení – kombinézy, bundy, kalhoty, přilby, masky, polomasky, 

štíty atd.  

V technické dokumentaci OOP musí výrobce uvádět, ze kterých materiálů je daný 

OOP vyroben a jejich vybrané materiálové vlastnosti. Výrobce musí ručit deklarovanou 

integritu celého výrobku včetně např. švů, přezek, těsnících okrajových linií atd. 

Ochranné komplety se skládají z více OOP (ochranný oděv, maska, rukavice, boty). 

Nejkritičtější místo na ochranném kompletu tvoří rozhraní dvou ochranných prostředků 

(přechod mezi rukavicí a oděvem). Při vzniku takového rozhraní hrozí průnik nebezpečné 

látky do pod oděvního prostoru, pokud se taková věc stane, tak se nebezpečná látka dostane 

na povrch kůže.  

Důsledná izolace člověka od nebezpečného prostoru je velkou podmínkou pro 

ochranu uživatele. Tato důkladná izolace ovšem může být neprospěšná, vlivem toho, že se 

zabrání tepleným ztrátám a může dojít k přehřátí organismu.  

OOP u HZS MSK lze roztřídit do výše uvedených kategorii. Před tím, než začnu 

rozebírat vybrané OOP tak musím uvést, že tyto OOP se používají hlavně při dezinfekci 

prostor, MOT a dalších externích činností. Tyto prostředky se využívali dennodenně při 

dezinfekci různých objektů, či při odebírání vzorků a jiných prací, kdy se tyto OOP 

využívali.  

OOP:  

• Kombinovaný filtr, pro práci v kontaminovaném prostředí,  
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• celoobličejová maska Dräger,  

• špunty do uší  

• oblek Tyvek (i s návleky) 

• stříbrná páska,  

• jednorázové zdravotnické rukavice,  

• gumové holínky,  

• gumové rukavice, 

• ribano. 

Výše uvedené OOP jsou klasické prostředky pro dezinfekci prostor. Schválně zde 

neuvádím roušky, či respirátory. Respirátory a roušky budou uvedeny v kapitole 5.3.  

V níže uvedené tabulce jsou prostředky pro jednu osobu vyslanou na dezinfekci 

prostor, tyto prostředky tvoří ochranný komplet. Mezi více účelové prostředky patří maska, 

gumové holínky, gumové rukavice, Ribano. Ostatní patří mezi jednorázové věci, ovšem 

například stříbrná páska má využití na více zásahů, jeden člověk nespotřebuje jednu pásku 

na zásah.  

Ceny v uvedené tabulce č.5 jsou včetně DPH. [28] [26][27][28] [29] [30] [31] [32] 

[33] [34] [35] [36] [37]. 

Tabulka 5 - Prostředky OOP 

Prostředek  Cena Ks Opakovatelnost použití   

Kombinovaný filtr  1490 Kč  NE  

Celoobličejová maska  2 062 Kč  ANO 

Špunty do uší  3,999 (balení 200 ks = 799kč)  NE 

Oblek (MICROGARD 2500  530 Kč NE 

Jednorázové zdravotnické 

rukavice  

1,9 Kč (balení 100 ks = 190)  NE 

Gumové holínky 649 Kč ANO 

Gumové rukavice   119 Kč ANO 

Ribano  688 Kč  ANO 
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Protihluková sluchátka 364 Kč  ANO 

Stříbrná páska  84,70 Kč (50 metrů)  NE 

6.2 Prostředky určené pro dezinfekci  

Mezi běžné prostředky pro dezinfekci prostor se dají využít rozprašovače, které 

využívají tekutých dezinfekčních přípravků (savo, anti-covid,). Tyto základní prostředky se 

využívají nejen u zásahu při dezinfekci prostor, ale také během výkonu služby při dezinfekci 

prostor stanice (kliky, madla atd.).  

Důležitou skupinou pro prostorovou dezinfekci jsou prostředky, kterými se 

dezinfekce vykonává a přípravky, které na to jsou použity. Nejdříve bych zde zmínil 

prostředky, kterýma se dezinfekce vykonává a následně přípravky. Prostředky, kterýma lze 

vykonávat prostoru dezinfekci:  

• Generátor ozonu, 

• generátor teplého aerosolu. 

Ozónové generátory lze použít pouze jako doplňkovou metodu dezinfekce prostor po 

provedené mechanické očistě a dezinfekce. Generátor ozonu lze využít za předpokladu, 

dodržení podmínek ochrany a bezpečnosti zdraví osob k dezodoraci. Generátor teplého 

aerosolu se řadí do dezinfekce pomocí suché mlhy, kde jako účinné prostředky se ukázali 

prostředky na biocidní bázi (GPC8). U HZS MSK se také používá prostředek Virkon-S.  

Přípravky:  

• Virkon S, 

• GPC – 8,  

• desam Effect, 

• desam OXI,   

• savo, 

• anti-covid. 

Kromě prostředků a přípravků bych zde také zmínil, že HZS MSK disponuje i 

prostředky pro čištění generátoru teplého aerosolu. Kromě příslušenství, které se používá 

k čištění generátoru. Tak ve výbavě HZS MSK je i ultrazvuková čistička.  
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V tabulce č. 6 jsou uvedeny prostředky i s pořizovací cenou. [27][38] [39] [40] [41] 

[42] [43][49]. 

Tabulka 6 - Prostředky určené pro dezinfekci  

Prostředek  Počet ks   Cena za ks 

Generátor ozónu  1 (100 m2/hod) (plocha až 250 m2) 18 990 Kč  

Generátor teplého aerosolu  1 52 000 Kč 

Virkon – S   10 Kg 7 177 Kč 

GPC – 8  5 litrů  3267 Kč  

Desam OXI  5 litrů  776 Kč 

Desam Effect  5litrů  1566 Kč 

Savo  4 litry  112,20 Kč  

Anticovid  5 litrů  499 Kč  

Postřikovač AKU 1 3 359 Kč 

6.3 Prostředky pro prevenci na COVID - 19 

Prostředky pro omezením šíření viru je myšleno, že příslušníci na stanicích musí 

nosit požadovanou ochranu dýchacích cest (roušky, respirátory), musí se dezinfikovat 

prostory areálů atd.. Pro odhalení případných nakažených sloužil v prvních fázích teploměr, 

nebo některé sbory si zakoupili testovací zařízení ještě před tím, než bylo zahájeno samo 

testování na pracovištích.  

Mezi prostředky pro prevenci šíření covid – 19, jsou uvedeny v následující tabulce 

[42][44] [45] [46] [47] [48].  

Tabulka 7 - Prostředky pro prevenci na COVID-19 

Prostředek  Počet ks   Cena za ks 

Roušky/respirátor FFP2 1/1 7,90 /10 Kč 

Samo testovací zařízení  1 34 320 Kč 
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Samo testovací sady (Lepu) 1 (balení 25 ks cena: 2 399 Kč) 156,6 

Teploměry  1 549 Kč  

Dezinfekce 5 litrů  499 Kč  
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7. Zhodnocení dat   

V této kapitole budou zhodnocena data. První zhodnocení se bude týkat finančního 

chodu stanice. A druhé zhodnocení se bude týkat porovnání finančních nákladů na 

dezinfekci objektů a pořízení daných prostředků.  

7.1 Finanční zhodnocení chodu stanice 

Cena respirátoru byla stanovena na 10 Kč, jak je uvedeno v tabulce č. 8 (kapitola5.3). 

Cena testovací sady byla 156,6 Kč (viz kapitola 5.3). Zhodnocení se vztahuje k aktuálním 

protiepidemickým opatřením. 

Z tabulky č. 8 lze vyčíst kolik korun stojí naočkovaný hasič a nenaočkovaný hasič 

na měsíc. Uvažuje se, že každému hasiči, ať už je očkovaný nebo nenaočkovaný, je 

poskytnut jeden respirátor na směnu. Nenaočkovaný člověk chodí na testování v týdenních 

cyklech, u naočkovaných se testování neprovádí. 

Tabulka 8 - Náklady na položky pro chod stanice 

Cena jednoho neočkovaného hasiče na měsíc 

Položka  Počet kusů Cena Suma 

Respirátor  10 10 100 

Samotestovací sada LAPU 4 156,6 626,4 

Celkem    726,4 

Cena jednoho očkovaného hasiče na měsíc  

Položka  Počet kusů Cena Suma 

Respirátor  10 10 100 

Celkem    100 

 

7.1.1 Centrální stanice  

Centrální stanice v Ostravě je dle Vyhlášky 247/2001 sb. zařazena jako stanice typu 

C3. Stanice je umístěna v obci s počtem obyvatel nad 75 000, kde tato jednotka zabezpečuje 

výjezd 3 družstev. Ve vyhlášce je uveden základní početní stav 20 příslušníků v jedné směně 

ovšem tento početní stav může být navýšen. Navýšení počtu příslušníků ovlivňuje 

předurčenost jednotky pro jednotlivé typy zásahů. U stanice, která je předurčena pro 

záchranné a likvidační práce pro dopravních nehodách na dálnici, rychlostní komunikaci a 

vybraných silnic první třídy, se může počet příslušníků na směně zvednou o 2. Stanice, která 

je předurčena jako opěrný bod pro likvidaci nebezpečných látek lze zvednout počet o tři 
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příslušníky na směně. Nebo se početní stav může zvednout až jedenapůlkrát pokud je to 

odůvodněno dokumentací zdolávání požáru, potřebami operačního řízení, nebo potřebami 

pro obsluhu speciální techniky. 

Na centrální stanici v Ostravě je maximální počet 27 příslušníků na směně, při 

minimálních stavech je příslušníků na směně 21. Celkem chod této stanice zabezpečuje 81 

příslušníků, kteří se střídají ve 3 směnách. 

V Obrázku č. 18 můžeme vidět celkové náklady na chod stanice naočkovaných a 

nenaočkovaných pracovníků na měsíc. Rozdíl mezi vynaloženými financemi na naočkované 

a nenaočkované příslušníky je 50 738,40 Kč.  

Další zhodnocení se bude týkat porovnání nákladů při minimálních a maximálních 

stavech stanice. U nenaočkovaných příslušníků je rozdíl mezi maximálním stavem a 

minimálním stavem 13 075,20 Kč. U očkovaných tento rozdíl činí 1 800 Kč.  

Obrázek 18 - Celkové náklady stanice C3 
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7.1.2 Pobočná stanice  

Pobočná stanice byla vybrána stanice typu P3 (Integrované výjezdové centrum 

Slezská Ostrava). Tato stanice je umístěna v obci nebo části obce s počtem obyvatel do 

30 000, kde tato zabezpečuje výjezd jednoho družstva a družstva o zmenšeném početním 

stavu. Základní početní stav jedné směny je stanoven na 11 příslušníků. 

Na této stanici je minimální počet příslušníků na jedné směně 8 a maximální početní 

stav je stanoven na 11.  Celkem chod stanice zabezpečuje 33 příslušníků.  

Obrázek 19 - Rozdílné náklady minimální stavy a maximální stavy 
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V obrázku č. 20 můžeme vidět celkové náklady na chod stanice naočkovaných a 

nenaočkovaných pracovníků na měsíc. Rozdíl mezi vynaloženými financemi na naočkované 

a nenaočkované příslušníky je 20 791,20 Kč.  

Další zhodnocení se bude týkat porovnání nákladů při minimálních a maximálních 

stavech stanice. U nenaočkovaných příslušníků je rozdíl mezi maximálním stavem a 

minimálním stavem 6 537,60 Kč. U očkovaných tento rozdíl činí 900 Kč.  

 

 

Obrázek 20 - Celkové náklady stanice P1 
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7.2 Finanční a časová náročnost na dezinfekce objektu  

Tato kapitola bude vyhodnocovat časovou a finanční náročnost. V první kapitole 

bude rozebrána časová náročnost dvou prostředků Virkon-S a GPC8, následně na to bude 

rozpracována finanční náročnost čisté aplikace prostředků pomocí generátoru teplého 

aerosolu. Dále bude vyhodnoceno finanční pořízení prostředků pro dezinfekci prostor a 

pořizování jednorázových prostředků pro opakovatelnou dezinfekci.  

7.2.1 Časová a finanční náročnost aplikace dezinfekčního roztoku 

Dezinfekce probíhá dvěma dezinfekčními prostředky (Virkon-S, GPC8), přičemž 

každý má jinou dobu aplikace na jeden m3, v Obrázku č.22 je tedy uveden časový rozdíl 

aplikací těchto dvou přípravků. Aplikace prostředku Virkon-S je 1,8 vteřin na jeden m3 a 

prostředku GPC8 je 3,6 vteřin na jeden m3. V následujícím rozboru a grafech je uváděn čistý 

čas aplikace dezinfekčního roztoku na objem prostoru pomocí generátoru teplého aerosolu 

(Swingfog), v tomto čase není započítaná dekontaminace hasičů (při použití přípravku 

Anticovid trvá 1 minut), větrání prostoru, dolévání PHM a dezinfekčního roztoku. Časová 

náročnost posledních 2 položek je velice individuální. 

Obrázek 21 - Rozdílné náklady minimální stavy a maximální stavy 
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Hasiči při zásahu mají nárok na ochranné nápoje po 30 minutách práce ve speciálních 

ochranných prostředcích, anebo při zásahu delším než je 120 minut.  Objem vydezinfikované 

prostoru za použití Virkon-S za 30 minut je 1 125 m3, u GPC8 činní objem tohoto prostoru 

474 m3. Vzhledem k poměrně nízkému objemu vydezinfikovaného prostoru je zbytečné, aby 

došlo ke střídání hasičů po 30 minutách.  

Z mého osobního pohledu, ale i z nařízení vlády č. 172/2001 sb. nařízení vlády k 

provedení zákona o požární ochraně by měla být maximální doba stanovena na 120 minut 

čisté aplikace prostředku v prostoru. Poté by mělo být zajištěno střídání skupin v zasaženém 

objektu. Za daných 120 minut jsou skupiny schopni vydezinfikovat prostor pomocí 

prostředku Virkon-S o objemu 4 500 m3 a u GPC8 je tento objem 1 895 m3. Musíme počítat 

i s tím, že pokud hasiči budou zde nasazeni na foukání dvou hodin následně projdou 

dekontaminací až po 2,5 hodinách. 

 Pro pochopení následujícího grafu je nutné uvést, že cena Virkon-S je vyšší než 

GPC8. Vzhledem k faktu, že Virkon-S je schopen vydezinfikovat za kratší čas větší objem 

prostoru, tak při uvažování maximální doby zasahující skupiny bude levnější GPC8, avšak 

na úkor maximálního možného objemu prostoru.   

Obrázek 22 - Čistý čas pro dezinfekci prostor 
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Z Obrázku č. 23 je patrné, že náklady na dezinfekci 5 000 m3 u GPC8 jsou 

dvojnásobně vyšší, než u prostředku Virkon-S. Je to dané také tím, že u GPC8 je delší 

aplikační doba roztoku na m3. V případě, že využijeme výše uvedenou dobu dezinfekce 

jednou skupinou, tedy 120 min, dezinfekce pomocí Virkon-S by po stanovenou dobu vyšla 

na 931 Kč, kdežto za použití GPC8 by to vyšlo na 860,68 Kč. To sice není až tak vysoký 

rozdíl, ale vydezinfikovaný prostor se nám liší o 2 600 m3, což není zanedbatelný rozdíl. Po 

aplikaci Virkon-S zůstává na povrchách tenký lepivý film, který zvyšuje nároky na úklid. 

Oproti tomu prostředek GPC8 tento film nezanechává. 

7.2.2 Finanční porovnání prostředků pro prvotní pořízení a prostředků 

pro opakované používání  

Zde bude rozebrány finanční náklady na pořízení vybavení pro jednotky požární 

ochrany. Toto pořízení nemusí sloužit jen pro pořízení profesionální jednotky, ale také pro 

dobrovolné jednotky obce.  

Pracovní skupina se bude skládat ze tří lidí. Jeden bude obsluhovat generátor k němu 

bude přiřazený pomocník (práce v zamořeném prostředí by měla probíhat ve dvou lidech) a 

jeden pracovník bude přiřazen na dekontaminaci zasahujících. Tento početní stav skupiny 

se může měnit v závislosti jaký prostor bude dezinfikován, popřípadě jak velký prostor to 

bude. 

 

 

 

Obrázek 23 - Závislost ceny na objem vydezinfikovaného prostoru 
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V tabulce č. 9 jsou vyjmenované položky pro prvotní pořízení. Tyto položky se dají 

použít opakovaně.  

Tabulka 9 - OOP na více použití  

Položky na více použití při dezinfekci 

Oblsuha  Pomocník Dekontaminace  

Maska Maska Maska  

Gumové holínky  Gumové holínky  Gumové holínky  

Gumové rukavice  Gumové rukavice  Gumové rukavice  

GPC8 Protihluková sluchátka Postřikovač AKU  

Virkon-S Ribano Anticovid  

Swingfog     

Protihluková sluchátka     

Ribano     

V tabulce č. 10 jsou vyjmenované položky pro prvotní pořízení. Tyto položky jsou 

pouze jednorázové.  

Tabulka 10 - Položky na více použití 

Položky na jedno použití při dezinfekci 

Oblsuha  Pomocník Dekontaminace  

Filtr Filtr Filtr 

Oblek Oblek Oblek 

Jednorázové 
zdravotnické rukavice 

Jednorázové 
zdravotnické rukavice 

Jednorázové zdravotnické 
rukavice  

Špunty do uší Špunty do uší  Kobercová páska  
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 V následujícím grafu vidíme, že nejvyšší pořizovací cena výbavy je u obsluhy, a to 

z důvodu, že se u něj vyskytuje generátor teplého aerosolu. Cenový rozdíl výbav u 

dekontaminace a pomocníka je hlavně v pořízení aku postřikovače na dekontaminaci.  

Při opakovaných dezinfekcích se část nákladů minimalizuje. Při opakované 

dezinfekci prostor se finanční stránka prostředků bude týkat pouze těch jednorázových. 

Jednotlivé jednorázové prostředky jsou uvedeny výše.  

 

Obrázek 24 - Cenová náročnost na pořízení jedné skupiny 

Obrázek 25 - Cena skupiny při opakované dezinfekci 
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V posledním grafu vidíme celkový rozdíl cen při prvotním pořízení prostředků a cen 

při opakovaných dezinfekcí.  

  

Obrázek 26 - Srovnání cen na pořízení jedné skupiny 
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7.2.3 Celková finanční časová závislost na objemu prostoru  

První zhodnocení se týká přípravku Virkon-S. U prostoru vyšší jak 5000 m3 se 

využije vyšší počet skupin, a to o jednu. V této skupině není započtená osoba na 

dekontaminaci. Tu by stále zvládl jeden člověk. U 10 000 m3 by byli požity 3 skupiny opět 

bez osoby u dekontaminaci. V těchto případech lze vidět, že cena se do prvních 2000 m3 

zvyšuje s počtem m3.Vlivem požadavku, aby pracovník nepřekročil povolených 120 minut 

v zamořeném prostředí, je nutné nasadit další skupiny. V tom případě, dochází k velkému 

zvýšení ceny při dezinfekci za m3, viz. Obrázek č.27. V těchto časech je i započítaná aplikace 

prostředku což činní 30 minut. Cena při zvyšování počtu lidí se u objemu 10 000 m3 zvýší 

na 16 256,90 Kč. 

 

 

Obrázek 28 - Závislost času na objem vydezinfikovaného prostoru Virkon-S 

Obrázek 27 - Závislost ceny na objem prostoru Virkon-S 
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 Vlivem toho, že se GPC aplikuje delší dobu na m3, tak  tato cena bude vyšší. U 

prostoru o objemu 10 000 m3 je už třeba nasadit 6 skupin (pomocník+obsluha), což má 

vysoký vliv na cennu vydezinfikovanou na tento prostor. Cena za dezinfekci toho prostoru 

vyjde na 28 423,10 Kč což je víc jak 2-krát více než u Virkon-S. Jsou zde i znatelně vyšší 

nároky na pracovní síly a na vynaložené prostředky. 

 

Obrázek 30 - Závislost ceny na objem prostoru GPC8 
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Obrázek 29 - Závislost času na objem vydezinfikovaného prostoru GPC8 
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Závěr  

Tato diplomová práce se v prvních kapitolách zajímala o HZS. V jaké situaci byl 

HZS před epidemií a jak tento bezpečností sbor poznamenala epidemie. Dále zde byly 

popsány základní pojmy z oblasti epidemiologiea konkrétní případy šíření nemoci covid-19. 

V prostřední části této práce byla zaměřena na vývoj epidemie jak ve světě, tak i ČR. 

Dále zde byla uvedena časová osa, kdy HZS musel reagovat na vývoj epidemie v ČR. To 

mělo vysoký důsledek na činnost HZS hlavně v organizačním řízení. Nejen, že byli omezené 

úřední hodiny pro denní příslušníky, ale ve veliké míře to ovlivnilo nepřetržitý provoz této 

složky (výjezdové hasiče). Byli zde přiblíženy činnosti, které HZS vykonával v době 

epidemie. Tyto činnosti byli rozděleny na interní a externí. Vysoký nárůst HZS zaznamenal 

ve výjezdové činnosti, která souvisela s epidemii tento nárůst byl o 12 825 % vyšší než 

loňských letech. U HZS MSK se jednalo o 4758 zásahů spojené s koronavirem.  

Dále byli v této práci sepsány prostředky, které se využívají pro prevenci proti číření 

nemoci covid-19 a jimiž jsou stanice v MSK vybavené (některé stanice nedisponují všemi 

prostředky). Celková cena pro pořízení těchto prostředků se vyšplhala na cenu 13 535,-Kč, 

z toho prostředky typu respirátor byly započítány jako jeden kus na osobu. Nejdražší 

položkou v této části bylo pořízení přístroje pro samotestování.  

Mezi další nutné prostředky bych uvedl osobní ochranné pomůcky, kde tato suma 

činila 5 993,- Kč. Nejdražší položka byla maska, která se především využívala při 

dekontaminaci prostor. Výhodou této pomůcky je v opakovaném použití je ale nutné 

započítat filtr, který je pouze na jedno použití a stojí 1 490 Kč.  

Poslední skupinou v této kapitole byly prostředky pro dezinfekci. Tyto prostředky by 

stály 87 747.-Kč. Položka, která nejvíce ovlivňuje cenovou výši těchto prostředků je 

generátor teplého aerosolu nebo generátor ozónu.  

Poslední kapitola je rozdělena do dvou podkapitol. První podkapitola se věnuje 

finančnímu zhodnocení chodu stanice. Toto zhodnocení se týká výjezdových hasičů, jelikož 

slouží v nepřetržitém provozu. Zhodnocení bylo vytvořeno pro dvě stanice jedna typu C3 a 

druhá typu P3. Na centrální stanici, kde hasiči slouží v počtu 21/27 (1 směna ze 3) a celkem 

ji tvoří 81 hasičů, je rozdíl nákladů naočkovaných příslušníků a neočkovaných příslušníků 

50 738, 40Kč (nižší náklady na pořízení bezpečnostních pomůcek u očkovaných 
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pracovníků). Rozdíl příslušníků při maximálních a minimálních stavech neočkovaných 

příslušníků tvoří 13 075,20 Kč, rozdíl očkovaných příslušníků činí pouze 1 800 Kč. 

Na stanici typu P3 jsou náklady odlišné vlivem toho, že na stanici slouží příslušníci 

v počtu 8/11. Celkem na této stanici slouží 33 příslušníků. Rozdíl nákladů na této stanici 

mezi očkovanými a neočkovanými příslušníky tvoří 20 791,20Kč. Pokud bude tato stanice 

sloužit v minimálních stavech oproti maximálních stavů činí rozdíl u neočkovaných lidí 

6 537,60Kč a u očkovaných lidí to tvoří 900,-Kč.  

Poslední zhodnocení se týká výjezdové činnosti, a to zejména dezinfekce prostor. 

Nejprve jsem porovnal časové a finanční náročnosti z pohledu dvou dezinfekčních 

prostředků Virkon-S a GPC8. Z pohledu nasazení pracovníků HZS, u kterých by mělo být 

zajištěno střídání skupin po dvou hodinách, by tato skupina ve složení obsluha generátoru a 

pomocník zvládli vydezinfikovat 4 500 m3 u prostředku Virkon-S a 1900 m3 u prostředku 

GPC8. Dále jsem zanalyzoval využití finančních nákladů na vydezinfikovaný prostor za 120 

minut. Náklady při dezinfekci pomocí Virkon-S u objemu prostoru 4 500 m3 budou 930,15 

Kč a při dezinfekci pomocí GPC8 bude objem vydezinfikované plochy pouze 1 900 m3 a 

bude stát 860,68Kč. I když je při 120 minutách dezinfekce levnější GPC8 tak v přepočtu na 

objem je levnější Virkon-S.  

Prvotní náklady na pořízení dezinfekčních prostředků na jednu skupinu budou tyto 

náklady ve výši 83 748Kč. Nejdražší položkou je generátor teplého aerosolu.  

Při opakované dezinfekci se snižují náklady na prostředky, které lze použít vícekrát. 

Potom náklady jednorázových pomůcek při opakované dezinfekci vyjdou na 6 080Kč na 

jednu skupinu.  

Poslední vyhodnocení se týká celkové finanční závislosti na objemu prostoru. Toto 

vyhodnocení se týká, že se zde bude měnit počet lidí při dezinfekci. U prostředku Virkon-S 

se počet zasahujících lidí nemění do 5 000 m3. U dezinfekce prostor o objemu místností 

10 000 m3 je třeba využít více lidí (3x obsluha generátoru, 3x pomocník a 1x osoba u 

dekontaminace) vyjde tato dezinfekce na 16 256,90Kč a čas potřebný pro dezinfekci prostor 

bude 1 hodina 39 minut.  

U prostředku GPC8 se počet zasahujících lidí nemění do 1 900 m3. U dezinfekce 

prostor o objemu místností 10 000 m3 je třeba využít více lidí (6x obsluha generátoru, 6x 
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pomocník a 1x osoba u dekontaminace) vyjde tato dezinfekce na 26 356,20Kč a čas potřebný 

pro dezinfekci prostor bude 1 hodina 50 minut. 

Na základě výše uvedeného zhodnocení je z nákladového i z časového hlediska 

výhodnější při dezinfekci větších prostor využití prostředku Virkon-S.  

V příloze této práce je k dezinfekci prostor zpracovaný check List, a také pomůcka 

pro velitele zásahu. 
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