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ANOTACE 

PETEREK, V. Kontroly a údržba zásahových oděvů u HZS ČR: bakalářská práce, Ostrava: 

VŠB – TU Ostrava, 2011. 45 s.  

 

Klíčová slova: zásahový oblek, údrţba, pračka, sušička, hasičská stanice. 

 

Bakalářská práce se zabývá budováním či modernizací technického zázemí pro 

kontrolu a údrţbu zásahových ochranných oděvŧ v rámci HZS ČR. První kapitoly jsou 

věnovány poţadavkŧm na zásahové obleky, jejichţ znalost je potřebná pro další kapitoly. 

Dále se práce jiţ zabývá kontrolou a údrţbou těchto oblekŧ. Druhá polovina práce je 

zaměřena na vyhledávání vhodného technického zařízení, které je poté přiřazováno 

k jednotlivým typŧm stanic HZS ČR, konkrétně pak k jednotlivým stanicím v MSK. V závěru 

práce je uveden návrh, včetně grafické podoby, ideálního pracoviště pro údrţbu a kontrolu 

zásahových oděvŧ.  

 

ANNOTATION 

PETEREK, V. Control and Maintenance of Fire-Fighting Suits with the Fire and Rescue 

Service of the Czech Republic: Bachelor’s Thesis, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2011.  45  

pages. 

 

Key words: Fire-Fighting Suit, Maintenance, Washing-machine, Dryer, Fire Station. 

 

The Bachelor’s Thesis focuses on construction and modernisation of technical 

facilities used for the check and maintenance of fire protective clothing within the Fire and 

Rescue Service of the Czech Republic. The first chapters are dedicated to requirements for the 

fire protective clothing whose knowledge is necessary for the following chapters. 

Furthermore, the thesis analyses the check and maintenance of this clothing. The second part 

of the thesis is aimed at search for suitable technical equipment which is then assigned to 

particular types of fire stations in Moravian-Silesian Region. At the end of the thesis, the 

concept , including graphic concept, of an ideal workplace for maintenance and check of fire 

protective clothing is introduced. 
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ÚVOD 

V roce 2010 zasahovaly jednotky poţární ochrany u 111 649 událostí, při nichţ bylo 

bezprostředně zachráněno 11 163 a evakuováno 26 732 osob. Dále byl před poţáry uchráněn 

majetek v hodnotě 11 115 762 tisíc korun. Tyto čísla jasně poukazují na fakt, jak dŧleţitou 

funkci pro celou společnost plní jednotky PO v čele s Hasičským záchranným sborem ČR 

[11].  

 Pro zvýšení efektivity a akceschopnosti jednotek PO jsou hasiči vybavováni novou 

technikou a technickými prostředky, díky kterým se jejich zásah stává rychlejším, účinnějším 

a šetrnějším. Ovšem stejný díl na akceschopnosti jednotek mŧţe mít i kvalitní technické 

zázemí vybudované přímo na hasičské stanici. Od posilovny, kde si hasiči zvyšují svou 

fyzickou zdatnost, aţ například k chemicko-technické dílně, bez které je chod HZS 

nepředstavitelný.  

Jedním s těchto technických zázemí je i prostor pro údrţbu a očistu osobní výstroje 

hasiče a to především zásahového obleku, jehoţ údrţba hraje klíčovou roli ve stanovení 

velikosti a kapacity tohoto pracoviště.  

Předtím, neţ se začneme zabývat samotným návrhem tohoto zázemí, musíme 

definovat poţadavky, které si výrobci zásahových oblekŧ kladou na údrţbu svých produktŧ. 

Aby bylo poţadavkŧm výrobcŧ dobře porozuměno, jsou první kapitoly této práce věnovány 

právě zásahovým oblekŧm a legislativě s nimi související. 

 Pro předejití veškerých nejasností kolem pojmu zásahový oblek, uvádím hned v úvodu 

práce rozdělení  pouţívaných oděvŧ u jednotek PO (Obrázek č. 1). 

 

 

Obrázek č. 1 Grafické rozdělení oděvŧ pouţívaných u jednotek PO [10] 
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REŠERŠE 

ČSN EN 469:2006 Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro 

hasiče. Praha: Český normalizační institut, 2006. 44 s 

Tato evropská norma uvádí minimální poţadavky na technické provedení ochranných 

oděvŧ pro hasiče při likvidaci poţárŧ [1]. 

 

TÚPO Praha. Manuál ke kontrole a údržbě ochranných oděvů – FIREMAN, Praha: TÚPO 

MV – GŘ HZS ČR, 2005. 15 s 

 Tento manuál uvádí jak správně postupovat při kontrolách, údrţbě a opravách 

ochranných oděvŧ FIREMAN. Dále je zde uveden seznam moţných závad včetně 

fotodokumentace [12]. 

 

MIELE s.r.o. Profesionální přístroje pro prádelny [online]. 2010 [cit. 2011-03-12]. Dostupný 

z  WWW: <http://www.miele-professional.cz/cz/prof/14.htm> 

 Internetové stránky firmy Miele s.r.o. Z těchto stránek jsem získal informace o 

pračkách a sušičkách Miele, včetně maximálních náplní prádla pro praní zásahových oblekŧ 

FIREMAN – Tiger a FIREMAN – V [8]. 

 

Vyhláška č. 226/2005 Sb. ze dne 1. června 2005, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra 

č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 

 Z této vyhlášky jsem získal informace o organizaci jednotek PO. Pro řešení mé práce 

mi nejvíce informací poskytla příloha č. 3, která mimo jiné uvádí informace o minimálních a 

základních početních stavech příslušníkŧ na jednotlivých typech stanic HZS ČR [13].  
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1  PRÁVNÍ PŘEDPISY PLATNÉ PRO ZÁSAHOVÉ OBLEKY 

Ochranný pracovní oděv neboli zásahový oblek slouţí k ochraně hasiče před vnějšími 

vlivy a zároveň vytváří pro nositele optimální mikroklimatické podmínky. Aby byly tyto 

funkce zajištěny, musí se výrobce řídit platnými předpisy, které jsou uvedeny níţe.  

1.1 ZÁKLADNÍ 

 Vyhláška č. 456/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 

Sb., o technických podmínkách věcných prostředkŧ poţární ochrany. Tato vyhláška je 

základním stavebním kamenem stanovující technické podmínky věcných prostředkŧ 

PO a tudíţ i zásahových oblekŧ. Velkou část těchto podmínek uvádím v kapitole č.3. 

 ČSN EN 469 Ochranné oděvy pro hasiče - Technické poţadavky na ochranné oděvy 

pro hasiče. Tato norma specifikuje minimální poţadavky na technické provedení 

ochranných oděvŧ, nošených při likvidaci poţárŧ a jiných přidruţených událostech. 

1.2 OSTATNÍ 

 Existuje celá řada dalších předpisŧ a norem, které se zabývají zásahovými obleky a 

zpravidla vycházejí z výše uvedených základních předpisŧ. Některé z nich jsou uvedeny a 

mírně rozebírány v dalších kapitolách. Jedná se především o normy zabývající se reflexním 

značením, antistatickou úpravou, zkoušením obleku proti teplu a ohni, pronikání páry, vody, 

kapalných chemikálií atd. 
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2 OBECNÝ POPIS ZÁSAHOVÝCH OBLEKŮ  

 Zásahový oblek pro hasiče se skládá z kabátu a kalhot, přičemţ překrytí kabátu přes 

kalhoty je minimálně 30 cm [14]. 

2.1 KABÁT 

 Kabát je v provedení s jednořadovým zapínáním a se vsázkovými rukávy. Zapínání 

mŧţe být provedeno dvěma zpŧsoby. První varianta zapínání je pomocí zdrhovadla, které je 

zakryto krycí částí a jištěné stuhovým uzávěrem. Druhá varianta je v provedení se stuhovým 

uzávěrem a karabinami. Oba systémy musí umoţňovat zapnutí i v předepsaných ochranných 

rukavicích. Kabát musí být opatřen minimálně dvěma svrchními bočními kapsami, které se 

dají uzavřít pomocí patky. Patka je zajištěna stuhovým uzávěrem a zabraňuje vniku 

mechanických nečistot, částečně i vody. Další kapsa slouţí pro umístění radiostanice a 

nachází se ve svrchní levé horní části. Je navrţena tak, aby zabraňovala vypadnutí 

radiostanice při práci hasiče. Poslední kapsa o rozměrech 150 x 180 milimetrŧ je umístěna ve 

vnitřní části kabátu a lze ji uzavřít pomocí knoflíku nebo stuhového uzávěru. Rukávy jsou 

opatřeny speciálním nehořlavým úpletem, který zabraňuje jejich vyhrnování. Dále mohou být 

na kabátu našité stuhové uzávěry, které umoţňují připevnění jmenovky nebo hodnosti [14]. 

2.2 KALHOTY 

 Kalhoty mají zvýšený pas a jsou opatřeny šlemi. Obvod pasu se dá regulovat například 

stahovacími pásky. Rozparek je proveden s překryvem a fixací proti rozevření [14]. 

2.3 REFLEXNÍ ZNAČENÍ 

 Základ tohoto bezpečnostního prvku, který slouţí především ke zviditelnění hasiče při 

zhoršené viditelnosti, tvoří reflexní pásy a nápis hasiči v reflexním poli. Reflexní nebo 

fluorescenční materiál, ze kterého je reflexní značení vyrobeno, musí splňovat poţadavky 

ČSN EN 471. Pouţije-li se na značení reflexní materiál, musí na obleku zaujímat plochu 

minimálně 0, 13 m
2
. Při pouţití nereflexního fluorescenčního materiálu je minimální plocha 

pokrytí 0, 2 m
2
. Značení se připojuje vodorovně na vnější část obleku tak, aby bylo viditelné 

ze všech stran v oblasti rukou, nohou a trupu. Přesné umístění reflexních pásŧ na zásahovém 

obleku je patrné z Tabulky č. 1. Další součást značení představuje reflexní nebo fluorescenční 

obdélník o rozměrech 330 x 75 mm obsahující nápis hasiči v barvě vnější vrstvy obleku. 

Nápis je tvořen velkými tiskacími písmeny switzerland bold o výšce bez háčku 60 mm. Takto 

nápisem opatřený reflexní obdélník je umisťován na horní zádovou část kabátu [1, 14]. 
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 Tabulka č. 1 Umístění reflexních pásŧ na zásahovém obleku [14] 

 oblast umístění reflexních pásů 

kabát rukávy ve výši prsou 

ve vzdálenosti 140 mm od dolního okraje rukávu 

trup ve výši prsou 

ve vzdálenosti nejméně 50 mm od dolního okraje kabátu 

kalhoty nohavice ve vzdálenosti 240 mm od dolního okraje nohavice 

 

2.4 VÝROBNÍ ŠTÍTEK 

Výrobní štítek (Obrázek č. 2) je rovněţ povinnou součástí kaţdého zásahového 

obleku. Musí být připevněn stabilním zpŧsobem na vnitřní straně obou oděvních součástí. Na 

štítku je vytištěn text v českém jazyce, datum výroby, výrobní číslo, značení podle ČSN EN 

340 a piktogram podle ČSN EN 469 [14]. 

Pro řešení stanoveného cíle této bakalářské práce je na štítku jistě nejzajímavější 

textový údaj o údrţbě obleku, včetně symbolŧ správné údrţby, kterými se budeme zabývat 

později. Ovšem za zmínku stojí i ostatní vyobrazené informace. Například piktogram 

s nápisem ČSN EN 469:2005 dokazuje, ţe oblek splňuje poţadavky předepsané normy. 

Součástí tohoto piktogramu jsou čtyři úrovně provedení obleku, které se určují pomocí 

zkoušek [1]. 

 Symboly Xf1 nebo Xf2 označují dosaţenou úroveň provedení tepelné ochrany před 

účinky plamene. Zkouška se provádí podle ČSN EN 367 - Ochranné oděvy - ochrana 

proti teplu a ohni - metoda stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene [1]. 

 Symboly Xr1 nebo Xr2 označují dosaţenou úroveň provedení tepelné ochrany pro 

účinky sálání. Zkouška se provádí podle ČSN EN ISO 6942 - Ochranné oděvy -  

ochrana proti teplu a ohni - zkušební metoda: hodnocení materiálu a kombinací 

materiálŧ vystavených sálavému teplu [1]. 

 Symboly Y1 nebo Y2 označují dosaţenou úroveň provedení odolnosti vŧči prŧniku 

vody. Zkouška se provádí podle ČSN EN 20811 - Textilie - stanovení odolnosti proti 

pronikání vody - zkouška tlakem vody [1]. 

 Symboly Z1 nebo Z2 označují dosaţenou úroveň provedení odolnosti proti vodní páře. 

Zkouška se provádí podle ČSN EN 31092 - Textilie - zjišťování fyziologických 

vlastností - měření tepelné odolnosti a odolnosti vŧči vodním parám za stálých 

podmínek [1]. 
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V neposlední řadě bývá na štítku uvedené materiálové sloţení obleku a označení velikosti 

pomocí tří údajŧ – výška postavy, obvod hrudi a obvod pasu. 

 

 

Obrázek č. 2 Výrobní štítek – Fireman Tiger 

2.5 POŢADAVKY NA MATERIÁL 

Konstrukčně se oblek skládá ze tří vrstev. 

 Vnější vrstva, na kterou jsou kladeny poţadavky na tepelnou odolnost, ohebnost, 

oděruvzdornost, lehkost, stálobarevnost a trvalou antistatickou odolnost. Tyto 

vlastnosti si musí vrstva zachovat i při pŧsobení extrémních teplot. Navíc pro 

zásahové obleky platí, ţe vnější vrstva musí být provedena v barvě námořnická modř 

[12]. 

 Vlhkostní bariéra, jejímţ hlavním úkolem je bránit proniknutí vody nebo kapalné 

chemikálie k tělu hasiče. Zároveň je prodyšná a proto umoţňuje odvod odpařeného 

potu ven z obleku. Tato vrstva si také musí zachovat své vlastnosti i při extrémních 

teplotách [12]. 

 Tepelná vloţka. Tato vnitřní část zásahového obleku zajišťuje nositeli potřebný 

tepelný komfort, ale zároveň chrání proti účinkŧm tepelného stresu. Své vlastnosti, 

jimiţ jsou především ohebnost a pruţnost, si rovněţ musí uchovat i v extrémních 

teplotách [12]. 
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3  KONKRÉTNÍ POPIS ZÁSAHOVÝCH OBLEKŮ 

Na českém trhu existuje hned několik výrobcŧ, jejichţ ochranné zásahové obleky 

splňují ty nejvyšší poţadavky příslušných norem. Není ale nutné zde popisovat všechny 

nabízené. Tato bakalářská práce je zaměřena především na údrţbu oblekŧ v rámci HZS MSK, 

který momentálně obléká své hasiče do zásahových oblekŧ od firmy DEVA s.r.o. Avšak 

povaţuji za vhodné alespoň zmínit produkty některých dalších tuzemských firem. 

3.1 FIRMA ZAHAS s.r.o 

 ZAHAS (Záchranné a hasičské systémy) je výrobně-dodavatelská firma, která na trh 

přináší výstroj a výzbroj pro profesionální i dobrovolné hasiče. Momentálně nabízí řádově 

několik stovek rŧzných technických prostředkŧ. Firma byla zaloţena roku 1994, ale vlastní 

výrobu zásahových oděvŧ zahájila aţ roku 2002. Za posledních devět let společnost uvedla na 

trh několik modelŧ, počínaje oblekem ZAHAS I a konče u modelŧ ZAHAS VII – Dragon a 

ZAHAS VIII – Dragon Comfort. Popis modelŧ se do značné míry podobá, proto zde uvádím 

pouze nejnovějšího zástupce této značky - ZAHAS VIII Dragon Comfort [18]. 

 

Zásahový oblek pro hasiče, který díky technologiím TWIN SYSTÉM  a TWIN 

SPACER  (Obrázek č. 4 a č. 5) zaručuje uţivateli vysokou míru ochrany při zachování 

vysoké komfortnosti nošení. Dále výrobce ručí za snadnou údrţbu, vysokou ţivotnost 

materiálu a nízkou hmotnost celého obleku, která se pohybuje okolo necelých tří kilogramŧ 

[17]. 

 

Obrázek č. 3 Ochranný zásahový oblek ZAHAS VIII – Dragon Comfort [17] 
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Materiálové provedení obleku: 

 Materiál svrchní vrstvy tvoří ze 75 % NOMEX, 23 % Kevlar, 2 % antistatické vlákno. 

Tato vrstva je vyrobena technologií TWIN SYSTÉM  (Obrázek č. 4), která tkanině 

dodává vyšší pevnost v tahu a v trhu, vyšší tepelnou odolnost a odolnost vŧči 

chemickým látkám a vyšší stálobarevnost i po několikátém vyprání [17]. 

 

 

Obrázek č. 4 Tkanina vyrobená technologií TWIN SYSTÉM  [17] 

 

 Materiál vnitřní vrstvy, neboli vnitřní vloţky tvoří ze 70 % NOMEX a 30 % Kevlar. 

Tato vrstva je vyrobena technologií TWIN SPACER  (Obrázek č. 5), díky které je 

tkanina lehká, chrání stejně po obou stranách a zajišťuje optimální tepelnou ochranu 

[17]. 

      

Obrázek č. 5 Tkanina vyrobená technologií TWIN SPACER  [17] 

 

 Vlhkostní bariéru u tohoto obleku zajišťuje polyuretanová membrána v kombinaci 

s Kevlarem [17]. 

Ergonomie obleku [17]:  

 střihová úprava rukávŧ v oblasti loktŧ – zajišťuje přirozený pohyb ruky, 

 zkrácená délka kabátu (model SHORT) – pro komfortnější pohyb uţivatele, 

 všité podpaţní klíny – zvyšuje komfort nošení hlavně při práci se vzpaţenýma 

rukama, 

 ventilační systém SWEAT-OUT – zaručuje lepší odvod potu a tepla od uţivatele, 

 zapínací systémy – nehořlavý uzávěr QRL ( Quick ReLease) nebo karabiny Nikl-U, 
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 vlhkostní uzávěry – zabraňují vstupu neţádoucím předmětŧm a vlhkosti kolem rukávŧ 

a nohavic, 

 zvýšený bederní pás, 

 karabina na připevnění svítilny.  

3.2 FIRMA VÝZBROJNA POŢÁRNÍ OCHRANY a.s. 

 Výzbrojna poţární ochrany (dále jen VPO) vstoupila na trh jako akciová společnost 

v roce 1992, avšak první zmínky se datují jiţ od dob První republiky. V současné době VPO 

a.s. patří k předním dodavatelŧm komplexního protipoţárního vybavení. Společnost se 

nezabývá pouze vyzbrojováním jednotek PO, ale také zajišťuje komplexní servisní sluţby 

jako např. opravy, kontroly a revize poţární techniky [16]. 

 V oblasti zásahových oděvŧ distribuuje VPO a.s. obleky vyrobené oděvním druţstvem 

VÝVOJ sídlícím v Třešti. Jedná se především o výrobky řady FÉNIX, pod označením FÉNIX 

I, FÉNIX II a FÉNIX III. Popis všech třech modelŧ se opět do značné míry podobá, proto zde 

uvádím pouze zástupce této řady - FÉNIX III. 

 

Ergonomie obleku [15]: 

 přiléhavý střih – oblek kopíruje tělo a nepřekáţí tak při práci, 

 tvarovaný rukáv – umoţňuje uţivateli přirozené ohnutí ruky v loktu, 

 raglánový rukáv – při vzpaţení zŧstává dolní okraj kabátu u těla, coţ brání vstupu 

ohně k tělu hasiče, 

 vysoký límec – chrání krk a zamezuje vniknutí neţádoucích předmětŧ pod kabát, 

 zvýšený pas – chrání oblast beder při předklonu nebo při nečekaném vyhrnutí kabátu, 

 kapsy – všechny kapsy jsou opatřeny poutky pro snadné otevírání i v zásahových 

rukavicích, 

 úplet s poutkem na palec – zabraňuje vyhrnování rukávŧ při zásahu, 

 regulátor šíře rukávŧ – umoţňuje osobní nastavení šíře rukávŧ, aby nedocházelo ke 

vnikání horkého vzduchu pod oblek, 

 odtokový prouţek – zabezpečuje odvod vody prosakující se přes první vrstvu kabátu, 

 nenasákavé návleky – zamezují vniknutí neţádoucích předmětŧ či hmyzu do kalhot a 

zároveň zabraňují nasáknutí vody do vnitřní části obleku, 

 kevlarové výztuţe – zmírňují tlak v opěrných bodech (kolena, lokty, ramena) a zvyšují 

mechanickou odolnost kritických částí obleku.  
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Obrázek č. 6 Zásahový oblek FÉNIX III [15] 

 

Materiálové provedení obleku [15]: 

 svrchní vrstva: NOMEX  Europrotect Kevlar Twin, 225 g/m
2
 ( 99 % aramid, 1 % 

uhlíkové vlákno), 

 vlhkostní bariéra: membrána GORE Fireblocker 2L, 140 g/m
2
, 

 termální bariéra: DUFELTELT  3926 QGA 1554, 215 g/m
2
. ( NOMEX  DELTA C + 

tkanina s provázkem M4594/40000 LINING 612). 

3.3 FIRMA DEVA F-M. s.r.o. 

DEVA F-M. s.r.o. sídlem ve Frýdku-Místku je předním výrobcem ochranných oděvŧ 

v ČR. Specializuje se především na výrobu ochranných oděvŧ pro hasiče, policii, vojsko, ale 

také pro pracovníky petrochemického prŧmyslu a plynárenství. V těchto oblastech jsou 

obleky DEVA celosvětově známé a uznávané. Za 18 let své existence se společnost stala 

drţitelem několika licencí a certifikátŧ [3]:  

 licence GORE-TEX , 

 členství v Programu kvality NOMEX , 

 certifikace ISO 9001:1995 – systém managementu kvality, 

 certifikace ČOS 051622 – doplňuje certifikaci ISO 9001 o specifické poţadavky 

NATO. 
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V následujících podkapitolách se budu věnovat ochranným oblekŧm společnosti 

DEVA F-M. s.r.o, které jsou speciálně vyrobené pro zásahovou činnost jednotek PO. Tyto 

zásahové obleky splňují poţadavky dle ČSN EN 469. 

3.3.1 FIREMAN Strong 

 FIREMAN Strong  je nástupce úspěšného modelu FIREMAN III, se kterým je 

materiálově i koncepčně velmi podobný. Z tohoto dŧvodu zde model FIREMAN III nebudu 

dále rozebírat.  

Oblek je vícevrstvý s pevně všitou  tepelnou a voděodolnou bariérou, vyznačuje se 

nízkou hmotností a tvarovaným střihem ACTION, který uţivateli zajišťuje pohodlný pohyb. 

Oblibu si tento zásahový oblek našel především u jednotek SDH, které ocení jeho optimální 

poměr mezi kvalitou a cenou [2]. 

 

Materiálové provedení obleku [2]: 

 svrchní vrstva - NOMEX  Tough, 195 g/m
2
 se speciální úpravou SOFIGUARD , 

která tkanině zajišťuje ochranu proti kapalným chemickým látkám. Tato ochrana 

vydrţí aţ 25 cyklŧ praní a sušení, poté je nutná reimpregnace, 

 vlhkostní bariéra – polyuretanová membrána H 825, 130 g/m
2
, 

 termální bariéra – ARALINEX  fleece, podšívka NOMEX  / Viskoza FR, 250 g/m
2
.  

 

Obrázek č. 7 Zásahový oblek FIREMAN Strong [2] 
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3.3.2 FIREMAN V – DIAMOND 

 Jedná se o nejpopulárnější zásahový oblek vyrobený firmou DEVA F-M. s.r.o. 

Vyznačuje se vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi a díky pouţití technologie střihu 

ACTION, také vysokým komfortem nošení [2]. 

 

Materiálové provedení obleku: 

 Standardně se oblek prodává v pěti rŧzných materiálových modifikací a záleţí jen na 

zákazníkovi, jaké materiálové provedení obleku si vybere. Pro usnadnění údrţby a oprav je 

tepelná a vlhkostní bariéra zpracována jako vyjímatelná vloţka [2]. 

 Svrchní vrstva : 

- varianta 1: NOMEX  Tough DIAMOND, 200 g/m
2
, 

- varianta 2: PBI  / KEVLAR  205 g/m
2
.
 

 Vlhkostní bariéra:  

- varianta 1: GORE-TEX  Fireblocker N, 140 g/m
2
, 

- varianta 2: PROLINE  FR Fabric 89/52, 

- varianta 3: GORE-TEX  Airlock. 

 Tepelná bariéra: 

- varianta 1: PARALINEX  II, 

- varianta 2: NOMEX  Lining. 

3.3.3 FIREMAN - TIGER Plus 

Obleky řady TIGER jsou v současné době nejrozšířenější zásahové obleky v rámci 

HZS MSK. Vyuţívají přednosti předešlých modelŧ, díky kterým zajišťují ještě větší ochranu 

a vyšší komfort. Materiály pouţité pro tuto řadu oblekŧ se vyznačují lepším vzhledem, 

vyššími mechanickými parametry a niţší hmotností. Materiálové sloţení jednotlivých vrstev 

vyvinul výrobce ve spolupráci s firmou SOFILETA, jejichţ technologie zlepšují odvod 

vlhkosti z obleku a zvyšují ochranu proti kapalným chemikáliím. Nejnovější model této řady 

TIGER Plus prošel novými střihovými úpravami, mezi které patří například zesílení 

ramenních a kolenních částí materiálem KEVLAR  & Silicone a prodlouţení zadní části 

kabátu o pět centimetrŧ. Střihové změny se dočkaly i přední kapsy kabátu, které jsou pro 

tento model šity šikmo [2]. 
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Materiálové provedení obleku [2]:  

 svrchní vrstva: NOMEX  Diamond Ultra, 210 g/m
2
 se speciální úpravou 

SOFIGUARD , která tkanině zajišťuje ochranu proti kapalným chemickým látkám. 

Tato ochrana vydrţí aţ 25 cyklŧ praní a sušení, poté je nutná reimpregnace, 

 vlhkostní bariéra – GORE-TEX  Fireblocker N, 140 g/m
2
, 

 tepelná bariéra NOMEX  Comfort Grid 200 g/m
2
 s technologií přenosu a odvodu 

vlhkosti SOFIDRY . 

 

 

Obrázek č. 8 Zásahový oblek FIREMAN - TIGER Plus [2] 

 

 

Obrázek č. 9 Schéma materiálové konstrukce zásahového obleku FIREMAN - TIGER Plus [2] 
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4  PROVÁDĚNÍ KONTROL, ÚDRŢBY A OPRAV ZÁSAHOVÝCH 

OBLEKŮ 

 Poţadavky výrobcŧ na provádění kontrol, údrţby a oprav se mohou v některých 

drobnostech lišit a je na uţivateli, aby si podrobně prostudoval návod k údrţbě, který výrobce 

dodává spolu se svým výrobkem. Pro dosaţení cíle této práce, která je zaměřená především na 

údrţbu zásahových oblekŧ v uţívání HZS MSK, je potřeba přednostně uvést poţadavky firmy 

DEVA F-M. s.r.o., jejichţ obleky profesionální hasiči moravskoslezského kraje pouţívají.  

4.1 PROVÁDĚNÍ KONTROL ZÁSAHOVÝCH OBLEKŮ 

 Kontrolou technického stavu zásahového obleku zjišťujeme, zda je oblek stále 

schopen zajišťovat předepsanou tepelnou a mechanickou ochranu. Při provádění kontrol se 

mŧţeme setkat s těmito závadami [12]: 

 znečištění (kyselinami, zásadami, dehtem, barvami, krví, tělesnými tekutinami, 

biologickými látkami, jinými nebezpečnými látkami), 

 tepelné poškození (zuhelnatělý povrch, nataveniny, změna povrchového zbarvení), 

 mechanické poškození (natrţení, proříznutí, propíchnutí, prodření, ţmolkovatění), 

 poškození švŧ (párání, povolení nití, absence nití), 

 změna barvy (chemickou kontaminací, tepelnou degradací, UV zářením), 

 poškození těsnosti vlhkostní bariéry (nejčastěji na kolenou, ramennou a sedací částí 

kalhot), 

 ztráta pruţnosti pletenin, 

 poškození tuhých částí (suché zipy, zdrhovadla, knoflíky, patenty), 

 poškození reflexního značení (strţení, odření, ztráta odrazivosti světla). 

 

Pro ověření většiny uvedených závad stačí obvykle ruční a vizuální prohlídka, ovšem 

u některých je zapotřebí provést jednoduchý test. Například pro zjištění poruchy těsnosti 

vlhkostní bariery se poloţí vloţka kalhot nebo kabátu na vodorovnou podloţku (vlhkostní 

barierou nahoru) a polije se 1,5 dcl vody. Po několika minutách se zkontroluje, zda voda 

prosákla a smočila tak tepelnou barieru. Pro zjištění ztráty odrazivosti světla reflexního 

značení se provádí test pomocí svítilny. Zkoušený reflexní pás spolu s novým reflexním 

pásem se ze vzdálenosti 12 m osvítí a porovná se jejich odrazivost. Další test se provádí při 

poškození  obleku vlivem tepa či plamene. Není li toto poškození vizuálně jasné (prohořelá 

díra), zkouší se zuhelnatělé místo nebo místo, ve kterém došlo vlivem tepla ke změně 
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povrchového zbarvení, propíchnout prstem ruky nebo protrhnout prudkým škubnutím mezi 

levou a pravou rukou [12]. 

Provedení kontroly, ale také oprav, údrţby a dekontaminace se zapisuje do 

evidenčního listu (Obrázek č. 10).  

 

 

Obrázek č. 10 Evidenční list 

 

4.1.1 KONTROLY PROVÁDĚNÉ NOSITELEM 

 Jde o vizuální prohlídku, zpravidla prováděnou po zásahu, při které se zjišťuje, zda 

oblek není poškozen či znečištěn. V případě poškození se oblek předává k opravě a v případě 

znečištění k vyprání nebo vyčištění. Při kontaminaci obleku nebezpečnou chemickou nebo 

biologickou látkou ukládá nositel oblek do bezpečného obalu a předává jej k dekontaminaci 

nebo popřípadě k likvidaci [12]. 

4.1.2 KONTROLY PROVÁDĚNÉ PROŠKOLENÝM PŘÍSLUŠNÍKEM HZS ČR 

Jedná se především o periodické kontroly, které se provádí jedenkrát za pŧl roku. 

Podle výsledkŧ provedené kontroly zajišťuje pověřený příslušník předání k opravě, 
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reimpregnaci a nebo vrací oblek zpět do uţívání. Pověřený a proškolený příslušník má dále za 

úkol [12]: 

 zajistit po 40 pracích cyklech nebo po 5 letech uţívání podrobnou prohlídku na, 

odborném pracovišti, například přímo u výrobce, 

 zkontrolovat a zjistit rozsah poškození obleku před předáním do opravy, 

 zkontrolovat a předat do uţívání oblek, který se vrátil z opravny zpět, 

 kontrolovat vedení evidenčního listu obleku. Výběr vhodné kategorie praček a sušiček pro 

jednotlivé typy stanic. 

4.1.3 KONTROLY PROVÁDĚNÉ ODBORNÝM PRACOVIŠTĚM 

 Jedná se o podrobné přezkoumání technického stavu obleku přímo u výrobce nebo na 

pracovišti, které bylo výrobcem pověřeno. Provádí se po 40 pracích cyklech nebo po pěti 

letech pouţívání. Kontrola je zaměřena především na skryté vady, které při běţných 

kontrolách nelze odhalit [12]. 

4.2 PROVÁDĚNÍ ÚDRŢBY ZÁSAHOVÝCH OBLEKŮ 

 Základním předpokladem pro uchování všech ochranných funkcí, které zásahový 

oblek poskytuje, je správná údrţba. Ta spočívá především v praní a sušení. 

4.2.1 PRANÍ ZÁSAHOVÝCH OBLEKŦ 

Pro praní zásahových oblekŧ platí [12]:  

 teplota prací lázně nesmí přesáhnout 60 °C, 

 povolené jsou jakékoliv běţně pouţívané prací prostředky bez bělících účinkŧ, 

 nedoporučuje se ţdímání (dochází při něm k poruše vláken), 

 po praní je nutné oblek vymáchat nebo ostříkat tak, aby na něm nezŧstal prací prášek, 

 reflexní značení se utírají houbou nebo hadříkem za přítomnosti saponátu, 

 všechny uzávěry musí být pevně uzavřeny. 

Existují dva zpŧsoby praní [12]: 

 ruční (oblek se ostříká proudem vody a za pomoci jemného kartáče a houby dochází 

k odstranění nečistot), 

 v automatické pračce (zde nesmí docházet k přeplnění bubnu pračky. Maximální 

plnění je stanoveno na 2/3 celkového objemu bubnu. Pokud je tepelná vloţka 

odnímatelná, je zapotřebí ji prát zvlášť). 
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4.2.2 SUŠENÍ ZÁSAHOVÝCH OBLEKŦ 

Sušení se v současné době provádí několika zpŧsoby. Prvním a zároveň 

nejjednodušším zpŧsobem je přirozené sušení, kdy se oblek vyvěsí venku nebo v sušárně. 

Velkou nevýhodou tohoto sušení je jeho časová náročnost. Mnohem méně časově náročné je 

sušení v sušících skříních. Tyto skříně jsou praktické také v případech, kdy zásahový oblek 

není potřeba prát, ale pouze usušit. Poslední zpŧsob sušení je nejmodernější a zároveň 

nejrychlejší. Jedná se o sušení ve speciálních profesionálních sušičkách. Tyto stroje vyţadují 

minimální obsluhu a jsou naprogramovány tak, aby zásahový oblek zcela vysušily. 

4.2.3 IMPREGNACE ZÁSAHOVÝCH OBLEKŦ 

 Impregnace je proces, který zásahovým oblekŧm zvyšuje ochranu proti vodě a 

chemickým látkám. Rozeznáváme dva druhy impregnace: 

 prŧběţná impregnace – provádí se při kaţdém praní, 

 základní impregnace – provádí se nárazově po 20 - 25 pracích cyklech bez 

impregnace. Počet pracích cyklŧ mezi reimpregnacemi stanovuje výrobce oblekŧ.  

Výrobce zásahových oblekŧ FIREMAN dále uvádí, ţe pro aktivaci impregnace je 

zapotřebí tzv. dvojité sušení při teplotě 70 °C. Další podrobnosti okolo celé technologie 

impregnace zásahových oblekŧ je těţko zjistitelná. Například výrobce praček a sušiček Miele, 

který technologii impregnace testoval v TÚPO Praha, označuje proces impregnace za interní 

technologií společnosti Miele s.r.o. a tudíţ ji nezveřejňuje. 

4.2.4 DALŠÍ POKYNY PRO SPRÁVNOU ÚDRŢBU ZÁSAHOVÝCH OBLEKŦ 

 Pro správnou údrţbu je vhodné dbát pokynŧ výrobce. Tyto pokyny jsou uvedeny na 

výrobním štítku, který je pevně všit na vnitřní straně obou oděvních součástí. Obleky, které 

jsou opatřeny reflexním značením se nedoporučují chemicky čistit, avšak výrobce moţnost 

chemického čištění perchloretylenem při nadměrném znečištění nevylučuje. 

4.3 PROVÁDĚNÍ OPRAV ZÁSAHOVÝCH OBLEKŮ 

Při provádění oprav, které smí provádět pouze výrobce nebo jim určené odborné 

pracoviště, je nutné dodrţování jistých zásad. Například šití se vţdy provádí pomocí nití 

NOMEX  a to tak, aby v ţádném místě nebyly prošity všechny vrstvy obleku. Pokud je 

potřeba oblek rozpárat, musí být zašit pŧvodním zpŧsobem i stehem. Oprava reflexních pásŧ 

se provádí vţdy výměnou celého pásu za nový. Po ukončení oprav musí oblek vykazovat 

všechny pŧvodní ochranné vlastnosti [12]. 
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5  VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ KONTROL A 

ÚDRŢBY ZÁSAHOVÝCH OBLEKŮ 

 Jak jsem jiţ uvedl v předešlé kapitole, údrţba zásahových oblekŧ spočívá především 

v praní, impregnaci a sušení. Protoţe ţijeme v moderní době a také proto, ţe ruční praní a 

přirozené sušení je velice zdlouhavé a pracné, vyuţívají se k této práci profesionální 

automatické pračky a sušičky, které kromě praní a sušení umí obleky desinfikovat a 

reimpregnovat. Výrobcŧ tohoto zařízení, kteří mají celý impregnační proces vyladěný a 

odzkoušený, není na českém trhu příliš mnoho. Za zmínku jistě stojí belgická firma Primus, 

která dnes patří mezi přední výrobce profesionální prádelenské techniky v Evropě. 

Technologie této firmy je realizována u HZS Pardubického kraje. Další významnou firmou, 

jejíţ technologie je vyuţívána u HZS U. S. Steel Košice, je společnost Elektrolux. Ovšem 

jediným výrobcem, který má celou technologii otestovanou v TUPO Praha, je německá firma 

Miele. Proto při výběru vhodného zařízení pro provádění údrţby zásahových oblekŧ budu 

volit produkty této značky. Druhým dŧvodem je, ţe výrobky této firmy jsou u HZS MSK jiţ 

vyuţívány. 

 Firma Miele je výrobce kvalitních elektronických přístrojŧ pro domácnost, ale také pro 

profesionální vyuţití. Její motto „být stále lepší“ poukazuje na ambice stát se nejlepším. 

V kategorii profesionální prádelenské techniky nabízí mimo jiné i techniku vhodnou pro 

záchranné a protipoţární sbory. Proto při výběru praček a sušiček se omezím pouze na ty 

přístroje Miele, které výrobce pro jednotky PO doporučuje. 

5.1 PRAČKY MIELE  

Pračky Miele se vyznačují svou šetrností k praným textiliím. Díky konstrukčnímu 

provedení patentovaného VOŠTINOVÉHO BUBNU MIELE (Obrázek č. 11) nedochází 

k nadměrnému opotřebení prádla a tvorbě ţmolkŧ. V prŧběhu praní prádlo klouţe po vodním 

filmu vytvořeném po obvodu bubnu, čímţ se redukují prostupy vláken přes buben.  

 

Obrázek č. 11 Rozdíl mezi děrováním klasického bubnu (vlevo) a děrováním VOŠTINOVÉHO 

BUBNU MIELE (vpravo) [8] 
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Pračky Miele mŧţeme rozdělit podle objemu bubnu, respektive podle hmotnosti 

náplně do několika kategorií: 

5.1.1 KATEGORIE 1 

Tuto kategorii zastupuje pračka PW 6080 s elektrickým ohřevem. Osmdesátilitrový 

buben je schopen pojmout aţ osm kilogramŧ prádla [8]. 

 

Specifikace [7]: 

 řízení PROFITRONIC L VARIO – programovatelné, elektronické řízení s grafickým 

displejem. Nabízí 16 pevných programŧ a dalších 56 volitelných speciálních 

programŧ, 

 pohon – asynchronní motor s frekvenčním měničem, 

 přívod vody – 1x studená voda ½“ s ¾“ šroubením, 1x teplá voda ½“ s ¾“ šroubením, 

 odtok vody – vypouštěcí ventil DN 70 (AV), 

 otáčky při odstřeďování – 1300 [ot/min], 

 zbytková vlhkost 49 %, 

 moţnost dávkování aţ šesti tekutých detergentŧ, 

 vnější rozměry (V, Š, H): 1020x700x727 [mm], 

 hmotnost 140 [kg]. 

Připojení PW 6080 ke zdroji el. energie: 

 Standardní napětí: 3N AC 400V 50Hz, 

 jištění [A]: 3 x 16, 

 celkový příkon [kW]: 8,5, 

 topný výkon [kW]: 8,0. 

5.1.2 KATEGORIE 2 

Tuto kategorii zastupuje pračka PW 6101 v provedení s elektrickým, plynovým nebo 

parním (přímým) ohřevem. Stolitrový buben je schopen pojmout aţ 10 kilogramŧ prádla [8]. 

Specifikace [7, 8]: 

 řízení PROFITRONIC M – volně programovatelné, elektronické řízení s velkým 

grafickým displejem a mikroprocesorem. Nabízí 16 pevných programŧ a dalších 183 

paměťových míst pro vlastní programování. Obsahuje programový balíček Ochranné 

obleky pro hasiče, 

 pohon – asynchronní motor s frekvenčním měničem, 
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 přívod vody – 2x studená voda ½“ s ¾“ šroubením, 1x teplá voda ½“ s ¾“ šroubením, 

 odtok vody – vypouštěcí ventil DN 70, 

 otáčky při odstřeďování – 1200 [ot/min], 

 zbytková vlhkost 47 %, 

 moţnost připojení 12 čerpadel na dávkování tekutých detergentŧ, 

 vnější rozměry (V, Š, H): 1250x804x925 [mm] (parní a elektrický ohřev), 

1250x804x1235 [mm] (plynový ohřev), 

 hmotnost 324 [kg] (parní a elektrický ohřev), 395 [kg]. 

 

Tabulka č. 2 Připojení PW 6101 ke zdroji el. energie [7] 

Způsob ohřevu Elektrický ohřev  Parní ohřev Plynový ohřev 

Standardní napětí: 3N AC 380 – 415 

V 50 Hz 

3N AC 380 – 415 V 

50Hz 

3N AC 380 - 415V 

50Hz 

Jištění [A]: 3x16 3 x 16 3x10 

Celkový příkon [kW] 11,0 2,3 1,3 

Topný výkon [kW] 9,0 37 21,5 

5.1.3 KATEGORIE 3 

Třetí kategorii zastupuje pračka PW 6131 opět v provedení s elektrickým, plynovým 

nebo parním (přímým) ohřevem. Stotřicetilitrový buben je schopen pojmout aţ 13 kilogramŧ 

prádla [8]. 

 

Specifikace [7]: 

 řízení PROFITRONIC M, 

 pohon – asynchronní motor s frekvenčním měničem, 

 přívod vody – 2x studená voda ½“ s ¾“ šroubením, 1x teplá voda ½“ s ¾“ šroubením, 

 odtok vody – vypouštěcí ventil DN 70, 

 otáčky při odstřeďování – 1100 [ot/min], 

 zbytková vlhkost 47 %, 

 moţnost připojení 12 čerpadel na dávkování tekutých detergentŧ, 

 vnější rozměry (V, Š, H): 1250x804x1005 [mm] (parní a elektrický ohřev), 

1250x804x1345 [mm] (plynový ohřev), 

 hmotnost 342 [kg] (parní a elektrický ohřev), 416 [kg]. 
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Tabulka č. 3 Připojení PW 6131 ke zdroji el. energie [7] 

Způsob ohřevu Elektrický ohřev  Parní ohřev Plynový ohřev 

Standardní napětí: 3N AC 380 – 415 

V 50 Hz 

3N AC 380 – 415 V 

50Hz 

3N AC 380 - 415V 

50Hz 

Jištění [A]: 3x25 3 x 16 3x16 

Celkový příkon [kW] 17,0 2,3 2,3 

Topný výkon [kW] 15,0 37 23 

5.1.4 KATEGORIE 4 

Zástupcem této kategorie je pračka PW 6161 také v provedení s elektrickým, 

plynovým nebo parním (přímým) ohřevem. Stošedesátilitrový buben je schopen pojmout aţ 

16 kilogramŧ prádla [8]. 

 

Specifikace [7]: 

 řízení PROFITRONIC M, 

 pohon – asynchronní motor s frekvenčním měničem, 

 přívod vody – 2x studená voda ½“ s ¾“ šroubením, 1x teplá voda ½“ s ¾“ šroubením, 

 odtok vody – vypouštěcí ventil DN 70, 

 otáčky při odstřeďování – 1150 [ot/min], 

 zbytková vlhkost 46 %, 

 moţnost připojení 12 čerpadel na dávkování tekutých detergentŧ, 

 vnější rozměry (V, Š, H): 1400x924x1007 [mm] (parní a elektrický ohřev), 

1400x924x1425 [mm] (plynový ohřev), 

 hmotnost 454 [kg] (parní a elektrický ohřev), 548 [kg]. 

 

 

Tabulka č. 4 Připojení PW 6161 ke zdroji el. energie [7] 

Způsob ohřevu Elektrický ohřev  Parní ohřev Plynový ohřev 

Standardní napětí: 3N AC 380 – 415 

V 50 Hz 

3N AC 380 – 415 V 

50Hz 

3N AC 380 - 415V 

50Hz 

Jištění [A]: 3x25 3 x 16 3x16 

Celkový příkon [kW] 18,0 3,0 3,6 

Topný výkon [kW] 15,0 35 34 
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5.1.5 KATEGORIE 5 

Zástupcem poslední kategorie je pračka PW 6201 opět se stejnými moţnostmi ohřevu. 

Dvěstělitrový buben je schopen pojmout aţ 20 kilogramŧ prádla [8]. 

 

Specifikace [7]: 

 řízení PROFITRONIC M, 

 pohon – asynchronní motor s frekvenčním měničem, 

 přívod vody – 2x studená voda ½“ s ¾“ šroubením, 1x teplá voda ½“ s ¾“ šroubením, 

 odtok vody – vypouštěcí ventil DN 70, 

 otáčky při odstřeďování – 1100 [ot/min], 

 zbytková vlhkost 47 %, 

 moţnost připojení 12 čerpadel na dávkování tekutých detergentŧ, 

 vnější rozměry (V, Š, H): 1400x924x1140 [mm] (parní a elektrický ohřev), 

1400x924x1535 [mm] (plynový ohřev), 

 hmotnost 495 [kg] (parní a elektrický ohřev), 589 [kg]. 

 

Tabulka č. 5 Připojení PW 6201 ke zdroji el. energie [7] 

Způsob ohřevu Elektrický ohřev  Parní ohřev Plynový ohřev 

Standardní napětí: 3N AC 380 – 415 

V 50 Hz 

3N AC 380 – 415 V 

50Hz 

3N AC 380 - 415V 

50Hz 

Jištění [A]: 3x35 3 x 16 3x16 

Celkový příkon [kW] 22,3 4,3 4,7 

Topný výkon [kW] 18,0 32 34 

5.1.5 VYŠŠÍ KATEGORIE 

Firma Miele nabízí také vyšší kategorie praček. Ovšem domnívám se, ţe pro takto 

velké pračky není u jednotek PO vyuţití. 
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5.2 SUŠIČKY MIELE 

Také u sušiček zajišťuje patentovaný VOŠTINOVÝ BUBEN MIELE optimální a 

šetrné zacházení s textiliemi. V prŧběhu sušení prádlo lehce klouţe po vzduchové vrstvě, díky 

které nedochází k nadměrnému krčení textilie. Voštiny také vytvářejí lehký podtlak, díky 

kterému je prádlo vynášeno výše neţ u běţných bubnŧ, coţ urychluje odvod vlhkosti. Sušičky 

dále vyuţívají tyto systémy a technologie [8]. 

 Řízení PROFITRONIC L VARIO – elektronická řídící a programová jednotka s LCD 

displejem, která se vyznačuje jednoduchou obsluhou. Nabízí 15 standardních 

programŧ a čtyři stupně sušení. Nastavování programŧ se provádí pomocí multivoliče 

nebo pomocí čtyř tlačítek rychlé volby. 

 Řízení PROFITRONIC B Plus – elektronická řídící a programová jednotka pracující 

s časovými nebo pevně stanovenými programy. Pro nastavení si uţivatel mŧţe 

nastavit poţadovanou dobu sušení nebo poţadovanou zbytkovou vlhkost. 

 Řízení PROFITRONIC M – elektronické volně programovatelné řízení s velkým 

grafickým displejem. Umoţňuje nastavení a uloţení aţ 199 vlastních programŧ. Pro 

sběr provozních dat je moţno vyuţít čtečku čipových karet. 

 Perfect DrySystem – patentovaný systém elektronického měření zbytkové vlhkosti. 

 Air Recycling – systém s prodlouţeným vedením vzduchu, při kterém se aţ 60 % 

teplého vzduchu vrací zpět do sušícího cyklu. Dochází tak k úspoře energie a ke 

zkrácení doby sušení. 

 Cool down – nastavitelné závěrečné chladnutí. 

 

Sušičky Miele mŧţeme rozdělit podle objemu bubnu, respektive podle hmotnosti 

náplně do několika kategorií: 

5.2.1 KATEGORIE 1 

Tuto kategorii zastupuje sušička PT 7186 a to v provedení s elektrickým nebo 

plynovým ohřevem vzduchu. Stoosmdesátilitrový buben je schopen pojmout aţ osm 

kilogramŧ prádla [8]. 
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Specifikace [7]:  

 sušení s odtahem vzduchu, 

 řízení PROFITRONIC L VARIO, 

 Perfect DrySystem, 

 stabilní rámová konstrukce, 

 pozinkovaná zadní strana, 

 prŧměr plnícího otvoru 37 cm, 

 vnější rozměry (V, Š, H): 1020x700x763 [mm], 

 hmotnost 82 [kg]. 

 

Tabulka č. 6 Připojení PT 7186 ke zdroji el. energie [7] 

 Elektrický ohřev Plynový ohřev 

Standardní napětí: 3N AC 400V 50Hz 1N AC 230V 50Hz 

Jištění [A]: 3 x 16 1x10 

Celkový příkon [kW] 8,5 0,4 

Topný výkon [kW] 7,9 8,0 

5.2.2 KATEGORIE 2 

Tuto kategorii zastupují dvě sušičky s 250litrovými bubny, které jsou schopny 

pojmout aţ 13 kg prádla. Sušička PT 8253, opět v provedení s elektrickým nebo plynovým 

ohřevem a sušička PT 8257 s tepelným čerpadlem a uzavřeným oběhem vzduchu. Základní 

rozdíl mezi oběma je ve spotřebě elektrické energie. Sušičky s odtahem vzduchu nijak 

nevyuţívají přebytečnou energii. Kdeţto sušičky s tepelným čerpadlem vyuţívají energii, 

která se uvolňuje při ochlazování a vysušování vzduchu k opětovnému ohřevu studeného 

suchého vzduchu [7, 8]. 

 

Výhody sušiček s tepelným čerpadlem: 

 sníţení spotřeby elektrické energie o cca 60 %, 

 provedení bez nutnosti odtahového vedení vzduchu. 

Nevýhody sušiček s tepelným čerpadlem: 

 niţší rychlost odpařování a tím i prodlouţená doba sušení, 

 dvojnásobná hmotnost zařízení, 

 větší rozměry zařízení, 

 vyšší hlučnost. 
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Specifikace (PT 8253 / PT 8257) [7]:  

 sušení s odtahem vzduchu / s tepelným čerpadlem, 

 řízení PROFITRONIC B Plus / PROFITRONIC M, 

 Perfect DrySystem / Perfect DrySystem, 

 Air Recycling / Cool down, 

 v modrém provedení s pozinkovaným zadním krytem / s pozinkovaným modulem 

tepelného čerpadla, který je vzadu spojený se sušičkou, 

 velký plnící otvor o prŧměru 520 mm s dvířky se zaměnitelným závěsem, 

 vnější rozměry (V, Š, H): 1400x906x836 / 1400x906x1218 [mm], 

 hmotnost 148 / 298 [kg]. 

 

Tabulka č. 7 Připojení PT 8253 a PT 8257 ke zdroji el. energie [7] 

Sušička PT 8257 PT 8253 

Způsob ohřevu Elektrický ohřev  

(s tepelným čerpadlem) 

Elektrický ohřev 

(s odtahem vzduchu) 

Plynový ohřev 

Standardní napětí: 3N AC 380 – 415 V 

50Hz 

3N AC 380 – 415 V 

50Hz 

1N AC 220 - 

240V 50Hz 

Jištění [A]: 3x16 3 x 25 1x10 

Celkový příkon [kW] 5,0 14,3 0,8 

Topný výkon [kW] 4,2 15,5 15 

5.2.3 KATEGORIE 3 

Tuto kategorii rovněţ zastupují dvě sušičky, ovšem s 325litrovými bubny, které jsou 

schopny pojmout aţ 16 kg prádla. Stejně jako v předchozí kategorii se jedná o základní model 

s výběrem elektrického nebo plynového ohřevu (PT 8333) a model s tepelným čerpadlem (PT 

8337). Tyto sušičky se od dvou předešlých v podstatě liší pouze ve velikosti bubnu, vnějších 

rozměrech a hmotnosti. Opět je zde vyuţito řízení programu  PROFITRONIC B Plus, 

respektive PROFITRONIC M [8]. 

 

Specifikace (PT 8333 / PT 8337) [7]: 

 sušení s odtahem vzduchu / s tepelným čerpadlem, 

 řízení PROFITRONIC B Plus / PROFITRONIC M, 

 Perfect DrySystem / Perfect DrySystem, 

 Air Recycling / Cool down, 

 v modrém provedení s pozinkovaným zadním krytem / s pozinkovaným modulem 

tepelného čerpadla, který je vzadu spojený se sušičkou, 
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 velký plnící otvor o prŧměru 520 mm s dvířky se zaměnitelným závěsem, 

 vnější rozměry (V, Š, H): 1400x906x1019 / 1400x906x1401 [mm], 

 hmotnost 165 / 314 [kg]. 

 

Tabulka č. 8 Připojení PT 8333 a PT 8337 ke zdroji el. energie [7] 

Sušička PT 8337 PT 8333 

Způsob ohřevu Elektrický ohřev  

(s tepelným čerpadlem) 

Elektrický ohřev 

(s odtahem vzduchu) 

Plynový ohřev 

Standardní napětí: 3N AC 380 – 415 V 

50Hz 

3N AC 380 – 415 V 

50Hz 

1N AC 220 - 

240V 50Hz 

Jištění [A]: 3x16 3 x 25 1x10 

Celkový příkon [kW] 5,2 18,8 0,8 

Topný výkon [kW] 4,2 18 18 

5.2.4 KATEGORIE 4 

Čtvrtou kategorii zastupují sušičky PT 8403 a PT 8407, do kterých se vejde aţ 20 kg 

prádla. Objemy bubnŧ činní 400 litrŧ. Oba modely jsou podle zpŧsobu ohřevu vzduchu 

nabízeny ve třech modifikacích - elektrický, plynový a parní. Rozdíl mezi sušičkou PT 8403 a 

PT 8407 je jen v koncepci obsluhy. Zatímco sušička PT 8403 vyuţívá základní variantu řízení 

programŧ PROFITRONIC B Plus, v sušičce PT  8407 je instalováno volně programovatelné 

řízení PROFITRONIC M [8]. 

 

Řízení (PT 8403 / PT 8407): 

 PROFITRONIC B Plus / PROFITRONIC M 

Specifikace [7]: 

 sušení s odtahem vzduchu, 

 prodlouţené vedením vzduchu pro optimální vyuţití energie, 

 Air Recycling, 

 Cool down (jen PT 8407), 

 Perfect DrySystem, 

 v modrém provedení s pozinkovaným zadním krytem, 

 velký plnící otvor o prŧměru 520 mm s dvířky se zaměnitelným závěsem, 

 vnější rozměry (V, Š, H): 1400x906x1148 [mm], 

 hmotnost podle zpŧsobu ohřevu okolo 190 [kg]. 
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Tabulka č. 9 Připojení PT 8403 a PT 8407 ke zdroji el. energie [7] 

Způsob ohřevu Elektrický ohřev  Parní ohřev Plynový ohřev 

Standardní napětí: 3N AC 380 – 415 V 

50Hz 

3N AC 380 – 415 V 

50Hz 

3N AC 380 - 415V 

50Hz 

Jištění [A]: 3x50 3 x 10 3x10 

Celkový příkon [kW] 23,8 1,3 1,3 

Topný výkon [kW] 22,5 29 21,5 

5.2.5 KATEGORIE 5 

Poslední kategorii zastupují sušičky PT 8503 a PT 8507 s 500litrovým bubnem, který 

pojme aţ 25 kg prádla. U obou je opět moţnost výběru mezi elektrickým, plynovým či 

parním ohřevem. Rozdíl mezi sušičkou PT 8503 a PT 8507 je opět jen v řízení programŧ [8]. 

 

Řízení (PT 8503 / PT 8507):  

PROFITRONIC B Plus / PROFITRONIC M 

Specifikace [7]: 

 sušení s odtahem vzduchu, 

 prodlouţené vedením vzduchu pro optimální vyuţití energie, 

 Air Recycling, 

 Cool down (jen PT 8507), 

 Perfect DrySystem, 

 v modrém provedení s pozinkovaným zadním krytem, 

 velký plnící otvor o prŧměru 520 mm s dvířky se zaměnitelným závěsem, 

 vnější rozměry (V, Š, H): 1640x1206x1002 [mm], 

 hmotnost podle zpŧsobu ohřevu okolo 240 [kg]. 

 

Tabulka č. 10 Připojení PT 8503 a PT 8507 ke zdroji el. energie [7] 

Způsob ohřevu Elektrický ohřev  Parní ohřev Plynový ohřev 

Standardní napětí: 3N AC 380 – 415 V 

50Hz 

3N AC 380 – 415 V 

50Hz 

3N AC 380 - 415V 

50Hz 

Jištění [A]: 3x50 3 x 10 3x10 

Celkový příkon [kW] 28,3 1,3 1,3 

Topný výkon [kW] 27 34,5 30 
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5.2.3 VYŠŠÍ KATEGORIE 

Firma Miele nabízí ještě jednu kategorii sušiček o objemu bubnu 800 litrŧ. Ovšem 

domnívám se, ţe pro takto velkou sušičku není u jednotek PO vyuţití. 

 

Pro zlepšení přehlednosti okolo nabízených praček a sušiček, jejich kategoriích a 

maximálních náplních, uvádím v Tabulkách č. 11 a č. 12 souhrn nabízených produktŧ. 

 

Tabulka č. 11 Mnoţství náplně prádla pro praní zásahových oblekŧ FIREMAN – Tiger [8] 

Kategorie 1 2 3 4 5 

K
ab

át
 a

 k
al

h
o
ty

 

Pračka PW 6080 PW 6101 PW 6131 PW 6161 PW 6201 

Praní, desinfekce a prŧběţná 

impregnace 

2 2,5 3 3,5 4,5 

Praní a desinfekce 2,5 3 4 5 6 

Sušička PT 7186 PT 8253, 

PT 8257 

PT 8333, 

PT 8337 

PT 8403, 

PT 8407 

PT 8503, 

PT 8507 

Sušení po praní, desinfekci a 

prŧběţné impregnaci 

1,5 2,5 3 3,5 4,5 

Sušení po praní a desinfekci 2 3 4 5 6 

 

Tabulka č. 12 Mnoţství náplně prádla pro praní zásahových oblekŧ FIREMAN – V [8] 

Kategorie 1 2 3 4 5 

Pračka PW 6080 PW 6101 PW 6131 PW 6161 PW 6201 

Praní, desinfekce a prŧběţná 

impregnace (kalhoty, kabát bez 

vloţky) 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

8 

Praní a desinfekce (kalhoty, kabát bez 

vloţky) 

4,5 6 7 9 11 

Praní a desinfekce (vloţka – kabát a 

kalhoty) 

6,8 8 10 13 16 

Sušička PT 7186 PT 8253, 

PT 8257 

PT 8333, 

PT 8337 

PT 8403, 

PT 8407 

PT 8503, 

PT 8507 

Sušení po praní, desinfekci a prŧběţné 

impregnaci (kalhoty, kabát bez 

vloţky) 

 

2 

 

4 

 

5 

 

6 

 

8 

Sušení po praní a desinfekci (kalhoty, 

kabát bez vloţky) 

4 6 7 9 11 

Sušení po praní a desinfekci (vloţka – 

kabát a kalhoty) 

5 8 10 13 16 
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5.3 DALŠÍ VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ 

 Detergenty a dávkovač detergentŧ. Při praní zásahových oblekŧ je zapotřebí tří 

detergentŧ - pracího, desinfekčního a impregnačního. Pro snadnější obsluhu mŧţeme 

vyuţít dávkovač detergentŧ. Například BrightLogic WL 4 (Obrázek č. 12), který 

umoţňuje dávkování aţ čtyř rŧzných detergentŧ. 

 

Obrázek č. 12 Dávkovač tekutých detergentŧ BrightLogic WL 4 [7] 

 

 Vana s přívodem studené i teplé vody. Tu vyuţijeme zejména v případech, kdy 

znečištění zásahového obleku je spíše lokálního charakteru a praní celé oděvní části by 

bylo zbytečné. Vanu lze také vyuţít jako úloţiště znečištěných zásahových oblekŧ 

před samotným praním.  

 Zařízení slouţící k dočasnému odloţení jiţ vypraných a usušených zásahových 

oblekŧ, které čekají na předání uţivateli. Toto zařízení by mělo umoţňovat případné 

dosušování obleku. V nejjednodušší podobě se jedná o věšákový stojan v blízkosti 

topení. 

 Pracovní stŧl s pogumovaným nebo jiným povrchem, který se snadno udrţuje, o 

minimálních rozměrech 1500x1000 mm. Mŧţe slouţit k více účelŧm, ale jeho hlavní 

vyuţití je jako pracovní plocha při provádění periodických kontrol oblekŧ. 

 Sušící skříň, která poslouţí  pro sušení i jiné výstroje a prostředkŧ PO. 
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6 VÝBĚR VHODNÉHO VYBAVENÍ PRACOVIŠŤ PRO JEDNOTLIVÉ 

TYPY STANIC HZS ČR 

Dříve, neţ začnu vybírat vhodné vybavení pro jednotlivé typy stanic, uvedu základní 

informace o jednotlivých stanicích a vysvětlím v čem se vzájemně liší. 

6.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH TYPECH POŢÁRNÍCH 

STANIC 

 S ohledem na plošné pokrytí se v rámci jednoho kraje zřizuje vţdy několik centrálních 

a pobočných poţárních stanic. Zpravidla se v jednom územním odboru nachází jedna 

centrální stanice a dále s ohledem na plošné pokrytí i několik pobočných stanic. Centrální 

stanice se označují písmenem C a podle počtu obyvatel obce, v níţ se nachází, se doplňují 

číslicí jedna aţ tři [13]. 

 C1 – stanice dislokovaná v obci s počtem obyvatel do 50 tisíc 

 C2 – stanice dislokovaná v obci s počtem obyvatel od 50 do 75 tisíc 

 C3 – stanice dislokovaná v obci s počtem obyvatel nad 75 tisíc 

Pobočné stanice se označují písmenem P a podle počtu zabezpečovaných výjezdŧ, vybavení 

poţární a výškovou technikou a podle počtu obyvatel obce, v níţ se nachází, se doplňují 

číslicí nula aţ čtyři. Rozdíly mezi jednotlivými typy stanic nejlépe vystihuje Tabulka č. 13. 

 

Tabulka č. 13 Základní a minimální početní stav příslušníkŧ směny stanic HZS kraje [13] 

Typ stanice C1 C2 C3 P0 P1 P2 P3 P4 

Počet organizovaných výjezdŧ k zásahu 

k zabezpečení plošného pokrytí 

2 2 3 1 1 1 2 2 

Základní početní stav příslušníkŧ ve třech 

směnách 

39 45 60 9 15 24 33 39 

Základní početní stav příslušníkŧ v jedné směně 13 15 20 3 5 8 11 13 

Minimální početní stav příslušníkŧ v jedné směně 

určených k výjezdu 

8 10 14 2 4 6 8 8 

 

6.2 PŘIŘAZENÍ VYBAVENÍ K JEDNOTLIVÝM TYPŮM POŢÁRNÍCH STANIC 

Přehlédnu li vybavení uvedené v kapitole 5.3, které bych doporučil pro všechny typy 

stanic stejné nebo přinejmenším podobné, zúţí se mi prostor pro selekci vybavení pouze na 

pračky a sušičky. Z Tabulky č. 13 je zcela zřejmé, ţe vybavování rŧzných typŧ stanic stejnou 

kategorií praček a sušiček by bylo nelogické. Například návrh jednotné třetí kategorie praček 

a sušiček by mohl pro stanici C3 být nedostačující a pro stanici P1 sice dostačující, ale 
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neekonomický. Proto je třeba provádět přiřazování praček a sušiček pro jednotlivé typy stanic 

zvlášť.  

Při přiřazování těchto dvou zařízení vycházím z nejkomplikovanější modelové situace, 

kdy se všichni příslušníci určení k výjezdu vrátí od zásahu se znečištěnými zásahovými 

obleky. Stupeň znečištění těchto oblekŧ nedovoluje jednotce výjezd k dalším zásahŧm. Pro 

obnovení plné akceschopnosti této jednotky je zapotřebí vyprat a usušit určitý počet 

zásahových oděvŧ. Tento počet označím jako N. V případech, kdy jednotka nemá k dispozici 

náhradní zásahové obleky, je N rovno minimálnímu početnímu stavu příslušníkŧ v jedné 

směně určených k výjezdu (Tabulka č. 13). Ovšem pokud jednotka náhradními zásahovými 

obleky disponuje, mŧţeme N o jejich počet sníţit. Platí tedy 

 ns NMN ,      (1) 

kde N je počet zásahových oblekŧ, které je zapotřebí vyprat a usušit pro obnovení 

plné akceschopnosti jednotky, 

 Ms je minimální početní stav příslušníkŧ v jedné směně určených k výjezdu, 

 Nn je počet náhradních zásahových oblekŧ, jimiţ jednotka disponuje. 

 

Další proměnnou při přiřazování zařízení k jednotlivým stanicím je minimální počet 

kompletních (pracích a sušících) cyklŧ, ve kterých lze vyprat a usušit N zásahových oblekŧ. 

Tento počet si označíme jako Nc. Víme li, ţe jeden prací cyklus s desinfekcí a bez impregnace 

trvá jednu hodinu a jeden sušící cyklus trvá podle zkušenosti technikŧ rovněţ jednu hodinu, 

mŧţeme jednoduše vypočíst, kolik Nc je moţné provést za jednotku času. Konkrétně: 

 1 hodina – zařízení není schopno provést kompletní cyklus, 

 2 hodiny – zařízení provede jeden kompletní cyklus, 

 3 hodiny – zařízení provede dva kompletní cykly, 

 4 hodiny – zařízení provede tři kompletní cykly, 

 atd. 

Z uvedené úvahy lze počet kompletních cyklŧ vypočíst podle vztahu  

 1tc tN ,      (2) 

kde Nc  je počet kompletních cyklŧ, 

 tt je čas v hodinách, po který lze tolerovat neakceschopnost jednotky. 
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6.2.1 OBECNÝ VÝPOČET 

 Z předešlého textu se dá vyvodit obecný vztah, podle kterého je moţné přiřadit ke 

kaţdé poţární stanici vhodnou kategorii praček a sušiček.  

1t

ns

c t

NM

N

N
K ,     (3) 

kde K  je počet zásahových oblekŧ, které je zapotřebí vyprat během jednoho cyklu, 

 N je počet zásahových oblekŧ, které je zapotřebí vyprat a usušit pro obnovení, 

plné akceschopnosti jednotky, 

Nc  je počet kompletních cyklŧ, 

Ms  je minimální početní stav příslušníkŧ v jedné směně určených k výjezdu,  

Nn je počet náhradních zásahových oblekŧ, jimiţ jednotka disponuje, 

 tt je čas v hodinách, po který lze tolerovat neakceschopnost jednotky. 

 

Porovnám li počet zásahových oblekŧ, které je zapotřebí vyprat během jednoho cyklu 

(K) s počtem zásahových oblekŧ, které lze u příslušných kategorií vyprat během jednoho 

cyklu (Tabulka č. 11) zjistím, ţe pro K platí: 

 K  2   - pro tuto stanici jsou vhodné pračky a sušičky z kategorie 1 

 2  K  3  - pro tuto stanici jsou vhodné pračky a sušičky z kategorie 2 

 3  K  4 - pro tuto stanici jsou vhodné pračky a sušičky z kategorie 3 

 4  K  5 - pro tuto stanici jsou vhodné pračky a sušičky z kategorie 4 

 K  5  - pro tuto stanici jsou vhodné pračky a sušičky z kategorie 5 

Pro porovnání  počtu zásahových oblekŧ, které je zapotřebí vyprat během jednoho 

cyklu  s počtem zásahových oblekŧ, které lze vyprat během jednoho cyklu jsem pro 

zjednodušení výpočtu pouţil pouze obleky FIREMAN Tiger. V praxi by se jednalo o 

kombinaci všech pouţívaných zásahových oblekŧ. 

6.2.2 VÝPOČET PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STANIC 

 Při výběru zařízení vhodného pro jednotlivé typy stanic je zapotřebí stanovit čas, po 

který lze tolerovat neakceschopnost jednotky (tt). Tento čas je volitelný v závislosti na 

konkrétních podmínkách. Například pro stanici, ke které je dojezdový čas z jiné stanice 

krátký, bych navrhl čas tt vyšší. A naopak pro stanici, ke které je dojezdový čas z jiné stanice 

dlouhý, bych navrhl čas tt niţší. Dŧvodem těchto návrhŧ je fakt, ţe jednotky PO dislokované 

na stanicích, které mají k sobě blíţe, jsou v případě potřeby snadněji zastupitelné. 
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V případech kdy je nutné okamţité obnovení plné akceschopnosti je zapotřebí, aby jednotka 

disponovala náhradními zásahovými obleky o minimálním počtu Ms. Tato varianta je však 

velmi nákladná. Vhodným kompromisem v dané situaci je pořízení takového počtu 

náhradních zásahových oblekŧ, který by zajistil akceschopnost alespoň základního prvního 

výjezdu. 

 Dále je zapotřebí stanovit N. Pro obecný výpočet budu dosazovat hodnoty Ms 

z Tabulky č.13, ovšem při konkrétním výpočtu je zapotřebí počítat s konkrétními 

minimálními stavy. Ty se od tabulkových hodnot mohou zvýšit [13]: 

 dva příslušníky – u stanic, které jsou předurčené pro záchranné práce při dopravních 

nehodách na dálnicích, rychlostních komunikacích a vybraných silnicích I. třídy, 

 o tři příslušníky – u stanic, které jsou předurčené jako opěrný bod pro likvidaci 

nebezpečných látek, 

 aţ jedenapŧlkrát – pokud existuje dŧvod tohoto zvýšení. Například DZP, potřeba 

operačního řízení, potřeba obsluhy speciální poţární techniky. 

Po dosazení příslušných hodnot do rovnice (3)  jsem došel k výsledkŧm uvedených v Tabulce 

č. 14. Pro názornost uvádím v závorkách vhodnou kategorii pro výběr zařízení u těch stanic, 

které disponují čtyřmi náhradními zásahovými obleky, pro vybavení jednoho zmenšeného 

druţstva. 

 

Tabulka č. 14 Výběr vhodné kategorie praček a sušiček pro jednotlivé typy stanic HZS ČR 

čas tt [h] 2 3 4 5 

Typ stanice Vhodná kategorie pro výběr zařízení 

C3 5 (5) 5 (4) 4 (3) 3 (2) 

C2 5 (5) 4 (2) 3 (1)  2 (1) 

C1 5 (3) 3 (1) 2 (1) 1 (1) 

P4 5 (3) 3 (1) 2 (1) 1 (1) 

P3 5 (3) 3 (1) 2 (1) 1 (1) 

P2 5 (1) 2 (1) 1 (1) 1 (1) 

P1 3 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 

 

V Tabulce č. 14 záměrně neuvádím nejmenší typ stanice P0. Na této stanici by byl 

nákup profesionálních praček a sušiček neekonomický. Navíc se tento typ poţární stanice u 

HZS MSK nenachází. Řešením pro tyto stanice je voţení zásahových oděvŧ k vyprání na 

nejbliţší větší stanici. 

Rovněţ u stanic typu P1 aţ P3, jejíţ dojezdové vzdálenosti k větším stanicím jsou 

velmi malé (do 10 km), stojí za zváţení, zda není výhodnější zásahové obleky prát právě u 
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těchto blízkých stanic. V souvislosti s vyuţíváním této moţnosti povaţuji za vhodné, potřebně 

zvýšit kategorii praček a sušiček u stanic, které poskytují své zázemí k údrţbě zásahových 

oděvŧ jiným stanicím. 

6.2.2 VÝPOČET PRO KONKRÉTNÍ STANICE V MSK 

 Při určování kategorií praček a sušiček v rámci MSK si dovolím vyuţít přesnějších 

údajŧ o minimálních početních stavech příslušníkŧ v jedné směně určených k výjezdu. Tyto 

údaje jsem získal odbornou konzultací [9] a jsou platné k 31.3. 2011. Rovněţ si dovolím 

navrhnout čas, za který musí být jednotka plně akceschopná (tt). S ohledem na optimální 

poměr mezi ekonomickým a bezpečnostním hlediskem, navrhuji čas tt = 4 hodiny. Délka 

navrhnutého času  tt by se mohla zdát dlouhá. Ovšem nutno podotknout, ţe stav, při kterém 

dojde ke znečištění všech zásahových oblekŧ, nenastává přiliţ často. Pro ÚO Ostrava navrhuji 

čas tt = 5 hodin z dŧvodu krátkých dojezdových vzdáleností mezi jednotlivými stanicemi, 

díky kterým je moţné zastupovat neakceschopné stanice jednotkami z jiných stanic. 

 

Tabulka č.15 Výběr vhodné kategorie praček a sušiček pro jednotlivé stanice HZS MSK [4, 9] 

Územní 

odbor 

Dislokace stanice Typ 

stanice 

Minimální početní stav 

příslušníkŧ v jedné směně 

určených k výjezdu 

Vhodná kategorie 

pro výběr zařízení 

(vypočteno dle 

rovnice (3)) 

 

 

Ostrava 

Ostrava - Zábřeh C3 18 4 

Ostrava - Fifejdy P4 14 3 

Ostrava - Poruba P3 8 1 

Ostrava - Hrabŧvka P3 6 1 

Slezská Ostrava P3 6 1 

Ostrava Přívoz P3 8 1 

 

Opava 

Opava C2 12 3 

Hlučín P2 4 1 

Vítkov P1 4 1 

 

Bruntál 

Bruntál C1 10 3 

Krnov P2 6 1 

Rýmařov P1 4 1 

Frýdek - 

Místek 

Frýdek - Místek C2 12 3 

Třinec P4 8 2 

Nošovice P3 6 1 

Nový Jičín Nový Jičín C1 10 3 

Bílovec P1 4 1 

 

 

Karviná 

Karviná C2 12 3 

Havířov P3 8 2 

Bohumín P1 6 1 

Orlová P1 6 1 

Český Těšín P1 4 1 
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Za zváţení jistě stojí, zda pro stanice v ÚO Ostrava, jejíţ vzájemná vzdálenost je 

velmi malá, nepostačí provoz pouze dvou technických zázemí na údrţbu zásahových oděvŧ. 

V tomto případě bych pro stanice Ostrava – Zábřeh a Ostrava – Fifejdy z dŧvodu vyuţívání 

technického zázemí jednotkami jiných hasičských stanic navrhnul zvýšení kategorie pro 

výběr zařízení o jeden stupeň. Stejně bych postupoval i v ostatních moţných případech. 
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7 POSTUP PŘI ZŘIZOVÁNÍ PRACOVIŠTĚ PRO ÚDRŢBU 

ZÁSAHOVÝCH ODĚVŮ 

Zřizování pracoviště pro údrţbu zásahových oděvŧ se nejčastěji provádí v několika 

krocích: 

 výběr vhodného prostoru,   (7.1) 

 výběr vhodného zařízení,   (6.2) 

 instalace vybraného zařízení .  (7.2) 

7.1 VÝBĚR VHODNÉHO PROSTORU 

Výběr vhodného prostoru není obvykle snadný. Ideálním místem pro zřízení tohoto 

pracoviště je dostatečně velká samostatná místnost, do které je zaveden: 

 dostatečně dimenzovaný přívod elektrické energie, 

  přívod teplé a studené vody, 

 odvod odpadní vody, 

 odtah vzduchu, 

 podle zpŧsobu ohřevu také přívod zemního plynu, propan-butanu nebo vodní páry. 

Dále vstup do tohoto prostoru musí být dimenzovaný tak, aby umoţňoval bezproblémové 

nastěhování vybraného údrţbového zařízení. V praxi jde především o dveřní otvor, jehoţ 

šířka musí být vţdy o trochu větší, neţ nejmenší rozměr vybrané pračky či sušičky. Pokud 

prostor neodpovídá výše uvedeným poţadavkŧm je potřeba hledat vhodnější místo nebo 

provést kroky k odstranění zjištěných nedostatkŧ, například rekonstrukci. V případě výběru 

sušičky s tepelným čerpadlem lze tolerovat absenci odtahu vzduchu. Tuto moţnost však 

nabízí pouze druhá a třetí kategorie sušiček. 

 Při výběru prostoru není nutné hledat pouze samostatnou místnost. Je moţné vyuţít 

část místnosti, která je jiţ vyuţívána k jiným účelŧm. Například sušárna nebo mokrý provoz 

chemické sluţby. 

7.2 INSTALACE ZAŘÍZENÍ 

Samotná instalace se u jednotlivých praček a sušiček liší. Zejména mezi zařízeními, 

které vyuţívají odlišný zpŧsob ohřevu. Pro ilustraci uvádím instalaci pračky a sušičky z třetí 

kategorie. Konkrétně jde o pračku PW 6131 a sušičku PT 8333, které jsou v obou případech 

s elektrickým ohřevem. 
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7.2.1 INSTALACE PRAČKY PW 6131 

Pračka se umisťuje na speciální podstavec Miele nebo na předem připravený betonový 

sokl o doporučených rozměrech (V, Š, H) 150 x 900 x 1010 mm. Připojení pračky 

k elektrické energii se provádí přes volně dostupnou zásuvku nebo napevno. Při pevném 

připojení je však zapotřebí instalovat volně dostupný hlavní vypínač. Pro zvýšení bezpečnosti 

se předřazuje proudový chránič. Podrobnější informace o připojení k elektrické energii jsou 

včetně jištění uvedeny v Tabulce č. 3. K pračce je rovněţ nutné pomocí ¾palcového vnějšího 

závitu připojit jedenkrát teplou a dvakrát studenou vodu. Máme li úpravnu tvrdé vody, je 

moţné přívod studené vody rozlišit na přívod s měkkou vodou a na přívod s tvrdou vodou. 

Prŧtočný tlak u všech přívodŧ je stanoven v rozmezí 100 aţ 1000 kPa. Maximální teplota 

teplé vody je 70 °C. Pro odvod odpadní vody je nutné instalovat odtokové potrubí o jmenovité 

světlosti DN 70. Maximální teplota odpadní vody je 95 °C. K tomuto odtokovému potrubí lze 

pomocí potrubní odbočky připojit tzv. kompenzátor pěny, který při zvýšení tvorby pěny 

uvnitř přístroje odvede přebytek do odpadu [5]. 

 

Obrázek č. 13 Instalace pračky PW 6131 – nárys, bokorys [5] 
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Legenda [5]: 

 EL - elektrické připojení, 

 UM - podstavec Miele, 

 AV - odpadní voda, 

 KW - studená voda, 

 WW - teplá voda, 

 KWH - tvrdá voda, 

 ME - odvzdušnění zařízení, 

 SLA - vypnutí při špičkové zátěţi. 

7.2.2 INSTALACE SUŠIČKY PT 8333 

 Rovněţ sušička se mŧţe umístit na betonový sokl o minimálních rozměrech (V, Š, H) 

50 x 900 x 1110 mm. Připojení sušičky k elektrické energii se provádí stejným zpŧsobem jako 

u výše uvedené pračky. Přívodní kabel má minimální prŧřez 5 x 6 mm. Také zde se pro 

zvýšení bezpečnosti předřazuje proudový chránič. Informace o jištění, jmenovitém příkonu a 

dalších parametrech této sušičky jsem jiţ uvedl v Tabulce č. 8. Pro tuto sušičku je nutné 

připravit odtahové vedení vzduchu, které se napojuje v zadní části sušičky. Potřebný vnitřní 

prŧměr potrubí v místě napojení je 150 mm.V prostoru této instalace dochází velmi často ke 

kondenzaci vody, proto je zapotřebí, aby pomocí vhodného opatření bylo zabráněno 

zpětnému zatékání do přístroje. Maximální jmenovitý prŧtok odtahu je 430 m
3
/h [6]. 

 

Obrázek č. 14 Instalace sušičky PT 8333 - bokorys [6] 
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Obrázek č. 15 Instalace sušičky PT 8333 - nárys [6] 

 

Legenda [6]: 

 EL - elektrické připojení, 

 SLA - vypnutí při špičkové zátěţi, 

 AL - odtah, 

 ZL - přívod vzduchu. 
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8 GRAFICKÝ NÁVRH PRACOVIŠTĚ NA ÚDRŢBU ZÁSAHOVÝCH 

ODĚVŮ 

 Pro ilustraci jsem si dovolil vypracovat grafický návrh ideálního pracoviště na údrţbu 

osobní výstroje hasičŧ, především pak zásahových oblekŧ. Tento návrh uvádím v příloze č. 1. 

 Z této přílohy je patrné, ţe jsem pro realizaci ideálního pracoviště vybral samostatnou 

místnost se dvěma protilehlými vstupy. Jednoho z venku a druhého ze vnitř budovy. Místnost 

lze rozdělit na dvě části. Na “špinavou“, kde se nachází vana, lavice a pračka a “čistou“, ve 

které se nachází sušička, sušící skříň a stojan na vyčištěné a usušené věci. Toto rozmístění 

jednotlivého vybavení vychází z jednoduché a praktické úvahy, při které hasiči, jejichţ obleky 

byly nějakým zpŧsobem znečištěny, vstupují z venku rovnou do prostoru našeho pracoviště, 

kde si znečištěné věci sami vyčistí nebo je předají příslušnému technikovi k vyprání. Poté 

odcházejí jiţ vnitřními prostory. Celá úvaha má výhodu v tom, ţe nedochází ke znečišťování 

dalších prostor, kterými by hasič se znečištěným oblekem musel projít. Popis a instalace 

jednotlivého vybavení byly jiţ popsány v předešlých kapitolách, proto se zde jimi uţ nebudu 

zabývat. 
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ZÁVĚR PRÁCE 

 Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout vzorové pracoviště včetně jeho 

technického vybavení pro provádění kontrol a údrţby zásahových oděvŧ pro hasiče u 

jednotek HZS Moravskoslezského kraje. 

 Abych odborně pronikl do problematiky kolem kontrol a údrţby zásahových oděvŧ,  

musel jsem nejdříve sesbírat data o samotných zásahových oblecích.  V práci uvádím několik 

výrobcŧ zásahových oděvŧ, ovšem z dŧvodu vztaţení mého cíle pouze na HZS 

Moravskoslezského kraje, jsem se dále zabýval pouze obleky od společnosti DEVA F-M. 

s.r.o. Po sesbírání veškerých informací o kontrole a údrţbě zásahových oblekŧ mi jiţ nic 

nebránilo v realizaci mého cíle. Postupoval jsem v několika krocích. Nejdříve jsem se 

poohlédnul po vhodném technickém vybavení, které by ulehčilo při údrţbě zásahových 

oblekŧ práci. K tomuto účelu jsem vybral firmu Miele s.r.o, která nabízí pračky a sušičky se 

specializací na praní oděvŧ pro hasiče. V dalším kroku jsem tyto pračky a sušičky rozdělil 

podle objemových kapacit do pěti kategorií. Pomocí jednoduchých výpočtŧ jsem poté 

k jednotlivým hasičským stanicím přiřazoval vhodné kategorie. Návrhy vhodných kategorií 

praček a sušiček pro konkrétní stanice HZS Moravskoslezského kraje jsem uvedl v Tabulce č. 

15. V posledním kroku jsem doplnil pracoviště dalším vybavením, které by při údrţbě 

zásahových oděvŧ nemělo chybět. Grafický návrh vzorového pracoviště uvádím v Příloze č. 

1. 

Tuto práci lze v praxi uplatnit jako podpŧrný materiál při zřizování nebo rekonstrukci 

pracovišť pro údrţbu zásahových oděvŧ a jiných prostředkŧ PO. 
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