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Anotace 

 
PROKEŠ, O. Posouzení servisní náročnosti protichemických oděvů v užívání jednotek HZS 

ČR: Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU, 2010 41 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá srovnáním jednotlivých plynotěsných protichemických 

ochranných oděvů přetlakových v užívání HZS ČR. O těchto oděvech je v práci uvedena 

statistika použití a počet zásahů v jednotlivých krajích, rozbor nejpoužívanějších typů, 

porovnání provozní náročnosti a charakteristika servisních podmínek. Pomocí multikriteriální 

rozhodovací analýzy je provedeno, dle daných kritérií, porovnání vybraných plynotěsných 

protichemických ochranných oděvů přetlakových a v závěru práce jsou tyto oděvy 

vyhodnoceny.   
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PROKEŠ, O. Performance Assessment Service chemical garments using Fire Rescue units: 
Bachelor thesis, Ostrava: VSB - TU, 2010 41 p. 
 

Bachelor thesis focuses on the comparison of gas-tight chemical protective clothing in 

use pressurized Fire Rescue. These garments are listed in the job application statistics and the 

number of interventions in different regions, most popular types of analysis, comparing the 

operating performance characteristics and service conditions. Using multi-criteria decision 

analysis is carried out according to various criteria, comparison of selected gas-tight chemical 

protective clothing and relief work is concluded, these clothes evaluated. 
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1 Úvod 

 V současné době se vyskytuje mnoho technologií, které pracují s nebezpečnými 

látkami, ať už v průmyslu nebo v zemědělství, zvyšuje se jejich přeprava a tím i roste riziko 

vzniku mimořádné události vlivem úniku nebezpečných látek. Nebezpečí ovšem nehrozí  jen 

při úniku běžných chemikálií, ale také při mimořádné události spojené se zásahem na 

radioaktivní či biologické látky.  Při těchto situacích musí být Hasičský záchranný sbor České 

republiky (dále jen „HZS ČR“) schopen poskytnout pomoc, popřípadě odstranit vzniklý 

nebezpečný stav. Z toho důvodu musí být zasahující hasiči náležitě chráněni. Potřebnou 

ochranu jim mají poskytují plynotěsné protichemické ochranné oděvy a je tedy nezbytné, aby 

byly těmito oděvy HZS ČR vybaveny. 

Vzhledem k rozsahu práce je nemožné se současně podrobně zabývat všemi 

plynotěsnými protichemickými ochrannými oděvy. Z toho důvodu jsem pro svou práci zvolil 

pouze plynotěsné protichemické ochranné oděvy přetlakové (dále jen „protichemické 

přetlakové oděvy“).  

Pokud nahlédneme do statistiky zásahů za poslední 4 roky, zjistíme, že přibližně 

jednou týdně provede HZS ČR zásah s použitím protichemických přetlakových oděvů. Toto  

se sice může zdát málo v porovnání s ostatními událostmi, ale u těchto zásahů hrozí vysoké 

nebezpečí hromadného ohrožení civilních osob nebo poranění zasahujících hasičů a  proto je 

jeden zásah týdně adekvátním důvodem k vybavení jednotek těmito oděvy.  

Moje práce bude mít asi tuto strukturu. Nejprve se budu věnovat statistice použití 

protichemických přetlakových oděvů a zjistím, u jakých mimořádných událostí se tyto oděvy 

používají nejčastěji a jaké jsou nejpočetnější typy. Dále bude následovat průzkum 

vybavenosti jednotlivých krajů HZS ČR těmito oděvy. Poté uvedu popis ochranných oděvů, 

abych objasnil pojem protichemický přetlakový oděv. Následně vyberu a popíši pouze ty 

oděvy, které se ve statistice použití ukázali jako nečetnější. Provedu rozbor jejich údržby, 

provozních a servisních nároků, jako je čištění, skladování, zkoušení a oprava oděvu. 

Závěrem porovnám jejich životnost a pomocí srovnávací analýzy vyhodnotím zkoumané 

provozní a servisní nároky pro uvedené oděvy.  

Výstupem této práce by mělo být navržení doporučení pro nově pořizované 

protichemické přetlakové oděvy. 
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2 Rešerše 

 Zde jsou uvedeny publikace, které mi posloužili jako hlavní zdroje informací, které se 

vztahují k tématu bakalářské práce. Zbylé zdroje jsou citovány na konci práce v seznamu 

použité literatury. 

 

30. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 22. 12. 2006, 

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

Řád chemické služby HZS ČR upravuje jednotný výkon chemické služby, stanoví 

základní úkoly při zabezpečení provozuschopnosti, používání, zkoušení a kontrolách, údržbě 

a skladování věcných prostředků chemické služby a vymezuje jednotné používání prostředků 

chemické služby. Ve své práci jsem toto dílo využil k základnímu popsání ochranných oděvů.

  

 

ROSTISLAV , Julinek. Chemickotechnická služba Hasičského záchranného sboru 

ČR. I. Protiplynová služba. Učební texty. Praha : MV – ředitelství Hasičského záchranného 

sboru ČR ve vydavatelství FACOM, 1999. 131 s. 

 Publikace plní úlohu učebních skript, která jsou zpracována a určena pro pracovníky 

chemickotechnické služby Hasičského záchranného sboru České Republiky. V Publikaci je 

řešena obsluha a údržba u jednotlivých prostředků. Dále jejich seřizování, ošetření a 

skladování. 

 

MÁCA, Jaromír; LEITNER, Bohuš. APLIKÁCIA METÓD VIACKRITERIÁLNEHO 

ROZHODOVANIA V KRÍZOVOM RIADENÍ. Žilina : ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE 

FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŽINIERSTVA, [2007]. 9 s. 

Práce se zabývá charakteristikou a postavením rozhodování v obecném řízení systému 

a objasněním principů základních metod vícekriteriálního rozhodování. Z tohoto díla jsem 

hlavně použil metodu rozhodovací matice, podle které jsem dělal vyhodnocení zkoumaného 

problému mé práce. 
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3 Statistika 

 Data, která jsou uvedena v této statistice jsou čerpána ze statistické ročenky, ze stránek 

ministerstva vnitra, z emailů, které mi zaslali pracovníci ministerstva vnitra, z oddělení 

statistiky a z dotazníků, které jsem zasílal krajským vedoucím pracovníkům chemické služby 

HZS ČR. 

3.1 Statistika zásahů 

Tabulka 1 Celkový počet zásahů v ČR u jednotlivých typů událostí za posední 4 roky [13] 

Počet událostí za rok Druh události 
2 006 2007 2008 2009 

Požáry 19 665 21 835 20 406 19 681 
Dopravní nehody   18 976 21 270 20 063 19 004 
Živelní pohromy  5 414 10 044 5 599 5 240 
Úniky nebezp. chem. látek 
celkem  5 809 6 377 6 242 5 916 
       z toho ropné produkty   4 644 5 235 5 218 4 991 
Technické havárie celkem   49 785 48 010 42 104 47 412 
       z toho technické havárie 844 29 10 21 
                 technické pomoci  45 657 44 765 38 916 44 187 
                 technologické pomoci   957 1 042 770 761 
Ostatní pomoci  2 327 2 174 2 408 2 443 
Radiační nehody a havárie   4 0 0 0 
Ostatní mimořádné události  735 166 17 10 
Plané poplachy  8 409 8 148 8 194 8 251 

Celkem  108 797 115 850 102 625 105 514 
 

Na Tabulce 1 je znázorněno, že hasiči v ČR provedou ročně přibližně 105 tisíc zásahů. 

Pokud se ovšem nestane něco neočekávaného, jako v roce 2007, kdy se živelné pohromy 

takřka zdvojnásobili. 

Tučně jsou zvýrazněny mimořádné události, u kterých se nejčastěji používají 

protichemické přetlakové oděvy, jak vyplývá z Přílohy 2. 

V Tabulce 2 je znázorněn počet zásahů s použitím protichemických přetlakových 

oděvů. Nejvíce zásahů provedl Středočeský kraj, což je přibližně dvakrát více než v jakémkoli 

jiném kraji. Naopak v Karlovarském kraji je zásahů s protichemickými přetlakovými oděvy v 

posledních 4 letech minimum. 
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Tabulka 2 Počet zásahů s použitím protichemických přetlakových oděvů.  

Rok Kraj 
2006 2007 2008 2009 

Celkový 
součet 

Hl. m. Praha 1 5  0 2 8 
Středočeský  10 12 7 4 33 
Jihočeský 5 3 7 1 16 
Plzeňský 5 4 3 2 14 
Karlovarský  1 0 2 0 3 
Ústecký  7 7 3 1 18 
Liberecký  7 1 2 2 12 
Královéhradecký 4 2 5 2 13 
Pardubický  2 7 3 4 16 
Vysočina 3 3 3 1 10 
Jihomoravský  3 6 4 1 14 
Olomoucký 6 4 4 2 16 
Zlínský  3 4 2 1 10 
Moravskoslezský 3 4 2 6 15 

Celkový součet 60 62 47 29 198 
 

3.2 Statistika oděvů 

Tabulka 3 Počet použitých protichemických přetlakových oděvů v jednotlivých krajích. 

Rok Kraj 
2006 2007 2008 2009 

Celkový 
součet 

Hl. m. Praha 1 18 0 4 23 
Středočeský 24 26 17 7 74 
Jihočeský 7 3 9 1 20 
Plzeňský 7 10 6 7 30 

Karlovarský 4 0 4 0 8 
Ústecký 19 18 7 6 50 

Liberecký 10 4 4 7 25 
Královéhradecký 6 4 7 3 20 

Pardubický 4 45 7 8 64 
Vysočina 6 6 6 3 21 

Jihomoravský 17 22 8 1 48 
Olomoucký 25 9 10 6 50 

Zlínský 6 14 8 2 30 
Moravskoslezský 7 8 3 34 52 

Celkový součet 143 187 96 89 515 
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Počet použitých oděvů je různý, záleží především na závažnosti zásahu, u kterého byly 

použity. Což je zřejmé, když porovnáme Tabulky 2 a 3 a v nich např. Pardubický a Plzeňský 

kraj.   

Po vyhodnocení dotazníků, které jsem zaslal do všech krajských HZS ČR, jsem zjistil 

celkový počet protichemických přetlakových oděvů, které se používají u HZS ČR. Jedná se 

přibližně o 2000 kusů. Jak jsou vybaveny jednotlivé kraje je znázorněno na obrázku 1 

Obrázek 1 Počty protichemických přetlakových oděvů v užívání HZS ČR 
 

Vyhodnocením těchto dotazníku jsem získal přehled o nejpoužívanějších typech 

protichemických přetlakových oděvů v užívání HZS ČR. Mezi pět nejčetnějších typů patří 

OPCH 90 PO, Tychem Tk, Team Master Pro, OCHOM 99 Fire a Champion Elite. K těmto 

pěti nejčetnějším oděvům jsem přidal také všechny typy protichemických přetlakových oděvů 

Trellchem. Důvodem toho byla ochota výrobce poskytnout potřebné údaje o jejich provozních 

a servisních nárocích. Počty jednotlivých typů oděvů je graficky znázorněno na obrázku 2. 
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Obrázek 2 Počty nejčetněji používaných typů protichemických přetlakových oděvů u HZS ČR 
 

3.3 Vyhodnocení statistiky 

 Mimořádné události, jako jsou úniky nebezpečných chemických látek a technické 

havárie, nejčastější události s použitím protichemických přetlakových oděvů, zůstávají za 

poslední roky na podobných hodnotách, celkový počet zásahů s užitím těchto oděvů má spíše 

klesající tendenci. 

 Nejčastěji používaným protichemickým přetlakovým oděvem je typ OPCH 90 PO, 

který je zastoupen ve vybavení 13-ti, ze 14-ti krajů. Jak je znázorněno v Příloze 2. Zastoupení 

dalších typů je vůči typu OPCH 90 PO minimální. Typy Tychem TK a OCHOM 99 FIRE 

jsou sice zastoupeny v 9-ti a 8 krajích, ale jejich počet v celé České Republice je přibližně 

desetkrát menší než u typu OPCH 90 PO. 

 Nejvybavenější kraj protichemickými přetlakovými oděvy je Moravskoslezský, který 

vlastní 321 kusů. S výbavou protichemických přetlakových oděvů je na tom nejhůře 

Liberecký kraj, který vlastní 42 kusů.  Tyto dva kraje mají přibližně stejný počet zásahů 

s nutností použití těchto oděvů, ale Moravskoslezský kraj jich použije téměř dvakrát tolik, než 

Liberecký vzhledem k rozsahu a nebezpečnosti událostí. 
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4 Ochranný oděv 

Ochranným oděvem rozumíme oděv včetně chráničů, který zakrývá nebo nahrazuje 

vlastní oděv a který je navržen k tomu, aby poskytoval ochranu proti jednomu nebo více 

nebezpečím. [14] 

 

 

Obrázek 3 Rozdělení ochranných oděvů. [3] 
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4.1 Protichemický ochranný oděv 

(Dále jen protichemický oděv) 

Kombinace sestavených součástí oděvu, která je oblékaná pro získání ochrany proti 

působení nebo kontaktu s chemikáliemi. Umožňuje použití přilby, dýchacího přístroje a 

komunikačního zařízení.  [2] 

4.2 Rozdělení protichemických oděvů dle typu 

Tyto oděvy rozdělujeme podle jejich ochranné funkce na následující typy: 

1. Typ 1 – Plynotěsný protichemický oděv 

Tento typ lze ještě rozdělit na 3 podskupiny, dle použití dýchací techniky: 

• Typ 1 A - „plynotěsný“ protichemický ochranný oděv s přívodem dýchatelného 

vzduchu nezávislým na okolním ovzduší (dále jen „protichemický přetlakový 

oděv“, PPO-P), mohou to být např. autonomní dýchací přístroje s tlakovým 

vzduchem s otevřeným okruhem, nošený uvnitř protichemického ochranného 

oděvu. 

Tímto typem plynotěsného protichemického oděvu se budu v této práci zabývat. 

• Typ 1 B - „plynotěsný“ protichemický ochranný oděv s přívodem dýchatelného 

vzduchu (dále jen „plynotěsný protichemický oděv – rovnotlaký“, PPO-R),  

mohou to být např. autonomní dýchací přístroje s tlakovým vzduchem s otevřeným 

okruhem, popřípadě autonomní dýchací kyslíkový přístroj s uzavřeným okruhem. 

U tohoto typu oděvu je dýchací přístroj nošen na vnější straně  protichemického 

ochranného oděvu. 

• Typ 1 C - „plynotěsný“ protichemický ochranný oděv s dýchatelným vzduchem 

vytvářejícím přetlak, (dále jen „plynotěsný protichemický oděv - přetlakový, 

neautonomní“, PPO-PN). U tohoto typu je dýchané medium přiváděno potrubím 

nebo hadicí.  

2. Typ 2 – Neplynotěsný protichemický oděv s dýchatelným vzduchem, který vytváří 

přetlak uvnitř oděvu (dále jen „neplynotěsný protichemický oděv – přetlakový“ , 

NPO-P). 

3. Typ 3 – Kapalinotěsný oděv.  Tento ochranný oděv slouží pro ochranu celého těla se 

spojením nepropustným proti postřiku mezi různými částmi – oděv nepropustný proti 

kapalinám (dále jen „kapalinotěsný protichemický oděv – rovnotlaký“ , KPO-R). 
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4. Typ 4 oděv těsný proti postřiku. Ochranný oděv, sloužící pro ochranu celého těla se 

spojením nepropustným proti postřiku ve formě spreje mezi různými částmi oděvu – 

oděv nepropustný proti postřiku ve formě spreje (dále jen „kapalinotěsný 

protichemický oděv – rovnotlaký, sprej“ , KPO-RS) 

5. Typ 5 prachotěsný oděv. Ochranný oděv, který vykazuje ochranu proti aerosolům 

suchých jemných prachů (dále jen „prachotěsný protichemický oděv – rovnotlaký“ , 

PPO-R). 

6. Typ 6 oděv omezeně těsný proti postřiku. Ochranný oděv proti chemikáliím, který 

je pouze pro omezené použití a omezené opakované použití – lehký postřik, kapalné 

aerosoly, nízký tlak (dále jen „kapalinotěsný protichemický oděv – rovnotlaký, 

omezeně použitelný“ , KPO-RO). 

Ochranný oděv proti infek čním agens. Je to kombinovaná sestava oděvů sloužící 

k poskytnutí ochrany pokožky proti expozici nebo kontaktu s infekčním agens (dále jen 

„protichemický oděv – rovnotlaký nebo přetlakový“ , RO-R/P). 

Ochranný oděv proti radioaktivní kontaminaci.  Tento typ ochranného oděvu poskytuje 

ochranu pokožky, a pokud je požadováno i dýchacích orgánů, před radioaktivní 

kontaminací (dále jen „proti-radiační oděv – rovnotlaký nebo přetlakový“ , RO-R/P). [2] 

4.3 Rozdělení protichemických oděvů dle střihu 

Forma A – jednodílný ochranný oblek s kapucí-kombinéza. Je určen pro práci 

s nebezpečnými látkami. Slouží jako ochrana před nebezpečím potřísnění, výstřiku chemické 

látky. Oblek je hladký, nemá žádné kapsy, záhyby a jiné otvory. Vstup do obleku je přes 

vstupní otvor uzavíraný zdrhovadlem. Na kapuci, rukávech, nohavicích jsou pružné okrajové 

lemy. 

Forma B – jednodílný oblek s kapucí upravenou pro nasazení ochranné masky. Oblek 

je dále uzpůsoben pro nasazení rukavic a ochranné obuvi. Dýchací přístroj je nošen na obleku. 

Oblek kryje celé tělo, mimo obličeje, který kryje maska. U tohoto obleku je snadná výměna 

dýchacího přístroje. 

Forma C – velkoobjemový střih – přetlakový systém. Dýchací přístroj je nošen pod 

oblekem, kde je přetlaková atmosféra (300 – 500 Pa) z důvodu vydechovaného plynu. 

Výhody: vyšší ochranná schopnost obleku 

Nevýhody: nižší výhled, velký objem – snížený volný pohyb, úzké průlezy, špatná 

manipulace s dýchacím přístrojem – odečítání tlaku. [3] 
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4.4 Používání protichemických oděvů 

Protichemický oděv lze používat za těchto podmínek: 

• Oděv nesmí být poškozen a musí být prověřen na plynotěsnost. Funkční stav oděvu a 

způsobilost k použití musí být potvrzena na Evidenční kartě oděvu. 

• Osoby používající oděv musí být fyzicky zdatné a v dobrém zdravotním stavu. Dále 

musí být dokonale seznámeny se způsobem oblékání, použití, stavem oděvu a jeho 

ošetřením. Osoby používající oděv musí znát a respektovat pokyny v návodu 

k použití. 

• Oděv nesmí být vystaven působení příslušných chemických látek déle, než je uvedeno 

v tabulce odolností pro daný protichemický oděv. 

• Při jakémkoli poškození oděvu nebo jeho součástí, je nutné co možná nejrychleji 

opustit místo zásahu. 

• Místo zásahu je nutné opustit i v případě signalizované nízké zásoby dýchaného 

média,  fyzického nebo psychického stresu, nebo při překročení přípustné doby 

pobytu. 

• Pro snížení zátěže organismu může pobyt hasičů v protichemickém oděvu zahrnovat 

cyklus činnost – přestávka. 

• Při zásahu v prostředí, kde se vyskytují nebo mohou vyskytovat chemické látky, 

biologické nebo radioaktivní škodliviny, nelze svléknout oděv před jeho povrchovou 

dezinfekcí nebo dekontaminací. 

• Oděv je nutno po svléknutí dokonale očistit, ošetřit, opravit a prověřit funkčnost 

(plynotěsnost). Následný výsledek pak zapsat do Evidenční karty. 

• Opravy oděvu a jeho ošetření smí být provedeno v souladu s návodem k použití. 

Oděv lze používat jen po omezenou dobu.  [18] 

Maximální doporučené doby pobytu hasičů v  protichemickém přetlakovém oděvu 

(doba pobytu hasiče je závislá na ochranné době vzduchového izolačního dýchacího 

přístroje). 

Tabulka 4 Doporučené doby činnosti v protichemickém přetlakovém oděvu. [1] 

Při teplotě (°C) Činnost Čas (min) 
25 nepřetržitá 35 
25 s jednou 5 minutovou přestávkou 2x20 
30 nepřetržitá 15 
30 s jednou 5 minutovou přestávkou 2x10 
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5 Rozbor nejpoužívanějších typů oděvu 

 Jak je znázorněno ve statistice, oděvy OPCH 90 PO, Team Master Pro, OCHOM 99 

FIRE, Tychem TK, Chempion Elite a Trellchem jsou nejpoužívanější v užívání HZS ČR, 

proto jsem je vybral k porovnání. U oděvů Trellchem uvádím oděv Trellchem HPS. V této 

kapitole popisuji vybrané oděvy a uvádím k nim technická data. Bohužel k oděvu Tychem TK 

mi odmítl výrobce poskytnout jakékoli informace, proto tento oděv nebudu ve zbytku práce 

dále zmiňovat.  

5.1 OPCH 90 PO 

 

Obrázek 4 Oděv OPCH 90 PO [11] 

Výrobce: ECOPROTECT, spol. s r.o. 

Cena protichemického přetlakového oděvu OPCH 90 PO je 29 900 Kč (bez DPH) 

 

Plně hermetický, přetlakový oděv, který zabezpečuje vysoký stupeň ochrany. To je 

především před životu nebezpečným prostředím, obsahujícím chemické látky neznámého 

složení v kapalné i plynné fázi včetně aerosolů. Je určen pro kompletaci s dýchacím 

přístrojem a maskou, nesenými pod oděvem. 
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5.1.1 Technická data 

Tabulka 5 Technická data k oděvu OPCH 90 PO. [4] 

Hmotnost   
          Kombinéza 4500 g 
          Holínky 3500 g 
Materiál   

          Kombinéza 
Tkanina oboustranně opryžovaná butylkaučukem a retardérem 
hoření 

          Holínky 
PVC s antistatickou úpravou a ocelovou výstuží v podešvi a ve 
špici 

          Rukavice Butylkaučuk 
          Zorník Polymethylmatakrylát 
          Podvlékací rukavice Integrovaná pletenina BA/POP s fyziologickými účinky 
Velikost   
          Kombinéza Univerzální pro osoby do výšky 200 cm a hmotnosti 100 kg 
          Zip Délka 1050 mm 
Barva Signální žlutá 
Max. přetlak 0,4 kPa 

  

Použití: 

• Pro útvary požární ochrany a záchranáře při likvidaci havárií v průmyslu, zemědělství 

a dopravě. 

• Při likvidaci ekologických havárií, spojených s ohrožením života a životního prostředí. 

• V jaderných elektrárnách při údržbě a opravách. 

• U protichemické jednotky armády ČR 

5.1.2 Popis oděvu 

Oděv je střihově řešen jako jednodílná kombinéza, pevně spojena s kapucí, která je 

opatřena velkoplošným panoramatickým zorníkem. Nohavice kombinézy jsou od úrovně 

lýtek zdvojeny, přičemž vnitřní (spodní) část, všitá do nohavice je uzavřena a vytváří tzv. 

dupačky. Dupačky se fixují na nohu tkanicí, zabudovanou v kotníkové části. Vnější část 

nohavice (manžeta) sahá do úrovně kotníků a je ukončena lemem s pruženkou, která se 

přetahuje přes holínky. Konstrukční řešení umožňuje použití různých typů dýchacích přístrojů 

uvnitř kombinézy, která je uzavírána v levé přední části oděvu od temene hlavy až po koleno 

podélně zabudovaným plynotěsným zdrhovadlem. Toto zdrhovadlo se překrývá po celé délce 

chlopní ze stejného materiálu jako je oděv, našitou po jedné jeho straně. Do kapuce jsou 

vsazeny dva výdechové ventily s krytkami z plastu a z opryžované tkaniny, zajišťující přetlak 

v oděvu. Ochranné pětiprsté pryžové rukavice se nasazují na podvlékací textilní rukavice a 

natahují na plastový rukávový kroužek, který se po nasazení rukavic překryje vnější 
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rukávovou manžetou. Spoj se fixuje pružnou spinkou na trn. Vysoké holínky s protiskluznou 

podrážkou a antistatickou úpravou se nasazují na dupačky, které zajišťují ochranu nohou proti 

parám a plynům. Přes holínky se přetahuje vnější manžeta nohavice, která zabraňuje vniknutí 

kapalin do holínky. Oděv lze oblékat na běžnou výstroj s přilbou. Pro rozdílné výšky 

uživatelů je uvnitř oděvu v rozkroku zabudována pružná šle, která při přetažení přes hlavu na 

jedno rameno usnadňuje nošení oděvu uživatelům menšího vzrůstu. [4, 11] 

5.2 Team Master pro 

 
Obrázek 5 Oděv Team Master Pro. [9] 

 

Výrobce: Dräger Safety AG & Co. KGaA, Německo 

 
Cena protichemického přetlakového oděvu Team Master Pro je cca 80 000 Kč bez DPH  

(cena je závislá na konfiguraci oděvu) 

 

Ochranný oděv Team Master Pro je plynotěsný protichemický oděv přetlakový, který 

zabezpečuje vysoký stupeň ochrany před životu nebezpečnými chemikáliemi. Oděv je 

uzpůsoben pro nošení ochranného zařízení dýchacích cest, přilby a celoobličejové masky pod 

ochrannou kombinézou. [12] 
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5.2.1 Technická data 

Tabulka 6 Technická data k oděvu Team Master Pro. [5] 
Hmotnost   
          Oděvu 8000 g 
Materiál   
          Kombinéza Hybridní textilní materiál Himex 
          Holínky Chloroprenkaučuk s ocelovou podrážkou a ocelovou špičkou 
          Rukavice Butylkaučuk nebo fluorkaučuk 
          Zorník Speciální polyvinylchlorid 
Velikost   
          Kombinéza XL - 180 až 200 cm výška osoby, L - 160 až 185 výška osoby 
          Holínky velikost 43 nebo 46 
          Rukavice velikost 10 nebo 11 
Barva Zvenčí modrá, uvnitř šedá 
Teplota užití   
          Při zásahu  -30 až + 60 °C 
          Při skladování  -15 až + 25 °C 

  

Použití 

Ochrana těla před plynnými, kapalnými, aerosolovými a pevnými chemikáliemi 

5.2.2 Popis oděvu 

 Oděv Team Master Pro je střihově řešen jako jednodílná kombinéza, pod níž se nosí 

podvlékací oblečení. Je jím prodyšný a pot sající pracovní oděv, vlněné ponožky a bavlněné 

pětiprsté rukavice. S kombinézou je pevně spojena kapuca, která je opatřena zorníkem ze 

speciálního PVC nebo zorníkem proti pocení Antiflog. Součástí oděvu je buď ventilační 

ventil SU 30 i nebo Aerotec PT nebo také bezpečnostní přepínač SU 120. Konstrukční řešení 

umožňuje použití různých typů dýchacích přístrojů uvnitř kombinézy, která je uzavíratelná 

plynotěsným zipem. Tento uzávěr je koncipován svisle, vpředu bočně a poskytuje velký otvor 

k oblékání i vysvlékání bez cizí pomoci. Ochranné pětiprsté rukavice se nasazují na bavlněné 

rukavice. Ochranné rukavice jsou připevněny pomocí upevňovacího kroužku a manžety a je 

možná jejich výměna. Další součástí oděvu jsou vysoké holínky,které jsou upevněny pomocí 

originální spony a je také možná jejich výměna. Holínky jsou opatřeny ocelovou špičkou pro 

ochranu nohy proti pádům různých předmětů a ocelovou podrážkou pro ochranu chodidla 

před různými ostrým předměty. Oděv se vyrábí pro dvě výšky uživatelů a to ve dvou 

velikostech  L a XL. [5] 
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5. 3 OCHOM 99 FIRE 

 

 

Obrázek 6 Oděv OCHOM 99 FIRE [6] 

 

Výrobce: Rescue Technical and Training Institute s.r.o. 

OCHOM 99 FIRE je protichemický, protibiologický a protiradiační neventilovaný 

oděv určený pro práci s dýchacím přístrojem, který je nošen pod oděvem.  
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5.3.1 Technická data 

Tabulka 7 Technická data k oděvu OCHOM 99 FIRE [6] 

Hmotnost   
          Kombinéza 5500 g 
          Holínky 2800 g (velikost č. 44) 
Materiál   

          Kombinéza 
Tkanina oboustranně opryžovaná butylkaučukem s 
retardérem hoření 

          Holínky 
Zavalovaná kaučuková směs s antistatickou úpravou a 
ocelovou tužinkou 

          Rukavice Pryžované BUTOJECT 898 
          Podvlékací rukavice Integrovaná pletenina BA/POP s fyziologickými účinky 
Velikost   
          Kombinéza Univerzální pro osoby do výšky 200 cm a hmotnosti 100 kg 
          Zip Délka 1500 mm 
          Holínky max. č. 44 
Barva Signální žlutá 
Odolnost   
          Proti oděru > 2100 cyklů 
          Proti vzniku trhlin > 250 000 cyklů 
 

Použití  

• Oděv je určen pro armádní použití a je zaveden ve výzbroji Armády ČR. 

• Složky požární a civilní ochrany. 

• U speciálních složek v chemických továrnách. 

5.3.2 Popis oděvu 

Oděv je střihově řešen jako jednodílná kombinéza pevně spojena s kapucí, která je 

opatřena velkoplošným zorníkem. Nohavice kombinézy jsou od úrovně lýtek zdvojeny, 

přičemž vnitřní (spodní) část, všitá do nohavice, je uzavřena a vytváří tzv. dupačky. Tyto 

dupačky se fixují na nohu tkanicí, našitou v kotníkové části. Vnější část nohavice (manžeta) 

sahá po kotníky a je ukončena lemem s pruženkou, která se přetahuje přes holínky. V levé 

přední části oděvu od temene hlavy až po koleno je všitý plynotěsný zip, který je opatřen 

ochrannou chlopní. Do kapuce jsou vsazeny tři výdechové ventily s krytkami z plastu (jedna 

na přední části kapuce, dvě na zadní části kapuce). Do zádové části oděvu (v prostoru vaku) 

se vkládá ochranný pás z elastické tkaniny, který se k oděvu připevňuje suchými zipy. Uvnitř 

oděvu jsou v úrovni stehen našity upínací popruhy, které upevněním k horní části stehen 

usnadňují nošení oděvu. Pod pryžové rukavice se nasazují ještě jedny bavlněné rukavice. 
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Pětiprsté pryžové rukavice se natahují na plastový rukávový kroužek a překrývají vnější 

rukávovou manžetou. Spoj se fixuje pružnou spinkou na trn. Vysoké holínky s protiskluzovou 

podrážkou a antistatickou úpravou, určené do chemicky agresivního prostředí, se nazouvají na 

dupačky, které zajišťují ochranu nohou proti parám a plynům. Přes holínky se nasazuje vnější 

manžeta nohavice, která zabraňuje vniknutí kapalin do holínky. Obuv se dodává v různých 

velikostech. Oděv lze oblékat podle vnější teploty na běžnou výstroj, doporučuje se však 

použití bavlněného spodního prádla. [10] 

5. 4 Chempion Elite 

 
Obrázek 7 Oděv Chempion Elite [16] 

 

Výrobce: MSA Auer GmbH   
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5.4.1 Technická data 

Tabulka 8 Technická data oděvu Chempion Elite. [7] 

Hmotnost   
          Oděv 6500 g 
Materiál   

          Kombinéza 
Několikavrstvé speciální fólie nanášené na 
nosnou tkaninu 

Velikost   
          Kombinéza Univerzální pro osoby od výšky 170 do 200 cm 
          Rukavice č. 10 
          Holínky č. 46 
Odolnost Klasifikace 
          Proti oděru 6 
          Pevnost švů 5 
          Pevnost při ohybu 1 
          Odolnost proti hoření 1 
          Odolnost proti průpichu 4 
 
Použití 

• Složky požární ochrany 

• Elektrárny a energetika  

• Jaderný průmysl 

• Čištění odpadních vod 

5.4.2 Popis oděvu 

Jednodílný oděv, který je zhotoven z vícevrstvého materiálu spojeného s podkladem 

ze syntetických mikrovláken. Je vybavený vyměnitelným, trvale upevněným průzorem s 

povlakem proti zamlžování, vyměnitelnými rukavicemi a holínkami, plynotěsným zipem a 

dvěma oblekovými ventily. Zádová část je zvětšena a přizpůsobena pro dýchací přístroj se 

stlačeným vzduchem. Hlavová část je dostatečně velká, takže uvnitř obleku lze nosit 

ochrannou přilbu. Zip vpředu probíhá od pravé nohy až k hlavě. Ochranný oděv samotný 

neplní funkci ochranného dýchacího přístroje. Musí být používán spolu s dýchacím přístrojem 

se stlačeným vzduchem, který je umístěn na zádech. Vydechovaný vzduch prochází 

výdechovým ventilem masky do obleku a odtud oblekovými ventily do okolního prostředí. 

Spolu s tímto přístrojem oblek chrání nositele před jedovatými látkami a sloučeninami 

poškozujícími kůži, a zároveň před nedostatkem kyslíku. Díky dýchacímu přístroji se 
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stlačeným vzduchem se nositel může volně pohybovat. Nošení ochranného oděvu a dýchacího 

přístroje vystavuje nositele fyzické zátěži. Proto musí být v dobré fyzické kondici. [7] 

5.5 Trellchem HPS 

 
Obrázek 8 Oděv Trellchem HPS [17] 

Výrobce: Trelleborg Protective Products AB, Švédsko 
 

5.5.1 Technická data 

Tabulka 9 Technická data k oděvu Team Master Pro. [15] 

Hmotnost 6 800 g 
Materiál   

          Kombinéza 
Polyamidová látka z vně pokrytá Viton/butylovou pryží a zevnitř 
chloropanem a superpolymerovou bariérou 

          Holínky Nitrilová pryž 
          Rukavice Chloroprenová pryž nebo Viton/Butylová pryž 
          Zip Plynotěsný zip potažený chloroprenem 
          Zorník PVC 
          Švi Šité aramidovým vláknem 
Velikost   
          Kombinéza Velikosti S, M, L, XL, XXL (výška 170 - 200 cm) 
          Holínky Velikosti č. 41, 43, 45, 46 
Barva Červená 
PovolenáTeplota   
          Při zásahu  -40 až + 65 °C 
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Použití 

• Složky požární a civilní ochrany. 

• U speciálních složek v chemických továrnách. 

5.5.2 Popis oděvu 

Protichemický přetlakový oděv Trellchem HPS je střihově řešen jako jednodílná 

kombinéza. Kombinací elastomerů a plastů s tkanou textilií je silný a pružný materiál, který 

nabízí jedinečnou chemickou bariéru. Ochrana proti široké škále chemikálií a vynikající 

odolnost vůči agresivním chemickým látkám zajišťuje splnění všech požadavků a náročných 

norem na materiál. Součástí oděvu je velký panoramatický zorník, který je upevněn v kapuci. 

Na zorníku je nalepena ochranná odtrhovací fólie, která chrání před poškrábáním a umožňuje 

rychlé a snadné očištění po postříkání chemickou látkou. Na zorník je možno nanést 

protimlžící gel k dočasné ochraně před zamlžováním. Od kolene ke kapuci vede na levé straně 

oděvu plynotěsný zip. Nohavice jsou řešeny jako dupačky, na které se ještě natahují vnější 

ponožky a pak až holínky z nitrilové pryže. Další součástí oděvu jsou vyměnitelné rukavice 

z chloroprenové nebo Viton/butylové pryže, pod něž se oblékají ještě rukavice ze stříbřitě 

barevné polymerové bariery a na ně se ještě natáhnou pletené kevlarové rukavice. 

Protichemické rukavice jsou upevněny na rukávové kroužky. Ochranný oděv je konstruován 

pro použití společně s dýchacím přístrojem v kombinaci s celoobličejovou přetlakovou 

maskou. Kombinéza je řešena pro nošení podobleku a ochranné helmy. Přebytečný vzduch je 

z oděvu ventilován dvěmi přetlakovými ventilky. [15] 
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6. Údržba 

 V této kapitole se zabývám nároky, které jsou kladeny na provoz uvedených oděvů: 

- Čištění 

- Skladování 

6.1 Čištění 

 Čištění oděvů je vesměs stejné. Proto jsem zde shrnul čištění pro všechny uvedené 

oděvy, kterými se zabývám. 

 Po každém použití se musí oděv očistit a ošetřit. Zejména zbavit mechanických 

nečistot setřením a opláchnutím vodou, popř. vlažnou vodou se saponátem. Pokud je to 

možné, tak čištění provozovat v oblečeném stavu. Ventilové podložky se čistí odděleně čistou 

teplou vodou. 

Jestliže byl oděv použit v prostředí s nebezpečím výskytu biologických nebo 

bakteriologických látek, je vhodné oděv opláchnout 10 % vodným roztokem chloraminu.  

Radioaktivní prach či aerosol postačí smít z oděvu vodou se saponátem, přičemž je 

třeba dokonalost omytí zkontrolovat dozimetrickým přístrojem.  

Oděvy zasažené kapalnou chemickou látkou organického původu, je třeba nejdříve 

dokonale omýt vlažnou vodou, pak svléknout a vyprat ve vodě s 10% roztokem uhličitanu 

sodného o teplotě až 60 °C po dobu 1 hodiny. Oděv Chempion Elite se pere při teplotě max. 

30 °C a Trellchem HPS při max. 40 °C. Takto vypraný oděv osušit a nechat minimálně 24 

hodin odvětrat. 

Po vysušení je třeba oděv z obou stran zaprášit mastkem proti případnému slepení při 

skladování. Oděv musí být po ošetření zevně a následně po svlečení i zevnitř dezinfikován a 

vysušen. Dezinfekce se provádí 1 % roztokem Ajatinu po dobu 10 min u oděvu OPCH 90 PO 

a OCHOM 99 FIRE, přípravkem EW 80 u oděvu Team Master Pro a přípravkem Auer 90 u 

oděvu Chempion Elite . Po skončení čištění a sušení je třeba natřít zip mazací tyčinkou a 

prověřit jeho funkčnost. Veškerá očista se dělá na místě mimo exponovanou zónu. Při čištění 

se nesmí používat chemických rozpouštědel, jako je aceton, benzin, benzen, toluen.              

[4, 5, 6, 7, 11] 



 

 22 

6.2 Skladování 

 V této kapitole je uvedeno skladování pro určené oděvy, jimiž jsou OPCH 90 PO, 

Team Maser Pro, OCHOM 99 FIRE, Trellchem HPS. Není zde uveden oděv Chempion Elite, 

protože k tomuto oděvu mi nebyli poskytnuty potřebné informace. 

Očištěný suchý oděv se musí skladovat v temném, chladném, suchém a vzdušném 

prostředí, bez tlaku a napětí. Toto prostředí nesmí obsahovat výpary z rozpouštědel. Je nutno 

se vyvarovat UV-záření a přímého slunečního záření. Teplota skladování musí být od -15 do 

25 °C 

Oděvy OPCH 90 PO, OCHOM 99 FIRE, Team Master Pro lze skladovat v brašnách. 

Typ Trellchem HPS se skladuje v plastovém vaku. Všechny oděvy lze skladovat zavěšené. U 

typu OCHOM 99 FIRE při skladování v brašně musí být oděv uložen v tmavé fólii a části 

z černé pryže samostatně zabaleny.  

Oděv Team Master Pro se skladuje buď pověšený za holínky, aby se kapuce dotýkala 

podlahy, nebo přehozený přes tyč, aby holínky stáli na podlaze a nebo se použije speciální 

věšák. Ve voze se oděv složí tak, aby nebyl pod tlakem (ne násilím) a buď se vsune do 

speciální tašky a nebo položí naplocho do přihrádky naplněné textilem.  

U oděvu Trellchem HPS musí být při skladování otevřený zip a oděv se musí 

minimálně jednou za rok rozložit. Nemůže se ukládat více oděvů na sebe. Jako u Team 

Masteru Pro musí, při zavěšení oděvu, dosahovat boty na podlahu. [4, 5, 6, 7, 11] 



 

 23 

7 Zkoušení oděvu 

Zkoušení oděvu obsahuje : 

• Vizuální prohlídku. 

• Funkční zkoušku spolehlivosti. 

• Tlakovou zkoušku těsnosti. 

Zkouška se provádí: 

• Před zavedením oděvu do používání. 

• Po každém použití. 

• Po opravě. 

• Min. 1 x za 6 měsíců při skladování (dle řádu chemické služby) 

Zkoušku provádí vyškolený pracovník chemické služby. 

7.1 Vizuální prohlídka 

Při této prohlídce se kontroluje: 

• Kompletnost soupravy (zda nechybí např. rukavice nebo holínka). 

• Stupeň mechanického poškození (např. natržení, propálení, popraskání, ztráta 

pružnosti, snížení průhlednosti, správné nastavení krytky ventilu). 

• Barevná změna nebo naleptání chemikáliemi. 

7.2 Zkouška funkčnosti 

Zjišťuje se funkčnost a spolehlivost: 

• Plynotěsného zipu (snadnost uzavírání a otevírání až do  krajní polohy). 

• Zorníku (zda není popraskaný nebo zda případné poškrábání výrazně neomezuje 

Průhled přes zorník a nebo nedochází k odlepování těsnící linie zorníku.) 

• Ventilků (neporušenost pryžových ventilů a čistota sedla pod ventilky) 

7.3 Tlaková zkouška těsnosti 

Obsahem zkoušky je ověření tlakové těsnosti oděvu a ventilků. Zkouška se provádí při 

pokojové teplotě, což je přibližně 20 °C. Doba zkoušky je přibližně jednu hodinu. 

Ke zkoušce oděvu je zapotřebí tlakoměr, stopky a zařízení pro vytvoření přetlaku 

v oděvu. Tím může být například tlaková láhev s manometrem a redukčním ventilem, která je 

běžně ve výzbroji  HZS ČR. K tlakové zkoušce vyrábí firma "K&V" s.r.o. universální přístroj, 
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který lze použít na všechny typy hodnocených oděvů. Finanční náklady na takovouto zkoušku 

tak mohou být pro všechny vlastníky hodnocených oděvů stejné. 

7.3.1 Tlaková zkouška těsnosti oděvu 

Tato kapitola se zabývá tím, jak se má dle výrobce oděvu provádět jeho tlaková 

zkouška pomocí speciálních zařízení, které výrobce dodává. Ovšem zkoušku lze provést, jak 

je uvedeno výše, i universálním přístrojem.  

Zkoušku je třeba provádět v místnosti bez průvanu, aby nedošlo k chybnému odečtu 

hodnot. K nafukování oděvu se používá stlačený vzduch.  

OPCH 90 PO 

Průběh zkoušky:   

1. Dokonale uzavřít oděv plynotěsným zipem, nasadit rukavice a zajistit spinkou 

2. Sejmout víčka ventilů a vytáhnout pryžové ventilky. Do těchto otvorů nasadit víčka se 

vstupy pro připojení tlakového vzduchu a manometru. 

3. Oděv nafouknout vzduchem na hodnotu 1,8 kPa 

4. Nechat poklesnout tlak na 1,7 kPa a poté znovu natlakovat na 1,8 kPa, z důvodů 

relaxace materiálu kombinézy při tlakování nebo použitím chladného vzduchu. 

5. Během dalších 3 minut nesmí tlak poklesnout na 1,4 kPa. 

V případě vyššího poklesu zjistit pomocí mýdlového roztoku místa netěsnosti. [4] 

Team Master Pro 

Průběh zkoušky: 

1. Zkušební víčko se připevní na pravý ventil a připojí na Porta Control. 

2. Těsnící zátkou se uzavře zkušební hadice 

3. Na levý ventil se připevní další zkušební víčko, které se spojí s pistolí na stlačený 

vzduch pomocí spojovací hadice a hadicové svorky 

4. Pokud je sestavené schéma (Obrázek 9), následuje otevření hadicové svorky a spuštění 

pistole na stlačený vzduch. Oděv se nechává nafouknout, dokud Porta Control 

neukazuje 1,75 kPa. 

5. Po dobu 10 min se udržuje tlak na minimálně 1,7 kPa, aby došlo k vyrovnání tlaku a 

teploty.  

6. Nyní se odpojí pistole na stlačený vzduch. Poté otevře hadicová svorka a zůstává 

otevřená dokud nepoklesne tlak na 1,65 kPa. 

7. Po 6-ti minutách se odčítá tlak na zařízení Porta Control. Pokud je pokles tlaku menší 

než 0,3 kPa, je oděv považován za těsnící. Pokud je pokles tlaku větší jak 0,3 kPa, je 
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třeba najít (pomocí mýdlového louhu) a opravit poškozené místo. Poté se zkouška 

opakuje. [5] 

 

Obrázek 9 Schéma pro zkoušku oděvu (1-zkušební víčko, 2-těsnící zátka, 3-zkušební víčko, 

4-hadicová svorka, 5-zařízení Porta Control). [5]  

OCHOM 99 FIRE 

Průběh zkoušky: 

1. Podle schéma zapojení, které je na Obrázku 10, se zapojí souprava k provedení 

k tlakové zkoušky.  

2. Pomocí soupravy, která je znázorněna na Obrázku 11 se nafoukne měřený oděv 

stlačeným vzduchem na 1,8 kPa. 

3. Poté se nechá poklesnout tlak na 1,7 kPa (z důvodu relaxace materiálu nebo použití 

chladného vzduchu) a opětovně natlakuje na 1,8 kPa (tento postup se minimálně 3x 

opakuje) 

4. Dále se nechá tlak samovolně poklesnout na 1,6 kPa. 

5. Během následujících 6 minut nesmí tlak v oděvu poklesnout pod 1,4 kPa. Pokud tlak 

poklesne na méně jak 1,4 kPa, musí se pomocí mýdlového roztoku zjistit netěsnosti a 

zajistit jejich oprava. [6] 
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Obrázek 10 Schéma zapojení aparatury k provedení tlakové zkoušky oděvu. (1a,b- zdroj 

tlakového vzduchu, 2- přívodní hadice s redukčním ventilem, 3- měřící hadice se vzdušníkem, 

4- manometr, 5- odpouštěcí ventil, 6- kombinéza, 7- zaslepený ventil) [6] 

 

Obrázek 11 Souprava k provedení tlakové zkoušky (1- propojovací hadice, 2- propojovací 

hadice, 3- vzdušník, 4- záslepka ventilové komory, A, C- přípojka na tlakový vzduch, B, F- 

ventilová komora oděvu,  D- redukční ventil, E- manometr). [6] 

Chempion Elite 

Postup zkoušky: 

1. Nafouknout oděv na tlak 2,5 kPa. 

2. Nechat stabilizovat 3 minuty. 

3. Snížit tlak na 1,6 kPa (zkušební tlak). 

4. Během následujících 3 minut nesmí poklesnout tlak o více jak 0,2 kPa. [7] 
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Trellchem HPS 

Postup zkoušky: 

1. Po zaslepení výdechových ventilků a instalaci adaptéru se přes ventil adaptéru 

nafoukne oděv na tlak 1,75 kPa 

2. Dále se sníží tlak na 1,7 kPa a udržuje po dobu 10 minut. V případě nutnosti se oděv 

dofukuje. 

3. Po uplynutí této doby se tlak upraví na testovací, což je 1,65 kPa a spustí se časomíra. 

Během následujících 6 minut nesmí tlak v oděvu poklesnout pod hodnotu 1,35 kPa. 

[17] 

7.3.1 Tlaková zkouška těsnosti ventilků 

Výrobce oděvu OPCH 90 PO a Trellchem HPS neuvádí v návodu na použití tlakovou 

zkoušku ventilků, proto ji zde nepopisuji. 

Team Master Pro 

Postup zkoušky: 

1. Navlhčená ventilová podložka se nasadí na ventil, otevře se uzávěr a zvenku vtlačí do 

ventilu zkušební zátka. 

2. Sestavení zkušebního zařízení (Obrázek 12): zkušební víčko se připojí na zařízení 

Porta Control a na zkušební hadici se připevní pumpovací balónek.  

3. Dále následuje otevření hadicové svorky. Pomocí pumpovacího balónku se vytvoří 

podtlak 1 kPa a následně uzavře hadicová svorka.  

4. Po uplynutí 1 minuty se odečte tlak ze zařízení Porta Control. Pokud je změna tlaku 

menší než 0,1 kPa, provádí se zkouška druhého ventilu. Pokud je změna tlaku větší 

než 0,1 kPa, prohlédne se ventilová podložka a vyčistí. Pokud je změna tlaku opět 

větší než 0,1 kPa, vymění se ventilová podložka. [5] 
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Obrázek 12 Schéma zkušebního zařízení (1-hadicová svorka, 2-zařízení Porta Control.[5] 

OCHOM 99 FIRE 

1. Do měřící soustavy (Obrázek 13)se napustí stlačený vzduch na hodnotu 1,2 kPa 

2. Pak se nechá přirozeně poklesnout na 1,0 kPa 

3. Po dosažení hodnoty tlaku 1,0 kPa, započne měření času, které trvá 1 minutu, v této 

době nesmí tlak poklesnout pod 0,8 kPa 

4. Pokud je pokles tlaku vyšší než 0,2 kPa, musí se provést vizuální kontrola ventilové 

komory na přítomnost nečistot, důkladně navlhčit ventilek a zkoušku opakovat. 

5. Jestli opakovaně dochází k nepřípustnému poklesu tlaku, je třeba ventilek opravit nebo 

vyměnit. [6] 

 

Obrázek 13 Schéma zapojení aparatury k provedení tlakové zkoušky ventilku. (1a,b- zdroj 

tlakového vzduchu, 2- přívodní hadice s redukčním ventilem, 3- měřící hadice s trojramennou 

spojkou, 4- manometr, 5- nástavec pro měření ventilku, 6- kombinéza, 7- vzdušník) [6] 
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Chempion Elite 

Zkouška se provádí např. na zařízení od firmy "K&V" s.r.o., kde zkouška spočívá ve 

1. Vytvoření podtlaku 1 kPa. 

2. Při následující minutě nesmí překročit změna tlaku 0,1 kPa 

Při zjištění netěsnosti, je nutné vyměnit buď disk ventilu, nebo celou sestavu ventilu. [7] 
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8 Servis 

 V této kapitole jsou popsány nároky na opravy prováděné v servisech pro jednotlivé 

typy oděvů.  

8.1 Dislokace a počet servisních míst 

OPCH 90 PO 

V České Republice je pouze jediné servisní místo pro tento oděv a to se nachází ve 

Zlíně (sídlo firmy) 

Team Master Pro 

Firma Dräger má v České Republice dvě servisní místa pro oděv Team Master Pro a 

těmi jsou Dräger Praha a Dräger Ostrava. 

Trellchem HPS 

Firma Trelleborg má v České republice jediné servisní místo a to je K&V s.r.o. 

Lounky v Roudnici nad Labem 

8.2 Oprava oděvu 

Do servisu se posílají oděvy, na kterých jsou zjištěny závady většího rozsahu. V praxi 

se využívá servisu i u menšího odření nebo proříznutí. 

OPCH 90 PO 

Záleží na druhu a velikosti závady. Při závadách menšího rozsahu lze oděv opravit u 

uživatele. Při závažnějších závadách je nutno oděv odeslat výrobci k opravě. Mezi závady 

malého rozsahu patří:  

• Správné nastavení nebo doplnění víčka ventilu 

• Výměna pryžového ventilu 

• Zadrhování zipu (při zadrhování se zip natře mazací tyčinkou) 

• Výměna poškozených rukavic nebo holínek 

• Teoretická oprava malého poškození oděvu, což je odření pryžové vrstvy do 5 cm2     

nebo proříznutí oděvu do délky 2 cm (Pomocí opravárenského balíčku, který je 

přiložen k oděvu. Obsahuje záplaty, hadříky na očištění a speciální lepidlo.)  V praxi 

je ale preferováno využití služeb výrobce. 

Mezi závady většího rozsahu patří: 

• Vadnost plynotěsného zipu 

• Utržení spinky 
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• Vadnost zorníku 

• Poškození většího rozsahu [4] 

U oděvu OPCH 90 PO se nejčastěji objevují závady na švech, rukavicích a přetlakových 

ventilech. Do servisu jsou zasílány požadavky na hermetizaci švů, výměnu ventilů nebo 

rukavic. 

Team Master Pro 

Podle druhu závady, se uživatel rozhoduje, zda zaslat oděv do servisu k opravě nebo 

zvládne opravu sám. Při poškození výměnných dílů, zvládne výměnu poškozených dílů (dle 

doporučení výrobce) proškolený pracovník. Jedná se: 

- o výměnu rukavic 

- o výměnu ventilků 

Pokud uživatel zpozoruje jiné nedostatky na svém oděvu, než je porucha ventilků nebo 

závada na rukavicích, musí jej k opravě zaslat do patřičného servisu. [5] 

U oděvu Team Master pro se nejčastěji objevují závady na zornících a plynotěsných 

zipech. Jak uvádí výrobce, k nejčastějším opravám patří právě výměna zorníků a  

plynotěsných zipů. 

Trellchem HPS 

Výměnné součásti oděvu, jako jsou Vinitové O – kroužky, regulační ventil, 

průchodka, přetlakové ventilky, obličejová a pryžová manžeta, se musí měnit nejpozději po 

uplynutí doby 5 let.    

 Uživatel oděvu může provést drobné opravy, které souvisí s výměnou rukavic nebo 

manžet. Při ostatních závadách je potřeba kontaktovat příslušný servis. [15] 

 Nejčastější závada, kvůli které je oděv zasílán do servisu k opravě, je mechanické 

poškození z důvodu průpichu matriálu.   

8.3 Doba opravy 

Čas, který potřebuje servis na opravu oděvu a jeho zaslání zpět, je těžko stanovitelný. 

Závisí na závažnosti závady, z čehož pak vyplývá i různá délka opravy. 

OPCH 90 PO 

Výrobce udává, že se doba opravy může pohybovat přibližně kolem 2 – 3 týdnů. 

Team Master Pro 

Servis je schopen například zorník vyměnit za 1 den, ale je nutné objednat servisní 

produkty pro tuto opravu z firemního skladu, což trvá přibližně 2 týdny. 
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Trellchem HPS 

 Čas potřebný k opravě oděvu se pohybuje v rozmezí 1 až 20 dnů, v závislosti na druhu 

poškození. 

8.4 Ceny oprav  

 Příklady finančních nákladů, které jsou spojeny s opravou nebo výměnou některých 

dílu oděvu provedené servisem: 

Tabulka 10 Příklady cen za opravy 

Cena opravy (Kč) 
Oprava 

OPCH 90 PO Team Master Pro Trellchem HPS 

Zorníku 1400 cca 11 153 6087 

Zipu 3480 cca 21 000 cca 17 000 

Rukavic 410 1201 1044 

Ventilků 20 75 449 
 

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. 
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9 Životnost 

 V této kapitole je popsána životnost jednotlivých typů protichemických přetlakových 

oděvů. 

Tabulka 11 Doba záruky oděvů. [4,5,6]  

Oděv Záruka (roky)  
Prodloužení 

záruky Životnost (roky) 
OPCH 90 PO 2 Ano 10 
Team Master Pro 2 Ano 10 
OCHOM 99 FIRE 2 Ano Výrobce neuvádí 
Trellchem HPS 2 Ano 15 
Chempion Elite Výrobce odmítl poskytnout  
 

OPCH 90 PO 

Výrobce udává životnost oděvu minimálně 10 let. Za funkčnost oděvu ručí výrobce 

v čase 24 měsíců od jeho prvního použití, pokud byl dodržen předepsaný způsob skladování a 

doba prvního použití nepřesáhla 3 roky od doby dodání zboží. Ale je možné záruku 

prodloužit. Prodloužení může být poskytnuto po celkové odborné kontrole u výrobce. Záruky 

dodavatel prodlužuje i u některých 15-ti letých oděvů. [4] 

Team Master Pro 

Bez používání a při dodržení zde doporučených podmínek skladování a intervalů 

údržby zůstávají vlastnosti materiálu u ochranného oděvu Team Master Pro, jak udává 

výrobce, zachovány minimálně po dobu 10-ti let. Při častějším používání se může životnost i 

při  předpisovém skladování a údržbě zkrátit. [5] 

OCHOM 99 FIRE 

 Uváděná záruční doba u oděvu OCHOM 99 FIRE je 24 měsíců ode dne prodeje 

uživateli. Po dobu záruční doby je uživatel povinen vést „Záznam o provozu a údržbě“ Po 

skončení záruční doby může uživatel zaslat oděv, spolu se „Záznamem o provozu a údržbě“ 

k posouzení výrobci. Ten rozhodne o případném prodloužení záruky. [6] 
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10 Multikriteriální analýza  

Multikriteriální analýza (MCA) se zabývá hodnocením možných alternativ podle 

několika kritérií, přičemž alternativa hodnocená podle jednoho kritéria zpravidla nebývá 

nejlépe hodnocená podle kritéria jiného. Metody vícekriteriálního rozhodování řeší konflikty 

mezi vzájemně protikladnými kritérii. Jde o metodu, která má za cíl shrnout a utřídit zjištěné 

informace.  

Pojem alternativa označuje každé řešení z výběrové sestavy. Kritérium je vlastnost, 

kterou u dané alternativy posuzujeme. Každému kritériu je přiřazena váha, která vyjadřuje 

důležitost jednotlivých kritérií vzhledem k ostatním. 

 

Postupné kroky metody 

• Identifikují se alternativy. 

• Rozhodne se o kritériích (faktorech), které budou určující při rozhodování.  

• Podrobné hodnocení dopadu každé alternativy na každé kriterium.  

• Každému z kritérií (faktorů) se určí jeho relativní váha (významnost). Vzniknou tak 

vlastně indikátory významnosti hlavních dopadů.  

 

Metoda rozhodovací matice (DMM – Decision Matrix Method)  

Je nejjednodušší metodou vícekriteriálního rozhodování (multikriteriální 

optimalizace). Jedna z jejích variant spočívá v hodnocení váhy (důležitosti) jednotlivých 

kritérií bodovou stupnicí od „1“ do „10“ tak, že stupeň 1 je přiřazený nejmenší důležitosti a 

stupeň 10 největší. Stejnou stupnicí se hodnotí i to, jak jednotlivé varianty řešení vyhovují 

zvoleným kritériím, tzn. od „1 – nevyhovuje“ až po „10 – vyhovuje ideálně“. Za výsledné, 

tzv. agregované kritérium se volí největší vážený součet, tzn. součet součinů hodnocení míry 

splnění kritérií a jejich váhy. 
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Tabulka 12 Příklad metody rozhodovací matice [8] 

Hodnocení variant 
Kritérium Váha 

Oděv 1 Oděv 2 Oděv 3 

Cena oděvu 10 9 6 5 

Životnost 7 8 9 6 

Počet servisních míst 6 7 8 9 

Cena oprav 8 6 7 8 

Vážený součet 236 227 210 

Pořadí  1. 2. 3. 

 

Při této metodě jsou sporné dva aspekty. Vysoký podíl subjektivity v hodnocení, jak 

jednotlivé varianty řešení vyhovují zvoleným kritériím a subjektivní určení váhy jednotlivých 

kritérií. [8] 

10.1 Kritéria rozhodovací matice 

Životnost – Jako nejdůležitější kritérium jsem zvolil životnost oděvu, u kterého posuzuji, jak 

dlouhou poskytuje výrobce záruku na zakoupený oděv, dále jestli je možné záruku prodloužit 

a na jakou dobu garantuje udávané vlastnosti oděvu při řádném používání. Váha kritéria 8 

Servisní místa v ČR – Toto kritérium zahrnuje počet a dislokaci servisních míst. Je rozdíl, 

jestli bude mít výrobce jedno servisní místo a uživatelé budou oděv vozit k opravě například 

až ze vzdálenosti 420 km nebo jich bude mít více a maximální vzdálenost se sníží na 220 km. 

Samozřejmě záleží i na rozložení těchto servisů po republice. Váha kritéria 5 

Maximální doba opravy – Doba po kterou uživatel nebude mít z důvodu opravy oděv 

k dispozici. Určit dobu opravy je velice těžké, záleží na druhu a závažnosti jednotlivých 

oprav. Proto zde uvádím maximální dobu, kterou potřebuje výrobce na provedení opravy. 

Váha kritéria 6 

Cena opravy – V tomto kritériu posuzuji ceny jednotlivých oprav uvedené v Tabulce 10, 

které mi poskytli výrobci vyplněním dotazníku (Příloha 1). Váha kritéria 7 

Skladování – Způsob skladování ve voze má velký význam, protože u vybavování vozu je 

velice důležitý prostor, který zabírají jednotlivé prostředky. Z tohoto důvodu by měl oděv 

zabírat prostor co nejmenší. Váha kritéria 3 
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Náročnost tlakové zkoušky – Toto kritérium by mělo obsahovat náročnost tlakové zkoušky 

oděvu a ventilků. Ovšem z této řady mnou vybraných a vzájemně porovnávaných oděvů se 

průběhem zkoušky ventilků ve svém návodu zabývá pouze výrobce Dräger. Váha kritéria 3 

Možnost provedení opravy uživatelem – Účelem tohoto hodnotícího kritéria je posoudit, 

zda výrobce zvážil i možnost drobných oprav nebo výměny jednotlivých částí samotným 

uživatelem oděvu. Váha kritéria 7 

10.2 Ohodnocení oděvu 

Životnost 

U všech tří hodnocených oděvů poskytuje výrobce záruku v trvání dvou let. Po 

uplynutí této doby je ochoten posoudit stav oděvu a trvání záruky prodloužit. Posouzení je 

závislé na dodržování pokynů k užívání a údržbě uživatelem. U typu oděvu Trellchem HPS 

uvádí výrobce životnost až 15 let, u oděvů OPCH 90 PO a Team Master Pro je běžná 

životnost 10 let. 

Servisní místa 

Oděv Team Master Pro má v ČR 2 servisní místa a to v Praze a Ostravě. Ze zbylých 

dvou oděvů má každý pouze jedno servisní místo a jejich dislokace není úplně ideální 

(Roudnice nad Labem a Zlín).  

Maximální doba opravy  

OPCH 90 PO   21 dní 

Team Master Pro       14 dní 

Trellchem HPS          20 dní 

Cena opravy 

 Z uvedených příkladů cen oprav je typ OPCH 90 PO jednoznačně nejlevnější. U dále 

uváděných dvou oděvů vycházejí opravy dráž. Oděv Trellchem HPS je o něco málo levnější 

než Team Master Pro. (Tabulka 10) 

Skladování 

 Typ OPCH 90 PO je nejméně náročný na uložení při zavěšování oděvu a je lépe 

uskladnitelný ve voze. 

Náročnost tlakové zkoušky 

 Náročnost tlakové zkoušky je u všech oděvů v podstatě stejná, liší se snad jen nepatrně 

v době zkoušky. O oděvu OPCH 90 PO a Trellchem HPS výrobce nepopisuje tlakovou 

zkoušku ventilků, proto je tato zkouška špatně proveditelná. 
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Možnost provedení opravy uživatelem 

Uživatel může provést u oděvu  

• OPCH 90 PO výměnu rukavic, holínek, pryžových ventilků a opravu menších defektů. 

• Team Master Pro výměnu rukavic a ventilků. 

• Trellchem HPS výměnu manžet a rukavic. 

Tabulka 13 Rozhodovací matice pro posuzované oděvy 

Hodnocené oděvy 
Kritérium Váha  

OPCH 90 PO Team Master Pro Trellchem HPS 
Servisní místa v ČR  5 3 7 3 
Životnost 8 6 6 8 
Maximální doba opravy  6 6 8 6 
Cena opravy  7 9 2 4 
Skladování 3 6 5 5 
Náročnost tlakové zkoušky  3 2 7 2 
Možnost provedení opravy uživatelem  7 7 6 5 

Vážený součet 235 223 199 

Pořadí 1. 2. 3. 
 

Z multikriteriální analýzy provedené na základě servisních a provozních nároků oděvů 

vyplynulo, že z tohoto hlediska je nejvhodnější oděv OPCH 90 PO, za ním se umístili oděvy 

Team Master Pro a následoval Trellchem HPS. 
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11 Závěr 

 Cílem mé práce byl rozbor stávajících používaných protichemických přetlakových 

oděvů v užívání jednotek HZS ČR, posouzení jejich provozních a servisních nároků a návrh 

doporučení pro jejich nové pořizování. 

 Po provedení porovnání, pomocí multikriteriální analýzy, jsem zjistil, že jako 

nejvýhodnější oděv se jeví pro nízké nároky na provoz a servis protichemický přetlakový 

oděv OPCH 90 PO, který vyrábí tuzemská firma ECOPROTECT spol. s r.o. sídlící ve Zlíně. 

Tento oděv předčil ostatní posuzované oděvy hlavně v požadavcích na servisní 

náklady,(nejnižší  cena za poskytnuté opravy) a možností provedení opravy menšího rozsahu 

uživatelem. Ostatní výrobci  tuto možnost také nabízejí, ale OPCH 90 PO navíc umožňuje 

ještě výměnu holínek a zalepení malého poškozeného místa uživatelem. O výhodnosti 

provozních a servisních nároků svědčí i fakt, že oděv OPCH 90 PO je ve vybavení všech 

krajů, kromě hlavního města Prahy. Protichemických přetlakových oděvů v užívání HZS ČR 

je v republice kolem 2000 a z toho je 1316 typu OPCH 90 PO. Jako druhý v pořadí se umístil 

oděv Team Master Pro od společnosti Dräger Safety AG & Co. KGaA a na třetím místě oděv 

Trellchem HPS od společnosti Trelleborg Protective Products AB. 

 Bohužel výsledek této práce byl hodně ovlivněn neochotou výrobců poskytnout 

potřebné informace k vyhodnocení servisních a provozních nároků. Proto jsem posuzoval 

pouze 3 typy oděvů, i když jsem kontaktoval celkem 6 výrobců. Ti kteří odmítli poskytnou 

požadované informace (z důvodů výrobního tajemství), byli Rescue Technical and Training 

Institute s.r.o., MSA Auer a Respirex. 

Na základě této práce, vyhodnocení analýzy a získaných poznatků, bych doporučil 

jednotlivým krajům při novém pořizování protichemických přetlakových oděvů typ OPCH 90 

PO, i když s ním byly v minulosti jisté problémy, z důvodů neplatné certifikace. Ta byla 

provedena v roce 1999 a byla tehdy schválena podle dnes již neplatných norem. Dále byla 

provedena recertifikace, s koncem platnosti roku 2003. Oděv tak nemohl být, dle nařízení 

vlády č. 21/2003 uveden na trh. Roku 2007 proběhla nová recertifikace oděvu, podle již 

platných norem, která má platnost do roku 2015. Z tohoto důvodu mohu doporučit, při novém 

pořizování protichemického přetlakového oděvu, typ OPCH 90 PO. Ve vyhodnocení pomocí 

multikriteriální analýzy neberu v potaz pořizovací cenu a užitné vlastnosti oděvu. I tyto 

skutečnosti hrají významnou roli při pořizování nového oděvu. Oděvy hodnotím pouze 

z pohledu  provozních  a servisních nároků. K bližšímu seznámení s cenovými a užitnými 

kritérii bych doporučil použitou literaturu č. 18.  
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Dotazník zaslaný HZS kraje Vysočina  

 
Dotazník k bakalářské práci s názvem 

Posouzení servisní náročnosti protichemických oděvů v užívání jednotek 
HZS ČR 

 
 
 
 
HZS kraje Vysočina 
 
 
 
Jaké přetlakové plynotěsné protichemické ochranné oděvy používáte? 
 

  
Výrobce Typ Počet 

1. 
Ecoprotec Zlín OPCH 90 PO 118 

2. 
Dräger Safety Dräger Team Master Pro 4 

3. 
MSA Auer AUER Champion Elite 6 

4. 
Tychem Tychem TK 4 

5. 

RESCUE TECHNICAL AND 
TRAINING INSTITUTE 

OCHOM 99 FIRE 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za vyplnění a zaslání zpět tohoto dotazníku. 
Ondřej Prokeš, VŠB-TU Ostrava, FBI, e-mail: o.prokes@centrum.cz 
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 2 

Dotazník zaslaný výrobci oděvu OPCH 90 PO  
 

Dotazník k bakalářské práci s názvem 
Posouzení servisní náročnosti protichemických oděvů v užívání jednotek 

HZS ČR 
 

Pro typ OPCH 90 PO 
 
Jaká je pořizovací cena tohoto typu oděvu? 29900  
 
Doporučená periodicita údržby? údržba - dle návodu, tj. Tlaková zkouška+vizuální 
prohlídka, po každém použití, nebo po půl roce skladování revize(prodloužení záruky o 1-2 
roky) – dle přání zákazníka 
 
Náročnost této údržby: 

Časová? cca 1hod 
Finanční?    ? 
Technická? - tlakoměr, stopky 

 
Jaké jsou nároky na pracovníky údržby? 
 dotaz spíše pro HZS – předpokládám zaškolení 
 
Existují některé druhy oprav, které může provést uživatel oděvu resp. k tomu určený 
technik? 
v podstatě se jedná o výměnu námi dodávaných náhradních komponent ( ventilek, rukavice, 
holinky) a teoreticky oprava menšího defektu  pomocí „opravného balíčku“, ale v praxi   
preferováno využití našich služeb. 
 
Předpokládaná životnost tohoto oděvu?  
 Minimálně 10 let ( revidujeme, tedy prodlužujeme záruku i u některých 15-ti letých) 
 
Jaký je počet a dislokace vašich servisních míst v ČR?  1 - Zlín 
 
Za jak dlouho jste přibližně schopni opravit poškozený oděv a zaslat jej zpět?  
velmi přibližně – dle rozsahu opravy – 2-3 týdny 
 
Jaké jsou finanční náklady spojené s opravou nebo výměnou: 
 zorníku?  1400 
 plynotěsného zipu? 3480 
 rukavic? 410 
 přetlakových ventilků? 20 
 
Jaké jsou nejčastější závady na oděvu, které jsou zasílány k opravě do servisu? 
Výměna ventilků, rukavic, hermetizace švů 
Uvedené ceny jsou bez DPH 
 
Děkuji za vyplnění a zaslání zpět tohoto dotazníku. 
Ondřej Prokeš, VŠB-TU Ostrava, FBI, e-mail: o.prokes@centrum.cz 
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Tabulka 1 Přehled jednotlivých typů událostí s použitím přetlakových oděvů. 
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2006                       1   1 
2007   2     2       1         5 Hl. m. Praha 
2009       1         1         2 

Celkem     2   1 2       2     1   8 
2006         1       9         10 
2007     1   1 1 2 1 6         12 
2008       2 1     1 3         7 

Středočeský  

2009                 3   1     4 
Celkem       1 2 3 1 2 2 21   1     33 

2006               1 4         5 
2007                 3         3 
2008       1         5     1   7 

Jihočeský 

2009                 1         1 
Celkem          1       1 13     1   16 

2006                 1     4   5 
2007         1       3         4 
2008         2             1   3 

Plzeňský 

2009       1 1                 2 
Celkem          1 4       4     5   14 

2006   1                       1 Karlovarský  
2008       1         1         2 

Celkem      1   1         1         3 
2006       2   1   1 2     1   7 
2007   1   3 1     1 1         7 
2008         1     1 1         3 

Ústecký  

2009         1                 1 
Celkem      1   5 3 1   3 4     1   18 

2006       1       1 5         7 
2007       1                   1 
2008         2                 2 

Liberecký  

2009         2                 2 
Celkem          2 4     1 5         12 

2006             1   1     2   4 
2007               1 1         2 
2008   1           1 3         5 

Královéhradecký 

2009 1       1                 2 
Celkem    1 1     1   1 2 5     2   13 
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Tabulka 1 Přehled jednotlivých typů událostí s použitím přetlakových oděvů. 
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2006         1       1         2 
2007       1       1 1 1   3   7 
2008                 3         3 

Pardubický  

2009         1     2 1         4 

Celkem          1 2     3 6 1   3   16 
2006         1       2         3 
2007               1 2         3 
2008         1     1 1         3 

Vysočina 

2009       1                   1 

Celkem          1 2     2 5         10 
2006         1     2           3 
2007       2 3       1         6 
2008       1 1     1 1         4 

Jihomoravský  

2009                 1         1 

Celkem          3 5     3 3         14 
2006       2 2     1       1   6 
2007                 3       1 4 
2008   1           1 2         4 

Olomoucký 

2009       1 1                 2 

Celkem      1   3 3     2 5     1 1 16 
2006         1       2         3 
2007   2   1 1                 4 
2008         2                 2 

Zlínský  

2009 1                         1 

Celkem    1 2   1 4       2         10 
2006       1         1     1   3 
2007       2 1       1         4 
2008         1       1         2 

Moravskoslezský 

2009       2 4                 6 

Celkem          5 6       3     1   15 

Celkový součet   2 8 1 27 39 2 3 19 79 1 1 15 1 198 
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Tabulka 2 Přehled jednotlivých typů událostí s použitím přetlakových oděvů. 

 5 

Kraj OPCH 90 PO Tychem  TK Team Master Pro OCHOM 99 FIRE Auer Chempion TRELLCHEM HPS 
(ostatní oděvy TRELLCHEM) 

Respirex GTB VAUTEX ELITE Celkem 

Liberecký 28   10    4 42 
Plzeňsky  89   32  11 4  136 
Ústecký 96 4  12 4   6 122 
Vysočina 118 4 4 12 6    144 
Jihočeský 105 16 12 4  12   149 
Středočeský 69 12 12 20 52 (7 TSE) 9 20 201 
Jihomoravský 153 4 18 27     202 
Královehradecký 26 20   11 13, (2 TSE) 4  76 
Karlovarský 114  10      124 
Hl. město Praha  50    (32 TBE, 14 VPS)   96 
Moravskoslezský 255  66      321 
Pardubický 24 10  12 10  13 20 89 
Zlínský 90 4      6 100 
Olomoucký 149       4 153 

Celkem 1316 124 122 129 83 36   (55) 30 60 1955 
Počet krajů s oděvem 13 9 6 8 5 3 4 6 
 
 
 
 


