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ANOTACE 
 

Bendáková, L., Ing.: Úrazy hasičů při zásahové činnosti. 

VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství 2009. 49 stran, 3 přílohy. 

 

Klíčová slova: úraz, osobní ochranný pracovní prostředek, bojové řády, mimořádná událost. 

 

Diplomová práce se zabývá zmapováním úrazů příslušníků Hasičského záchranného 

sboru České republiky při zásahové činnosti v období 2006 - 2008, jejich příčin a navrţení 

opatření pro sníţení úrazovosti. V práci je uvedena návaznost právních předpisů, zkušebních 

metod na bezpečné osobní ochranné pracovní prostředky a implementace do pracovního 

prostředí Hasičského záchranného sboru České republiky. Osobní ochranné pracovní 

prostředky tvoří osobní výstroj příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a 

chrání příslušníky při zdolávání poţáru, likvidaci nebezpečných látek, vyprošťování osob, 

zvířat a majetku. Práce má za cíl stanovit opatření pro minimalizaci úrazů.    

 

 

 

 

ANOTATION 

 

Bendáková, L., Ing.: Injures Sustained by Firefighters while Intervening. 

VŠB – TU Ostrava, Faculty precautionary engineering 2009. 49 pages, 3 enclosures. 

 

Key words: injury, personal protective working equipment, combat rule, accident. 

 

The thesis deals with the identification and causes of injuries and proposing solutions 

on how to reduce the personal accident rate of fire brigades on duty in the Czech Republic 

from 2006 to 2008. In my essay there are written connections between law regulations, 

examinational methods for personal protective equipment and implementation in working 

surroundings for fire brigades in the Czech Republic. The personal protective working 

equipment contain personal equipment’s fire brigades and protect them against fire, removing 

dangerous contaminants as well as rescuing people, animals and property. I have focused on 

showing how to minimize injuries. 
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1 ÚVOD 

Kaţdý úraz znemoţňuje plné nasazení týmu a určitou částí znevýhodňují další zásahy 

příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky během výkonu sluţby. Úrazy, 

kterými se budeme zabývat v diplomové práci, můţeme rozdělit na lehké, střední, těţké a 

s následkem smrti. Příčiny úrazů jsou různého charakteru - během zásahové činnosti, po 

zásahové činnosti a během taktických příprav.  

Aby byla zabezpečena správná informovanost o pouţívání osobních ochranných 

pracovních prostředků a tedy i jejich bezrizikové pouţívání, bude v práci uveden soubor 

platných právních předpisů, normativních odkazů a pokynů Generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky. Tyto odkazy poukazují na širokou 

problematiku osobních ochranných pracovních prostředků. 

Neustále rostoucí počet zásahů a mimořádných událostí, u kterých denně příslušníci 

Hasičského záchranného sboru České republiky zachraňují osoby, zvířata a majetek občanů 

České republiky, přímoúměrně zvyšuje riziko moţnosti úrazů. Aby bylo sníţeno moţné riziko 

úrazů, bude v práci uveden soubor osobních ochranných pracovních prostředků, které 

příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky pouţívají během zásahové 

činnosti, jejich vlastnosti a správné uţívání.  

V diplomové práci budou děleny jednotlivé pracovní úrazy příslušníků Hasičského 

záchranného sboru České republiky do 18 kategorií - Bodnutí včelou, sršněm, Celková slabost 

organismu, Přisáté klíště, Kontakt s předmětem, Nadýchání jedovaté látky, Nadýchání zplodin 

hoření, Následná příčina - nevolnost, zvracení, Nespecifikováno, Ostatní, Pohmoţdění, 

Pokousání zvěří, Poleptání, Popálení, Pořezání, roztrţení, Přehřátí organismu, Úraz ele. 

proudem, Vymknutí, Vykloubení, Zlomenina, tyto kategorie budou dále děleny na příčiny 

úrazů. 
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2 SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA 

 

Právní legislativa, technické normy, související metodické pokyny a bojové řády mají 

za úkol stanovit takové postupy zavedení, pouţívání a kontrolování OOPP, aby jejich uţití při 

zdolávání mimořádných událostí (poţár, dopravní nehoda, výbuch, zavalení apod.) 

maximálně ochránilo příslušníky HZS ČR s přihlédnutím na všechna rizika, která jsou 

předvídatelná. V práci jsou citovány nejdůleţitější právní předpisy ve vztahu k OOPP a 

minimální poţadavky na výstroj příslušníků HZS ČR.  

Právní legislativa určuje zaměstnavateli řádné vybavení zaměstnanců příslušnými 

OOPP, jejich kontrolu, evidenci a seznámení s jejich pouţíváním. Volba OOPP musí být 

v přímé souvislosti s vyhodnocením pracovních rizik, která souvisejí s vykonávanou pracovní 

činností. 

Technické normy stanovují výrobcům minimální poţadavky na jednotlivé vlastnosti 

OOPP – mechanickou odolnost, odolnost proti teplu, ergonomii aj. 

Bojové řády jsou řády, které určují taktické postupy zásahu jednotek poţární ochrany 

k zachraňování osob, zvířat a majetku při zdolávání mimořádných událostí. 

 

2.1 Právní legislativa 

2.1.1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů
1
. 

 

§101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu 

práce (dále jen "rizika”). 

§102 (2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních 

předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která 

mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných 

rizik. 

 

 

                                                           
1
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Zákony ČR. 
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OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY, PRACOVNÍ ODĚVY A OBUV, 

MYCÍ, ČISTICÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY A OCHRANNÉ NÁPOJE 

 

§104 (1) Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní 

ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky 

jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich 

zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním 

právním předpisem. 

§104 (2) V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému 

opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako osobní 

ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv. 

§104 (3) Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a 

dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s 

nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených 

prováděcím právním předpisem, též ochranné nápoje. 

§104 (4) Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v 

použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. 

§104 (5) Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky 

a ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu 

zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním 

plněním. 

 

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI PRACOVNÍCH ÚRAZECH A 

NEMOCECH Z POVOLÁNÍ 

 

§105 (1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit 

příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu. 

§105 (2) Zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi 

nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost 

nepřesahující 3 kalendářní dny. 

§105 (5) Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních 

úrazů. 
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2.1.2 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické 

poţadavky na osobní ochranné prostředky 
2
. 

§1 (2) Pro účely tohoto nařízení se za osobní ochranný prostředek považuje každé 

zařízení nebo prostředek určený k nošení nebo držení jednotlivcem pro ochranu před jedním 

nebo více zdravotními a bezpečnostními riziky.  

§1 (3) Jakýkoli systém uváděný na trh společně s osobním ochranným prostředkem, 

určený pro připojení k jinému vnějšímu doplňkovému zařízení, je považován za nedílnou část 

tohoto prostředku, a to i tehdy, jestliže tento systém není určen pro stálé nošení nebo držení 

uživatelem po celou dobu, kdy je vystaven riziku. 

 

ES PROHLAŠOVÁNÍ O SHODĚ 

 

§ 7 ES prohlašování o shodě je část postupu posuzování shody, při které výrobce nebo 

jeho zplnomocněný zástupce, 

a) vypracovává prohlášení za účelem jeho předložení příslušným orgánům, jímž osvědčuje, že 

osobní ochranný prostředek uváděný na trh je ve shodě s požadavky tohoto nařízení, 

b) opatřuje každý osobní ochranný prostředek označením CE. 

 

OZNAČENÍ CE A JINÉ OZNAČOVÁNÍ 

 

§8 (1) Označení CE se umisťuje na každý kus osobního ochranného prostředku tak, 

aby toto označení bylo viditelné, čitelné a nesmazatelné po celou předpokládanou dobu 

životnosti osobního ochranného prostředku. Pokud to však s ohledem na vlastnosti výrobku 

není možné, může být označením CE opatřen obal. Jednotlivé části označení CE musí mít 

zásadně stejnou výšku, která nesmí být menší než 5 mm; u osobních ochranných prostředků 

malých rozměrů nemusí být tyto minimální rozměry dodrženy. Osobní ochranný prostředek 

nesmí být opatřen označením, které by mohlo kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o označení 

CE. 

 Grafická podoba označení CE je uvedena níţe na obr. č. 1. 
 

 

 

 

 

                                                           
2
 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na osobní ochranné prostředky, Zákony 

ČR. 
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Obr. č. 1: Označení CE. 

 

 
 

Zdroj: http://www.in-el.cz/?t=201&p=178, ze dne 15. 02. 2009. 

 

 

2.1.3 Vyhláška č. 255/1999 Sb. o technických podmínkách věcných 

prostředků poţární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
3
.  

 

§1 (1) Tato vyhláška stanoví technické podmínky těchto vybraných věcných prostředků 

požární ochrany, jejichž splnění je podmínkou pro jejich zařazení do vybavení jednotek 

požární ochrany: 

a) analogových radiostanic používaných v rádiových sítích požární ochrany (dále jen 

"radiostanice"), 

b) přilby pro hasiče (dále jen "přilba"), 

c) autonomního dýchacího přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch (dále jen 

"dýchací přístroj"), 

d) přenosných motorových stříkaček, 

e) ochranného oděvu pro hasiče (dále jen "ochranný oděv"), 

f) pracovního stejnokroje II pro hasiče (dále jen "pracovní stejnokroj II"),  

g) trika s dlouhými rukávy pro hasiče a trika s krátkými rukávy pro hasiče (dále jen "triko 

s dlouhými rukávy" a "triko s krátkými rukávy"), 

h) pulovru s dlouhými rukávy pro hasiče a pulovru bez rukávů pro hasiče (dále jen "pulovr 

s dlouhými rukávy" a "pulovr bez rukávů"). 

 

 

2.2 Normativní předpisy 

 

Problematikou zkoušení jednotlivých částí osobní výstroje příslušníků HZS ČR se 

zabývá několik norem. V normách jsou uvedeny zejména materiálové poţadavky na OOPP, 

jednotlivé zkušební metody, minimální odolnosti jednotlivých částí osobní výstroje. 

Jednotlivé části osobní výstroje jsou zkoušeny různými metodami, aby OOPP vyhověly velmi 

                                                           
3
 Vyhláška č. 255/1999 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků poţární ochrany, ve znění pozdějších 

předpisů, Zákony ČR. 

http://www.in-el.cz/?t=201&p=178
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specifickým pracovním podmínkám. Kaţdá část OOPP je vystavována působením fyzikálních 

vlivů daného zásahu, mimořádné události. Z kaţdé zkoušky je poté vyhotoven protokol o 

příslušné zkoušce.  

Zkoušení jednotlivých částí osobní výstroje mohou pouze akreditované organizace.  

V tabulce č. 1 jsou uvedeny jednotlivé zkušební metody aplikované na osobní výstroj, 

její jednotlivé OOPP (ochranný oděv, ochranné rukavice, ochrannou a pracovní obuv pro 

profesionální pouţití, přilby pro hašení ve stavbě, dalších prostorech aj.) příslušníků HZS ČR 

v závislosti na zkoušených OOPP osobní výstroje příslušníků HZS ČR. 

 
Tabulka č 1: Normativní odkazy na jednotlivé zkušební metody. 

 

ZKOUŠKA ODOLNOSTI MATERIÁLU PROTI PRONIKÁNÍ (PENETRACI) KAPALIN 

 

 ČSN EN 368 Ochranné oděvy 

 

STANOVENÍ ODOLNOSTI PLOŠNÝCH TEXTILIÍ VŮČI POVRCHOVÉMU SMÁČENÍ 

(ZKRÁPĚCÍ METODA) 

 

 ČSN EN 24920 Ochranné oděvy 

 

STANOVENÍ ODOLNOSTI PROTI TEPLU OCHRANNÝCH ODĚVŮ, RUKAVIC A OBUVI 

PRO HASIČE 

 

Zkouška sálavým 

teplem 

ČSN EN ISO 6942 

ČSN EN 1486, čl. 6.2 

ČSN EN 469, čl. 6.3 

ČSN EN 659, čl. 3.9 

Ochranné oděvy, ochranné rukavice 

pro hasiče, ochranná a pracovní 

obuv pro profesionální pouţití. 

ČSN EN 407, čl.6.6, 5.4 Ochranné rukavice pro hasiče. 

ČSN EN 344-2, čl. 5.2.2 
Ochranná a pracovní obuv pro 

profesionální pouţití. 

Stanovení prostupu 

tepla při vystavení 

účinku plamene 

ČSN EN 367 

ČSN EN 1486, čl. 6.3 

ČSN EN 469, čl. 6.2 

ČSN EN 659, čl. 3.8 

Ochranné oděvy, ochranné rukavice 

pro hasiče. 

ČSN EN 407, čl.6.5, 5.3 Ochranné rukavice pro hasiče. 

Stanovení prostupu 

tepla při dotyku 

ČSN EN 702 

ČSN EN 1486, čl. 6.4 

ČSN EN 659, čl. 3.10 

Ochranné oděvy, ochranné rukavice 

pro hasiče. 

ČSN EN 407, čl.6.4, 5.2 Ochranné rukavice pro hasiče. 

Stanovení odolnosti 

proti teplu 

ČSN EN 469 příloha A Ochranné oděvy pro hasiče. 

ČSN EN 659 příloha A Ochranné rukavice pro hasiče. 
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ČSN EN  ISO 20344, čl.5.12  

ČSN EN 344-2, 5.2.1 

Ochranná a pracovní obuv pro 

profesionální pouţití. 

Zkouška pro 

omezené šíření 

plamene 

ČSN EN ISO 15 025 

ČSN EN 1486, čl. 6.1, 

ČSN EN 469, čl. 6.1 

Ochranné oděvy. 

ČSN EN ISO 6941 

ČSN EN 407, čl. 6.3, 5.1 

ČSN EN 659, čl. 3.7 

Ochranné rukavice pro hasiče. 

ČSN EN 344-2, čl.5.2.3 

ČSN EN ISO 6940 

Ochranná a pracovní obuv pro 

profesionální pouţití. 

Zkouška vodivou 

maketou hlavy  
ČSN EN 443 

Přilby pro hašení ve stavbě a dalších 

prostorech. 

Zkouška 

elektroizolační 

odolnosti mokré 

přilby  

ČSN EN 443 
Přilby pro hašení ve stavbě a dalších 

prostorech. 

Zkouška 

elektroizolační 

odolnosti povrchu 

přilby 

ČSN EN 443 
Přilby pro hašení ve stavbě a dalších 

prostorech. 

Praní a sušení pro 

zkoušení textilií  
ČSN EN ISO 6330 Ochranné oděvy. 

Zdroj: MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Technický ústav požární 

ochrany - AZL 1011.2, Příloha č.: 1 ze dne: 19. 06. 2008 

 
 

3 OSOBNÍ VÝSTROJ A VÝZBROJ 

Osobní výstroj musí tvořit takové OOPP, které zabezpečí ochranu před riziky, která by 

mohla ohrozit nebo omezit ţivot, bezpečnost nebo zdraví příslušníků HZS ČR během 

zdolávání mimořádné události a na místě zásahu, případně při provádění praktického výcviku, 

taktických a zkušebních cvičeních. 

OOPP musí být po celou dobu uţívání v takovém stavu, aby jejich stav ochránil 

příslušníky před hrozícími riziky a nepředstavovaly pro ně další riziko. Musí také splňovat 

ergonomické poţadavky. 

Tam, kde příslušníci musí pouţívat současně více OOPP, musí být tyto OOPP 

vzájemně slučitelné bez hrozícího dalšího rizika. Pouţití jednotlivých druhů OOPP dle situace 

můţe na místě zásahu upravit velitel zásahu, případně přímý nadřízený. 
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Příslušníci musí být s používáním OOPP prokazatelně seznámeni a vycvičeni
4
. Jestliţe 

je moţné pouţití společných OOPP musí být stanovena taková opatření, která zamezí 

ohroţení příslušníků přenosnými chorobami.  

Zaměstnavatel poskytuje OOPP tehdy, nelze-li rizika práce na místě zásahu, při 

provádění praktického výcviku a při prověřovacích a taktických cvičeních vyloučit nebo 

dostatečně omezit vhodnými technickými prostředky nebo jinými opatřeními. Tímto pokynem 

nejsou dotčeny povinnosti zaměstnavatele stanovené zvláštním právním předpisem
5
. 

Jestliţe byla výrobcem stanovena doba ţivotnosti, musí zaměstnavatel po uplynutí této 

doby zkontrolovat daný OOPP a to takovým způsobem, který vyhovuje postupu kontroly 

stanovené výrobcem. O kaţdé kontrole po uplynutí doby ţivotnosti musí být vytvořen záznam 

a příslušník, který zkontrolovanou OOPP pouţívá, musí být se zjištěným stavem seznámen. 

V případě stanovení, ţe OOPP nesplňuje poţadavky dané výrobcem, souvisejícími právními 

předpisy a normativy – pouţívání představuje riziko, musí být tyto OOPP ihned nahrazeny 

novými. O předání musí být vyhotoven záznam a příslušník musí převzetí stvrdit svým 

podpisem – Výstrojová kníţka obr. č. 2. 

Obr. č. 2: Výstrojní knížka. 

 

Zdroj: Vlastní tvorba. 

 
 

3.1 Specifikace osobní výstroje a výzbroje [1] 

Příslušníci HZS ČR při zdolávání mimořádných událostí pouţívají různé druhy osobní 

výstroje a výzbroje a to v závislosti na riziko, které představuje daná mimořádná událost. 

                                                           
4
§37 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákony ČR. 

5
§86 zákona č. 361/2003 Sb., o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 

předpisů a § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Zákony ČR. 
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3.1.1 Osobní výstroj 

 Přilby  

 Kukly 

 Zásahový oděv  

 Zásahové obleky izolační ochranné 

 Proti chemickým látkám 

 Proti radioaktivním látkám 

 Proti sálavému teplu 

 Opasky (Pracovní polohovací systém) 

 Zásahové rukavice  

 Zásahová obuv 

 Autonomní dýchací přístroj 

 

PŘILBY 

 

Jsou určeny k ochraně hlavy proti mechanickému poranění, ochranné štíty poskytují 

ochranu očí a obličeje proti drobnějším mechanickým částem a proti vlivům tepelného záření. 

Nejpouţívanější typ zásahové přilby u HZS ČR je GALLET F1 viz obr. č. 3. 

 

Obr. č. 3: Zásahová přilba GALLET F1. 

 

Zdroj: Vlastní tvorba. 
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Schválené jsou tyto druhy přileb: 

 PZ 12 a starší typ PZ 11, obě vyrábí ERGON (Erilnes) Praha – ţivotnost 20 let, 

 HEROS – ROSENBAUER – ţivotnost 20 let, 

 SCHUBERTH F 200 – AUER - ţivotnost 20 let, 

 GALLET F1 a typ A PA 45 – výrobce GALLET Francie, ţivotnost neomezena, 

 Meros – rakouský výrobek. 

 

Skořepiny všech druhů přileb jsou vyrobeny z polyamidu v samozhášivé úpravě, štíty 

většinou z polykarbonátů. Uvnitř kaţdé přilby je nastavitelná náhlavní poduška. Dále je 

opatřena podbradníkem a zátylníkem. Zkoušení přileb v provoze se většinou neprovádí, 

ošetřování přilby spočívá v omývání vlaţnou vodou s mýdlem. Koţené části přilby se 

desinfikují lékárenským lihobenzínem. Ţivotnost přileb je u řady PZ, HEROS a F 200 

stanovena na max. 20 let. Přilby GALLET nemají omezenou dobu ţivotnosti. Přilby PZ 2 a 3 

jsou jiţ z pouţívání vyřazeny. 

 

Přilby z provozu vyřadíme pokud: 

 je zjevně poškozena jakákoliv součást zajišťující ochranu, 

 byla-li přilba vystavena nárazu předmětem a energii větší neţ 45 J, 

 byla-li skořepina zasaţena chemickou látkou nebo látkou, která polyamid poškozuje. 

 

Podmínky pro uţívání přilby typu MSA GALLET F1 SF bude uveden v příloze č. 1.  

 

KUKLY 

 

Pouţívaná kukla u HZS ČR je Nomex Delta C, která slouţí k ochraně proti ošlehnutí 

hlavy plamenem a rovněţ jako ochrana proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Je vyrobena 

z pleteniny Nomex Delta C. Vyobrazení nomexové kukly je na obr. č. 4. 

Obr. č. 4: Nomexová kukla. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj:http://www.vyzbrojna.cz/eshop/70302/1019/, ze dne 27. 03. 2009. 

http://www.vyzbrojna.cz/eshop/70302/1019/
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ZÁSAHOVÝ ODĚV 

 

Zásahový oděv pro hasiče FIREMAN III. Je určen jako zásahový osobní ochranný 

pracovní prostředek zajišťující ochranu těla hasiče při zásahové činnosti. Oblek lze pouţít do 

prostředí s nebezpečím výbuchu a rovněţ splňuje poţadavky EN 469 pro ochranu před účinky 

tepla a plamene. Charakteristické vlastnosti zásahového oděvu FIREMAN III – viz tabulka č. 

2.  

Komplet je sloţen z blůzy a kalhot viz obr č. 5. 

Podmínky pro uţívání a údrţbu zásahového oděvu FIREMAN III. Bude veden 

v příloze č. 2.  

 

Obr. č. 5: Zásahový oděv FIREMAN III. 

 

Zdroj: http://www.deva-fm.cz/cz/index.htm, ze dne 28. 03. 2009. 

 

Tabulka č 2: Charakteristické vlastnosti zásahového oděvu FIREMAN III. 

Dvojdílný, vícevrstvý, zásahový oblek pro hasiče, podle EN 469:2005, s vloţkou napevno. 

MATERIÁLOVÉ SLOŢENÍ 

NOMEX
®
 Tough - 195 g/m

2
 

PU membrána H 825, 120 g/m
2
 

Aramid regenerát, podšívka NOMEX
®
/VS FR - 250 g/m

2
 

http://www.deva-fm.cz/cz/index.htm
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SPECIFIKACE 

nejlevnější zásahový oblek doporučován pro dobrovolné sbory 

pouţité - vloţka v kabátě i kalhotách napevno 

zesílená kolena 

mimořádně nízká hmotnost obleku 

REFLEXNÍ PÁSKY 

3M - šíře 75 mm 

Zdroj: http://www.deva-fm.cz/cz/index.htm, ze dne 28. 03. 2009. 

 

ZÁSAHOVÉ OBLEKY IZOLAČNÍ OCHRANNÉ 

Proti chemickým látkám 

Skupina A 

 

AUER TYP BD, VS-GAS-BU-BD/WS 

Ochranný oblek proti chemickým škodlivinám ve všech skupenstvích. Oblek je 

velkoobjemový, plynotěsný, přetlakový a vyráběný v jedné univerzální velikosti. Základní 

materiál je oboustranně nánosovaný. Oblek chrání tělo proti plynovým, zápalným a tuhým 

látkám v rozsahu udaném tabulkami odolnosti, které jsou k obleku dodávány. 

 

DRÄGER 700 PF  

Další ochranný oblek proti chemikáliím pro pouţití v prostředí agresivních látek, které 

mohou silně dráţdit povrch těla a proti toxickým látkám, které mohou pronikat pokoţkou. Je 

rovněţ vyroben z oboustranně nánosovaného materiálu. Konfekčně je také zpracován jako 

velkoobjemový, plynotěsný přetlakový v jedné universální velikosti 

s moţností volby velikosti holínek od č. 43 – 46. Ochranu těla opět poskytuje v rozsahu 

tabulek, které jsou součástí návodu a jsou s kaţdým oblekem dodávány. 

 

Skupina B  

 

Chrání proti chemickým škodlivinám pouze v kapalném a pevném stavu! Nechrání 

proti aerosolům a toxickým výparům. Patří sem oblek s názvem Sunit III. Oblek je ţluté 

barvy, dvoudílný nebo i jednodílný s vlepenou maskou CM 4. 

Hmotnost obleku: cca 3,5 kg. 

Velikost (i výška): 168 – 180 cm (50, 53 a 56). 

Velikost masky: č. 3, 4 a 5. 

http://www.deva-fm.cz/cz/index.htm
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SPECIÁLNÍ OCHRANNÝ OBLEK CO 

Má chránit tělo před účinky otravných látek, radioaktivního spadu (prachu) a bojových 

biologických prostředků. Oblek je ve tvaru jednodílné kombinézy s kapucí a vyroben je z 

pogumovaného polyamidového textilu středně šedé barvy. 

 

Oblek se vyrábí ve velikostech: 

č. 1 tělesná výška do 164 cm, 

č. 2 tělesná výška od 165 – 176 cm, 

č. 3 tělesná výška od 177 – 188 cm. 

 

Oblékání, svlékání a údrţba obleku se provádí podle návodu k pouţití, který výrobce 

dodává i s oblekem. 

 

Proti radioaktivním látkám 

 

Bavlněné obleky proti hrubému radioaktivnímu (RA) záření. Důleţitá je hustota 

základní látky a střih obleku. Obleky s nepropustnou izolací a se střihem proti RA prachu a 

aerosolům. Zde je údajně zaručen minimální průnik látek do obleku. Ochrana proti RA záření, 

prachu a záření gama – pouze protichemické obleky – skupina „A“. 

 

Proti sálavému teplu 

 

Lehké 

Bez izolační vnitřní vloţky s moţností pouţití při dlouhodobých pracích nebo pro 

přiblíţení ke zdroji tepla s nepříliš velkou intenzitou sálání. Pouţívají se buď dvoudílné, nebo 

jako pláště a většinou bez dýchacích přístrojů. Lehké obleky z dovezeného materiálu s 

ochranou dýchacího přístroje. Uloţení jednotlivých částí obleku v brašně odpovídá postupu 

oblékání při pouţití obleku. 

 

Střední  

Mají vnitřní izolační vloţku a dovolují přiblíţit se ke zdroji tepla se střední intenzitou 

sálání. Většinou jsou dvoudílné s kuklou a rukavicemi a s moţností pouţití dýchacích 

přístrojů. 
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Těţké  

Se silnou izolační vloţkou, dovolují se přiblíţit ke zdroji tepla a poskytují také 

krátkodobou ochranu proti plamenům. Mají tvar jednodílné kombinézy s kuklou, kamašemi a 

rukavicemi, eventuelně i botami. Pouţívají je výhradně s dýchacím přístrojem. 

 

OPASKY (PRACOVNÍ POLOHOVACÍ SYSTÉM) 

 

HASIČSKÝ OPASEK AP1/1 

 

Slouţí k zajištění hasiče tak, aby jeho případný pád nebyl delší neţ 600 mm. V 

nouzové situaci lze opasek pouţít pro sebezáchranu. Na polyamidovém pásku jsou navlečeny 

a připevněny další součásti – viz obr. č. 6, zejména: 

 

 dvoudílná uzavírací duralová spona, 

 dvě kotvící oka, 

 kotvící smyčka s karabinou min 22 kN 

 ocelové oko.   

 

Obr. č. 6: Hasičský opasek AP1/1. 

 

Zdroj: Vlastní tvorba. 

 

Zkoušky a prohlídky opasku se provádějí podle „Návodu na pouţití“, který dodává 

výrobce. Zkoušení se provádí po kaţdém pouţití, nebo 1 x ročně – viz příloha č. 3. 

Hasičský opasek uveden také jako Bezpečnostní pás podle ČSN 83 2611 a ČSN EN 358. 
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ZÁSAHOVÉ RUKAVICE  

 

Slouţí k ochraně rukou proti mechanickému ohroţení a s vloţkou i proti mírnému 

chladu. Jsou pětiprsté s prodlouţenou zápěstní částí s usňovým vyztuţením v dlaňové části. 

Fotodokumentace zásahových rukavic od výrobce HOLÍK typ Sydney je uveden na obr č. 7. 

 

Obr. č. 7: Zásahové rukavice HOLÍK - Sydney. 

 

Zdroj: Vlastní tvorba. 

 

Parametry a specifikace
6
 

 

Čtyřvrstvá kombinovaná rukavice s membránou. Základní a nosnou vrstvou pro hřbet 

rukavice je textilní materiál Nomex. Dlaň je vyrobena ze speciálně upravené, teplu, vodě a 

oděru odolné kůţe – hovězí štípenka, zajišťující maximální citlivost a komfort při práci. Na 

dlani a hřbetu rukavice jsou navíc pouţity Kevlarové výztuhy, zvyšující ochranu v 

nejexponovanějších místech. Kombinace technického Kevlaru a Nomexu tvoří další dvě 

vrstvy, které dále zvyšují odolnost proti teplu, oděru a řezu. Rukavice je vybavena speciální 

membránou nepropouštějící tekutiny, krev, bakterie, ale také chemické látky. Skladba těchto 

materiálů předurčuje Sydney k pouţití v nejnáročnějším prostředí. Sydney se vyrábí v 

provedení s dlouhou Nomexovou manţetou, umoţňující nasazení na kabát a pevné utaţení.  

Rukavice jsou testovány a certifikovány dle normy EN 659:2003 – Ochranné rukavice pro 

Hasiče. 

 
 

                                                           
6
http://www.vyzbrojna.cz/index.php?app_id=2&mod=show_products&cat_id=36&pg=2&price_from=&price_t

o=&search_text=&order=prod_price_sell&direction=ASC, ze dne 14. 04. 2009. 

http://www.vyzbrojna.cz/index.php?app_id=2&mod=show_products&cat_id=36&pg=2&price_from=&price_to=&search_text=&order=prod_price_sell&direction=ASC
http://www.vyzbrojna.cz/index.php?app_id=2&mod=show_products&cat_id=36&pg=2&price_from=&price_to=&search_text=&order=prod_price_sell&direction=ASC
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ZÁSAHOVÁ OBUV 

 

Je určena jako zásahová ochranná pracovní pomůcka, která zajišťuje ochranu nohou 

hasiče před mechanickými a částečně i chemickými riziky. Nejčastěji pouţívaná zásahová 

obuv je obuv HAIX Fire Flash viz obr. č. 8. 

 

Obr. č. 8: Zásahové obuv HAIX Fire Flash. 

 

Zdroj: Vlastní tvorba. 

 

 

Parametry a specifikace
7
 

 

Vysoce kvalitní zásahové boty s GORE-TEX® membránou. Splňují maximální 

poţadavky bezpečnosti práce a komfortu nošení, 2,4 - 2,6 mm hydrofobní hovězí kůţe, boty 

jsou odolné vůči vodě, chemikáliím, antistatické, HAIX® - Climate - System, rychlouzávěr 

umoţňující individuální přizpůsobení boty tvaru nohy. Gumová podráţka odolná vůči olejům, 

benzínu a kyselinám, plněna PU - tlumící hmotou (HAIX® - MSL - System), fixace 

zdrhovadla - HAIX® - Easy Zip tkaničky NOMEX®. Certifikovány dle ČSN EN 345. 

 
 
 
 

                                                           
7
http://www.vyzbrojna.cz/eshop/803/1154/, ze dne 14. 04. 2009. 

http://www.vyzbrojna.cz/eshop/803/1154/
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AUTONOMNÍ DÝCHACÍ PŘÍSTROJ
8
 

 

Perspektivní robustní série dýchacích přístrojů pracujících se stlačeným vzduchem. 

Ergonomicky speciálně koncipované pro profesionální hasičské zásahy s komfortním a 

lehkým nosným systémem a speciální odolností vůči plamenům (testován „flame-

engulfment). 

Účinný systém osobní ochrany na nejvyšší úrovni. Nové upínací popruhy s 

komfortním polstrováním spojují vysokou odolnost proti teplu a odolnost proti opotřebení. 

Mimořádně drsný, neklouzavý povrch je zárukou toho, ţe dýchací přístroj zůstává ve správné 

poloze a ţe bezpečně přiléhá k tělu uţivatele. Mnoţství nových prvků, jimiţ jsou dýchací 

přístroje vybaveny a jeţ zvyšují pohodlí a sniţují zatíţení jejich uţivatelů, poskytuje zcela 

nový pocit při nošení. 

Nové zámky (jak na tělovém, tak na ramenním popruhu) umoţňují rychlé a 

jednoduché sejmutí za účelem čištění a údrţby. Rovněţ redukční tlakový ventil se teď dá s 

přístroje odpojit pouhým kliknutím – výsledkem je účinný a jednoduchý servis celého 

přístroje. Grafické znázornění autonomního dýchacího přístroje typu Dräger PSS 7000 je na 

obr. č. 9. 

 

 

Obr. č. 9: Dräger PSS 7000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.draeger.com, ze dne 12. 04. 2009. 

 

                                                           
8
 http://www.draeger.com, ze dne 12. 04. 2009. 

 

http://www.draeger.com/
http://www.draeger.com/
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3.1.2 Stanovená opatření na sníţení rizik během uţívání osobní 

výstroje 

Základní (minimální) zásady při pořizování osobní výstroje: 

 

 Pořizovat pouze certifikované OOPP. 

 Český návod na uţívání musí být součástí kaţdé (jednotné) OOPP. 

 

Tento poţadavek nebyl dodrţen u zásahových rukavic (ţádný návod na uţívání), 

zásahové obuvi HAIX (návod pouze v anglickém jazyce). Nemoţnost seznámit se s návodem 

na pouţívání je porušení právních předpisů a vysoce to zvyšuje riziko úrazu příslušníků HZS 

ČR. 

 

 Vyznačení na OOPP datum výroby – vyraţením, všitím (musí být 

zaručena stálost záznamu). 

 

U některých OOPP byl veliký problém nalézt rok výroby, případně přečíst uvedené 

údaje viz obr. č. 10. 

 
Obr. č. 10: Označený roku výroby u masky k autonomnímu dýchacímu přístroji. 

 
Zdroj: Vlastní tvorba. 

 

Dále byly zjištěny i takové skutečnosti, ţe se pouţívají OOPP, které nemají vyznačený 

rok výroby. Vyznačení roku výroby je velmi důleţité pro určení stáří materiálu a určení 
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vhodných zkušebních metod pro vyloučení závadného stavu. OOPP, které nemají vyznačený 

rok výroby, jsou – Zásahová obuv HAIX a Hasičský opasek AP1/1 – viz obr. č. 11. 

 

Obr. č. 11: Nevyznačený rok výroby u hasičského opasku AP1/1. 

 
Zdroj: Vlastní tvorba. 

 

 Stanovení orientační doby uţívání. 

 Nabízený servis kontrol jednotlivých OOPP. 

 

Jediná servisní kontrola, která je prováděna u osobní výstroje příslušníků HZS ČR je 

kontrola hasičského opasku AP1/1 viz přiloţený obr. č. 12. 

 
Obr. č. 12: Evidenční a kontrolní list hasičského opasku AP1/1. 

 
Zdroj: Vlastní tvorba. 
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Výše uvedené body jsou základní zásady, kterými by se měl řídit kaţdý, kdo by si 

chtěl pořídit bezpečný OOPP.  

Vybavenost příslušníků HZS ČR osobními ochrannými pracovními prostředky pro 

celou Českou republiku je nestejnorodé, coţ značí o nedostatečném propojení informovanosti 

jednotlivých krajů a systému pořizování příslušných OOPP. 

Aby bylo zabezpečeno, ţe při mimořádné události, během které bude potřeba přivolat 

pomocné jednotky poţární ochrany z jiných krajů, bude při výměně poškozeného nebo 

zničeného záchranného oděvu, zásahových rukavic, přilby apod. zabezpečena kompatibilita 

dílů a zejména a to především informovanost o správném pouţití dané OOPP, musí být 

zajištěna stejná vybavenost jednotek poţární ochrany pomocí příslušných OOPP. V tomto 

případě je nezbytná spolupráce všech krajů při zadávání nových zakázek na pořizování 

nových, bezpečnějších a ergonomicky stálejších OOPP. Po stanovení přesných typů potřebné 

osobní výstroje příslušníků HZS ČR musí být zajištěna zpětná informovanost o stanovených 

nových opatření. 

Není moţné, aby se pouţívaly předepsané OOPP po stanovené orientační době uţívání 

bez kterékoliv kontroly a sepsaném záznamu o provedené kontrole. O výsledku povedené 

kontroly musí být písemně srozuměn uţivatel (příslušník HZS ČR) kontrolovaného OOPP.  

Kontroly bezpečného uţívání jednotlivých OOPP by měla provádět pouze odborně 

způsobilá osoba k posuzování bezzávadného stavu OOPP. Odborně způsobilá osoba je osoba, 

která musí být proškolena výrobcem dané OOPP o zkušebních a určovacích metodách 

bezzávadného stavu. 

Jestliţe chceme eliminovat riziko úrazu během pouţívání přidělených OOPP, musí být 

sjednoceny stejné postupy pořizování, přidělování, seznamování, servisu a vyřazování OOPP 

pro celou Českou republiku. 

Aby bylo docíleno bezpečné pouţívání osobní výstroje příslušníky HZS ČR, je 

důleţitá pravidelná kontrola osobní výstroje před nástupem do sluţby a po kaţdém zásahu, 

mimořádné události. Nedostatečná, nedůsledná a nepravidelná kontrola můţe mít za následek 

včasné neposkytnutí prvotní záchrany, zranění samotného příslušníka pouţívajícího osobní 

výstroj nebo jiného příslušníka, který s ním vykonává záchrannou činnost.  

Pro minimalizování rizik, které vedou k úrazovosti příslušníků HZS ČR, je zejména 

důleţitá kontrola přímých nadřízených jednotlivých příslušníků HZS ČR a to kontrola 

správnosti uţívání osobní výstroje, jejich pravidelná prohlídka a údrţba.  
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Jestliţe je zjištěno zanedbání jedné z výše uvedených zásad, měl by provinilý 

příslušník HZS ČR být potrestán, neboť neohroţuje jen sám sebe nýbrţ své spolupracující 

kolegy a zachraňované osoby, zvířata a majetek. 

 

3.1.3 Osobní výzbroj 

 Sekyra 

 Závěsník  

 Svítilny, drţák svítilny, svítící tělesa 

 Tísňová píšťalka 

 Hadicový drţák 

 Klíč 

 

SEKYRA  

Slouţí ke zdolávání menších překáţek při zásahu. Je vyrobena z kvalitní oceli a 

upevněna na dřevěné násadě (jasan, bříza, buk) pomocí ocelových pér a nýtů. Násada je bez 

suků s rovnými vlákny, napuštěná lněným olejem a natřena bezbarvým lakem. Hmotnost cca 

1 kg. 

 

ZÁVĚSNÍK  

Chrání hrot a ostří poţárnické sekyrky a současně slouţí pro připevnění sekyrky k 

opasku.  

 

SVÍTILNY 

Předepsané alkalické baterie typu MN 1500 (R6). Počet 2 ks, délka baterky je 14,5 cm, 

dosvit minimálně 30 m a doba svícení 6 hodin. Můţeme ji pouţít i do výbušného prostředí, 

ale otevírat ji smíme pouze mimo něj. U typu MINY MAGLINE 2 je moţno pouţívat červený 

nebo ţlutý kuţelovitý výstraţný nástavec ML-D.  

 

DRŢÁK SVÍTILNY MINI MAGLITE  

Slouţí jako drţák svítilny pro připojení k přilbě GALLET a vyrábí se buď v pravém, 

nebo levém provedení. Drţák je povrchově upraven cínováním nebo bílou práškovou barvou. 
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SVÍTÍCÍ TĚLESA  

Slouţí jako náhradní zdroj světla při práci nebo jako výstraţné světlo i v místech s 

nebezpečím výbuchu. Těleso světla tvoří trubice nebo hotové z plastické hmoty, které 

obsahují dvě chemické látky. Ohnutím tělesa a protřepáním dojde ke smíchání obou látek, 

chemické reakci a vzniku světla. 

 

Technické parametry: 

Barva světla: bílá, ţlutá, oranţová, červená, zelená a modrá 

Doba svítivosti: 5, 30, 240, 480, 720 min. 

Viditelnost: 1,6 km. 

Hmotnost: 20 – 50 g. 

 

TÍSŇOVÁ PÍŠŤALKA 

ALARMAGRIP, je určena rovněţ k signalizaci v tísňové situaci. Komplet je sloţen z 

píšťalky, jistícího krouţku a nádobky se zkapalněným plynem. Minimální doba účinnosti je 

120 s při 115 dB. Ţivotnost náplně je 2 roky a neobsahuje freony. 

 

HADICOVÝ DRŢÁK 

Slouţí k zajištění a upevnění hadicových vedení při bojových rozvinutích po ţebřících 

do poschodí a všude tam, kde je potřeba hmotnost hadicového vedení sníţit. Pouţívá se také 

ke kotvení vrcholů přenosných ţebříků atp. Vyroben je z konopné nebo polyamidové příze o 

ø 10 mm a délce 1,6 m. Oba konce jsou ukončeny vpletenými oky a v jednom je dřevěný 

roubík. Můţe být i popruhový.  

 

Zkoušení: 2 x ročně tahem 1160 N u konopných a 2000 N u polyamidových vazáků. 

 

KLÍČ 

Na hadicové spojky – rovněţ patří do osobní výzbroje kaţdého hasiče a slouţí pro 

spojování hadice od ø 25 po 125 mm. Samotné drţadlo klíče je opatřeno několika 

čtyřhrannými otvory pro manipulaci s uzávěry vody nebo plynu. 
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3.1.4 Stanovená opatření na sníţení rizik během uţívání osobní 

výzbroje 

Aby bylo docíleno bezpečné pouţívání osobní výzbroje příslušníky HZS ČR, je 

důleţitá pravidelná kontrola osobní výzbroje před nástupem do sluţby a po kaţdém zásahu,  

mimořádné události. Nedostatečná, nedůsledná a nepravidelná kontrola můţe mít za následek 

včasné neposkytnutí prvotní záchrany, zranění samotného příslušníka pouţívajícího osobní 

výzbroj nebo jiného příslušníka, který s ním vykonává záchrannou činnost.  

Pro minimalizování rizik, které vedou k úrazovosti příslušníků HZS ČR, je zejména 

důleţitá kontrola přímých nadřízených jednotlivých příslušníků HZS ČR a to kontrola 

správnosti uţívání osobní výzbroje, jejich pravidelná prohlídka a údrţba.  

Jestliţe je zjištěno zanedbání jedné z výše uvedených zásad, měl by provinilý 

příslušník HZS ČR být potrestán, neboť neohroţuje jen sám sebe nýbrţ své spolupracující 

kolegy a zachraňované osoby, zvířata a majetek. 

 

3.1.5 Další společné OOPP 

Další společné OOPP tvoří nedílnou součást osobní výstroje a výzbroje příslušníků 

HZS ČR. Níţe uvedené OOPP se pouţívají dle různých druhů mimořádných událostí. 

Musí se u nich dodrţovat stejné zásady uţívání a kontroly jako u osobní výzbroje a 

výstroje. 

 

 jednorázový protichemický ochranný oděv  

 kukla pro práci s nebezpečným hmyzem 

 lékařské rukavice pro jednorázové pouţití 

 nízkoprůtaţné lano s opláštěným jádrem  

 oděv pro práci s nebezpečným hmyzem 

 ochranné rukavice antivibrační 

 ochranná přilba pro práci s motorovou pilou 

 ochranné rukavice proti chemikáliím 

 ochranný oděv proti dešti 

 reflexní vesta s nápisem HASIČI  

 reflexní oděv pro speciální hašení ohně 

 respirátor 
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 rukavice z izolačního materiálu pro práci pod napětím 

 věcné prostředky poţární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou (lezecký balíček)  

 

 

4 ÚRAZY – ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE 

 

Jednotlivé údaje o počtu úrazů, příčiny a popisu úrazu, místa úrazu jsem získala od 

Ing. Pavla Lukeše ml. z GŘ HZS v Hl. m. Praze – odboru analýzy a statistiky. Poskytnuté 

materiály jsou za období 2006 – 2008 pro celou Českou republiku. Veškeré údaje, které jsou 

v diplomové práci uvedené, jsou čerpány z poskytnutých dat a dle jiţ zmíněných platných 

právních předpisů. Získané data by měla obsahovat všechny úrazy, které se staly na celém 

území České republiky. Nenahlášením nebo pozměněnou příčinou úrazu se příslušníci 

dopustili porušení zákona č. 262/2006 Sb. – zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  

Způsoby dělení, příčin úrazů a stanovení následných opatření jsem hodnotila dle mé 

profesní způsobilosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

4.1 Definice úrazu 

Úraz můţeme definovat jako poškození zdraví zaměstnance, k němuţ došlo nezávisle 

na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením fyzikálních vlivů.  

Počty úrazů během jednotlivých pracovních činností za období roku 2006 – 2008 jsou 

zohledněny v tabulce č. 3 a pro porovnání nárůstu či poklesu úrazů jsou vyznačeny v grafu č. 

1. Tento graf popisuje četnost úrazů pro celou Českou republiku bez dělení do kategorií 

jednotek poţární ochrany. 

 

Tabulka č. 3 – Počet zaznamenaných úrazů za období 2006 - 2008. 

ROK POČET ÚRAZŮ 

2006 419 

2007 483 

2008 421 

Zdroj: Vlastní tvorba. 
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Graf č. 1: Počet úrazů za období 2006 – 2008. 

 

Zdroj: Vlastní tvorba. 

 

Z grafu č. 1 je patrné, ţe nejvíce pracovník úrazů bylo zaznamenáno v roce 2007. 

 

V roce 2007 zasahovaly jednotky požární ochrany u vůbec největšího počtu 

mimořádných událostí v historii. Hasiči vyjeli k největšímu počtu požárů a dopravních nehod 

od roku 2003, díky orkánu "Kyrill" výrazně narostl také počet zásahů u živelních pohrom. 

Během roku museli hasiči zvládnout i nákazu několika velkochovů drůbeže ptačí chřipkou. 

Pozitivem je pokles počtu úmrtí při požárech
9
. 

Pro přehlednost a jasnost je grafické znázornění počtu úrazů rozdělené na jednotlivé 

kraje. Jednotlivé dělní je za období 2006 – 2008 v závislosti na prováděných prací, během 

kterých došlo k úrazu je zobrazeno v grafu č. 2. Číselné hodnoty jsou přehledně uvedeny 

v tabulce č. 4. 

 

 

 

                                                           
9
 Zdroj: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/statistiky/2007/pozary/2007rok.html, ze dne 01. 02. 2009. 

 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/statistiky/2007/pozary/2007rok.html
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Tabulka č. 4 – Rozdělení počtu úrazů v jednotlivých krajích. 
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2006 20 61 26 46 20 21 20 43 19 26 38 52 21 6 

2007 4 93 41 36 15 25 29 51 27 30 44 32 29 27 

2008 22 75 27 38 6 30 24 31 15 30 32 39 33 19 

Zdroj: Vlastní tvorba. 

 

Graf č. 2: Úrazovost krajů za období 2006 – 2008. 

 
Zdroj: Vlastní tvorba. 
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Do statistiky úrazů za období 2006 – 2008 jsou zahrnuty všechny jednotky poţární 

ochrany. Jednotky poţární ochrany můţeme dělit dle zákona č. 133/1985 Sb., zákon o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v závislosti na plošném pokrytí takto
10

: 

 

a) s územní působností, zasahující i mimo území svého zřizovatele: 

 

1. JPO  I -  jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla do 

20 minut jízdy z místa dislokace. 

 

2. JPO  II -  jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu 

jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut 

jízdy z místa dislokace. 

 

3. JPO  III -  jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu 

v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut 

jízdy z místa dislokace. 

 

b) s místní působností, zasahující na území svého zřizovatele: 

 

1. JPO IV - jednotka hasičského záchranného sboru podniku. 

 

2. JPO V  -  jednotka  sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu 

v jednotce požární ochrany dobrovolně. 

 

3. JPO VI - jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku.  

 

V dohodě se zřizovatelem mohou být tyto jednotky využívány k zásahům i mimo svůj 

územní obvod. 

 

Aby byl získán kompletní přehled o úrazovosti jednotlivých jednotek poţární ochrany, 

byly zjištěné hodnoty zaneseny do tabulky č. 5 a graficky znázorněny v grafu č. 3. V tabulce a 

grafu je zmíněna také kategorie nezařazeno. Kategorie nezařazeno specifikuje nepřiřazení 

úrazů jednotlivým zasahujícím jednotkám poţární ochrany.  

 

 

 

                                                           
10

 Zákon č. 133/1985 Sb., zákon o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Zákony ČR. 
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Tabulka č. 5 – Rozdělení počtu úrazů na jednotky požární ochrany. 

ROK 
JEDNOTKY POŢÁRNÍ OCHRANY 

JPO I JPO II/1 JPO II/2 JPO III/1 JPO III/2 JPO IV JPO V JPO VI Nezařazeno 

2006 262 36 3 61 6 6 14 2 5 

2007 319 35 2 64 11 3 24 0 12 

2008 272 23 1 72 7 5 15 0 3 

Zdroj: Vlastní tvorba. 

 

Graf č. 3: Úrazovost jednotek požární ochrany za období 2006 – 2008. 

 

Zdroj: Vlastní tvorba. 

 

Z grafu je patrné, ţe nejvíce úrazů bylo zaznamenáno u jednotek poţární ochrany 

kategorie JPO I. V závislosti na vysokých počtech výjezdů jednotek poţární ochrany JPO I se 

zvyšuje úměrně riziko počtu úrazů. Dalo by se tedy konstatovat, ţe při zvyšujících se počtech 

zásahů, mimořádných událostí a tudíţ i časové, fyzické a psychické náročnosti během výkonu 

sluţby příslušníků bude přirozeně nabývat počet pracovních úrazů. 
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4.2 Dělení úrazů 

Dělení úrazů je zde členěno dle závaţnosti zranění, následků úrazů a příčiny zavinění 

úrazů. Rozdělení, které je v práci pouţito, je takové, aby přesně popsalo zranění příslušníka 

HZS ČR. Jediné dělení pracovních úrazů, které je uvedeno v právní legislativě je v Nařízení 

vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 

vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 

záznam o úrazu, na pracovní úraz a pracovní úraz s následkem smrti. Coţ pro naši analýzu je 

velmi nedostatečné. 

 

4.2.1 Z hlediska závaţnosti zranění a následného ošetření 

 

1. Lehký  

2. Střední 

3. Těžký 

4. S následkem smrti 

 

 

Ad. 1. Lehký úraz je takový úraz, který nevyţaduje ošetření ve specializovaném 

zdravotnickém zařízení a je ošetřeno ihned na místě. Převáţně si úraz ošetří sám zraněný a 

bez delšího zdrţení můţe pokračovat v zanechané pracovní činnosti. 

 

Ad. 2. Střední úraz je takový úraz, který vyţaduje ošetření ve specializovaném 

zdravotnickém zařízení a prvotní ošetření zraněného je provedeno na místě (př. fixace 

zlomené nohy). Zejména se jedná o bodné, řezné a trţné rány, zlomeniny, pohmoţděniny, 

drobné pády, popáleniny aj. Příslušník po ošetření ve specializovaném zdravotnickém zařízení 

není schopen výkonu své práce a nastupuje do pracovní neschopnosti. 

 

Ad. 3. Těţký úraz je takový úraz, který vyţaduje rychlé ošetření ve specializovaném 

zdravotnickém zařízení a prvotní ošetření zraněného je provedeno na místě (př. masáţ srdce, 

zastavení krvácení, obnovení dýchání). Zejména se jedná o pády z výšek, zavalení, 

přimáčknutí, popálení aj. Příslušník po ošetření ve specializovaném zdravotnickém zařízení 

zůstává v zařízení a je sledován jeho další zdravotní stav.  
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Ad. 4. Úraz s následkem smrti (smrtelný úraz), je takový úraz, při kterém během 

výkonu sluţby zahyne příslušník vinou nepředvídatelných rizik, nedodrţením bojových řádů 

apod. Dále můţeme hodnotit jako smrtelný úraz i takový úraz, který způsobil smrt nebo na 

jehoţ následky příslušník zemřel nejpozději do 1 roku. 

  

 

4.2.2 Dle následků úrazu 

Následky úrazu jsou velmi všestranného charakteru a vţdy se odvíjí od druhu 

mimořádné události, které se příslušníci HZS ČR účastnili.  

 

1. Bodnutí včelou, sršněm 

2. Celková slabost organismu 

3. Přisáté klíště 

4. Kontakt s předmětem 

5. Nadýchání jedovaté látky 

6. Nadýchání zplodin hoření 

7. Následná příčina - nevolnost, zvracení 

8. Nespecifikováno 

9. Ostatní 

10. Pohmoždění 

11. Pokousání zvěří 

12. Poleptání 

13. Popálení 

14. Pořezání, roztržení 

15. Přehřátí organismu 

16. Úraz ele. proudem 

17. Vymknutí, vykloubení 

18. Zlomenina 

 

Specifikované prováděné práce, za nichţ došlo k úrazu a jejich následné rozdělení do 

uvedených skupin bylo zařazeno dle jednotlivých zpráv vedoucích zaměstnanců o ději úrazu. 

Z popisu děje úrazu byly vyhodnoceny významná specifika, které nejvíce zapříčinila zranění 

příslušníků HZS ČR. Grafické znázornění následků úrazů je zaznamenáno v grafu č. 4, 

číselné hodnoty v tabulce č. 6. 
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Nejvýznamnějším činitelem způsobující úrazy příslušníků HZS ČR, je pohmoţdění. 

Pohmoţdění můţeme definovat jako úraz, který je způsoben nerovností terénu, 

nahromaděným odpadem, kluzkým, zmrzlým povrchem, pádem předmětů z výšky apod. 

Takovýto úraz patří do kategorie lehkých aţ středních úrazů.  

 

Tabulka č. 6 - Specifikované následky úrazu. 

ROK 

Specifikované následky úrazu 

Bodnutí 

včelou, 

sršněm 

Celková 

slabost 

organismu 

Přisáté klíště 
Kontakt s 

předmětem 

Nadýchání 

jedovaté látky 

2006 35 0 0 61 7 

2007 51 0 4 60 5 

2008 25 1 2 54 0 

ROK 

 

Specifikované následky úrazu 

Nadýchání 

zplodin 

hoření 

Následná 

příčina - 

nevolnost, 

zvracení 

Nespecifikováno Ostatní Pohmoţdění 

2006 12 7 31 3 123 

2007 14 2 15 6 159 

2008 17 1 1 4 157 

ROK 

 

Specifikované následky úrazu 

Pokousání 

zvěří 
Poleptání Popálení 

Pořezání, 

roztrţení 

Přehřátí 

organismu 

2006 7 0 38 50 9 

2007 13 4 35 45 22 

2008 9 4 37 47 11 

ROK 

 

Specifikované následky úrazu 
 

 Úraz ele. 

proudem 

Vymknutí, 

vykloubení 
Zlomenina 

2006 1 32 4 

2007 0 55 8 

2008 1 41 9   

Zdroj: Vlastní tvorba. 
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Graf č. 4: Následky úrazů za období 2006 – 2008. 

 

Zdroj: Vlastní tvorba. 

 

 

POPIS NEJČASTĚJŠÍCH NÁSLEDKŮ ÚRAZŮ 
 

Dle výše uvedeného grafu je zřejmé, ţe nejvíce následků úrazů bylo způsobeno těmito zdroji: 

 

1. Pohmožděním 

2. Kontaktem s předmětem 

3. Pořezáním, pohmožděním 

4. Vymknutím, vykloubením 

 

Body 1 – 4 můţeme definovat jako úrazy způsobené následkem jiného činitele. Jsou to 

úrazy, které byly způsobeny příslušníkům HZS ČR během prováděné záchranné činnosti nebo 

v důsledku přípravy na vyhlášený poţární poplach. 
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5. Bodnutí včelou, sršněm 

 

Zdroj následků úrazu bodu 5 je bodnutí včelou, sršněm. Zde vyvstává otázka, jak je 

moţné, ţe k tomuto úrazu došlo, kdyţ měly být dodrţeny všechny stanovené postupy, jak 

postup dle bojového řádu jednotek poţární ochrany – taktické postupy zásahu: Odchyt a 

hubení vos, včel a sršňů, tak také postupy stanovené školení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

 

6. Popálením 

 

Popálení je 6 bodem nejčastějších zdrojů úrazů způsobených během mimořádných 

událostí fyzikálními činitely. Riziko popálení je u příslušníků HZS ČR velmi vysoké, neboť 

spočívá v moţnosti zranění tepelnými účinky (horký vzduch, sálavé teplo, horké předměty) 

neochráněných částí těla, dýchacích cest nebo přímé působení účinků ohně (celkové oţehnutí 

hasiče) příslušnými OOPP.  

 

4.2.3 Dle příčiny zavinění 

 Dopravní nehoda 

 Exploze 

 Infarkt 

 Infekční nákaza 

 Nedostatečná kontrola OOPP 

 Nedostatečná informovanost o pouţívání OOPP 

 Nelze specifikovat 

 Nepouţití OOPP 

 Autonomní dýchací přístroj 

 Nehořlavá ochranná kukla 

 Zásahové rukavice 

 Ochranný oděv 

 Zásahová obuv 

 Ochranný štít 

 Přilba 
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 Nepředvídatelné riziko 

 Běh k vozidlu 

 Dopravní nehoda 

 Doskok na ţíněnku 

 Klimatické podmínky – sníh, led 

 Kontakt s břemenem 

 Kontakt s mechanizací 

 Náraz motocyklu 

 Nástup do vozidla 

 Nerovnosti terénu 

 Pád do hloubky 

 Sráţka s osobou 

 Špatná viditelnost 

 Transport osoby 

 Výstup z vozidla 

 Nespecifikováno 

 Nezjištěno 

 Pád do hloubky 

 Pád na rovině 

 Pád předmětu z výšky 

 Podklouznutí 

 Pokousání zvířetem 

 Poranění cizím tělesem 

 Poranění zachraňovanou osobou 

 Přechozené nachlazení 

 Špatné pouţití OOPP 

 Nehořlavá ochranná kukla 

 Zásahové rukavice 

 Ochranný oděv 

 Ochranný oděv a zásahové rukavice 

 Ochranný oděv a nehořlavá ochranná kukla 

 Přilba 

 V šetření 

 Vysoký tlak 
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 Vystresované zvíře 

 Zvýšená fyzická námaha 

 

Jednotlivé příčiny úrazů, které jsou uvedeny výše, se mohou shrnout do celkových 

kategorií: 

1. Zavinění vlastní vinou 

2. Zavinění nepředvídatelným rizikem 

3. Zavinění osobou, zvířetem 

 

Nejvíce pozornosti by se mělo klást na úrazy, které byly zaviněné vlastní vinou – 

nedbalostí, neopatrností případně nedodrţením bojového řádu.  

Kaţdý úraz, který se stane a je řádně nahlášen, musí být poté šetřen příslušníkem, 

který se zabývá bezpečností a ochrannou zdraví při práci. Jestliţe se prokáţe, ţe se úraz stal 

vlastní vinou příslušníka, musí být stanovena taková opatření, která zabezpečí, aby se úraz 

neopakoval a také by mělo následovat kárné řízení s proviněným příslušníkem. Vše vyplývá 

z identifikace rizik.  

 

AD. 1 ZAVINĚNÍ ÚRAZU VLASTNÍ VINOU 

 

Zavinění vlastní vinou můţeme dále rozdělit do následujících podbodů: 

 

1. Nemožností použít OOPP 

 

Jedná se zejména o zdolávání mimořádných událostí, kde jednotliví příslušníci nejsou 

vybaveni příslušnými OOPP na daný typ zdolávání mimořádné události. Jsou to převáţně 

kategorie jednotek poţární ochrany JPO III – JPO VI. U těchto jednotek poţární ochrany mají 

za povinnost vybavení příslušnými OOPP města, obce nebo podniky. Mnohdy je vybavení 

příslušnými OOPP nedostatečné, zastaralé nebo částečně opotřebované s moţností 

nedokonalé ochranné funkce.  

I přes tyto nedostatky jsou jednotky poţární ochrany JPO III – JPO VI potřebné při 

větších rozsazích mimořádných událostí, kde je zapotřební nasazení velkého počtu jednotek 

poţární ochrany (př. poţár Průmyslového paláce v Praze, trţnice SAPA, lesní poţáry apod.).  

 

 

 



 

36 
 

2. Špatným použitím OOPP 

 

Špatné pouţití OOPP má za důsledek nedokonalé seznámení s návody na 

uţívání příslušných OOPP, nekompatibilitu pouţitých jednotlivých částí OOPP nebo 

lehkováţné podcenění moţného rizika u zasahování jednotek poţární ochrany. 

Důsledky špatného pouţití OOPP v některých případech nemusí ohrozit samotného 

příslušníka ani příslušníky, kteří s ním zasahují u případu. Ve většině případů je to ale naopak, 

vlivem špatného pouţití OOPP dochází k vlastnímu zranění. Během běţného zásahu (př. 

poţár chaty) musí navíc příslušníci během zdolávání poţáru ošetřovat zraněného kolegu, 

který utrpěl popáleniny při špatném pouţití OOPP – zásahové rukavice a zásahový oděv. 

Znázornění špatného pouţití OOPP – zásahové rukavice a zásahový oděv je na obrázku č. 13. 

 

Obr. č. 13: Špatné použití OOPP – zásahové rukavice – zásahový oděv. 

 
Zdroj: Vlastní tvorba. 

Na obrázku č. 13 je patrné, ţe došlo k porušení správného pouţití zásahových rukavic 

a zásahového obleku a to nedodrţením přetáhnutím pojistného poutka proti vysunutí 

zásahového obleku zpoza zásahových rukavic.  

Je to opravdu takový problém přetáhnout pojistné poutko přes palec? Jediná odpověď 

co se nabízí je, není, ale v tomto případě se jedná pouze o nedbalost a o neuposlechnutí 

příslušníka bojový řád (ústrojová nekázeň), návodu na uţívání příslušné OOPP. 

 Další případ velmi častých úrazů spojených s poţárem, je popálení částí krku, oblasti 

hrudníku a ramen. V tomto případě se jedná o špatné nedopnutí krčního límce – viz obrázek č. 

14 a špatné pouţití autonomního dýchacího přístroje – nedostatečné zajištění (obr. č. 15). 
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Obr. č. 14: Špatné použití OOPP – zásahový oděv. 

 

Zdroj: Vlastní tvorba. 

 

Obr. č. 15: Špatné použití OOPP – autonomní dýchací přístroj. 

 

Zdroj: www.pozary.cz, ze dne 23. 04. 2009. 

Při zjištění ústrojové nekázně by měl být odpovědný příslušník potrestán a při 

opakovaném zjištění porušení bojového řádu a zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

předvolán před disciplinární komisi HZS ČR.  

 

3. Nepoužitím OOPP 

 

Nejzávaţnějším neuposlechnutím příslušníka bojového řádu a zásad bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci je nepouţití OOPP. Vlivem nepouţití OOPP dochází ke zranění 

příslušníka a k ohroţení celé jednotky během zásahové činnosti. Rázem se z běţného zásahu 

http://www.pozary.cz/
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(př. poţár sklepních prostor) stane událost, během které musí příslušníci zachraňovat 

vlastního člena jednotky.  

Nejčastější zjištěné případy, kdy se podcení pouţití OOPP: 

 

 Odchyt a hubení vos, včel a sršňů  

 Nepoužití včelařské kukly, kombinézy 

 Zdolávání poţárů  

 Nepoužití kukly – viz obr. č. 16 

 

Obr. č. 16: Nepoužití OOPP – kukla. 

 

Zdroj: www.pozary.cz, ze dne 23. 04. 2009. 

 

 Nepoužití zásahových rukavic  

 Nepoužití zásahového kabátu (zejména během letních měsíců) – viz 

obr. č. 17 a 18 

 

Obr. č. 17 a 18: Nepoužití OOPP – ochranný oděv. 

    

Zdroj: www.pozary.cz, ze dne 23. 04. 2009. 

http://www.pozary.cz/
http://www.pozary.cz/
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 Nepoužití autonomního dýchacího přístroje – viz obr. č. 19 a 20 

Obr. č. 19 a 20: Nepoužití OOPP – autonomní dýchací přístroj. 

   

Zdroj: www.pozary.cz, ze dne 23. 04. 2009. 

 

 Technické zásahy 

 Nepoužití rukavic – viz obr. č. 21 (pracovní rukavice) 

 

Obr. č. 21: Nepoužití OOPP – pracovní rukavice. 

 

Zdroj: www.pozary.cz, ze dne 23. 04. 2009. 

 Nepoužití přilby – viz obr. č. 22    

Obr. č. 22: Nepoužití OOPP – přilba. 

 

Zdroj: www.pozary.cz, ze dne 23. 04. 2009. 

http://www.pozary.cz/
http://www.pozary.cz/
http://www.pozary.cz/
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 Nepoužití ochranného štítu (práce prováděné s motorovou ruční 

pilou – zejména u dopravních nehod) 

 

ZHODNOCENÍ ÚRAZŮ ZAVINĚNÝCH VLASTNÍ VINOU 

 

Jednotlivé úrazy, které byly výše popsány, se nemusely vůbec stát, kdyby jednotliví 

příslušníci HZS ČR dodrţeli stanovené bojové řády a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

Chtěla bych zdůraznit, ţe je potřeba pravidelná kontrola ústrojové kázně jednotlivých 

příslušníků HZS ČR a v případě zjištění porušení ústrojové kázně důsledné potrestání. 

 

AD. 2 ZAVINĚNÍ NEPŘEDVÍDATELNÝM RIZIKEM 

 

Nepředvídatelné riziko je takové riziko, které se během zásahu, mimořádné událostí 

nedá předvídat, zejména je to souhra nahodilých dějů, které na sebe nenavazují. Pracovníci, 

kterým se stal úraz zaviněním nepředvídatelného rizika, neporušili ţádné postupy bojových 

řádů ani základní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Příklady zavinění úrazů nepředvídatelnými riziky: 

 

 Nerovnosti terénu 

 Pád do hloubky 

 Pád z výšky 

 Pohyb po zasněţených, zmrzlých površích 

 Poranění padajícími předměty 

 Špatné došlápnutí 

 Vyprošťování osob z havarovaného vozidla aj. 

 

ZHODNOCENÍ ÚRAZŮ ZAVINĚNÝCH NEPŘEDVÍDATELNÝMI RIZIKY 

 

Úrazy, které byly zaviněny nepředvídatelnými riziky nelze předpokládat, je pouze 

moţné pravidelně procvičovat jednotlivé taktické metody bojových řádů a inovovat postupy 

zásahů v závislosti na získaných zkušeností. Dále je nutné po kaţdém úrazu vyhodnotit 

příslušná rizika a stanovit taková opatření, aby se úrazy eliminovaly, případně úplně 

odstranily.  
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AD. 3 ZAVINĚNÍ OSOBOU, ZVÍŘETEM 

 

Zejména se jedná o úrazy, které jsou způsobeny vystresovanými osobami nebo zvěří 

během záchranných prací. Není moţné chování osob nebo zvěře předvídat, je pouze důleţité 

vţdy dodrţet bojové řády vydané HZS ČR a předvídat hrozící nebezpečí útoku, zejména u 

zvěře, která je velmi citlivá na změny vnějších vlivů okolního prostředí (otřesy, plameny, 

kouř, hluk apod.).  

Úrazy, které jsou způsobeny osobami, jsou zejména při vyprošťování z automobilu po 

dopravní nehodě. Veliké riziko, které zapříčiní napadení příslušníků HZS ČR osobami je 

dezorientace v prostoru, stres a panikové chování. 

 

ZHODNOCENÍ ÚRAZŮ ZAVINĚNÝCH OSOBOU, ZVÍŘETEM 

 

Jedná se o úrazy, které se dají předvídat, avšak nikdy se nedá přesně určit chování 

osob nebo zvířat. Z tohoto důvodu je důleţité obezřetné přistupování ke zdolávání zásahů a 

jednotlivých mimořádných událostí. 

 

5 Navrţení opatření pro sníţení počtu úrazů 

Navrţená opatření můţeme rozdělit do těchto bodů: 

 

 Technické vylepšení osobní výstroje a výzbroje 

 Kontrola pouţívání osobní výstroje a výzbroje 

 Pravidelné opakování taktických postupů zásahu 

 

5.1 Technické vylepšení osobní výstroje a výzbroje 

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA STAVU TLAKU VZDUCHU AUTONOMNÍHO 

DÝCHACÍHO PŘÍSTROJE 

 

Navrţení technického vylepšení je v inovaci pouţívané osobní výstroje a výzbroje. 

Z analýzy příčin úrazů je patrné, viz graf č. 3, ţe 9 místo nečastějších úrazů příslušníků HZS 

ČR způsobuje nadýchání zplodin hoření. Jsou jediné dvě moţnosti, které by mohly zapříčinit 
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tento úraz – nepouţití autonomního dýchacího přístroje nebo nedostatečná signalizace stavu 

tlaku vzduchu autonomního dýchacího přístroje.  

Aby bylo úplně eliminováno riziko špatné signalizace stavu tlaku vzduchu 

autonomního dýchacího přístroje za různorodých podmínek zásahu (př. hluk, vibrace), měla 

by být umístěna zobrazovací jednotka stavu tlaku vzduchu autonomního dýchacího přístroje 

v zorném poli celoobličejové masky příslušníka HZS ČR – viz obr. č. 23, 24. Touto 

zobrazovací jednotkou se úplně eliminuje počet úrazů způsobených nadýchání zplodin hoření 

během nedokonalé signalizace autonomního dýchacího přístroje. 

 

Obr. č. 23, 24: Zobrazovací jednotka stavu tlaku vzduchu autonomního dýchacího přístroje. 

 

            

 

Zdroj: http://www.eurofire.cz/index.php?id=125, ze dne 23. 04. 2009. 

 

TERMOKAMERA 

 

Termokamera spadá do oblasti termovizní techniky a zabezpečí příslušníkům HZS ČR 

bezpečné rozpoznání dalších skrytých ohnisek poţáru, rychlé zobrazení teploty okolí prostředí 

a tudíţ i určení vhodné metody pro zdolání poţáru. Barevné spektrum prochází od světloţluté 

aţ po tmavočervenou, čímţ zobrazuje nárůst teploty, intenzitu a směr postupu ohně – viz obr. 

č. 25, 26, 27. 

Termokamerou by měl být vybaven kaţdý zásahový vůz. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurofire.cz/index.php?id=125
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Obr. č. 25, 26, 27: Termokamera. 

    

Zdroj: http://www.eurofire.cz/index.php?id=96, ze dne 23. 04. 2009. 

 

PŘÍPRAVEK PROTI ZACHYCENÍ VOLNÝCH PŘEDMĚTŮ O SVÍTILNU NA 

PŘILBĚ 

 

Svítilna, která je umístěna na boku přilby, je zdrojem nepředvídatelných rizik 

spočívajících v zachycený volně visících předmětů (zejména elektrických kabelů, drátů 

apod.). Toto riziko by se dalo eliminovat umístěním do prostoru svítilny přípravku, který by 

byl připevněn k drţáku svítilny, těsně by lícoval k přilbě a splňoval by všechny podmínky 

stanovené normami pro osobní výzbroj příslušníků HZS ČR. Tento přípravek by zamezil 

zachycení volně visících předmětů o svítilnu a zamotání, strhnutí apod. příslušníka HZS ČR. 

Prostor umístění přípravku proti zachycení svítilny je zakreslen na obr. č. 28.  

 

Obr. č. 28: Prostor umístění přípravku proti zachycení svítilny. 

 
Zdroj: Vlastní tvorba. 

 

 

http://www.eurofire.cz/index.php?id=96
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OSOBNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ  

 
 

Slouţí pro akustickou signalizaci v nouzi. Signalizace se spustí automaticky, pokud je 

příslušník HZS ČR 20s nehybný, nebo jej lze spustit ručně. Hlasitost osobního 

bezpečnostního zařízení je 98 dB. Pouţívání akustické signalizace v nouzi zamezí vystavení 

delší době působení fyzikálních jevů (sálavé teplo, nedokonalé spodiny hoření apod.) na 

příslušníky, kteří byli vystaveni nemoţnosti dalšího zásahu (zavalení, propadnutí, vyčerpání 

aj.). 

Vybavení příslušníků HZS ČR akustickou signalizací v nouzi sníţí riziko těţkých aţ 

smrtelných úrazů během zásahové činnosti.  

 

KONTROLA POUŢÍVÁNÍ OSOBNÍ VÝSTROJE A VÝZBROJE 

 

Kontrola pouţívané osobní výstroje a výzbroje jednotlivými příslušníky HZS ČR musí 

být vţdy před zahájením směny a pokaţdé po prodělaném zásahu, mimořádné události.  

Kontrola pouţívání osobní výstroje a výzbroje vedoucími příslušníky HZS ČR, musí 

být vţdy před započetím zásahových prací, během prováděných zásahových prací. Při zjištění 

jakéhokoliv porušení (nepouţití kukly, nepouţití pracovních rukavic, špatné zabezpečení 

autonomního dýchacího přístroje aj.) musí být ihned příslušník, u kterého je zjištěno zjevné 

porušení ústrojové kázně, vykázán z rizikového prostoru a nahrazen. Zpětné nasazení do 

zásahu je po odstranění všech nedostatků ústrojové kázně. 

Jestliţe je při běţné vizuální kontrole zjištěno zjevné poškození osobní výstroje nebo 

výzbroje musí se tato OOPP vyřadit z uţívání a dát k posouzení odborně způsobilé osobě, 

která má pověření od výrobce dané OOPP. Není moţné, aby stav jednotlivé osobní výstroje 

nebo výzbroje posuzovala osoba, která je neznalá metodických postupů kontroly uţívání 

jednotlivých OOPP. 

Pro objektivní posouzení stavu příslušných OOPP musí být řádně seznámeni jednotliví 

příslušníci HZS ČR s návodem na uţívání jednotlivých OOPP. Proto, aby bylo moţné se 

řádně seznámit s pokyny na uţívání, musí být tyto pokyny v českém jazyce a jednotlivě 

přiloţeny k osobní výstroji a výzbroji. 

Při splnění výše uvedených zásad by mělo být eliminováno riziko špatného, 

nebezpečného nebo nedostatečného vybavení příslušníka HZS ČR příslušnými OOPP.  
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PRAVIDELNÉ OPAKOVÁNÍ TAKTICKÝCH POSTUPŮ ZÁSAHU 

 

Nedílnou součástí připravenosti jednotlivých příslušníků HZS ČR je procvičování 

taktických postupů zásahu dle bojových řádů.  

Pravidelné opakování taktických postupů zásahů, zejména zásahů, během kterých 

došlo ke zranění příslušníka nebo příslušníků HZS ČR, eliminují riziko následného opakování 

chyb během zásahu, vedoucích k úrazu příslušníků HZS ČR.  

Bohuţel jsou také rizika, která se nedají odstranit během opakování taktických 

postupů zásahů, taková rizika nazýváme nepředvídatelná. Nepředvídatelná rizika jsou vţdy 

přítomna během kaţdého zásahu, mimořádné události, avšak je nemusíme pocítit – způsobení 

zranění.  

Aby bylo zamezeno sčítání rizik – zvyšování moţného rizika úrazu, stačí pouze 

dodrţet ústrojovou kázeň, pravidelně kontrolovat přidělenou osobní výstroj a výzbroj a 

postupovat dle stanovených taktických postupů jednotlivých bojových řádů.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit skupinu úrazů v souvislosti s poškozením 

ochranných oděvů, dýchací techniky a dalších prostředků, které hasiči při poţáru pouţívají a 

navrhnout doporučení na řešení. 

 

V práci jsou zmapovány všechny úrazy, které se staly na území celé České republiky 

za období 2006 – 2008, jsou rozděleny do jednotlivých kategorií v závislosti na příčině 

zranění příslušníků HZS ČR. Do celkového počtu úrazů jsou také započítány všechny 

kategorie jednotek poţární ochrany. Bylo zjištěno, ţe zvyšujícím se rizikem úrazů u jednotek 

poţární ochrany kategorie JPO II, JPO III, JPO IV, JPO V a JPO VI je nedostatečná 

vybavenost osobními ochrannými pracovními prostředky, případně jejich špatný stav nebo 

špatné vyhodnocení potřeby těchto osobních ochranných pracovních prostředků. Nemalou roli 

na vysokém počtu úrazů hraje skutečnost niţších profesních zkušeností při zdolávání 

mimořádných událostí.  

Největší podíl na úrazovosti v České republice u HZS ČR mají jednotky poţární 

ochrany JPO I. Během prováděné analýzy zjišťování příčin úrazů byl zjištěn nelichotivý stav 

ústrojové nekázně jednotlivých příslušníků HZS ČR. V procentuálním vyjádření se jedná o 30 

– 40 % analyzovaných úrazů. V práci je důrazně upozorněno na pravidelnou kontrolu osobní 

výstroje a výzbroje příslušníků HZS ČR během zásahové činnosti a nastíněn postup řešení při 

zjištění porušení ústrojové kázně. 

Dalšími zdroji příčin úrazů příslušníků HZS ČR je kontakt s různými předměty, 

nadýchání zplodin hoření, nepředvídatelná rizika, popálení aj, částečně by se tato rizika dala 

odstranit pořízením nové osobní výstroje, zejména nejvíce exponovaných a namáhaných dílů 

osobní výstroje – zásahové obuvi, zásahových rukavic. Vţdy je důleţité upřednostňovat 

bezpečí, ochranu a zdraví při práci jednotlivých příslušníků HZS ČR neţ finanční zatíţení při 

pořízení osobní výstroje a výzbroje. 

Opatření, která jsou stanovena v diplomové práci, jsou technického vylepšení a kvality 

osobní výstroje a výzbroje, důsledná kontrola pouţívání, údrţby a kontroly osobních 

ochranných pracovních prostředků a opakované procvičování taktických postupů zásahu. 

Veliký důraz při výběru nových typů osobní výstroje a výzbroje, by měl být kladen na 

spolupráci předních odborníků Hasičského záchranného sboru České republiky s hlavními 

dodavateli osobních ochranných pracovních prostředků a při dodrţení hlavních zásad 

uvedených v diplomové práci (Základní (minimální) zásady při pořizování osobní výstroje), 
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by měly být postupně eliminovány věcné nedostatky na osobních ochranných pracovních 

prostředcích v závislosti na profesních zásahových zkušenostech.  
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Příloha č. 1 

– 

Podmínky pro uţívání přilby typu MSA GALLET F1 SF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

F1 SF EN 443 

Hasičská přilba 
 
UPOZORNĚNÍ: Děkujeme Vám, že důvěřujete výrobkům MSA GALLET. 
Tento návod k použití je třeba důkladně pročíst. Nedodržování pokynů v návodu může snížit 
ochranné vlastnosti poskytované přilbou F1 SF. 
Ochranná funkce přilby je garantována pouze tehdy, pokud má přilba všechny své původní 
díly. Z tohoto důvodu veškeré úpravy prováděné na přilbě nebo chybějící původní díl 
představuje neshodu s původním produktem, který jsme dodali a MSA GALLET nepřebírá 
žádnou zodpovědnost. Je potřebné si uvědomit, že produkty se zdokonalují a MSA GALLET 

jsi vyhrazuje právo jejich úpravy kdykoliv bez upozornění.   
 

Podmínky pro používání a normy 

 
Přilba 
Příslušné orgány: UTAC (0069) – Autodrome de Linas-Montlhéry – BP 212 - 91311 MONTLHÉRY 
Cedex (France) 
Hasičská  přilba F1 SF je určena výhradně pro použití při likvidaci požáru, poskytování pomoci při 
nehodách a záchranných operacích a obecně u všech hasičských činností. Použití pro jiné případy je 
vyloučeno a MSA GALLET za ně nepřebírá odpovědnost.  
 
Tato ochrana hlavy odpovídá směrnici 89/686/CEE a splňuje evropskou normu EN443:97 Hasičské 
přilby s následujícími doplňky: 
Označení [ 14 ]  – odolnost proti sálavému teplu: 14 kW/m2 
    «««»»» 
Označení E 2  - elektroizolační odolnost skořepiny 
Označení E 3 - nevodivý povrch skořepiny 
Označení **  - ochrana proti nízké teplotě do -20ºC 
Označení ***  - ochrana proti nízké teplotě do -30ºC 
Označení ****  - ochrana proti nízké teplotě do -40ºC 
CE akreditační číslo pro tento model je: F1SF15 ((0069/191/158/05/05/05014)) a F1SF16 
(0069/191/158/07/05/05015). Model F1SF16 splňuje požadavky francouzské normy NIT 311. 
 
Přilba  chrání  hlavu před údery, ostrými předměty, tuhými, kapalnými, korosivními částicemi, sálavým 
teplem, plameny a elektrickým proudem. 
V situacích, kdy jsou podmínky náročnější než ty, ve kterých byla přilba testována, ochranná funkce 
přilby není garantována. 
Tato přilba umožňuje připojení komunikačního systému, lampy, zátylníku a dýchacího přístroje. 
 
Hmotnost hasičské přilby bez doplňků je (1450 +/- 50) gramů. 

 
B-Štíty 
Příslušné orgány: INRS (0070) – Avenue de Bourgogne – BP27 – 54501 VANDOEUVRE Cedex 
(France) 
 
 

1. Obličejové štíty (dle zvoleného typu)     
 

Obličejový štít odpovídá směrnici 89/686/EEC a evropské normě o „Individuální 
ochraně zraku“ EN 166:95, EN 167:95, EN168:95 „Specifikace, metody testování, EN 
1731:97 Drátěné chrániče očí a obličeje pro průmyslové a neprůmyslové použití, na 
ochranu proti mechanickému poškození a/nebo teplu,   
§5.2 Testovací metoda odolnosti proti sálavému teplu. 
 
 



 

 

 
 
Pozlacený obličejový štít chrání obličej před ohněm. Navíc odpovídá normě EN 171:92 „Požadavky na 
propustnost infračervených filtrů a doporučené používání“  
Pozlacený obličejový štít 9%: stupeň č. 4-4 (EN 171) 
Pozlacený obličejový štít: 43%: stupeň č. 4-1.7 (EN 171) 
Číslo osvědčení CE:  0070/191/085/06/05/0048 

 
Permanentní označení štítu: Gallet CE 0069. (Vysvětlení: Gallet: výrobce – CE: symbol 0069 – 
kontrolní orgán : UTAC) 

 
2. Ochranné brýle (dle zvoleného typu) 
          
Ochranné brýle zajistí ochranu očí proti rychle dopadajícím částicím. Odpovídají 
evropským normám o „Individuální ochraně zraku“, EN 166:95, EN 167:95, EN 168:95 
„Specifikace, testovací metody“, EN 170:92 „Ultrafialové ochranné filtry – Požadavky 
na propustnost a doporučené použití.“ 
 
Ochranné brýle patří do optické třídy 2  (EN 166), stupně č. 2.1.2 (EN 170).  
Číslo osvědčení CE:  0070/191/085/06/05/0047 
 
Permanentní označení štítu: Gallet 2A EN 166-A CE. (Vysvětlení: Gallet: výrobce – 2:optická třída – 
A: Mechanická odolnost štítu: při prudkém nárazu – EN 166: evropská norma - -A přilba poskytuje 
ochranu proti rychle dopadajícím částicím – CE: symbol) 

 
Upozornění:    -     Nedoporučuje se pouţívat obličejové štíty po dlouhou dobu. 

- Ochranné brýle je třeba vyměnit, pokud dojde k jejich poškrábání nebo 
poškození. 

- Během transportu zasuňte ochranné brýle dovnitř přilby. 
- U citlivých osob můţe kontakt materiálu s pokoţkou vyvolat alergické 

reakce. 

 

SEŘÍZENÍ PŘILBY 

 
Pro maximální bezpečnost a pohodlí se doporučuje seřídit přilbu   
vertikálně v úhlu 20º – 30º stupňů a dále provést následující kroky: 
 
A 
 
B 

 
NASTAVENÍ STANDARDNÍ VNITŘNÍ VÝSTROJE 
A Velikost hlavy 
            
¥ Sundejte obvodový pásek povolením pětibodového rychloupínacího 
systému. Přesně změřte velikost Vaší hlavy tak, že si nasadíte obvodový 
pásek těsně kolem hlavy v úhlu 30º. Pak obvodový pásek upevněte zpět do 
přilby.  
 
 

 
B Výška nošení  
 
¥Výšku, při které se přilba nosí, lze jednoduše přizpůsobit změnou výšky 
vodícího pásku. Provlečte dva rychle upínající pásky přes otvory na zadní 
straně krční podložky. 

 
 
 



 

 

 
NASTAVENÍ ZÁPADKOVÉ VNITŘNÍ VÝSTROJE 
A´ Velikost hlavy 
          
¥Přizpůsobte velikost obvodového pásku  následujícím velikostem: 
Obvodový pásek má tři velikosti: S, M, L. 
Tento produkt se doporučuje pro míry hlavy od 50 do 60 cm.  
 

1. nastavení velikosti 
2. rychlé nastavení (a) napínání (b) uvolnění     

 
 
          
B´ Výška nošení  
 
¥Výšku, při které se přilba nosí, lze jednoduše přizpůsobit změnou výšky vodícího pásku.  
Provlečte dva rychloupínací pásky přes otvory na zadní straně styčné plochy. 
 

 
 
 
NASTAVENÍ PODBRADNÍKU  
C          
¥Zacvakněte přezku (a) 
¥ Nastavte podbradní pásek použitím nastavitelných bočních klipů pro držák podbradníku (b) 
¥ Napněte podbradník (c) (dvě rychlozapínací části by se měly dotýkat) 
¥ Upravte podbradník podle potřeby, pro umístnění do středu (d) 
¥ Přizpůsobte těsnost na boku potáhnutím dvou bočních pásku (e)  
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přilba  je správně nastavena pokud : 
Zůstává ve stejné poloze, pokud předkloníte hlavu a máte uvolněný podbradník. Obličejový štít ve 
sklopené poloze se nesmí dotýkat obličeje.  

 
 
„KITFIX“ 
D          
  
¥ Připevněte masku použitím „Kitfix“ spojů A a vyzkoušejte těsnost masky. 
¥ Přizpůsobte těsnost masky na přilbě B: 

- pomocí kleští vyjměte kolík 
- přizpůsobte „Kitfix“ do pozice (1), (2), (3) (podle požadované 

těsnosti masky) 
- použijte kolík na uzavření „Kitfix“ na místě (zatlačte ho úplně 

dovnitř) 

    

 

 

 

 



 

 

POUŽÍVÁNÍ ŠTÍTU 

 
OBLIČEJOVÝ ŠTÍT 
        
Obličejový štít poskytuje ochranu proti teplu, úderům, ostrým předmětům a rychle 
dopadajícím částicím. Manuálně se posouvá nahoru nebo dolů.    
     
OCHRANNÉ BRÝLE 
          
Ochranné brýle (dle vybraného typu) poskytují ochranu proti úderům a rychle 
dopadajícím částicím. Lze jej nastavovat pomocí páčky na pravé straně přilby. 
    
 
Poznámka: 
Pohyblivost štítu je možné nastavit otáčením kolečka na levé straně přilby. 
 

 
MONTOVÁNÍ PŘÍSLUŠESTVÍ 
 
LAMPA          
¥ Umístněte lampu do otvoru krytu (a) 
¥ Otočte, pak zatlačte a  upevněte do otvoru (b) 
¥ Nakloňte lampu nahoru nebo dolů podle požadované pozice  
(upevňovací systém ukazuje každou pozici) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

VLNĚNÝ A HLINÍKOVÝ ZÁTYLNÍK 
¥ Položte zátylník z rubové strany nad přilbu 
¥ Umístněte tři zadní spony na místo a zaklapněte je (a) 
¥ Zopakujte i pro dvě spony v přední části, zkontrolujte, zda část mezi sponami je uzavřená (b) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRO VÝMĚNU NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

        
    
Pro výměnu dílu je při rozebírání přilby nutné přesně   



 

 

dodržovat chronologický postup. Při zpětném sestavování je    
třeba postupovat v opačném pořadí.   
Používá se plochý šroubovák. 
 
 
STANDARDNÍ VNITŘNÍ VÝSTROJ 
1  
ZÁTYLNÍK    
Uvolněte podbradník (a). Pak uvolněte dva řemínky síťky (b) (zadní), odepněte (c) zátylník (a 
vycpávky) stlačením uvolňovacího knoflíku.  
 

    
 
 
VÝSTROJ       
Uvolněte výstroj, uvolněním nejprve předních klipů (a), pak 
zadních (b) a následně rozeberte boční klipy (c). 
 
Ujistěte se, že začnete s bočními klipy při opětovném 
sestavování přilby.  
2  
N.B.: 
Obvodový pásek lze kdykoliv sundat. 
 
 
 
ZÁPADKOVÁ VNITŘNÍ VÝSTROJ 
 
VÝSTROJ 
Vyndejte vnitřní výstroj tak, že nejprve uvolníte přední a zadní úchyty. 
 
N.B.: 
Pro jednodušší sestavení utáhněte rychlonastavovací systém jak nejvíc je možné. 
 
 
SÍŤKA 
Uvolněte síťku v přední části současně s předním páskem. Uvolněte síťku v zadní části (a).  
 
 
 
ZADNÍ SPOJ 
Lehce ohněte pásek a uvolněte první a pak druhý druk.   
  
 
 

VNITŘNÍ SPOJE 
 
PODBRADNÍK A OPĚRY 
Vyndejte  šrouby z každé strany. Uvolněte a vyjměte 
držáky podbradníku směrem dolů od skořepiny (a). 
Vyjměte držadla z podbradníkových držáků a uvolněte 
podbradník (b).  
 



 

 

 
DRŢÁKY LAMPY  
Z vnitřní strany přilby (a) zatlačte na přední část držáků a 
sundejte je (b).         
 
 
 
VNITŘNÍ SKOŘEPINA A VYCPÁVKY 
Vyndejte vycpávky současně s vnitřní skořepinou. 
 
ZADNÍ SPOJ 
Pozvedněte připojení zátylníku a zatlačte na něj, aby se uvolnilo spojení.    
 
 
 
 
„KITFIX“ 
Zatlačte druky „kitfix“ z vnitřní strany skořepiny směrem ven a 
vyjměte je (a)  
 
N.B.: 
Při sestavení drážka „kitfix“ musí být umístněna do drážky 
skořepiny a druk musí zapadnout do předního otvoru na 
skořepině.  
 
 
ŠTÍTY A OCHRANNÉ BRÝLE 
 
Nyní je možné odmontovat obličejové štíty, ochranné brýle  a spojovací šroubky (kolíky): 
 
 
1. Odšroubujte levé kolečko. 
2. Pomocí šroubováku vyndejte levý a pravý šroub.  
3. Vyjměte pravé kolečko (s páčkou) a z vnitřku spojovací 
šroub s oblou hlavou (páčka v poloze nahoře pokud jsou 
ochranné brýle v horní poloze). 
4. Odšroubujte levé kolečko a sundejte čtyřhranný spojovací 
šroubek. 
5. Vyjměte ochranné brýle tím, že je prohnete.  
6. Odstraňte černé distanční podložky (dlouhý díl slouží 
k horní blokaci ochranného obličejového štítu a nachází se 
na pravé straně). 
7. Uvolněte obličejový štít a odstraňte jej, aniž by došlo 
k jeho poškrábání. 
8. Bílé těsnící vložky, které se ještě mohou nacházet na 
přilbě, lze také odstranit.  
 
 
 
 
 
 
 
ČELNÍ ŠTÍTEK      
Čelní štítek je upevněn dvěma šrouby.       
 
N.B.: 
Čelní štítek lze  kdykoliv odmontovat. Přitom je třeba chránit obličejový štít 
měkkým hadříkem. 
 



 

 

 

PÉČE O PŘILBU 

PP 

Po každém použití uložte přilbu do ochranného obalu (GA1043) nebo na uzavřené místo (úložná 
skříň, skříňka) mimo vlhká, světlá místa a dosah výfukových plynů. 
Zabraňte pádům nebo nárazům přilby, které mohou poškodit štít (promáčknutí nebo škrábance), snížit 
schopnost tlumení nárazů nebo poškodit povrch přilby. 
Neukládejte přilbu F1 SF dříve, neţ ji vyčistíte a osušíte.  

 
ČIŠTĚNÍ SKOŘEPINY 
Na očištění skořepiny použijte mýdlovou vodu a měkký hadřík (nedoporučuje se používání drátěnek). 
Na přilbu typu MSA GALLET F1 používejte čistící prostředek  POLI F1 (GA 1305) (s vlhkou houbou). 
 
ČIŠTĚNÍ ŠTÍTU A BRÝLÍ 
Použijte čistící prostředek CLEAR-PILOT (GA 1616), vyvinutý pro typ přilby  MSA GALLET F1. 
Použijte měkký hadřík. 
 
ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍ VÝSTROJE 
Celou vnitřní výstroj lze vyprat při 30ºC za použití šetrného pracího prostředku.  
Doporučuje se opláchnout celý vnitřek skořepiny pod tekoucí vodou.    
 

Upozornění :  Na čištění přilby F1 SF, obličejového štítu a ochranných brýlí nepouţívejte čistící 
prostředky na bázi uhlovodíku nebo rozpouštědla. 

 
 

POPRODEJNÍ SERVIS 

ÚDRŽBA, NÁHRADNÍ DÍLY 
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■ Zkontrolujte po každém použití všechny části přilby a veškeré upínací body, především: 
● správné upevnění ●žádné patrné opotřebení ● žádné praskliny 
■ Ujistěte se, že přilba je vždy dobře seřízena. 
Na výměnu poškozených dílů používejte výhradně původní díly MSA GALLET, protoţe se jedná o 
atestované díly a zajistěte, aby přilba vyhovovala poţadovaným standardům. 
 
Navrhujeme Vám pravidelnou inspekci přilby kvalifikovaným odborníkem, který zjistí, zda stav 
odpovídá požadovaném standardu.  
Využijte možnosti kontaktovat místního zástupce, který Vám poskytne instrukce o údržbě přilby.  
 

 

ZÁRUKA 

Z 
Před odchodem z továrny procházejí všechny naše modely, doplňky a náhradní díly přísnou 
kontrolou. 
 
Na přilby a volitelné doplňky MSA GALLET se  počínaje dnem nákupu vztahuje jednoletá záruka 
včetně náhradních dílů a zpracování, týkající se jakýchkoliv nedostatků, které se mohou vyskytnout a 
dle náležitostí a podmínek daných tímto návodem.  
 
 

NÁHRADNÍ DÍLY 

 
1 GA 2300*     F1 SF Barevná skořepina  13 GA1009R F1 SF Podbradní pásek 
   GA 2400*     F1 SF Poniklovaná skořepina 
       14 GA1463 Pravé, levé upevnění pro podbr. pásek 
2 GA1100*       Čelní štítek          
                                           15 GA1016A Pevný podbradník 
3 GA1050      F1 SF Šroubky a knoflíky         GA1016B Flexibilní podbradník  



 

 

                   
4 GA1073 F1 SF Pravá, levá „Kitfix“ sada   16 GA1012L Standardní vycpávka  
        
5 GA1461 Držák lampy (pravý, levý)  17 GA1011C Standardní obvodový pásek 
        
6 GA1007 Obličejový štít   9%   18 GA1013A Krční podložka 
  GA1007E                          43%  
  GA1007C                          Čirý       19 GA3229 Krční vycpávky  
 
7 GA1006 Ochranné brýle    20 GA1002S F1 SF Vnitřní výstroj standardní 
 
8 GA 1003J F1 SF Vnitřní skořepina   21 GA1067 Zadní spoj  výstroje 
 
9 GA1058 F1SF Vycpávka    22 GA1012F Síťka 
 
10 GA1005E 5mm extra komfortní vycpávka  23 GA3225 Přední pásek 
 
11 GA1074 F1 SF upevnění pro zátylník   24 GA3223 FS SF Vnitřní výstroj 
západková  

a podbradní pásek 
 

12 GA3227 F1 SF spojení 
 
 

 
 



 

 

 
 

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 
Popis 
 
A GA1616 Čisticí prostředek pro štít (Clear Pilot Screen cleaner)  
 
B GA1102xx Pokovený identifikační štítek (minimální mnoţství 300 ks) 1 
   GA1102Ax Samolepící identifikační štítek (min. mnoţství 250 ks)  
  Označení na štítku (na poţádání) 2 
 
C GA1043 Ochranný obal na přilbu  
 
D GA1000240 Komunikační systém L´COM (přijímací a vysílací) s přilbou nebo bez přilby 
  micro –electric senzor  
 
E GA1000231 MICRO Komunikační systém micro – electric senzor 
 
F GA1000221 OSTEO Komunikační systém  
 
G GA1110 Kompletní (celohlavový) zátylník pro standardní a západkovou vnitřní výstroj 
 
H GA1109 Pohliníkovaný zátylník standard (ochrana zátylku) 
 
I GA1457 Lampa XP pro hasiče  
 
J GA1104xx Reflexní nálepky 
 
K GA1107B Distanční vloţka 

Zvětšuje prostor mezi přilbou a štítem, pokud je pouţívání obličejového štítu 
méně pohodlné nebo v případě, ţe uţivatel nosí brýle 

 
L GA1305 POLI F1  
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

 – 

 Podmínky pro uţívání a údrţbu zásahového oděvu FIREMAN III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

 –  

Návod na uţívání hasičského opasku AP1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


