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ABSTRAKT 

Obsahem diplomové práce je zhodnocení využití protichemických ochranných oděvů 

v případě úniku nebezpečné látky uvnitř objektu plaveckého bazénu a při nutnosti 

záchrany z vodní hladiny. V první části práce budou popsány různé metody úpravy 

bazénové vody za použití chlorové a bezchlorové technologie. 

 Následně jsou popsány jednotlivé složky IZS a jejich úloha včetně taktických postupů 

v případě úniku nebezpečné látky a s tím spojené třídění metodou START v případě 

intoxikace velkého počtu zraněných osob. 

V úvodu praktické části bude popsán experiment reakce dvou základních chemických 

látek, které se používají k úpravě bazénové vody. V rámci praktické části budou 

definovány jednotlivé protichemické ochranné oděvy využívané jednotkami požární 

ochrany a jejich využití v praxi k záchraně osob v prostoru bazénové vany, které budou 

experimentálně ověřeny v reálných podmínkách vodního prostředí.  Na základě 

experimentů bude vypracováno taktické cvičení složek integrovaného záchranného 

systému. Cvičení ověří efektivnost protichemických ochranných oděvů v případě vzniku 

mimořádné události, a to konkrétně únik nebezpečné látky v objektu plaveckého bazénu 

města Tachov. 

Cílem práce bude návrh taktických postupů na základě vypracované SWOT analýzy 

a zpracovaných hodnocení rozhodčích určených pro taktické cvičení složek IZS. Postupy 

budou implementovány v rámci odborné přípravy jednotek požární ochrany, pro případ 

úniku nebezpečné látky v uzavřených budovách plaveckých bazénů. 
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ABSTRACT 

The content of this thesis is the evaluation of chemical pressurized suits´ using in case 

of a toxic substance´s release in indoor swimming pools. The rescue operations need 

to be accomplished on the water surface. In the first part of the thesis the description 

of a variety of chemical water treatments (including chlorine and nonchlorine 

technologies) is to be displayed. 

Afterwards there is a description of individual rescue system corps and their task 

including tactical processes in case of toxic substance leakage. Subsequent sorting 

of victims by the START method as far as a large amount of intoxicated people 

is concerned. 

In the first part of practical section there is a description of an experiment including 

two basic chemical substances´ reaction. Aforementioned substances are being utilizable 

for swimming pool water´s treatment. In addition to that, particular protective suits worn 

by fire department units are being defined. Their practical application for a person´s 

rescue in the premises of the swimming bath is to be experimentally checked up on in real 

conditions. Based on these attempts the tactical drill of the integrated rescue system will 

be developed. It aims to prove the efficacy of these protective clothing in emergency 

situations such as a toxic substance´s leakage in the premises of the swimming pool 

in Tachov. 

The intention of this thesis is to design tactical procedures based on existing SWOT 

analysis and ratings given by referees attending the tactical drill of rescue system forces. 

These procedures will be implemented not only within the fire brigade training but also 

in the emergency situation such as a toxic substance´s leakage in confined spaces 

of swimming pools. 

Keywords 

Protective suit; integrated rescue system; hazardous substance; swimming pool; 

experiment. 
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1 ÚVOD 

V dnešní uspěchané a stresové době je pro člověka důležité umět využít volný čas 

pro vlastní psychickou očistu a relaxaci. Toto mimo jiné poskytují i bazénové areály, 

kde je možné relaxovat ve formě wellness či plavání. Podobný způsob odpočinku 

využívají všechny věkové kategorie. Nejen z tohoto důvodu je velice důležité zajistit 

v těchto objektech maximální bezpečnost pro návštěvníky zařízení. 

V případě mimořádné události, jako je únik nebezpečné látky v objektech plaveckých 

bazénů, vzniká riziko intoxikace velkého množství osob. Nutná je pro tuto situaci 

připravenost složek IZS (Integrovaný záchranný systém), aby byly schopny 

co nejefektivněji uskutečnit záchranu intoxikovaných osob ve specifickém prostředí. 

V diplomové práci se budu zabývat především taktickými postupy jednotek požární 

ochrany, jejichž činnost je v tomto případě na místě zásahu převládající. Taktické postupy 

jsou zaměřeny primárně na záchranu a třídění mimo prostor bazénové vany. Jednotky 

požární ochrany využívají v prostoru s výskytem nebezpečné látky protichemické 

ochranné oděvy, které nejsou primárně určeny pro zásah na vodní hladině. V tomto 

případě je nejen obtížná záchrana zraněných, ale i určení rozsahu a typ zranění. 

Téma diplomové práce jsem si zvolil na základě své profese příslušníka Hasičského 

záchranného sboru České republiky. Zde působím ve funkci velitele čety a při vzniku 

mimořádné události, jako je například únik nebezpečné látky, řídím z pozice velitele 

zásahu činnost všech složek IZS. 

Cílem diplomové práce je experimentálně zjistit možnosti využití protichemických 

ochranných oděvů v prostoru bazénové vany. V případě vzniku mimořádné události, 

jako je únik chloru v objektu plaveckého bazénu, co nejefektivněji využít ochranné oděvy 

pro záchranné a likvidační práce.  

Veškeré poznatky z diplomové práce budou využity v rámci odborné přípravy 

a prohlubování odborných znalostí příslušníků jednotek požární ochrany. 
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2 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY 

V teoretické části diplomové práce je cílem popsat jednotlivé metody úpravy vody 

v plaveckých bazénech. Bude analyzována technologie s využitím chloru, která 

je při úpravě vody používána nejčastěji. Teoretická část bude obsahovat popis základních 

složek IZS, které v případě úniku nebezpečné látky zasahují na místě mimořádné události. 

Primárně jsou popsány jednotky požární ochrany včetně jejich taktických postupů, jejichž 

činnost je na místě zásahu převažující.  

Cíle práce  

Cílem praktické části diplomové práce je experimentálně zjistit možnosti využití 

protichemických ochranných oděvů v případě potřeby záchrany osob, eventuálně zvířat 

z vodní hladiny. Následně se formou experimentu zjistí rychlost úniku při sloučení dvou 

nejvíce používaných chemických látek k úpravě vody v plaveckém bazénu města Tachov. 

Dále budou definovány jednotlivé protichemické ochranné oděvy, které lze využít 

v prostoru vodního prostředí. Zhodnocením veškerých získaných poznatků je realizace 

taktického cvičení složek IZS, ve kterém budou veškeré taktické postupy ověřeny 

prakticky. Výsledky budou zpracovány pomocí SWOT analýzy a implementovány 

do navržených materiálů, které budou využívány v praxi.  

Hypotézy 

1. Hypotéza  

 

V případě úniku nebezpečné látky v plaveckém bazénu města Tachov 

je možnost tak rychlého šíření nebezpečné látky, že by intoxikovaní lidé zůstali 

v prostoru bazénové vany. 

 

2. Hypotéza 

 

Protichemické ochranné oděvy je možno využít při záchraně osob z vodního 

prostředí. 
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU 

Předmětem diplomové práce je možnost využití protichemických ochranných oděvů 

ve vodním prostředí v případě úniku nebezpečné látky (dále jen „NL“). V této části práce 

budou jednoduše popsány různé technologie využívané k úpravě bazénové vody. Část 

experimentu protichemických ochranných oděvů bude probíhat v plaveckém bazénu. 

Následně budou popsány taktické postupy složek IZS, při zásahu k úniku NL a tímto 

ke zranění či úmrtí velkého počtu osob. Podrobněji bude popsána taktika jednotek požární 

ochrany (dále jen „JPO“), jejichž činnost je na místě zásahu převažující.  

3.1 Úprava bazénové vody 

Na vhodnou úpravu vody se musí vždy dobře dbát, ať už se jedná o bazén, aquapark 

nebo jen domácí bazén. Kvalitní úprava musí být vhodná a šetrná jak z hlediska 

technologického, tak pocitového vůči uživatelům a návštěvníkům bazénů. Je zásadní 

zamezit průchodu větších mechanických nečistot, jako jsou například vlasy. Tomu 

zabraňuje instalace filtrů v cirkulačním okruhu [1]. 

Filtraci rozdělujeme na dvě fáze. První fáze je před cirkulačním čerpadlem a jedná 

se především o zachycení hrubých nečistot takzvanými předfiltry. Ve druhé fázi, jinak 

také nazývané základní, dochází již k samotnému čištění prostřednictvím různých druhů 

filtrů. U malých domácích bazénů se jedná především o kartušové nebo molitanové filtry, 

přes které proudí malý objem vody. Pozitivum u této technologie je především 

po důkladném vyprání opakované použití kartuše.  

U velkých bazénů se používá vakuová filtrace, která je poměrně ojedinělá. Jako 

filtrační materiál se používá Diatomit. Je to speciální rozsivková zemina, která se nanáší 

na konstrukci filtrů. V případě obnovy technologie se nanesená zemina společně 

se zachycenými nečistotami odstraní postupným oplachováním. Následně je nanesena 

nová vrstva Diatomitu.  

Pozitiva tohoto způsobu hrubé očisty jsou vysoký záchyt nečistot včetně 

jednobuněčných mikroorganismů. Negativum spočívá ve vysokých provozních 

nákladech a pro ojedinělý výskyt této technologie i nedostatečný servis. Nejvíce 

rozšířeným způsobem základní filtrace vody je použití křemičitého písku v několika 
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vrstvách a s různou frakcí zrnitosti. Čím více vrstev, tím menší nároky na chemickou 

úpravu vody. V případě malé vrstvy a velkých mezer v písku je nutné je vyplnit 

koagulátem. Jedná se o látku, která zachytává i malé částice a při praní filtru se odplavuje 

spolu s nečistotami do kanalizace [2]. 

Pro zefektivnění filtrace lze použít flokulaci neboli vločkování. Tímto zajistíme, 

že se látky, které nejsou viditelné pouhým okem, po přidání flokulantu shlukují a jsou 

poté snadněji zachytitelné. Proces flokulace musí probíhat periodicky a je závislý 

na množství přidávané látky, na alkalitě vody a jejímu pH. Hodnota pH vyjadřuje kyselost 

či zásaditost vodních roztoků [1]. 

Jedním z hlavních faktorů sledování kvality bazénové vody je hodnota pH, která nám 

říká, jak účinné je použití všech přípravků pro její čištění. U umělých koupališť se provádí 

kontrola pH jednou denně. Sleduje se optimální hodnota, která je dána vyhláškou 

č. 238/2011 Sb. Vyhláška stanovuje během provozu mezní hodnotu pH 6,5–7,6. Voda 

je kyselá, když je hodnota nižší než pH 6,5. V tomto případě je nutné zvýšit pH pomocí 

hydroxidu sodného, louhu sodného či uhličitanu sodného. Pokud je hodnota pH 7,6 

a vyšší, je naopak nutné tuto hodnotu snížit pomocí kyseliny sírové. V případě tvrdé vody 

použít navíc i kyselinu solnou [1, 3]. 

3.1.1 Technologie úpravy bazénové vody 

V převážné většině bazénových vod dochází postupem času k množení 

mikroorganismů, které nejsou žádoucí. Dezinfekcí je možné odstranit mikroorganismy 

a preventivně zabránit jejich výskytu. Pro tyto účely se používají různé bezchlorové 

a také chlorové technologie. Látky, které se používají k ošetřování vody, vyvolávají 

oxidační proces. Při tomto procesu dochází k odstranění organických látek pomocí 

aktivního kyslíku vznikajícího za mokra [1]. Nejprve bude popsáno bezchlorové ošetření 

vody a následně autor popíše podrobněji chlorovou technologii, která je součástí 

praktické části. 

Bezchlorové technologie mají výhodu, že při jejich použití nevzniká vázaný chlor. 

Avšak velkou nevýhodou je, že mají velice omezený dezinfekční účinek s reziduálním 

efektem [5]. 
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Aktivní kyslík – Do bazénové vody je vnášen přípravky na bázi peroxidu vodíku, 

peroxosloučenin (peroxid vodíku, peroxidosíran sodný). Aktivní kyslík má slabé 

dezinfekční schopnosti, ale relativně silný oxidační účinek. Použití aktivního kyslíku, 

respektive peroxidu vodíku je problémové, u veřejných bazénů velmi nepraktické a oproti 

chloru poměrně nákladné. Proto je způsob aktivního kyslíku využíván především 

u rodinných bazénů [5]. 

Ozonizace – Způsob ošetřování vody ozonizací je zajímavý z pohledu jeho silného 

oxidačního a dezinfekčního účinku. Ozon je silně reaktivní, ale reziduální efekt je nízký. 

Z tohoto důvodu nelze ozon použít jako samostatný dezinfekční prostředek. Ideální 

je proto kombinace ozonu s chlorem. Tímto způsobem je docíleno vysokého účinku. 

Ozon svými vlastnostmi likviduje organické nečistoty, ze kterých vzniká vázaný chlor, 

a který následně vzniklý vázaný chlor rozkládá. Takto dávkovaný chlor již nemá žádné 

nečistoty. Vyhláška č. 1/2016Sb. stanovuje limitní koncentrace ozonu v bazénové vodě 

na hodnotu 0,05 mg/l [5, 6].  

Dále je naprosto nezbytné, aby byl za ozonizačním stupněm v technologii úpravny 

bazénové vany naistalován deozonizační stupeň. Zde zajišťuje deozonizaci filtr 

s aktivním uhlím. Filtr odstraňuje zbytkový ozon a zachytává organické nečistoty. 

Celkově jsou požadavky na typy dezinfekce bazénové vody ze strany příslušného orgánu 

dozoru ochrany veřejného zdraví přísnější než u technologie chlorem. Především potom 

intenzita cirkulace vody a s tímto spojené požadavky na velikost čerpadel a filtrů, které 

jsou zhruba třikrát větší než u samostatné chlorové dezinfekce vody [5]. 

UV záření – Populární technologií úpravy vody je již delší dobu použití UV lampy. 

Technologie UV záření se úplně poprvé použila pro všechny plavecké bazény 

při olympijských hrách v roce 2012 v Londýně [8]. Tento způsob má spolehlivý 

dezinfekční účinek včetně likvidace organických nečistot. Důležitým prvkem je správný 

výběr a instalace UV lampy s požadovanou kapacitou vzhledem k protékajícímu 

množství vody. Účinnost UV záření má pouze lokální charakter, tedy dezinfikuje vodu 

jen v místě, kde přichází voda do kontaktu se zářením. V kombinaci s chlorem omezuje 

UV záření nežádoucí efekty chlorace jako je zápach či dráždění sliznic a očí. Pro správnou 

funkci UV lampy je nezbytné časté čištění lampy nebo případná výměna, kdy dochází 

stárnutím lampy k rychlé ztrátě účinku dezinfekce vody [5]. 
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Obrázek 1 – UV systém Sita SPM [9] 

Jedny z nejkvalitnějších UV lamp jsou středotlaké italské UV jednotky. Tyto jednotky 

jsou vzhledem k vyššímu výkonu zářiče schopny vyčistit vodu při větším průtoku, 

a přesto si zachovávají malé rozměry. Při zvolení optimální velikosti zajišťují lampy 

vysoký antibakteriální efekt včetně odbourání vázaného chloru, který způsobuje 

nepříjemný zápach v bazénových provozech [7]. Na obrázku 1 je příklad UV systému Sita 

SPM pro střední tlak. 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorové technologie využívají chemický prvek chlor Cl2. Chlor je žlutozelený plyn, 

který je těžší než vzduch. Je silně dráždivý, žíravý, toxický a má pronikavě dusivý zápach. 

Je mírně rozpustný ve vodě. Plynný chlor má kromě dezinfekčního účinku také silné 

oxidační, korozivní a silně bělící účinky. Ve zkapalněném stavu je chlor bezbarvý 

a při styku s kůží způsobuje omrzliny.  

Z jednoho litru zkapalněného chloru se může uvolnit za normálních podmínek až 475 l 

plynného chloru. Plynný chlor dráždí v nízkých koncentracích oči a horní cesty dýchací. 

K tomuto dráždění dochází reakcí chloru s vodou. Při chlorování vody nedochází k ničení 

choroboplodných zárodků působením chloru napřímo, ale díky reakcím vzniklého 

radikálu kyslíku. Ty se využívají při úpravě bazénové vody. Důsledkem vystavení vysoké 

koncentrace chloru je poškození dýchacích cest a možný vznik edému plic nebo 

následného respiračního selhání [10, 18]. Projevy působení chloru jsou popsány 

v tabulce 1.  
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Tabulka 1 – Příznaky zasažení [11]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlor se používá pro dezinfekci vody více jak 100 let. Za tu dobu jsou účinky a funkce 

působení chloru dobře známé. Výhodou je, že v sobě spojuje dezinfekční a oxidační 

účinky. Mezi jeho pozitiva se řadí cena, která je oproti jiným dezinfekčním technologiím 

nižší. Dávkování chloru je velice snadné a dobře kontrolovatelné. Chlor je dostupný jako 

čistý plyn, ve formě sloučenin jako kapalina i jako pevná látka [5].  

Postup první pomoci při zasažení chlorem: 

1. Okamžité opuštění zamořeného prostoru a ochrana dýchacích cest, nejlépe 

maskou či respirátorem. Je nutné dbát na minimalizaci pohybu intoxikované 

osoby. 

2. Při potřísnění vodným roztokem chloru odstranit zasažený oděv a při odkládání 

minimalizovat kontakt s pokožkou a dýchacími cestami, v případě kontaminace 

oplachovat zasažená místa čistou vodou po dobu alespoň 15 minut. 

3. V případě vážných problémů s dýcháním je nutné včasné zahájení umělého 

dýchání z plic do plic či inhalace kyslíku (oxygenoterapie) [12, 18]. 
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Pokud dojde k úniku NL v uzavřených prostorách bazénů, je důležité včasné zjištění 

úniku a ochrana před intoxikací. Pro bezpečné opuštění kontaminovaných prostor 

je možné použít prostředků improvizované ochrany. Zejména je pro přežití důležitá 

ochrana dýchacích cest a očí. Nejjednodušším způsobem, jak si chránit dýchací cesty 

je použití navlhčeného kapesníku, ručníku, utěrky, šály a na ochranu očí použít plavecké 

brýle případně průhledný igelitový sáček, který se přetáhne přes hlavu a utáhne v úrovni 

lícních kostí gumou či provázkem [13]. 

V diplomové práci budou dále zmiňovány chemické látky, 12,3 % chlornan sodný 

a 33–40 % kyselina sírová, které se používají v plaveckém bazénu města Tachov. 

Technologie a fotodokumentace plaveckého bazénu jsou k dispozici v příloze 3. 

3.2 Složky IZS při úniku nebezpečné látky 

Při mimořádné události (dále jen „MU“) s únikem NL v prostorách plaveckého bazénu 

je předpoklad nutnosti provádět záchranné a likvidační práce. Způsob je definován 

v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [14]. Mezi základní 

složky integrovaného záchranného systému patří Hasičský záchranný sbor České 

republiky (dále jen „HZS“), jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí 

jednotkami PO, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“) a Policie 

České republiky (dále jen „PČR“).  

Mimořádných událostí s únikem NL, jako je definováno v této diplomové práci, není 

mnoho. To však neznamená, že bychom tuto problematiku měli opomíjet. Zvlášť důležité 

je se na mimořádné události důkladně připravit v rámci odborné přípravy. Objekty 

plaveckých bazénů jsou specifické velkým množstvím osob a vlastní mnohdy složitou 

členitostí objektu. 

Při řešení takto složitého zásahu, jako je mimořádná událost s velkým počtem 

zraněných osob, je velitelem zásahu (dále jen „VZ“) velitel JPO. Na místo události jsou 

vysílány složky IZS dle poplachového plánu kraje a předurčenosti na daný typ mimořádné 

události. 
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3.2.1 Stupně poplachu IZS 

Stupně poplachu předurčují potřebu sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce. 

V rámci IZS jsou vyhlašovány čtyři stupně poplachu, přičemž čtvrtý stupeň je označen, 

jako zvláštní stupeň poplachu a je stupněm nejvyšším [15]. 

1 stupeň: 

1. Je vyhlášen v případě, že mimořádná událost ohrožuje jednotlivé osoby, 

samostatné objekty nebo jejich části, s výjimkou objektu se složitými 

podmínkami pro zásah, jednotlivé dopravní prostředky či plochy území 

do 500 m2. 

2. Záchranné a likvidační práce provádí základní složky IZS, které není nutno 

nepřetržitě koordinovat při společném zásahu [15]. 

2 stupeň: 

1. Je vyhlášen v případě, že mimořádná událost ohrožuje nejvýše 100 osob, více 

jak jeden objekt, který má složité podmínky pro zásah, jednotlivé dopravní 

prostředky hromadné dopravy osob, cenné chovy zvířat či plochy území 

do 10 000 m2. 

2. Je nutná nepřetržitá koordinace složek IZS velitelem zásahu při společném 

zásahu. Záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky z kraje, 

ve kterém mimořádná událost probíhá [15]. 

3 stupeň: 

1. Je vyhlášen v případě, že je ohroženo více jak 100 a nejvýše 1000 osob, pokud 

jsou ohroženy části obcí nebo areály podniků, soupravy na železnici, více chovů 

hospodářských zvířat a plochy území do 1 km2, také produktovody. 

Jde také o hromadnou havárii v silniční a letecké dopravě. 

2. Pokud záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky nebo 

v případě využití sil a prostředků z jiných krajů. 

3. Jednotlivé složky koordinuje velitel zásahu za pomoci zřízeného štábu velitele 

zásahu a místo zásahu je rozděleno na sektory a úseky. 
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4. Na základě rozhodnutí řídícího důstojníka HZS kraje oznamuje operační 

a informační středisko kraje vyhlášení třetího stupně svému hejtmanovi.  

5. Stejným způsobem středisko informuje na žádost velitele zásahu o vyhlášení 

třetího stupně poplachu poplachového plánu kraje starostovi obce s rozšířenou 

působností [15]. 

Zvláštní stupeň: 

1. Je vyhlášen v případě, že událost ohrožuje víc jak 1000 osob, celé obce či území 

nad 1 km2. 

2. Záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky kraje, případně 

se využijí síly a prostředky z jiných krajů či zahraniční pomoci na základě 

uzavřených smluv o přeshraniční výpomoci. Zásah složek je koordinován 

VZ se zřízeným štábem a místo události je rozděleno na úseky a sektory, 

ale je možné též řídit zásah na strategické úrovni hejtmanem či starostou obce 

s rozšířenou působností, kteří jsou informováni, jak již bylo uvedeno v třetím 

stupni poplachu. 

3. Po vyhlášení zvláštního stupně operační a informační středisko povolává, 

nasazuje síly a prostředky z kraje, koordinuje pomoc s jinými kraji a informuje 

o vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje generální 

ředitelství, které prostřednictvím svého operačního a informačního střediska 

koordinuje pomoc [15]. 

3.3 Taktické postupy složek IZS při úniku nebezpečné látky 

„Neočekávejte, že tomu, co se dá předvídat, se dá i zabránit“ (Murphyho zákon) 

Pokud dojde k mimořádné události, jako je únik nebezpečné látky, je nutná součinnost 

složek IZS pro rychlé a efektivní zvládnutí mimořádné události. K tomuto účelu mají 

zpracované jednotlivé složky zpracované taktické postupy. Jako první a podrobněji budou 

popsány taktické postupy JPO, které zajištují záchranu osob, třídění zraněných metodou 

START, detekci nebezpečné látky, dekontaminaci zraněných osob a zasahujících hasičů 

a likvidaci uniklé látky. Dále budou popsány postupy zdravotnické záchranné služby, 

a nakonec postupy PČR. 
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Nebezpečné látky jsou definovány jako nebezpečné chemické látky či nebezpečné 

chemické směsi mající jednu nebo více nebezpečných vlastností [16]. Množství 

skladované látky v plaveckém bazénu města Tachov nesplňuje podle zákona 224/2015 Sb. 

stanovené limity [17]. Z tohoto důvodu není objekt plaveckého bazénu zařazen 

do havarijního plánu kraje. Přesto chlor, který je zde hojně používán v různých 

koncentracích k úpravě vody, je nebezpečnou chemickou toxickou látkou. Nebezpečný 

je nejen pro osoby v blízkosti úniku látky, ale i pro obyvatelstvo v případě úniku mimo 

objekt [31]. 

3.3.1 Taktické postupy JPO 

Zásahy s přítomností nebezpečných látek jsou charakterizovány potřebou nasazení 

velkého množství sil a prostředků se speciálním vybavením, technikou a odbornou 

způsobilostí. Úkolem JPO při havárii nebezpečných látek je činnost vedoucí 

k minimalizaci bezprostředních rizik a omezení rozsahu havárie [18]. 

Při příjezdu první JPO je nutné dodržovat několik taktických zásad: 

• přiblížení k místu události po směru větru, pokud to situace dovoluje a neustále 

kontrolovat směr proudění např. pomocí kusu vytyčovací pásky; 

• nezajíždět do bezprostřední blízkosti místa úniku nebezpečné látky a sledovat 

možné projevy úniku jako je syčení, vlnění vzduchu, mlha; 

• po zjištění prvořadých informací zajistit záchranu osob a zvířat, uzavřít místo 

havárie, vyhlásit příslušný stupeň poplachu a podle charakteru havárie si vyžádat 

jednotky předurčené pro havárie s nebezpečnou látkou, které jsou uvedené 

v přehledu techniky taktického cvičení [18]. Viz příloha 1.  

Dokud se průzkumem nezjistí druh nebezpečné látky a případně výše její koncentrace, 

musí být vymezeny zóny s minimální vzdáleností hranice od nebezpečné látky. 

S ohledem na směr větru určit dostatečný odstup od místa havárie, kde je vytyčena vnější 

zóna 100 m. Hranice nebezpečné zóny od nebezpečné látky jsou uvedeny v tabulce 2. 
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Tabulka 2 – Vymezení zón v místě zásahu [19]  

 

 

 

 

 

 

Zásadním úkolem JPO je tedy správné posouzení mimořádné události a efektivní 

nasazení sil a prostředků. Především rozčlenit místo zásahu na úseky a sektory. Dále určit 

průzkumné a záchranné skupiny včetně určení jejich ochrany. Pokud VZ nezná složení 

a účinky nebezpečné látky, počítá s nejvyšším možným rizikem pro zasahující hasiče. 

V tomto případě vydává rozkaz o použití plynotěsných přetlakových ochranných oděvů. 

 Před vstupem do nebezpečné zóny (dále jen „NZ“) je nutné vytvořit zjednodušené 

dekontaminační stanoviště a trojnásobnou ochranu. Jedná se o hasivo (voda, pěna 

a prášek) umístěné na hranici nebezpečné zóny. Touto ochranou je zajištěna přítomnost 

hasební látky k okamžitému použití. Při zjištění neočekávaně velkého počtu zraněných 

osob VZ požádá KOPIS o vyhlášení 2. nebo 3. stupně poplachu [15, 18, 20].  

Dalším úkolem VZ je určit sektor zdravotnické složky a tuto informaci předat 

vedoucímu zdravotnické složky (dále jen „VZS“), vyznačení prostorů v rámci režimu 

pohybu záchranných složek a zřídit štáb velitele zásahu včetně spolupráce s vedoucími 

a veliteli složek IZS [18, 20].  

Průzkumná skupina má za úkol vyhledat a zachránit intoxikované osoby a snažit 

se omezit expozici nebezpečnou látkou. V případě velkého počtu zraněných osob se musí 

průzkumná skupina vybavit technickými prostředky pro třídění metodou START, která 

bude aplikována v nebezpečné zóně a přetlakových oděvech [20]. Třídění zraněných 

osob v ochranných oděvech je velice složité a závisí na odbornosti zasahujících.  
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Metoda START používaná JPO 

 Význam zkratky START je Snadné Třídění A Rychlá Terapie. Využití metody 

je v případě výrazného nepoměru počtu zraněných osob k počtu zdravotnických 

pracovníků nebo tam, kde nelze provádět třídění zasažených osob členy zdravotnické 

složky. Například při úniku nebezpečné látky, kdy nejsou pracovníci vybaveni 

ochrannými prostředky [20]. Toto třídění provádí proškolení nelékařští zdravotničtí 

pracovníci, tedy příslušníci HZS, předurčených jednotek sborů dobrovolných hasičů nebo 

příslušníci PČR. Přetřídění metodou START má primárně dostat pacienty se selhávajícími 

životními funkcemi k lékařskému ošetření. Samotná metoda není schopna odhalit 

závažnost poranění nebo rozhodnout o prioritách ošetření a následného transportu [12].  

Pacienti jsou přednostně transportováni na stanoviště přednemocniční péče 

(dále jen „PNP“) k lékařskému přetřídění a ošetření. Pacienti s první prioritou 

„červenou“ – selhávající životní funkce. Dále jsou přinášeni pacienti s druhou prioritou 

„žlutou“ – neschopní samostatného pohybu. Třetí prioritu mají pacienti označení 

„zelenou“ – soběstační, schopni samostatného pohybu a ošetření lze odložit. Na místě 

události jsou ponecháni pacienti označení „černou“ – bez známek životních funkcí 

[12, 20]. To je ovšem v případě zásahu v přetlakových oděvech diskutabilní otázka. 

Vyhodnocovací schéma pro použití metody START je v příloze 2.  

Třídění na místě mimořádné události: 

1. Zachránce vyzve, pokud možno všechny pacienty na místě události „kdo 

může chodit ať se dostaví na výrazně vyznačené místo“. Pacienti, kteří 

výzvě vyhověli, jsou označeni jako „zelení“. 

2. Pacienty, kteří zůstali ležet, je nutné ihned systematicky vyšetřit a  vytřídit. 

Jedná se o nereagující na oslovení a bez dechu i po záklonu hlavy. 

Zachránce označí „černou“. 

3. Nereagující na oslovení, ale dýchá označí „červenou“. Stejně tak pacient, 

který reaguje, ale dýchá nedostatečně. Pacient, který reaguje na oslovení, 

ale dochází u něj k selhání krevního oběhu je také označen „červenou“. 

4. Reagující na oslovení, dýchá dostatečně, neselhává oběhově, ale není 

schopen samostatného pohybu, je označen „žlutou“ [12].  
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Dalším úkolem JPO, po záchraně osob a jejich přetřídění metodou START, je v případě 

kontaminace chemickou látkou zasažené osoby dekontaminovat a transportovat 

neprodleně na stanoviště PNP. VZ musí zohlednit specifika taktiky zásahu s ohledem 

na rizika vyplývající z přítomné nebezpečné látky a včas vyžadovat informace od KOPIS 

o opatřeních k dekontaminaci intoxikovaných osob a likvidaci nebezpečné látky. 

Již v průběhu záchranných prací musí být připraveno na hranici nebezpečné zóny 

dekontaminační stanoviště a v prostoru vnější zóny týlový, nástupní a dekontaminační 

prostor.  

Toto stanoviště lze vytvořit zjednodušeně, pokud jednotka nedisponuje speciálními 

prostředky, jako je dekontaminační sprcha. Je tedy možné využít technické prostředky, 

kterými jsou vybaveny všechny JPO. Mezi technické prostředky patří hadice „C“ 

o průměru 52 mm, hadice „B“ o průměru 75 mm, rozdělovač, plachta, voda z cisternové 

automobilové stříkačky. Využití vody je v případě dekontaminace klíčové, protože voda 

je nejdůležitějším a stále nejvíce univerzálním dekontaminačním činidlem a současně 

rozpouštědlem. Voda je obecně většinou dostupná. Účinnost vody roste s teplotou 

a při kontaminaci chlorem v prostoru plaveckého bazénu je velice efektivním 

dekontaminačním činidlem. Pro takto určené zóny platí přísná režimová opatření [38].  

3.3.2 Taktické postupy JPO ve vnější zóně a nebezpečné zóně  

Vnější zónou označujeme nástupní, týlový a dekontaminační prostor a také stanoviště 

VZ. Prostory nesmí být umístěny v terénních prohlubních a údolích a na všech místech, 

kde by mohlo dojít k zasažení plyny jako je chlor, který jsou těžší než vzduch. VZ určí 

velitele nástupního a dekontaminačního prostoru. Tito velitelé koordinují práce mezi 

jednotlivými pracovišti a dbají na bezpečnost práce hasičů vstupujících a vystupujících 

z nebezpečné zóny [22].  

Nástupní prostor 

 Nástupní prostor se zřizuje pro zajištění sil a prostředků před přímým nasazením 

do prostoru nebezpečné zóny. Je umístěn na návětrné straně uvnitř vnější zóny a je v těsné 

blízkosti nebezpečné zóny. V nástupním prostoru se provádí příprava věcných 

prostředků, oblékání a nasazování ochranných prostředků, kontrola celistvosti 

a správnosti nasazení ochranných prostředků a technických prostředků, evidence 
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Obrázek 2 – Signály hasičů v nebezpečné zóně [23] 

osob a doby jejich nasazení v nebezpečné zóně. Hasiči, kteří jsou určeni pro nasazení 

do NZ musí absolvovat „bezpečnostní pohovor“, který provádí velitel nástupního 

prostoru [18].  

Obsahem bezpečnostního pohovoru jsou: 

• úkoly a postup činnosti včetně doby nasazení v NZ; 

• upozornění na možné komplikace či předpokládané nebezpečí; 

• vstupní a výstupní trasa, způsob dekontaminace; 

• pravidla komunikace a předem domluvené signály, viz obrázek 2 [18].  

 

 

 

 

Při zajišťování činností v nástupním prostoru je třeba organizovat střídání hasičů tak, 

aby činnost probíhala nepřerušovaně a nasazování hasičů bylo jen ve stanovených 

ochranných prostředcích. Velitel kontrolního stanoviště musí provést kontrolu správného 

nasazení ochranných prostředků a zajistit zkoušku komunikačních a detekčních 

prostředků. Pokud je zjištěna případná nedůslednost ze strany hasiče nebo závada 

na prostředcích, musí zjednat neprodleně nápravu.  

Na kontrolním stanovišti vede velitel nástupního prostoru jmenný seznam hasičů 

a dobu jejich nasazení v NZ. Dále kontroluje dobu nasazení a následně informuje svého 

nadřízeného velitele o uplynutí stanovené doby nasazení. Veškeré informace velitel 

nástupního prostoru pečlivě eviduje a po skončení zásahu je předává VZ, který 

zaevidované informace dále použije při zpracování zprávy o zásahu, viz tabulka 16.  

V nástupním prostoru lze očekávat i zvláštnosti ve smyslu prodloužení doby přípravy 

hasičů z důvodu velkého nasazení sil a prostředků nebo při zjištěné závadě 

na jednotlivých protichemických ochranných oděvech či ztrátě přehledu nasazení hasičů 
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Tabulka 3 – Poměr zasahujících a jistících hasičů [24] 

v NZ [18]. Pro tento případ musí být v nástupním prostoru připravena jistící skupina a její 

počet je odvozen od počtu nasazených hasičů v NZ, viz tabulka 3. 

 

 

 

 

 

Týlový prostor 

Je na hranici vnější zóny a nehrozí zde kontaminace nebezpečnou látkou. Je určen 

k soustředění sil a prostředků na místě události a slouží k regeneraci fyzických sil 

nasazených hasičů. Význam týlového prostoru je především při haváriích velkého 

rozsahu a nasazení velkého množství sil a prostředků [24]. Týlový prostor dělíme 

na stanoviště seřaďovací a vystrojovací. 

1. Seřaďovací – Stanoviště je určené k soustředění přijíždějících JPO. Síly 

a prostředky jsou nasazeny jen na vyžádání VZ. Jsou zde k dispozici zázemí 

pro odpočinek a občerstvení zasahujících hasičů. 

2. Vystrojovací – Stanoviště pro vybavení se ochrannými či technickými prostředky, 

jako např. dýchací technikou či plynotěsnými ochrannými oděvy [22, 24]. 

VZ zpravidla určí velitele týlového prostoru, který je mu přímo podřízen. VZ vyčlení 

požadovaný počet hasičů k zajištění úkolů v tomto prostoru. Hasiči vytvoří prostor 

pro regeneraci zasahujících (tepelný komfort, zajištění pitného režimu, stravy a místa 

k odpočinku). K tomuto účelu jsou vybaveny speciální týlové kontejnery. Jeden takový 

je umístěn na centrální požární stanici územního odboru Tachov. V příloze 9 je uvedena 

fotodokumentace a podrobnější popis týlového kontejneru. 

Velitel týlového stanoviště zřídí na pokyn VZ týlový prostor. Dále koordinuje 

přijíždějící JPO. Na základě vyžádání VZ rozděluje síly a prostředky, které se připravují 

do nástupního prostoru. Úkolem hasičů v týlovém prostoru je vybavit se určenými 
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věcnými a technickými prostředky. V případě zásahu na nebezpečnou látku musí být 

vybaveni plynotěsnými ochrannými oděvy, dýchací technikou a detekčními prostředky. 

Na veškeré používané prostředky musí být hasič dostatečně odborně připraven a musí 

umět s nimi zacházet [24].  

Dekontaminace a dekontaminační prostor 

Dekontaminace je soubor metod a postupů včetně organizačního zabezpečení 

a zabezpečení prostředků k účinnému odstranění nebezpečné látky. Úplné odstranění 

kontaminantu není nikdy možné, protože vždy zůstává zbytková kontaminace. 

Dekontaminací se rozumí snížení škodlivého účinku na takovou bezpečnou úroveň, která 

již neohrožuje zdraví a život osob i zvířat. Celý postup končí likvidací dekontaminačního 

stanoviště, odpadní vody po dekontaminaci a použitých prostředků [18].  

JPO provádějí dekontaminaci zasahujících osob i osob zasažených nebezpečnou 

látkou. Dále provádějí dekontaminaci vnějšího povrchu techniky včetně transportních 

obalů s uloženými použitými věcnými prostředky a dekontaminaci věcných prostředků, 

které se nevejdou do přepravních obalů. JPO neprovádí dekontaminaci objektů a terénu 

ve smyslu asanace. Také neprovádí dekontaminaci hospodářských ani domácích zvířat, 

cenností, výpočetní techniky a zbraní a dokladů [18].  

Podle druhu odstraňovaných látek se procesy rozlišují: 

• dezaktivace – odstranění radioaktivní kontaminace; 

• detoxikace – odstranění či zneškodnění toxických a jiných NL; 

• dezinfekce – odstranění B-agens usmrcením mikroorganismů [25].  

Stanoviště se rozdělují podle toho, zda se provádí dekontaminace zasahujících, 

techniky nebo osob. Podle toho jsou vybaveny JPO v rámci opěrných bodů určenou 

speciální technikou [18].  

Dekontaminace se rozděluje podle provedení na suchou, polosuchou a mokrou. Suchý 

způsob je zejména mechanické odstranění kontaminantu, a to především odsáváním, 

ometáním, otíráním do sucha či použití práškových činidel. Mezi suché způsoby může 

patřit i prosté svlečení kontaminovaného ochranného oděvu. Polosuchý způsob 
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je především pomocí použití suchých pěn, které se mohou vyrobit a aplikovat speciálními 

generátory pěny. Ty jsou propojeny kompresorem či tlakovou lahví. K mokrým 

způsobům patří použití dekontaminačních roztoků, směsí, vodní páry, těžkých pěn 

či prosté oplachování čistou vodou. 

JPO k těmto účelům provádí v případě zásahu na NL dva druhy dekontaminace. 

Zjednodušenou dekontaminaci provádí pomocí běžných věcných prostředků ve vybavení 

družstva a cisternové automobilové stříkačky. Základní dekontaminace je prováděna 

speciálními prostředky, jako je dekontaminační sprcha se záchytnou vanou a obsluhou 

[24, 25].  

Dekontaminační prostor je zpravidla umístěn na návětrné straně ve vnější zóně 

a při zásahu na NL přímo sousedí s nebezpečnou zónou. Vždy musí postup a rozsah 

dekontaminace odpovídat situaci a podmínkám na místě mimořádné události. 

Pro zajištění činnosti v dekontaminačním prostoru vyčlení VZ počet zasahujících hasičů, 

kteří jsou pro tuto činnost odborně způsobilí a dostatečně vybavení ochrannými 

prostředky. Podle kontaminantu a dekontaminovaného povrchu se určí způsob 

dekontaminace, vhodné činidlo a jeho koncentrace včetně předpokládaného množství.  

Dále musí být určen způsob aplikace směsi nebo činidla a doba jeho působení. 

Při pohybu v dekontaminačním prostoru je potřeba používat odpovídající ochranné 

prostředky a v případě jejich kontaminace je správně dekontaminovat, odkládat a nakonec 

izolovat např. do neprodyšných obalů. V dekontaminačním prostoru je nutné efektivně 

organizovat střídání hasičů tak, aby byla zajištěna plynulá obsluha tohoto prostoru. Musí 

se důsledně dodržovat vstup a výstup z nebezpečné zóny přes dekontaminační prostor 

a po ukončení činnosti zajistit bezpečnou likvidaci tohoto prostoru [18].  

Nebezpečná zóna 

V nebezpečné zóně se přímo provádějí činnosti, které vedou ke snížení rizik a omezení 

rozsahu úniku nebezpečné látky. Tvar zóny může ovlivnit množství nebezpečných látek, 

klimatické podmínky, členitost terénu a dispoziční členění objektu. Dále je to prostor 

s maximálním ohrožením, kontaminace a vymezuje základní odstup od ohniska 

nebezpečí. Vymezené vzdálenosti jsou minimální a mění se podle nenadálého šíření NL, 

viz tabulka 2. V tomto prostoru platí z hlediska ochrany životů a zdraví přísná režimová 
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opatření, jako jsou např. stanovená doba pobytu, vybavení ochrannými prostředky 

a řízený vstup a výstup z této zóny, viz tabulka 16 [18, 22]. 

3.3.3 Taktické postupy ZZS  

Zdravotnickou složkou jsou myšleny výjezdové skupiny poskytovatele ZZS. 

Zdravotničtí pracovníci a další osoby poskytovatele zdravotních služeb a složek IZS 

se podílejí na poskytování přednemocniční neodkladné péče a na jejím zajištění v místě 

MU, kde došlo ke zranění velkého počtu zraněných osob [20].  

Vysoce nebezpečnými látkami, jinak také HAZMAT – Hazardous material, se rozumí 

látky ohrožující zdraví či životní prostředí. Organizace spojených národů vytvořila 

pro identifikaci NL Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií. 

Obdobný systém byl vytvořen Evropskou unií v podobě nařízení CLP (klasifikace, 

označování a balení látek a směsí). Tímto nařízením došlo ke sladění legislativy 

členských států Evropské unie se systémem Organizace spojených národů [26].  

Vysoce nebezpečné látky dělíme podle mechanismu účinku a druhu použití: 

• fyzikální s účinky termickými, mechanickými a radiačními; 

• chemické s účinky korosivními a toxickými; 

• biologické včetně účinků infekčních, senzibilujících a toxických [26].  

Závažné kontaminace NL jako je intoxikace v prostorách bazénu jsou málo 

pravděpodobné. V případě vzniku podobné mimořádné události však kladou 

na zasahující složky ZZS a JPO mimořádné nároky. Je nutné rychle poskytnout pomoc 

zasaženým osobám a současně se starat o zasahující složky IZS. Při řešení mimořádné 

události postupuje ZZS v souladu s traumatologickým plánem, který je součástí 

havarijního plánu kraje jako jeden z plánů konkrétních činností [20, 26].  

Členové zdravotnické složky nevstupují bez vědomí VZ a souhlasu vedoucího 

zdravotnické složky do nebezpečné zóny. VZS se stává vedoucí výjezdové skupiny, která 

se dostaví jako první na místo události. VZS může být také určen zdravotnickým 

operačním střediskem ZZS a stává se jím inspektor provozu. VZS je označen vestou 

s nápisem „Vedoucí zdravotnické složky“. První výjezdová skupina po příjezdu na místo 
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události provádí orientační zdravotnický průzkum. Je zjišťován počet zraněných osob 

a obětí včetně určení možných rizik a míry nebezpečí pro následující posádky 

výjezdových skupin.  

Na základě provedeného průzkumu žádá vedoucí výjezdové skupiny další síly 

a prostředky potřebné na místě zásahu. VZS konzultují s VZ požadavky pro zajištění 

činnosti ZZS, jako je stanovení osobních ochranných prostředků, třídění zraněných osob, 

určení způsobu dekontaminace zasažených osob. VZ je v neustálém spojení s VZS, který 

si řídí sám činnost zdravotnické složky na určeném sektoru [20]. Z důvodu bezpečnosti 

práce má ZZS při zásahu na mimořádnou událost s NL určeny své zóny. Pohyb 

kontaminovaných osob je vždy v pořadí z horké zóny do teplé zóny a odsun probíhá 

v chladné zóně. Uvedené zóny mají podobnou charakteristiku jako zóny JPO: 

• horká zóna určuje místo možné přímé kontaminace NL; 

• teplá zóna určuje prostor dekontaminace; 

• chladná zóna určuje prostor, který není kontaminován [26].  

K dalším opatřením patří dodržování zásad třech „O“ – odstup, omezení 

a ochrana [26].  Odstup znamená dodržování bezpečné vzdálenosti od místa úniku NL. 

Pod pojmem omezení je chápáno co nejkratší vystavení účinkům NL. Ochranou 

rozumíme zvolení správných věcných a technických prostředků. Po přijetí výše 

uvedených bezpečnostních zón určí VZS vedoucího odsunu a vedoucího lékaře, který 

je současně vedoucím skupin třídění a skupin poskytujících přednemocniční péči. 

VZS dále rozhoduje o osobách a jejich počtu pro začlenění do zdravotnické složky 

k zajištění úkolů na stanovištích třídění PNP, zasahujícím složkám IZS a osobám 

se zelenou prioritou a mimo jiné určuje způsob komunikace mezi jednotlivými úseky 

a zdravotnickým operačním střediskem. K těmto účelům využívá radiovou síť, mobilní 

telefon případně megafon.  

Ve spolupráci s VZ provádí aktuální analýzu a vyhodnocení MU a rozmisťuje síly 

a prostředky tak, aby byly využity co nejefektivněji. VZS určuje velikost a počet vstupů 

pro třídění zraněných osob, jejich odsun, dočasné uložení obětí, poskytování PNP včetně 

přetřídění vlastní Triage, ale též poskytování PNP zasahujícím složkám IZS s návazností 

na stanoviště odsunu a shromáždění osob se zelenou prioritou. VZS dbá na vybavení 
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stanovišť pro zahájení neodkladných výkonů k záchraně života a zdraví. Koordinuje 

společně s VZ a PČR odsunové trasy nebo místo přistání letecké záchranné služby. Pokud 

je z místa MU odsun většího počtu zraněných se zelenou prioritou hromadným 

dopravním prostředkem musí být zajištěn doprovod zdravotnickým pracovníkem 

[20, 26]. VZS spolupracuje s příslušníky DVI týmu „Distaster Victim Identification“, 

kteří na místě MU zajišťují identifikaci obětí při hromadných neštěstích [27].  

3.3.4 Taktické postupy PČR 

Policie při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami, bezpečnostními 

orgány a ostatními orgány veřejné správy, ale i právnickými a fyzickými osobami. 

Činnost PČR, ve spolupráci se složkami IZS, je zakotvena v zákoně č. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému [14, 26]. Velitelem složky PČR je policista, který 

se dostavil na místo zásahu jako první nebo vedoucí pracovník územního odboru, 

obvodního oddělení či městského ředitelství, který je určen do služební pohotovosti 

na daný den. Po příjezdu na MU ohlásí svou přítomnost VZ včetně uvedení aktuálního 

počtu sil a prostředků. Následně plní rozkazy určené VZ nebo je-li vytvořen štáb VZ, 

tak prostřednictvím vedoucího složky PČR. Na základě druhu NL a vedoucím zásahu 

určené zóny, viz tabulka 2, vytvoří příslušníci uzávěry v daném perimetru vnější zóny 

a kontrolují vstup a výstup osob, techniky do tohoto prostoru.  

Dalším základním úkolem PČR je evidence osob zasažených MU, které samostatně 

opouštějí uzavřený prostor skrze výstupy obsazené policií. Také evidují ve stanoveném 

rozsahu dekontaminované, ošetřené, evakuované osoby ve spolupráci s VZ a VZS. 

V případě paniky a rozptýlení osob organizují pátrání po těchto osobách a v případě 

dostatečného počtu sil se spolupodílejí na třídění zraněných osob pomocí metody START. 

Příslušníci mohou též vypomáhat při označení prostoru PNP a zajišťují bezpečnost 

a pořádek v jednotlivých sektorech MU. Také regulují dopravu na MU a odsunových 

trasách případně na objízdných trasách a zajišťují přistávací plochu pro vrtulník. Pokud 

je jen jedna trasa řídí dopravu kyvadlově. Dohlíží na osobní věci a zavazadla zasažených 

osob [20, 28]. PČR se podílí pomocí DVI týmů na identifikaci obětí hromadných MU. 

DVI týmy jsou složeny z různých odborníků z řad PČR, kteří využívají metody 

identifikace z oborů daktyloskopie, genetiky či forenzní stomatologie.  
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Na základě doporučení Interpolu byly DVI týmy České republiky rozděleny 

do několika skupin:  

1. Skupina Post Mortem provádí základní ohledání těla oběti krátce po události 

na místě nehody. Následně se činnosti skupiny Post Mortem dělí na základní 

ohledání v místě události a podrobné ohledání těla na pitevně či jiném vhodném 

k tomu určeném prostoru. 

2. Skupina Ante Mortem shromažďuje veškeré dostupné informace 

o potencionálních obětech. Například počet návštěvníků v prostoru plaveckého 

bazénu získané od šatnářky nebo recepční. 

3. Identifikační skupina provádí porovnání všech získaných informací od Post 

Mortem a Ante Mortem skupiny [29].  

Výše uvedené skupiny patří mezi základní. Součástí DVI týmu je i skupina technické 

a logistické podpory tzv. Back Office. Logistická podpora PČR zajišťuje lokální 

počítačové sítě v místě MU, materiální vybavení, tlumočníky a psychologickou 

pomoc [29].  
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4 METODIKA 

Koncepce měření byla rozdělena autorem práce na tři části. První část byla zaměřena 

na rychlost vývinu a šíření chloru v uzavřeném prostoru nevyužívaného objektu. Druhá 

část měření se zaměřila na časovou osu a efektivitu využití různých druhů 

protichemických ochranných oděvů při nasazení do prostoru bazénové vany. Experiment 

probíhal v prostoru plaveckého bazénu města Tachov a na centrální požární stanici 

HZS PK ÚO Tachov. Zkoumáno bylo využití jednotlivých technických prostředků 

určených pro transport a záchranu tonoucích osob. Poslední částí byla příprava a realizace 

samotného taktického cvičení složek IZS v prostoru plaveckého bazénu města Tachov. 

Na základě získaných poznatků a vyhodnocení jednotlivých rozhodčích složek IZS bude 

vypracována SWOT analýza. 

 Klíčovým bodem bude vypracování taktických postupů ve formě kontrolního listu, 

který bude implementován do materiálů odborné přípravy pro případné využití v rámci 

zásahové činnosti, viz tabulka 19. 

4.1 Návrh a realizace experimentů 

V rámci své diplomové práce jsem navrhl a realizoval tři experimenty. První 

experiment byl zaměřen na sloučení a rychlost reakce dvou chemických látek, které jsou 

zastoupeny v největším množství v objektu plaveckého bazénu města Tachov. Druhý 

experiment se zabýval možností využití protichemických ochranných oděvů v prostoru 

bazénové vany. Třetí experiment měl za úkol ověřit taktické postupy složek IZS při úniku 

NL a tímto i efektivitu využití především plynotěsných přetlakových ochranných oděvů.  

4.1.1 Experiment 1 – Únik nebezpečné látky 

V pondělí 16. 12. 2019 byl proveden experiment na únik chloru v objektu budovy č. 22 

v průmyslovém areálu Vysočany, viz obrázek 3. 

Jedná se o přízemní zděnou stavbu se sedlovou střechou a dřevěným krovem, který 

je překryt vlnitou osinkocementovou krytinou. Výměra budovy je 620 m2. Budova 

je v současné době nevyužívaná. Nachází se v ní kancelář, sklad drobného materiálu, 
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Obrázek 3 – Budova č. 22 v průmyslovém areálu Vysočany [4] 

elektrodílna, zámečnická dílna a sociální zařízení. Budova je připojena na inženýrské sítě 

(voda, plyn, elektřina) [4].  

Organizační zajištění je v rámci HZS Plzeňského kraje ÚO Tachov a HZS Plzeňského 

kraje chemická laboratoř Třemošná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava chemické směsi chlornanu sodného a kyseliny sírové 

Experiment bude sledovat šíření vzniklého chloru, který vzniká reakcí chlornanu 

sodného a kyseliny sírové. Prostory byly vybrány k experimentu a simulují prostory 

plaveckého bazénu v Tachově, aby byl experiment co nejvíce přiblížen k reálným 

podmínkám. K experimentu byly využity celkem čtyři místnosti s označením číslicemi 1, 

2, 4 a 5. Celkově se jedná o 421,08 m3. Na obrázku 4 je zobrazen půdorys budovy č. 22 

a předpokládaný směr pohybu šíření NL. 

Místnost 1 (272,56 m3) představuje přední část bazénu, jakým směrem by se měl únik 

šířit. Místnost 2 (34,74 m3) představuje průchod k bazénu. Místnost 4 (53,22 m3) 
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Obrázek 4 – Vznik chloru reakcí chlornanu sodného a kyseliny sírové [4] 

představuje velkou chodbu a místnost 5 (60,56 m3) představuje chlorovnu. Ve chlorovně 

by měla vzniknout reakce chlornanu sodného a kyseliny sírové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Body měření: 

• bod 1 je přede dveřmi místnosti 5 ve vzdálenosti 2,3 m od místa reakce chloru 

s kyselinou; 

• bod 2 je na ose dveří místností 4 a 2, uprostřed místnosti 4; 

• bod 3 je na ose dveří místností 4, 2, 1 a to uprostřed místnosti 2; 

• bod 4 je na ose dveří místnosti 2 a 1, ve vzdálenosti 2 m od dveří simulující průnik 

do prostoru hlavního bazénu, kde se nachází hlavní bazénová vana. Rozmístění 

bodů měření je uvedeno na obrázku 23. 

Stanovená podmínka experimentu 

Stanovená výška měření je ohraničena dolní hranicí 20 cm a horní hranicí 170 cm. 

Při stanovení hranice se vycházelo z průměrné výšky člověka, resp. úrovně úst a nosu. 

Pokud dojde v jedné z vrstev k dosažení hodnoty 5 ppm, zaznamená se čas a koncentrace 

obou vrstev a měření se přesune k dalšímu stanovenému bodu. Určené body jsou včetně 

fotodokumentace průběhu experimentu uvedeny v příloze 4. 
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Obrázek 5 – Kyselina sírová 33–40 % [zdroj autor] 

K experimentu bylo použito 943,2 ml 12,3 % chlornanu sodného a 250 ml 33–40 % 

akumulátorové kyseliny sírové, viz obrázek 5. Objemy byly stanoveny na základě 

teoretického výpočtu u obou látek. Při sloučení se má uvolnit tolik plynného chloru, 

že při rovnoměrném rozptýlení bude ve stanovených místnostech za ideálních podmínek 

hodnota 50 ppm. 

 

 

 

 

 

Cíle experimentu 1  

Cílem tohoto experimentu je zjistit rozptyl nebezpečné látky a rychlost odparu 

při sloučení 33–40 % kyseliny sírové a 12,3 % chlornanu sodného. Sledovat koncentraci 

a šíření chloru v určených prostorách a za určitých podmínek. Prostory simulují prostory 

plaveckého bazénu. 

Realizace experimentu 1 

K tomuto experimentu na únik NL bylo zapotřebí využití technických prostředků, 

ochranných prostředků a detekčních přístrojů. 

Záznamová zařízení 

Jako záznamová zařízení byla použita časomíra pomocí mobilního telefonu, 

outdoorová kamera Niceboy Vega 6 a fotoaparát Canon EOS 600D. 
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Použité technické prostředky 

• Plastová vanička; 

• skleněný odměrný válec 1 l a 250 ml; 

• přetlakový ventilátor FANERGY Rosenbauer, určený k mechanickému odvětrání 

kouře.  

Přetlakový ventilátor vytváří mechanické přetlakové větrání, kdy se na vnější straně 

objektu umístí ventilátor, který vytváří uvnitř objektu přetlak a při otevření oken 

je toxický mrak odveden mimo objekt [32].  

Použité ochranné prostředky 

• Holínky a zásahová obuv; 

• ochranná maska CM-6 včetně filtru MOF-4 a AVEC NBC-2 SL; 

• lehký neplynotěsný ochranný oděv MICROGARD 2500 Plus, viz příloha 5; 

• filtrační polomaska k ochraně proti částicím 3M 9332 – FFP3 [33].  

Detekční přístroje 

Gas Alert Extreme Single je detekční přístroj s horní hranicí měřitelnosti 50 ppm. 

Rozměry jsou 9,5 x 5 x 2,8 cm a hmotnost 82 g. Jedná se o detekční přístroj s jedním 

senzorem na přítomnost chloru. Přístroj je vybaven displejem s podsvícením, 

nastavitelnými alarmy a dataloggerem [25].  

Dräger X-am® 7000 je plynový detektor pro současné kontinuální sledování 

koncentrace až pěti druhů plynů. K experimentu bylo použito čidlo na chlor s horní 

hranicí měřitelnosti do 10 ppm. Ke splnění individuálních požadavků detekce 

je k dispozici až 25 různých druhů senzorů. Toto spektrum umožňuje detekovat 

až 100 druhů plynů a par. Detektor může být vybaven třemi elektrochemickými senzory 

pro toxické plyny a kyslík a dvěma katalytickými nebo infračervenými optickými senzory 

pro hořlavé plyny a páry nebo CO2. Rozměry jsou 150 x 140 x 75 mm a hmotnost 

600 g [34]. Fotodokumentace detekčních přístrojů je v příloze 5. 
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Obrázek 6 – Plavecký bazén města Tachova [35] 

4.1.2 Experiment 2 – Ochranné oděvy 

V neděli 8. září 2019 byl proveden experiment v rámci využití ochranných oděvů 

k záchraně osob z bazénové vany v plaveckém bazénu města Tachov. 

Plavecký bazén města Tachova se nachází v ulici Pobřežní, č. p. 1547, viz obrázek 6. 

V objektu jsou dva bazény. Hlavní bazén je o rozměru 25 x 10 m. V hlavním bazénu je pět 

plaveckých drah, které lze využít na plavecké závody. Menší bazén je o velikosti 9 x 6 m 

a je určen pro výuku. V prostoru výukového bazénu se nacházejí dvě samostatné vířivé 

vany, které jsou vybaveny vzduchovými a hydromasážními tryskami s kapacitou každé 

vany deset osob.  

 

 

 

 

 

 

V budově se dále nachází pánská a dámská sauna, na které navazují šatny s celkem 

160 skříňkami a prostorem k převlékání. V administrativní části se nachází recepce, 

občerstvení, masážní salon, kadeřnictví a kanceláře. Poslední část budovy tvoří centrální 

chodba s prostory pro plavčíky, strojovna, místnost na úpravu vody (chlorovna) a externí 

sklad s nebezpečnými látkami [36].  

Organizační zajištění  

Za HZS PK ÚO Tachov byl nasazen velitelský automobil Ford Ranger a cisternová 

automobilová stříkačka 20 TATRA TERRNO. 
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Příprava experimentu na ochranné oděvy 

Primárně bylo experimentem sledováno chování vybraných typů ochranných oděvů 

v prostoru bazénové vany. Především stabilita oděvů ve vodě, propustnost a motorický 

rozsah. Sekundárně bude v prostoru stanice HZS Plzeňského kraje ÚO Tachov zjišťována 

efektivita oblékání a odkládání jednotlivých ochranných oděvů. 

Protichemické ochranné oděvy 

Ochranným prostředkem je každé zařízení nebo prostředek, který je navržený k nošení 

jednotlivcem pro ochranu před jedním či více zdravotními riziky. Ochranné prostředky 

patří u JPO k nejdůležitějším prvkům chránících život a zdraví zasahujících hasičů. 

Norma ČSN EN 943-1 rozděluje protichemické ochranné oděvy mj. podle ochranné 

funkce, viz tabulka 4. 

Tabulka 4 – Technické parametry protichemických ochranných oděvů [25] 

 

 

 

 

 

 

 

Plynotěsný ochranný oděv je také definován dle ČSN 832700 jako jednodílná oděvní 

součást tvořena kapucí, rukavicemi a botami. Při nasazení spolu s dýchacím přístrojem 

zajišťuje vysoký stupeň ochrany v nedýchatelném či agresivním prostředí [25, 37]. 

Norma ČSN EN 340 stanovuje zdravotní a ergonomické požadavky na ochranný oděv 
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včetně označení velikostí, požadavků na stárnutí a informace od výrobce. Každý oděv 

je opatřen štítkem, který definuje velikost a vlastnosti ochranného oděvu [37]. Přehled 

piktogramů je uveden v příloze 7.  

Podobné rozdělení mají i hasičské jednotky SRN, které jsou v těsné blízkosti hranic 

s okresem Tachov, viz příloha 8. Taktéž používají plynotěsné a neplynotěsné 

protichemické ochranné oděvy. Mezi nejčastěji používané patří plynotěsný ochranný 

oděv Dräger CPS 7900 a Vautex Elite 3 S–L, viz obrázek 35. U plynotěsných je označení 

Typ 1 a ET, kdy je oděv přetlakový s otevřeným dýchacím okruhem uvnitř přetlakového 

oděvu. Typ 1 B-ET je označení pro oděv s dýchací technikou na vnějšku ochranného 

oděvu, viz příloha 8 [41]. Následuje rozdělení typů protichemických ochranných oděvů, 

přehled technických parametrů v tabulce 4 a podrobný popis včetně fotodokumentace. 

Typ 1 plynotěsný protichemický ochranný oděv splňuje požadavky na těsnost. 

Je zkoušen vnitřním přetlakem uvedeném v ČSN EN 464, viz příloha 6. Typ 1 se dále dělí 

na další tři podskupiny: 

1. Typ 1 A je plynotěsný protichemický ochranný oděv s přívodem dýchatelného 

vzduchu nezávislým na okolním ovzduší. Jedná se o dýchací přístroj nošený 

uvnitř ochranného oděvu.  

2. Typ 1 B je plynotěsný protichemický oděv s přívodem dýchatelného vzduchu. 

Dýchací přístroj autonomní s tlakovým vzduchem s otevřeným okruhem, který 

nosí uživatel na vnější straně ochranného oděvu.  

3. Typ 1 C je plynotěsný protichemický oděv s dýchatelným vzduchem, který vytváří 

přetlak. Přívod vzduchu je zajištěn potrubím nebo hadicí.  

Typ 2 neplynotěsný protichemický ochranný oděv. Je to oděv, který není plynotěsný 

s dýchatelným vzduchem, který vytváří přetlak uvnitř ochranného oděvu.  

Typ 3 kapalinotěsný oděv, slouží k ochraně celého těla s nepropustným spojením 

chránícím proti postřiku mezi různými částmi. Ochrana především proti kapalinám.  

Typ 4 těsný proti postřiku je ochranný oděv s nepropustným spojením proti postřiku 

sprejem. Oděv chrání celé tělo.  
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Typ 5 prachotěsný proti aerosolům nebo suchým a jemným prachům.  

Typ 6 omezeně těsný proti postřiku je proti chemikáliím pro omezené použití 

a lze ho použít v některých případech i opakovaně. Oděv odolný vůči kapalným 

aerosolům a lehkému postřiku [25].  

Cíle experimentu 2  

• Efektivita oblékání v rámci akceschopnosti při zásahu na NL; 

• správné odkládání oděvu v rámci časového horizontu dekontaminace; 

• stabilita oděvu ve vodním prostředí; 

• propustnost oděvu v rámci kontaminace zasahujících, průnik vody; 

• motorický rozsah při využití ochranných oděvů v případě záchrany ve vodě 

i na pevném povrchu včetně využití odpovídajících technických prostředků. 

Realizace experimentu 2  

K jednotlivým experimentům oblékání a odkládání oděvů byly využity prostory 

garáže HZS PK ÚO Tachov, viz příloha 10. Následně byl experiment přesunut 

do plaveckého bazénu, kde probíhaly jednotlivé experimenty v prostoru bazénové vany. 

Použité ochranné oděvy 

• Plynotěsné protichemické oděvy OPCH 90, TRELLCHEM® VPS CV, SOO-CO 

a Dräger CPS 7900; 

• neplynotěsné protichemické oděvy TYCHEM® F a SUNIT IV A; 

• zásahový oděv FireHorse FR3. 

Plynotěsné ochranné oděvy 

Přetlakové oděvy jsou hermeticky uzavřené. Jsou uzpůsobené pro použití 

se vzduchovým izolačním dýchacím přístrojem pod oděvem [32].  
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Obrázek 7 – Oděv OPCH 90 [zdroj autor] 

OPCH 90 

Je plynotěsný, přetlakový, hermeticky uzavřený, protichemický ochranný oděv žluté 

barvy, viz obrázek 7. Oděv se skládá z jednodílné kombinézy s kapucí, do níž je zapuštěný 

panoramatický zorník. Kombinéza je vytvarovaná pro vzduchovou dýchací techniku. 

Na levém boku je umístěn plynotěsný zip. Zakončení kombinézy je tzv. dupačkami, které 

se nazouvají do vysokých holínek a přes ně se přetahuje vnější manžeta nohavice. 

Manžeta zabraňuje stékání vody dovnitř holínek např. při dekontaminaci.  

Holínky jsou vyztuženy ocelí v podešvi a ve špičce. Ochranné pryžové rukavice, které 

nejsou pevně uchyceny k oděvu, se natahují na podvlékací bavlněné rukavice. Látkové 

rukavice zajišťují pod pryžovými neklouzavost rukou. Ochranné pryžové rukavice jsou 

po nasazení přetaženy přes rukávový kroužek a následně zajištěny pružným páskem 

s upínacími úchyty trnového provedení.  

Plynotěsný oděv je uzpůsobený pro použití všech typů vzduchových dýchacích 

přístrojů s připojením na ochrannou masku.  
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Obrázek 8 – Oděv TRELLCHEM® VPS CV [zdroj autor] 

Vydechované vzdušiny ze vzduchového dýchacího přístroje vyplňují vnitřní prostor 

plynotěsného protichemického oděvu. Přetlakové ventily umístěné na kapuci zajišťují 

uvnitř mírný přetlak, který zvyšuje bezpečnost uživateli proti vniknutí kontaminantu. 

Velikost oděvu je univerzální pro uživatele do výšky 1,9 m a hmotnosti do 100 kg [32].  

TRELLCHEM® VPS CV žlutý 

Ochranný oděv poskytuje maximální ochranu proti chemikáliím jak v pevném, 

kapalném i plynném skupenství. Je navržen tak, aby mohl nést uživatel vzduchový 

dýchací přístroj uvnitř oděvu, viz obrázek 8. Zorník je vyroben z chemicky odolného 

2 mm PVC a je také vysoce odolný proti rázu. Oděv je vybaven ventilačním systémem, 

který je standardním vybavením, a který vytváří uvnitř oděvu konstantní přetlak. 

Ventilační systém ochlazuje a snižuje kondenzaci vodních par. Oděv tím poskytuje 

uživateli vyšší míru bezpečí a komfortu. Rukavice jsou k oděvu připevněny pomocí 

rukavicového kroužkového systému TRELLCHEM® Bayonet, umožňujícího rychlou 

výměnu rukavic, viz příloha 7. 
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Holiny z černé nitrilové pryže s evropským certifikátem jsou označeny jako hasičské 

boty „Firernens boot“. K oděvu jsou připevněny pomocí kroužkového systému, který 

usnadňuje výměnu bot a poskytuje přechod oděvu a těla boty. 

TRELLCHEM® VPS CV je certifikován podle ČSN EN 943–1: Ochranné oděvy proti 

kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic. Zároveň 

je certifikován i podle Americké normy NFPA 1991, která je mnohem přísnější. Materiál 

ochranného oděvu je kombinace elastomerů a plastů s tkanou látkou a poskytuje 

jedinečnou chemickou ochranu po dobu více než 8 hodin proti široké škále chemikálií. 

Vysoká odolnost proti oděru díky vnější vrstvě chloroprenové pryže. Materiál vyhovuje 

veškerým požadavkům těch nejnáročnějších norem na světě, a to bez nutnosti jakékoliv 

dodatečné ochrany [45].  

Dräger CPS 7900 

Plynotěsný ochranný oděv Dräger CPS 7900 umožňuje vynikající ochranu před 

průmyslovými chemikáliemi a dalšími toxickými látkami. Díky složení materiálu 

D– mex TM umožňuje uživateli lepší flexibilitu a komfort při vykonávané činnosti. 

Materiál se skládá z pěti vrstev elastomeru a bariérové vrstvy, která je součástí vnitřní 

i vnější struktury oděvu. Vysoká kvalita materiálu umožňuje i manipulaci 

se zkapalněnými plyny, jako je čpavek s teplotou mínus 80 °C.  Díky elektrostatickým 

vlastnostem je možné zasahovat pomocí oděvu v explozivních prostorech.  

Životnost oděvu je 15 let a díky použitým inovativním materiálům a konceptům údržby 

došlo k významnému snížení časové a ekonomické náročnosti na periodické zkoušky. 

Oděv také splňuje, a dokonce překračuje požadavky mezinárodních standardů 

pro hasičské sbory, armádu i průmysl. V průběhu záchranných a likvidačních prací 

je klíčová mobilita ochranného oděvu. Toto je splněno díky novému ergonomickému 

střihu a pěti různým velikostem pro osoby výšky 150–210 cm, viz obrázek 9 [46]. 
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Obrázek 9 – Oděv Dräger CPS 7900 [zdroj autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K plynotěsnému ochrannému oděvu lze podle požadavku zákazníka přidat jednotlivá 

příslušenství. Mezi příslušenství patří externí vzduchová přípojka „Air-Connect“ 

a kovové oko „D-Connect“ z nejiskřivého materiálu, určené k zavěšení detekčních 

přístrojů. Ochranné oděvy Dräger CPS 7900 na PS Tachov nejsou vybaveny tímto 

příslušenstvím [46].  

SOO-CO speciální ochranný oděv 

Patří mezi plynotěsné rovnotlaké protichemické ochranné oděvy. Oděv je jednodílný, 

šedé barvy a nespadá do kategorie přetlakových, ale do kategorie rovnotlakých oděvů. 

Je tvořen jednodílnou kombinézou s kapucí a vyroben z pogumovaného polyamidového 

textilu. V přední části kombinézy je umístěn oblékací otvor s našitým tunelovým 

nástavcem. K uzavření otvoru jsou na jeho vnitřní straně našity spínky s trnem. 

Pro zajištění srolovaného tunelu jsou na vnější straně vstupního otvoru umístěny 

upevňovací tkanice. Na koncích rukávů a nohavic jsou upínací manžety opatřené také 

spínkou a trnem. Vzduchový dýchací přístroj se nasazuje vně ochranného oděvu, 

viz obrázek 10.  
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Obrázek 10 – Oděv SOO-CO [zdroj autor] 

Souprava speciálního ochranného oděvu se skládá z vlastního oděvu, chladícího 

převleku, jednoho páru vnitřních bavlněných rukavic, dvou párů speciálních ochranných 

rukavic, pohotovostní opravné soupravy, přenosného obalu, návodu k použití [47].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neplynotěsné ochranné oděvy 

Jedná se o jednodílné či vícedílné ochranné oděvy, určené zejména proti kapalným 

chemickým látkám. Na rozdíl od plynotěsných přetlakových i rovnotlakých oděvů nejsou 

určeny přímo do epicenter havárií. Obvykle jsou využívány k ochraně před znečištěním 

např. před ropnými látkami. Vzduchový dýchací přístroj je umístěn na vnější straně 

ochranného oděvu [32, 37].  

SUNIT IV A 

Jedná se o neplynotěsný, protichemický ochranný oděv standardně ve žluté barvě, 

viz obrázek 11. Skládá se ze dvou částí, kalhot a blůzy s kapucí. Obě části jsou vyrobené 

z bavlněné tkaniny a jsou pogumované kaučukovou směsí. Odolnost materiálu je vůči 
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Obrázek 11 – Oděv SUNIT IV A [zdroj autor] 

kapalným chemickým látkám, jako jsou kyseliny a louhy. Kalhoty mají zvýšený pas, 

dvoudílné šle a jsou pevně spojené s holinami. Blůza včetně kapuce má rovný střih 

a z důvodu zvýšení ochrany uživatele je v úrovni pasu elasticky stažena a jištěna opaskem 

ze stejného materiálu jako kalhoty. Ochranné rukavice nejsou pevně spjaty s blůzou, 

ale mají odolnost stejnou jako oděv. Dále jsou rukavice po přetažení rukávového kroužku 

zajištěny elastickým páskem. Oděv se obléká na pracovní stejnokroj II.  

Oděv je používán společně se vzduchovým dýchacím přístrojem či filtračním dýchacím 

přístrojem např. maskou CM-6 včetně filtru MOF-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximální doporučená doba pobytu v oděvu se vzduchovým dýchacím přístrojem 

při okolní teplotě 20 °C je do 50 min. Pokud se jedná o vysokou zátěž je nutné po 20 min 

činnosti zajistit 10 min přestávku [32].  
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Obrázek 12 – Oděv TYCHEM® F [zdroj autor] 

TYCHEM® F 

Oděv TYCHEM® F poskytuje maximální ochranu proti četným organickým 

chemikáliím, vysoce koncentrovaným anorganickým chemikáliím a biologickým látkám. 

Je to bezpečná, spolehlivá a lehká ochrana typu 3 B pro nejrůznější typy pracovní činnosti. 

Ochranný oděv TYCHEM® F splňuje požadavky normy EN 14126:2003 na ochranu proti 

biologickým rizikům v nejvyšší výkonnostní třídě.  

Oděvy splňují podmínky pro maximální pohodlí. Jsou navrženy tak, aby uživateli 

umožnily při vykonávání obtížných úkolů volnost pohybu. Tyto oděvy jsou k dispozici 

s integrovanými ponožkami a palcovými poutky [48]. Oděv může být používán společně 

s dýchacím přístrojem umístěným na oděvu nebo společně s ochranou maskou CM-6 

s filtrem MOF-4 nebo s respirátorem FFP-3 doplněným plynotěsnými brýlemi, 

viz obrázek 12.  
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Zásahový oděv 

Jedná se o osobní ochranný prostředek poskytující ochranu těla hasiče u zásahu. 

Chrání tělo před neagresivními chemickými látkami a nepříznivými klimatickými 

podmínkami jako je mráz, vítr nebo déšť. Také částečně chrání před říznutím či bodnutím. 

FireHorse FR3 

Ochranný dvoudílný oděv FireHorse FR3 s nápisem HASIČI je určen k použití 

při likvidaci požárů a pro zásahy i v těch nejtěžších podmínkách. Výrobce uvádí na trh 

inovativní materiál značky GoodPRO. Podstatou tkaniny je vysoký podíl absolutně 

přírodních a trvale nehořlavých vláken na bázi viskózy Lenzing FR®. Oděv je odolný 

proti žáru, teplu i plamenům, je také mechanicky odolný a současně dokonale prodyšný 

a mimořádně komfortní.  

Zásahový ochranný oděv FireHorse FR3 se skládá z kabátu a kalhot s reflexními pásy. 

Je tvořen třemi vrstvami. Vrchní vrstva s FC úpravou, paropropustná membrána a vnitřní 

izolační vrstva s podšívkou. Mimořádně tepelně namáhaná místa kabátu i kalhot, v oblasti 

ramen, prsou a stehen, jsou navíc zesílena další izolační vrstvou s 3 D profilem. Kapsy 

jsou poloměchové našité, aby nezasahovaly do ochranné konstrukce oděvu a jsou kryté 

klopy s poutky pro snadnější manipulaci i v zásahových rukavicích. Všechny kapsy mají 

odtokové otvory. Zip, krycí léga a límec jsou upraveny tak, aby dokonale bránily průniku 

tepla v oblasti krku.  

Na kabátu je vnější poutko pro snadné uchycení masky v pohotovostní poloze. Spodní 

vnitřní okraj rukávů, nohavic i kabátu je opatřen dostatečně vysokou zábranou proti 

vzlínání vody do vnitřní struktury oděvu. Nejen kolena, ale i okraje nohavic jsou zesíleny 

speciální tkaninou pro vysokou mechanickou zátěž. V oblasti zad je pas dodatečně 

zvýšen. Nad spodním okrajem nohavic je pásek se stuhovým uzávěrem a sponou 

pro rychlé a snadné zúžení nohavic, které efektivně zabrání pronikání tepla [49].  
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Obrázek 13 – Oděv FireHorse FR3 [zdroj autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité technické prostředky 

• Dýchací technika 2 ks Dräger PSS90, modernizovaná řada přetlakových 

vzduchových dýchacích přístrojů, která byla uvedena na trh v roce 2001. Přístroj 

může být dodáván i s elektronickým bezpečnostním zařízením Bodyguard, plní 

funkci pohybového čidla neboli „mrtvého muže“ a zároveň funkci 

manometru [25];  

• plovoucí figurína – Ruth Lee (Water Rescue Training Manikins) je realistická 

figurína určená pro hasičské a záchranné služby při přípravě záchrany tonoucích 

osob z vodní hladiny [39];  

• záchranné lano; 

• záchranný opasek Bupex; 

• trhací hák hliníkový; 

• páteřní deska Laerdal BaxStrap Spineboard; 

• nosítka Spencer; 

• házecí pytlík; 

• miralonová záchranná smyčka; 

• potápěčské závaží 15 kg. 
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Tabulka 5 – Seznam zúčastněných složek IZS [zdroj autor] 

Záznamová zařízení 

Jako záznamová zařízení byla stejně jako v experimentu 1 použita časomíra pomocí 

mobilního telefonu, outdoorové kamery Niceboy Vega 6 a GoPro Hero7 a fotoaparát 

Canon EOS 600D. 

4.1.3 Experiment 3 – Taktické cvičení IZS 

Dne 24. 1. 2020 bylo realizováno taktické cvičení složek IZS se zaměřením 

na záchranu intoxikovaných osob z prostoru plaveckého bazénu města Tachov. Klíčovým 

bodem cvičení bylo kromě základních taktických postupů složek IZS ověřit možnost 

využití protichemických ochranných oděvů v případě záchrany z vodní hladiny. Záměr 

cvičení je uveden v příloze 12. 

Organizační zajištění cvičení IZS 

V případě reálné situace vzniku této mimořádné události by v počtu zasahujících sil 

a prostředků byl vyhlášen druhý a následně třetí stupeň poplachu. Rozsah a náročnost 

nasazení sil a prostředků, kde se očekává velké množství zraněných osob, je značný. 

Přehled zúčastněných složek IZS je uveden v tabulce 5. 
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Realizace experimentu 3 

Při převážení nebezpečné látky z prostoru externího skladu dojde k převržení jednoho 

50 l barelu s kyselinou sírovou a jednoho 50 l barelu s chlornanem sodným z paletového 

vozíku. Vlivem převržení a sloučení obou nebezpečných látek dojde k okamžité bouřlivé 

reakci a následnému vytvoření dusivého odparu, který se rozšíří do prostoru strojovny, 

chlorovny, centrální chodby a přes malý sklad do prostoru hlavního bazénu.  

V době vzniku se v hlavním bazénu nachází tři desítky osob, přičemž jedna osoba 

je mladistvá a nevidomá. Primárně je intoxikován strojník převážející nebezpečné látky 

a sekundárně jsou intoxikovány přítomné osoby: 28 studentů tachovského gymnázia, 

kteří se nacházejí v prostoru hlavního bazénu v rámci tělesné výchovy; 1 nevidomá osoba 

se v rámci tréninku sportovního plavání nachází též v hlavní bazénové vaně. 

Při proniknutí nebezpečné látky do prostoru hlavního bazénu stačí opustit prostor 

bazénové vany 24 osob a bazén nedokáže opustit 5 osob: 4 studenti gymnázia 

a 1 mladistvá nevidomá osoba. KOPIS HZS PK po přijetí a vyhodnocení situace vysílá 

JPO a následně vyrozumí další složky IZS [zdroj autor].  

Plocha pro cvičící jednotky v okolí objektu plaveckého bazénu tvoří zpevněné 

komunikace i nástupní plochy. Vodní zdroje tvoří hydrantová síť. 

Počty zraněných osob a závažnost jejich postižení dle třídění START 

• 1 osoba je silně intoxikována nejeví známky života, jedná se o strojníka (černá);  

• 4 osoby jsou intoxikovány a nejsou schopny samostatně opustit bazén, drží 

se plovoucího značení plavecké dráhy (červená); 

• 1 osoba je intoxikována drží se u okraje bazénové vany, osoba je nevidomá (žlutá); 

• 24 osob je schopno samostatně opustit v doprovodu plavčíka prostor velkého 

bazénu (zelená). Třídění raněných metodou START je uvedeno na obrázku 19. 
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Rozmístění figurantů 

1. 28 studentů posledního ročníku všeobecného gymnázia v Tachově, všichni jsou 

starší 18 let. Z toho jsou 4 osoby umístěny v prostoru bazénové vany a dalších 

24 osob samostatně opustí prostory bazénu v doprovodu plavčíka do prostoru 

centrální chodby na místo určené jako shromaždiště osob. 

2. 1 nezletilá nevidomá osoba je na okraji bazénové vany. Souhlas zákonných 

zástupců je uveden v příloze 11. 

3. 1 příslušník chemické laboratoře HZS PK Třemošná v ochranném oděvu 

TYCHEM® F a maskou CM-6 s filtrem MOV-4 je umístěn v blízkosti chlorovny, 

tam dojde k simulovanému převržení a reakci NL [zdroj autor].  

 

Cíle experimentu 3 

• Prohloubení znalostí a taktických postupů hasičů při záchraně osob z objektu 

plaveckého bazénu při úniku NL; 

• zdokonalení schopností velitelů a vedoucích složek IZS při společném řízení 

zásahu u mimořádné události s přítomností NL; 

• ověření činnosti hasičů v dýchací technice za ztížených podmínek, použití 

plynotěsných přetlakových oděvů na vodní hladině; 

• zefektivnění taktických postupů při zásahu na únik NL v prostorách objektu 

plaveckého bazénu; 

• ověření třídění velkého počtu zraněných, intoxikovaných osob, metodou START; 

• ověření akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce 

 (dále jen „JSDHO“); 

• provedení dekontaminace většího počtu zraněných osob; 

• procvičení retriage pomocí třídících informačních karet pro lékařské třídění; 

• zdokonalení postupů při ošetření většího počtu raněných na stanovišti PNP; 

• využití sady humanitární pomoci HP 20 a stanoviště dekontaminace osob, obojí 

pouze simultánně po ukončení cvičení [zdroj autor].  
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Časové etapy cvičení  

Cvičení je rozděleno do tří etap, které jsou časově ohraničeny. 

1. Etapa – období od 12.00–13.00 hod. 

• Seznámení figurantů s bezpečnostními opatřeními a rozmístění figurantů; 

• zabezpečení prostoru cvičení; 

• vznik události, nahlášení a přijetí mimořádné události na KOPIS HZS PK včetně 

vyhlášení poplachu JPO a oznámení události složkám IZS. 

 

2. Etapa – období od 13.00–14.30 hod. 

• Výjezd složek IZS k místu MU; 

• záchrana osob a vytvoření zón v případě úniku NL a zranění velkého počtu osob 

včetně dekontaminace; 

• vytvoření štábu velitele zásahu, pouze jen pomocník pro spojení. 

 

3. Etapa – období 14.30–15.00 hod. 

• Úklid použitých technických prostředků; 

• vyhodnocení cvičení, prezentace humanitární sady HP 20 a stanoviště 

dekontaminace osob včetně prohlídky objektu plaveckého bazénu [zdroj autor].  

Bezpečnostní opatření 

Obyvatelstvo města Tachov bude informováno o konání cvičení pomocí informačních 

tabulí umístěných na vstupních dveřích objektu plaveckého bazénu a na dveřích haly 

míčových sportů. Zde bude VZ určen sektor zdravotnické složky. Dále bude obyvatelstvo 

informováno prostřednictvím městského rozhlasu, a to ve stanovených dnech: pondělí 

20.1. 2020 ve 13.00 hodin a pátek 24.1.2020 v 10.00 hodin. V průběhu cvičení budou 

veškeré zúčastněné složky používat řádné ochranné prostředky určené pro zásahovou 

činnost. Figuranti budou řádně seznámeni s bezpečnostními opatřeními před konáním 

cvičení. Případné zranění bude řešeno ve spolupráci se ZZS PK. 

V prostoru chlorovny bazénu bude použita z důvodu simulace reálné situace 

a vytvoření podmínek pro možnost detekce NL směs chlornanu sodného a kyseliny sírové 

do max. hodnoty 10 ppm. Tuto směs zajistí chemická laboratoř HZS PK Třemošná. 
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Tabulka 6 – Přehled taktických cvičení složek IZS [40] 

Použití směsi při experimentu bylo se souhlasem vedoucího pracovníka plaveckého 

bazénu. V blízkosti vytvořeného oblaku NL se nachází únikový východ, přes který bude 

následně provedeno přetlakové a současně přirozené odvětrání. Taktického cvičení 

se aktivně účastnili rozhodčí všech složek IZS [zdroj autor].  

Plán mediální propagace 

Média budou informována o konání cvičení a jeho průběhu prostřednictvím tiskového 

mluvčího HZS PK. Na místo taktického cvičení budou pozváni zástupci Tachovského 

deníku a regionální TV Tachov. Tisková zpráva bude vydána prostřednictvím tiskového 

mluvčího HZS PK [zdroj autor].  

Časová osa průběhu cvičení a časový snímek vysílání sil a prostředků ze seřadiště 

techniky složek IZS je předmětem kapitoly Výsledky. Následně bude vypracována 

SWOT analýza podle obdržených dílčích vyhodnocení od hodnotících rozhodčích složek 

IZS. Na základě vypracované SWOT analýzy budou vytvořeny taktické postupy ve formě 

kontrolního listu pro efektivní řízení složek IZS velitelem zásahu, viz tabulka 19. 

Taktické cvičení se provádí za účelem přípravy složek IZS a orgánů podílejících 

se na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací. Realizace cvičení 

je předem projednána se zúčastněnými složkami [14]. Cvičení na únik nebezpečné látky 

s velkým počtem zraněných, intoxikovaných osob v plaveckém bazénu města Tachov 

proběhlo na taktické úrovni s pomocníkem VZ pro spojení.  
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5 VÝSLEDKY 

V této části práce budou popsány výsledky předem definovaných experimentů, které 

budou znázorněny v tabulkách a grafech. Tabulky budou doplněny jednoduchým 

vysvětlením dané problematiky.  

Prvním experimentem byla reakce 12,3 % chlornanu sodného a 33–40 % kyseliny 

sírové (akumulátorové). Obě složky se používají k úpravě bazénové vody. V případě 

reakce obou látek byla zjišťována jejich rychlost reakce, šíření a koncentrace.  

Druhý experiment se týkal efektivního využití předem stanovených ochranných 

oděvů, které využívá JPO k záchraně osob při úniku NL. U těchto oděvů se sledovala 

rychlost oblékání a odkládání a také jejich chování ve vodním prostředí. Informace 

k jednotlivým oděvům jsou vyplněny ve vytvořených tabulkách, které jsou doplněny 

krátkým textem.  

Poslední část výsledků tvoří realizované taktické cvičení složek IZS, doplněné 

stanovenými úkoly složek IZS, časovým snímkem ve formě tabulky a schématem spojení 

u zásahu. Na základě vyhodnocení jednotlivých rozhodčích vypracoval autor SWOT 

analýzu. V závěru této části práce jsou vytvořeny taktické postupy v podobě kontrolního 

listu, viz tabulka 19.  

5.1 Praktický experiment 1 – Únik nebezpečné látky 

Praktický experiment se uskutečnil dne 16. 12. 2019 v 10 hodin. U experimentu byl 

přítomen autor této diplomové práce a dva příslušníci chemické laboratoře 

HZS PK Třemošná. K experimentu byla využita budova č. 22 v průmyslovém areálu 

Vysočany. Celkově se jedná o 421,08 m3. Jednotlivé objemy místností jsou: 

• místnost 1 – 272,56 m3; 

• místnost 2 – 34,74 m3; 

• místnost 4 – 53,22 m3; 

• místnost 5 – 60,56 m3. 

K experimentu bylo použito množství 943,2 ml 12,3 % chlornanu a 250 ml 33–40 % 

kyseliny sírové. Toto množství má podle teoretických výpočtů uvolnit tolik plynného 
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chloru, že při rovnoměrném rozvrstvení bude ve všech místnostech hodnota do 50 ppm. 

To je hranice koncentrace, která by u intoxikovaných osob vyvolala edém plic, 

viz tabulka 1. 

Teoretický výpočet maximální koncentrace chloru při odvětrávání rozpočítaný 

na místnosti: 

• místnost 5, 4 a 2 = 142 ppm; 

• místnost 5 a 4 = 185 ppm; 

• místnost 5 = 348 ppm; 

• místnost 5, 4, 2 a 1 = 50 ppm. 

 

 Sledované hodnoty byly především rychlost reakce smísení dvou výše uvedených 

látek, aktuální koncentrace a rychlost šíření do jednotlivých místností, které simulují 

prostory plaveckého bazénu. V kapitole Diskuze je dále podrobně popsán průběh 

experimentu po celé ose měření. Začátek experimentu byl v 10:00 hod a ukončení 

v 10:16 hod. Následně probíhalo přetlakové i přirozené odvětrávání a průběžné měření 

koncentrací do 10:45 hod, viz příloha 4 a příloha 5. Teplota pro všechny místnosti byla 

naměřena rtuťovým teploměrem 18 °C, viz tabulka 7. 

Tabulka 7 – Exotermní reakce kyseliny sírové a chlornanu sodného [zdroj autor] 
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Místnost 5 byl prostor zahájení experimentu. Do připravené plastové vaničky 

se odměřilo 943,2 ml chlornanu sodného. Po zajištění a utěsnění všech dveří a oken bylo 

jednorázově přilito 250 ml kyseliny sírové, viz obrázek 25. Následně probíhala detekce 

v bodě 1 pomocí dvou přístrojů na detekci chloru Gas Alert Extreme Single 

a Dräger X- am® 7000. V čase 90 sek došlo k přehlcení a zastavení měření u čidla 

přístroje Gas Alert Extreme Single při naměřené hodnotě chloru 16,8 ppm v dolní vrstvě.  

Dále se z tohoto důvodu měřilo jen detekčním přístrojem Dräger X-am® 7000. Naměřeno 

bylo v čase 105 sek v dolní i horní vrstvě hodnota 5 ppm a detekce se přesunula k bodu 2. 

Místnost 4 je vzdálena od vývinu chloru 5,2 m a bod 2 je ustanoven uprostřed 

místnosti. Zde byly již hodnoty v dolní a horní vrstvě odlišné. V čase 4 min byly 

naměřeny hodnoty chloru v dolní vrstvě 1,8 ppm a v horní vrstvě 5 ppm. 

Místnost 2 je vzdálena od vývinu chloru 8,4 m a bod 3 je stanoven uprostřed místnosti. 

Zde je vidět ještě více rozdíl v naměřených hodnotách mezi horní a dolní vrstvou. V čase 

měření 7:02 min byly naměřeny hodnoty chloru v dolní vrstvě 0,3 ppm a v horní vrstvě 

5 ppm. 

Místnost 1 je vzdálena od vývinu chloru 10,4 m a bod 4 je stanoven 2 m od dveří 

simulujících průnik oblaku chloru do hlavního bazénu. V této místnosti byly prováděny 

dvě měření. Při prvním měření byly naměřeny hodnoty chloru v čase 13:10 min v dolní 

vrstvě 0,1 ppm a v horní vrstvě 2 ppm. Následně se v čase 15:10 min provedlo druhé 

a současně konečné měření. Při druhém měření byly naměřeny vyšší hodnoty chloru 

v dolní vrstvě 0,3 ppm a v horní vrstvě 5 ppm. Jev je přisuzován pohybu osob, které 

prováděli detekci a vlivem průchodu místnostmi a cirkulací vzduchu docházelo 

ke kolísání měřených hodnot. Maximální dosažená koncentrace v místnosti 1 byla 

při odvětrávání 8 ppm. Na obrázku 27 je pohled na kontaminovanou místnost 1 zvenku. 

Koncentrace chloru byly vyšší v horních vrstvách, což odporuje obecným poznatkům 

o vlastnostech a chování chloru, viz obrázek 14. Proto je nutné postupovat při reakci 

chlornanu a kyseliny sírové v prvotní fázi zásahu raději od podlahy. Tato skutečnost 

je zapříčiněna silně exotermní reakcí kyseliny sírové s roztokem chlornanu. Ohřátý chlor 

má tendenci stoupat vzhůru, což podporuje i nízká teplota okolí. Po vyrovnání teplot 

dojde pravděpodobně k poklesu chloru, pokud nedojde k dřívějšímu odvětrání. 
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Obrázek 14 – Spojnicový graf naměřených hodnot exotermní reakce [zdroj autor] 

5.2 Praktický experiment 2 – Ochranné oděvy 

Praktický experiment se uskutečnil dne 8. 9. 2019 v objektu plaveckého bazénu města 

Tachov. Dílčí experimenty ochranných oděvů probíhaly v prostoru hlavní bazénové vany. 

Byla zjišťována jejich stabilita ve vodním prostředí, rozsah pohybu a efektivita záchrany 

pomocí stanovených technických prostředků. Především byly zkoumány vlastnosti 

a chování ochranných oděvů. Techniky záchrany byly prováděny pomocí plovoucí 

figuríny a předem domluvených figurantů z řad studentů gymnázia v Tachově. Následně 

se experiment přesunul do prostorů požární stanice HZS PK ÚO Tachov. Tam byly 

zjišťovány časové údaje při oblékání a odkládání oděvů. Údaje v tabulkách jsou pořízené 

autorem práce v průběhu experimentu a podrobné informace jsou popsány v kapitole 

Diskuze. 

Protichemický ochranný oděv SOO-CO 

• Vstup do vody – Po vstupu do vody je vlivem tlaku nafouknuta horní část oděvu 

a toto trvá minimálně 1 min. Pokud je kapuce kvalitně utěsněna, stav „plovoucího 

balónu“ přetrvává i několik minut, viz příloha 11. 

• Propustnost – Je závislá na pečlivosti utěsnění.  

• Plavání – Oděv je nadnášen, ale lze ho bez problému ovládat. 
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• Záchrana – Vlivem stability oděvu je záchrana efektivní. Oděv je ovšem postupně 

vyřazován a ve výbavě HZS ho najdeme sporadicky. 

• Technické prostředky – Lze použít miralonovou smyčku, která je jednoduchá 

na transport k zachraňovanému a fixaci na tělo zachraňovaného.  

Tabulka 8 – Oděv SOO-CO [zdroj autor] 

 

 

 

 

 

 

 

Plynotěsný protichemický ochranný oděv OPCH 90  

• Vstup do vody – Pozvolné vstupování do vody umožňuje vytlačování vzduchu 

uvnitř oděvu přes přetlakový ventil umístěný na vrchní části. Vstup do vody 

je bez obtíží. Tlak vody obepne spodní část oděvu. 

• Propustnost – Oděv je plynotěsný nepropustný. Existuje možnost vniknutí vody 

přes špatně upnuté rukavice či nedopnutý zip. Experimentem byla ověřena 

nepropustnost i v případě úplného ponoření pod vodní hladinu. 

• Plavání – Stabilita oděvu ve vodě je dobrá. Oděv je i přes neustále vytvářený 

přetlak vzduchu uvnitř plně pod kontrolou a lze v něm plavat bez obtíží. 

• Záchrana – Oděv lze využít k záchraně osob ve vodním prostředí, ale je nutné 

při oblékání dbát na správné uzavření oděvu, tak aby byl uzavřen plně hermeticky. 

Tento typ je postupně u HZS nahrazován modernějšími oděvy jako je Dräger CPS 

7900 či TRELLCHEM® VPS CV. 
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• Technické prostředky – Použita miralonová smyčka, házecí pytlík a prostředky, 

které jsou běžnou součástí každého bazénu (záchranný kruh, pěnový opasek, 

pěnová deska).  

Tabulka 9 – Oděv OPCH 90 [zdroj autor] 

 

 

 

 

 

 

 

Plynotěsný protichemický ochranný oděv TRELLCHEM® VPS CV 

• Vstup do vody – Při vstupování do vody je postupně vzduch vytlačován 

přes přetlakový ventil. Vstup je bez komplikací. 

• Propustnost – Oděv je oproti OPCH 90 pevně spojen s holinami a rukavicemi, 

a proto je nutné při oblékání dbát na úplné dovření zipu. 

• Plavání – Oděv má větší zorník, který poskytuje v prostoru bazénu lepší orientaci. 

Plavání v něm je bez obtíží a chování oděvu je stabilní. 

• Záchrana – Oděv je možné použít k záchraně osob z vodní hladiny. Klíčové 

je správné dopnutí zipu plynotěsného ochranného oděvu. Není-li k dispozici 

páteřní deska či miralonová smyčka, je možné provádět záchranu tažením, která 

je podrobněji popsána v kapitole Diskuze. 

• Technické prostředky – Záchranu lze provádět s jedním zachráncem pomocí 

miralonové smyčky nebo dvěma zachránci pomocí páteřní desky Laerdal 

Baxstrap Spineboard, viz obrázek 15. 
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Obrázek 15 – Záchrana pomocí páteřní desky [zdroj autor] 

 

Záchrana pomocí této desky je v případě dvou zachránců velmi efektivní. Páteřní 

deska je plovoucí a při záchraně zajišťuje zachraňujícím poměrně snadný transport 

k okraji bazénu.  

Tabulka 10 – Oděv TRELLCHEM® VPS CV [zdroj autor] 
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Plynotěsný protichemický ochranný oděv Dräger CPS 7900 

• Vstup do vody – Při vstupu do vody je díky dvěma přetlakovým ventilům odváděn 

nadbytečný tlak uvnitř plynotěsného oděvu. Tlak vody obepne část těla, která 

se nachází pod vodou. Vlastnosti oděvu ve vodě jsou stabilní. 

• Propustnost – Taktéž jako u plynotěsného oděvu TRELLCHEM® VPS CV jsou 

rukavice a holiny pevnou součástí oděvu. Zorník je menší, ale orientace ve vodě 

je dostačující. Důraz musí být kladen při dopnutí zipu vně oděvu. 

• Plavání – Při pohybu ve vodě se chová oděv stabilně a je plně pod kontrolou 

uživatele, viz příloha 11. 

• Záchrana – Oděv je vhodný v případě úniku NL v objektech bazénů a nutnosti 

vstoupit do prostoru bazénové vany. Lze provádět záchranu s jedním zachráncem. 

V případě dostatku sil a prostředků je lepší provádět záchranu ve více 

zasahujících. 

• Technické prostředky – K záchraně je možné využít miralonovou smyčku, házecí 

pytlík, páteřní desku Laerdal nebo speciální transportní vanu Spencer, 

viz příloha 11. 

 

Tabulka 11 – Oděv Dräger CPS 7900 [zdroj autor] 
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Neplynotěsný protichemický ochranný oděv SUNIT IV A 

• Vstup do vody – Oděv po bezprostředním vstupu pod vodní hladinu vykazoval 

známky propustnosti. Voda vnikla pod horní díl oděvu a značně stěžovala pohyb. 

• Propustnost – Oděv je voděodolný pouze do výšky pasu. Následně voda proniká 

pod vrchní část oděvu a dochází tak k zatečení či potencionální kontaminaci. 

• Plavání – Vlivem zatečení pod vrchní část oděvu je pro uživatele plavání 

nekomfortní, ale pohyb v oděvu je poměrně snadný s pomocí dýchací techniky 

Dräger PPS90 a lahví se 30 MPa stlačeného vzduchu. 

• Záchrana – Pomocí SUNIT IV A je záchrana z vodní hladiny naprosto neefektivní. 

Možnost využití je pouze v případě zásahu u okraje bazénu a bez vstupu 

do prostoru bazénové vany. 

• Technické prostředky – Házecí pytlík je možné použít pouze u okraje bazénové 

vany v případě, že je osoba při vědomí. Pokud není osoba při vědomí, bylo 

experimentem vyzkoušeno pomocí hliníkového trhacího háku, viz příloha 11. 

Tabulka 12 – Oděv SUNIT IV A [zdroj autor] 
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Neplynotěsný protichemický ochranný oděv TYCHEM® F  

• Vstup do vody – Vlivem tlaku byl vzduch vytlačován do horní části oděvu. 

Tam docházelo k úniku přes kapuci a okolo krčního límce, který je pouze 

překlopen a zajištěn samolepící páskou. Doba zatečení pod oděv byla 20 sek 

od plynulého vstupu do prostoru bazénové vany. 

• Propustnost – Oděv je oproti SUNIT IV A odlehčený a méně propustný díky 

těsnému zipu a celotělovému overalu. Avšak k zatečení dochází skrze nekvalitně 

zalepené rukávy a také pod kapucí. Vlivem přetlaku dojde k odchlípnutí částí 

rukávů a kapuce, následnému zatečení a případné kontaminaci. 

• Plavání – Oděv vykazuje stejné vlastnosti jako SUNIT IV A. Po vniknutí vody 

pod ochranný oděv je pro uživatele stav velmi nekomfortní. Pohyb ve vodě 

je snadnější díky dýchací technice Dräger PPS90 se stlačeným vzduchem 

na 30 MPa, která uživatele i přes svoji váhu nadnáší. 

• Záchrana – Použití ochranného oděvu v prostoru bazénové vany je neefektivní 

a nedoporučuje se. Záchrana je možná pouze na zpevněném povrchu z okraje 

bazénu. 

• Technické prostředky – Použít lze prostředky z výbavy každého bazénu 

(záchranný kruh, molitanová plovoucí deska) pouze v případě, že jsou 

intoxikované osoby při vědomí. V opačném případě je možné použít trhací hák, 

ale manipulace s tímto prostředkem je obtížnější.  

Tabulka 13 – Oděv TYCHEM® F [zdroj autor] 
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Zásahový oděv FireHorse FR3 

• Vstup do vody – Po vstupu do vody trvá 25 sek, než je oděv zcela nasáknut. 

• Propustnost – Při ponoření v prostoru bazénové vany nejeví oděv žádné známky 

těsnosti.  

• Plavání – V oděvu je plavání snadné s pomocí dýchací techniky Dräger PPS90 

umístěné na zádech uživatele. Pokud není uživatel vybaven tímto prostředkem, 

po 25 sek jej začíná oděv táhnout pod hladinu a plavání se stává obtížné. 

• Záchrana – Pomocí tohoto oděvu je záchrana v prostoru bazénové vany 

neefektivní. Oděv lze použít v rámci záchrany z okraje bazénu, ale v případě 

úniku chloru s kyselinou sírovou dojde pravděpodobně ke znehodnocení vrchní 

části zásahového oděvu. 

• Technické prostředky – Je vhodné k záchraně použít házecí pytlík, prostředky 

umístěné v prostoru bazénu (házecí kruh, pěnový opasek, hliníkový trhací hák). 

Tabulka 14 – Oděv Firehorse FR 3 [zdroj autor] 

 

 

 

 

 

 

Využití jednotlivých ochranných oděvů je velice diskutabilní. Experimentem byla 

zjišťována efektivita nasazení oděvů, které byly formou pokusů testovány v prostoru 

bazénové vany, což je netypické prostředí v rámci taktických postupů. Proto autor v rámci 

experimentu vyhodnotil možnosti využití vybraných ochranných oděvů, v případě vzniku 

mimořádné události jako je únik chloru. Nevhodný pro použití k záchraně osob 
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Obrázek 16 – Přehled časů oblékání a odkládání oděvů [zdroj autor] 

v bazénové vaně je plynotěsný rovnotlaký oděv SOO-CO, neplynotěsný SUNIT IV A, 

TYCHEM® F a zásahový oděv FireHorse FR3. Naopak vhodné oděvy jsou přetlakové, 

plynotěsné ochranné oděvy Dräger CPS 7900 a TRELLCHEM® VPS CV. Což potvrzuje 

autorovu hypotézu 2. Přehled časů oblékání a odkládání oděvů je přehledně znázorněn 

ve sloupcovém grafu, viz obrázek 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Praktický experiment 3 – Taktické cvičení IZS 

Taktické cvičení proběhlo dne 24. 1. 2020 v době 13.00–15.00 hod. Uskutečnilo 

se v objektu plaveckého bazénu města Tachov a vedlejší hale míčových sportů. Objekt 

bazénu byl primárně využit k ověření přetlakových oděvů při záchraně osob z bazénové 

vany a likvidaci NL. Objekt haly míčových sportů byl sekundárně využit vzhledem 

k nepříznivým klimatickým podmínkám, okolní teplota 1 °C, k dekontaminaci figurantů 

a jako sektor zdravotnické složky, stanoviště PNP. Dále byla vypracována SWOT analýza 

a dílčí jednotlivé taktické postupy ve formě kontrolního listu VZ. Přední strana 

kontrolního listu obsahuje taktické postupy a zadní strana slouží veliteli zásahu 

k poznámkám. 
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Učební úkoly taktického cvičení IZS 

I. Etapa – přípravy k zahájení cvičení 

1. Příprava figurantů – studentů tachovského gymnázia; 

2. seznámení figurantů s bezpečnostními opatřeními; 

3. rozmístění figurantů na určené pozice; 

4. zpozorování úniku NL a nahlášení události na KOPIS HZS PK. 

 

II. Etapa – příjezd zúčastněných složek IZS  

JPO: 

1. Bezprostředně po příjezdu na MU provedení průzkumu; 

2. záchrana osob a třídění pomocí metody START včetně detekce NL; 

3. snížení koncentrace pomocí skrápění toxického odparu; 

4. provedení dekontaminace zraněných osob; 

5. provedení dekontaminace zasahujících hasičů. 

ZZS: 

1. Třídění a neodkladná zdravotní péče na místě MU; 

2. fiktivní transport zraněných osob do nemocničního zařízení; 

3. odeslání informativní SMS managementu ZZS PK; 

4. komunikace VZS a Zdravotnického operačního střediska na komunikačním 

kanále TKG 155. 

PČR: 

1. Řízení dopravy včetně vytvoření uzávěr; 

2. zabezpečení místa události; 

3. evidence zraněných osob; 

4. vyšetřování vzniklé MU. 

OP Tachov: 

1. Usměrňování dopravy. 

 

III. Etapa – ukončení a vyhodnocení cvičení: 

1. Vyhodnocení cvičení vedoucími složek IZS; 

2. prezentace techniky HZS PK PS Slovany – kontejner pro dekontaminaci osob. 
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Tabulka 15 – Časová osa průběhu taktického cvičení složek IZS [zdroj autor] 

5.3.1 Časová osa průběhu cvičení 

Plán provedení taktického cvičení dne 24. 1. 2020 v objektu plaveckého bazénu města 

Tachov. V tabulce 15 je popsán časový úsek od začátku taktického cvičení až po jeho 

ukončení. Dále je popsána činnost cvičících a kdo tuto činnost provádí. 

 

Plán provedení taktického cvičení 24.1.2020 

Objekt plaveckého bazénu Tachov 

P.č. Čas. úsek Událost Činnost cvičících Provádí 

1. 
12:00 - 

12:55 

Seznámení figurantů 

s bezpečnostními 

opatřeními 

Rozmístění figurantů, zabezpečení 

prostoru cvičení. 

Vedoucí cvičení 

Studenti Gymnázia 

Ustavení techniky dle výjezdových 

časů včetně sil a prostředků na 

seřadišti. 

Zasahující S a P 

V 12.45 hod. provedení uzávěry 

místa cvičení Policií ČR 
PČR 

2. 
12:55 - 

13:00 

Ohlášení mimořádné 

události 

Převzetí a vytěžení mimořádné 

události KOPIS HZS PK. 
Plavčík bazénu 

3. 
13:00 - 

13:02 

Vyhlášení poplachu 

jednotkám IZS 
Aktivace složek IZS KOPIS 

4. 

13:04 - 

13:52 
Výjezd složek IZS 

Složky IZS vyjíždějí na místo 

události viz Tab. časový 

harmonogram 

Složky IZS 

  

Příjezd složek IZS 

Vytvoření uzávěr 

Prvotní průzkum místa události, 

ustavení techniky, vyslání dvou 

průzkumných skupin dovnitř 

budovy. Nalezeny osoby uvnitř 

objektu plaveckého bazénu. PČR a 

OP provádí uzávěry v určeném 

perimetru. 

HZS, JSDH, PČR, OP 

  Záchrana osob včetně 

detekce a 

dekontaminace 

Zajištění místa události. Vytvoření 

úseků, vytýčení zón, třídění START, 

zjednodušená dekontaminace. 

HZS, JSDH 

5. 
13:52 - 

14:30 

Předání všech 

zraněných a 

dekontaminovaných 

osob ZZS. Srážení 

toxického odparu NL 

pomocí roztříštěných 

proudů. Evidence 

zraněných osob. 

ZZS provádí vlastní třídění, ošetření 

a fiktivní odsun zraněných osob. 

HZS a JSDH asistuje při transportu 

zraněných osob a provádí snížení 

koncentrace NL a průběžnou detekci. 

Následně provádí dekontaminaci 

zasahujících JPO. PČR provádí 

úkony v rámci evidence a 

vyšetřování mimořádné události. 

HZS, ZZS, JSDH, 

PČR 

6. 
14:30 - 

15:00 

Ukončení cvičení, 

vyhodnocení. 
Zasahující složky IZS   
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Záznam velitele nástupního prostoru a kontrolního stanoviště je přehledně uveden 

v tabulce 16. Zde jsou uvedeny počty zasahujících příslušníků a příslušnost k HZS PK 

a k JSDHO. Dále jsou popsány jednotlivé použité ochranné oděvy, vstupní tlak dýchací 

techniky při vstupu do nebezpečné zóny a časy v průběhu záchranných a likvidačních 

prací. 

Tabulka 16 – Zasahující příslušníci v nebezpečné zóně [zdroj autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Časový harmonogram vysílání jednotek  

Časový harmonogram vysílání jednotek z místa soustředění definuje časy výjezdu 

ze seřadiště techniky, které simuluje místo dislokace jednotlivých složek IZS. 

Předpokládané nahlášení MU je ve 12:58 hod. Pokud by se tento čas nepodařilo 

z organizačních důvodů přesně dodržet, je potřeba daný časový rozdíl zohlednit 

při výjezdu jednotlivých posádek z místa seřadiště, jak je uvedeno v tabulce 17. 

Uvažujeme dobu jízdy 2 min. 

Rozmístění uzávěr na komunikacích vedoucích v místě i okolí cvičení je uvedeno 

v příloze 12. 
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Tabulka 17 – Časový harmonogram vysílání jednotek [zdroj autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Plán spojení v místě zásahu 

Obrázek 17 znázorňuje plán spojení zúčastněných složek IZS. VZ neustále udržuje 

spojení a k tomuto účelu si v místě zásahu vytváří vlastní komunikační síť. Následně 

si určuje pomocníka pro spojení, který vytváří most v rámci spojení mezi VZ a vedoucími 

složek PČR a ZZS. Dále v případě vytvoření úseků mezi jednotlivými veliteli úseků 

a průzkumnými skupinami. Veškeré získané informace VZ předává na KOPIS. 

Podrobnější popis je uveden v kapitole Diskuze. 
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Obrázek 17 – Plán spojení taktického cvičení IZS [zdroj autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 Vyhodnocení taktického cvičení IZS  

Taktické cvičení složek IZS na téma – Únik nebezpečné látky v objektu plaveckého 

bazénu města Tachov bylo, co se týče rozsahu, složitosti a množství sil a prostředků, 

jedním z nejrozsáhlejších cvičení tohoto druhu ve městě Tachov. Vyhodnocení 

je zpracováno na základě výstupů rozhodčích jednotlivých složek IZS. 
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Pozitiva  

JPO 

• dojezd jednotek na místo události probíhal podle časové osy bez komplikací; 

• VZ vydával jasné a stručné rozkazy; 

• komunikace s krajským operačním a informačním střediskem v Plzni a vyžádání 

informací podle identifikačního UN kódu NL; 

• kladně lze hodnotit i činnost pomocníka VZ pro spojení; 

• ustavení zasahující techniky bylo v pořádku a v případě nutnosti ústupu by bylo 

možné přeskupení techniky bez problémů; 

• vytvoření dekontaminačního stanoviště a vystrojení příslušníků probíhalo 

v časovém limitu. 

ZZS 

• příjezd první osádky na místo události a aktivní vyhledání VZ včetně respektování 

jasných pokynů (určení sektoru pro zdravotnickou složku); 

• komunikace na MATRA – DIR 25 bez komplikací i při zatížení radioprovozu; 

• vedoucí odsunu vydával jasná rozhodnutí; 

• efektivní třídění zraněných osob, kdy třídící lékařka na místě MU vydávala jasné 

pokyny; 

• součinnost se složkami HZS a PČR na vysoké úrovni; 

• stanovení asistentů vedoucího zdravotnické složky a vedoucího odsunu; 

• práce technika vozidla pro řešení MU s hromadným postižením osob; 

• efektivní využití sprch v rámci dekontaminace v objektu haly míčových sportů, 

kde bylo vytvořeno stanoviště přednemocniční péče. 

PČR 

• příjezd první hlídky podle časové osy a okamžité vyhledání VZ; 

• vytvoření uzávěr ve stanoveném perimetru VZ; 

• plynulé řízení dopravy v okolí místa zásahu včetně zabezpečení MU; 

• důsledná evidence všech zraněných osob a jejich úplné ztotožnění. 
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Negativa 

JPO 

• na začátku zásahu absence průzkumu, jednotka brala informace od ohlašovatele 

(situaci na MU dle plánu cvičení) jako předem stanovené dogma (na taktických 

cvičeních časté);  

• bezprostředně za hranicí NZ (vstupní dveře) přítomna více než desítka osob 

„zelených“ bez náznaku jejich rychlé evakuace z NZ; 

• z prostoru bazénu nebyly vyvedeny všechny osoby (plavčík, recepční); 

• první průzkumná skupina bez detekčního přístroje; 

• manipulace se zraněnými (pád postiženého z nosítek); 

• couvání hasičů s nosítky i na dlouhých přehledných úsecích transportu; 

• vytažení všech osob z prostoru bazénové vany, posléze transport postižených osob 

z této místnosti až na stanoviště dekontaminace, všichni ostatní postižení byli dále 

vystaveni účinku NL; 

• vzhledem ke špatnému výhledu z přetlakových oděvů při manipulaci 

se zraněnými v místnosti bazénové haly jen náhodou nedošlo ke zranění osob, 

které ležely na hraně bazénu, okolo nich se pohybovali zasahující v ochranných 

oděvech; 

• odkládání oděvů SUNIT IV A probíhalo bez pomoci dalších zasahujících přímo 

u vozidel JSDHO tak, že hasiči sahali na vnějšek vlastních oděvů holýma rukama 

v rozporu s BOZP při události s NL;  

• odvětrání NZ – jednotka nasazující v NZ přetlakový ventilátor dostala agregát 

nepřipravený (nezahřátý, nepřipravený pouze pro „zatažení za šňůru“). Nastala 

zdlouhavá manipulace se sytičem a uzávěrem paliva cizího agregátu 

v přetlakových oděvech a tím i nebezpečí „ulití“ agregátu; 

• nemožnost odkládání většího množství ochranných oděvů po hrubé 

dekontaminaci na MU do těsných nádob z chemického kontejneru MAN – použité 

nádoby byly znečištěny ropnými produkty z předešlých zásahů u dopravních 

nehod; 

• nerozdělené stanoviště zpětného vystrojení od místa odkládání ochranných oděvů. 

Při odkládání přetlakových oděvů docházelo ke stékání dekontaminační vody 

z oděvů do připravených čistých zásahových oděvů. 
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ZZS: 

• málo efektivní využití asistenta VZS; 

• ne vždy zcela empatická komunikace s nevidomým nezletilým pacientem. 

PČR: 

• absence radiového spojení mezi příslušníky PČR a strážníky Obecní policie. 

Vyhodnocení akceschopnosti a připravenosti  

Cvičení splnilo vytyčené cíle a svůj účel. Zasahující složky si v reálných podmínkách 

ověřili své schopnosti a dovednosti při zásahu na nebezpečnou látku. Byla ověřena 

možnost použití plynotěsných přetlakových ochranných oděvů v podmínkách bazénové 

vany, čímž se autorovi potvrdila hypotéza 2. Následně se ověřila funkčnost 

dekontaminačního zařízení ve výbavě požární stanice Tachov při nepříznivých 

klimatických podmínkách. Stanovené úkoly pro jednotlivé složky IZS byly beze zbytku 

korektně splněny. Přes některé nedostatky prokázaly síly a prostředky zapojené do cvičení 

dobrou připravenost na podobný druh zásahu. Navržená opatření jsou implementována 

do vypracované SWOT analýzy a kontrolního listu. Doplňující fotodokumentace 

taktického cvičení IZS je v příloze 13 a 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 – Transport intoxikované osoby [zdroj autor] 
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Tabulka 18 – SWOT analýza taktického cvičení složek IZS [zdroj autor] 

5.4 SWOT analýza taktického cvičení složek IZS 

SWOT analýza je zaměřena na komplexní analýzu taktického cvičení složek IZS. 

Taktické cvičení bylo primárně realizováno pro součinnost složek IZS a použití 

plynotěsných ochranných oděvů v prostoru bazénové vany. V tabulce 18 jsou uvedeny 

interní faktory zahrnující silné a slabé stránky v rámci cvičení IZS. Dále jsou popsány 

externí faktory, které zahrnují příležitosti a hrozby při řešení takto komplikované 

mimořádné události. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silné stránky  

Hlavní silnou stránkou je dostatečný počet sil a prostředků, zvolený na základě 

poplachového plánu a počtu zraněných figurantů. Materiální a věcné vybavení složek IZS 

a primárně HZS je na vysoké úrovni a zajišťuje zasahujícím složkám bezpečnou ochranu 

při práci v NZ i mimo ni. S tímto je spojeno i rychlé vytvoření dekontaminačního 

stanoviště v rámci dostupných sil a prostředků v první fázi zásahu.  

Silnou stránkou je podle autora diplomové práce jasné a zřetelné vydávání pokynů 

vedoucích složek IZS, které vyžaduje rychlé a efektivní vydávání rozkazů v časové tísni. 
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Toto souvisí i při společné komunikaci na součinnostním kanálu radioprovozu v digitální 

síti Pegas – MATRA. Určený kanál pro komunikaci v místě zásahu je DIR 25. 

V neposlední řadě sem patří také legislativní podpora v případě nutnosti koordinace 

složek IZS. 

Slabé stránky  

Časová, materiální a personální náročnost patří mezi slabé stránky taktického cvičení. 

V případě vzniku takovéto mimořádné události je klíčové, v co nejkratším možném čase 

soustředit dostatek sil a prostředků. Taková realizace je možná pouze v případě 

plánovaného taktického cvičení. Mimořádné události s přítomností NL a zasažení 

velkého počtu osob vyžadují okamžité nasazení velkého množství sil a prostředků. 

To je realizovatelné ve velkých městech, kde se nachází více požárních stanic 

vybavených speciální technikou. Jedná se o vybavení plynotěsnými ochrannými oděvy, 

které mají ve výbavě profesionální jednotky.  

Jednotky dobrovolných hasičů, které jsou předurčeny pro podobné typy zásahů, těmito 

ochrannými oděvy nedisponují. S tímto je spojena i jejich nedostatečná odborná příprava. 

V případě jednotek dobrovolných hasičů se jedná o základní taktické postupy spojené 

s likvidací nebezpečné látky.  

Další slabé stránky byly zjištěny při komunikaci mezi obecní a státní policií. Obecní 

policie nepoužívá digitální síť MATRA, ale pouze vlastní analogové radiové spojení. 

Spojení není kompatibilní, a tudíž je nutné spojení pouze pomocí mobilních telefonů.  

Jako slabá stránka se může projevit také jazyková bariéra v případě návštěvníků 

plaveckého bazénu. Na základě vyjádření recepční bazénu je z velké části návštěvnost 

tvořena cizinci, především bulharskými, maďarskými, polskými, ukrajinskými 

a asijskými občany.  

Klíčovým bodem je časový limit na ošetření a transport intoxikovaných osob 

do bezpečného prostoru. Tento limit je vždy vázán rychlostí rozptylu nebezpečné látky 

a její koncentrací. Slabinou bylo také zjištění nedostatečného motorického rozsahu 

plynotěsných ochranných oděvů v případě transportu zraněných osob na nosítkách. 
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Příležitosti  

Mezi příležitosti lze zařadit společné vzdělávání a vytváření podmínek pro odbornou 

přípravu. Ta může probíhat formou cvičení a instrukčních metodických zaměstnání složek 

IZS. Vhodné by bylo dovybavení JSDHO technickými a věcnými prostředky, určenými 

k třídění zraněných metodou START či úniku nebezpečné látky.  

Další příležitostí je začlenit objekty v blízkosti plaveckých bazénů jako prostory 

pro případné ukrytí zraněných či dekontaminaci. Toto se ukázalo jako klíčové v případě 

nepříznivých klimatických podmínek. Okres Tachov je jediný v celé České republice, 

který nedisponuje vlastním nemocničním zařízením. U událostí s velkým počtem 

zraněných či usmrcených osob je komplikované transportovat zraněné do vzdálených 

nemocnic. Při znovu zprovoznění lokálního nemocničního zařízení by se zvýšila šance 

zraněných osob na jejich přežití.  

Další možnou příležitostí je vytvoření kontrolního listu pro zvýšení efektivity řízení 

zásahu s NL. Možnosti barevného označení nádob s NL, a tím zamezení vysoce 

nebezpečné reakce při kontaktu dvou toxických látek. 

Hrozby  

Úmyslné smíchání dvou toxických látek, a tím vytvoření toxického oblaku, je jednou 

z největších hrozeb. Hrozbou může být také selhání lidského faktoru, jako je převržení 

nádob při transportu z prostoru externího skladu. Záměna obalů a následná bouřlivá 

reakce. Poškození obalů při manipulaci z externího skladu do prostoru chlorovny. 

Hrozbou je chybně hlášená MU s nepřesným uvedením počtu zraněných osob. Dále 

při hlášení neuveden přesný druh a množství úniku NL a možnost vstupu do objektu jsou 

další z možných hrozeb. Špatný přístup k objektu, jako jsou v dnešní době často přeplněná 

parkoviště. Mezi hrozby lze zařadit i podcenění dané MU a nevybavení adekvátními 

ochrannými prostředky. V jeden moment velké množství zraněných či usmrcených osob. 

Absence nemocničního zařízení v dostupné vzdálenosti. Nepříznivé klimatické 

podmínky. Mlha, mráz, silný vítr mimo jiné nedovolují vzlet letecké záchranné služby, 

a tímto se opět zpomaluje transport zraněných osob. 
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5.5 Kontrolní list taktických postupů 

Autor vytvořil z vlastních sledovaných poznatků ucelený kontrolní list, viz tabulka 19. 

Tento list bude zařazen do odborné přípravy JPO a prakticky používán v rámci řešení 

mimořádných událostí s únikem nebezpečné látky. 

Tabulka 19 – Kontrolní list taktických postupů 

Taktické postupy pro VZ  
mimořádná událost s únikem nebezpečné látky 

Taktické 

postupy   
Čas Činnost HZS ZZS PČR 

Ostatní 

složky 

Průzkum 

zásahu 

  na místě          

  po ukončení zásahu         

  navázání kontaktu složek IZS         

Ustavení 

techniky 

  koordinace příjezdu jednotek         

  řízení a usměrnění dopravy         

Záchrana 

  evakuace         

  detekce         

  třídění zraněných START         

Vytvoření zón 

  nebezpečná zóna         

  vnější zóna         

  nástupní prostor         

  týlový prostor         

  dekontaminační prostor         

Použití 

ochranných 

oděvů 

  přetlakový         

  rovnotlaký         

  ochrana dýchacích cest         

  bez protichemického oděvu         

Vytvoření 

štábu VZ 

  plnohodnotný         

  zjednodušený         

Likvidace NL 

  neutralizace         

  detekce         

  odvětrání         
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6 DISKUZE 

Mimořádné události s únikem NL v uzavřených objektech, kde se nachází velký počet 

osob, jsou jedním z nejkomplikovanějších zásahů. Hasiči se mimořádných událostí 

s únikem NL obávají, a to nejen z důvodu složitosti zásahu, ale i v rámci velkého 

nasazení sil a prostředků v krátkém časovém horizontu. Při těchto MU dochází 

k nekontrolovatelnému šíření NL. V případě této práce se jedná o chlor, který 

se především vyznačuje jako žlutozelený plyn, který je těžší než vzduch. Chlor je silně 

dráždivý, žíravý a toxický. Důležitým prvkem je proto maximální bezpečnost 

zasahujících složek IZS. Především potom hasičů vstupujících přímo do prostoru, 

kde došlo k úniku toxické látky. Primárně se jedná o použití protichemických ochranných 

oděvů a dýchací techniky. 

Cílem této práce bylo zhodnotit možné použití plynotěsných a neplynotěsných oděvů 

v prostředí bazénové vany. Toto prostředí není typické pro práci v ochranných 

prostředcích. Na základě stanoveného cíle byly autorem práce navrženy a realizovány 

tři na sebe navazující experimenty označeny číselně 1, 2, a 3. 

První otázka nastala při zjišťování, jaká technologie úpravy vody je používána 

v objektu plaveckého bazénu města Tachov. Zda na základě této technologie může dojít 

k úniku, jeho rychlosti šíření a případné koncentrace tak, že by zůstaly osoby v prostoru 

bazénové vany. 

Plavecký bazén města Tachov byl vybudován v roce 1990 v rámci akce „Z“. Unikátní 

v době výstavby bazénu byly sluneční kolektory. Jejich počet je 106 kusů a byly 

instalovány za účelem vytápění a ohřevu vody. V roce 1990 to bylo první a největší 

seskupení tohoto systému v tehdejším Československu, a ještě v roce 2009 zaujímalo 

republikově třetí místo. [50] V roce 2011 byl tento systém demontován a nahrazen novou 

technologií solárních panelů pro ohřev vody dodávané do vnitřního a venkovního bazénu.  

Systém vyhřívání je na principu solárního ohřevu vody, která se následně čerpá 

do akumulačních nádrží o objemu 18 000 l a podle potřeby je teplá voda distribuována 

do venkovního bazénu. Zpravidla tři měsíce v roce je 20 % využito pro vnitřní bazén 

a 80 % nahřáté vody je dodáváno do venkovního bazénu. Zbylých devět měsíců v roce 
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je systém vyhřívání využíván ze 100 % pro vnitřní bazén. Druhým principem je ohřev 

pomocí plynových kotlů opět do akumulační nádrže tentokráte o objemu 1500 l. 

Technologie bazénu je chlorová a k úpravě vody se primárně používají 12,3 % chlornan 

sodný a 33–40 % kyselina sírová. Nebezpečí u této technologie spočívá v rychlosti reakce 

při sloučení obou látek, jak bylo zjištěno v rámci experimentu 1. Nejprve bylo důležité 

najít objekt dispozičně podobný prostorám bazénu, kde se formou experimentu sloučí 

přesně odměřené množství obou látek. Zároveň musel být objekt nevyužívaný, dobře 

uzavřený, aby nedocházelo k úniku mimo objekt a ke zkreslení výsledků. Svou dislokací 

vyhovovala budova č. 22 v průmyslovém areálu CPI Bor, a.s., místní část Vysočany. 

V nevyužívané budově se 16. 12. 2019 za účasti autora práce a dvou příslušníků 

chemické laboratoře HZS PK realizoval experiment 1 na sledování úniku NL. Prostory 

budovy v průmyslovém areálu simulovaly podmínky v plaveckém bazénu města Tachov. 

Použité látky, 33–40% kyselina sírová i 12,3% chlornan sodný, byly převzaty 

od vedoucího bazénu způsobem, který odpovídal reálným podmínkám v případě úniku. 

Byla stanovena osa měření, po které by se měl unikající chlor pohybovat. Stav těsně 

před smícháním obou nebezpečných látek je na obrázku 24. 

Dále byly určeny jednotlivé body měření pro detekci přítomnosti NL. Autor práce určil 

místo s největší pravděpodobností úniku – místnost 5 chlorovna.  Dále byla naměřena 

rtuťovým teploměrem vnitřní teplota 18 °C uvnitř objektu. Venkovní teplota byla 6 °C. 

Vystrojení příslušníků HZS PK z chemické laboratoře Třemošná bylo pomocí ochranného 

oděvu MICROGARD 2500 PLUS a s maskami CM-6 včetně filtru MOF-4, viz obrázek 

29. Autor práce byl v pracovní kombinéze s respirátorem FFP-3. Autor práce se záměrně 

vystrojil pouze ochranným respirátorem v rámci subjektivního vnímání příznaků 

intoxikace a hodnoty při detekci NL.  

Příslušníci chemické laboratoře aktivovali detekční přístroje Gas Alert Extreme Single 

a Dräger X-am® 7000. Následovalo zajištění nesledovaných prostor proti vniknutí NL. 

V 10:00 hod byl zahájen v místnosti 5 experiment přelitím kyseliny sírové do plastové 

vaničky s chlornanem sodným. Jednalo se o okamžitou exotermní reakci doprovázenou 

syčením a bubláním, která nevykazovala žádné vizuální stopy. Reakce byla zachycena 

pomocí videonahrávky, která je na DVD součástí diplomové práce v příloze 14. 
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Nyní probíhala samotná detekce chloru přede dveřmi místnosti 5 v dolní vrstvě. 

Detekční přístroje nejevily po dobu 89 sek žádnou zvýšenou hodnotu. Po průchodu 

jednoho příslušníka prostorem místnosti, kde probíhala reakce, směrem 

do místnosti 4 došlo v čase 90 sek k okamžitému nárůstu naměřené hodnoty u přístroje 

Gas Alert Extreme Single. Naměřená hodnota se zasekla při 16,8 ppm v horní vrstvě 

a přístroj již dále nezobrazoval žádné relevantní hodnoty, viz obrázek 30. Proto autor 

práce rozhodl o pokračování experimentu pouze s detekčním přístrojem 

Dräger X- am® 7000. V čase 105 sek byla v místnosti 5 potvrzena hodnota 5 ppm v dolní 

i horní vrstvě a detekce se přesunula do místnosti 4, viz obrázek 26. 

Zde autor práce pocítil v čase 2:30 min a hodnotě 2 ppm od začátku exotermní reakce, 

viz tabulka 7, první příznaky zápachu chloru i přes respirátor FFP-3 a vzdálil se od místa 

měření do místnosti 1. Mezi primární příznaky patřilo štípání a slzení očí včetně 

hořkokyselé chuti v ústech. Po přesunu na čerstvý vzduch příznaky odezněly přibližně 

do 2 min. Mezitím prováděli příslušníci chemické laboratoře kontinuální detekci v rámci 

určených bodů po předem stanovené ose předpokládaného směru šíření NL. Zajímavým 

poznatkem byla rychlost šíření, která byla nepatrná až do té doby, než došlo k průchodu 

jednotlivými místnostmi a tímto k rozvíření vzduchu. 

 Po průchodu došlo ke skokovému nárůstu hodnoty o několik jednotek ppm. Pokud 

by došlo k úniku v prostoru bazénu, byla by jistě rychlost šíření také závislá na cirkulaci 

vzduchu v objektu bazénu. Především by se jednalo o rozvody vzduchotechniky 

a množství a rychlosti pohybu osob v blízkosti úniku. Jakýkoliv rychlejší pohyb či závan 

větru pomáhá k rychlejšímu šíření dusivého plynu.  

Na rychlosti exotermní reakce by měla jistě vliv i okolní teplota. V bazénu je stabilní 

teplota 29 °C. V prostorách experimentu byla teplota 18 °C. Proto by se nebezpečná látka 

v objektu bazénu zřejmě šířila pomaleji, což vyvrací hypotézu 1. Dalším klíčovým 

poznatkem v rámci tohoto experimentu, bylo zjištění chování chloru, viz tabulka 7.  

Mezi obecnou vlastnost chloru patří, že je těžší než vzduch, a tím pádem by se měl 

držet v nižších vrstvách. Ovšem v rámci experimentu bylo zjištěno, že pokud dojde 

ke sloučení kyseliny sírové a chlornanu sodného vzniká poměrně silná exotermní reakce. 

Reakce způsobuje stoupání chloru vzhůru, a proto byly v horních vrstvách naměřeny 
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vyšší koncentrace než v nižších vrstvách. Rozdíly naměřených hodnot jsou definovány 

ve spojnicovém grafu, viz obrázek 14.  

V rámci experimentu nebylo sledováno, za jak dlouhou dobu by došlo k poklesu 

oblaku směrem k dolní vrstvě. V případě úniku NL v objektu bazénu, kde je vyšší teplota 

i vlhkost, by zřejmě k poklesu chloru směrem k dolní vrstvě bylo rychlejší. Je možno 

usoudit, že by při sloučení kyseliny sírové a chlornanu sodného došlo k rychlému vývinu 

chloru silnou exotermní reakcí.  

Ovšem v případě úniku v blízkosti místnosti 5 (chlorovny) by se tento oblak 

pravděpodobně nedostal do prostoru hlavního bazénu. Prvním důvodem je odsávání 

v místnosti 5, které by zajistilo snížení koncentrace. Druhým důvodem je malý počet 

osob, které se nacházejí v technických prostorách a mohli by případný oblak rozšířit 

mimo prostor chlorovny. Jedná se o strojníka, plavčíka či vedoucího bazénu, kteří mají 

do prostor přístup a manipulují s NL. Mezi chlorovnou a hlavním bazénem jsou umístěny 

vzduchotěsné dveře, které mohou zabránit šíření NL. To vyvrací hypotézu 1 o rychlém 

rozšíření látky do prostoru bazénové vany. 

Jiný možný scénář je úmyslné sloučení kyseliny sírové a chlornanu sodného 

v bezprostřední blízkosti hlavního bazénu (místnost 4), kde se nachází sklad materiálu. 

Tento prostor není chráněn bezpečnostním systémem a z tohoto důvodu není vyloučeno 

vniknutí cizí osoby. Autor práce navrhuje tyto prostory, primárně místnost chlorovny 

zabezpečit např. elektronickým bezpečnostním a kamerovým systémem. Potencionální 

škůdce by se nedostal do místnosti s NL a možné vniknutí by bylo zaznamenáno 

na kamerách. 

Pokud by zůstaly osoby v prostoru bazénové vany bez schopnosti samostatné 

evakuace, je nutné je dostat rychle a bezpečně z prostoru bazénové vany a následně mimo 

objekt plaveckého bazénu. K tomuto účelu slouží záchranným složkám IZS, především 

hasičům vstupujících do epicentra úniku NL, protichemické ochranné oděvy. Tyto oděvy 

ovšem nejsou primárně určeny do vodního prostředí. 

 Autorem práce byly vybrány pro experiment jednotlivé ochranné oděvy používané 

HZS PK a JSDHO v okrese Tachov, ale všeobecně se tyto oděvy používají v celé České 
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republice i v zahraničí. Především bylo zkoumáno chování oděvů po vstupu do prostoru 

vodního prostředí a jejich těsnost proti vniknutí vody či kontaminantu pod ochranný oděv. 

Dále byl zjišťován motorický rozsah a možnost pohybu při plavání. V neposlední řadě 

autor zkoumal použití adekvátních technických prostředků pro rychlou a efektivní 

záchranu z prostoru bazénové vany a následného transportu až na stanoviště PNP.  

Ještě před začátkem experimentu nastala komplikace v podobě použití dýchací 

techniky v prostoru bazénu. V případě ponoření nosiče dýchací techniky je uvedeno 

od výrobce Dräger poslat tento prostředek na revizi, což je finančně nákladné. 

Východisko z této situace pomohl vyřešit vedoucí oddělení IZS a služeb HZS PK, který 

ochotně pro experiment zajistil dva kusy dýchací techniky Dräger PPS 90.  

Jako první byl autorem práce vybrán pro experiment speciální ochranný oděv civilní 

ochrany, ve zkratce SOO-CO, uveden na obrázku 10. Tento plynotěsný oděv je postupně 

vyřazován z výbavy HZS. Převážně tento typ používají JSDHO, které nedisponují 

dostatečnými finančními prostředky. U tohoto oděvu je poměrně komplikované 

a zdlouhavé oblékání, aby se docílilo v nejvyšší možné míře hermetického uzavření, 

viz tabulka 8. K tomuto účelu je při oblékání zapotřebí jeden příslušník v roli asistenta. 

Uzavření oděvu se provádí rolováním středového tunelu a následným zajištěním pomocí 

oček a trnů. Dobrým poznatkem bylo použití „mazadla“ např. indulony k namazání trnů 

a oček při zapínání. Promazání usnadnilo zajištění pásků na rukávech a nohavicích. Dále 

se po pečlivém zajištění tento lem zaváže tkanicemi. Klíčovým bodem je důkladné 

nasazení masky s hlavovým křížem a její utěsnění v horní části kapuce. Také je nutné 

pečlivě zajistit rukavice pomocí pásků. Pozitivem se ukázalo odkládání oděvu (1:07 min) 

a snadné rolování směrem ven tak, aby nedošlo ke kontaminaci uživatele. Po úplném 

vystrojení a kontrole těsnosti oděvu se plynule přešlo do fáze záchrany uvnitř bazénové 

vany. 

Simulace záchrany probíhala následovně. Do prostoru bazénové vany byla umístěna 

plovoucí figurína, viz příloha 11. Polohy plovoucí figuríny se záměrně střídaly z vertikální 

do horizontální. Toto je umožněno díky molitanovým vycpávkám umístěných na horní 

nebo dolní části figuríny. 
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Příslušník vystrojený ochranným oděvem SOO-CO a dýchacím přístrojem 

Dräger PSS 90 vstoupil po schůdcích do prostoru bazénu a pozvolna se pokládal na vodní 

hladinu. V tento moment se sledovala těsnost oděvu. Subjektivní pocit příslušníka 

byl evidován a implementován v kapitole Výsledky. Záchrana u tohoto oděvu 

je vzhledem k dlouhé době oblékání (4:09 min) neefektivní. V průběhu experimentu 

docházelo k několika netěsnostem masky a úniku většího množství vzduchu. Při záchraně 

by to rozhodně nebylo přijatelné z hlediska bezpečnosti zachránce i zachraňovaného. 

Pokus záchrany se několikrát opakoval za použití technických prostředků uvedených 

v kapitole Výsledky. Tímto autor práce hodnotí možnosti použití plynotěsného 

rovnotlakého protichemického ochranného oděvu SOO-CO takto: oproti předpokladu 

z hypotézy 2 není tento speciální ochranný oděv vhodný pro záchranu osob ve vodním 

prostředí. 

Druhý plynotěsný protichemický ochranný oděv OPCH 90 se jevil oproti SOO-CO 

příznivěji, viz tabulka 9.  Ovšem délka oblékání (3:43 min) je při vystrojování uživatele 

s asistencí jednoho hasiče nepříznivý časový údaj. Plynotěsný ochranný oděv si uživatel 

obléká nejprve navlečením nohavic, tzv. dupaček. Tuto činnost zvládá samostatně a mezi 

tím mu druhý příslušník připravuje dýchací techniku, rukavice a holínky, které nejsou 

součástí oděvu. 

 Pokračuje se vystrojením dýchací technikou, navlečením rukavic přes rukávové 

kroužky. Navlečené rukavice je nutné zajistit pružným páskem okolo rukávového 

kroužku. Tuto činnost již provádí asistent a uživatel si mezitím propojuje masku 

s dýchacím přístrojem. Prvotně nasazuje masku do pohotovostní polohy, ve které 

je maska umístěna pomocí řemínku na hrudi. Poté propojí masku s nosičem lahve dýchací 

techniky a aktivuje přístroj otočením ventilu lahve. Uživatel si samostatně nasadí 

ochrannou přilbu a nasazuje masku opatřenou kandahárovým systémem, 

tzv. rychloupínáním. U této činnosti vzniká motorický problém. Není dostatečná citlivost 

v rukavicích a je komplikované nasadit kandahárové uchycení masky k přilbě uživatele. 

Proto při této činnosti asistuje druhý hasič, který nasazuje a kontroluje správné uchycení 

kandahárového systému.  

V rámci experimentu navrhl autor práce nekvalitní uchycení kandahárového systému 

zajištění masky na přilbu a uzavření plynotěsného oděvu. Při vstupu do bazénu došlo 
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k odskočení kandaháru a prakticky vyřazení jednoho zachránce v tomto oděvu. Uživatel 

nebyl schopen sám uvnitř oděvu při plavání kandahár nasadit zpět na své původní místo. 

Povedlo se mu to až po vystoupení z prostoru bazénové vany na pevný povrch. Nebo 

by hasič musel doplavat na místo, kde je schopen stát pevně na nohou. Opakovaně 

se stalo, že při odkládání došlo ke stržení rukavic, a tímto k možné kontaminaci. Tento 

jev je přikládán průniku vody pod manžetou mezi rukavicí a rukávovým kroužkem. 

Záchrana pomocí tohoto oděvu probíhala dvěma způsoby. Nejprve postupným 

vcházením do bazénové vany. Oděv díky vnitřnímu přetlaku plave sám na hladině 

a je snadno ovladatelný. V rámci pokusu se uživatel oděvu OPCH 90 na rozdíl 

od uživatele oděvu SUNIT IV A dokázal ponořit pod hladinu jen s větší obtíží, 

viz obrázek 40. Oděv nejevil žádné známky propustnosti a přebytečný vzduch plynule 

odcházel přes přetlakový ventil, viz obrázek 41. Další způsob zvolil autor práce skokem 

s nohami napřed. Tento způsob se jevil jako efektivnější a z hlediska bezpečnosti 

neohrožoval ani uživatele oděvu ani zachraňovaného. Při zvolení tohoto typu oděvu 

je účinnější záchrana ve dvou hasičích. Při tomto počtu byla snadnější záchrana osoby 

pomocí pěnové desky nebo miralonové smyčky. Z pocitového hlediska poskytuje 

protichemický ochranný oděv uživateli kvalitnější ochranu než oděv SOO-CO. 

Na základě těchto poznatků a výsledků je potvrzena autorova hypotéza 2. Tento typ 

oděvů je možné bezpečně použít v prostoru vodního prostředí. K záchraně osob lze také 

použít uvedené technické prostředky, které jsou uvedeny v kapitole Výsledky. 

Další dva typy, které spadají do kategorie plynotěsných protichemických ochranných 

oděvů, jsou oděvy TRELLCHEM® VPS CV a Dräger CPS 7900. Oproti oběma 

předchozím oděvům jsou moderní variantou. Především vynikají svojí komplexní 

ochranou proti průmyslovým, bojovým a radioaktivním látkám. Oproti předešlým 

oděvům jsou jednodílné, což je znatelnou výhodou při oblékání, viz tabulky 10 a 11. Tato 

časová úspora je při záchraně osob klíčovým prvkem. Při intoxikaci je důležité opustit 

co nejrychleji epicentrum působení NL. Při jakémkoliv zdržení při oblékání 

a vystrojování za účelem záchrany zraněných osob může mít jakákoliv prodleva fatální 

následky.  

Jak je uvedeno ve SWOT analýze v části příležitosti, je důležité pravidelně provádět 

odbornou přípravu a výcvik. Dále je také důležité zdokonalovat návyky oblékání 
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ochranných oděvů a cvičit koordinaci složek IZS. V rámci experimentu 2, oblékání oděvů 

TRELLCHEM® VPS CV a Dräger CPS 7900, asistoval jeden hasič u každého oděvu. 

Uživatel oděvu je samostatně schopen obléknout dýchací techniku a ochranný oděv 

až do pohotovostní polohy. Jedná se o navlečení holínek pevně spojených s nohavicemi 

a navlečení rukávů pevně spojených bajonetovým systémem včetně rukavic, 

viz obrázek 34. Systém bajonetového připojení je velice praktický při výměně např. 

poškozených rukavic a z uvedených oděvů ho má pouze ve své výbavě oděv 

TRELLCHEM® VPS CV. Oděv Dräger CPS 7900 má upínací systém rukavic odlišný. 

Upíná se pomocí kovové pásky. Hasič s připraveným ochranným oděvem a nasazenou 

maskou dýchací techniky je zapnut plynotěsným zipem za asistence druhého hasiče. 

Asistent ještě před vstupem do prostoru bazénové vany zkontroluje vizuálně hermetičnost 

oděvu. 

Opět byly formou experimentu vyzkoušeny dvě varianty vstupu do vody. Nejprve byl 

vyzkoušen vstup pozvolný. Uživatel sestupoval po schůdcích a tlak vody postupně 

obepínal ponořenou část těla a vytlačoval nadbytečný vzduch uvnitř oděvu skrze 

přetlakový ventil. Uživatel je schopen plně ovládat rozsah pohybu při činnosti v prostoru 

bazénu. Předpoklad „plovoucího balonu“ se nepotvrdil. Druhá a rychlejší varianta 

spočívala ve skoku po nohou, viz příloha 14 DVD. I v tomto případě nejevil oděv žádné 

známky destabilizace. Tento způsob je mnohem rychlejší z pohledu přiblížení 

se k zachraňovanému než samotné přiblížení plaváním. Ověřením obou variant vstupu 

do prostoru bazénové vany a analyzováním chování oděvů TRELLCHEM® VPS CV 

a Dräger CPS 7900 se potvrdila autorova hypotéza 2 o možnosti použití protichemických 

přetlakových ochranných oděvů.   

Po skoku do vody se zachránce může přiblížit k zachraňovanému dvěma způsoby. 

První způsob je, že se zachránce přiblíží ke zraněnému čelně a navleče mu miralonovou 

smyčku přes hlavu pod ruce, viz obrázek 42. Nebo je možné provádět záchranu s dvěma 

hasiči pomocí páteřní desky Laerdal, viz obrázek 15. Postup záchrany je velice rychlý 

a spočívá především v koordinaci obou zachránců v plynotěsných ochranných oděvech. 

Zejména je důležitá komunikace, která je ztížena bariérou oděvu. Zachránci 

se domlouvají pouze vizuálně pomocí předem stanovených signálů. Po zachycení 

zraněné osoby je vložena páteřní deska Laerdal pod tělo a oba zachránci plavou k okraji 
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bazénu. Přičemž jeden přidržuje hlavu nad vodou a druhý kontroluje stabilitu těla 

na desce, viz obrázek 42. 

Možné je provádět záchranu opět dvěma zachránci pomocí speciální transportní vany 

Spencer, viz obrázek 43 a 44. Zde se zjistilo, že speciální vana je těžká na manipulaci 

ve vodě a tento způsob transportu k okraji bazénu je z časového hlediska neefektivní. 

Po vložení zraněného a přesunu k okraji bazénu je těžké vyzvednout transportní vanu 

naplněnou vodou, a navíc s osobou uvnitř. Transportní vana se po naplnění vodou 

potápěla, takže ztratila svůj význam při uložení zachraňované osoby. 

V neposlední řadě lze provádět záchranu pomocí plynotěsných ochranných oděvů 

klasickým přiblížením a zachycením zraněné osoby při vědomí. Uživatel 

díky přetlakovému oděvu, který ho nadnáší, nemusí ke zraněnému plavat nohami napřed, 

viz příloha 14 DVD. Zraněný se zachytí a získá pocit jistoty a zachránce plave směrem 

k okraji bazénu. Pokud je zraněný v bezvědomí, zachránce ho zachytí v podpaží a navalí 

na sebe, přitom plave na zádech nebo na boku směrem k okraji bazénu. Tam již čeká další 

hasič, který uchopí zraněného za ruce a zkříží je, přitom obličej zachraňovaného směřuje 

směrem ven z bazénu. Nyní hasič rozhoupe tělo zachraňované osoby ve vertikální poloze 

směrem dolů a při pohybu nahoru vytáhne tělo ven z vody. Poté je zraněná osoba 

umístěna na nosítka a transportována na stanoviště PNP. Veškeré výše zmíněné techniky 

jsou uvedeny v příloze 14 na DVD pod názvem souboru Experiment 2. 

Významným prvkem je kontrola a přezkoušení plynotěsného ochranného oděvu 

po každém použití. Po ukončení experimentu 2 byly plynotěsné ochranné oděvy 

OPCH 90, TRELLCHEM® VPS CV a Dräger CPS 7900 vysušeny v sušící skříni. 

Důkladně vysušené oděvy přemístil technik chemické služby do suché dílny, 

kde se nachází testovací stolice včetně komponentů. Samotná zkouška probíhala 

následovně: vizuálně prohlédnout celistvost a nepoškozenost oděvu. Poté propojil technik 

oděv pomocí nosiče Dräger PPS 90. Nosič byl napojený k testovací stolici. Technik 

propojil ochranný oděv a testovací zařízení pomocí tlakových hadic, viz obrázek 31. 

Propojením hadic a postupným natlakováním zahájil formování plynotěsného oděvu, 

které probíhalo 10 min. Po 10 min automaticky přechází program formování oděvu 

do fáze měření těsnosti, který trvá 6 min. V případě poklesu o více než 3 mbar jej nelze 

používat. Musí se zjistit příčina poklesu, např. netěsnost rukavic nebo nekvalitně zapnutý 
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plynotěsný zip. Odstraněním závady se celý proces znovu opakuje, dokud není oděv 

vyhodnocen jako způsobilý.  

Poté se autor práce zaměřil na neplynotěsné protichemické ochranné oděvy. Využití 

oděvů ve vodním prostředí je málo pravděpodobné. Autor se zabýval touto myšlenkou 

v rámci používání těchto oděvů u JSDHO, které nejsou vybaveny plynotěsnými 

protichemickými oděvy a přijely by k místu události jako prvosledové jednotky. 

První byl v rámci experimentu zkoušen neplynotěsný oděv SUNIT IV A. Oděv slouží 

primárně k zásahům při úniku nebezpečných látek ropného charakteru. Hojně je využíván 

JPO na stanovišti dekontaminace, kde je možné kombinovat ochranu dýchacích cest 

pomocí dýchací techniky nebo masky CM-6 s filtrem MOF-4 či respirátoru FFP-3. Stal 

se také neodmyslitelnou součástí při řešení mimořádných událostí, jako jsou povodně.  

Oblékání oděvu bylo překvapivě rychlé, viz tabulka 12. I přes dvoudílné složení trvalo 

oblečení oděvu krátkou dobu. Nejvíce kompletaci zpomalilo nasazení a aktivace dýchací 

techniky. Oděv je vodotěsný pouze do výšky pasu. Podstatným prvkem je utěsnění horní 

části oděvu pod kapucí. Stejně jako u oděvu SOO-CO musí mýt uživatel masku 

s hlavovým křížem. Po nasazení masky je přetažena kapuce oděvu a utažena pomocí 

šňůrky, jak je vidět na obrázku 11. I přes veškeré důkladné utěsňování není možné tento 

oděv utěsnit úplně. Po vstupu do vody dochází nad úrovní pasu k okamžitému zatečení 

vody, viz příloha 14, DVD v souboru fotodokumentace experiment 2. 

 V oděvu lze plavat jen v případě použití dýchací techniky, která uživatele nadlehčuje 

a umožňuje mu plavat a držet se na hladině. V opačném případě bez použití dýchací 

techniky je plavání velmi obtížné. Při myšlence nutnosti záchrany osoby v bezvědomí 

to je nemožné. V případě kontaminace vody nebezpečnou látkou by jistě došlo 

ke kontaminaci uživatele a k ohrožení jeho bezpečnosti. Proto v rámci hypotézy 2 hodnotí 

autor práce tento oděv jako nevhodný pro záchranu osob ve vodním prostředí. 

Mezi neplynotěsnými protichemickými ochrannými oděvy, které použil autor práce 

k experimentu 2, byl oděv TYCHEM® F. Oproti oděvu SUNIT IV A se jedná o celotělový 

lehký ochranný oděv. Ovšem pevnost materiálu je nižší, a tak může lehce dojít k jeho 

poškození, protržení nebo proříznutí a kontaminaci uživatele. Oblečení je rychlé, 
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viz tabulka 13, díky celotělovému kompletu s dupačkovými nohavicemi. V průběhu 

oblékání je nutné použít delší rukavice, které nejsou součástí oděvu a tyto rukavice 

se musí přelepit samolepící páskou. Na rozdíl od předešlých oděvů SOO-CO 

a SUNIT IV A není nutné použít masku s náhlavním křížem, ale je stačí použít 

kandahárový systém upnutí k přilbě. 

Při vstupu do vody došlo k napnutí horní části oděvu a odchlípnutí rukavic 

přichycených lepící páskou. Na základě toho okamžitě vnikla voda dovnitř oděvu. Voda 

také zatékala vrchní částí mezi kapucí a maskou. Tento prostor není možné 100 % utěsnit. 

Ideální řešení by bylo opatřit rukávy plastovými kroužky, přes které by se mohly rukavice 

navléknout. Kroužky by nevadily ani při dekontaminaci a odkládání ochranného oděvu. 

Z tohoto důvodu v rámci hypotézy 2 hodnotí autor práce tento oděv jako nevhodný 

pro záchranu osob ve vodním prostředí. 

Posledním vybraným oděvem je zásahový oděv FireHorse FR3, který je nejvíce 

používaný JPO. Tento oděv je standardně používán zasahujícími hasiči po celé České 

republice u většiny typu zásahů. Oblečení je rychlé, viz tabulka 14, a hasiči mají tento 

oděv včetně dýchacího přístroje na sobě již při cestě na místo události. Autor práce vybral 

oděv především z důvodu jeho použití v kombinaci s dýchací technikou Dräger PPS 90, 

viz obrázek 39. Maska je uchycena k přilbě pomocí kandahárového systému, 

tzv. rychloupínání. V případě úniku nebezpečné látky jako je chlor, by v tomto oděvu bylo 

možné zasahovat z okraje bazénu. Pokud by z nějakých příčin došlo k pádu do prostoru 

bazénové vany, tak bylo v rámci experimentů sledováno, zda je možné doplavat 

ke zraněnému a transportovat jej k okraji bazénu. Oděv není vodotěsný, a proto nebyla 

zkoumána těsnost oděvu nýbrž jeho rychlost absorpce vody, viz obrázek 13. 

Autor práce opět navrhl dva scénáře vstupu do prostoru bazénové vany. První bylo 

pozvolné položení se na vodní hladinu. Tímto byla sledována absorpce oděvu, kdy úplné 

nasáknutí (1:15 min) způsobilo mírné ponoření příslušníka pod hladinu. Bez dýchací 

techniky dochází k těžknutí oděvu a ztíženému pohybu při plavání. Naopak s dýchací 

technikou jsou plavání a pohyby ve vodě absolutně kontrolovatelné, viz obrázek 39. 

Uživatel byl schopen bezpečně doplavat k plovoucí figuríně a dopravit ji v krátkém čase 

k okraji bazénu. Ponoření bylo možné pouze po instalaci 8 kg závaží, viz obrázek 13. 

Druhým způsobem byl skok do vody po nohou. Tento postup se zdál opět rychlejší, 
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ale hrozí stržení masky, a proto se tento způsob nedoporučuje. Také by bylo možné použít 

ochranný oděv doplněný dýchací technikou, např. při záchraně osob zaklíněných 

ve vozidle pod vodou. Experimentem bylo pozorováno chování dýchací techniky a oděvu 

v maximální hloubce 1,80 m, viz příloha 14 (DVD). 

Jak bylo výše uvedeno, v oděvu FireHorse FR3, by hasiči zasahovali primárně z okraje 

bazénu. K tomuto účelu byl vyzkoušen hliníkový trhací hák. Aplikovaným pokusem bylo 

zjištěno, že hliníkový trhací hák lze použít do vzdálenosti 2 m od okraje bazénu 

s maximální opatrností. Berme v potaz situaci, že je zraněná osoba v bezvědomí 

a na hladině. Manipulace s tímto prostředkem je velice náročná a vyžaduje co největší 

opatrnost vzhledem k ostrému konci háku, viz obrázek 45. Dosah trhacího háku je až 4 m, 

ale nelze provádět záchranu jedním hasičem. Na uvedenou vzdálenost 4 m není hasič 

schopen bezpečně zachytit tělo intoxikovaného a mohlo by dojít k jeho zranění. Další 

komplikace nastala v průběhu přibližování zraněného, kdy musí být manipulační prostor 

v okolí zachraňujícího hasiče minimálně 4 m. Proto se využití tohoto technického 

prostředku nedoporučuje a rozhodnutí o použití je na VZ.  

Po ukončení experimentu 2, kde probíhalo dílčí analyzování vybraných plynotěsných 

a neplynotěsných ochranných oděvů uvnitř bazénové vany, došel autor práce 

ke komplexnímu vyhodnocení. Plynotěsné přetlakové protichemické ochranné oděvy 

OPCH 90, TRELLCHEM® VPS CV a Dräger CPS 7900 potvrzují autorovu hypotézu 2. 

Při nutnosti záchrany lze bezpečně tyto oděvy použít ve vodním prostředí. Plynotěsný 

rovnotlaký oděv SOO-CO nelze použít ve vodním prostředí, což vyvrací hypotézu 2. 

Negativem oděvu SOO-CO je časový deficit při oblékání, což je kontraproduktivní 

z taktického hlediska. Navíc v dnešní době je ve výbavě JPO spíše sporadicky.  

Neplynotěsné protichemické ochranné oděvy SUNIT IV A a TYCHEM® F autor práce 

nedoporučuje používat za účelem záchrany osob uvnitř bazénové vany. Klíčovým prvkem 

použití těchto vybraných neplynotěsných oděvů při úniku chloru a nutnosti záchrany osob 

vidí autor primárně při transportu a evakuaci z okraje bazénové vany.  

Zvlášť byl hodnocen poslední oděv FireHorse FR3, u kterého byla především 

zjišťována absorpce materiálu a možnost pohybu ve vodním prostředí s využitím dýchací 

techniky. Vybraný zásahový oděv vykazoval v kombinaci s dýchací technikou Dräger 
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PPS 90 bezpečný pohyb při plavání na hladině i pod vodou, ale nelze ho efektivně využít 

k záchraně osob v prostoru bazénové vany.  

Klíčovým bodem celé práce byla realizace experimentu 3, taktického cvičení. 

Tématem byl únik chloru v prostoru plaveckého bazénu města Tachov. Cílem tohoto 

cvičení mělo být praktické ověření plynotěsných přetlakových protichemických oděvů 

a koordinace složek IZS. 

Mimořádné události s únikem nebezpečné látky v objektech plaveckých bazénů 

jsou málo pravděpodobné. V nedávné minulosti k nim však došlo opakovaně, 

a to v Karlovarském kraji přímo v městském plaveckém bazénu Karlovy Vary. Na rozdíl 

od plaveckého bazénu města Tachov se zde používá plynný chlor v 50 l tlakových 

lahvích. K úniku došlo poprvé v únoru 2013. Naštěstí se v objektu bazénu nenacházeli 

žádní návštěvníci. Krátce před půlnocí hlásila hlídka PČR zápach v blízkosti bazénového 

centra v Karlových Varech. KOPIS vyslalo ihned JPO předurčené pro zásah 

s nebezpečnou látkou. Zjištěn byl únik z 50 l tlakové lahve okolo ventilu. Plynný chlor 

se šířil do vnitřních prostor bazénu. Nejen pro tento případ je nutná připravenost složek 

IZS na podobné mimořádné události.  

V první řadě probíhala jednání na úrovni HZS PK o zařazení taktického cvičení složek 

IZS do prvního čtvrtletního plánu Plzeňského kraje, viz tabulka 6. Na základě zařazení 

taktického cvičení do plánu požádal autor práce o souhlas ředitele Tachovského 

sportoviště, viz příloha 12. Ten žádosti vyhověl a mohlo začít samotné zpracování záměru 

taktického cvičení. Okres Tachov má k dispozici tři bazénová centra. Bazén města 

Přimda, bazén města Tachov a wellness Konstantinovy Lázně. Všechny tři bazény 

používají stejnou technologii úpravy vody na bázi chlornanu sodného a kyseliny sírové. 

Vybrán byl plavecký bazén města Tachov, kde je z uvedených tří center nejvyšší 

návštěvnost. Probíhají zde plavecké závody a mají zde výuku školky a školy. V místě 

s nejvyšší fluktuací osob je v případě úniku chloru potencionální riziko velkého počtu 

intoxikovaných nebo zraněných osob různých věkových kategorií. 

Opakovaně probíhala jednání s vedoucím plaveckého bazénu a správcem vedlejšího 

objektu haly míčových sportů. Vedle stojící objekt haly byl určen jako sektor zdravotnické 

složky a prostor pro dekontaminaci a tepelný komfort figurantů. Vzhledem 
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k předpokládaným nepříznivým klimatickým podmínkám, které se potvrdily v den 

konání cvičení, bylo využití prostor efektivní. Plánování cvičení probíhalo intenzivně 

od konce září až do prosince 2019. Právě ke konci roku 2019 proběhla závěrečná porada 

vedoucích složek IZS a vedoucích sportovišť Tachov. Společně schválili záměr 

taktického cvičení IZS, viz příloha 12. Důkladně byly mapovány veškeré prostory bazénu, 

viz obrázek 22. Detailně se konzultoval scénář průběhu taktického cvičení. Jako místo 

úniku byl stanoven prostor chlorovny, který je v experimentu 1 označen místností číslo 5. 

Na základě určení prostoru úniku vyvstala otázka počtu zraněných osob pro potřeby 

cvičení tzv. figurantů. Tento problém pomohl vyřešit poslední ročník Tachovského 

gymnázia, kde bylo osloveno 28 studentů, se souhlasem ředitelky gymnázia. Všichni 

studenti byly plnoletí a před zahájením cvičení prošli bezpečnostním pohovorem. Jeden 

nezletilý figurant byl se „zrakovým postižením“, viz příloha 12, souhlas zákonného 

zástupce. Jedná se o syna příslušníka HZS PK ÚO Tachov, který po celou dobu asistoval 

při evakuaci nevidomého figuranta. Evakuace nevidomého je na obrázku 52. 

Pro zasahující složky IZS je důležité nacvičovat komunikaci i manipulaci s osobami 

se zdravotním postižením. Účast těchto osob na cvičeních podtrhují reálnost dané 

mimořádné události. Posledním figurantem byl určen příslušník chemické laboratoře, 

který se nacházel v prostoru úniku chloru a nahrazoval strojníka bazénu. Příslušník 

absolvoval před zahájením cvičení bezpečnostní pohovor a měl na sobě veškeré ochranné 

prostředky, aby nemohlo dojít k intoxikaci. 

Mediální propagaci zajišťoval tiskový mluvčí HZS PK. Obyvatelstvo města Tachov 

dostalo opakovaně a dostatečně dopředu informace ohledně cvičení. To proběhlo 

prostřednictvím informačních plakátů umístěných na objektech bazénu a haly míčových 

sportů. Dále získalo obyvatelstvo potřebné informace pomocí místního rozhlasu 

a regionální TV. Plán cvičení byl schválen krajským ředitelem HZS PK, viz příloha 14 

DVD soubor plán taktického cvičení, a nic nebránilo k jeho realizaci. 

Dne 24. 1. 2020 ve 12:58 min byla nahlášena na KOPIS PK mimořádná událost. Došlo 

k úniku nebezpečné látky „chloru“ do vnitřních prostor bazénu, kde se nacházelo v daný 

okamžik 30 osob. Nahlášení události provedla recepční, která nedokázala přesně 

lokalizovat místo úniku ani o jakou látku se jedná. 
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Následně začali ve 13:00 hod na žádost KOPIS PK vyjíždět z místa seřadiště složky 

IZS, viz obrázek 47. Jednotlivé složky vyjížděly dle předem určeného časového plánu, 

viz tabulka 17. Jako první se na místo MU dostavila jednotka HZS PK ÚO Tachov 

s technikou CAS 20 TERRNO, KA MAN chemický, RZA Toyota Hilux a také velitelský 

automobil Ford Ranger. VZ provedl vizuální průzkum a vydal rozkaz k vytyčení 

nebezpečné zóny v úrovni hlavního vchodu. Mimo objekt se nenacházeli žádné osoby. 

Dále se na místo zásahu dostavila první osádka rychlé lékařské pomoci a rychlé 

zdravotnické pomoci ZZS Tachov. Vedoucí zdravotnické složky ihned kontaktoval VZ. 

Jako sektor zdravotnické složky stanovil VZ halu míčových sportů, která je v těsné 

blízkosti objektu plaveckého bazénu. 

Postupně se dostavily hlídky PČR a opět vedoucí hlídky kontaktoval VZ, který určil 

perimetr uzávěr v okolí místa události, viz obrázek 46. Regulaci dopravy zajišťovala 

společně s PČR i Obecní policie města Tachov. Zde nastaly první komplikace v podobě 

komunikace mezi PČR a OP. VZ stanovil komunikační síť na místě zásahu, 

viz obrázek 17.  Na KOPIS HZS předával informace VZ v digitální síti Pegas – Matra 

na kanále 540. Mezi jednotlivými vedoucími složek IZS probíhala komunikace 

v digitální síti Pegas – Matra na kanále DIR 25 IZS. Jedná se o součinnostní kanál určený 

v místě zásahu. VZ určil pomocníka pro spojení, který shromažďoval podstatné 

informace.  

Dále VZ rozdělil místo zásahu na dva úseky. Úsek 1 byl objekt bazénu, kde probíhala 

komunikace v analogové radiové síti na kanále „K“. Úsek 2 byl objekt haly míčových 

sportů s určeným kanálem „N“, rovněž v analogové radiové síti. 

V průběhu konzultací s vedoucími složek IZS probíhalo vytvoření trojnásobné 

ochrany a vystrojování příslušníků HZS PK ÚO Tachov do přetlakových plynotěsných 

ochranných oděvů, viz obrázek 49. Zde došlo k první chybě VZ, který bral informaci 

o úniku NL jako dogma. Nevyslal průzkumnou skupinu jen v zásahovém oděvu a dýchací 

technice do vestibulu bazénu. Ve vestibulu bazénu se nacházelo 24 „zelených“ osob, které 

se sami evakuovali a čekali na seřadišti uvnitř centrální chodby. Před hlavním vchodem 

postupně budovali přijíždějící JPO dekontaminační stanoviště a připravovali se na vstup 

do nebezpečné zóny. Příslušníci vystrojení ochrannými prostředky postupovali 

až ke kontrolnímu bodu. Zde se nacházel velitel úseku 1, jenž zapisoval informace 
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vstupujících příslušníků do prostoru nebezpečné zóny, viz tabulka 16. Velitel úseku 1 

průběžně kontroloval zapsané informace a předával je VZ. Nyní se do budovy vydaly dvě 

průzkumné skupiny „modrá“ a „žlutá“ o celkovém počtu 4 hasičů. První průzkumná 

skupina vybavena přetlakovými oděvy TRELLCHEM® VPS CV označena jako „žlutá“ 

a Dräger CPS 7900 označena jako „modrá“ skupina, viz obrázek 50 a 51. Průzkumné 

skupiny přetřídily evakuované figuranty metodou START podle zavěšených cedulek 

a popsaných zranění. Při třídění se ukázalo, že komunikace v plynotěsném přetlakovém 

oděvu je problémová. Z hlediska navázání kontaktu se zraněnými osobami, které 

nerozuměli pokynům hasičů skrze masku dýchací techniky. Vzhledem k nízké venkovní 

teplotě 1 °C docházelo při vstupu do vnitřních prostor s teplotou 25 °C k zamlžení 

zorníků, ačkoli tyto zorníky měly nástřik proti mlžení. Za tohoto stavu je ztížená 

viditelnost uvnitř oděvu a zasahující nemohli efektivně provádět třídění, a tím docházelo 

k časové prodlevě. 24 osob mělo označení „lehce zranění – zelení“ a přecházelo 

za doprovodu hasičů k dekontaminační sprše. Zde čekala skupina hasičů v oděvu 

TYCHEM® F a odváděla jednotlivě osoby do prostoru haly míčových sportů. V tomto 

úseku koordinoval dekontaminaci a přesun „zelených“ figurantů na shromaždiště osob 

velitel úseku 2. Na tomto místě se nacházely sprchy, které simulovaly čistou 

dekontaminaci. Po vysprchování si figuranti převzali čisté oděvy poskytnuté 

příslušníkem ochrany obyvatelstva HZS PK ÚO Tachov ze sady HP 20. Následně 

se přesunuli za doprovodu dvou hasičů do prostoru evidence a odsunu, viz obrázek 54.  

Místo zřízení dekontaminačního stanoviště se nacházelo před hlavním vchodem 

na hranici nebezpečné zóny, viz obrázek 48. Průzkumná „modrá“ skupina se přesunula 

do prostoru hlavního bazénu, kde se nacházelo 5 osob uvnitř bazénové vany, 

viz obrázek 51. Hasiči primárně transportovali všechny figuranty na okraj bazénové vany. 

Ukázalo se, že hasiči vystaveni stresové situaci zvolili naprosto odlišné techniky 

záchrany, než jaké měli nacvičené v rámci experimentu 2. Opakovaně došlo ke ztrátě 

komunikace vlivem zapadnutí radiostanice do holiny plynotěsného oděvu při plavání. 

Zde je nutné podotknout, že ztráta komunikace s velitelem úseku 1 a VZ 

je kontraproduktivní. Žádný z nich neví, co se děje v daný moment při provádění 

záchranných prací. Díky tomu nedokáží vyhodnotit situaci správně. Na okraji bazénu 

proběhlo třídění metodou START. Došlo k označení pěti osob „červenou“ páskou. 

Následně hasiči transportovali figuranty do prostoru sprch, kde probíhala hrubá 

dekontaminace osprchováním, viz příloha 14, DVD soubor video experiment 2. U sprch 
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již čekali členové JSDHO oblečení v oděvech SUNIT IV A, kteří transportovali figuranty 

přes dekontaminační sprchu až na stanoviště PNP, viz obrázek 18 a 55. 

Průzkumná skupina „žlutá“ zajišťovala detekci NL a záchranu intoxikovaného 

strojníka, viz obrázek 53. V přetlakovém plynotěsném oděvu nelze provádět základní 

vyšetření při aplikaci metody START jako je kapilární návrat. Proto hasiči transportovali 

i osobu, která nejevila známky života na stanoviště PNP. Figurant strojníka prošel taktéž 

dekontaminačním procesem, aby se zamezila kontaminace sektoru zdravotnické složky. 

Jakmile byly všechny osoby předány ZZS zaměřily se síly a prostředky na likvidaci 

úniku NL. Zejména se jednalo o neutralizaci kyseliny sírové a odvětrání centrální chodby 

pomocí přetlakové ventilace, viz obrázek 56. V tomto časovém období probíhala 

v sektoru zdravotnické složky retriage zraněných a jejich fiktivní odsun 

do zdravotnického zařízení. Současně PČR zajišťovala evidenci všech zúčastněných 

figurantů, což se povedlo v poměrně krátkém čase. Veškeré činnosti probíhaly podle 

předem stanoveného časového úseku, viz tabulka 15. Ve 14:55 hod vyhlásil vedoucí 

cvičení ukončení a nástup vedoucích složek ke krátkému vyhodnocení. 

Realizací na sebe navazujících experimentů se potvrdila hypotéza 2, že lze plynotěsné 

přetlakové ochranné oděvy využít k záchraně osob z bazénové vany. Toto použití je vždy 

na rozhodnutí VZ, který musí zvolit efektivní, avšak maximálně možnou bezpečnou cestu 

k záchraně zraněných osob a likvidaci nebezpečné látky.  V případě mimořádných 

událostí tohoto rozsahu je vytvářen značný tlak na VZ, který koordinuje velké množství 

sil a prostředků. V případě taktického cvičení se jednalo o 70 zasahujících a 30 figurantů. 

Z tohoto důvodu byl na základě všech získaných poznatků vytvořen kontrolní list. Tento 

list by měl být zařazen do odborné přípravy JPO a aplikován do praxe v rámci řešení 

mimořádných událostí s únikem nebezpečné látky.  
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7 ZÁVĚR 

V této diplomové práci bylo zjišťováno použití protichemických ochranných oděvů 

v prostoru bazénové vany. Tyto ochranné oděvy jsou primárně určeny na záchranné 

a likvidační práce na zpevněných plochách. Koncepce získávání údajů byla rozdělena 

do tří na sebe navazujících experimentů. Hodnocena byla možnost úniku nebezpečné 

látky a její možná rychlost šíření v uzavřeném objektu simulujícího prostory plaveckého 

bazénu města Tachov. Následně byl druhý experiment zaměřen na možnosti použití 

vybraných protichemických ochranných oděvů v prostoru bazénové vany. Při tomto 

experimentu byly ochranné oděvy prověřovány formou dílčích pokusů v atypických 

podmínkách při záchraně osob ve vodním prostředí. Závěrečný experiment, taktické 

cvičení v objektu plaveckého bazénu, měl za cíl ověřit použití vybraných ochranných 

oděvů v praxi. 

První experiment simuloval reakci chlornanu sodného a kyseliny sírové v objektu 

bazénu. Zjištěná data byla vyhodnocena na základě naměřených hodnot detekčními 

přístroji. Při sloučení chlornanu sodného a kyseliny sírové dochází k silné exotermní 

reakci. Obě chemické látky se ovšem používají k úpravě vody ve většině bazénů v České 

republice. Při případné reakci stoupá chlor směrem vzhůru, což odporuje obecnému 

chování dusivého plynu. Šíření chloru je velmi pomalé a vyvrací stanovenou hypotézu 1 

o jeho rychlém postupu. 

Zhodnocením druhého experimentu došel autor k závěru, že přetlakové plynotěsné 

protichemické ochranné oděvy mohou být efektivně využity při záchraně osob z vodního 

prostředí. Tímto se autorovi potvrdila jeho hypotéza 2 o využití protichemických 

ochranných oděvů při záchraně osob z vodního prostředí.  

Z dílčích výsledků taktického cvičení v plaveckém bazénu města Tachov byla 

vypracována SWOT analýza, která posuzovala jednotlivé body taktického cvičení IZS. 

Ze získaných poznatků realizovaného taktického cvičení autor vytvořil ucelený kontrolní 

list. Tento list bude zařazen do odborné přípravy JPO a aplikován do praxe v rámci řešení 

mimořádných událostí s únikem nebezpečné látky.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

HP 20 – Humanitární pomoc pro 20 osob 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

JPO – Jednotky požární ochrany 

JSDHO – Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

KOPIS – Krajské operační a informační středisko 

MU – Mimořádná událost 

NL – Nebezpečná látka 

NZ – Nebezpečná zóna 

PČR – Policie České republiky 

PK – Plzeňský kraj 

PNP – Přednemocniční péče 

PS – Požární stanice 

ÚO – Územní odbor 

VZ – Velitel zásahu 

VZS – Vedoucí zdravotnické složky 

ZZS – Zdravotnická záchranná služba 
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Tabulka 20 – Technika JPO předurčená na zásah NL v okrese Tachov [zdroj autor] 

Příloha 1 – JPO předurčené na zásah s NL v okrese Tachov 

V tabulce 20 je uveden přehled sil a prostředků JPO potřebný ke zvládnutí mimořádné 

události jako je únik NL v objektu plaveckého bazénu Tachov. Uvedené JPO mají 

k dispozici technické prostředky a odborné znalosti na patřičné úrovni, aby dokázaly 

komplexně vyřešit zásah tohoto typu. 
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Obrázek 19 – Diagram třídění zraněných metodou START [30] 

Příloha 2 – Třídění zraněných metodou START 
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Obrázek 20 – Písková filtrace v plaveckém bazénu Tachov [zdroj autor] 

Obrázek 21 – Technologie úpravy pH v chlorovně v bazénu Tachov [zdroj autor] 

Příloha 3 – Technologie a fotodokumentace bazénu Tachov 

Tachovský městský bazén používá k úpravě vody chlorovou technologii. Nejprve jsou 

zachyceny hrubé nečistoty jako vlasy, nehty a kůže. Nečistoty se zachytávají v pískové 

filtraci, viz obrázek 20. Dále se pomocí algicidu růžového likvidují zelené a hnědé řasy. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voda dále prochází technologií pomocí cirkulačních čerpadel. Následně se voda 

upravuje v chlorovně. Podle hodnoty pH, odchylující se hodnotám v rozmezí 6,5 – 7,6, 

se přidává zásada nebo kyselina. Hodnota pH je zjišťována pomocí sond umístěných 

v technologickém potrubí cirkulace vody. Prostor technologie úpravy pH v chlorovně 

bazénu je na obrázku 21. 
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Obrázek 22 – Půdorys objektu plaveckého bazénu města Tachov zdroj [21] 
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Obrázek 23 – Rozmístění bodů měření [zdroj autor] 

Obrázek 24 – Stav před sloučením kyseliny sírové s chlornanem sodným [zdroj autor] 

Příloha 4 – Rozmístění bodů měření 
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Obrázek 25 – Exotermní reakce bezprostředně po smíchání NL místnost 5 [zdroj autor] 

Obrázek 26 – Měření v místnosti 4–2 [zdroj autor] 
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Obrázek 27 – Měření místnost 1 – pohled zvenku [zdroj autor] 

Obrázek 28 – Přetlakové odvětrání objektu [zdroj autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

Obrázek 29 – Maska CM-6, filtr MOF-4 a oděv MICROGARD 2500 Plus [zdroj autor] 

Obrázek 30 – Detekční přístroje [zdroj autor] 

Příloha 5 – Technické a ochranné prostředky, detekční přístroje 
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Obrázek 31 – Zkouška těsnosti plynotěsného oděvu Dräger CPS 7900 [zdroj autor] 

Příloha 6 – Průběh tlakové zkoušky plynotěsného protichemického oděvu 

 Každý plynotěsný ochranný oděv musí být po použití přezkoušen tlakovou zkouškou. 

Zkouška má jasně definovaný časový interval a přesné instrukce tlakování oděvu. 

Nejprve je nutné připojit oděv pomocí tlakové hadice do testovací stolice a na připojeném 

PC spustit program Fenzy Post3. Po vyplnění veškerých údajů souvisejících s typem 

oděvu se vpouští vzduch po dobu 2 min a musí dosáhnout tlaku 18 mbar.  

Jakmile dosáhneme hodnoty 18 mbar a výše, např. 18,2 mbar, spustí se automaticky 

odpočet 10 min. Čas je nastavený na formování oděvu, který je potřeba udržovat 

v rozmezí 18–14,5 mbar. Netěsnost nesmí být větší než 3,5 mbar a pokud tedy klesne tlak 

pod 14,5 mbar nelze pokračovat v testu. Po stanovenou dobu 10 min lze oděv lehce 

dofukovat v určeném rozmezí. Pokud však tlak po spuštění klesne rychle, je něco 

v nepořádku. Musí se zkontrolovat těsnost rukavic či dopnutí zipu. Těsně před koncem 

10 min nastavíme tlak na 16,5 mbar a po překročení 10 min limitu se automaticky spustí 

6 min limit na zkoušku těsnosti. Po tuto dobu nesmí těsnost oděvu klesnout o více 

než 3 mbar. Po uplynutí doby testování 6 min a potvrzení úspěšného testu je vytištěn 

protokol. 
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Obrázek 32 – Piktogramy ochranných oděvů 1. část [44] 

Příloha 7 – Piktogramy a protichemické ochranné oděvy 

Ke značení ochranných oděvů se používají piktogramy dle normy ČSN EN ISO 13688. 

Na obrázcích jsou piktogramy, které se vztahují k ochranným oděvům a definují 

nebezpečí. Ochranné oděvy musí být dodávány zákazníkům s písemnými informacemi. 

Informace jsou uvedeny v úředním jazyce. Piktogramy jsou uvedené na obrázcích 

32 a 33. 
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Obrázek 33 – Piktogramy ochranných oděvů 2. část [44] 
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Obrázek 34 – Konstrukce a připojení dílčích částí oděvu TRELLCHEM® VPS CV [45] 

TRELLCHEM® VPS CV (ŽLUTÝ) 
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Obrázek 35 – Oděvy využívané jednotkami požární ochrany SRN [42] 

Příloha 8 – Protichemické ochranné oděvy využívané jednotkami SRN  
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Obrázek 36 – Kontejner týlový [zdroj autor] 

Obrázek 37 – Kontejner týlový interiér [zdroj autor] 

Příloha 9 – Týlový kontejner 

Kontejner je určen pro déle trvající zásahy. Zasahujícím hasičům poskytuje zázemí 

pro odpočinek a zajištění pitného režimu. V kontejneru je také lednice a plynový vařič 

napojený na dvě 10 kg propanbutanové lahve. Kontejner má ve výbavě nafukovací stan 

GUMOTEX s naftovým externím vytápěním. Uvnitř kontejneru se nachází toaleta, 

umyvadlo a nádrž na vodu s obsahem 100 l vody. Na kontejneru jsou v hliníkových 

boxech umístěny lavice a stoly včetně lehátek a spacích pytlů. Ukázka plně rozvinutého 

týlového kontejneru a jeho interiéru je na obrázcích 36 a 37. 
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Obrázek 38 – Garáž HZS PK ÚO Tachov [zdroj autor] 

Příloha 10 – Experimenty oblékání a odkládání v garáži HZS PK ÚO Tachov  

Prostory garáže, ve které byl prováděn experiment časové efektivity oblékání 

a odkládání jednotlivých ochranných oděvů určených k experimentu úniku nebezpečné 

látky v prostoru bazénu, jsou určené pro opravu a údržbu požární techniky. Jedná 

se o vytápěnou garáž s broušenou podlahou, viz obrázek 38. 
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Obrázek 39 – Oděvy SOO-CO a FireHorse FR3 [zdroj autor] 

Obrázek 40 – Oděvy OPCH 90 a SUNIT IV A [zdroj autor] 

Příloha 11 – Fotodokumentace experimentu v prostoru bazénové vany 
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Obrázek 42 – Záchrana tažením pomocí miralonové smyčky [zdroj autor] 

Obrázek 41 – Oděv OPCH 90 pod hladinou [zdroj autor] 
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Obrázek 43 – Záchrana pomocí transportní vany – pohled pod vodou [zdroj autor] 

Obrázek 44 – Záchrana pomocí speciální transportní vany SPENCER [zdroj autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

Obrázek 45 – Záchrana pomocí hliníkového trhacího háku [zdroj autor] 
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Příloha 12 – Záměr taktického cvičení IZS, písemné souhlasy v rámci cvičení 
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Obrázek 46 – Rozmístění uzávěr PČR na komunikacích [43] 
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Obrázek 47 – Seřadiště techniky složek IZS [zdroj autor] 

Obrázek 48 – Dekontaminační stanoviště před objektem bazénu [zdroj autor] 

Příloha 13 – Fotodokumentace taktického cvičení IZS – bazén 
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Obrázek 49 – Kontrolní bod [zdroj autor] 

Obrázek 50 – Evakuace osob [zdroj autor] 
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Obrázek 51 – Záchrana z bazénové vany [zdroj autor] 

Obrázek 52 – Transport zraněné nevidomé osoby [zdroj autor] 
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Obrázek 53 – Detekce nebezpečné látky [zdroj autor] 

Obrázek 54 – Stanoviště evidence osob „zelení“ [zdroj autor] 
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Obrázek 55 – Záchrana a evidence zraněných osob [zdroj autor] 

Obrázek 56 – Odvětrávání prostoru chlorovny [zdroj autor] 
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Příloha 14 – Vložené DVD s videoklipy, fotodokumentací a plánem taktického 

cvičení složek IZS  

 

• DVD je rozděleno na soubory: 

• fotodokumentace experiment 1; 

• fotodokumentace experiment 2; 

• fotodokumentace experiment 3; 

• videoklip experiment 1; 

• videoklip experiment 2; 

• videoklip experiment 3; 

• plán taktického cvičení. 

 


