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Vážení přátelé, 
již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů.  
Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou,  vznikla jako jeden z produktů projektu 
MOST – Moderní otevřené studium – další profesní vzdělávání dobrovolných hasičů 
v ochraně obyvatelstva. 
Předpokládáme, že jste si ji legálně objednali a řádně zaplatili. Cena 200,- Kč představuje 
provozní náklady spojené s jeho namnožením, potištěním a distribucí. Finanční prostředky, 
které takto získáme,  použijeme na zpracování projektů, předkládaných a určených pro 
dobrovolné hasiče v celé  Česká republice.   
Pokud máte zájem, abychom pro Vás pracovali, nevytvářejte nelegální kopie. Vlastní 
příručka i CD je vybaveno logy a znaky EU, ESF, které mají speciální markanty. V případě, 
že u Vás někdo nelegální kopii objeví a navíc se nebude shodovat barevnost, velikosti a další 
znaky, dostanete se do značných problémů. Domníváme se, že 200,-Kč je částka, kterou si 
může dovolit zaplatit každý sbor a každá jednotka dobrovolných hasičů. 
Pokud je  tato částka pro někoho, kdo od Vás žádá nelegální kopii, příliš vysoká, ať se obrátí 
na své okresní či krajské sdružení. Věříme, že takovéto organizaci ji nadřízená složka 
zakoupí.  
Pomůžete-li nám tím, že si legálně zakoupíte CD s příručkou, pak pomůžete především sobě, 
protože my pracujeme pro Vás. 
  
Připravujeme pro Vás další CD s těmito tématy:  Nebezpečné látky, Povodně a  záchrana  
na vodě, Výcvik na vodě, Dokumentaristika, Psychologie záchranáře, Zdravověda a první 
pomoc, Počítačová gramotnost, Internet, Tvorba internetových stránek, Pedagogika 
dospělých, Komunikace a další.  
Další informace najdete na stránkách http://www.projekt-most.cz/2009. 
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 Cílem této publikace je napomoci čtenáři orientovat se v základních otázkách 
potřebných pro výkon činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů. Není klasickou 
učebnicí, ale slouží především pro výuku a následné opakování látky. 
 Přestože legislativa určuje rozsah základní odborné přípravy na 40 hodin je tato 
publikace koncipována jako 45ti hodinová vzhledem k možnostem kurzu pro nějž byla tato 
publikace připravována. 
 
Hodinové dotace a dělení publikace: 
1. Organizace PO v ČR, Struktura a systém řízení 
2. – 5. Legislativa požární ochrany 
6. – 7. Hoření a rozvoj požáru,  třídy požáru 
8. – 9. Hasební látky – teorie hašení, hasiva a principy hašení  
10. – 11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
12. – 17. Taktické postupy zásahu 
18. Činnost JPO při povodních 
19. Řády služeb v PO 
20. Nebezpečné látky 
21. – 27. Technické prostředky 
28. Technický výcvik - Obecné 
29. – 30. Technický výcvik - Družstvo 1+3 
31. – 32. Technický výcvik - Družstvo 1+5 
34. Technický výcvik - Pořadový výcvik 
35. – 42. První pomoc  
43. – 45. Přezkoušení a závěr 
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Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Organizace PO v ČR 
Struktura a systém řízení 

Hodina: 

1. 

 
 
 
 
 
 
 

1.1 Organizace požární ochrany v České republice 
 Požární ochranu všeobecně lze rozdělit do dvou, často velmi úzce spojených, oblastí a 
sice do oblasti represe a do oblasti prevence. 

1.1.1 Požární prevence 
 Tato oblast požární ochrany má za úkol především předcházet vzniku požárů a pomocí 
různých technických, stavebních a organizačních opatření zajistit minimalizaci vzniklých 
škod pokud k požáru dojde. Při požáru může docházet ke ztrátám na zdraví a životech lidí a 
zvířat, škodám na majetku a také k poškození životního prostředí. Při posuzování staveb je 
také nutno brát zřetel na možnost rychlého a účinného zásahu jednotek požární ochrany. 
 V České republice je kontrola dodržování zásad požární prevence dána do kompetence 
Hasičského záchranného sboru, konkrétně jeho části zvané Státní požární dozor, kterému ze 
zákona o požární ochraně vyplývají mnohé povinnosti a pravomoci na tomto úseku požární 
ochrany. 
 Dříve byly nedělitelnou částí oblasti požární prevence také sbory dobrovolných 
hasičů, které ve svých obcích prováděly preventivní požární kontroly. Tyto kontroly však 
byly novelou zákona o požární ochraně zrušeny a proto byla činnost sborů dobrovolných 
hasičů v této oblasti do značné míry omezena. V dnešní době velmi silně nabírá na významu 
také preventivně výchovná činnost, ať už přímo v oblasti požární ochrany či také ochrany 
obyvatelstva, která se zaměřuje především na děti a mládež, ale nezapomíná ani na starší 
občany. Právě tato činnost je vzhledem ke své náplni a obsahu velmi vhodná pro sbory 
dobrovolných hasičů. 

1.1.2 Požární represe 
 Hlavním úkolem požární represe je boj s požáry. V dnešním slova smyslu lze za 
požární represi považovat v podstatě všechny úkoly zabezpečované jednotkami požární 
ochrany, které dle zákona o požární ochraně provádí požární zásah podle příslušné 
dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků, provádí 
záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Jednotky jsou 
podle zákona o požární ochraně děleny do celkem 6 kategorií tzv. JPO I – VI. Kategorie 
jednotky je dána několika faktory a jednotky jsou členěny především pro účely plošného 
pokrytí. Plošné pokrytí je vždy stanoveno pro každý kraj zvláštním předpisem vydaným 
formou nařízení kraje. Plošným pokrytím území kraje jednotkami požární ochrany se rozumí 
rozmístění jednotek požární ochrany na území kraje. 

Pro účely plošného pokrytí se jednotky požární ochrany dělí na jednotky 
a) s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele 
1. JPO I - jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla do 20 minut 
jízdy z místa dislokace, 
 2. JPO II - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako 
svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa 
dislokace, 
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3. JPO III - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v 
jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z 
místa dislokace, 
  
b) s místní působností zasahující na území svého zřizovatele 
1. JPO IV - jednotka hasičského záchranného sboru podniku, 
2. JPO V - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v 
jednotce požární ochrany dobrovolně, 
3. JPO VI - jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. 

1.2 Struktura a systém řízení 
 Za hlavního garanta požární ochrany na území České republiky lze považovat 
Hasičský záchranný sbor ( dále jen HZS). Podle zákona Hasičský záchranný sbor tvoří 
a) Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, které je součástí Ministerstva vnitra 
b) hasičské záchranné sbory krajů 
c) Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-
Místku. 
 Generální ředitelství např.: 

• schvaluje koncepci organizace a rozvoje požární ochrany 
• předkládá Ministerstvu financí návrh účelové dotace pro jednotky SDH obcí 
• zabezpečuje ve spolupráci s Ministerstvem financí uvolňování finančních prostředků 

ze státního rozpočtu na investiční dotace na pořízení a obnovu požární techniky pro  
vybrané obce 

• kontroluje plnění úkolů, uložených hasičským záchranným sborům krajů 
• řídí odbornou přípravu a usměrňuje po odborné stránce výkon služby v jednotkách 

požární ochrany 
• stanoví zaměření preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku požární 

ochrany a podílí se na jejím zabezpečování 
• vytváří a provozuje informační systém požární ochrany 
• soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek požární ochrany a 

ústřední řízení záchranných prací 
• zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek 

požární ochrany 
 

 Hasičský záchranný sbor kraje např.  
• zpracovává koncepci požární ochrany kraje 
• odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek HZS kraje 
• řídí po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární ochrany 
• soustřeďuje podklady pro zabezpečení materiálních a finančních prostředků jednotek 

sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí 
• soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek požární ochrany a 
řízení záchranných prací 

• zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek 
požární ochrany na území kraje 

• v rozsahu stanoveném Generálním ředitelstvím řídí a organizuje odbornou přípravu 
příslušníků, velitelů jednotek hasičských záchranných sborů podniků, velitelů a 
strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, velitelů a strojníků jednotek sborů 
dobrovolných hasičů podniků 
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2. Legislativa požární ochrany 
 Legislativou rozumíme zákony, vyhlášky, nařízení a jiné právní přepisy. Tak jako v 
celém právním systému ČR, tak i v oblasti požární ochrany jsou předpisy nadřízené a 
podřízené. Základním předpisem je Zákon o požární ochraně, který je dále rozvíjen formou 
ministerských vyhlášek, vládních nařízení a jiných. Ve stručnosti lze říci, že zákon stanoví 
základní pravidla požární ochrany na území ČR a nižší předpisy jej dále zpřesňují, doplňují a 
rozvíjejí. 

2.1 Zákon č. 133/1985 Sbírky, o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů 
 Tento nejvyšší právní předpis požární ochrany na území ČR je platný od roku 1985. 
Během své existence byl mnohokrát novelizován a proto je při jeho používání vždy nutné 
dbát na aktuální stav. 
 Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a 
majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 
mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, 
právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na 
úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany.  
 Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil 
život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných 
mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím 
vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá 
okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.  

Fyzická osoba je povinna:  
• zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a 

topení, 
• plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech, 
• zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární 

ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné 
prostředky v provozuschopném stavu  

• vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání 
požáru a pro záchranné práce, 

• umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování 
příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout 
výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny 
vzniku požáru, 

• oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý 
požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo 
užívá, 

• dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo 
činností. 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Legislativa požární ochrany 
Zákon o požární ochraně 1. část 

Hodina: 

2. 
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  Fyzická osoba nesmí: 
• vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového 

volání, 
• provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost 

požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy (např. 
svařování) 

• poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů 
nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, 

• omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku, 
• používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany, 
• provádět vypalování porostů. 

  Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany: 
• zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, členům jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních 
pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje 
odměnu, 

• udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 
• zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 
• zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a 

požární ochrany, 
• zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o 

zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy 
jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby 
vyzvané k poskytnutí osobní pomoci, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u 
déle trvajícího zásahu na území obce, 

• poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 
který se ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo 
jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných 
záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo 
nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy, 

• zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní 
zdravotní prohlídky, 

• zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních 
zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu, 

• zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany, 
• zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další 

zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti, 
• obecně závaznou vyhláškou: 

o vydává požární řád obce, 
o stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se 

zúčastní větší počet osob. 
Obecní úřad na úseku požární ochrany: 

• zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich 
odborné přípravě, 

• zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu. 
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Vybrané obecní úřady: 
• zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné 

práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní 
obvod, 

• na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje 
jednotkami požární ochrany, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo 
pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu. 

 Jednotkami požární ochrany jsou: 
• jednotka hasičského záchranného sboru kraje, která je složena z příslušníků 

hasičského záchranného sboru (dále jen "příslušník") určených k výkonu služby na 
stanicích hasičského záchranného sboru kraje, 

• jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je složena ze zaměstnanců 
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této 
jednotce jako své zaměstnání  

• jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob, které 
nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání, 

• jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je složena ze zaměstnanců 
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této 
jednotce požární ochrany jako své zaměstnání. 

  Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při hašení požáru, provádění 
záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje 
za výkon občanské povinnosti. Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při 
nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu.  
 Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů vybrané obce je vykonávána zpravidla 
v pracovněprávním vztahu k obci nebo v pracovněprávním vztahu k hasičskému 
záchrannému sboru kraje. 
  Zaměstnanci podniků, členové jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a členové 
jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků musí být starší 18 let a zdravotně způsobilí. 
 Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitele této 
jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat 
funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského 
sdružení působícího na úseku požární ochrany. Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění 
činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotky sboru dobrovolných 
hasičů podniku se mohou do těchto jednotek zařadit i osoby vykonávající tuto službu jako 
svoje zaměstnání. Obec, právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou zrušit 
dobrovolnou jednotku požární ochrany jen se souhlasem hasičského záchranného sboru 
kraje. Obce, které nezřídí jednotku požární ochrany, jsou povinny sdružit prostředky na 
společnou jednotku s hasičským záchranným sborem kraje nebo obcí, jejichž jednotky 
požární ochrany jsou předurčeny požárním poplachovým plánem kraje k prvnímu zásahu 
pro uvedenou obec. 

Povinnosti členů dobrovolných jednotek požární ochrany: 
• důsledně plnit úkoly vyplývající ze základního poslání jednotek požární ochrany, 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Legislativa požární ochrany 
Zákon o požární ochraně 2. část 

Hodina: 

3. 
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• při zásahu na místě požáru nebo při záchranných pracích při živelní pohromě nebo jiné 
mimořádné události plnit rozkazy velitele zásahu a pokyny svých nadřízených,  

• dodržovat předpisy o požární ochraně upravující činnost na místě zásahu, 
• prohlubovat své odborné znalosti v oblasti požární ochrany a udržovat si potřebnou 

fyzickou zdatnost, 
• podrobovat se stanoveným preventivním zdravotním prohlídkám. 

Základní úkoly jednotek požární ochrany 
• provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při 

soustředění a nasazování sil a prostředků, 
• provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, 
• podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému 

záchrannému sboru kraje. 
Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a 

odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek požární 
ochrany.  

Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o skutečnostech 
vyvolávajících potřebu nasazení sil a prostředků požární ochrany, provedení požárního 
zásahu a záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, do 
návratu sil a prostředků požární ochrany na základnu. 

Jednotky požární ochrany plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. 
Odborná způsobilost a příprava: 
Příslušníci, zaměstnanci podniku a velitelé, strojníci a technici speciálních služeb 

ostatních jednotek požární ochrany mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou 
odbornou způsobilostí. 

Příslušníci, zaměstnanci podniku a členové dobrovolných jednotek požární ochrany 
mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požárů až po absolvování základní 
odborné přípravy. 

Zaměstnanci podniku a členové dobrovolných jednotek požární ochrany jsou povinni 
se zúčastňovat v určeném rozsahu odborné přípravy. Zúčastňují-li se odborné přípravy 
členové dobrovolných jednotek požární ochrany ve své pracovní době, považuje se to za 
překážku na straně zaměstnance z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu. 

Odborná příprava zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik a tělesnou přípravu. 
Součástí odborné přípravy je i požární sport. 

Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje se osvědčením. 
Orgán, který vydal osvědčení o odborné způsobilosti, může osvědčení odejmout, 

vykazuje-li osoba ve své činnosti závažné nedostatky. 
Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace 

působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany 
zejména tím, že: 
• pomáhají vyhledávat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,  
• podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 
• podílejí se se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, 

věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních 
zdrojů, 

• podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně 
výchovné činnosti mezi občany a mládeží, 

• podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární ochrany a 
hasičstva. 
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2.2. Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 
požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. 
Vnitřní organizace jednotek 

Jednotku tvoří požární technika, věcné prostředky požární ochrany a velitelem 
jednotky stanovený počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.  
 Příslušníci, zaměstnanci podniku a členové (dále jen "hasiči") jsou v jednotce 
rozděleni do čet, družstev, družstev o zmenšeném početním stavu a skupin. Četa se člení na 2 
nebo 3 družstva, popřípadě skupiny. Družstvo tvoří velitel družstva a dalších 5 hasičů. 
Družstvo o zmenšeném početním stavu, tvoří velitel družstva a další 3 hasiči. Skupinu tvoří 
vedoucí skupiny a nejméně 1 hasič. 
 Jednotka, která je složena z hasičů nejméně dvou jednotek je odřadem. Odřad se člení 
na čety, družstva nebo skupiny. 

 
 1-5 viz příloha č. 4 vyhlášky 
Služby v PO  
 Chemická služba udržuje provozuschopnost věcných prostředků požární ochrany, 
zejména prostředků pro práci s nebezpečnými látkami, pro dekontaminaci, pro detekci plynů a 
nebezpečných látek, hasiv a prostředků pro práci pod hladinou, a dále poskytuje odbornou 
podporu při zásahu jednotek v prostředí nebezpečných látek na místě zásahu a pro ochranu 
obyvatel. 

Strojní služba udržuje provozuschopnost požární techniky a věcných prostředků 
požární ochrany vybavených pohonnou částí včetně jejich základního příslušenství a 
hydraulických vyprošťovacích zařízení a zajišťuje údržbu opravárenských, diagnostických a 
dalších obdobných zařízení. 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Legislativa požární ochrany 
Vyhláška o činnosti JPO 1. část 

Hodina: 

4. 
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  Spojová služba udržuje v provozu linkové a rádiové přenosové prostředky včetně 
zařízení systému varování a vyrozumění včetně jejich koncových zařízení a provádí dohled 
rádiové sítě požární ochrany. 
  Informační služba udržuje v provozu informační systémy včetně koncových zařízení 
sítí a prostředky výpočetní techniky a provádí dohled přenosových sítí. 
  Technická služba udržuje provozuschopnost věcných prostředků požární ochrany, 
zejména požárních hadic, požárních armatur, záchranných pneumatických a vyprošťovacích 
zařízení bez motorového pohonu, prostředků pro práci ve výšce, nad volnou hloubkou nebo 
pro činnost na vodní hladině. 
  Velitel dobrovolné jednotky určí hasiče, kteří v jednotce plní úkoly speciálních služeb.  
Vybavení jednotek a používání požární techniky a věcných prostředků požární ochrany 
 Požární techniku a věcné prostředky požární ochrany, které byly zařazeny do vybavení 
jednotek, mohou používat jen hasiči, kteří mají osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon 
funkce, kterou v jednotce zastávají nebo jejichž znalosti a praktické dovednosti byly ověřeny 
a jejichž schopnost požární techniku a věcné prostředky požární ochrany bezpečně používat 
nebyla ze zdravotních důvodů přechodně snížena. 
 Při používání dýchacích přístrojů a obdobných věcných prostředků požární ochrany, 
jejichž provozuschopnost souvisí se zevnějškem hasiče, musí být hasiči upraveni tak, aby 
úprava jejich zevnějšku byla z hlediska provozu věcných prostředků požární ochrany 
bezpečná. Za bezpečnou úpravu se považuje délka vlasů v obličejové části maximálně po 
obočí, nepřesahující ušní boltce a na krku maximálně dosahující po úroveň límce košile. 
Tvář musí být hladce oholena; povolen je pouze krátce střižený knír, který v neupraveném 
stavu nezasahuje do těsnicí linie masky nebo polomasky. 
Organizační řízení 
 Zahrnuje veškerou činnost jednotky, mimo činnosti zásahové. Lze sem tedy zařadit 
odbornou přípravu, fyzickou přípravu, údržbu techniky a věcných prostředků atd. 
Operační řízení 
Vyhlášení poplachu – po vyhlášení poplachu se hasiči co nejrychleji dostaví do místa předem 
určeného velitelem jednotky, kde se připraví k výjezdu na místo zásahu. 
Výjezd jednotky - při vyhlášení poplachu vyjíždějí z místa své dislokace nejpozději do 2 minut 
jednotky složené výlučně z hasičů z povolání, do 10 minut jednotky složené výlučně z hasičů, 
kteří nevykonávají službu v jednotce jako své zaměstnání, do 5 minut jednotky složené z 
hasičů uvedených v písmenech a) a b) nebo z členů, kterým byla určena pracovní pohotovost 
mimo pracoviště. 
Doprava na místo zásahu - v případech, kdy není určena příslušným operačním střediskem 
trasa dopravy, určí ji velitel jednotky tak, aby byla co nejrychlejší. 
Průzkum - Cílem průzkumu na místě zásahu je zjistit: zda jsou ohroženy osoby, zvířata a 
majetek; rozsah požáru, způsob a směry jeho šíření a druh hořících materiálů nebo rozsah 
účinků mimořádné události; přítomnost nebezpečných látek a předmětů, které mohou 
nepříznivě ovlivnit průběh zásahu; terénní a jiné podmínky významné pro použití požární 
techniky a věcných prostředků požární ochrany. Průzkum na místě zásahu provádí velitel 
zásahu a nejméně 1 hasič, nebo průzkumná skupina, kterou tvoří nejméně 2 hasiči, anebo celá 
jednotka. 
Záchrana osob, zvířat a majetku 

Při zásahu má záchrana osob přednost před záchranou zvířat a majetku. Cílem činnosti 
jednotky při záchraně osob a zvířat je odstranění bezprostředního ohrožení jejich života. 
Velitel zásahu je oprávněn na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo majetku přerušit v 
případě, kdy již nelze, ani přes vynaložení všech dostupných sil a prostředků, osoby, zvířata 
nebo majetek zachránit anebo pokračování v zásahu by bezprostředně ohrožovalo život 
zasahujících hasičů.  
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Zdolávání požárů 
Cílem činnosti jednotek při zdolávání požáru je lokalizace požáru v případech, kdy 

bylo zásahem zamezeno dalšímu šíření požáru a síly a prostředky zasahujících jednotek jsou 
pro likvidaci požáru dostatečné, a poté likvidace požáru až do ukončení nežádoucího hoření. 

V případě, že by náklady na zdolání požáru osamoceně stojícího objektu, jako je 
například stoh nebo sklad píce, mohly být s ohledem na hodnotu takového objektu 
považovány za náklady vynaložené nehospodárně a průzkumem bylo potvrzeno, že nejsou 
ohroženy životy osob nebo zvířat anebo životní prostředí, je velitel zásahu povinen zvážit 
účelnost zásahu a případně jej ukončit, aniž by bylo dosaženo cíle činnosti jednotek při 
zdolávání požáru. 

 Právo přednostního velení 
V případě, kdy jsou na místě zásahu 2 nebo více jednotek, může být řízení zásahu 

převzato podle práva přednostního velení. Právem přednostního velení se rozumí, že 
a) velitel jednotky hasičského záchranného sboru kraje má přednost před všemi veliteli 

jednotek s výjimkou velitele jednotky hasičského záchranného sboru podniku v případě, že 
místem zásahu je podnik, pro který byla tato jednotka zřízena,  

c) velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce má přednost před velitelem 
jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku s výjimkou v případě, je-li místem zásahu 
podnik, pro který byla tato jednotka zřízena,  

e) velitel jednotky, v jejíž územní působnosti se místo zásahu nachází, má přednost 
před ostatními veliteli jednotek stejného druhu; to neplatí, jestliže jednotka, v jejíž územní 
působnosti se místo zásahu nachází, se do činností na místě zásahu nezapojí nebo pokud se 
velitelé jednotek dohodnou jinak. 

 Hasiči na místě zásahu 
• plní rozkazy a pokyny svých velitelů jednotek, 
• dodržují pravidla spojení, 
• provádějí průzkum v místě svého nasazení a zjištěné poznatky hlásí veliteli jednotky 

nebo veliteli úseku či sektoru anebo veliteli zásahu, 
• používají osobní ochranné pracovní prostředky, 
• nepoužívají oděvní doplňky a předměty nošené na těle nebo při sobě, kterých není pro 
činnost na místě zásahu třeba a které mohou být při zásahu poškozeny nebo které 
mohou ohrozit jejich zdraví. 

 Při zásahu jsou hasiči označeni vestou s nápisem "označení funkce" nebo červenou 
páskou s nápisem "zkratka" na levé paži, Velitel zásahu – VZ, Náčelník štábu – NŠ, Spojení – 
S, Týl – T, Analýza- A, Nasazení – N, Velitel úseku – VU, Velitel sektoru - VS 

Odborná příprava 
Pravidelné odborné přípravy (dále jen "odborná příprava") se zúčastňují všichni hasiči 

a ostatní příslušníci. Odborná příprava zahrnuje prohlubování odborných znalostí, tělesnou 
přípravu, prověřovací a taktické cvičení. 
 Odbornou přípravu členů v jednotce řídí, organizují a ověřují velitelé jednotek. 
Odborná příprava se ověřuje jedenkrát v každém kalendářním roce. Ověřením odborné 
přípravy se rozumí také přezkoušení znalostí a praktických dovedností u každého hasiče 
jednotky. O výsledku ověření odborné přípravy se vyhotoví protokol, který je součástí 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Legislativa požární ochrany 
Vyhláška o činnosti JPO 2. část 

Hodina: 

5. 
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dokumentace o odborné přípravě. Hasiči, který neuspěje při ověření odborné přípravy, se 
umožní nejpozději do 3 měsíců toto ověření opakovat. 
  Za účelem udržení a prohloubení odborných znalostí se organizují specializační kurzy, 
přednášky, semináře, instrukčně metodická zaměstnání a jiné formy teoretického a 
praktického výcviku hasičů. 
  V rámci prohlubování odborných znalostí se hasiči podrobí jedenkrát za 2 roky 
přezkoušení znalosti bezpečnosti práce, pokud předpisy o bezpečnosti práce nestanoví jinak a 
hasiči určení k používání dýchacích přístrojů procvičí nejméně jedenkrát za 3 měsíce použití 
těchto přístrojů a strojníci určení k řízení vozidel s právem přednostní jízdy, kteří v průběhu 4 
týdnů neřídili požární automobil určený pro výjezd k zásahu anebo jiné motorové vozidlo 
stejné hmotnostní kategorie, absolvují bezodkladně kondiční jízdu v délce nejméně 10 km bez 
použití výstražného zařízení.  Procvičením se rozumí i použití požární techniky a věcných 
prostředků požární ochrany při zásahu. 
  Tělesná příprava zahrnuje všeobecnou tělesnou přípravu zaměřenou na udržení fyzické 
zdatnosti a rozvoj pohybových vlastností a speciální tělesnou přípravu odpovídající 
charakteru činnosti při zásahu jednotek. Speciální tělesnou přípravou jsou disciplíny 
požárního sportu a také cvičení s prvky hasičské, lezecké, potápěčské a záchranářské činnosti 
a práce na vodě. 
  Způsob pořádání soutěží v požárním sportu, provádění jednotlivých disciplín a 
hodnocení dosažených výkonů stanovují pravidla požárního sportu. Požární sport tvoří 
následující disciplíny běh na 100 m s překážkami, výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže, 
štafeta 4 x 100 m s překážkami a požární útok. 
  V rámci tělesné přípravy mohou být organizovány sportovní soutěže, včetně 
mistrovství České republiky a mezinárodní soutěže. Náklady spojené s organizací soutěží 
nese ten, kdo soutěž organizuje. Náklady spojené s reprezentací Hasičského záchranného 
sboru České republiky nesou generální ředitelství a hasičské záchranné sbory krajů. 
 Základní odbornou přípravu členů organizuje nejméně v rozsahu 40 pracovních 
hodin velitel dobrovolné jednotky. Základní odborná příprava se ověří závěrečnou zkouškou, 
která se provede obdobně jako zkouška odborné způsobilosti. O vykonání závěrečné zkoušky 
se vydá potvrzení o vykonání závěrečné zkoušky. 

Náležitosti stejnokrojů 
Stejnokrojem členů se rozumí pracovní stejnokroj II, který, pokud je nošen k zásahu, 

nesmí být vyroben ze směsi bavlna/polyester. 
Na stejnokroj se umisťuje domovenka, kterou se označuje příslušnost k dobrovolné 

jednotce. Domovenka se nosí na levém rukávu blůzy stejnokroje, a to 20 mm pod ramenním 
švem. Na domovence je uveden název obce.  

Na stejnokroji může být za účelem označení příslušnosti k jednotce umístěn i 
rukávový znak. Rukávový znak se nosí na levém rukávu stejnokroje 90 mm pod ramenním 
švem s vyobrazením znaku obce anebo s vyobrazením znaku jednotky, kterou obec zřídila. 
Rukávový znak je ve tvaru pavézy nepřesahující půdorysný rozměr 70 x 90 mm nebo ve tvaru 
obdélníku rozměru 70 x 90 mm, popřípadě kruhu o průměru 90 mm. 

Na čepicích stejnokroje členů dobrovolné jednotky obce se nosí barevný státní znak. 
Údržba a obměna stejnokroje se zabezpečuje na náklady zřizovatele jednotky. 

Stejnokroj členů je na náramenících opatřen funkčním označením pro funkce hasič, 
starší hasič po 3 letech členství v jednotce, strojník, technik, velitel družstva, velitel družstva - 
zástupce velitele dobrovolné jednotky, velitel dobrovolné jednotky. 

 Pro označení funkcí členů podle odstavce 1 se používají rozeta stříbřité barvy o 
průměru 14 mm a kolejnička stříbřité barvy šíře 5 mm a délce 30 mm. 

 Funkční označení na náramenících a na výložkách pracovního stejnokroje II a svetru 
členů dobrovolných jednotek je znázorněno v příloze č. 14 této vyhlášky. 
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3. Hoření a rozvoj požáru, třídy požáru. 

3.1. Předpoklady pro hoření  

3.1.1. Teplota a její podstata  
Teplota patří mezi základní fyzikální vlastnosti všech existujících látek. Obecně lze 

říci, že teplo je nejstarší známá a tedy lidstvem využívaná energie. Nyní se pokusíme velice 
stručně objasnit princip vzniku tepla.  

Je všeobecně známo, že nejmenší částečkou hmoty je atom. Z atomu je složena jak 
ocel, tak i kapaliny, plyny a páry. Atomy jednotlivých prvků jsou k sobě přitahovány a tvoří 
atomové mřížky. Podle síly soudržnosti v této mřížce jsou látky děleny na pevné kapalné a 
plynné. Pochopitelně pevné látky jsou tvořeny z pevné - krystalické mřížky, naproti tomu 
plyny mají atomovou mřížku velice nestabilní.  

Žádný atom v našich podmínkách není v klidu, ale je více či méně v pohybu nebo-li 
kmitá. Čím více dodáváme látce energie, tím více se zvětšuje kmit její částic. Tímto kmitem 
vzniká v látce teplo, ale nejen to, protože dochází k rozkmitu atomů (více se od sebe vzdalují) 
zvětší se objem látky.  

Jako důkaz tohoto principu můžeme uvést příklad rtuťového teploměru.  

3.1.2. Odpařování látek  
Pro lepší pochopení následujících kapitol týkajících se bodu vzplanutí a teploty 

vznícení je třeba předeslat vysvětlení k podstatě odpařování látek.  
Opět obecně lze tvrdit, že každá hmota (látka) se odpařuje. Podmínky za jakých k 

tomuto jevu dochází se značně různí. Již zmiňovaný kmit částic s tímto opět souvisí. 
Dodáváme-li látce určité množství energie, zvyšujeme kmitání částic v látce. Pokud se tyto 
částice rozkmitají do takové míry, že síla kmitu je větší než přitažlivost v atomové mřížce 
látky, začínají tyto částečky volně odletovat do prostoru neboli dochází k varu a odpařování 
látky.  

Některé látky s nestabilní krystalickou mřížkou, neudrží pohromadě své atomy ani při 
teplotách ,,pod nulou’’ a tyto volně odletují (odpařují se), takové látky se nazývají těkavé.  

3.1.3. Teplota (bod) vzplanutí  
Každá kapalina se vlivem okolní teploty odpařuje, jinak tomu není ani u kapalin 

hořlavých. Nad hladinou hořlavé kapaliny se tedy vytváří určité množství par. Množství 
vytvářených par je závislé na velikosti teploty. Čím je teplota vyšší, tím více par se vytváří a 
naopak.  

Příklad: Vezměme nádobku, do které vlijeme odměřené množství např. etanolu (lihu). 
Nádobku přikryjeme víčkem, které je upraveno tak, aby se jím dal nad hladinu zasunout 
zapalovací plamínek. Nádobku s kapalinou zahříváme a sledujeme teplotu uvnitř. Kapalina se 
zahřívá a molekuly etanolu vyprchávají do prostoru nádobky. Při 5 °C se po přiblížení 
zkušebního plaménku nad její hladinou nic neděje. Avšak při 13 °C páry po přiblížení 
zkušebního plaménku, nad hladinou krátce vzplanou a opět uhasnou.  

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Hoření a rozvoj požáru, 
 třídy požáru. 

Hodina: 

6. 
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Vysvětlení je následující: V prvním případě byla na danou kapalinu teplota ještě příliš 
malá. Nestačilo se vytvořit dostatečné množství par, aby mohlo ke vzplanutí dojít. V dalším 
případě při 13 °C již byla koncentrace par dostatečná. Páry vzplanuly, ale hoření dále 
neprobíhalo. To proto, že teplota byla ještě tak malá, že se nestačilo za tak krátkou dobu 
odpařit další množství par, aby hoření (reakce) mohlo pokračovat - neboli hoření bylo 
rychlejší než odpařování.  

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že 13 °C je pro etanol teplotou vzplanutí. V požárně 
technických charakteristikách HK je pak tato hodnota udávána jako teplota nebo bod 
vzplanutí. Teplota vzplanutí je pro každou HK charakteristická a podle této hodnoty se 
zařazují kapaliny do tříd nebezpečnosti.  

3.1.4. Teplota vznícení  
Teplota vznícení je nejnižší možná teplota, při které hořlavá látka začne hořet i bez 

iniciace otevřeným plamenem. Tento poznatek je důležitý pro posuzování HK v případech 
jejich skladování a manipulace, kde zjišťujeme zda topná tělesa či části technolog. zařízení 
nedosahují náhodou teploty vznícení.  

Příklad: k hořlavé kapalině nepřikládáme přímo otevřený oheň. Pouze se hořlavá 
kapalina zahřívá jiným tělesem nebo horkým vzduchem. Budeme-li tedy zahřívat již 
zmiňovaný etanol na vařiči, zjistíme, že při dosažení teploty 425 °C se kapalina sama vznítí a 
hoří. Tedy kapalina si již vytváří takové množství par, že reakce hoření může dál pokračovat.  

3.1.5. Samovznícení  
Samovznícení je vznícení, při kterém je zdrojem energie samozahřívání hořlavé látky. 

Podmínkou pro samozahřívání, stejně jako pro vznícení je, aby množství vzniklého tepla bylo 
větší než teplo odváděné do okolního prostředí.  

K samozahřívání látky může docházet v důsledku různých procesů. Podle procesu, 
který se v počátcích samozahřívání podílí na zvyšování teploty, dělíme samovznícení na:  
 • fyzikální;  
 • chemické;  
 • biologické.  

Jednotlivé procesy samovznícení mohou probíhat různě rychle, od minuty 
(organokovové sloučeniny), přes hodiny (lněný olej), dny (nitrocelulozové zbytky), týdny 
(seno) až po měsíce (hnědé uhlí) a mohou se vzájemně doplňovat.  

Příkladem fyzikálního samovznícení je samovznícení uhlí, kde obsažený uhlík má 
schopnost svým povrchem pohlcovat plyny a páry, přičemž vzniká teplo. Samovznícení uhlí 
napomáhá skladování ve velkých hromadách (je splněna podmínka malého povrchu k odvodu 
tepla). K fyzikálnímu samovznícení může dojít i ohřevem látky, úderem (např. třaskaviny).  

K chemickému samovznícení dochází stykem dvou nebo více látek, při němž probíhá 
exotermická reakce - neboli vniká velké teplo. Tyto chemické děje jsou vyvolané buď stykem 
látky s kyslíkem (oxidace), ale také s vodou (sodík, draslík a jejich sloučeniny, karbidy 
vápníku atd.).  

K biologickému samovznícení jsou náchylné rostlinné materiály, jako je seno, 
luskoviny, obilniny atd. Podmínky pro samovznícení je nerovnoměrné rozložení vlhkosti a 
tím různorodá jakost vrstvené hmoty.  

Podstatou biologického samovznícení je činnost mikroorganismů (bakterií), která vede 
k zahřívání. Při teplotě asi 70 °C začnou bakterie odumírat. Teplota je však již dostačující pro 
rozpad některých jednodušších rostlinných látek z nichž vzniká uhlík. Ten dále funguje jako v 
případě uhlí, oxiduje a tím zvyšuje teplotu látky, vzniká další uhlík a uvolňují se i jiné látky, 
až při teplotě 250 - 300 °C pak dojde ke vznícení rostlinné hmoty.  
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3.2. Hoření 
Hoření je fyzikálně chemická oxidační reakce, při které hořlavá látka reaguje vysokou 

rychlostí s oxidačním prostředkem za vzniku tepla a světla. Je to reakce exotermická 
(uvolňující teplo).  

K tomu aby došlo k hoření je zapotřebí přítomnosti :  
a) hořlavé látky  
b) oxidačního prostředku  
c) zdroje zapálení s dostatečným množstvím energie a vysokou teplotou.  
Přitom podmínka nutná je pouze přítomnost hořlavé látky.  
Spojení prvních dvou podmínek se také nazývá HOŘLAVÝ SOUBOR a všechny 

podmínky jsou někdy také označovány pojmem trojúhelník hoření. 

3.2.1. Dokonalé hoření  
Pojem dokonalé hoření je hlavně z důvodu dokonalosti proběhlé chemické reakce. Při 

dokonalém spalování nevznikají zplodiny schopné dalšího hoření, zpravidla jen oxid uhličitý 
a vodní páry. Příkladem může být požár plynu unikajícího z potrubí na volných 
prostranstvích, kde se průběh požáru přibližuje téměř dokonalému hoření.  

3.2.2. Nedokonalé hoření  
Při nedokonalém hoření vznikají zplodiny schopné dalšího hoření. Při požáru musíme 

vždy počítat s tím, že se jedná o nedokonalé hoření, ale pokaždé s jinou kvalitou hoření podle 
druhu hořlavé látky a přístupu oxidačního prostředku. Příkladem nedokonalého hoření může 
být požár ve sklepě, který lze označit za klasický příklad nedokonalé formy hoření, kdy 
zplodiny hoření dokáží často vytvořit výbušné koncentrace.  

Z hlediska škodlivosti vniklých zplodin nedokonalého hoření, lze říci, že jsou vážným 
nebezpečím pro zasahující hasiče. Častým produktem nedokonalého hoření je u organických 
hmot oxid uhelnatý (CO), je jedovatý a ve směsi se vzduchem také výbušný. U nedokonalého 
hoření mnoha druhů plastů vznikají produkty jako kyanovodík, různé ultrajedy, karcinogenní 
a mutagenní látky atd.  

3.2.3. Přenos tepla  
Hoření je fyzikálněchemická reakce, při které se vždy uvolňuje teplo. Tímto teplem je 

charakterizován teplotní režim v oblasti hoření. Teplo se v oblasti hoření nehromadí, ale 
odvádí se do okolí prouděním, vedením a sáláním.  

Přenos tepla prouděním probíhá zejména prostřednictvím ohřívání kouře. Vysoce zahřátý 
kouř může dokonce zakládat nová ohniska požáru, což ovlivňuje šíření požáru. Přenos tepla 
prouděním však vlastní hoření nepodporuje.  

Sálavé teplo vyzařuje z oblasti hoření z větší části do okolí a z menší části zpět na povrch 
hořící látky. Sálavé teplo, které se vyzařuje do okolí, stěžuje práci hasičů, protože se bez 
dostatečné ochrany nemohou přiblížit k ohnisku hoření. V případě dopadu tohoto tepla na 
okolní hořlavé konstrukce, zařízení a materiál působí jako vnější teplo, čímž jsou vytvořeny 
podmínky pro šíření požáru.  

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Hoření a rozvoj požáru, 
 třídy požáru 2. část. 

Hodina: 

7. 
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Z hlediska udržování a rozvoje vlastního hoření je nejdůležitější ta část sálavého tepla, 
která z oblasti hoření dopadá zpět na povrch hořící látky. V důsledku toho se neustále udržuje 
vysoká teplota povrchu hořlavé látky a podporuje se rychlé odpařování hořlavin, čímž se 
hoření samovolně udržuje. Čím větší bude mít hořlavá látka výhřevnost, tím více tepla se 
bude při hoření uvolňovat, tím větší bude také část sálavého tepla dopadajícího zpět na povrch 
látky a tím bude i hoření intenzivnější.  

Z hlediska možnosti rozvoje požáru je potřeba ještě upozornit na možnost přenosu tepla 
vedením. Tento druh přenosu tepla je vázán zejména na pevné látky a souvisí s jejich tepelnou 
vodivostí. Tepelně nevodivé látky se používají jako izolační materiály. Z látek, které teplo 
vedou, jsou rozhodující kovy. Při jejich ohřátí vlivem požáru zvyšují svou teplotu a mohou 
působit na šíření požáru. Např. ocelové potrubí, procházející stěnou, ohřáté na vysokou 
teplotu, může být zdrojem zapálení na druhé straně stěny. Rovněž ohřátá stěna nádrže může 
znovu zapálit již uhašený požár v nádrži apod.  

Tento jev může rovněž ztěžovat vlastní práci zasahujících hasičů. Kovová klika dveří, za 
kterými hoří se rozpálí a nechráněnou ruku může popálit. Rovněž tak může dojít k 
nepříjemným popáleninám například při rozpálení stříbrných nebo zlatých náušnic, řetízků 
atd. 

3.3. Rozvoj požáru 
Většinu požárů můžeme charakterizovat jako požáry, které se rozšiřují. To znamená, že s 
nárůstem času se zvětšuje plocha (nebo objem) zasažená požárem. Požár se může šířit jak v 
době volného rozvoje t.j. v době, kdy nejsou prováděny hasební práce, tak i po zahájení 
hasebních prací. Rychlost a směr šíření požáru ovlivňuje celá řada faktorů vytvářejících 
příhodné podmínky pro jeho šíření.  

I. Fáze požáru je od vzniku až do počátku 
intenzivního hoření.  
II. Fáze požáru je od počátku intenzivního hoření 
až do doby, kdy jsou požárem zasaženy všechny 
hořlavé materiály a konstrukce hořícího objektu.  
III. Fáze požáru - v daném objektu hoří všechny 
hořlavé látky a intenzita hoření dosahuje maxima. 
IV. Fáze - od počátku snižování intenzity hoření 
až do úplného vyhoření hořlavých látek.  

3.3.1. Podmínky pro šíření požáru  
K nejdůležitějším podmínkám ovlivňujícím šíření požáru patří:  

• Charakteristika hořlavých látek 
• Podmínky výměny plynů na místě požáru a sdílení tepla  
• Výbuchy a exploze (chemické i fyzikální) 
• Cesty šíření požáru  
• Odolnost stavebních konstrukcí  
• Meteorologická situace  

3.4. Třídy požáru 
a) Požáry pevných látek - značené na hasicích přístrojích jako požáry typu A, nebo u 

lehkých kovů požáry typu D,  
b) Požáry hořlavých kapalin - značené na hasicích přístrojích jako požáry typu B,  
c) Požáry plynů - značené na hasicích přístrojích jako požáry typu C. 
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4. Hašení 

4.1. Teorie hašení  
Znalost fyzikálně-chemických jevů a podmínek hoření je základním předpokladem pro 

usměrnění všech pochodů hoření. Přerušení procesu hoření můžeme docílit nejrůznějšími 
způsoby. Může to být použitím látek, které proces hoření ovlivňují, tj. hasiv, ale také 
mechanickým působením (tlumnice, vytváření proluk, atd.). Vždy ale musíme mít na zřeteli, 
že žádné hasivo, ani žádná mechanická metoda není univerzální.  

V praxi to znamená, že ne na každou hořlavou látku můžeme použít každé hasivo. Při 
nesprávném výběru, anebo při jeho nesprávném podání, můžeme způsobit, že hašení bude 
málo účinné a neefektivní, bude trvat příliš dlouho a požár se bude přes veškerou snahu hasičů 
dále šířit, čímž se samozřejmě budou i zvyšovat škody způsobené požárem.  

V některých případech se může stát, že požár neuhasíme vůbec. Nesprávný výběr hasiva 
anebo jeho nesprávné podávání může být příčinou zbytečného poškození zařízení, přístrojů 
nebo materiálů nevhodným hasivem.  

Proces hoření je charakterizován zejména tím, že mimo oblast hoření se uvolňuje velké 
množství tepla. Opakem procesu hoření je proces hašení. Z toho tedy vyplývá, že chceme-li 
uhasit hořící látku, musíme nějakým způsobem zmenšit rychlost uvolňování tepla v procesu 
hoření nebo zvětšit rychlost odvádění tepla z pásma hoření do okolního prostředí.  
Toho lze dosáhnout:  
 • zředěním reagujících látek, které vstupují do pásma hoření látkami nehořlavými,  
 • izolací pásma hoření od pásma přípravy,  
 • chemickým zpomalováním procesu hoření,  
 • ochlazováním pásma hoření.  

4.2. Hasiva a principy hašení 

4.2.1. Voda 
Voda pro svůj široký výskyt a různorodost hasebních efektů je dosud nejpoužívanější 

hasební látkou. Pro požární účely se používá buď jako:  
 • chemický jedinec, t.j. bez jakýchkoliv přísad nebo,  
 • ve směsi s různými chemikáliemi, které její hasební vlastnosti zlepšují. 

Nejvýznamnějším hasebním efektem vody je efekt chladicí. Voda má neobyčejně 
vysokou hodnotu tepla výparného (teplo potřebné k převedení 1 kg kapaliny při bodu varu do 
skupenství plynného) a proto může z požářiště pohltit veliké množství tepla. Hořící látka se 
ochladí pod teplotu vzplanutí a hoření je přerušeno.  

Kromě chladicího efektu působí voda jako hasební látka i svým dusivým efektem. 
Odpařením vody se zvětší její objem a vzniklá pára vytěsňuje z požářiště vzdušný kyslík. U 
žhnoucích látek (dřevo, textilie a další) však není dusivý efekt vody významný. Molekuly 
žhnoucích látek totiž zpravidla obsahují dostatek kyslíku potřebného pro hoření, čímž může 
být žhnutí udržováno. 

Voda jako výborné rozpouštědlo se mísí i s řadou hořlavých kapalin (např. líh, glykol, 
aceton, kyselina octová a další). Při hašení požáru hořlavých ve vodě rozpustných kapalin, 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Hasební látky – teorie hašení, hasiva 
a principy hašení 

Hodina: 

8. 
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působí voda i svým zřeďovacím účinkem. Mechanickým účinkem vodní clony lze oddělit 
hořlavé látky od zdroje požáru. Voda zde působí svým dělicím efektem. Hasební účinek vody 
je ovlivněn:  
 • vlastnostmi hořlavých látek,  
 • velikostí kapiček vody, optimální účinnosti dosahují kapičky o průměru 0,1 až 1 mm, 

této velikosti je dosaženo u proudnic při tlaku kolem 0,4 MPa,  
 • intenzitou dodávky,  
 • přísadami chemikálií.  

Hasební účinek vody je rovněž závislý na způsobu, jakým je hasební látka k ohnisku 
požáru přivedena.  
Voda jako hasební látka se převážně používá při požárech:  

 • žhnoucích látek v podobě sprchového nebo plného proudu,  
 • kapalných uhlovodíků s teplotou varu vyšší než 80°C, a to v podobě sprchového 

proudu,  
 • v uzavřených místnostech v podobě mlhového proudu, či vodní páry.  

Použití vody v hasební technice má své přednosti i nedostatky. K přednostem náleží zejména:  
 • vysoký chladicí efekt-používá se proto nejen k hašení požáru, ale i k chlazení objektů 

v blízkosti požáru,  
 • dostupná cena a výskyt téměř všude,  
 • relativně jednoduchá dopravitelnost  
 • chemická neutralita a nejedovatost,  
 • možnost využití její mechanické energie ke stržení požárních mostů, uvolnění 

otvorů, k rozbití střech, komínů apod.  
K nedostatkům vody jako hasiva patří:  
 • při nízkých teplotách tuhne a mění svůj objem,  
 • vodou nelze hasit hořlavé kapaliny s teplotou varu pod 80°C, protože chladicí efekt je 

neúčinný, problematické hašení hořlavých kapalin obecně,  
 • škody způsobené vodou na budovách, zařízeních a skladovaných materiálech, zejména v 

prostorách požárem ještě nezachvácených, mohou být neúměrně vysoké,  
 • u požárů prašných produktů je voda bez smáčedla velmi málo účinná,  
 • požáry zařízení pod elektrickým napětím – nutnost zvláštních opatření z důvodu 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  
Zákaz hašení vodou:  

 • plné proudy se nesmí používat při požárech objektů, kde se nacházejí usazené 
hořlavé prachy – nebezpečí zvíření prachu a výbuchu,  

 • požáry hořlavých kovů a jejich slitin – hořčík, hliník, dural, sodík, draslík. lithium 
atd.) – uvolňování výbušných plynů,  

 • požáry objektů, kde se nachází karbid vápníku – uvolňování výbušných plynů,  
 • hořící saze, rozžhavené železo a uhlí – uvolňování výbušných plynů.  

Vlastnosti vody 
Při tuhnutí vody se zvětšuje její objem o 1/10. To je příčinou roztržení stěn nádob, 

potrubí a hadic, jestliže nejsou dostatečně elastické. Teplota 100°C je definována bodem, při 
němž voda vře za normálního tlaku. Přechodem kapalné vody na vodní páru se rovněž mění 
její objem, a to 1700 krát. Měrná hmotnost vody se mění s měnící se teplotou, maximální 
hodnoty měrné hmotnosti dosahuje voda při teplotě 4°C a tato měrná hmotnost se rovná jedné. 
Nad teplotou 4°C a pod ní měrná hmotnost vody je menší.  

Z hlediska požární techniky musíme uvažovat i s takovými vlastnostmi vody, jako jsou 
termický rozklad a elektrická vodivost vody.  

Elektrická vodivost vody závisí na množství látek, schopných disociace, které jsou ve 
vodě rozpuštěny. Čím je ve vodě více rozpuštěných různých přísad, tím je vodivější.  
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4.2.2. Přísady pro zvýšení hasebního účinku vody - smáčedla 
Hasební účinek vody lze zvyšovat přídavkem různých chemikálií do vody, např. různé 

typy smáčedel od klasických až po Pyrocool, nebo různé, často velice dokonalé typy 
pěnotvorných přísad. Smáčedla jsou sloučeniny, které výrazně snižují povrchové napětí vody. 
Této jejich vlastnosti se využívá v hasební technice a v ještě širším měřítku také v jiných 
oblastech.  

Některé tuhé látky, např.gumu, rašelinu, dřevitou moučku, uhelný prach, tkaniny, 
případně materiály speciálně zabalené, v případě požáru hasit vodou buď vůbec nelze, nebo 
jen velmi obtížně a s velikým přebytkem vody. Pro hašení těchto látek se doporučuje použít 
roztoků klasických smáčedel. V hasební technice se smáčedla uplatňují pouze ve spojení s 
vodou. První dávka vody se smáčedlem zasahující ohnisko požár pouze tlumí a omezuje 
vývoj plamenů a plynů, další roztok smáčedla ve vodě, díky svému smáčecímu účinku snáze 
zatéká do popraskaného materiálu a hasí velmi intenzivně.  

S úspěchem lze použít roztoky smáčedel při hašení lesních požárů. Při použití 0,3% 
roztoku (tj. 3 litry na 1000 litrů ) smáčedla se snižuje spotřeba vody o 30 až 50% a zkracuje se 
doba potřebná k uhašení požáru. Roztoky smáčedel lze použít při hašení tam, kde je možno 
použít vodu jako hasební látku. Omezení platná pro vodu, platí v plném rozsahu i pro vodu se 
smáčedly. Jako smáčedel se kromě různých průmyslových smáčedel používá s úspěchem 
syntetických pěnidel, např. Pyronil, Finiflam.  

Pyrocool  se používá se ve formě 0,4% vodného roztoku ve vodě k hašení požárů tříd A, 
B i C. Je hasební látkou s vysokým ochlazujícím účinkem a umožňuje razantní zásah při 
současné zvýšené ochraně zasahujících hasičů. Podstatou ojedinělého hasebního účinku je 
prudké ochlazení požářiště vlivem fyzikálních dějů uvnitř plamene. Současné rozptýlení 
aktivní látky v okolí plamene vytváří vrstvu s vysokou tepelnou vodivostí, která zajistí odvod 
tepla a jeho vyzáření do okolního prostoru. Pyrocool s vodou vytváří homogenní roztok, je 
netoxický, manipulace s ním nevyžaduje žádná zvláštní opatření. Vodní roztok při 
doporučeném způsobu použití neohrožuje zdraví člověka, zvířat ani rostlin. Je biologicky 
odbouratelný a není závadný pro životní prostředí. 

Zvýšením podílu smáčedla – pěnidla vytvoříme pěnotvorný roztok, ze kterého pak 
pomocí speciálních proudnic popř. jiných zařízení vytvoříme pěnu. Pěna je směs 
pěnotvorného roztoku se vzduchem a používáme ji především k hašení požárů hořlavých 
kapalin. Pěna na hladině kapaliny plave a zabraňuje tak přístupu vzduchu k hořlavé kapalině 
čímž způsobuje hašení na principu izolace (dusivý efekt) podle množství vody se také 
projevuje efekt ochlazující. 

Podle podílů vzduchu, který je v pěně obsažen rozlišujeme celkem tři druhy pěny: 
těžkou – s číslem napěnění (množství pěny vzniklé z 1 l roztoku) do 20 
střední – s číslem napěnění od 20 do 200 
lehkou – s číslem napěnění nad 200 
Pro výrobu těžké pěny se zpravidla používají pěnotvorné proudnice ať již ruční nebo 

lafetové, tuto pěnu lze nejsnáze dopravit na velké vzdálenosti a má nejvyšší ochlazovací efekt. 
Pro střední pěnu se většinou využívají ruční proudnice na střední pěnu, nelze ji lehce 
dopravovat na delší vzdálenosti a používá se především v případě zapěnění menších prostor. 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Hasební látky – teorie hašení, hasiva 
a principy hašení 2. část. 

Hodina: 

9. 
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lehkou pěnu vyrábíme pomocí agregátu, je nutno ji použít v podstatě v místě výroby a 
dopravovat ji lze pouze pomocí rukávů velkých rozměrů. Používá se pro zapěnění větších 
prostor. 

4.2.3. Plynná hasiva 
Rozdělujeme do 2 podskupin: 
1. Plynná hasiva s fyzikálním mechanismem hašení, tj. dusivým inertizačním nebo chladícím 
efektem. Patří sem např. CO2, N2, Ar a INERGEN. 
2. Plynná hasiva s chemickým mechanismem hašení, reprezentována poslední dobou 
fluorderiváty alifatických uhlovodíků.  

Hasiva první skupiny nepoškozují životní prostředí (výjimkou je pouze CO2). Požár 
hasí svým dusivým a inertizačním efektem a jejich hasební koncentrace se pohybuje kolem 
40% obj. Při takové koncentraci hasiva obsah kyslíku v prostředí poklesne na 12% a vzduch 
se stává nedýchatelným. 

Druhá skupina plynných hasiv likviduje požár chemicky. Halogenderiváty při hašení 
vstupují do reakce s těmi radikály, které vznikly rozpadem hořlaviny teplem a tak ukončí 
řetězovou reakci hoření. Hasí rychle (do 10 sekund), bezpečně a čistě. Jejich hasební 
koncentrace se pohybuje od 3% obj, maximálně do 10% obj (projektovaná koncentrace je o 
20% vyšší, podle pravidel EU o 30% vyšší). Používání této skupiny hasiv je regulováno jejich 
vlivem na ozónovou sféru Země, na počasí na planetě a na zdraví přítomných osob. Jejich 
případné toxické vlastnosti jsou zanedbatelné vedle toxických účinků produktů vzniklých při 
požáru. 

4.2.4. Hasiva v tuhém skupenství 
V této skupině hasiv nejširší uplatnění mají hasicí prášky různé provenience. Známé 

jsou zejména prášky typu ABC, jejichž podstatu tvoří fosforečnany amonné. Hasicí prášky 
hasí požár chemicky. Radikály vzniklé v procesu hoření degradací hořlaviny, odevzdávají 
svou energii částicím prášku, dezaktivují se a zaniknou (probíhá proces terminace řetězové 
reakce hoření). Účinnost hasicích prášků závisí na velikosti částic. Čím jsou částice menší, 
tím rychleji a lépe probíhá terminace (hašení) požáru. Z důvodů dopravitelnosti prášků nelze 
přistoupit ke zmenšení částic pod velikost 0,1 mm. Proto v této formě tuhé hasivo není zcela 
využito. Tento nedostatek hasicích prášků odstraňuje aerosolový způsob hašení. V okamžiku 
zásahu je aerosol vytvářející směs aktivována a při probíhající chemické reakci polovina 
vznikajících částic má velikost 0,001 mm. Rozměry další poloviny se pohybují v intervalu 
0,001 až 0,1 mm. Na velikém povrchu vznikajících prachových částic se dezaktivuje více 
radikálů. Požár se tak rychle likviduje relativně malým množstvím aerosol vytvářející směsí. 

Ze studia popisu vlastnosti hasiv plyne: výběr optimálního hasiva pro určitý požár je 
důležitý a je ovlivněn vlastnostmi reagující hořlaviny a charakterem požáru. Ne každý požár 
je možno hasit každým, tj. jakýmkoliv hasivem. 
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5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 
Tato oblast postihuje prakticky veškerou lidskou činnost, ale v požární ochraně jako 

jedné z nejnebezpečnějších lidských činností je obzvláště důležitá. V podstatě lze pro naše 
potřeby tuto oblast rozdělit na dvě základní časti. První je BOZP v organizačním řízení tedy 
při činnostech v hasičské zbrojnici (údržba zbrojnice, techniky atd.), zde lze aplikovat běžné 
zásadu uplatňované zcela obecně. Druhou již značně specifickou části je pak BOZP 
v operačním řízení tedy při zásahu. 

5.1. BOZP v organizačním řízení 
 Je důležitou součástí odborné přípravy v jednotce požární ochrany a měla by 
obsahovat seznamování členů s příkazy a zákazy ve vztahu k hasičské zbrojnici, kterou JSDH 
používá, jejímu zařízení,  technickému vybavení a předpokládaným činnostem v ní, 
seznamování s povinnostmi a činnostmi v objektu při vyhlášení  požárního poplachu, 
seznámení s povinnostmi a úkony při vzniku úrazu člena JPO, školení o BOZP při obsluze 
strojů a zařízení (i ruční nářadí – vrtačky apod.) v objektech, které  JPO užívají při výkonu 
služby (v organizačním i operačním řízení), seznamování členů s předpisy BOZP a PO. 

Za důležitou součást BOZP lze také považovat provádění zdravotních (lékařských) a 
periodických prohlídek členů JPO, zejména  nositelů dýchací techniky, řidičů, členů v 
chemické službě a pod. 

Dále je nutné upozornění na nezbytnost, respektive povinnost, používat osobní 
ochranné pracovní prostředky (v organizačním i operačním řízení) a kontrolovat jejich stav a 
užívání, nezařazovat členy mladší 18 let do JPO, provádět ve stanovených termínech zkoušky 
technických a věcných prostředků PO (žebříky, lana,  opasky, armatury  a pod.} a vést o 
zkouškách evidenci, provádět ve stanovených termínech praktický výcvik nositelů DT,  
protichemických oděvů, oděvů proti žáru a pod., provádět ve stanovených termínech kondiční 
jízdy s vozidly PO  vybavenými zvukovými a optickými výstražnými zařízeními (vozidla 
s právem přednosti v jízdě). 

Dále je nutno vést evidenci a registraci pracovních úrazů (i drobných bez lékařského 
ošetření), souvisejících s činnostmi v organizačním i operačním řízení, respektive s výkonem 
služby v JPO SDH obce.  

5.2. BOZP v operačním řízení 
Specifická a riziková práce hasičů při zásazích, má svá úskalí. Některým z nich, z 

pohledu BOZP  a  nejčastěji  se  vyskytujícím,  se  budeme  v  následující pasáži věnovat.  
 Specifická nebezpečí lze spatřovat při výjezdu jednotky, v samotné jízdě k zásahu, při 
příjezdu na místo zásahu. Nebezpečí pro hasiče skýtá i provádění průzkumu.  
 Jedná se o: 

• nebezpečí fyzického vyčerpání - nebezpečí fyzického vyčerpání hasiče při zásahu 
hrozí s ohledem na jeho fyzickou kondici při extrémním jednorázovém výkonu nebo 
při dlouhodobém zatížení bez dostatečného doplňování zdrojů energie do organismu. 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci – 1. část 

Hodina: 

10. 
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• nebezpečí infekce - na místě zásahu může dojít k výskytu celé řady infekčních 
chorob, které mohou být přeneseny na zasahující hasiče. Některá takto přenesená 
onemocnění se projeví okamžitě, jiná po uplynutí několika dnů, měsíců až několika 
let. 

• nebezpečí úrazu elektrickým proudem – vzniká zejména při zásazích 
v průmyslových objektech a velmi výrazné je toto nebezpečí také při zásazích pod 
trakčními vedeními. Nelze jej však opomíjet ani při zásazích v bytech a samozřejmě 
ani v případech větrných smrští kdy často dochází k destrukci elektrického vedení. 

• nebezpečí opaření -  toto nebezpečí vzniká především tam kde lze předpokládat 
výskyt rozvodů páry, horké vody atd. a také při hašení požáru sprchovými nebo 
mlhovými proudy, kdy dochází k prudkému odpaření vody a odtékání horké vody 
z místa požáru. 



140 / 24 
Licence pro: Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje 

 
 
 
 
 
 
 

• nebezpečí výbuchu – nebezpečí výbuchu ať už fyzikálního nebo chemického lze je 
často velmi podstatným faktorem ovlivňujícím taktiku zásahu. Fyzikální výbuch lze 
předpovídat všude tam kde se vyskytují např. parní kotle, tlakové zásobníky a lahve 
s plyny, uzavřené nádrže a nádoby s hořlavými kapalinami, spreje, potrubí 
produktovodů. Chemický výbuch lze očekávat zejména místech kde se skladují, 
vyrábějí, zpracovávají, přepravují a vznikají výbušné látky a předměty (např. továrny 
na výrobu výbušných látek a munice apod.), ale také v nelegálních výrobnách a 
skladech, jejichž nebezpečnost lze často odhalit až vniknutím do ohroženého prostoru. 

• nebezpečí intoxikace - intoxikací se rozumí vniknutí toxické látky do organizmu 
člověka. Při určitém množství toxické látky v organismu nastane jeho otrava. Toxické 
látky mohou vniknout do organismu následujícím způsobem: požitím, vdechnutím, 
poraněnou kůží nebo prostřednictvím poranění, potřísněním a vstřebáním kůží, 
sliznicemi. 

• nebezpečí zasypání a zavalení - nebezpečí zasypání a zavalení vzniká při náhlém 
uvolnění a nekontrolovatelném sesuvu nesoudržného materiálu, zvodnělé zeminy, suti 
nebo jiného materiálu náchylného k sesutí nebo je spojeno s nebezpečím zřícení 
konstrukcí. 

• nebezpečí popálení – žíhavými plameny, sálavým teplem, dotykem a vdechnutím 

••  nebezpečí poleptání – při styku s chemickými látkami, může být jak zevní tak vnitřní  

••  nebezpečí pádu a propadnutí - za nebezpečný lze považovat každý pád z výšky nad 
1,5 metru a pád do nebezpečného prostředí.  

• nebezpečí přehřátí - přehřátím se rozumí překročení maximální teploty těla, při které 
již organismus není schopen efektivního odvodu tepla z těla ochlazováním, dochází 
k rozšíření cév a zadržení velkého množství krve z oběhu, čímž vzniká riziko kolapsu 
organismu. K přehřátí organismu hasiče může dojít zejména při použití ochranného 
oděvu pro hasiče, obleků proti sálavému teplu a protichemických obleků. 

• nebezpečí ionizujícího záření – radiace, ochrana dobou, vzdáleností a stíněním. 

• nebezpečí omrznutí a podchlazení - podchlazení nastává, poklesne-li tělesná teplota 
pod 35 0C. Pokud poklesne tělesná teplota pod 26 0C, je zotavení málo 
pravděpodobné. 

• nebezpečí na pozemních komunikacích - Nebezpečí při zásahu na pozemních 
komunikacích (dále jen „komunikace“) s ohledem na druh události a dalších podmínek 
na místě zásahu vyplývá zejména z: provozu na komunikaci, manipulace 
s havarovanými vozidly a jejich náklady, přepravovaných látek (nebezpečné látky) 
nebo zvířat, vzniku požáru při úniku hořlavých provozních náplní, resp. z  nákladů 
havarovaných vozidel, úrazu elektrickým proudem (elektrická vedení, troleje). 

• nebezpečí psychického vyčerpání 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci – 2. část 

Hodina: 

11. 
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• nebezpečí udušení - K udušení člověka může dojít různými způsoby: ucpáním úst, 
nosu nebo průdušnice pevnými nebo kapalnými látkami, otokem, křečemi, následným 
otokem (edémem) plic po zasažení odpovídající chemickou látkou, nedostatečným 
množstvím kyslíku potřebného k dýchání (minimální množství kyslíku ve vzduchu, 
nutného k dýchání, je uváděno nad 15 % obj.). 

• nebezpečí utonutí 

• nebezpečí zřícení konstrukcí – zejména u požárů budov při dosažení vysokých 
teplot. 

• nebezpečí ztráty orientace – v rozsáhlých prostorech 

• nebezpečí ohrožení zvířaty – ať již v chovech hospodářských nebo také jedovatých 
exotických zvířat. 

• nebezpečí na železnici 
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6. Taktické postupy zásahu 

6.1. Zdolávání požáru 
Cílem činnosti jednotek při zdolávání požáru je: 
a) lokalizace požáru v případech, kdy bylo zásahem zamezeno dalšímu šíření 

požáru a síly a prostředky zasahujících jednotek jsou pro likvidaci požáru 
dostatečné a poté,  

b) likvidace požáru až do ukončení nežádoucího hoření. 
Zdolávání požáru zahrnuje hašení požáru použitím hasiv nebo odstraněním hořlavých 

látek, rozebíráním konstrukcí, odvětráním místa požáru od zplodin hoření (teplo, kouř). 
Součástí zdolávání požáru jsou další činnosti spojené zejména se zajištěním bezpečnosti a 
ochrany zdraví hasičů a činnosti zajišťující nepřetržitou dodávku hasebních látek. Pro 
provedení uvedených činností se nasazují síly a prostředky na místě zásahu formou bojového 
rozvinutí. Při nasazování sil a prostředků velitel zásahu dbá, aby bylo dosaženo co nejúčelněji 
lokalizace a likvidace požáru.  

6.2. Požární útok 
Požární útok je jeden ze způsobů zdolávání požáru jednotkami. Je to organizované 

nasazení potřebných sil a prostředků v určitém směru podle situace na místě zásahu. 
Předpokladem provedení účinného požárního útoku je dostatek sil a prostředků. 

Účinný požární útok musí zajistit záchranu osob, zvířat a majetku a také lokalizaci a 
likvidaci požáru, včetně ochrany okolí.  
Druhy požárních útoků jsou: 

a) čelní útok - je veden ve směru proti postupující frontě požáru, při čemž se soustředí 
všechny síly a prostředky v klínu nebo řadě podle povahy požáru. Klínem se proniká 
k místu nejintenzivnějšího hoření. V řadě se postupuje, když pro velkou intenzitu 
hoření nelze proniknout k místu nejintenzivnějšího hoření, 

b) boční útok - je veden tehdy, znemožňuji-li podmínky na místě zásahu (zpravidla 
stavební, bezpečnostní a klimatické) vést čelní útok. Boční útok se vede zpravidla ze 
dvou stran současně, 

c) obchvatný útok - je veden zpravidla po celém obvodu požáru, nejméně však ze tří 
stran; je nejúčinnější, má největší potřebu sil a prostředků,  

d) frontální útok - je veden naráz všemi silami a prostředky na celé frontě požáru nebo 
jeho ploše. Tento požární útok se používá tam, kde by postupné nasazování proudů 
nevedlo k likvidaci požáru vzhledem k potřebné intenzitě dodávky hasebních látek. 

6.3. Požární obrana 
Tam, kde není možno provést požární útok, zejména při nedostatku sil a prostředků a 

při rozsáhlých požárech, se provádí požární obrana. Princip požární obrany spočívá 
v zastavení šíření požáru na předem určeném místě. Obranné postavení se zaujímá tam, kde je 
možnost zabránit šíření požáru, zpravidla na hranici požárních úseků nebo v místech 
přírodních nebo umělých překážek. 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Taktické postupy zásahu Hodina: 

12. 
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6.4. Zásobování vodou 
Úspěšná lokalizace a likvidace požáru prováděná hašením nebo ochlazováním je převážně 

podmíněna nepřerušovanou dodávkou vody v potřeném průtočném množství tak, aby byla 
zajištěna optimální intenzita hasební látky na plochu nebo frontu požáru. Dodávka vody se 
zajišťuje cisternovými automobilovými stříkačkami nebo z vodních zdrojů na místě zásahu. 
Ze vzdálenějších vodních zdrojů se organizuje dálková doprava vody, a to těmito způsoby: 

a) doprava vody hadicovým vedením zpravidla pomocí několika požárních čerpadel, 
b) kyvadlová doprava vody pomocí cisternových automobilových stříkaček, 
c) kombinovaná doprava vody kombinací obou předcházejících způsobů. 

6.5. Hašení požáru za ztížených podmínek 

6.5.1. Hašení požáru za nedostatku vody 
Hašení požáru za nedostatku vody probíhá tehdy, když v místě zásahu není z jakéhokoliv 

důvodu k dispozici potřebné množství vody k přerušení nežádoucího hoření nebo pro 
chlazení. 

6.5.2. Hašení požáru za silného větru 
Při požárech za silného větru může dojít k: 

a) rozšíření požáru vznikem nových míst hoření, způsobených odletujícími jiskrami a 
hořícími nebo doutnajícími částmi materiálu, vznikem velkých plamenů zasahujících 
do značné vzdálenosti a větrem podporovanou intenzitou hoření, 

b) zřícení konstrukcí tlakem větru, zejména tehdy, stojí-li osamoceně nebo jsou-li 
poškozené požárem, 

c) obklíčení nasazených sil a prostředků rychle postupujícím požárem a odříznutí 
únikové cesty,  

d) omezení taktických možností výškové techniky, popř. její převrácení,  
e) zkrácení účinného dostřiku vodních proudů a snížení jejich účinnosti. 
Při hasebních pracích hrozí následkem silného větru zvýšené nebezpečí pádu, nebezpečí 

popálení a nebezpečí zřícení konstrukcí. 

6.5.3. Hašení požáru za silného mrazu 
Při hašení požáru za silného mrazu může dojít k: 

a) zamrzání požárních čerpadel nebo hadicových vedení a armatur,  
b) zatěžování konstrukcí budov a technologií, požární techniky a věcných prostředků 

namrzající používanou vodou, 
c) omezení: pohyblivosti hasičů na kluzkém povrchu, použitelnosti požární a jiné 

techniky, použitelnosti vodních zdrojů, ní doby nasazení zasahujících hasičů a tím 
zvýšená potřeba sil a prostředků,  

d) intenzivnějšímu hoření podporovanému teplotním rozdílem hoření a okolí. 
Hrozí nebezpečí podchlazení a omrznutí a nebezpečí pádu hasičů i ostatních osob, popř. 
evakuovaných zvířat. 

6.5.4. Hašení požáru při silném zakouření 

Silné zakouření značně ztěžuje zásah, zejména záchranu osob, vyvolává jejich paniku, 
snižuje viditelnost a vzniká nebezpečí ztráty orientace, intoxikace i výbuchu. Silné zakouření 
ztěžuje zjištění místa hoření a přístup k němu, tím snižuje účinnost hašení a zvyšuje spotřebu 
hasiv, vyvolává zvýšenou potřebu dýchací techniky a tím zkracuje dobu nasazení hasičů. 
Silné zakouření je zpravidla doprovázeno zvýšenou teplotou. 
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6.6. Hašení ve sklepních prostorech budov 
Požáry ve sklepních prostorech budov jsou charakterizovány: 

a) vysokou teplotou v celém prostoru bez podstatného rozdílu teploty u podlahy a stropu,  
b) silným zakouřením zpravidla bez zřetelné neutrální roviny a zakouřením přilehlých 

schodišť a chodeb, 
c) nedostatkem světla, 
d) členitostí sklepního prostoru a nedostatkem potřebného počtu vchodů a okenních 

otvorů, 
e) přítomností technických rozvodů (voda, plyn, odpady),  
f) skladováním různých, často snadno hořlavých nebo jinak nebezpečných materiálů,  
g) možností rozšíření požáru do dalších podlaží budovy instalačními šachtami, větracími 

a jinými otvory, přenosem tepla,  
h) ohrožením velkého počtu osob kouřem unikajícím schodišťovým prostorem se 

vznikem paniky a ztíženou evakuací. 

6.7. Hašení bytových požárů 
Bytové požáry jsou charakteristické:  

a) omezením velikosti zpravidla na jeden požární úsek, 
b) intenzivním hořením (plasty, bytové textilie, nábytek, obklady), 
c) možným rozšířením požáru skrytými cestami, např. instalační šachtou, kolem rozvodů 

ústředního topení a po hořlavém plášti budovy,  
d) ohrožením osob a jejich nutnou záchranou i pomocí výškové techniky, 
e) nebezpečím intoxikace, opaření a popálení. 

6.8. Hašení požáru v podkroví a v půdním prostoru 
Pro požáry v podkroví je charakteristické: 

a) šíření požáru a skryté hoření mezi jednotlivými vrstvami střech, v dutinách mezi 
střešní konstrukcí a stropem podkrovní místnosti, 

b) šíření požáru na půdu stropem, instalačními šachtami, mezi podlahou půdní vestavby 
a původní podlahou půdy, 

c) nízká a rozdílná požární odolnost stavebních konstrukcí, 
d) možnost nebezpečí zřícení konstrukcí, 
e) intenzivní hoření (plasty, bytové textilie, nábytek, obklady), 
f) omezený přístup, zúžená a strmá schodiště, členité a atypické řešení (střešní 

konstrukce zasahující do podkrovních prostorů, zabudovaný nábytek). 
g) rychlé šíření požáru po konstrukci střech, 
h) silné zakouření a vysoká teplota v nesnadno odvětratelných prostorech, zejména při 

nehořlavé střešní krytině, 
i) padání nehořlavé krytiny na podlahu půdy a tím její nadměrné zatěžování, 
j) ztížený přístup do půdního prostoru, obtížná orientace a pohyb, 
k) skladování různých materiálů, často nebezpečných, 
l) provizorní rozvody elektrické instalace, nebezpečí úrazu elektrickým proudem, 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Taktické postupy zásahu Hodina: 
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m) umístění různých technologií, telekomunikačních zařízení, v některých případech 
i kotelny a rozvody ústředního topení, klimatizace, vzduchotechnika, 

n) nebezpečí pádu a nebezpečí zřícení konstrukcí. 

6.9. Požáry garáží 
Garáže se dělí podle typu na jednotlivé, řadové (složené z jednotlivých garáží) a 

hromadné (složené z jednotlivých stání), výškové úrovně na nadzemní a podzemní, počtu 
podlaží na jednopodlažní a vícepodlažní.  

V hromadných garážích se předpokládá velké rozšíření požáru, protože celá garáž nebo 
její část tvoří jeden požární úsek a v krátkém čase je požárem zasaženo několik vozidel. 
Hromadné garáže jsou v některých případech vybaveny EPS, stabilním hasicím zařízením, 
nástěnnými hydranty a vzduchotechnikou. Jednotlivé a řadové garáže tvoří samostatné 
požární úseky nebo je šíření požáru omezeno stavebními konstrukcemi. Je zde předpoklad 
skladování pohonných hmot, maziv a pneumatik. U požárů garáží je předpoklad rychlého 
šíření požáru, vysoké teploty, silného zakouření garáží a souvisejících objektů. Zplodiny 
hoření jsou velmi toxické. Vzhledem k možnosti skladování nebezpečných látek, tlakových 
lahví a garážování vozidel na plynový pohon je zde nebezpečí výbuchu. 

6.10. Požáry střešních konstrukcí 
Požáry střešních konstrukcí jsou charakterizovány: 

a) rychlým šířením požáru hořlavými částmi konstrukce, krytinou, izolací, prachem, 
dutými stavebními konstrukcemi doprovázené vznikem velkého množství kouře 
a vysokou teplotou, 

b) ztrátou nosnosti a zřícením konstrukcí, odkapáváním nebo opadáváním krytiny, 
ztrátou pevnosti konstrukcí a krytiny,  

c) odtržením hořící krytiny od konstrukce střechy a jejím sesunutím nebo odlétáváním, 
d) možností poškození vnitřního vybavení pod střechou hasební vodou nebo padající 

střešní krytinou, 
e) hlavní nebezpečí pro hasiče je nebezpečí pádu a nebezpečí popálení. 

6.11. Požáry vícepodlažních a výškových budov 
Požáry vícepodlažních a výškových budov jsou charakterizovány:  

a) přítomností velkého počtu osob, místností, rozdílným způsobem využití jednotlivých 
prostor nebo podlaží, 

b) rychlým šířením požáru a jeho zplodin schodišťovými prostory, větracími, výtahovými 
a instalačními šachtami,  

c) nedostupností vyšších podlaží vnější zásahovou cestou,  
d) šířením požáru po obvodovém plášti budovy, 
e) ohrožením okolí a nástupních ploch pro zásah padajícími konstrukcemi (sklo), 
f) různými instalačními a technickými rozvody ve sklepích, v technických podlažích, 

místnostech a podhledech,  
g) složitostí a délkou únikových a vnitřních zásahových cest, 
h) zvláštním vybavením podle charakteru budovy (klimatizace, vytápění), 
i) nebezpečím ztráty orientace, nebezpečím pádu a nebezpečím popálení. 
j) zvláštním vybavením pro zásah (vnitřní zásahové cesty, požární výtahy, evakuační 

výtahy, posílení tlaku ve vnitřním rozvodu požární vody, nezavodněný rozvod požární 
vody, chráněné únikové cesty s přetlakovou ventilací, odvod tepla a kouře), 

k) výrazným „komínovým efektem“ při požáru nebo specifickými možnostmi větrání, 
l) požárním zásahem do nejvyšších podlaží budovy vnitřní zásahovou cestou. 
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6.12. Požáry na stavbách 
Požáry na stavbách jsou charakterizovány: 

a) rychlým šířením požáru po lešení, bednění a ostatních dočasných konstrukcích, 
schodišťovými prostory, otvory ve stropech, ve stěnách a přepážkách, po skladovaném 
nebo dočasně uloženém materiálu a obalech,  

b) nedokončenými požárně dělicími konstrukcemi a požárně bezpečnostními zařízeními,  
c) nebezpečím zřícení konstrukcí vzhledem na nedokončené stavební konstrukce 

a technologie budov, provizorní stavební konstrukce zajišťující stabilitu, stavební 
stroje a zařízení stavby (jeřáb, výtah),  

d) nebezpečím pádu (zvláště v noci) v důsledku stavebně nedokončených schodišť 
a existence různých otvorů ve stropech i provizorně zakrytých,  

e) nebezpečím výbuchu tlakových lahví svařovacích souprav a dalších plynů, hořlavých 
par (lepidla) a plynů, 

f) nebezpečím úrazu elektrickým proudem od elektrického přenosného nářadí, od 
různých provizorních elektrických zařízení a jiných elektrických rozvodů, 

g) nebezpečí ztráty orientace vzhledem ke členitosti staveniště. 
Hašení požáru může být ztíženo neexistencí nástupních ploch zejména pro výškovou 

požární techniku, nedostatkem požární vody, špatným přístupem k objektu stavby, dočasnými 
stavbami, chybějící dokumentací zdolávání požáru. 

Zásah může komplikovat nedostatečně zajištěná organizace požární ochrany na stavbě, 
nejasné kompetenčními vztahy a odpovědnost a obtížné zjištění potřebných informací pro 
vedení zásahu (neznalost přítomných osob o stavbě, přítomnost cizinců).  

6.13. Požáry na polích 
Požáry na polích lze rozdělit na požáry: 

a) obilí, píce nebo požáru jiných kulturních plodin v době dozrávání a sklizně, 
b) strnišť a zbytků po sklizni, 
c) starých porostů na neobhospodařovaných plochách, zejména v jarním období, 
d) zemědělské techniky při sklizňových pracích, 
e) stohovaných stébelnatých materiálů. 
Při požárech na polích musíme počítat s rychlým šířením požáru s velkou závislostí na 

meteorologických podmínkách, zasažením velké plochy požárem a možností ohrožení 
blízkých budov, techniky, stohů nebo rozšířením do lesních porostů, se špatným přístupem, 
omezenou únosností a průchodností terénu pro mobilní požární techniku, s nedostatkem vody 
a se vzdáleností vodních zdrojů. 

6.14. Lesní požáry 
 Z hlediska orientace je les členěn na polesí a na základní tvarové plánovací jednotky 
zvané oddělení. Každé oddělení je rozděleno na řadu porostů. Jednotlivé porosty se od sebe 
liší druhem dřeviny, jejím stářím, bonitou a způsobem hospodaření. Podle zákona zajišťuje 
odbornou úroveň hospodaření v lese „odborný lesní hospodář“, od kterého je možno získat 
předcházející informace. 
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Taktické postupy zásahu Hodina: 
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 Průběh a taktiku hašení lesích požárů ovlivňují: 
a) klimatické podmínky jako relativní vlhkost vzduchu, množství srážek (dlouhotrvající 

sucho), směr, síla a rychlost větru, délka a intenzita slunečního záření a venkovní 
teplota, 

b) hořlavost lesních porostů podle druhu dřeviny a stáří, 
c) půdní kryt a konfigurace terénu včetně přírodních překážek, 
d) dostupnost pro požární techniku a vzdálenost vodních zdrojů. 

Lesní požáry lze rozdělit na: 
e) podzemní - požáry rašeliny nebo vrstvy hlubokého humusu projevující se skrytým 

hořením pod vrstvou hrabanky, 
f) pozemní - požár půdního krytu (hrabanka, tráva, mech), 
g) korunový (vysoký) - požár ve větvích stromů, který nastává přechodem z pozemního 

požáru, když se oheň dostane k větvím a zapálí je; tento druh požáru je 
nejnebezpečnější (zejména u jehličnanů) a má nejvyšší rychlost šíření. 

6.15. Požáry skládek tuhých odpadů 
Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s 

úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Okruh 
věcí, které se považují za odpady: viz bojový řád (v příloze). 

Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností: 
výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, tepelná nestálost organických peroxidů, schopnost 
odpadů uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny, ekotoxicita, následná 
nebezpečnost, akutní toxicita, pozdní účinek, žíravost, infekčnost. 

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, 
pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení. Komunální 
odpad je také odpad při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně 
včetně hřbitovů. 

Skládka odpadů je zařízení nebo místo, které je určeno k trvalému uložení odpadů za 
účelem jejich zneškodnění. 

Požáry skládek tuhých odpadů jsou charakteristické skrytými cestami šíření požáru a 
skrytými (kaverny), obtížně přístupnými ohnisky pod povrchem, nedokonalým hořením a 
vznikem toxických zplodin hoření a silným vývinem kouře.  

Pro jednotky je hašení komplikováno obtížnou přístupností k místu požáru, nejsou zde 
zásahové cesty, hrozí poškození požární techniky (proříznutí pneu, hadic), nebezpečí 
propadnutí, v okolí místa zásahu zpravidla nejsou přírodní vodní zdroje a účinnost hasiv je 
malá vzhledem k nedostupnosti ohniska požáru a různorodosti hořících materiálů (plasty). 
Hašení požáru je zdlouhavé a trvá až několik dnů, avšak také nevyžaduje okamžité zahájení 
hasebního zásahu. Zpravidla se neprovádí záchranné práce. 

Zvýšené nebezpečí infekce nebo vzniku vážných onemocnění i z drobných poranění, 
nebezpečí propadnutí, popálení a otravy. 
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6.16. Požáry zemědělských objektů 
Požáry zemědělských objektů jsou charakteristické: 

a) přítomností velkého množství snadno zápalných a lehce hořlavých látek (seno, sláma, 
obiloviny, krmné směsi, úsušky a jejich prach), velkou rychlostí šíření požáru,  

b) velkou intenzitou výměny plynů, která roste při požárech otevřených hal, tepelným 
sáláním a silným zakouřením, 

c) šířením požáru v objektu v důsledku přítomnosti hořlavých stavebních konstrukcí, 
chybějících nebo narušených požárně dělících konstrukcí, neutěsněných 
technologických prostupů, chybějících nebo nefunkčních uzávěrů, otevřených 
půdních shozů a šachet, úletu jisker, 

d) možným rozšířením požáru na další objekty a šířením požáru skrytou a vnější cestou 
(duté konstrukce stěn, příček, ventilační prostupy, technologické prostupy, 
dopravníky, zasažené povrchy střešních konstrukcí, úlety jisker, hořlavé látky mezi 
objekty), 

e) ohrožením zvířat požárem a zplodinami hoření a nebezpečím z ohrožení zvířaty 
(zvířata pudově cítí nebezpečí, mnohem rychleji reagují na kouř, jsou neklidná, mají 
panické až zdivočelé chování), 

f) ustájením velkých počtů zvířat a drůbeže (velkochovy), odvázaná zvířata, volně 
pobíhající zvířata, volný chov drůbeže v halách i na volné ploše, 

g) při příjezdu prvních jednotek na místo požáru zejména u skladových objektů lze 
předpokládat požár již ve II. až III. fázi požáru. 

6.17. Požáry ve skladech a skladovacích prostorách 
Sklady jsou částečně, nebo zcela stavebně ohraničené prostory, určené pro skladování 

surovin a výrobků.  
Ve skladovacích prostorech může být velké požární zatížení. Skladovací prostory mohou 

dosahovat plochy až několika tisíc metrů čtverečních. V těchto skladovacích prostorech  
bývají zpravidla instalovány požárně bezpečnostní zařízení (elektrická požární signalizace, 
stabilní hasící zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla).  

Z hlediska požárního nebezpečí jsou důležité způsoby skladování: 
a) obaly - plastové fólie, polystyren, papír, dřevo apod. Plastové obaly zabraňují 
proniknutí hasiva a při požáru plasty odkapávají a tečou, 
b) skladované suroviny a výrobky mohou být uloženy v kontejnerech, na paletách, 
v krabicích a dalších přepravních obalech. Výrobky jsou skladovány v jedné vrstvě na 
paletách, v obalech nebo i v několika vrstvách. Skladování je možné i v regálových 
systémech, které dosahují výšky celého podlaží.  
Charakter požáru je závislý na skladovaných surovinách a výrobcích a jejich uložení, 

světlé výšce skladu/skladovacího prostoru, možnosti výměny plynů (komínový efekt, 
vysokoteplotní - nízkoteplotní režim, toxické zplodiny hoření, vývin značného množství 
kouře), konstrukci skladu a možnostech šíření požáru. Ve skladech/skladovacích prostorech 
hrozí zejména nebezpečí ztráty orientace, nebezpečí zasypání a zavalení, nebezpečí zřícení 
konstrukcí, zřícení skladovaných surovin a výrobků a nebezpečí propadnutí. 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Taktické postupy zásahu Hodina: 
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6.18. Požáry na pilách a ve skladech dřeva 
Pilou a skladem dřeva se pro účely tohoto metodického listu rozumí otevřený areál pro 

uložení surového dřeva a jeho zpracování (formou dělení, hoblování, sušení atd.). 
Požáry na pilách a ve skladech dřeva jsou charakterizovány zejména: 
a) rychlým šířením požáru ve  stavbách (často dřevěných) spojených chodbami a 

dopravníky (vytvářející požární mosty), po hráních dřeva, po výrobních odpadech 
s možností požáru hořlavých prachů (piliny, hobliny apod.) mající za následek velkou 
plochu požáru,  

b) velkým rozsahem požáru spojeným se silným prouděním plynů, které je schopné 
unášet velké kusy hořících materiálů a tím způsobit nová ohniska požáru i ve velké 
vzdálenosti od místa požáru,  

c) velkým vlivem meteorologických podmínek na šíření požáru (vliv silného větru), 
d) vysokou teplotou zplodin hoření a sálavým teplem, 
e) možností zřícení a rozpadu hrání dřeva spojené s nebezpečím zavalení nebo možností 

tepelného poškození upevňovacích zařízení hrání dřeva, 
f) nebezpečím úrazu elektrickým proudem (poškození kabeláže, elektrických strojů atd.), 
g) velkou potřebou sil a prostředků a požární vody na hašení a velké intenzity dodávky 

hasební vody. 

6.19. Požáry tuhých paliv 
S požáry tuhých paliv se nejvíce setkáváme při skladování v důlních závodech, úpravnách 

uhlí, energetických výrobnách, průmyslových závodech, uhelných skladech, v uhelnách a 
sklepech pro spalování v domovních kotelnách a lokálních spotřebičích a při transportu 
silniční, železniční a vodní dopravou. 

Pod pojem tuhá paliva rozumíme černé a hnědé uhlí, lignity, koks a brikety. Tuhá paliva 
rozdělujeme do 3 skupin podle náchylnosti k samovznícení (reaktivity): 

a) skupina vysoce reaktivní s výrazným sklonem k samovznícení (brikety, briketové 
zlomky a třísky a oxidovaná černá uhlí),  

b) skupina reaktivní se sklonem k samovznícení (hnědá uhlí), 
c) skupina nereaktivní nejevící sklony k samovznícení (antracity, antracitová uhlí, koks). 
Požáry tuhých paliv vzniklé samovznícením se vyznačují tím, že oheň se šíří uvnitř 

hromad ve výši asi jedné třetiny naskladněné výšky. Při jejich hoření se vyvíjí značné 
množství dusivého kouře z nedokonalého hoření s obsahem oxidu siřičitého, uhličitého a 
uhelnatého, který bezprostředně ohrožuje lidské zdraví, pokud není použita účinná ochrana 
dýchacích cest. Při hoření tuhých paliv v uzavřených prostorech dochází k nárůstu teploty a 
vysoké koncentraci kouře s nebezpečím možnosti výbuchu. Požáry hromad tuhých paliv 
povrchovým hořením se vyznačují šířením požáru po povrchu po směru větru doprovázené 
plamenným hořením s úlety jisker, které bezprostředně ohrožují okolí. 

Za ohnisko samovznícení se považují, bez zřetele na druh paliva, místa v nichž teplota 
dosahuje minimálně 65 °C a kde se teplota zvyšuje během 24 hodin o více jak 3 °C a dále 
všechna místa, kde jsou zřejmé vnější příznaky samovznícení /zápach po produktech 
tepelného rozkladu, žhnutí, nedokonalé hoření, jiskření (v noci, při větru) apod.. 
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6.20. Odchyt a hubení včel, vos a sršňů 
 Úkolem jednotky při záchraně osob a zvířat je odstranění bezprostředního ohrožení jejich 
života. Pokud zásah splňuje uvedenou definici záchrany může jednotka provádět i odchyt a 
hubení vos, včel a sršňů  (dále jen „obtížný hmyz“). Včely, které opustily při rojení úl, mohou 
být zdrojem přenosu nakažlivých nemocí (mor včelího plodu, hniloba, roztoče, varoáza). 
 Zásah jednotky, jehož obsahem je hubení obtížného hmyzu, lze považovat za běžnou 
ochrannou dezinsekci. Je třeba používat insekticidy, které lze používat bez zvláštního 
povolení k použití autorizovanou osobou nebo fyzickou osobou, kterou autorizovaná osoba 
prokazatelně zaškolila a které nevyžadují nahlášení zákroku předem. Přitom je možno použít 
jen insekticidy schválené orgánem ochrany veřejného zdraví v míře nezbytně nutné, je třeba 
dodržet návod k jejich použití a kontrolovat účinnost. Informace o nebezpečných vlastnostech 
dané látky a informace o složení látky nebo přípravku obsahuje bezpečnostní list. 
Nejčastější výskyt požadavků na odchyt obtížného hmyzu závisí na jejich druhu a ročním období:  

a) včely – květen, červen, kdy hledají místo pro svou matku, v červenci a srpnu je menší 
výskyt – zatoulané tzv. hladové včely,  

b) vosy – květen, červen hlavně ve spárách, na balkóně, pod parapety apod., v červenci, 
srpnu a září dle výskytu ovoce,  

c) sršni – výskyt zejména v srpnu a září,  
d) ostatní měsíce jsou zastoupeny v závislosti na teplotě. 

6.21. Ropné havárie 
„Za havárii ohrožující vody (dále jen „havárie“) se vždy považují případy závažného 

zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými 
látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními 
odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v 
chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. 

Ropná havárie je mimořádná událost, při níž  došlo k úniku ropných produktů nebo jiných 
obdobných látek (dále jen „ropné látky“) v takovém množství, že je ohroženo životní 
prostředí, zejména pak jakost podzemních a povrchových vod. 

Za ropné látky se považují uhlovodíky a jejich směsi, které jsou při normálním tlaku a 
teplotě + 40 oC tekuté. Patří mezi ně především benzín, benzen a jeho deriváty, nafta, petrolej, 
lehké a těžké oleje, mazut, surová ropa, případně další látky obdobného charakteru. 

K ropným haváriím dochází při zpracování, výrobě, skladování a manipulaci s ropnými 
látkami (stacionární zdroje rizik) a dále při přepravě ropných látek (mobilní zdroje rizik). 
K nejčastějším únikům ropných látek (PHM a provozní náplně vozidel) dochází v důsledku 
dopravních nehod motorových vozidel.  

6.22. Ropné havárie – norné stěny 
Při úniku ropných látek může dojít ke znečistění povrchových vod. Ropné látky většinou 

mají menší měrnou hmotnost a plavou na vodní hladině. Jedním z obvyklých prostředků 
k zachycení plovoucí ropné látky je norná stěna. 

Základní odborná příprava členů 
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Při transportu ropné látky na vodní hladině se výrazně uplatňují dvě síly: vazkost vody 
a ropné látky a dynamické účinky překážky - norné stěny. Nutnou podmínkou pro zadržení 
vrstvy ropné látky je stabilita rozhraní mezi ropnou látkou a vodou. Při nestabilním rozhraní 
se tvoří emulze, která proniká pod nornou stěnu bez ohledu na hloubku ponoření norné stěny. 

Ropné látky s vysokou měrnou hmotností blížící se měrné hmotnosti vody se obtížněji 
zachycují (možnost podplouvání norné stěny).  

I běžná nafukovací norná stěna má lepší účinnost než pevná (dřevěná), svislá stěna. 
Hloubka ponoření norné stěny nesmí být příliš velká. Maximální hloubka norné stěny (T) 

by měla být v rozmezí 0,1 až 0,33 hloubky vodního toku (H), aby se příliš nezvýšila rychlost 
vody pod nornou stěnou a nestrhávala se ropná látka pod stěnu. Ropná látka může podplouvat 
pod nornou stěnou strhávána víry, které se tvoří pak podél norné stěny. 

Rychlost vodního toku se mění s šířkou koryta vodního toku. Optimální rychlost vodního 
toku je do 0,5 ms-1 u norných stěn instalovaných kolmo na vodní tok. Při šikmém umístění 
norné stěny na tok v úhlu 600 dochází k poklesu vzniku vírů a rychlost vodního toku může být 
až o 50 % vyšší (viz obrázek): 
 

 
 

Pro zvětšení účinnosti zachycení ropné látky mohou být instalovány dvě stěny i více stěn 
za sebou. Vzdálenost mezi stěnami nesmí být menší než pětinásobek ponoru první z nich ve 
směru proudu vodního toku, aby ani pod druhou stěnou ropná látka nepodplavala.  

 6.23. Vyprošťování osob ze závalů a sutin 
Závaly vznikají sesuvem stavebních hmot, stavebních konstrukcí, zeminy, bláta, sněhu 

a dalších sypkých a jiných materiálů. Narušený materiál změní svoji polohu a částečně nebo 
zcela vyplní volný prostor. Příčinou závalů je narušení nebo odstranění statických nosných 
prvků, působení otřesů, tlakových vln nebo narušení soudržnosti materiálů způsobené změnou 
fyzikálních vlastností (teplota, vlhkost). Závaly často vznikají jako sekundární účinky jiných 
mimořádných událostí jako je zemětřesení, výbuch, požár a další. Vlivem závalu může dojít 
k narušení inženýrských sítí, produktovodů, zásobníků a skladů s následným únikem 
nebezpečných látek nebo poškozením rozvodů elektrické energie. Uniklé látky mohou 
sekundárně způsobovat další mimořádné události (únik toxických a radioaktivních látek, 
požár, výbuch). Při závalech sypkých nebo kašovitých materiálů působí na celou část 
zavaleného těla vysoký tlak, což má za následek omezení dýchání a krevního oběhu. 
Pravděpodobnost přežití v těchto závalech je minimální. Osoby zavalené sypkým materiálem 
mají zpravidla zranění související s omezením zásobování těla kyslíkem – nebezpečí udušení. 
Vlivem omezeného krevního oběhu během zavalení se po vyproštění osob může objevit za 
určitou dobu po vyproštění tzv. „crash-syndrom“ (masivní otok, šok, celkové selhání 
organismu) a proto musí být postižená osoba předána vždy do lékařského ošetření. 

Při závalech velkými částmi stavebních hmot nebo konstrukcí se vytvářejí uvnitř závalu 
větší prostory (dutiny, klenby), ve kterých působí tlakové síly na zavalenou osobu pouze 
lokálně nebo vůbec. Pravděpodobnost přežití v tomto typu závalu je větší než při závalu 
sypkými hmotami. Může však dojít k udušení osob vlivem prachu.  Zraněné osoby mají 
zpravidla poranění skeletu a rozsáhlá vnitřní zranění.  

Vlivem závalu dochází k pohybu velkého množství materiálu, což má za následek změnu 
dispozičního uspořádání staveb a okolního terénu. Poloha zavalených osob může být i značně 
odlišná od jejich předpokládaného výskytu.  

600 
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6.24. Dopravní nehoda na pozemní komunikaci 
Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie 

nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde 
k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti 
s provozem vozidla v pohybu. 

Při záchranných a likvidačních pracích je nutná spolupráce s ostatními složkami IZS 
a využití jejich kompetencí ke speciálním činnostem např. řízení dopravy, odstranění 
překážky silničního provozu, sjízdnost vozovky apod. 

Cílem činnosti jednotek při zásahu na dopravních nehodách na pozemních komunikacích 
je zejména: 

a) zajištění místa a okolí dopravní nehody, 
b) poskytnutí první pomoci zraněným, 
c) provedení protipožárních opatření, 
d) vyproštění zraněných a ohrožených osob, 
e) zamezení úniku nebezpečných látek a látek ohrožujících okolí, 
f) poskytnutí nezbytné humanitární pomoci postiženým osobám. 

Nasazení sil a prostředků ovlivňuje zejména: 
a) kategorie pozemní komunikace a hustota silničního provozu (dálnice, silnice, místní 

komunikace a účelové komunikace), 
b) místo nehody (křižovatka, železniční přejezd, nepřehledný úsek apod.), 
c) druh a počet havarovaných dopravních prostředků (osobní, nákladní, hromadná 

přeprava osob), 
d) charakter převáženého nákladu (zvířata, nebezpečné látky),  
e) meteorologické podmínky (teplota, déšť, mlha, náledí, sníh). 

Při dopravních nehodách dochází k: 
f) zranění osob, 
g) vzniku požáru a výbuchu, ohrožení životního prostředí, 
h) úniku pohonných a provozních kapalin, 
i) ohrožení převáženým nákladem, 
j) ohrožení (znehodnocení) převáženého nákladu, 
k) dopravním zácpám,  
l) omezení sjízdnosti a poškození komunikace nebo dopravních zařízení. 

6.25. Vyprošťování osob z havarovaných vozidel 
Cílem vyprošťovacích prací je získat přístup pro poskytnutí pomoci osobám (dále jen 

„zachraňovaným“) při dopravní nehodě. Součástí vyprošťovacích prací je také vytvoření 
prostoru  pro  bezpečné vyproštění zachraňovaných, zvířat a majetku.  

Vyprošťovací práce probíhají ve spolupráci se zasahujícími složkami IZS, především se 
zdravotnickou záchranou službou. 

Vyprošťovací práce ovlivňují především: 
a) druh, typ, technický stav a konstrukce havarovaných vozidel, 
b) rozsah a způsob poškození havarovaných vozidel, 
c) poloha a stabilita havarovaných vozidel po dopravní nehodě, 

Základní odborná příprava členů 
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d) počet zachraňovaných, rozsah a závažnost zranění, 
e) technické parametry vyprošťovacích nástrojů, 
f) okolnosti dopravní nehody a další překážky (předměty, stavby narušené dopravní 

nehodou apod.). 

6.26. Odstraňování následků dopravních nehod na pozemních 
komunikacích 

Následkem dopravních nehod vznikají situace, které ohrožují plynulost a bezpečnost 
silničního provozu nebo ohrožují životní prostředí. Zpravidla se jedná o ohrožení způsobené  

a) překážkami silničního provozu, např. havarovanými vozidly, převáženým nákladem, 
nebo poškozeným dopravním značením a zařízením, která zasahují do komunikace,  

b) dopravními omezeními vznikajícími i v důsledku omezení sjízdnosti komunikace, 
způsobené uniklými provozními kapalinami, nebo přepravovanými látkami nebo 
jiným nákladem. 

Jednotky provádí odstraňování následků dopravních nehod pouze tehdy, jestliže je 
ohroženo zdraví, životy osob, zvířat nebo životní prostředí, nebo při provádění odstraňování 
následků nehody hrozí riziko vzniku požáru, výbuchu nebo úniku nebezpečných látek nebo 
jiné ohrožení a je nutné provádět záchranné práce.  

Jednotky mohou na základě smluvního vztahu s vlastníkem nebo správcem komunikace 
nebo s tím, kdo havárii způsobil, provádět likvidační práce spojené s odstraňováním drobných 
úniků provozních látek, nebo znečištění komunikací. V rámci IZS lze k likvidačním pracím 
použít i jiné složky než jednotky, organizace poskytující služby v silničním provozu nebo 
využít institutu o osobní nebo věcné pomoci ve smyslu právních předpisů. 

6.27. Shrnutí úkolů hasiče u zásahu 
Hasiči na místě zásahu

 
(týká se všech hasičů i určených do různých funkcí na místě zásahu, 

např. velitelů jednotek, členů štábu velitele zásahu):  
 a) plní rozkazy a pokyny (povely) příslušných velitelů, znají úkol svůj a své jednotky, 

neopouští určené stanoviště pokud mu nehrozí bezprostřední ohrožení jeho života,  
samostatně a iniciativně využívají výhodné situace při změně okolností při zásahu,  

 b) postupují tak, aby zásahem případně způsobená škoda byla co nejmenší,  
 c) dodržují pravidla spojení,  
 d) provádějí průzkum v místě svého nasazení a zjištěné poznatky hlásí veliteli 

jednotky nebo veliteli úseku či sektoru anebo veliteli zásahu,  
 e) dbají na svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních hasičů, používají osobní ochranné 

pracovní prostředky,  
 f) nepoužívají oděvní doplňky a předměty nošené na těle nebo při sobě, kterých není 

pro činnost na místě zásahu třeba a které mohou být při zásahu poškozeny nebo které 
mohou ohrozit jejich zdraví,  

 g) varují ostatní při nebezpečí a učiní opatření k jejich záchraně, využívají všech svých 
znalostí při posouzení míry nebezpečí u zásahu,  

 h) využívají všech svých znalostí, zkušeností a technických možností požární 
techniky, věcných prostředků a zařízení požární ochrany, získaných při odborné 
přípravě, dodržují zásady uvedené v Cvičebním řádu jednotek požární ochrany - 
technický výcvik.  
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7. Činnost JPO při povodních 
V této kapitole se budeme obecně zabývat problematikou povodní. Rozebereme si jednotlivé 
typy povodní a také činnost jednotek v jednotlivých fázích povodně. 

7.1. Druhy povodní 
Základní dělení je do kategorií přirozené a zvláštní povodně. 

7.1.1. Přirozené povodně 
a) zimní a jarní povodně způsobené táním sněhu, případně v kombinaci s dešťovými 

srážkami. Tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a projevují se dále i v 
nížinných úsecích velkých toků; 

b) letní povodně způsobené dlouhotrvajícími dešti. Vyskytují se zpravidla na všech 
tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky. 

c) letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (často i přes 100 
mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území. 

d) zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy.  

7.1.2. Zvláštní povodně 
Zvláštní povodeň může vzniknout na vodohospodářských dílech zadržujících velké 

množství vody. K poškození tohoto díla může dojít vlivem několika situací ať již přetížení 
díla při přírodní povodni, únavou matriálu, prosakováním a dnes již je nutné počítat také 
s možností teroristického útoku. Tento druh povodní je naštěstí velice ojedinělý a v České 
republice dosud nebyl v širším měřítku zaznamenán, ale je nutno se na něj připravit. Jsou tedy 
zpracovány mapy dosahu jednotlivých mimořádných událostí a s těmito daty se soustavně 
pracuje. 

7.2. Činnost jednotek před povodní 
 Informace o vzniku povodně jsou většinou známy alespoň několik hodin předem 
zejména v případě povodní přirozených. V této době je stěžejním úkolem jednotek 
informování obyvatelstva o možném ohrožení, uvedení všech prostředků do akceschopnosti a 
také dle vývoje situace případná stavba protipovodňových hrází. 
 V závislosti na stavu úrovně hladiny vody v jednotlivých hlásných profilech (měřící 
stanice na tocích) se vyhlašují jednotlivé stupně povodňové aktivity.  

1. stupeň – stav bdělosti (1. SPA) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, 
pominou-li příčiny takového nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku 
nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlídková a hlásná služba. 

2. stupeň – stav pohotovost (2. SPA) se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené 
povodně přerůstá v povodeň. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných 
jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti. Aktivizují se povodňové 
orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na 
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zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového 
plánu. 

3. stupeň – stav ohrožení (3. SPA) se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího 
rozsahu, při ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení 
kritických hodnot sledovaných jevu a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti 
současně se zahájením nouzových opatření. Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby 
záchranné práce nebo evakuace. 

Stupně povodňové aktivity jsou obvykle vázané na dosažení nebo předpověď dosažení 
směrodatného limitu hladin nebo průtoku stanovených v povodňových plánech, informační 
zprávy předpovědní nebo povodňové služby, případně další skutečnosti charakterizující míru 
povodňového nebezpečí. Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlašování stupňů povodňové 
aktivity jsou obsaženy v povodňových plánech. Průběžně využitelné informace o aktuální 
situaci na vybraných vodních tocích a nádržích jsou obsaženy v teletextu CT 1 (str. 183), na 
webové stránce ČHMÚ www.chmi.cz nebo na webových stránkách správců povodí. 

7.3. Činnost JPO při povodni 
Činnost jednotek v průběhu povodně je velice činorodá a ve zkratce ji lze vymezit 

těmito pojmy: 
a) zabezpečovací povodňové práce – spočívají např. ve stavbě pytlových 

protipovodňových hrází příp. mobilních protipovodňových stěn, zajištění průtoku na 
zúžených profilech koryt (např. mosty) vytahováním naplavenin a v neposlední řadě také 
řízená evakuace obyvatel 

b) záchranné povodňové práce – zde řadíme zejména záchranu osob z postižených 
oblastí 

c) zajištění základních potřeb obyvatelstva a složek - náhradní doprava, zajištění 
zásobování potravinami, vodou, energií – zde jednotky sehrávají důležitou roli díky svému 
technickému vybavení, které umožňuje často jediný způsob zajištění základních potřeb 

7.4. Činnost jednotek po povodni 
Hlavním úkolem jednotek po povodni je obnovení narušených funkcí v zasaženém 

území.  
Jednotky proto provádějí zejména čerpání zatopených sklepů a níže položených míst, 

ze kterých by voda nemohla odtéci přirozenou cestou (je nutné nasadit vhodné typy čerpadel). 
Dalšími úkoly pak jsou odklízení různých naplavenin, ať již se jedná o vrstvy bláta, 

různé větve a nebo jiné předměty. Tato činnost je velice náročná zejména na množství sil, 
protože většinu těchto prací je nutno provádět ručně a tak jsou často nasazovány i jinak málo 
využívané jednotky, proto je nutné na tuto činnost brát zřetel při odborné přípravě. Při těchto 
pracích by se mohlo zdát, že bude jednotlivými členy podceněna možnost infekční nákazy a 
proto je nutné klást vysoký důraz na dodržování zásad osobní hygieny a používání svěřených 
ochranný pomůcek. 

Rovněž v době po povodni je velice podstatnou částí zajištění základních potřeb 
obyvatelstva viz výše. 

7.5. Shrnutí 
Povodně jsou velmi důležitou součástí činnosti mnoha dobrovolných jednotek požární 

ochrany a proto je vhodné tuto problematiku detailně školit v rámci odborné přípravy 
v jednotkách a přihlédnout ke konkrétním možným podmínkám nasazení dané jednotky. 

Problematika záchrany osob při povodních je samostatnou součástí odborné přípravy a 
vyžaduje značný rozsah. 
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8. Řády služeb v PO 

8.1. Řád analogové rádiové sítě (ARS) 
Takzvaný řád spojové služby určuje základní pravidla komunikace jednotek požární 

ochrany a vymezuje základní pojmy. Řád ARS je dnes určen především pro jednotky SDH, 
které na rozdíl od jednotek HZS disponují analogovými radiostanicemi. Jednotky HZS dnes 
přešly na digitální systém nazývaný MATRA nebo také PAEGAS, tento systém je pro 
jednotky SDH až na několik výjimek cenově nedostupný a proto se o něm zmíním pouze 
orientačně. 
 Digitální systém funguje na principu mobilního telefonu, kdy je nutné pro úspěšnou 
komunikaci zajistit pokrytí signálem. V případě použití pro komunikaci na místě mimořádné 
události lze přepnout do takzvaného přímého režimu nezávislého na signálu. 

8.1.2. Kmitočty 
 V požární ochraně je používáno několik kmitočtů a každý z nich má přesně vymezen 
svůj účel, pro který smí být používán. Umístění kmitočtů na jednotlivých pozicích 
radiostanice může být individuální a proto je nutno se s ním detailně seznámit. 
 Celostátní kmitočty: 

a) kmitočet I (4) se používá pro komunikaci JPO s OPIS 
b) kmitočet K (6) se používá jen při zásahu. Při součinnostním  zásahu s JPO HZS 

podniků, SDH obcí a podniků pracují  jejich radiostanice na tomto kmitočtu. Jiné 
použití je  nepřípustné a není dovoleno 

c) kmitočet N (9) smí být použit jen na základě povolení velitele zásahu v případě, kdy 
rozsah zásahu a počty radiostanic  pracujících na kmitočtu "K" v jednom prostoru 
zásahu vedou  ke vzájemnému přehuštění provozu a tím k ohrožení činnosti  
nasazených JPO, kmitočet N smí být použit k ostatním činnostem pouze u  
radiostanice s výkonem maximálně 1 W (Watt) a neziskovými anténami 
Okresní kmitočty jsou přiděleny každému konkrétnímu okresu a jsou určeny pro 

spojení mezi základnovými a vozidlovými radiostanicemi. 
Převaděčové kmitočty jsou určeny pro provoz převaděčové sítě k pokrytí členitého 

terénu rádiovým signálem v místech, kde nelze uskutečnit spojení na okresním kmitočtu. V 
místě použití nahrazují okresní kmitočet. 

Obsluha základnové radiostanice OPIS HZS v případě nekázně v rádiové síti provozně 
podřízených JPO HZSP, SDH obcí a podniků má povinnost vstoupit do této sítě a upozornit 
na nutnost dodržování provozní kázně. 

8.1.3. Druhy radiostanic 
Základnová radiostanice je radiostanice pevně umístěná v budově. Většinou se jedná 

o radiostanice na operačních střediscích nebo hasičských stanicích či zbrojnicích, jsou 
vybaveny celostátními a příslušnými okresními a převaděčovými kmitočty. 
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Radiostanice vozidlová je pevně spojená s vozidlem, používá pevnou anténu a 
zdrojem energie je samotné vozidlo. Tyto radiostanice jsou většinou vybaveny stejnými 
kmitočty jako základnové stanice. 

Radiostanice přenosná (ruční, kapesní) je mobilní radiostanice určená pro jednotlivé 
členy družstva a velitele. Může být určena pro strojníka, který však většinou zajišťuje provoz 
vozidlové stanice. Pro členy družstva je většinou vybavena pouze celostátními kmitočty, 
velitelé mají často také okresní kmitočty. 

8.1.4. Volací značky 
Volací značky se používají k identifikaci každé radiostanice a jejich použití je dáno 

charakterem rádiových sítí a druhem rádiového provozu. V rádiových sítích PO se používají 
a) volací značky uvedené v Povolení nebo Dokladu – vždy začínají písmenem P poté 

jsou dvě písmena identifikující územní příslušnost k okresu, poté následují 3 číslice 
označující danou radiostanici. Např. POS 100 je OPIS HZS MSK. 

b) otevřené volací značky – jako otevřené  volací  značky   se  používají   názvy  funkcí  
u   zásahu,  resp. složky IZS, např.  "velitel  zásahu",  "velitel úseku 1",  "strojník",  
"letecká  záchranná služba", "policie" atd. 

c) oběžníková volací značka " všem, všem, všem " – oběžníkovou volací značku má 
právo použít řídící rádiová stanice (VZ) ve své rádiové síti pro předání zprávy, která 
je určena všem, většině nebo předem určeným radiostanicím vlastní sítě 

d) stálé volací značky – jsou přiřazeny jednotlivým funkcím, např. krajský ředitel. 

8.1.5. Zkouška spojení 
Při zkoušce spojení se po uvedení volacích značek provede dotaz na kvalitu spojení 

("PTA 100, zde PTA 101, jak mě slyšíte, příjem"). Volaná radiostanice je povinna volající 
radiostanici potvrdit slyšitelnost (např. "PTA 101, zde PTA 100, slyším dobře, příjem"). 
Volající radiostanice, která prováděla zkoušku spojení, potvrdí přijetí odpovědi od volané 
stanice s tím, že rovněž uvede kvalitu uskutečněného spojení (“PTA  100, zde PTA 101, 
slyším také dobře, příjem“). 

8.2. Řád chemické služby 
Řád chemické služby upravuje jednotný výkon chemické služby (dále jen „CHS“), 

stanoví základní úkoly při zabezpečení provozuschopnosti, používání, zkoušení a kontrolách, 
údržbě a skladování věcných prostředků CHS (dále jen „prostředky CHS“) a vymezuje 
jednotné používání prostředků CHS. 

8.3. Řád technické služby 
Řád technické služby upravuje jednotný výkon technické služby (dále jen „TS“) a 

stanoví základní úkoly při zabezpečení provozuschopnosti, používání, zkoušení a kontrolách, 
údržbě a skladování věcných prostředků TS (dále jen „prostředky TS“) a vymezuje jednotné 
používání prostředků TS. 

8.4. Řád strojní služby 
Řád strojní služby stanoví základní úkoly při zabezpečení provozuschopnosti, 

provozování, údržbě a skladování (dále jen „akceschopnost“) prostředků strojní služby, 
zejména požární techniky (dále jen „PT“) a vybraných věcných prostředků požární ochrany 
(dále jen „VPPO“). 
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9. Nebezpečné látky 

9.1. Nebezpečnost látek 
 Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky jsou látky nebo přípravky, mají jednu 
nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou klasifikovány jako:  

a) výbušné; jimi jsou pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité látky a přípravky, které 
mohou exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, přičemž rychle uvolňují plyny, 
a které, pokud jsou v částečně uzavřeném prostoru, za definovaných zkušebních podmínek 
detonují, rychle shoří nebo po zahřátí vybuchují, 

b) oxidující; jimi jsou látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve 
styku s jinými látkami, zejména hořlavými, 
  c) extrémně hořlavé; jimi jsou kapalné látky a přípravky, které mají extrémně nízký 
bod vzplanutí a nízký bod varu, a nebo plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve styku 
se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku, 

d) vysoce hořlavé; jimi jsou: 
1. látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve 
styku se vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie, 
2. pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém styku se 
zdrojem zapálení a které pokračují v hoření nebo vyhořely po jeho odstranění, 
3. kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí, 
4. látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují 
vysoce hořlavé plyny v nebezpečných množstvích, 

  e) hořlavé; jimi jsou kapalné látky nebo přípravky, které mají nízký bod vzplanutí, 
  f) vysoce toxické; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při 
průniku kůží ve velmi malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické 
poškození zdraví, 

g) toxické; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku 
kůží v malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví, 

h) zdraví škodlivé; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při 
průniku kůží mohou způsobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví, 

i) žíravé; jimi jsou látky nebo přípravky, které mohou zničit živé tkáně při styku s 
nimi, 

j) dráždivé; jimi jsou látky nebo přípravky, které mohou při okamžitém, dlouhodobém 
nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemají žíravé účinky, 

k) senzibilizující; jimi jsou látky nebo přípravky, které jsou schopné při vdechování, 
požití nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost, takže při další expozici dané látce nebo 
přípravku vzniknou charakteristické nepříznivé účinky, 

l) karcinogenní; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo 
průniku kůží mohou vyvolat rakovinu nebo zvýšit její výskyt, 

m) mutagenní; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo 
průniku kůží mohou vyvolat dědičné genetické poškození nebo zvýšit jeho výskyt, 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Nebezpečné látky Hodina: 

20. 
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KEMLERŮV 
KÓD 

 

UN KÓD 

n) toxické pro reprodukci; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo 
požití nebo průniku kůží mohou vyvolat nebo zvýšit výskyt nedědičných nepříznivých účinků 
na potomstvo nebo zhoršení mužských nebo ženských reprodukčních funkcí nebo schopností, 
  o) nebezpečné pro životní prostředí; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vstupu 
do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo pozdější 
nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí. 

9.2. Značení nebezpečných látek 
 Podle mezinárodních dohod o přepravě nebezpečných látek po 
silnici (ADR) a železnici (RID) a našich národních předpisů jsou 
Kemlerův a UN kód součástí výstražné identifikační tabulky oranžové 
barvy o rozměrech 30x40 cm. Je umístěna na boku a na zadní a přední 
části. 

9.2.1. Kemlerův kód 
 Kemlerův kód je dvoumístná až třímístná kombinace čísel, která je v některých 
případech doplněna znakem „X“. 

2 Unikání plynu tlakem nebo chemickou reakcí 
3 Hořlavost kapalin (par) a plynů 
4 Hořlavost tuhých látek 
5 Vznětlivost (podporující hoření) 
6 Jedovatost 
7 radioaktivita 
8 Žíravost 
9 Nebezpečí prudké samovolné reakce 
X       Látka nesmí přijít do kontaktu s vodou! 

9.2.2. UN kód 
 Jedná se o unikátní kód označující vždy určitou skupinu látek stejných vlastností, je 
vždy čtyřmístný. Konkrétní význam lze nalézt ve speciálních databázích umístěných mimo 
jiné také na operačních a informačních střediscích.  

9.2.3. Další způsoby značení 
 Ve Velké Británii a v databankách nebezpečných látek se také používá systém 
HAZCHEM, který není určen k identifikaci látky, ale dává návod pro vhodnou taktiku 
zásahu, použití hasiva či stupeň ochrany zasahujících. Je tvořen vždy jednou číslicí a jedním 
písmenem. 
 Ve USA se pro rychlé posouzení nebezpečí látky používá systém DIAMANT. Stejně 
jako HAZCHEM není určen k identifikaci látky, ale opět dává návod k zásahu. Graficky je 
proveden jako kosočtverec dělený na čtyři části, které mají každá svůj význam. 

9.3. Taktika zásahu 
 Je samostatnou částí přípravy velitelů, zmíníme tedy pouze základní pojmy a postupy: 

• příjezd na místo a identifikace 
• nebezpečné zóny, vnější zóna a v ní týlový prostor, nástupní prostor a dekontaminační 

prostoru 
• zásady dekontaminace 
• způsoby ochrany 
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Značení tlakových lahví 
Plyn   Staré Barva   Nové Barva   Poznámka 

Kyslík   

 modrá    bílý vrchlík     

Acetylén   

 bílá    kaštanový 
vrchlík 

  V případě,že válcová část 
zůstane v původní bílé 
barvě,je nutné mít na 

zřeteli,že takto označená 
láhev nepatří mezi 
medicinální plyny ! 

Argon   

 hnědá    tmavě 
zelený 
vrchlík 

    

Dusík   

 zelená    černý 
vrchlík 

    

Oxid 
uhličitý 

  

 černá    šedý 
vrchlík 

    

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Nebezpečné látky 
doplňující materiály 

Hodina: 

20. 
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Helium   

 hnědá    hnědý 
vrchlík 

(může být i 
jasně 

zelený) 

    

Xenon 
Krypton 
Neon 

  

 šedá    jasně 
zelený 
vrchlík 

    

Vodík   

 červená    červená   Barva zůstává stejná,proto 
láhve s tímto plynem 
označení N nemají. 

Formovací 
plyn (směs 
dusíku a 
vodíku) 

  

 červená    červený 
vrchlík 

  Láhve s tímto plynem nesmí 
mít válcovou část s 

původním červeným nátěrem 
! 

Směs 
argonu a 

oxidu 
uhličitého 

  

 šedá    jasně 
zelený 
vrchlík 

    

Stlačený 
vzduch 

  

 šedá    jasně 
zelený 
vrchlík 
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Kyslík 
medicinální 

  

 modrá s 
bílým 

vrchlíkem 

   bílá     

Oxid dusný 
medicinální 

  

 šedá s 
bílým 

vrchlíkem 

   bílá s 
modrým 

vrchlíkem 

    

Oxid 
uhličitý 

medicinální 
  

 černá s 
bílým 

vrchlíkem 

   bílá s 
šedým 

vrchlíkem 

    

Vzduch 
medicinální 

  

 stříbrná s 
bílým 

vrchlíkem 

   bílá s 
černobílým 
vrchlíkem 

    

Směs helia 
a kyslíku 

medicinální 
  

 modrá s 
bílým 

vrchlíkem 

   bílá s 
hnědobílým 
vrchlíkem 

    

Směs 
kyslíku a 

oxidu 
uhličitého 

medicinální 

  

 modrá s 
bílým 

vrchlíkem 

   bílá s 
šedobílým 
vrchlíkem 
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Směs 
kyslíku a 

oxidu 
dusného 

medicinální 

  

 modrá s 
bílým 

vrchlíkem 

   bílá s 
modrobílým 
vrchlíkem 

    

Syntetický 
vzduch 

medicinální 
  

 modrá s 
bílým 

vrchlíkem 

   bílá s 
černobílým 
vrchlíkem 

    

 
Barevné značení platí pro všechny láhve na plyny s výjimkou topných plynů a 

hasicích přístrojů.Nové značení se od starého odlišuje vyznačením minimálně dvěma písmeny 
N vyznačenými na vrchlíku láhve vzájemně proti sobě.Válcová část nově značených láhví dle 
dohody výrobců plynů může zůstat v původní barvě,v barvě vrchlíku nebo v šedé barvě,pokud 
není u zvláštních případů uvedeno v poznámce jinak.Z hlediska taktiky zásahu je nutné si 
zejména zapamatovat,že z hlediska šíření požáru jsou značně nebezpečné láhve s novým 
označením v barvách bílé,kaštanově hnědé a červené na vrchlíku (u medicinálních plynů 
směsí s kyslíkem nebezpečí roste s koncentrací kyslíku).  
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Kód HAZCHEM 
Systém se používá ve Velké Británii a v databankách o nebezpečných látkách. Není 

určen na identifikaci látky, ale dává návod na vhodné hasivo, ochranu zasahujících a opatření 
ke snížení nebezpečí při úniku látky. Informační systém je složen z číslice a skupiny písmen. 
Číslice je vždy první a charakterizuje doporučenou hasební látku. Písmeno na druhém místě 
informuje o potřebném stupni ochrany, dalších možných reakcích a způsobu zacházení s NL. 
Písmeno na třetím místě upozorňuje na potřebu evakuace. 

 

 

1 – VODNÍ PROUD,  2 – VODNÍ MLHA,  3 – PĚNA,  4 – SUCHÁ HASIVA 

Označení vozidla, 
obalu 

Pomocný 
význam 

Opatření vzhledem k nutnosti 
použití ochranných prostředků 

Opatření vzhledem k 
látce 

P v ÚPLNÁ  

R  OCHRANA  

S  DÝCHACÍ PŘÍSTROJE  

 v DÝCHACÍ PŘÍSTROJE pouze 
při požáru nebo rozkladu 

ZŘEDIT             
(uvážit vliv na životní 

prostředí) 

T  DÝCHACÍ PŘÍSTROJE  

  DÝCHACÍ PŘÍSTROJE pouze 
při požáru nebo rozkladu 

 

W v ÚPLNÁ  

X  OCHRANA  

Y  DÝCHACÍ PŘÍSTROJE  

T T v DÝCHACÍ PŘÍSTROJE pouze 
při požáru nebo rozkladu 

OHRADIT 

Z  DÝCHACÍ PŘÍSTROJE  

  DÝCHACÍ PŘÍSTROJE pouze 
při požáru nebo rozkladu 

 

E  UVÁŽIT EVAKUACI  

 
VODNÍ MLHA  není-li použit roztříštěnou vodu, 
 
SUCHÉ HASIVO látka nesmí přijít do styku s vodou, 
 

T 

S 

Y 

Z 

1T 
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v   „v“ není součástí označení, látka může prudce nebo výbušně reagovat 
z následujících možných důvodů: vlivem horka nebo otřesu, teplota 
vzplanutí pod 55oC, reakce s organickými materiály nebo hořlavými 
látkami, reakce s vodou, výbušný prach, 

 
ÚPLNÁ OCHRANA protichemický oblek a izolační dýchací přístroj, 
 
DÝCHACÍ PŘÍSTR. izolační dýchací přístroj, ochranné rukavice a požární ochranný oblek, 
 
ZŘEDIT  látku lze se souhlasem provozovatele spláchnout velkým 

množstvím vody do kanalizace, 
 
OHRADIT je nutné všemi prostředky zabránit úniku látky do kanalizace nebo 

vodotečí, 
 
UVÁŽ. EVAKUACI uvážit možnost evakuace, látka může ohrozit okolí z těchto důvodů: 

vysoce hořlavý plyn (je třeba zjistit relativní hustotu ke vzduchu), 
nebezpečí výbuchu nebo explozivního hoření, vysoce toxický nebo 
dusivý plyn. 

 

Diamant 

Diamant je systémem rychlého posouzení nebezpečí při nehodách s nebezpečnými 
látkami, který slouží pro rychlou a jednotnou orientaci o jejich vlastnostech. Používá se 
k označování obalů v USA a je součástí některých databank nebezpečných látek. Není určen 
pro přímou identifikaci látky. Je založen na označování NL etiketou ve tvaru kosočtverce, 
který je rozdělen na čtyři barevná pole: modré charakterizuje nebezpečí poškození zdraví, 
červené nebezpečí požáru, žluté nebezpečí reaktivity a bílé pole specifické nebezpečí. 
Všechna nebezpečí jsou podle intenzity rozdělena na stupně 0 – 4, přičemž nebezpečí roste 
s rostoucím číslem. 

Nebezpečí poškození zdraví 
4 Mimořádně nebezpečné! Zabránit jakémukoliv kontaktu bez speciální ochrany 

(izolační dýchací přístroj, protichemický oblek) s parami nebo kapalinou.  
3 Velice nebezpečné! Pobyt v zasažené oblasti pouze v protichemickém obleku 

s dýchacím přístrojem. 
2 Nebezpečné! Pobyt v zasažené oblasti pouze v dýchací technice a ochranném 

obleku. 
1 Málo nebezpečné! Dýchací přístroj doporučen. 
0 Bez vlastního nebezpečí. 

Nebezpečí požáru 
4 Extrémně lehce zápalný při všech teplotách. 
3 Nebezpečí vznícení při normální teplotě. 
2 Nebezpečí vznícení při ohřátí. 
1 Nebezpečí iniciace při silném tepltním působení 
0 Bez nebezpečí zničení za normálních okolností. 
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Nebezpečí spontánní reakce 
4 Velké nebezpečí exploze! Vytvořit vnější a nebezpečnou zónu. Při požáru 

evakuovat ohroženou oblast. 
3 Nebezpečí výbuchu při působení horka nebo při velkém otřesu, při nárazu apod. 

Vytvořit vnější a nebezpečnou zónu. Hašení pouze z bezpečné vzdálenosti, 
bezpečnostní opatření. 

2 Možnost prudké chemické reakce! Vnější a nebezpečná zóna, hasební zásah pouze 
z bezpečné vzdálenosti. 

1 Při silném zahřátí nestabilní! Bezpečnostní opatření jsou nutná. 
0 Za normálních podmínek bez nebezpečí. 

Specifické nebezpečí 

prázdné pole k hašení lze použít vodu 
W k hašení nesmí být použita voda, lze očekávat chemickou reakci 

 při úniku látky hrozí radioaktivní nebezpečí 
OXY látka působící jako oxidační činidlo 
ALK silná zásada 
COR velké korozivní (žíravé) účinky 
ACID silná kyselina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEBEZPEČÍ POŽÁRU 

SPECIFICKÉ NEBEZPEČÍ 

POŠKOZENÍ 
ZDRAVÍ 

NEBEZPEČÍ 
SPONTÁNNÍ 
REAKCE 
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Nebezpečné látky a jejich popis a označení 
Třída Popis Označení 

1 Výbušné látky a předměty 

 
2 Plyny 

 
3 Hořlavé kapaliny 

 
4.1 Hořlavé tuhé látky 

 
4.2 Samozápalné látky 
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4.3 Látky, které při styku s vodou 
vyvíjejí hořlavé plyny 

 
5.1 Látky podporující hoření 

 
5.2 Organické peroxidy 

 
6.1 Jedovaté látky 

 
6.2 Infekční látky 

 
7 Radioaktivní látky 

 
8 Žíravé látky 

 
9 Jiné nebezpečné látky a předměty 
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Výstražné symboly nebezpečných vlastností látek 
Symbol Význam 

 

Výbušnost 

 

Nebezpečnost pro životní prostředí 

 

Vysoká toxicita 

 

Toxicita 

 

Žíravost 

 

Dráždivost 
Pokud je značka Xi nahrazena Xn jedná se o zdravotní 
škodlivost 

 

Extrémní hořlavost 

 

Vysoká hořlavost 

 

Podporující hoření 
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R – věty (Rizikové věty) 
Označení Význam 

R 1 Výbušný v suchém stavu. 
R 2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, požáru nebo působením jiných iniciačních 

zdrojů. 
R 3 Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, požáru nebo působením jiných 

iniciačních zdrojů. 
R 4 Vytváří vysoce výbušné sloučeniny kovů. 
R 5 Zahřívání může způsobit výbuch. 
R 6 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu. 
R 7 Může způsobit požár. 
R 8 Styk s hořlavým materiálem může způsobit požár. 
R 9 Výbušný při styku s hořlavým materiálem. 

R 10 Hořlavý. 
R 11 Vysoce hořlavý. 
R 12 Extrémně hořlavý. 
R 14 Prudce reaguje s vodou. 
R 15 Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny. 
R 16 Výbušný při styku s oxidujícími látkami. 
R 17 Samovznětlivý na vzduchu. 
R 18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. 
R 19 Může vytvářet výbušné peroxidy. 
R 20 Zdraví škodlivý při vdechnutí. 
R 21 Zdraví škodlivý při styku s kůží. 
R 22 Zdraví škodlivý při požití. 
R 23 Toxický při vdechování. 
R 24 Toxický při styku s kůží. 
R 25 Toxický při požití. 
R 26 Velmi toxický při vdechování. 
R 27 Velmi toxický při styku s kůží. 
R 28 Velmi toxický při požití. 
R 29 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou. 
R 30 Při používání se může stát vysoce hořlavým. 
R 31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. 
R 32 Uvolňuje velmi toxický plyn při styku s kyselinami. 
R 33 Nebezpečí kumulativních účinků. 
R 34 Způsobuje poleptání. 
R 35 Způsobuje těžké poleptání. 
R 36 Dráždí oči. 
R 37 Dráždí dýchací orgány. 
R 38 Dráždí kůži. 
R 39 Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků. 
R 40 Možné nebezpečí nevratných účinků. 
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí. 
R 42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování. 
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 
R 44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. 
R 45 Může vyvolat rakovinu. 
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R 46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností. 
R 48 Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví. 
R 49 Může vyvolat rakovinu při vdechování. 
R 50 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
R 51 Toxický pro vodní organismy. 
R 52 Škodlivý pro vodní organismy. 
R 53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 
R 54 Toxický pro rostliny. 
R 55 Toxický pro zvířata. 
R 56 Toxický pro půdní organismy. 
R 57 Toxický pro včely 
R 58 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. 
R 59 Nebezpečný pro ozónovou vrstvu. 
R 60 Může poškodit reprodukční schopnosti. 
R 61 Může poškodit plod v těle matky. 
R 62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. 
R 63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. 
R 64 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. 
R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. 

S – věty (Bezpečnostní věty) 
S 1 Uchovávejte pod uzamčením. 
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 3 Uchovávejte v chladu. 
S 4 Uchovávejte mimo obytné objekty. 
S 5 Uchovávejte pod ... (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a 

distributor). 
S 6 Uchovávejte pod ... (inertní plyn specifikuje výrobce, dovozce a distributor). 
S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
S 8 Uchovávejte obal suchý. 
S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. 

S 12 Neuchovávejte obal těsně uzavřený. 
S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
S 14 Uchovávejte odděleně od ...(vzájemně se vylučující látky uvede výrobce, 

dovozce a distributor). 
S 15 Chraňte před teplem. 
S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. 
S 17 Uchovávejte mimi dosah hořlavých materiálů. 
S 18 Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte. 
S 20 Nejezte a nepijte při používání. 
S 21 Nekuřte při používání. 
S 22 Nevdechujte prach. 
S 23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce, 

dovozce, distributor). 
S 24 Zamezte styku s kůží. 
S 25 Zamezte styku s očima. 
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 

pomoc. 
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S 27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. 
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím .... (vhodnou kapalinu 

specifikuje výrobce, dovozce, distributor). 
S 29 Nepřipust'te vniknutí do kanalizace. 
S 30 K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu. 
S 33 Proved'te preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. 
S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. 
S 36 Používejte vhodný ochranný oděv. 
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice. 
S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu 

dýchacích orgánů. 
S 39 Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej. 
S 40 Podlahy a znečištěné předměty čistěte ... (specifikuje výrobce). 
S 41 V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte zplodiny. 
S 42 Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodné vybavení k ochraně 

dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce, dovozce a distributor). 
S 43 V případě požáru použijte ... (uved'te konkrétní typ hasícího zařízení. Zvyšuje-li 

riziko voda, připojte "Nikdy nepoužívat vodu"). 
S 45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 

(pokud možno ukažte toto označení). 
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 

označení. 
S 47 Uchovávejte při teplotě nepřesahující .... °C (specifikuje výrobce, dovozce a 

distributor). 
S 48 Uchovávejte ve zvlhčeném stav (vhodnou látku specifikuje výrobce, dovozce a 

distributor). 
S 49 Uchovávejte pouze v původním obalu. 
S 50 Nesměšujte s ..... (specifikuje výrobce, dovozce a distributor). 
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 
S 52 Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy. 
S 53 Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce. 
S 56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo 

nebezpečných odpadů. 
S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. 
S 59 Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci. 
S 60 Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. 
S 61 Zabraňte uvolňování do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo 

bezpečnostní listy. 
S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a 

ukažte tento obal nebo označení. 
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10. Technické prostředky 

10.1. Přívodní příslušenství 

10.1.1. Sací koš 
Sací koš je armatura, která zabraňuje samovolnému vypuštění sacího vedení a slouží 

jako filtr zabraňující vstupu nežádoucích předmětů do sacího vedení. V případě vniknutí 
nečistot do požárního čerpadla by mohlo dojít k jeho poškození, v jiném případě 
k předčasnému opotřebení. Požární sací koš se může ucpat (zpravidla jen částečně) 
nežádoucími předměty nebo listím, proto je vstupní  plocha požárního sacího koše volena tak, 
aby byla 2,5 krát větší než je průřez sací požární hadice.  

Sací koše jsou vyrobeny ze slitiny lehkých kovů a jsou složeny z následujících částí 
• těleso sacího koše  
• koš 
• páka 
• zpětný ventil 
• těsnění 
Těleso sacího koše je osazeno vedením zpětného ventilu. Jeho horní část je opatřena 

závitem a plochou, sloužící k uložení pryžového těsnění.  Na vnější straně sacího koše jsou 
nálitky, umožňující zachycení sacího koše hákovým klíčem. 

Koš tvoří spodní část tělesa sacího koše. Má tvar komolého kužele a je opatřen otvory na 
sací straně (vstup čerpané vody), které jsou opatřeny pozinkovaným sítem a otvorem pro páku 
na ovládání zpětného ventilu. Uvnitř je  opatřen plochým sedlem zpětného ventilu a ze strany 
vnější závitem, kterým se koš připevňuje k tělesu sacího koše. 

Zpětný ventil je veden ve vedení umístěném v tělese sacího koše a má tvar talíře.  Spodní 
část tohoto vedení je zhotovena ze tří opracovaných plochých odlitků. Vrchní část tvoří 
kulový dřík. Ve střední části zpětného ventilu nad kuželem, je talíř opatřen rovnou dosedací 
plochou. 

Páka je vyrobena z ocele a na obou stranách opatřena otvory, kdy menší otvor slouží 
k uložení páky ve spodní části tělesa sacího koše. Druhý otvor, větší, slouží k zavěšení 
karabiny ventilového lana, kterým se pak ovládá, přes páku, zpětný ventil sacího koše. Tahem 
za ventilové lano působí přes páku síla na spodní část kužele talíře zpětného ventilu. Tím se 
zpětný ventil zvedne a uvolní tak průchod vody ze sacích požárních hadic. 

Těsnění je zhotoveno z pryže a je součástí každého sacího koše. 
Důležité je vědět, že při práci se sacím košem (při čerpání vody) musí být sací koš 

ponořen minimálně 25 až 30 cm pod hladinu vody, v jiném případě vznikne vír, který umožní 
přístupu vzduchu do sacích požárních hadic s následným přerušením vodního sloupce. Je-li to 
možné, doporučuje se ponoření sacího koše asi 70 cm pod hladinu vody. Je-li čerpána voda ze 
znečištěných nebo bahnitých vodních zdrojů používá se k ochraně sacího řádu, respektive 
požárního sacího koše před zacpáním, ochranný koš. Zpravidla bývá upleten z proutí nebo 
umělohmotných pásků. Prohlídka sacího koše se provádí po každém použití. Kontroluje se 
celkový stav tělesa sacího koše a funkčnost zpětného ventilu včetně kontroly závitů. Zkoušení 
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sacího koše se provádí 1 x za rok. Sací koš se postaví na rovnou plochu a nalije se voda nad 
zpětný ventil. Voda nesmí ventilem protékat ale pouze prokapávat. 

10.1.2. Sací požární hadice 
Je požární hadice tuhé konstrukce určená k odběru vody z vodního zdroje pomocí 

požárního čerpadla. Slouží k vytvoření sacího řádu od zdroje požární vody k požárnímu 
čerpadlu na základě rozdílu barometrického tlaku a tlaku nižšího než je barometrický 
(podtlak), který je vyvolán pomocí vývěvy požárního čerpadla. Klasické sací požární hadice 
se vyrábí z vrstvené pryže, prokládané textilními vrstvami. Proti vzniku deformací a pro 
zachování kruhového průřezu jsou stěny vyztuženy šroubovicí (spirálou) z ocelového 
pozinkovaného drátu, která je vložena ve vnitřní pryžové vrstvě nebo na povrchu sací hadice. 
Novější provedení sacích požárních sacích hadic se odlišuje od provedení  klasického tím, že 
jsou použity plasty a tím je změněna i konstrukce sacích hadic. Nosná kostra těchto sacích 
hadic je tvořena šroubovicí vyrobené z velmi odolných a pružných polymerů. Šroubovice je 
zalita v měkčím poddajném termoplastu, který tvoří stěny sací hadice. Plastové sací hadice se 
vyznačují mnohými výhodami proti sacím hadicím klasickým, hlavně nižší hmotností, větší 
ohebností a pružností a také možností používání plastových sacích hadic při teplotách 
v rozmezí od – 25 oC do + 55 oC. 
 Každá sací požární hadice je opatřena na jednom konci 
závitovým hrdlem a na druhém hrdlem s převlečnou maticí 
(sací šroubení). Sací hadice mohou být též vybaveny nejen 
sacím šroubením, ale i sací hadicovou spojkou. V praxi se 
nejvíce používá sacích hadic se sacím šroubením. 

Prohlídka se provádí (u obou druhů sacích požárních hadic) po každém použití sací 
požární hadice. Provádí se vizuální prohlídka sacích hadic uvnitř i vně, kontrola šroubení a 
závitů a kontrola těsnění v převlečné matici. 

10.1.3 Ventilové lano 
Je určeno pro otevírání ventilu sacího koše nebo ejektoru. Lanem se ovládá páka 

zpětného ventilu sacího koše nebo ejektoru při vypouštění vody ze sacího řádu po skončení 
čerpání. Nebude-li voda ze sacího řádu vypuštěna, stane se manipulace s tímto řádem 
namáhavá a může dojít k poškození sacích hadic. Vyrábí se z  konopných nebo 
polyamidových vláken. Konopná lana jsou stáčená ze tří pramenů. Oba druhy lan jsou na 
obou koncích zakončeny oky s karabinou. Lana o délce 12 m a průměru 6 mm jsou určena 
k otevírání ventilu sacího koše, lana o délce 25 m a průměru 8 mm pak k otevírání ventilu 
ejektoru. Ventilová lana jsou navinuta na vidlici na lana a takto se ukládají na vozidle. 
Karabina musí zůstat při navinutí lana na vrchu. 

10.1.4. Záchytné lano 
Je určeno k jištění sacího hadicového vedení, ke spouštění sacího vedení do vodního 

zdroje a naopak, k zachycení tíhy sacího vedení a k dalším pomocným úkonům. Záchytná 
lana se vyrábí z konopí nebo polyamidových vláken. Konopná lana jsou stáčena ze čtyř 
pramenů. Záchytná lana jsou na obou svých koncích zakončena oky. V jednom z ok je 
vložena karabina. Je důležité vědět, že pevnost zapletení ok nesmí být menší než pevnost lana. 
K odlišení záchytných lan od jiných druhů lan spočívá v napuštění konců záchytného lana 
anilinovou červení v délce 200 mm. Toto označení je charakteristickým znakem záchytných 
lan a nemělo by tudíž dojít při používání lan k jeho záměně za jiná lana (záchranná apod.). 
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10.1.5. Hadicový sběrač 
Je armatura sloužící ke spojování několika požárních 

hadicových vedení do jednoho společného toku. Převážně se 
používá k přívodu vody od hydrantu do požárního čerpadla, při 
dálkové dopravě vody dvěma tlakovými požárními hadicovými 
vedeními, při dodávce vody do lafetových proudnic požárních 
plošin a podobně.  

Hadicový sběrač se skládá z tělesa sběrače umožňujícího připojení tlakových hadic a 
připojení sběrače na jinou armaturu.  Vtoková hrdla hadicového sběrače (zpravidla dvě) jsou 
upravena pro napojení tlakových hadic 75, výtokové hrdlo pak šroubením 110 nebo hrdlovou 
spojkou. Hadicové sběrače se používají i v provedeních osazených na vstupních hrdlech 
hrdlovými spojkami 52 a na výstupním hrdle pak hrdlovou spojkou 75. Nejčastěji 
frekventované hadicové sběrače mají dvě vtoková a jedno výtokové hrdlo. V tělese 
hadicového sběrače je instalována pohyblivá klapka, která může v případě potřeby, respektive 
při poklesu průtoku vody nebo při úplném zastavení průtoku v některém ze vtokových hrdel 
uzavřít jedno z těchto hrdel. Jedná se na příklad o případ, kdy dojde k poškození tlakového 
hadicového vedení. Klapka pak uzavře jedno hrdlo (kde došlo k poklesu tlaku) a zabrání tak 
unikání vody (toku vody) do poškozené větve tlakového vedení.Vyroben je ze slitiny lehkých 
kovů. Vnitřní opracování musí být dostatečné, aby nedocházelo k enormním tlakovým 
(hydraulickým) ztrátám.   

10.1.6. Hadicový přechod 
Je definován jako armatura sloužící ke spojování hadic s rozdílnými spojkami, respektive 

ke spojování dvou požárních spojek různých typů nebo průřezů. Hadicové přechody se 
označují podle průřezů armatur, které chceme vzájemně propojit. Nejčastěji se v praxi 
používá hadicových přechodů v sacím příslušenství 

o 150/110 
o 125/110 

ke spojování sacího šroubení a 
tlakových požárních hadic  

o 110/75 
nebo ke spojování tlakových 
požárních hadic 

o 75/52 
o 52/25 a podobně 

10.1.7. Ejektory 
Ejektory jsou ve svém principu  proudová čerpadla. Jsou určeny pro čerpání vody 

z větších sacích výšek než jsou schopny zabezpečit odstředivá čerpadla a k odčerpávání 
znečištěné vody.  K samotné činnosti ejektoru – proudového čerpadla je nutno dodávat do 
tohoto zařízení tlakovou vodu (z požárního čerpadla, hydrantu apod.). Princip je založen na 
vstupu tlakové vody do ejektoru (tlakovou požární hadicí), která vstupuje do hubice, přisává 
vodu z místa čerpání (vložení ejektoru) přes sací koš ejektoru. Smíšená voda (vstupující a 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Technické prostředky Hodina: 

22. 



140 / 60 
Licence pro: Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje 

přisátá) postupuje do difuzoru a poté vystupuje tlakovou požární hadicí, kterou je odváděna 
do žádoucího místa použití tohoto množství vody. K odvodnění a snazšímu vyjmutí ejektoru 
z místa čerpání je zapotřebí uvolnit pomocí ventilového lana zpětný ventil sacího koše 
ejektoru. 

V praxi se zpravidla používají dva základní druhy ejektorů. Ejektor ležatý a ejektor 
stojatý. Na vstupní části ležatého ejektoru bývá zpravidla umístěna tlaková hrdlová spojka 52 
a na výstupu z ejektoru pak tlaková hrdlová spojka 75. Ležaté ejektory nemají zpětný ventil. 
Stojaté ejektory jsou zpravidla konstruovány pro jmenovitý výkon přibližně 250 l . min-1 při 
manometrické dopravní výšce 0,2 MPa (20 m.v.sl.) a při tlaku 0,8 MPa (80 m.v.sl.). Vstupní i 
výstupní hrdlo je osazeno tlakovými hrdlovými spojkami 75 a jsou vybaveny zpětným 
ventilem s pákou, lze tedy sací řád pomocí ventilového lana vypustit. Účinnost ejektoru se 
pohybuje okolo 30%. 
Ejektorů se nejčastěji používá při 

o odčerpávání vody z míst, kde nelze použít jiných druhů čerpadel 
o odčerpávání silně znečištěné vody, mastné vody nebo teplé vody 
o čerpání  vody z míst, kde nelze použít sací hadice 
o čerpání vody z hloubek do 20 m 

10.1.8. Hydranty 
Obecně lze říci, že hydranty jsou armatury trvale připojené na vodovodní systém, 

určený především pro dopravu vody spotřební (domácnosti, podniky apod.), ale i (v případě 
nezbytnosti) vody požární. Hydranty dělíme do dvou základních skupin a to podle odběrního 
místa na hydranty vnitřní a hydranty vnější. 

10.1.9. Hydranty vnitřní  
Jsou umístěny uvnitř objektů, zpravidla je reprezentují nástěnné hydranty. Nástěnné 

hydranty jsou armatury, napojené na rozvody tlakové vody, jejich výtok je regulovatelný. 
Zpravidla jsou na výtokovém hrdle osazeny hrdlovými tlakovými spojkami o průřezu 25 nebo 
52 mm. Armatura je zpravidla umístěna do skříně nástěnného hydrantu. Součástí nástěnného 
hydrantu je tlaková požární hadice 52 nebo 25, požární proudnice příslušného průřezu a délky 
a uzavírací armatura. Nástěnné hydranty jsou jednotně barevně provedeny a označeny. 

10.1.10. Hydranty vnější 
Jak z nadpisu vyplývá jsou tyto armatury umístěny mimo interiéry objektů, tedy vně 

objektů. Hydranty musí výt konstruovány tak, aby po jejich uzavření došlo samočinně 
k odvodnění armatury.  Vnější hydranty dělíme na hydranty nadzemní a hydranty 
podzemní 
Hydranty nadzemní   
Jsou armatury osazené jedním nebo více výtoky nad úrovní terénu. 
Armatura je tvořena výtokovým stojanem (nadúrovňovým) a čepovými 
tlakovými spojkami (počet podle množství výtokových hrdel), zpravidla 
52 nebo 75 mm pro napojení tlakových požárních hadic. Středem 
výtokového stojanu prochází vřeteno, sloužící k otevírání nebo uzavírání 
průtoku vody z vodovodní sítě do výtokových hrdel. Vrchol vřetena (horní 
část) je opatřena, respektive upravena pro nasazení klíče k nadzemnímu 
hydrantu. Tímto klíčem se ovládá vřeteno hydrantu a ostatní armatury výtokového stojanu 
nadzemního hydrantu. Praktické využití nadzemních hydrantů je větší než hydrantů 
podzemních. Obě varianty však mají své nedostatky, hlavně v zimním období, kdy nadzemní 
hydranty zamrzají (nejsou-li odvodněny). Otevírání nadzemních hydrantů se provádí pomocí 
klíče k nadzemnímu hydrantu. 
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Hydranty podzemní 

Jak již bylo zmíněno, je tento druh hydrantů umístěn pod úrovní terénu a je zakryt a 
chráněn víkem (poklopem) v úrovni terénu. Výtokové hrdlo (na hrdlo se umísťuje hydrantový 
nástavec) podzemního hydrantu, stejně jako ovládací armatura  (vřeteno ovládací armatury) 
podzemního hydrantu jsou umístěny v litinové skříni, zapuštěné po úroveň terénu. Aby se 
podzemní hydrant stal pro hasiče použitelným, musí se použít hydrantový nástavec 
podzemnímu hydrantu, který je další požární armaturou (příslušenstvím). 
 Výhodou podzemních hydrantů je skutečnost, že nepřekážejí provozu motorových 
vozidel a podobně. Nevýhodou zase je, že se obtížně hledají (v obytné nebo průmyslové 
zástavbě apod.), mohou nad nimi být zaparkována vozidla a podobně.  K podzemním 
hydrantům je v zimě zpravidla znemožněn přístup vlivem namrzlého sněhu nebo ledu na 
komunikacích, kde jsou tyto hydranty zpravidla umisťovány (nelze otevřít poklop). Podzemní 
hydranty nejsou viditelné tak jako hydranty nadzemní. Na objektech jsou zpravidla umístěny 
informační tabulky, které svými údaji označují místo, kde se podzemní hydrant nachází. 
Informační tabulka udává kromě průřezu (jmenovité světlosti) připojovací příruby (např. JS 
100) také krycí hloubku, tj. vzdálenost od víka podzemního hydrantu k vodovodnímu potrubí. 
 Otevírání podzemních hydrantů se provádí pomocí klíče k podzemnímu hydrantu. 

10.1.11. Klíč k nadzemnímu hydrantu 
Je určen o ovládání součástí nadzemních hydrantů. 

Uprostřed klíče je trojhranný otvor, který slouží k ovládání ochranného krytu nadzemního 
hydrantu. Jedna strana klíče je opatřena ve své rozšířené části trojhranným otvorem, kterým se 
uvolňují závěrky čepových spojek výstupních hrdel hydrantu a ukončena je čtyřhranem pro 
ovládání odvodnění hydrantu. Druhá strana klíče má půlkruhovitě zahnutý konec se zobcem, 
kterým se ovládá vřeteno nadzemního hydrantu. 

10.1.12. Klíč k podzemnímu hydrantu 
Je určen o ovládání součástí podzemních hydrantů. Lze ho 

definovat jako nástrčný klíč s jehlancem k ovládání ventilu podzemního 
hydrantu a k otevírání víka armatury podzemního hydrantu. Hlava klíče s 
jehlancem je výkovek, tyč s ramenem je z oceli kruhového průřezu. 
Všechny části klíče jsou spojeny svařováním. Spodní konec hydrantového 
klíče  je ukončen hlavou klíče s dutým čtyřhranným jehlancem, který se 
nasazuje na vřeteno podzemního hydrantu, kterým se otevírá průtok vody 
z podzemního hydrantu. 

10.1.13. Hydrantový nástavec k podzemnímu hydrantu 
Je určen pro nastavení podzemního hydrantu nad úroveň terénu a k 

odběru vody z podzemního hydrantu. Je to v podstatě výtokový stojan upravený 
pro připojení na podzemní hydrant a k napojení tlakových hadic na tento 
výtokový stojan. Ve své spodní části je upraven pro připojení k podzemnímu 
hydrantu a v horní části pak pro připojení tlakových požárních hadic na 
uzavírací armatury.  

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Technické prostředky Hodina: 

23. 
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Dolní část hydrantového nástavce tvoří závitová objímka, která je v dolní části 
opatřena koženým těsněním, pevně spojená se spodní částí trubky (tělesa nástavce) s upínací 
maticí, která zabezpečuje pevné a těsné spojení hydrantového nástavce a výtokového hrdla 
podzemního hydrantu. Upínací matice je osazena (na protilehlých stranách) dvěma výčnělky, 
které se při nasazení hydrantového nástavce na výtokové hrdlo podzemního hydrantu zachytí 
o dva ozuby výtokového hrdla podzemního hydrantu a při otáčení tělesa (trubky) nástavce 
vpravo dojde k dotažení obou ploch, které navíc utěsní ještě těsnění. Před nasazením tělesa 
nástavce na výtokové hrdlo podzemního hydrantu je nutno zkontrolovat, zda je těsnění na 
svém místě. Velmi často dochází ke ztrátě těchto těsnění.  

Základní částí hydrantového nástavce je těleso nástavce (trubka), které je ve své horní 
vybaveno držadlem (rukojetí). V tomto místě je instalována pomocí víka ucpávky a 
pojišťovacího kroužku otočná hlava nástavce. Hlavu hydrantového nástavce tvoří, de facto, 
dvě výtoková hrdla s regulačními armaturami (kohouty, kulové ventily apod.), kterými se 
reguluje průtok vody. Výtoková hrdla jsou zakončena hrdlovými tlakovými spojkami 75 mm. 

10.2. Výtlačné příslušenství 

10.2.1. Tlakové požární hadice 
• Tlakových požárních hadic se vyrábí mnoho druhů, které jsou určeny pro použití 

v různých prostředích a podmínkách.  
Vyrábí se ve velikostech: 

• D –   25 mm a délce podle potřeby  
• C –   52 mm a délce 20 ± 1 m 
• B –   75 mm a délce 20 ± 1 m nebo 5 m 
• A – 130 mm a délce 25 ± 1  

V praxi nacházejí nejčastější uplatnění tlakové požární hadice izolované a to vzhledem 
k jejich nesporným přednostem při manipulaci a jejich údržbě. Tlakové požární hadice 
izolované zaručují, díky vnitřní nepropustné vrstvě, těsnost a nepropustnost přepravovaného 
hasícího média. Jsou velmi ohebné a vyznačují se velkou pevností a odolností. Tlakové 
požární hadice izolované mohou být i oboustranně povrstvené, tudíž i odolnější proti 
povětrnostním vlivům, oděru, chemickým látkám a lépe tepelně izolují. Uvedené výhody 
samozřejmě způsobují jejich zvýšenou hmotnost.  

Samostatným druhem tlakových požárních hadic jsou hadice vysokotlaké, se 
speciální konstrukcí odolávající vysokým tlakům (nad 1,6 MPa). Používají se zpravidla na 
mobilní požární technice spolu s vysokotlakými požárními čerpadly, na práškových hasících 
automobilech a podobně.  

Ošetřování tlakových požárních hadic 
Důležitým faktorem ovlivňujícím životnost a funkčnost tlakových požárních hadic je 

udržování hadic v čistotě, to znamená, že je nutno hadice po každém použití prohlédnout a 
případné znečištění odstranit (praní hadic), obzvláště jsou-li znečištěny mastnotou nebo 
jinými chemickými látkami. Praním tlakových požárních hadic zároveň provádíme jejich 
dekontaminaci. Hadice se suší, pokud možno zavěšené, za normálních povětrnostních 
podmínek. Použijeme-li sušících zařízení, dbáme na dodržení předepsané teploty vysoušení. 
Tlakové požární hadice se při sušení nezavěšují přes ostré hrany.  Jsou-li hadice zmrzlé, 
nesmí se lámat. Po usušení se provedou opravy poškozených tlakových požárních hadic a 
následně se uvnitř naklouzkují, aby se neslepila vnitřní izolační vrstva. Vždy dbáme pokynů 
výrobce. Tlakové požární hadice se skladují svinuté do kotoučů v regálech, na suchých 
místech, bez přístupu přímého slunečního svitu, vždy dbáme pokynů pro skladování 
tlakových požárních hadic stanovených výrobcem. 
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10.2.2. Proudnice 
Požární proudnice jsou jedním z prostředků výtlačného příslušenství, který zásadním 

způsobem ovlivňuje rozhodování o způsobu provedení zásahu a je rozhodným pro potřebu 
stanovení potřeby sil a prostředků (dále jen SaP), místa a způsobu nasazení útočných proudů. 
Proudnice slouží k přeměně tlakové energie v energii pohybovou, neboli statický tlak se 
přemění rychlost proudící kapaliny. Čím vyšší je pohybová energie, tím delší je dostřik 
proudnice. Množství protékající kapaliny je přímo závislé na rychlosti výtoku a průřezu 
výtokového otvoru. 

Základní rozdělení požárních proudnic je dáno vstupním průměrem (průřezem) tlakové 
hrdlové spojky a proto požární proudnice označujeme písmeny 

• „D“ – průřez 25 mm 
• „C“ – průřez 52 mm 
• „B“ – průřez 75 mm 
Požární proudnice „D“ obsluhuje jedna osoba, požární proudnice „C“ obsluhují již osoby 

dvě a požární proudnice „B“ obsluhují osoby tři. Každá požární proudnice má na svém 
výtokovém konci osazenu hubici o určitém průměru. Požární proudnice (jakéhokoliv typu) 
slouží k usměrňování a tvarování proudu hasícího média. Požární proudnice mohou být ruční 
nebo upevněné (na CAS, lafetové a podobně). 

Podle druhu (tvaru) hubice, respektive podle vytvarovaného proudu hasební látky lze 
proudy dělit na 

• plné proudy (kompaktní) 
• sprchové proudy (starší označení hovoří o proudu roztříštěném – jedná se o proud 

mezi plným a vodní mlhou) 
• mlhové proudy (při tlaku nad 1,6 MPa a velikosti kapek asi 0,1 až 0,8 mm) 
• clonové proudy (při tlaku do  1,6 MPa) 

• K docílení kvalitního plného proudu je nutno, v prvé řadě, vyhovět podmínkám 
hydrodynamiky. Důležité je perfektní vnitřní opracování všech dílů požárních 
proudnic.  

Plnoproudová požární proudnice 52 (C) 
Je nejčastěji, na útočných 

vedeních, používaným typem 
požární proudnice. Uvedená četnost 
používání je dána její dobrou 
manévrovatelností a snadnou 
obsluhou. Proudnice zpravidla 
umožňuje při tlaku (na proudnici) 0,4 MPa (40 m.v.sl.) a průměru hubice 16 mm průtok vody 
přibližně 310 l . min-1  s dostřikem asi 25 metrů. Při průměru hubice 12,5 mm a výše 
uvedených parametrech činí průtok přibližně 190 l . min-1 s dostřikem asi 24 metrů. Průtok i 
dostřik požárních proudnic se mohou  různit podle toho, který výrobce tento TP vyrábí. Při 
práci s požárními proudnicemi je nutno dodržet výrobcem stanovené hodnoty provozního 
tlaku, neboť při zvyšování tlaku nad přípustné hodnoty může vlivem zpětné reakce proudnice 
(zpětné síly) dojít k ohrožení osob s proudnicemi pracujících, případně i k ohrožení jejich 
okolí. Požární proudnice „C“ mohou být provedeny s uzavíracími armaturami nebo i bez nich. 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Technické prostředky Hodina: 

24. 
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Clonové požární proudnice 52  (C)  
včetně kombinovaných. Jsou určeny pro 
provádění hasebních činností kompaktním 
proudem a současně i vodní clonou. Poskytují 
obsluze ochranu proti sálavému teplu a pomáhá minimalizovat vzdálenost mezi hasičem a 
požárem. Tento druh proudnic vytváří na výtoku kuželovitý vějíř, zpravidla s regulovatelným 
průtokem hasícího média až do tvaru plnoproudového výstřiku. Chceme-li použít clonovou 
požární proudnici k vytvoření ochranné clony k ochraně zasahujícího hasiče, pak je nutno 
dosáhnout úhlu výstřiku minimálně 150 o.  

Sprchová požární proudnice (rozprašovací) 52 (C). Sprchová požární proudnice je 
určena pro hašení s menší spotřebou hasícího média, ke srážení par a plynů a usazování 
toxických zplodin hoření. 

Plnoproudová požární proudnice 75 (B). Je určena k použití v případech potřeby 
velkého množství hasebních látek k hašení nebo ochlazování, případně při potřebě většího 
dostřiku. Tato požární proudnice se nevyrábí s uzavírací armaturou z důvodu vzniku velkých 
tlakových rázů (vodních  rázů) v tlakovém hadicovém vedení. S uvedenou proudnicí je horší 
manipulace i horší manévrovatelnost (obsluhují ji tři osoby), obzvláště při překročení 
stanovených tlakových parametrů. 

Kombinovaná požární proudnice. Je 
vhodným doplňkem sortimentu požárních proudnic. 
Dnes stále více rozšířený technický prostředek. Na 
trhu se již vyskytují kombinované proudnice 
několika výrobců, v různých technických variantách 
a parametrech. tato proudnice je také často 
označovaná jako tzv. TurboJet, podle jednoho 
z prvních typů. 

Sklopná požární proudnice. Umožňuje nastavení proudu jenom vertikálně. Zpravidla 
nejčastěji se jí používá na požárních automobilových žebřících a na některých typech 
automobilových plošin.  

Lafetová požární proudnice. S touto proudnicí lze 
pohybovat horizontálně i vertikálně (může být i dálkově ovládaná) a 
je upevněna na podpěře. Může být i stabilní, mobilní přenosná, 
pojízdná nebo přívěsná.                                      
 

Vysokotlaká požární proudnice. Je definována 
jako vodní pistolová proudnice s plynule měnitelným 
průtokem a tvarem výstřikového proudu. Je určena pro 
pracovní tlaky nad 1,6 MPa. Průtok vody je při 
pracovním tlaku 2,4 MPa přibližně 150 l . min-1 
s dostřikem asi 18 metrů. 
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10.2.3. Pěnotvorné proudnice 
Jsou určeny pro dopravu vody a pěny s různým číslem a k tvorbě vzduchové hasící 

pěny (pěnotvorné požární proudnice). Pracují na principu přisávání vzduchu k pěnotvornému 
roztoku, vytvořeném v přiměšovači. Z uvedeného tedy vyplývá, že v proudnici probíhá 
obdobný proces jako v přiměšovači – přisávání vzduchu s jehož pomocí dochází k napěnění 
pěnotvorného roztoku. Proud pěnotvorného roztoku vytváří ve směšovací komoře podtlak a 
vzduch, který je pod tlakem přisáván vstupuje do tohoto procesu jako faktor napěnění 
(pěnotvorný roztok se promísí se vzduchem).  
Pěnotvorné proudnice dělíme na proudnice na těžkou pěnu a proudnice na střední pěnu. 
Nejrozšířenějším druhem proudnic na těžkou pěnu jsou proudnice s označením:  

• P 3 
• P 6 
• P 12 

Proudnice s označením P 3 a případně i P 6 se používají jako proudnice ruční. Proudnice 
s označením P 6 a P 12 se používají jako proudnice lafetové, zpravidla na CAS.  
Vysvětleme si, co označení pěnových proudnic znamená: 
P - pěnová proudnice  
číslo  - udává množství m3 hasící pěny, které proudnice vyrobí za minutu, při vstupním tlaku 
0,8 MPa. 

Proudnice na střední pěnu 
Jsou určeny k tvorbě střední hasící pěny s číslem napěnění od 20 do 200. Princip 

činnosti, respektive funkce proudnic na střední hasící pěnu, stejně jako jejich konstrukce, je 
de facto shodný s proudnicemi na těžkou hasící pěnu. Rozdíl hledejme jen ve vyšším 
provzdušnění pěnotvorného roztoku a ve velikosti směšovací komory. Proudnice na střední 
hasící pěnu mají těleso proudnice o podstatně větším  průměru (průřezu) než je tomu u 
proudnic na těžkou hasící pěnu. Většina proudnic na střední hasící pěnu má ve směšovací 
komoře instalována síta (kuželová) zhotovená z nylonu nebo kovu (drátěná) a síta rovná, 
umístěná kolmo na osu tělesa proudnice. Síta jsou určena k vyššímu provzdušnění pěnotvorné 
směsi. V praxi se nejčastěji používá proudnic na střední hasící pěnu typu  

• SP   20 
• SP 350 

kde označení znamená  
SP = proudnice na střední hasící pěnu 
číslo  350 = udává jmenovité průtokové množství pěnotvorného  roztoku za jednotku času (l . 
min-1) 
číslo 20 = udává množství vytvořené pěny za jednotku času (m3 . min-1) Proudnice na střední 
hasící pěnu SP 20 má směšovací komoru  kónicky se rozšiřující (průměr cca 360 mm). 
Uprostřed směšovací komory je síto kuželového tvaru, na které proudí kuželovitě roztříštěný 
proud pěnotvorné směsi smíchané s přisátým vzduchem. Dochází k dílčímu napěnění 
pěnotvorného roztoku, které se znásobí na rovném sítu umístěném na výstupu z tělesa 
proudnice. Proudnice na střední hasící pěnu SP 350 je obdobné konstrukce, ale na výstupu 
(výtoku) tělesa proudnice jsou instalována dvě napěňovací síta. Těleso proudnice se na 
výstupu (výtoku) zužuje 
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10.2.4. Přetlakový ventil     
Je určen k zachycení tlakových rázů vznikajících v tlakovém hadicovém 

vedení a k odstranění přetlaku v hadicovém vedení nebo chceme-li v hadicovém 
vedení udržet stále stejný tlak i při měnících se provozních tlakových 
podmínkách. Je vyroben ze slitiny lehkých kovů. Jednotlivé typy požárních 
přetlakových ventilů se mohou svým provedením od sebe lišit, ale společným 
jmenovatelem  zůstává možnost nastavení přetlakových hodnot (provozních 
parametrů) v určitém rozsahu, ve kterých musí požární přetlakový ventil udržet stanovené 
tlakové parametry a nepřipustit navýšení tlaku nad stanovený limit (zpravidla v rozpětí mezi 
0,3 až 1,6 MPa).    

Těleso požárního přetlakového ventilu je opatřeno třemi hrdly – vtokovým, 
výtokovým a přepadovým (odpouštěcím). Přepadovým hrdlem odchází přebytečný tlak. 
Vtokové i výtokové hrdlo je osazeno tlakovou hrdlovou spojkou 75.  

Požárních přetlakových ventilů se zpravidla používá při dálkové dopravě vody, 
umisťuje se do hadicových vedení při útocích do poschodí a všude tam, kde lze očekávat 
nežádoucí změny tlaku. Při dálkové dopravě vody hadicemi se požární přetlakový ventil 
zařazuje za první tlakovou požární hadici prvního stroje (myšleno od zdroje požární vody). 

10.2.5. Hadicový rozdělovač 
Je určen pro rozdělení dopravního hadicového vedení na útočné proudy do dvou nebo více 

větví (proudů). Touto armaturou lze regulovat průtok hasícího média ventilem nebo 
kohoutem. Hadicový rozdělovač je vyroben ze slitiny lehkých kovů a tvoří ho těleso 
hadicového rozdělovače a zpravidla tři ventily nebo kohouty v tělese hadicového rozdělovače 
umístěné 

Novější nebo dovozové typy hadicových rozdělovačů jsou osazeny kulovými kohouty, 
umožňujícími rychlé otevření nebo uzavření průtoku jednotlivými větvemi. 

Vstupní hrdlo hadicového rozdělovače je osazeno tlakovou hrdlovou spojkou 75, stejně 
jako střední výtokové hrdlo. Levé i pravé výtokové hrdlo je osazeno tlakovými hrdlovými 
spojkami 52. Spodní strana tělesa hadicového rozdělovače je vybavena nálitky, které zajišťují 
stabilitu armatury položené na zemi. Na vrchní straně tělesa hadicového rozdělovače je 
instalováno madlo (držadlo) umožňující snadné přenášení armatury.  

10.2.6. Přiměšovač 
Přenosný přiměšovač s tlakovými hrdlovými spojkami a 

s možností připojení do tlakového hadicového vedení, zpravidla 
mezi požární čerpadlo a požární proudnici a je nedílnou součástí 
pěnotvorného příslušenství při tvorbě hasící pěny. Slouží k dodávání (přimísení) pěnidla do 
vody, protékající požárním přiměšovačem. Vzájemný poměr protékající vody a přimíseného 
pěnidla se vyjadřuje v procentech (%). 

10.2.7. Hadicová objímka 
Je prostředek určený k rychlému utěsnění průrazu, k rychlému 

provizornímu utěsnění poškozených hadic při provozu, propálení nebo menší 
trhliny v tlakové požární hadici za provozu. Objímka musí sepnout tlakovou 
hadici příslušného rozměru (průřezu) při přetlaku 0,4 MPa a odolat trvalému 
provoznímu tlaku. Je provedena jako samosvorná ve dvou rozměrech pro 
tlakové hadice 52 a 75 mm. Hadicové objímky jsou vyrobeny z oceli, proti korozi  jsou 
chráněny kvalitní povrchovou úpravou. 
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10.3. Pomocné příslušenství 

10.3.1. Žebříky 
Nastavovací (čtyřdílný) žebřík je definován jako „ ruční požární žebřík, jehož délka se 

mění spojováním nebo rozpojováním jednotlivých dílů“. Použití:  slouží k výstupu do výše 8 
metrů při sklonu 150. Komplet tvoří 4 díly, které lze vzájemně spojovat a variabilně 
sestavovat 

• jako žebřík opěrací 
• jako dvojitý žebřík (štafle) 
• k přemostění překážky 

Jednotlivé díly žebříku lze spojovat v libovolném pořadí. Díly mají kónický tvar, který 
umožňuje sestavení tak, že se užší konec jednoho dílu vsune do širšího konce druhého dílu.  
Jednotlivé díly žebříku umožňují výstup do výšky 2 500 mm. Při sestavě dvou dílů do výšky 
4 400 mm, při sestavě tří dílů do výšky 6 300 mm a při sestavě čtyř dílů do výšky 8 000 mm.  

Vysunovací žebřík je v dnešní době nejrozšířenějším typem u jednotek požární 
ochrany. Díky velkému množství typů na trhu je nutno se seznámit vždy s konkrétním 
výrobkem zařazeným v jednotce. 

10.3.2. Hadicový můstek 
Hadicový můstek, respektive přejezdový můstek je určen k ochraně tlakových 

požárních hadic vedených přes komunikaci, přejíždí-li přes ně 
dopravní prostředky. Zpravidla je tvořen bukovými hranoly, v 
příčném směru navzájem spojených ohebnými pásy. Hranoly 
vytvářejí zpravidla dvě mezery o šířce přibližně 85 mm a 
hloubce asi 90 mm do kterých se vkládají tlakové požární 
hadice. Krajní hranoly jsou zkoseny, aby umožňovaly najetí 
kol vozidel na hadicový můstek a nedošlo k jeho posunování 
vlivem nájezdu vozidla. Šířka hadicového můstku je zpravidla 700 mm, hmotnost přibližně 13 
kg. Hadicové můstky se rozmísťují na komunikaci na šířku rozchodu kol projíždějících 
vozidel. 

10.3.4. Trhací hák 
Používá se pro práci záchranářských sborů jako 
bourací nářadí, ke strhávání trámů ze střech, k 
vytahování nebo vyprošťování předmětů z hořících 
prostorů či plovoucích předmětů, k uvolňování 
ucpaných otvorů a dalším činnostem. Používá se 
jako jednodílný nebo dvoudílný. Může být vyroben 
z různých materiálů, nejstarší háky byly ze dřeva, 
používaly se také slitiny lehkých kovů a dnes se již 
vyrábí zejména trhací háky z kompozitních materiálů, které se vyznačují vysokou pevností při 
mnohem nižší hmotnosti. Moderní trhací háky jsou víceúčelové kdy lze zaměnit koncový hák 
za např. škrabku na sníh, pilku nebo sak pro zachycení roje včel. 
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10.4. Ochranné prostředky 

10.4.1. Hasičská přilba 
Je definována jako ochranná pokrývky hlavy z pevného materiálu (kovu nebo plastické 

hmoty). Chrání uživatele proti rizikům vznikajícím během pracovní (zásahové) činnosti. 
Hasičských přileb je v praxi používáno více druhů, lišících se jen některými konstrukčními 
prvky. Lze však říci, že se v principu shodují v základních prvcích. Základními částmi 
hasičské přilby zpravidla jsou 

o skořepina 
o náhlavní systém     
o upínací a zajišťovací prvky 
o spojovací prvky 
o nátylník 
o doplňky  
Skořepina je základní částí přilby. Je tvořena výliskem a je hlavní ochrannou částí přilby. 

Chrání proti zasažení hlavy padajícími předměty, chrání hlavu při nárazech do předmětů či 
překážek a podobně. Částečně chrání hlavu hasiče proti průrazu elektrickým proudem, chrání 
před dotykem s elektrickými a elektricky vodivými konstrukcemi nebo předměty pod 
napětím, proti zasažení hlavy chemickými látkami nebo  žíravými látkami a proti zvýšeným 
teplotám. Skořepina proto musí mít odolnost mechanickou, chemickou, tepelnou i elektrickou 
pevnost. Do oblasti mechanické odolnosti patří odolnost  vůči průrazu a deformaci. 
Mechanická odolnost úzce koresponduje s odolností tepelnou. Z praktického hlediska je však 
podstatné, že skořepina musí odolat hlavně přímým účinkům plamene i sálavého tepla a musí 
mít samozhášivou schopnost. Oblast chemické odolnosti je směřována k odolávání skořepiny 
působení nejčastěji se vyskytujících chemických látek, zpravidla kyselinám a louhům. 
Elektrická pevnost je dána elektroizolačními schopnostmi skořepiny. Hasičské přilby musí 
mít (a většinou i mají) minimální elektrickou pevnost 5 000 V. Skořepiny jsou převážně 
vyráběny ze speciálních polyamidů nebo polykarbonátů.  

Náhlavní systém se umisťuje dovnitř skořepiny. Slouží jako pružný opěrný systém, 
bránící styku hlavy se skořepinou a tlumící rázovou (dynamickou) energii. Náhlavní systémy 
jsou zpravidla provedeny jako dvoustupňové. První stupeň je uchycen na obvodu skořepiny a 
zpravidla ho tvoří velmi pevné polyamidové popruhy, které musí být od skořepiny vzdáleny 
minimálně 25 mm. Druhý stupeň náhlavního systému přichází do styku s hlavou uživatele, 
proto musí zajišťovat pohodlné umístění (usazení) přilby na hlavě a lze ho tudíž podle potřeby 
uživatele seřizovat  

Upínací a zajišťovací prvky jsou určeny k upnutí přilby na hlavě (podbradník) a musí 
být rychle a pevně seřiditelné.  

Spojovací prvky jsou určeny ke vzájemnému spojení některých dílů (částí) přilby. 
Zpravidla se jedná o spojení nátylníku se skořepinou přilby, o spojení náhlavního systému se 
skořepinou a podobně. 

Nátylník je spojen s přilbou v její zadní části a je určen k ochraně týlu uživatele před 
žhnoucími nebo žhavými úlomky, odkapávajícími látkami, kapající horkou vodou a podobně. 
Nátylník volně splývá na ramena uživatele přilby. Zhotoven je převážně z kůže nebo v lepším 
případě z kevlaru, s navulkanizovanou tepelně odrazivou vrstvou.  

Doplňky jsou určeny ke zvýšení ochranných vlastností přilby a bezpečnosti práce při 
zásahu. Za doplňky považujeme různé druhy a typy ochranných štítů, zařízení pro 
dorozumívání (intercom), zařízení pro uchycení ochranné masky dýchacích přístrojů bez 
nutnosti sejmutí přilby, úchyty pro upevnění svítilny, luminiscenční povrchová úprava přileb 
a podobně.  
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10.4.2. Hasičský pás 
Je definován jako ochranný pás užívaný jako osobní ochranná pomůcka, přizpůsobená 

i k zavěšování potřebné výzbroje a jako speciální pás s karabinou, užívaný hasiči jako 
bezpečnostní prostředek pro ochranu před pádem. Je nutno zdůraznit, že pád nesmí být delší 
jak 600 mm. Hasičských opasků bylo vyrobeno několik typů.  Obecně musí být hasičské 
opasky vyráběny z popruhu o minimální šíři 80 mm, vybaveny musí být uzavírací sponou a 
nejméně dvěma úchytnými prvky k upevnění úchytného lana a karabiny, případně přídavného 
lana. Opasek musí být funkční a bezpečný po celou dobu své životnosti, která je zpravidla 5 
let od data výroby, nestanoví-li výrobce jinak. Kovové části hasičského opasku musí odolávat 
korozi. Úchytné lano je nedílnou a pevnou součástí opasku a je na jednom konci zapleteno do 
úchytného prvku opasku, na druhém konci lana je zapletena karabina. Přídavné lano není 
pevnou součástí hasičského opasku, slouží jako doplněk, není-li opasek vybaven úchytným 
lanem. Na obou koncích opatřeno karabinami nebo karabinou a ocelovou kotvící smyčkou 
s karabinou.  
Prohlídky a zkoušky prováděné uživatelem  

Prohlídka a funkční zkouška se provádí před každým použitím a po použití opasku. 
Vizuální prohlídkou se sleduje vnější vzhled opasku a jeho celistvost, zejména pak 

• stav šití (švů) 
• spojení opasku (popruhu) s koncovými seřizovacími prvky (spony apod.) 
• stav zavěšovacích prvků 
• stav popruhu (mechanické poškození, poškození chemickými nebo tepelnými 

vlivy apod.) 
Funkční zkouškou sledujeme zejména funkčnost jednotlivých součástí, snadnost 

manipulace s nimi a jejich seřízení.  Je-li vizuální prohlídkou nebo funkční zkouškou zjištěno, 
že opasek vykazuje trvalou deformaci, trhliny nebo zlomy nosných částí, poškození šití, 
změny struktury materiálu nebo barvy opasku, omezení nebo ztrátu funkčnosti nebo jiná 
zjevná poškození je nutno opasek vyřadit z používání a předat jej k opravě nebo posouzení 
výrobci.  Údržba a skladování opasků se provádí v souladu s pokyny výrobce. Po znečištění je 
nutno opasek očistit měkkým kartáčem, opláchnout vodou nebo ručně vyprat v běžném 
pracím prostředku. Sušení se provádí na vzdušném místě bez přímého působení slunečního 
záření. Nesušíme přímým teplem ani otevřeným ohněm. Skladujeme ve větraných a suchých 
prostorách s maximální vzdušnou vlhkostí do 65 % a v rozmezí teplot od – 5 o C do + 30 
oC.Opasky se suší i skladují zavěšené, nikdy položené. 

10.4.3. Hasičská ochranná obuv (boty) 
Je definována jako vodovzdorné bezpečnostní boty nevytvářející jiskry. Obuv je velmi 

důležitým  ochranným prostředkem hasiče, proto nelze podceňovat jejich výběr. Hasiči 
pracují ve velmi náročných podmínkách (mokro, vysoké teploty, těžký terén, chemické vlivy, 
prostředí s nebezpečím výbuchu a nebezpečí iniciace od jiskry statické elektřiny apod.). 
Převážně se jedná o polovysoké boty, uzpůsobené k rychlému obouvání, s vhodnou a 
bezpečnou úpravou zapínání. Jako povrchového materiálu (svršek obuvi) se zpravidla 
používá materiálů klasických (hovězinová useň – svršková useň) nebo materiálů syntetických. 
Uvedené materiály musí mít vysokou mechanickou, tepelnou a hydrofobní odolnost, musí být 
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poddajné a dostatečně pružné. Směrem dovnitř obuvi je provedena další vrstva – polstrovaná 
část (polstrování). Účelem této vrstvy je vytvoření tepelné bariéry a měkké opory pro nohu. 
Zpravidla se používá směsi kevlaru a nomexu. Další částí obuvi je hydrofobní vrstva, 
zabraňující průniku kapalin, které eventuálně přes svršek obuvi pronikly. Tato vrstva musí 
umožňovat odchod vnitřní vlhkosti (umožnit vnitřní ventilaci). Nejčastěji používaným 
materiálem je Goretex. Některé druhy hasičské obuvi mají špičku vyztuženu ocelovou 
výztuhou, někdy se výztuha vyskytuje i v patní části obuvi. Podešev musí být zhotovena 
z mechanicky, chemicky a tepelně odolného materiálu – speciální pryže v antistatické úpravě, 
která zamezuje vzniku jiskry při výboji statické elektřiny. Dezén obuvi (vzorek) musí být 
proveden v protiskluzové úpravě, nesmí se zanášet nečistotami (nebo se musí nečistoty samy 
z dezénu uvolňovat). Zpravidla bývá v podešvi vytvořena mezivrstva z polyuretanové pěny 
pro měkčí došlapování a větší pohodlí při chůzi. Mezi podešví a vrstvou polyuretanové pěny 
se nachází ocelová planžeta proti průrazu podešve ostrými předměty. Horní část podešve, 
přicházející do kontaktu s chodidlem, je opatřena stélkou nebo anatomickou vložkou. 

10.4.4. Hasičské ochranné rukavice 
Jsou definovány jako bezpečnostní rukavice odolné vůči jednomu nebo více vlivům 

(působení elektrického proudu, chemických látek, teplu, kontaktnímu teplu, účinkům 
otevřeného plamene, sálavému teplu, průniku vody, mechanickým rizikům apod.). Jsou 
určeny hasičům pro provádění činností spojených s hašením požárů a záchranných prací při 
vysokých teplotách. Nesmí omezovat bezpečnou činnost hasiče, musí mít dostatečnou 
manipulační schopnost. Nejčastěji jsou vyrobeny ze speciálně upravené usně s vnitřní vrstvou 
provedenou zpravidla z Goretexu (proti průniku vody a jiných kapalin) a kevlaru (proti 
proříznutí ostrými  předměty. Mohou být zhotoveny i z aramidu (např. Nomex III) a s vnitřní 
vrstvou jak výše uvedeno. 

10.4.5. Hasičský pracovní (zásahový) oděv 
Je definován jako oděv chránící hasiče před určitými vnějšími vlivy. Známější a 

nejčastěji používané označení – ochranný pracovní oděv nebo zásahový oděv. Hasičské 
pracovní oděvy musí splňovat celou řadu požadavků, směřujících k co nejvyšší ochraně 
hasiče při zásahu. Oděvy musí být tepelně a mechanicky odolné, s vhodnými vnitřními 
mikroklimatickými podmínkami a se schopností odvádění vnitřní vlhkosti, s chemickou 
odolností, poddajností použitého materiálu s antistatickou úpravou neomezující bezpečný 
pohyb a komfort uživatele. Používají se převážně pracovní oděvy vícevrstvé, zpravidla 
třívrstvé.  

Vnější vrstva (první) slouží k ochraně proti vnějším vlivům u zásahu se 
vyskytujících. Především chrání proti tepelným vlivům a krátkodobému působení plamene. 
Tato vrstva musí být dostatečně mechanicky odolná (pevná) s jistou mírou i chemické 
odolnosti. Ke zhotovení této vrstvy se používá kombinace dvou ze tří základních materiálů – 
Nomexu, Kevlaru, PBI. Nejčastější kombinací bývá nomex a kevlar. 

Druhá vrstva tvoří bariéru proti vnikání vlhkosti a průniku vody k tělu uživatele. 
Zabraňuje pronikání vlhkosti k vnitřní tepelné vrstvě a současně musí být maximálně 
prodyšná směrem ven (umožnit ventilaci, regulovat vnitřní mikroklima a snižovat teplotu 
uvnitř oděvu). Nejčastěji používaným materiálem jsou Goretex, Gekatex nebo Breathetex.  

Třetí vrstva tvoří ochranu těla před vnějším teplem nebo chladem. Nazývá se 
termální vrstvou. Zpravidla se používá již zmíněných materiálů jako Nomex, Kevlar nebo 
PBI, případně Aralite či Sonatra a jejich směsi. Zkušenosti a poznatky z užívání zásahových 
oděvů slouží jako podklady pro další úpravy a vylepšení tohoto ochranného prostředku. 
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11. Technický výcvik 

11.1. Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí 
1) Jednotky požární ochrany provádějí při požárním útoku nebo obraně bojová rozvinutí. 
2) Každé bojové rozvinutí představuje maximální objem rozsahu práce jednoho požárního 
družstva  1+5, popř. družstva o sníženém početním stavu 1+3.  
3) Při nedostatečném obsazení družstva se celkový předepsaný objem práce daný druhem 
bojového rozvinutí provádí postupně tak, aby se dosáhlo konečného efektu bojového 
rozvinutí. 
4) Přidělení jednotlivých čísel hasičům provádí v rámci organizačního rozdělení družstva VD. 
Družstvo může být nastoupeno v řadu, dvojřadu nebo může být i v rozchodu. 
5) Každé číslo se vybaví podle svého zařazení v družstvu. Po ukončení zásahu a zrušení 
bojového rozvinutí vrátí každý do automobilu všechny technické prostředky požární ochrany, 
které z něj vzal, svine a rozpojí vše, co rozvinul a spojil. Strojník po skončení zásahu družstva 
zkontroluje úplnost a uložení všech věcných prostředků v automobilu a nahlásí VD 
připravenost k odjezdu. 
6) Radiostanice členům družstva rozdělí VD. Doporučuje se, aby radiostanici měl VD, 
strojník, obsluha rozdělovače a obsluhy proudů.  
7) Podél hadice nebo hadicového vedení se chodí vlevo. Hadice je vždy po pravé ruce ve 
směru chůze. 
8) Obsluhou rozdělovače je zpravidla číslo 3 nebo sudá čísla útočných proudů. V případě 
útočného proudu B je obsluhou rozdělovače číslo 4. 

11.2. Přenášení technických prostředků 
1) Proudnici vezme hasič levou rukou a vsune ji za opasek hubicí dolů. Proudnici, kterou 
nelze zasunout za opasek, nese hasič pod levou paží nebo v levé ruce. 
2) Hadice nese hasič v obou rukách, půlspojkami dozadu. Pokud nese jen jednu hadici, nese ji 
v pravé     ruce nebo ji může nést pod paží. Pod paží může nést i třetí hadici. 
3) Rozdělovač nese hasič v levé ruce výtokovými hrdly dopředu. 
4) Hydrantový nástavec nese hasič na pravém rameni, přičemž prsty pravé ruky přidržuje 
těsnění ve vtokovém hrdle. 
5) Klíč k podzemnímu hydrantu nese hasič v levé ruce s držadlem ve svislé poloze vpředu. 

11.3. Povely a povelová technika pro bojová rozvinutí 
Povel musí obsahovat: 
a) Oslovení, jímž se určuje adresát povelu. (např. družstvo) 
b) Obsah, který určuje provedení povelu. (stroj, vodní zdroj, dopravní vedení, útočné proudy) 
c) Výkonný povel, po jehož odeznění se provede obsah povelu. (připravit, vpřed, zpět, 
k odjezdu připravit) 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Technický výcvik 
Obecné 

 

Hodina: 

28. 
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11.4. Signály pro dodávku vody, varovné signály 

 
Lanem se signály provádějí následujícím způsobem: 
a) Signál "VODU!" se provede jedním trhnutím lanem, trhnutí se může v rozmezí 10 až 15 
vteřin opakovat. V tomto případě znamená signál žádost o zvýšení tlaku. 
b) Signál "Vodu STAV!" se provede dvojím trhnutím lanem, trhnutí se může v rozmezí 10 až 
15 vteřin opakovat. 
c) Signál "Nebezpečí! Všichni ZPĚT!" se provede několikerým rychle po sobě jdoucím 
trhnutím lanem. 

11.5.  Výcvik s hadicemi 

11.5.1. Rozvinutí hadice z kotouče z ruky 
Hasič zvedne hadici nejprve do ponosu, pak vykročenou nohu nechá na svém místě, hadici 
zvedne do výše prsou (půlspojky má vpravo), levou rukou uchopí hadici zespodu podhmatem 
a prsty pravé ruky vytáhne ze závitů hadice. Prsty pravé ruky vsune u půlspojek mezi oba 
konce hadice, které přidržuje palcem z vnitřní a prsty z vnější strany. Pak otočí hadici doprava 
tak, že leží na předloktí pravé ruky a levou rukou ji přidržuje shora. Mírně se předkloní a 
hbitým švihem oběma rukama hadici rozvine určeným směrem. Půlspojky hadice, které stále 
drží pravou rukou, potáhne dozadu. Horní půlspojku drženou mezi palcem a ukazováčkem si 
ponechá v pravé ruce a spodní půlspojku hadice nechá odloženou na zemi. Hasič jde po levé 
straně hadice a současně hadici rozkládá. Na konci rozložené hadice, ve výkroku levé nohy a 
v podřepu, půlspojku položí na zem, přisune pravou nohu a vzpřímí se. 

11.5.2. Rozvinutí dvou hadic z kotouče ruky 
Hasič zvedne obě hadice do ponosu a z levé ruky hadici odloží tak, že ji opře o levou nohu, 
která je ve výkroku. Další činnost provádí stejně jako při rozvinování jedné hadice tak, že 
pravou rukou rozkládá první hadici a v levé ruce nese druhou hadici. Pak si předá hadici z 
levé ruky do pravé a provádí stejnou činnost jako u bodu II s tím, že po rozvinutí druhé hadice 
nejprve spojí obě hadice mezi sebou. 

11.5.3. Svinování hadic 
Hasič v podřepu uchopí podhmatem pravou rukou půlspojku hadice a postupuje podél 
rozvinuté hadice, kterou přeloží. Odloží půlspojku přibližně 30 cm před půlspojku ležící 
hadice. Pravou nohou překročí složenou hadici, rozpojí hadice a obrátí se vzad. Dále jde podél 
přeložené hadice až na její konec. V podřepu položí přehyb složené hadice na stehno levé 
nohy a udělá dvěma až třemi závity jádro kotouče. Potom přisune pravou nohu a obrátí se 
vpravo v bok, přičemž jádro kotouče drží pravou rukou vně a levou uvnitř. Provede několik 
úkroků vlevo, aby hadice visela svisle k zemi. Poté levou rukou hadici mírně nadhazuje, 
pravou rukou navinuje a současně urovnává oba konce visící hadice. Úkroky vlevo dělá podle 
toho, jak rychle hadici svinuje. Po svinutí hadici uchopí pravou rukou do ponosu.  
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11.6. Družstvo 1+3 

11.6.1. Obecné 
Prioritní činností družstva 1+3 je vytvoření jednoduchého vedení C nebo jednoho útočného 
proudu C. Družstvo 1+3 vytváří přívodní, dopravní nebo útočné vedení. Vzhledem k objemu 
prací členů družstva jsou však vedení zpravidla vytvářena postupně. Útočná vedení mohou 
vytvářet od rozdělovače jiného družstva 1+5 nebo 1+3.  
VD řídí činnost družstva a plní úkoly stanovené právními předpisy, zejména: 

a) Provádí průzkum nebo vysílá průzkumnou skupinu. 
b) Rozhoduje, jaký druh bojového rozvinutí družstvo provede, a určuje jednotlivá 

funkční čísla hasičů. 
Strojník obsluhuje stroj, plní úkoly stanovené právními předpisy a ostatní činnosti v rámci 
vnitřní dělby práce družstva, zejména: 

a) Udržuje spojení s VD po dobu průzkumu a pokud je to nutné i s příslušným operačním 
a informačním střediskem. 

b) Sleduje signály. 
Číslo 1 a číslo 2 plní úkoly stanovené právními předpisy a ostatní činnosti v rámci vnitřní 
dělby práce družstva, zejména: 

a) Provádějí spolu s VD průzkum a záchranu osob. 
b) Vytvářejí útočné vedení nebo postupně přívodní a dopravní vedení a útočný proud. 

11.6.2. Nástupy a organizace družstva: 
Nástup družstva se provádí v řadu. V případě zásahu dalšího družstva, např. třetího družstva 
1+3, budou čísla označena příslušným počtem čárek. Změna čísel se provádí na povel VD: 
"Družstvo, čísla ZMĚNIT", hlášení pak na povel VD: "Družstvo, čísla HLÁSIT!" Hasiči v 
družstvu zamění své pořadí směrem zprava doleva a postupně hlásí svá nová čísla. První se 
hlásí strojník, pak číslo 1 a číslo 2. 
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11.6.3. Přívodní vedení: 
Přívodní vedení savicemi z přírodního zdroje vody provádějí číslo 2 a strojník. Sací koš a lana 
přináší číslo 2, strojník odšroubuje víčko ze sacího hrdla čerpadla. Savice roznášejí oba vždy 
směrem od stroje k vodě. Sací koš a savice šroubuje číslo 2, strojník savice nadlehčuje, aby se 
nekřížilo šroubení. Savice se spojují směrem od vody ke stroji. Na stroj připojí savici strojník, 
kterou mu nadlehčuje číslo 2. Záchytné a ventilové lano připojí na sací koš číslo 2. Pak číslo 2 
a strojník společně pokládají vedení do vodního zdroje. Druhý konec záchytného lana uváže 
číslo 2 na pevný bod (např. ke stroji) a ventilové lano jen ovine kolem savice asi 20 cm od 
stroje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přívodní vedení od hydrantu na stroj provádějí číslo 2 a strojník. Strojník připojí na sací hrdlo 
čerpadla stroje hadicový sběrač. Číslo 2 upevní hydrantový nástavec a odkalí hydrant. 
Strojník od stroje rozvine dvě (krátké) hadice B, které připojí na sběrač. Při plnění CAS lze 
hadice B připojit přímo na plnící hrdla B bez použití sběrače. 
 
 
 

 

11.6.4. Dopravní vedení s rozdělovačem a příprava útočného proudu 
Základní postavení:     Výchozí postavení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záložní hadici dopravního vedení nese na určené místo velitel družstva. 
Po napojení rozdělovače číslo 1 signalizuje strojníkovi žádost o vodu na rozdělovač. 
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11.6.5. Útočný proud od rozdělovače 
Od již vytvořeného dopravního vedení vytváří družstvo 1+3 od rozdělovače útočný proud C. 
Pokud je rozdělovač bez obsluhy, obsluhuje jej v případě potřeby číslo 2, případně VD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Družstvo 1+3 může v případě potřeby vytvořit současně dopravní a útočné vedení maximálně 
se 4 hadicemi. Číslo 1 se vybaví rozdělovačem, hadicí C a proudnicí. Číslo 2 se vybaví podle 
počtu hadic B a C v dopravním vedení a útočném proudu (2B nebo B+C nebo 2C). 

11.6.6. Jednoduché vedení C od stroje a od hydrantu: 
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11.6.7. Jednoduché vedení do poschodí 
a) Po schodišti:     b)    Zrcadlem: 

 

 
 

 

 

 

11.6.8. Dopravní vedení s rozdělovačem a útočný proud do poschodí 
Dopravní vedení s rozdělovačem utvoří strojník, číslo 2 a číslo 1. Rozdělovač se umístí 
zpravidla před vstupem do budovy. Tento způsob bojového rozvinutí se používá především v 
případě požárů v nízké zástavbě (do 3. nadzemního podlaží) nebo požárů ve sklepech a 
dalších podzemních prostorách. V případě umístění rozdělovače v budově může být dopravní 
vedení připojeno přes přenosný hadicový uzávěr na CAS. Teprve po vybudování a zavodnění 
dopravního vedení se číslo 1 a číslo 2 vrací a vyzbrojují se prostředky pro vytvoření útočného 
proudu, a to následujícím způsobem. Číslo 1 se vybavuje proudnicí C a dvěma hadicemi C. 
Číslo 2 se vybaví dvěma hadicemi C, případně prostředky dle rozhodnutí VD (např. pro 
vnikání do uzavřených prostor, detekci, lanem pro sebezáchranu apod.). Pokud to je možné, 
vytvoří se dopravní a útočné vedení současně bez nutnosti návratu na základnu. 
 

 
 
 
 
  

 

 

11.6.9. Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu 
Dopravní vedení s rozdělovačem vytváří strojník a čísla 2 a 1. Výstup po žebříku provádí 
číslo 1, žebřík jistí číslo 2, u třídílného vysunovacího žebříku společně s VD. Čísla 1 a 2 se 
vyzbrojí vazákem a polohovacím pásem a podle rozhodnutí VD i lanem. 3) Číslo 2 podle 
potřeby rozvine 1 až 2 hadice C, které nerozkládá, spojí je mezi sebou a číslo 1 připojí 
proudnici. Číslo 1 zasune proudnici za opasek, hadici vede přes hrudník za krkem pod pravou 
paží dolů podél pravé strany těla. Hadice visí dolů, kde ji rovná číslo 2 tak, aby se číslu 1 
nedostala při výstupu pod chodidla. Po dokončení výstupu číslo 1 překročí hadici tak, aby 
vedla mezi nohama, zajistí sebe a případně i žebřík karabinou (lanem) a položí proudnici přes 
příčle. Hadici zajistí vazákem, připraví se k zásahu a signalizuje o vodu k rozdělovači. Číslo 2 
po dokončení výstupu čísla 1 zajistí vedení prvního proudu vazákem k příčli ve spodní části 
žebříku, utvoří na vedení oblouky a podle potřeby zanese půlspojku hadice k rozdělovači. Při 
používání útočného proudu musí číslo 1 brát v úvahu dynamické účinky proudu na stabilitu 
žebříku. VD, který obsluhuje rozdělovač, připojí hadici k rozdělovači až po signalizaci čísla 1 
o vodu, to platí i pro strojníka, je-li na žebříku použito jednoduché vedení.  
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11.7. Družstvo 1+5 

11.7.1. Obecné 
VD řídí činnost družstva a plní úkoly stanovené právními předpisy, zejména: 

a) Provádí průzkum nebo vysílá průzkumnou skupinu. 
b) Rozhoduje, jaké ochranné prostředky družstvo použije. 

Strojník obsluhuje stroj, plní úkoly stanovené právními předpisy a ostatní činnosti v 
rámci vnitřní dělby práce družstva, zejména: 

a) Rozvinuje první hadici od stroje, napojuje hadici na stroj a spojuje první hadici s další 
před jejím rozložením. 

b) Před odjezdem jednotky z místa zásahu zkontroluje řádné uložení věcných prostředků 
ve vozidle a odpovídá za jejich kompletnost. 

Číslo l a číslo 2 (útočná skupina) plní úkoly stanovené právními předpisy a ostatní 
činnosti v rámci vnitřní dělby práce družstva, zejména: 

a) Provádějí spolu s VD průzkum a záchranu osob. 
b) Tvoří útočné vedení pro první proud. 

Číslo 3 a číslo 4 (podpůrná skupina) plní úkoly stanovené právními předpisy a ostatní 
činnosti v rámci vnitřní dělby práce družstva, zejména: 

a) Provádějí záchranu osob 
b) Tvoří útočné vedení pro druhý proud. 

11.7.2. Postavení družstva 1+5 
Základní postavení:      Výchozí postavení: 

 
 

 
Útočné postavení: 

 
 

 

11.7.3. Přívodní vedení  
Provádí se obdobně jako u družstva 1+3, pouze zde místo č. 2 se strojníkem spolupracuje č. 4. 
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11.7.4. Dopravní vedení s rozdělovačem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
První proud C vytvářejí číslo 1 a číslo 2. Po zavodnění prvního proudu C se číslo 3 vrací na 
základnu a společně s číslem 4 se vyzbrojí pro tvorbu druhého proudu. Přejdou do 
přípravného postavení a od rozdělovače vytvoří druhý proud. Po zřízení druhého proudu 
obsluhují rozdělovač sudá čísla proudů. 

11.7.5. Jednoduché vedení B nebo C od stroje a od hydrantu: 
a) Jednoduché vedení C od stroje: 

 
 
 

 
 
 
b) Jednoduché vedení B od stroje: 
 
 
 
 

 

11.7.6. Útočný proud B: 
Číslo 3 odpojí přechod B/C z prostředního výtokového hrdla rozdělovače a připojí jej na levé 
hrdlo. Dále číslo 3 na prostřední hrdlo rozdělovače připojí hadici útočného proudu B a na 
signalizaci čísla 1 pustí vodu a zůstává u rozdělovače. Číslo 4 odejde do útočného postavení, 
kde pomáhá číslům 1 a 2 při manipulaci s proudem. Druhý proud C družstvo 1+5 netvoří, ale 
počítá se s možností, že druhý (případně třetí) proud podle potřeby utvoří další družstvo 1+3 
nebo 1+5. Místo proudnice B lze použít přenosnou lafetovou proudnici, kterou do útočného 
postavení přinesou čísla 3 a 4 po vytvoření dopravního vedení. Číslo 3 se vrací k obsluze 
rozdělovače. 
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11.7.7. Dopravní vedení a první útočný proud do poschodí: 
Dopravní vedení s rozdělovačem utvoří strojník, číslo 4 a číslo 3. Rozdělovač je umístěn 
zpravidla před vstupem do budovy. Tento způsob bojového rozvinutí se používá především v 
případě požárů v nízké zástavbě (do 3. nadzemního podlaží) nebo požárů ve sklepech a 
dalších podzemních prostorách. V případě umístění rozdělovače v budově může být dopravní 
vedení připojeno přes přenosný hadicový uzávěr na CAS. Číslo 1 se vybavuje proudnicí C a 
dvěma hadicemi C. Číslo 2 je vybaveno prostředky dle stanoveného způsobu bojového 
rozvinutí a dle rozhodnutí VD (např. lano pro sebezáchranu, prostředky pro vnikání do 
uzavřených prostor, detekci apod.).  
Dle způsobu vedení hadic rozlišujeme způsoby: a) tažením hadic po schodišti 
       b) tažením hadic schodišťovým zrcadlem 
        ba) tažením za půlspojku 
        bb)vytažením 
        bc) spouštěním hadice 
       c) tažením hadic po vnějším plášti budovy 
ad a:       ad b:  
 
 
 
 
 

 

11.7.8. Dopravní vedení C s rozdělovačem do poschodí: 
a) Provedení pomocí hadicových košů: 

Dopravní vedení vytváří strojník, číslo 4 a 3. Strojník rozvine první hadici od stroje a napojuje 
ji na hadici v hadicovém koši, v němž jsou 2 až 3 hadice. Číslo 4 rozkládá hadice z 
hadicového koše, číslo 3 urovnává hadice na schodišti tak, aby byly umístěny u vnějších stěn 
dle typu schodiště, nese hadicový koš, rozdělovač a vazáky. Po rozvinutí hadic z prvního 
hadicového koše číslo 4 připojí na dopravní vedení hadici z druhého hadicového koše a 
prázdný hadicový koš nechává na místě tak, aby nepřekážel. Obdobným způsobem napojuje 
hadice z třetího hadicového koše číslo 3. Rozdělovač připojí a obsluhuje číslo 3. První proud 
vytvářejí čísla 1 a 2.  

b) Provedení pomocí hadic v kotouči: 
Provádějí strojník, čísla 4 a 3. Číslo 3 se vyzbrojí hadicovým košem C, rozdělovačem a 
vazáky. Číslo 4 se vyzbrojí dvěma hadicovými koši C a vazáky. Strojník rozvine první hadici 
C dopravního vedení. Číslo 4 a 3 na místě ustavení rozdělovače (podesta nebo patro pod 
požárem) spustí hadici z prvního hadicového koše čísla 4 schodišťovým zrcadlem a po jeho 
rozvinutí napojuje číslo 4 další koš, stejně potom pokračuje číslo 3. Číslo 4 kontroluje 
hadicové vedení cestou dolů, zajišťuje hadicové vedení vazákem (zpravidla ob jedno podlaží, 
např. k zábradlí), dole vezme půlspojku hadice a napojí ji na rozvinutou první hadici 
dopravního vedení. Číslo 3 připojí rozdělovač, podle potřeby utvoří manipulační oblouky, 
signalizuje o vodu a obsluhuje rozdělovač. 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Technický výcvik 
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11.7.9. Výcvik se čtyřdílným nastavovacím žebříkem: 
Strojník vystoupí na automobil a podává z něj díly žebříku číslu 1, 2 a 3, která skládají díly 
žebříku na sebe na zem. Žebřík pak přenášejí k místu použití, ve vzdálenosti asi 9 až 10 metrů 
od budovy celou sadu položí. Spodní díl žebříku ponechají odložený a takto rozkládají celou 
sadu směrem k budově. Poslední díl žebříku má být přibližně 1,5 metru od budovy. Jednotlivé 
díly žebříku spojují k sobě číslo 1 a 2, a to směrem od budovy, číslo 3 žebřík nadlehčuje. Je 
nutno sledovat, aby při spojování dílů západky řádně zaklaply. Po spojení dílů upraví všechna 
čísla vzdálenost žebříku od budovy tak, aby patky žebříku byly od budovy přibližně 2 kroky. 
Číslo 3 přišlápne patky žebříku, číslo 1 a 2 zvedají žebřík ručkováním po štěřinách, přičemž 
jim číslo 3 pomáhá ručkováním po příčlích. Nakonec polohu žebříku upraví číslo 1 a 2. 
Žebřík jistí číslo 3. 
 
 
 
 
 
  

 

 

11.7.10. Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu: 
Čísla 1 a 2 se vyzbrojí vazákem a polohovacím pásem a podle rozhodnutí VD i záchranným 
lanem. Číslo 2 podle potřeby rozvine 1 až 2 hadice C, které nerozkládá, spojí je mezi sebou a 
číslo 1 připojí proudnici. Číslo 1 zasune proudnici za opasek, hadici vede přes hrudník za 
krkem pod pravou paží dolů podél pravé strany těla. Hadice visí dolů, kde ji rovná číslo 2 tak, 
aby se číslu 1 nedostala při výstupu pod chodidla. Po dokončení výstupu číslo 1 překročí 
hadici tak, aby vedla mezi nohama, zajistí sebe a případně i žebřík karabinou (lanem) a položí 
proudnici přes příčle. Hadici zajistí vazákem, připraví se k zásahu a signalizuje o vodu k 
rozdělovači. Číslo 2 po dokončení výstupu čísla 1 zajistí vedení prvního proudu vazákem k 
příčli ve spodní části žebříku, utvoří na vedení oblouky a podle potřeby zanese půlspojku 
hadice k rozdělovači. Číslo 3, které obsluhuje rozdělovač, připojí hadici k rozdělovači až po 
signalizaci čísla 1 o vodu; to platí i pro strojníka, je-li na žebříku použito jednoduché vedení. 
Jednoduché vedení může být připojeno k CAS přes přenosný hadicový uzávěr. Při používání 
útočného proudu musí číslo 1 brát v úvahu dynamické účinky proudu na stabilitu žebříku, 
zejména při nutnosti směrování proudu do stran a při zvyšování/snižování tlaku ve vedení. 
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11.8. Pořadový výcvik 

11.8.1. Nástupy družstva 
a) Nástup družstva v řad:    b)   Nástup družstva v dvojřad: 

 
 
 
 
 

 

11.8.2. Nástup družstva za a před stroj 
a) Za stroj:      b)   Před stroj: 

 
 
 
 
 

 

 

11.8.3. Obecné zásady při provádění pořadového výcviku 
1) Druhy tvarů:  
a) Nástupový tvar je tvar, v němž hasiči (jednotky PO) nastupují vedle sebe v řadu se 
stanovenými rozestupy.  
b) Řad je tvar, v němž hasiči stojí vedle sebe na stejné úrovni.  
c) Dvojřad (trojřad, čtyřřad) je tvar, který tvoří řady za sebou na vzdálenost předpažení. Je- li 
v dvojřadu lichý počet hasičů, nastoupí poslední hasič vždy do prvního řadu.  
d) Pochodový tvar je zástup, dvojstup, trojstup, sloužící pro přesun z místa na místo.  
e) Zástup je pochodový tvar, v němž jsou hasiči seřazeni v zákrytu za sebou na vzdálenost 
předpažení.  
f) Dvojstup (trojstup, čtyřstup a vícestup) je pochodový tvar, skládající se z více zástupů 
vedle sebe na základě stanoveného rozestupu.  
3. Provádění pořadového výcviku  
a) Hasiči nastupují v tvaru podle velikosti.  
b) Velitel nenechává hasiče dlouho stát v postoji pro ně namáhavém nebo nepříznivém. 
Velitel stojí při provádění pořadového výcviku před tvarem na vzdálenost dvou kroků nebo na 
vzdálenost šířky tvaru. Při výcviku si všímá hasičů a opravuje jejich chyby.  
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11.8.4. Povely a povelová technika pro pořadový výcvik: 
Velitel ovládá činnost jednotky PO a hasičů při pořadovém výcviku pomocí povelů. Povel 
musí být dostatečně hlasitý, zřetelný, jasný i stručný a především srozumitelný. Musí také 
obsahovat všechny nutné údaje pro provedení příslušného cviku nebo úkonu.  
Povel se zpravidla skládá z: 
a) Oslovení, jímž se určuje adresát povelu a slouží také k vyvolání pozornosti hasičů v tvaru 
popř. mimo něj. Příklad oslovení: "Jednotko, .....!", "Velitelé družstev,....!", "Četo,....!", 
"Útvare,....!".  
b) Obsahu - návěští, které určuje provedení povelu. Obsahem povelu může být, např. směr 
nástupu a druh tvaru. Pokud jde o jednoduchý úkon, např. základní postoj, nemusí být v 
povelu obsah definován.  
c) Výkonného povelu, po jehož odeznění se povel provede.  
Příklad povelu: "Družstvo, směr požární stanice, v řad - NASTOUPIT!". Mezi oslovením 
nebo obsahem povelu a výkonným povelem je vhodné udělat pomlku.  

11.8.5. Základní povely na místě: 
1) Základní postoj:  

Základní postoj na místě zaujímá hasič při svém oslovení nebo při oslovení celé jednotky PO 
v rozchodu, před povelem k nástupu a po zaujmutí místa v tvaru. Základní postoj se zaujímá i 
bez povelu, při hlášení, při vzdávání pocty a velitelem při vydávání povelů. Základní postoj se 
zaujímá při následujících výkonných povelech:  
a. Povel: "POZOR!". Provedení: Hasič se postaví zpříma, patami nohou u sebe a špičkami na 
stejné úrovni rozevřenými na šířku chodidla. Tělo je vzpřímeno a lehce nachýleno kupředu. 
Nohy jsou v kolenou napřímené, prsa vypjatá, břicho mírně vtažené. Ramena jsou vyrovnaná, 
paže volně spuštěné tak, že dlaně jsou obrácené dovnitř a přiléhají ke stehnům. Prsty na rukou 
jsou přirozeně sevřeny. Hasič má hlavu vzpřímenou a hledí přímo před sebe.  
b. Povel: "Družstvo, KONČIT!". Provedení: Hasič zaujme základní postoj.  
c. Povel: "NASTOUPIT!". Provedení: Po zaujetí místa v tvaru hasič zaujme základní postoj.  
         2)    Pohov: 
a. Pohov je postoj, který se velí v případech, kdy by další setrvání v základním postoji bylo 
neúnosné nebo nepraktické z hlediska činnosti tvaru. Postoj se provádí na výkonný povel 
"POHOV!".  
b. Provedení: Hasič zůstává na svém místě v tvaru. Ukročí levou nohou vlevo, ruce dá za záda 
a skřížené drží za zápěstí tak, že pravá ruka uchopí levou. Nemluví a nesnižuje svou 
pozornost.  

3)    Volno:  
a. Postoj na výkonný povel "VOLNO!" se vydává zejména při delším setrvání hasičů v tvaru 
a v případě, že delší dobu nebudou následovat další povely.  
b. Provedení: Hasič zůstává na svém místě v tvaru, stojí volně, upraví si výstroj a může 
polohlasně rozmlouvat. Vystoupit z tvaru nebo kouřit smí jen se souhlasem velitele. Povel 
"VOLNO!" se může dávat přímo bez předchozího povelu "POHOV!".  

4)    Obraty na místě:  
a. Povel: "Čelem VZAD!, Vlevo V BOK!, Vpravo V BOK !".  
b. Provedení: Obraty vzad, vlevo v bok, se provádějí otočení doleva na podpatku levé a na 
špičce pravé nohy - první doba (raz). Na druhou dobu se pravá noha přisune k levé (dva). 
Celý obrat se provádí po odeznění výkonném povelu a to v intervalu a rychlosti povelu, např. 
vlevo .v bok - raz .dva, vlevo.....v bok - raz....dva. Obrat vpravo v bok se provádí otočením na 
podpatku pravé nohy a špičce levé nohy.  
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11.8.6. Pohyb 
Všechny výkonné povely a návěští za pohybu se vydávají s dokrokem levé nohy, kromě 
povelu "Vpravo V BOK!", který se vydává s dokrokem pravé nohy.  
Pochodový krok: 
Se používá za pohybu po povelu "POHOV!". Hasič zvedá při pochodu nohy volně, pažemi 
pohybuje volně podél těla, chodidla neklopí a došlapuje jako při normální chůzi.  
Pohyb  
a) Povel: "Pochodem V CHOD!".  
b) Provedení: Hasič vykročí levou nohou pořadovým krokem. Z pořadového kroku na povel 
"POHOV!" přejde do pochodového kroku, z pochodového kroku se přejde na povel 
"POZOR!" do pořadového kroku. Na tyto povely vykoná hasič pravou nohou ještě jeden krok 
a teprve levou nohou přejde do veleného kroku.  
Zastavení pohybu:x  
a. Povel: "Zastavit STÁT!".  
b. Provedení: Hasič vykoná ještě jeden krok pravou nohou a přísunem levé nohy zaujme 
základní postoj.  
Poklus:  
a. Povel: "Poklusem V KLUS!".  
b. Provedení: Na tento povel hasič zahájí poklus levou nohou, zpět do pochodového kroku 
přejde hasič na povel "Pochodem V CHOD!".  
Pohyb na místě Může se jednat o chod nebo klus na místě:  
a. Povel: "Na místě pochodem V CHOD!" ("Na místě poklusem V KLUS!") - velí se v 
případě, že tvar byl v klidu. Povel: "NA MÍSTĚ!" - velí se za pochodu tvaru. Provedení: 
Hasič na uvedené povely pochoduje na místě, nohy zvedá volně nad zem a pohybuje pažemi 
jako při pochodu.  
b. Povel: "Plný KROK!". Provedení: Hasič vykoná ještě jeden krok pravou nohou a levou 
nohou přejde do plného kroku z pochodu na místě.  

11.8.7. Obraty a otáčení za pohybu: 
Obraty za pochodu:  
a. Povel: "Čelem VZAD!", "Vpravo (vlevo) V BOK!".  
b. Provedení: Obraty se provádějí na dvě doby. Při obratech čelem vzad a vlevo v bok se dává 
výkonný povel s dokrokem levé nohy. Při obratu vpravo v bok s dokrokem pravé nohy. Na 
první dobu (výkonný povel) hasič provede půlkrok vpřed a současně se obrátí na špičkách 
obou nohou o 90 stupňů, při obratu čelem vzad o 180 stupňů. Na druhou dobu vykročí druhou 
nohou krokem vpřed.  
Zatáčení za pohybu (pochod, poklus):  
a. Vydávají se dva povely za sebou. První povel stanoví směr zatáčení pohybu tvaru, druhý 
(nemusí obsahovat výkonný povel) upřesňuje další směr pohybu čela tvaru po zatočení do 
potřebného směru. Povely: "Vpravo ZATOČIT!", "SMĚR přímý!".  
b. Provedení: Hasič sleduje pečlivě své místo v tvaru, aby nenarušil tvar. Čelo pochodového 
tvaru musí korigovat délku kroku zejména při prudkém zatočení, aby nebylo narušeno 
vyrovnání tvaru.  
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11.8.8. Nástupové tvary družstva: 
Nástupovým tvarem družstva může být řad nebo dvojřad  
a. Povel: "Směr (určení směru) v řad NASTOUPIT!". Směr se nemusí udávat, je- li nesnadné 
jej určit . Může být nahrazen návěstím "za mnou".  
b. Provedení: Na povel k nástupu zaujme velitel družstva základní postoj čelem ve směru 
nástupu. Po vydání povelu velitelem se všichni hasiči k němu otočí čelem a zaujmou základní 
postoj. První hasič se postaví dva kroky za velitele v určeném směru. Další hasiči se řadí 
vlevo od něj se sevřenými rozestupy a zaujmou základní postoj. Jakmile se první hasič postaví 
za velitele družstva, provede velitel obrat vlevo v bok, aby stál k nastoupenému tvaru levým 
bokem a mohl jej kontrolovat a dále velet.  
 
 
 
 
 
 
V dvojřad nastupuje družstvo tak, že dva kroky za velitele se postaví první hasič. Vlevo od 
něj a za ním se postaví v sevřeném rozestupu a v základním postoji ostatní hasiči. Jakmile se 
první hasič postaví za velitele družstva, velitel provede obrat vlevo v bok, aby mohl 
kontrolovat tvar a dále velet.  
 
 
 
 
 
 
 
Vyrovnání družstva v řadu:  
a. Povel: "VYROVNAT!".  
b. Provedení: Všichni hasiči dají levou ruku sevřenou v pěst do pasu (mimo posledního 
hasiče). Kromě hasiče stojícího za velitelem družstva ostatní otočí hlavu doprava.  
Vyrovnání družstva v dvojřadu:  
a. Povel: "VYROVNAT!".  
b. Provedení: První řad si počíná tak, jak je uvedeno v odstavci 3 b). První hasič v druhém 
řadu předpaží levou rukou a upraví vzdálenost mezi řadami. Další hasič v druhém řadu se 
vyrovnává podle hasičů stojících před ním a vpravo od něj. Hasiči v tomto řadu se dívají po 
vyrovnání přímo před sebe.  
Ukončení vyrovnání tvaru: 
a. Povel: "Přímo HLEĎ!".  
b. Provedení: Hasiči, kteří měli ruku opřenou v bok nebo předpaženou, ji připaží a otočí hlavu 
zpříma.  
Zrušení tvaru:  
a. Povel: "ROZCHOD!".  
b. Provedení: Hasiči opustí svá místa v tvaru vykročením levé nohy vpřed.       
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12. První pomoc  
První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před konečným ošetřením. 

Většinou se jedná o laickou první pomoc před příjezdem Zdravotnické záchranné služby, 
nebo jiného kvalifikovaného odborníka. Do příjezdu záchranné služby je občan povinen 
poskytnout první pomoc dle svých možností a schopností. První pomoc nemusí poskytnout, 
pouze pokud by bylo ohroženo zdraví zachránce (požár, úseky pod napětím apod.), či někoho 
jiného. Neposkytnutí první pomoci je trestným činem, dle zákona č. 140/1961 Sb., trestní 
zákon, ve znění pozdějších předpisů.  
Cíle první pomoci 

• zachránit život  
• zabránit zhoršení zdravotního stavu  
• urychlit proces uzdravení  

12.1. Poskytování první pomoci 

12.1.1. Přehled základních činností 
Prioritní je zajištění průchodnosti dýchacích cest záklonem hlavy a předsunutím dolní 

čelisti a zastavení masivního krvácení v nouzi stlačením rány holými prsty. Nejpozději v 
tomto okamžiku voláme zdravotnickou záchrannou službu. Do příjezdu provádíme nepřímou 
srdeční masáž a umělé dýchání z úst do úst. Prioritu má srdeční masáž. Umělé dýchání 
provádíme většinou jen u dětí (2x za minutu 1 vdech), u dospělých jen v případě, že záchranu 
poskytují dva lidé. Masáž srdce pokud možno NEPŘERUŠUJEME. 

12.1.2. Zhodnocení stavu vědomí 
Hodnocení hloubky bezvědomí můžeme orientačně rozlišit takto: 

1. Bdělost. Nemocný či zraněný má otevřené oči, vnímá své okolí, nemusíme jej oslovovat, 
abychom se ujistili o jeho vědomí  

2. Reaguje na slovní podnět. Na naše oslovení reaguje. Pokud je reakce zpomalena a 
spolupráce se zachráncem je minimální, hovoříme o somnolenci.  

3. Reakce pouze na bolestivý podnět (štípnutí apod…). Opouštěný odborný termín pro 
tento stav je sopor. Nemocný je v nebezpečí ucpání dýchacích cest zapadnutím jazyka.  

4. Nereaguje ani na bolestivé podněty. Odborný termín koma, který je hojně laiky 
používán i pro předchozí stavy.  

12.1.3. Vyšetření dýchání 
Pokud chceme zjistit, zda postižený dýchá, je dobré použít takzvané pravidlo tří P: 

pohled, pohmat, poslech. Klekněte si vedle postiženého, ucho přiložte k ústům, jednu ruku na 
hrudník a pozorujte jeho pohyb.  Pokud postižený nedýchá, je nutné pokusit se o uvolnění 
dýchacích cest (záklonem hlavy a předsunutím dolní čelisti), spolu s odstraněním případného 
cizího tělesa. Pokud po uvolnění dýchacích cest nedojde k zřetelnému nádechu, zahajujeme 
nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání z úst do úst. 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

První pomoc 
Obecně, zlomeniny 

Hodina: 

35. 
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12.1.4. Vyšetření krevního oběhu 
Puls je hmatný: 
na krkavici – u závažných stavů, ale zřetelně dýchajících, pomocí tří prstů, tep se sleduje 
maximálně 10 sekund, na radiální tepně na zápěstí pod palcem. Je nutno si uvědomit, že za 
určitých okolností (podchlazení) může být periferní krevní oběh v končetinách omezen a tep 
na radiální tepně nehmatný.  
na femorální (stehenní) tepně - pod tříselným vazem. Zde bývá tep hmatný častěji, nežli na 
radiální tepně. 

12.2. Zlomenina  
(latinsky Fractura) je stav, při kterém došlo k porušení kontinuity kosti. 

12.2.1. Typy zlomenin 
Zlomeniny dělíme na: 
1) Infrakce (částečné nalomení kosti)  
2) Fisura (trhlina na dlouhých kostech nebo na lebečních kostech)  
3) Epifyzeolýza (traumatické porušení kontinuity růstové ploténky)  
4) Luxační zlomenina (doprovázená vykloubením kloubu)  
5) Kompresivní zlomenina (typická u bederních obratlů při tlakové zátěži)  
6) Impresivní zlomenina kosti (stav, kdy je kostní plocha vmáčknuta kostní tkáně)  
7) Subperiostální zlomenina (stav, kdy není porušen periost)  
8) Patologická zlomenina (v místě předchozího poškození kosti, například cystou nebo 

nádorem)  
9) Zlomenina s dislokací nebo bez dislokace (s posunutím kostních úlomků nebo bez jejich 

posunu)  
10) Únavová zlomenina (bez zjevného vyvolávacího traumatu, například zlomeniny zánártních 

kostí po dlouhých pochodech)  
Dle poruchy kožního krytu dělíme zlomeniny na otevřené (došlo k poruše kožního 

krytu) a zavřené (není porušen kožní kryt).  

12.2.2. Příznaky 
      Jisté - patologická pohyblivost, krepitace, typická deformace, pozitivní RTG nález  
      Nejisté - otok, bolestivost, deformace, porucha funkce, hematom  

12.2.3. První pomoc 
 Záleží v tom, že poraněnému zlomenou část šetrně obnažíme (rukáv svléká se dříve se 

zdravé končetiny, obléká se pak dříve na choré straně). Zlomenina ruky se zavěsí do 3rohého 
šátku. Při zlomenině dolní končetiny nemocný musí ležet a zlomenou část, aby se dopravou 
neotřásala, vložíme do desek (z lepenky, prkének, proutí a pod. předmětů rovných a pevných, 
jež, aby netísnily, podložíme vatou, není-li jí, jinými měkkými předměty na místech, kde jsou 
výstupky kostí nebo kde by trpěla poškozená část tlakem (kde jsou připevněny). Hodí se k 
tomu šátky, a není-li jich, tráva, seno, měkké listí atd. Na místo oteklé přiloží se šátky 
namočené do studené vody. Je-li po ruce vata a octan hlinitý v roztoku, přiložme vatu 
napuštěnou tím běžným lékem. Je-li zlomenina sdružená, nesmí se do rány sahat. Omyje se 
vodou a mýdlem svědomitě okolí, na ránu přiloží se čisté plátno (šátek, ručník v čisté vodě 
namočený) a pak teprve přiloží se obvaz podle zásad nahoře vytčených. Při každé zlomenině 
musí poraněný po první pomoci co nejrychleji přijít do rukou lékaře. 
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12.3. Infarkt myokardu (srdeční mrtvice)  
Je odumření části srdečního svalu, které je způsobeno nedostatečným krevním 

zásobení kyslíkem (ischemie). Příčinou nedokrvení je uzávěr koronální (věnčité) tepny nebo 
její prasknutí (ruptura). Ucpání je nejčastěji způsobeno aterosklerózou neboli kornatěním 
(koronárních) tepen. Toto onemocnění vzniká usazováním cholesterolu, cukrů, vápníku a 
jiných tuků na stěně cévy, kde se postupně vytváří cholesterolový plát. Část svalu není 
prokrvována a odumírá. Při delším trvání může dojít i k zástavě srdce. 
 Nejvíce ohroženi jsou muži nad 50 let a ženy nad 60 let. Toto onemocnění se však nevyhýbá 
také mladším lidem, kteří mají nadměrnou srážlivost krve, genetické dispozice či velmi 
špatnou životosprávu. Infarkt myokardu je spolu s anginou pectoris ischemickou chorobou 
srdeční (ICHS), na kterou ročně umírají statisíce lidí. 

Akutní infarkt myokardu - infarkt, který pacienta přímo ohrožuje na životě. Při 
akutním infarktu myokardu je v koronárních tepnách více uzávěrů nebo se uzávěr nachází v 
místě nad větvením koronární tepny. V obou případech je rozsah poškození srdečního svalu 
mnohem větší.  

12.3.1. Příznaky 
Mezi nejčastější příznaky patří: 

� déletrvající (přes 10 minut) tlaková krutá svíravá bolest v 
oblasti srdce a hrudní kosti  

� bolest neustupuje a je stále silná v jakýchkoli polohách  
� typické je vyzařování bolesti do ramene, krku a levé ruky a 

lopatky.  
� nadměrné pocení  
� úzkost a dušnost  
� Mohou se také objevit bolesti zad, břicha a čelisti.  
� Většinou se bolest dostavuje z ničeho nic, často v klidu 

nebo ve spánku.  
Tmavě typická lokalizace bolesti, světle méně časté lokalizace 

12.3.2. První pomoc 
Při podezření na infarkt se nesmí nemocný jakkoliv se namáhat (i chozením po bytě může být 
smrtící). Zavoláme zdravotnickou záchrannou službu a necháme rozžvýkat půl tablety 
acylpyrinu (zastaví zvětšování sraženiny). Pacient by měl být v polosedu a v dobře větrané 
místnosti. V případě bezvědomí necháme pacienta ležet. 

12.3.3. Následky 
 Smrt  
 Aneurysma (výduť) vazivové jizvy  
 Trvalé poškození srdečního svalu - zhoršení funkční kapacity srdce  

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

První pomoc 
Infarkt myokardu a Kardiopulmonální 

resuscitace  

Hodina: 

36. 
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 Operace (vytvoření bypassu)  

12.3.4. Prevence 
 Nekouřit  
 Vyhýbat se tučným a mastným jídlům  
 Pravidelně cvičit  
 Nahrazovat živočišné tuky rostlinnými  
 Mít optimální váhu  
 Nepřetěžovat organismus (velkou fyzickou námahou)  

12.4. Kardiopulmonální resuscitace  
  Kardiopulmonální resuscitace je postup pro zpomalení nástupu smrti u osoby se zástavou 

srdeční resp. zástavou dechu. Velmi zřídka dochází k obnovení dechu a oběhu pouze 
účinkem vnější srdeční masáže a umělého dýchání. 

  Provádíme při zjištění známek zástavy oběhu - postižený nereaguje na silný podnět, nedýchá 
(mohou však být zachovány občasné lapavé dechy), je voskově bledý, rty, ušní boltce, 
špička nosu, nehtová lůžka jsou namodralá. 

12.4.1. Postup při pochybách o stavu vědomí 
Oslovíme, zatřeseme, štípneme do paže, silně zatlačíme na čelist pod uchem.  

12.4.2. Postup při reakci na bolestivý podnět a pochybách o účinném 
dýchání 
Dýchání z úst do úst : 

� položit na záda, odstranit všechna podložení hlavy  
� otevřít ústa a zkontrolovat zdali v nich není nějaký předmět,který by mohl bránit 

průchodnosti dýchacích cest (např. bahno u tonoucích,zvratky,ale i obyčejná žvýkačka 
nebo umělý chrup,…)  

� jestliže ano,opatrně předmět z úst postiženého vyndáme;pokud se jedná o zvratky 
nebo bahno odstraníme je tak,že jemně vytřeme dutinu ústní kolem dokola dvěma 
prsty obalenými kapesníkem  

� uvolnění dýchacích cest-> záklon 
hlavy a/nebo předsunutí spodní 
čelisti  

� pokud následuje zřetelný nádech, 
udržujeme průchodné dýchací cesty  

�  pokud jsou dechy velmi pomalé, lze 
do postiženého dýchat uměle. 

       Vydechovaný vzduch obsahuje dostatečné 
množství kyslíku (16% oproti 21% v       
atmosféře).  

 
Stiskneme nosní křídla postiženého a zhluboka vdechneme do jeho otevřených úst tak, 

aby se jeho hrudník zvedl. Když ucítíme odpor vzduchu,zbytečně nedýcháme více než je 
nutné -> vzduch by putoval do žaludku kde by zpěnil jeho obsah,který by se následně vracel 
do dutiny ústní (nebezpečí zatékání zvratků do uvolněných dýchacích cest!). Pak ústa 
oddálíme, necháme jej vydechnout a celý cyklus opakujeme v rytmu 8 -10 x za minutu. 
Z estetických a hygienických důvodů použijeme resuscitační roušku.Dá se sehnat v lékárně 
asi za 15Kč a můžete ji u sebe pro každý případ nosit např. v peněžence. 
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12.4.3. Postup při chybějící reakci na bolestivý podnět 
� v přítomnost další osoby žádáme o volání Zdravotnické 

záchranné služby  
� pokud je dostupný, žádáme o přinesení automatického 

externího defibrilátoru  
� postižený leží na zádech na pevné podložce, je vyčištěná 

dutina ústní, provedeme uvolnění dýchacích cest-> záklon 
hlavy a/nebo předsunutí spodní čelisti  

� pokud následuje zřetelný nádech, udržujeme průchodné 
dýchací cesty  

� Dýchání musí být normální - tedy volné dechy s frekvencí 
aspoň jeden za 6 vteřin. Při zástavě srdeční mohou 
přetrvávat ojedinělé lapavé dechy (popisované jako 
„kapří“) asi jednou za 30 vteřin  

� pokud postižený nedýchá, voláme sami Zdravotnickou 
záchranné službu a ihned po té zahájíme vnější srdeční 
masáž  

� přiložíme ruce kolmo k tělu, přibližně doprostřed hrudníku a energicky stlačujeme 
hrudník do hloubky 4 - 5 cm frekvencí 100/min tedy téměř   2 x za sekundu.  

 U dospělého zahájíme třiceti kompresemi a pokračujeme v rytmu 30 stlačení a dva 
vdechy. U dětí nejprve pětkrát hluboce vdechneme a pak pokračujeme rovněž v rytmu 30 
stlačení a dva vdechy, stlačujeme jednou rukou případně jen dvěma prsty přiměřeně velikosti 
a věku dítěte, do hloubky přibližně 1/3 hrudníku. Oživování (resuscitaci) provádíme do 
příjezdu záchranné služby, do úplného vyčerpání zachraňujících případně dokud postižený 
nezačne spontánně dýchat. 

12.4.4. Zahájení a ukončení resuscitace 
Včasné zahájení srdeční masáže je zásadní pro její účinnost. Při masáži okamžitě po 

pádu nemocného je naděje na uzdravení velmi vysoká. Jediným přípustným zdržením je 
volání Zdravotnické záchranné služby. Je-li postiženým dítě mladší 8 let, voláme Záchrannou 
službu až po 1 minutě masáže a umělého dýchání. 

Naopak, pokud je postiženým dospělá osoba (což je nejčastější případ), doporučuje se 
zavolat Záchrannou službu jako první věc, kterou uděláte. Zástava oběhu je v případě 
dospělých nejčastěji způsobena fibrilací srdečních komor, což nelze odstranit bez patřičného 
vybavení (defibrilátor) a s uplývajícím časem šance rychle klesá. 

Vyjma zvláštních okolností (podchlazení dítěte ve studené vodě a zástava způsobená 
elektrickým proudem) je však smysluplné provádět masáž asi 30 minut. 

Při obnovení základních životních funkcí (reakce na podnět, normální pravidelné 
dýchání) uložíme postiženého ho stabilizované polohy a neustále jej sledujeme. 

12.4.5. Postup u novorozenců a kojenců (do 1 roku) 
� uvolnění dýchacích cest-> mírný záklon hlavy a to tím, že podložíme ramínka  

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

První pomoc 
Kardiopulmonální resuscitace a 

Krvácení 

Hodina: 

37. 
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� při odstraňování překážky z dýchacích cest si dítě položíme bříškem na předloktí s hlavou 
mírně dolů-> několik úderů mezi lopatky (2-3 prsty)  

� resuscitaci zahájíme 2-5 vdechy  
� provádíme metodou dýchání z úst do nosu a úst a vydechujeme obsah z našich úst  
� frekvence je 30 vdechů za minutu, postupem věku se snižují u kojence do 20 vdechů za 

minutu  
� místo stlačení je dolní třetina hrudní kosti, 1,5 cm pod spojnicí prsních bradavek  
� masáž provádíme 2 prsty nebo překříženými palci při obejmutí hrudníku dítěte  
� hrudník stlačujeme asi 2-3 cm  
� frekvence stlačení u novorozence: 120/min = 3:1  
� frekvence stlačení u kojence: 100-120/min = 30:2  

12.4.6. Postup u děti od 1 roku přibližně do puberty 
� základní postup je obdobný jako u dospělého(viz abeceda resuscitace u dospělého), ale 

musíme být šetrní!  
� nutno používat menší fyzické úsilí na stačováním menší dechové objemy+rychlejší 

frekvenci  
� umělé dýchaní provádíme z úst do úst i nosu (dle velikosti)  
� dechové objemy jsou takové, aby se zvedal hrudník, ale zachránce nesmí dýchat proti 

odporu  
� technika nepřímé srdeční masáže je buď hranou dlaně jedné ruky, nebo oběma rukama  
� resuscitaci u dětí zahájíme pěti hlubokými vdechy, poté následuje 30 stlačení hrudníku, 

30:2  

12.4.7. Význam kardiopulmonální resuscitace 
Hlavním významem srdeční masáže je překlenutí období mezi zástavou srdce a 

odbornou lékařskou pomocí. Několik minut od zástavy je reálná naděje na plné obnovení 
životních funkcí a plnohodnotného života. Srdeční masáž zřídka vyřeší původní problém, ale 
zpomalí postupný proces umírání. Představa, podporovaná médii, že výsledkem resuscitace je 
téměř vždy „oživnutí“, je zcela klamná. Skutečná úspěšnost přežití kolísá mezi 2 až 10 % (jde 
o pacienty, kteří jsou propuštěni v soběstačném stavu z nemocnice). V současnosti však v 
České republice provádí srdeční masáž přibližně pětina svědků srdeční zástavy. 

12.5. Krvácení  

12.5.1. Dělení krvácení 
Podle druhu poškozených cév dělíme na: 

 vlásečnicové – mírné, obvykle nepříliš vážné, po chvíli samo ustane (povrchní poškození, 
odřeniny)  

 žilní – tmavá krev vytékající z rány, někdy vyžaduje ošetření  
 tepenné – jasně červená krev vystřikující z rány v rytmu tepu, pokud nedojde k zastavení 

je možné vykrvácení  
Podle přístupnosti místa krvácení dělíme na: 

 vnější – lze zastavit tlakem v ráně nebo tlakovým obvazem  
 vnitřní – je nutný operativní zákrok, pokud nedojde k samovolnému zastavení krvácení  

Podle závažnosti lze krevní ztrátu rozdělovat: 
 10% (0,5 litru u dospělého) – mírná krevní ztráta, běžně odebírána dárcům krve  
 20% (litr u dospělého) – závažná krevní ztráta, většinou neohrožuje život  
 40% (2 litry u dospělého) – ohrožuje život rozvinutým šokem  
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12.5.2. Zástava krvácení 
� Organismus je schopen většinu krvácení zastavit stažením cév a srážením krve. Vyžaduje 

to především minimální pohyby rány. Viditelné krvácení se vždy snažíme omezit až 
zastavit přímým tlakem v ráně. Používáme ochranné prostředky (rukavice). Za všech 
okolností se snažíme vyvarovat se kontaktu s krví zraněného.  

� Tepenné krvácení nutno zastavit co nejrychleji, přiložení tlakového obvazu není vždy 
zcela snadné a zabraňuje kontrole rány. 

� Použití tlakových bodů a škrtidel je vhodné pouze pro zmírnění krvácení, tlak v ráně je 
většinou nejúčinnější a nejšetrnější metoda první pomoci. Škrtidlo vždy poškozuje tkáň a 
jeho použití může vést až ke stavu vyžadujícímu amputaci končetiny. Tlakové body je 
navíc nutno poměrně přesně znát. 

� Žilní a vlásečnicové krvácení vyžaduje většinou pouze dezinfekci okolí rány a obvaz. 
Krvácení z křečových žil, které může být velmi značné, stavíme stažením elastickým 
obinadlem na zvednuté noze. Velmi častou chybou je pokoušet se toto krvácení stavět 
škrtidlem. Většinou je škrtidlo nedostatečně utaženo a ztěžuje odtok krve, nikoliv však 
přítok, čímž se krvácení pochopitelně ještě zesílí. 

� Pro člověka se špatnou srážlivostí krve může být i obyčejné říznutí životu nebezpečné. 
� První pomoc při vnitřním krvácení je vždy rozeznání nebezpečí (mechanismus úrazu 

směřující do oblasti trupu a stehen) a volání zdravotnické záchranné služby. Protišoková 
poloha zmírní zhoršování stavu před odborným transportem. 

12.6. Otrava  
Otrava je chorobný stav vyvolaný přítomností jedu v organismu. Jako na otravu lze též 

pohlížet na chorobu, jejíž hlavní negativní účinek pochází z jedů produkovaných patogeny 
(platí např. pro tetanus). 

12.6.1. Úmyslná otrava 
� Sebevražedný úmysl, velmi často pouze demonstračního charakteru, tvoří naprostou 

většinu otrav (až 90 %), průměrný věk otrávených činí 25 let. Nejčastějšími prostředky 
jsou běžné léky (zvláště na spaní) velmi často v kombinaci s alkoholem.  

� Pokus o vraždu.  

12.6.2. Nenáhodná otrava 
 Užívání drog.  

12.6.3. Náhodná otrava 
� Děti ve věku 1–5 let (léky, kosmetické přípravky a jiné chemikálie).  
� Dospělí při výkonu povolání (např. při práci v prostředí s vyšší koncentrací toxických 

plynů či par, v zemědělství či v průmyslu).  
� Náhodná záměna - trvalým zdrojem otrav je nalévání jedovatých látek do lahví od nápojů.  

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

První pomoc 
Krvácení a Otrava 

Hodina: 

38. 
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� Otravy zplodinami při hoření, nejčastější je otrava oxidem uhelnatým, která má též 
nejvíce smrtelných následků. Moderní materiály uvolňují například i chlór, fosgen a 
kyanovodík.  

� Otrava jídlem či pitím - zejména jedovatými houbami nebo nevhodně skladovaným 
jídlem, často s výrazně překročenou dobou minimální trvanlivosti. Fugu, maso z kulovité 
ryby - čtverzubec fugu (Fugu rubripes) - může vést při špatné přípravě ke smrtelným 
nehodám.  

      Příčinou je jed Tetrodotoxin, který se především vyskytuje ve vnitřnostech ryb  
� Otrava vodou je termín používaný pro naředění vnitřního prostředí organismu 

způsobeného příjmem čisté vody.  
� Infekce ze znečištěné vody je častá zejména v tropických oblastech, v našich podmínkách 

je spíše výjimečná, např. u nevhodně udržovaných studní.  
� Uštknutí hadem, kousnutí jedovatým živočichem či podráždění jedovatou rostlinou (např. 

bolševník velkolepý)  

12.6.4. Rychlost vzniku otravy 
Rozlišujeme akutní otravy (vzniklé následkem jednorázového přijetí velkého množství 

jedu, například konzumací muchomůrky zelené či uštknutím taipana) a chronické otravy 
(vzniklé následkem dlouhodobého přijímání nízkých dávek kumulativního jedu, např. většina 
otrav těžkými kovy). Existují jedy, které dokážou způsobit oba typy otrav, jakož i takové, 
které fungují pouze jedním způsobem. Některé kumulativní jedy v případě požití většího 
množství vyvolají silnou nevolnost a jsou vyzvraceny dřív, než se mohou vstřebat, takže 
vážnou otravu způsobit nemohou, jiné jedy se zase neskladují v organismu, takže v malých 
dávkách je zdraví lidé mohou víceméně beztrestně přijímat. Existují ovšem i jedy, které se 
sice v organismu neskladují, ale způsobují i v malém množství drobná poškození, která se při 
opakovaných požitích kumulují. 

12.6.5. První pomoc při otravě 
� Pokud lze, přerušit působení jedu. Především se jedná o přivedení čerstvého vzduchu při 

otravě plynem. Zvracení má vysoká rizika a je lépe jej nevyvolávat. U kontaktních jedů je 

žádoucí odstranění oděvu a omytí kůže nebo sliznic (výplach oka).  
� Zjistit příčinu a zajistit vzorek (obal, zbytky smaženice …)  
� Obrátit se na odborníka (155 ) 

Lékařskou pomoc poskytovanou v případě otravy lze rozdělit zhruba do tří oblastí: 

1. Odstranění jedu z organismu a zamezení jeho dalšího přijímání. Jedná se především o 
výplach žaludku, zřídka vyvolávání zvracení v případě požití. Některé jedy kolující v krvi 
lze odstranit dialýzou (umělou ledvinou).  

2. Zásahy proti účinkům jedu a jejich tlumení použitím léků, umělou plicní ventilací apod.). 
Účinných protijedů je bohužel velmi málo, většina otrav je však léčitelná jen podporou 
životních funkcí.  

3. Podání séra proti patřičnému jedu (např. antitoxin proti tetanu, sérum proti kobřímu jedu) 
je spojeno s výrazným rizikem anafylaktického šoku.  
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12.7. Popáleniny  
Popáleniny jsou poranění vznikající působením vysokých teplot na povrch těla, případně 
působením chemikálií, elektřiny či ozářením (speciálním případem je spálení při slunění). 
Hojení popálenin je velmi pomalé, vyšší stupně se často infikují a tvoří se při nich snadno 
zranitelné a znetvořující jizvy. 

Popáleniny jsou nejčastěji způsobeny ohněm (požáry, vypalování trávy, zábavná 
pyrotechnika), nebo vroucí tekutinou.  

12.7.1. Dělení popálenin 
Podle závažnosti se popáleniny dělí do čtyř stupňů. Působením infekce, podchlazení a 
nevhodného ošetření se může popálenina postupně „prohloubit“. Razantní chlazení tekoucí 
vodou v prvních vteřinách po úrazu může snížit poškození až o jeden stupeň. 

  
  

 
 
 
 
 
 

Stav po hodině                  Stav po dni     Po dvou dnech se objevuje puchýř 

 
 I. stupeň – kůže je zarudlá, bez otoků, během hojení se odloupává (hojí se řádově dny)  
 II. stupeň – rána je krytá puchýřem, který po určité době praská a odhaluje podkoží (hojí 

se týdny)  
 III. stupeň – kůže je bílá, nebolestivá, neboť nervová zakončení jsou zničena (hojí se 

týdny až měsíce)  
 IV. stupeň – tkáň je zuhelnatělá (kůže je zcela zničena)  

U třetího a čtvrtého stupně lze říci, že se nezhojí nikdy, neboť jizva se smršťuje, praská a 
zvláště u rostoucího organismu je často nutné opakovaně operovat. 

Popáleniny mohou být život ohrožující, zvláště pokud zasáhnou větší část těla (10% procent 
povrchu zasaženo popáleninami alespoň II. stupně). Na jizvení jsou citlivé především obličej, 
dlaně, plosky nohou a pohlavní orgány. 
Pro ohodnocení rozsahu popálení se v lékařství používá pravidlo jedenácti devítek - povrch 
těla je orientačně rozdělen na oblasti o rozsahu 9% povrchu kůže takto: 

1. hlava  
2. horní část hrudníku (po bránici) a odpovídající horní část zad (zhruba po lopatky)  
3. horní končetina  
4. spodní část břicha a zad  
5. stehna  

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

První pomoc 
Popáleniny 

Hodina: 

39. 
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6. bérce a chodidla  
7. zbývající 1% tvoří genitál  

12.7.2. První pomoc dospělí 
Těžké popáleniny 

Nejdůležitější je okamžitě přerušit působení tepla, odstranit zdroj jeho působení 
(důležité u opaření přes oděv, který musí být odstraněn, co možná nejrychleji) a teplo z 
popáleniny co nejrychleji odvést ochlazením. Popálenou plochu ihned chladit oplachováním 
nebo proudem studené vody, v nouzi i přiložením chladných předmětů. Neustále sledujeme, 
zda nedochází k podchlazení. 

Cokoliv přiškvařené v ráně nevyndávat. Prstýnky a hodinky pokud možno sundat hned 
— pak už to nepůjde kvůli otoku!!!! 

Popálená místa zakrýt sterilním krytím, v nouzi lze použít přežehlenou bavlnu, téměř 
sterilní je i vnitřek složeného vyžehleného kapesníku. Zejména nepoužívat masti, vatu a jiné 
materiály, které by se mohly v ráně přichytit a jejich odstranění před ošetřením by mohlo být 
problematické. Ránu ničím nemažeme, nedotýkáme se okolí (popálenina je vnímavá na 
infekci). 
Lehké popáleniny 

Pouze při lehkých popáleninách — jen červená kůže nebo neporušené puchýře — 
použít Panthenol sprej a sterilní krytí, avšak nedotýkat se. Okraje s neporušenou kůží možno 
ošetřit dezinfekcí, např. Betadine mast. Zabezpečíme okamžitě transport k lékařskému 
ošetření, nejlépe zdravotní záchrannou službou, která včasnou infuzní léčbou (nitrožilní 
podání tekutin) během transportu zabrání rozvoji šoku. 

12.7.3. První pomoc děti 
U dětí lze chladit maximálně 1–2 min, hrozí podchlazení. Ve většině případů je 

prvním postiženým hlavička, která představuje 20 procent z celé plochy těla dítěte. Od pěti 
procent se u malých dětí rozvíjí popáleninový šok. Hlavičku a krk chladíme vždy, ale trup a 
stehna pouze jednorázově. Může totiž dojít k podchlazení, které má za následek prohloubení 
popálených ploch, nedokrvenost orgánů a hlavně poruchy srdeční. Nejdůležitější je včasnost 
zajištění odborné zdravotnické péče. V případě dětí mladší věkové kategorie do jedné 
hodiny.Jestliže se z jakýchkoli důvodů ten interval mezi poraněním a zajištěním adekvátní 
péče je delší než hodina, nastanou v organismu změny, které jsou nezvratné. Postižený pak do 
48 hodin umírá.  

Kolik času stačí k vytvoření hluboké popáleniny 
Tabulka ukazuje, jak nebezpečným nástrojem je kohoutek s horkou vodou. Domácnost s 
dětmi a starými lidmi by měla svůj ohřívač nastavit maximálně na 49 stupňů Celsia. 
teplota tekutiny čas 

70 stupňů 2 sekundy 

53 stupňů 1 minuta 

49 stupňů 10 minut 
Opaření, které ohrožuje život dětí do dvou let 

� těžké opaření nad 5 procent povrchu (1 procento je obrys dlaně)  
� kritické opaření nad 15 procent povrchu  
� Děti jsou mnohem zranitelnější než dospělí, u nichž je jako těžké hodnoceno opaření 

20 procent a jako kritické až 40 procent povrchu těla 
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12.8. Omrzliny  
Omrzliny vznikají působením nízkých teplot na kůži a podkoží. Místa náchylná k tvorbě 
omrzlin jsou končetiny, především prsty, nos a uši. 
 

12.8.1. Příčiny tvorby omrzlin 
� Okolní teplota pod 15° C (59° F), většinou pod 

4°C  
� Vítr, Vlhkost, Porucha prokrvení  
� Některé léky(beta blokátory)  
� Cukrovka  
� Periferní neuropathie Kouření 

12.8.2. Příznaky 
Omrzliny -  rozvoj puchýřů 

bledá necitlivá kůže 
Další příznaky se vyvíjejí postupně, rozlišení na stupně není z počátku možné 

12.8.3. První pomoc 
� Prostředí nad 15°C  
� Kontakt se zdravou kůží (ruce do klína, podpaždí)  
� V případě podchlazení se nestarejte o omrzliny  
� Opakované omrznutí rozehřáté tkáně je velmi nebezpečné, je třeba zvážit riziko a 

případně ponechat omrzliny bez ohřívání.  
� Rozehřívání v teplé vodě vyžaduje pečlivou kontrolu teploty (nebezpečná je voda nad 40 

°C) a zabránění vzniku otlaků a proleženin  

12.8.4. Nevhodné postupy 
� Netřít, nemasírovat !  
� Sálavé teplo (oheň, kamna, ohřívací polštářky, fén) je velmi nebezpečné. Na necitlivé 

kůži vznikají snadno hluboké popáleniny. Nepropichujte puchýře  

12.9. Poranění oka  

12.9.1. Typy poranění oka 
 

Rozlišujeme několik základních typů poranění oka - jsou to poranění povrchová, 
poranění pronikající, poranění způsobená chemickými látkami a poranění světelným 
ozářením. 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

První pomoc 
Omrzliny a poranění oka 

Hodina: 

40. 
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12.9.2. Povrchová poranění oka 
Cizí tělísko 

Nejběžnějším a poměrně častým poraněním je zanesení cizího tělíska do oka. Cizí 
tělísko nalézáme pod horním či dolním víčkem, odkud ho můžeme bez větších problémů 
vyndat. Zanedbání cizího předmětu v oku může vést k rohovkovému vředu.  
ošetření: 
� vyzveme poraněného, aby si oko nemnul a netřel, dále aby ho otevřel  
� palcem a ukazovákem rozevřeme víčka, prohlédneme spojivkový vak stáhnutím 

dolního víčka  
� horní víčko prohlédneme tak, že ho uchopíme za řasy, stáhneme lehce dolů, a přes 

přiložený palec druhé ruky víčko obrátíme nahoru  
� tělísko odstraníme sterilním smotkem vlhké vaty nebo okrajem kapesníku. Nikdy 

ovšem tvrdým nebo nesterilním předmětem. Nikdy sami neodstraňujeme zaseknutá 
tělíska !  

 
Oděrka rohovky 

Oděrka rohovky je dalším běžným zraněním. Způsobuje značnou bolest a postižený 
oděrku většinou vnímá jako cizí tělísko pod víčkem. 
ošetření: 
� oko vykapeme antibiotickými kapkami; při větším poranění použijeme obvaz, který 

zajistí oku klid a rychlejší uzdravení  
� oděrky se hojí rychle, rohovka disponuje rychlou regenerací  

12.9.3. Pronikající poranění 
Tato poranění vznikají ostrým nebo prudce letícím tělesem, který často uvázne v oku. 

Při proděravění rohovky může dojít k jejímu výhřezu. Zanedbání nitroočního předmětu v oku 
vede povětšinou ke ztrátě oka. Kov se v oku může rozpouštět a tím způsobit řadu komplikací. 
Hrozí také nebezpečí zánětu (zvláště při vniknutí dřeva), proto je nutné ošetření antibiotiky - 
jak lokálně, tak celkově.  

12.9.4. Poranění chemickými látkami 
Poleptání 

Poleptání oka působí kyseliny a zásady proniknuvší do oka. Míra poškození oka závisí 
na druhu látky, její koncentraci, množství, délce působení a teplotě. Lehčí poleptání způsobí 
zčervenání spojivky, rohovkový epitel se sloupne. Časté je poškození vápnem či maltou. 
Speciálním typem je poškození vysokými teplotami či elektrickým proudem, které může 
vyvolat zkalení čočky. 
ošetření: 
� velmi důležitý je včasný výplach oka. Kyseliny jdou výplachem odstranit velmi dobře, 

louhy o poznání hůře, jeho účinek je dlouhodobý a skutečný rozsah poškození se objeví až 
po pár dnech.  

� pokud poškození způsobí pevná látka, pod víčky často nalézáme její zbytky. Tyto zbytky 
je nutné odstranit již v rámci první pomoci, protože délka působení látky má závažný 
dopad na rozsah poranění  

Intoxikace - otrava methanolem 
V závislosti na dávce methanolu dochází k poškození zraku (skvrna před očima) či úplné 

slepotě. 
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12.10. Tonutí  
je zranění způsobené vdechnutím vody (neplatí pro tzv. „suché tonutí“). Hlavním 

poškozením je život ohrožující nedostatek kyslíku - hypoxie mozku. Smrt způsobená tonutím 
se nazývá utonutí. 

12.10.1. Primární tonutí 
je vdechnutí vody u jinak zdravého člověka. Může postihnout plavce i neplavce, mimo 

vodu například horolezce při prudkých lijácích v lezeckých komínech. Způsobí je vdechování 
roztříštěného aerosolu tvořícího se těsně nad hladinou při plavání nebo ležení na vodní 
matraci za prudkého deště a větru. 

12.10.2. Sekundární tonutí 
vzniká během pobytu ve vodě při jiné zdravotní příhodě, např. při epileptickém záchvatu, 

při poranění míchy po skoku do mělké vody, při infarktu nebo cévní mozkové příhodě, při 
zpomalení činnosti srdce ve studené vodě atd. 

Tonutí vzniká v 85 % vdechnutím vody poté, kdy postižený vodu polykal. Při 
záchranných opatřeních může vodu masivně zvracet. Při podstatně těžším stavu voda pasivně 
vytéká jícnem a může zatéct při umělém dýchání do plic. Z plic nelze vodu vylít žádnými 
manévry, velmi rychle se vstřebá. 

V 15 % se jedná o suché tonutí, kdy podvědomé (reflexní) uzavření hlasivek, např. po 
skoku do studené vody zabrání vdechnutí vody do plic, ale vede rovněž k život ohrožujícímu 
nedostatku kyslíku. 

12.10.3. První pomoc 
Neriskovat vlastní život při zachraňování cizího  
Zkontrolovat ústní dutinu  
Co nejrychleji vdechnout do dýchacích cest  
Dle stavu začít resuscitovat, zejména při tonutí dětí (někdy i u podchlazené, neoblečené 
osoby, při tonutí v zimě) je úspěšná záchrana možná i po více než 50 minut po události  

12.11. Šok  
Šok je nepříznivá reakce organismu (lidského těla) na situaci, kdy tkáně trpí 

nedostatkem kyslíku a živin. Nejčastější příčinou je velká ztráta krve. Šetří se zásoby pro 
mozek a srdeční sval. Cílem první pomoci je podpořit dodávku krve právě do těchto životně 
důležitých orgánů.  

Nejčastější použití v hovorovém jazyce vyjadřuje duševní otřes (akutní reakci na 
stres). Ustálený je také termín kulturní šok pro reakci na přechod do jiného kulturního 
prostředí. 

V lékařství je šok stav ohrožující život, vyžadující urychlenou zdravotní (lékařskou) 
pomoc. Bez zdravotního zásahu šok obvykle končí smrtí.V obecném povědomí se však tento 
stav zaměňuje za výše uvedené psychické stavy. 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

První pomoc 
Tonutí a Šok 

Hodina: 

41. 
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Z laického hlediska je možné rozdělit šokové stavy na: 

� vnitřní krvácení - první pomoc tzv. protišoková   
� zhoršení stavu u jiných onemocnění/úrazů (vnější krvácení, popáleniny, úraz 

hrudníku, poranění páteře, bolest na hrudi, infekce, …) - první pomoc je zaměřená na 
vyvolávající stav  

12.11.1. Příčiny šoku v lékařství (medicínské dělení šoku) 
hypovolemický šok (snížení množství krve v cévách) 

 vnitřní i vnější krvácení  
 ztráta tělesných tekutin (popáleniny, dehydratace)  

kardiogenní šok (selhání funkce srdce jako pumpy) 
 poškození srdečního svalu (infarkt, pohmoždění srdce)  

distribuční šok (roztažení cévního systému) 
 septický šok při těžké infekci („otrava krve“ bakteriemi)  
 poranění míchy  
 těžký alergický stav (anafylaktický šok)  

obstrukční šok (stlačení srdce zvnějšku) 
 krvácení do obalů srdečních (většinou po nárazu na hrudník)  
 přetlakový pneumothorax  

12.11.2. Příznaky šoku 
� Zvýšený tep (postupně se zvyšuje až na 140-160 tepů za minutu)  
� Bledá, chladná kůže, pocení  
� Žízeň, při vypití většího množství tekutin však hrozí zvracení  
� Únava, schvácenost, apatie nebo naopak neklid ,mdloba  
� Všechny tyto příznaky mohou být i při duševním otřesu, je proto nutné se rozhodovat 

podle okolností stavu, mechanismu úrazu - především možnosti vnitřního krvácení. 

12.11.3. První pomoc při úrazovém šoku (vnitřní krvácení) 
 Voláme zdravotnickou záchrannou službu - tel.:155  
 Uložíme pacienta do protišokové polohy (hlava a srdce níže než zbytek těla)  

 
 Pouhým nadzdvihnutím nohou přesuneme k srdci asi 0,5 

litru krve. Tzv.autotransfuzní poloha - postižený leží na zádech a 
ruce a nohy má zvednuty tak, aby byly pokud možno kolmo na 
podlahu.  
Při úrazu lze položit postiženého na tvrdou podložku a tu po té 
nadzvednout tak aby nohy postiženého byly výš než hlava a aby 
podložka svírala z podlahou úhel cca. 30°, můžeme též 
improvizovat a využít terénních nerovností.) Zabraňujeme podchlazení pacienta. 

 Takzvaná protišoková opatření (5 T) jsou diskutabilní, historicky překonané:  
1.  transport - pouze lékařský, improvizovaný je vysoce rizikový  
2.  teplo - samo o sobě stav pacienta nijak nezlepší  
3.  tišící prostředky - tablety NEPODÁVÁME a nic jiného nemáme k dispozici 
4.  tekutiny - NEPODÁVAT, hrozí zvracení (Můžeme pouze lehce smočit rty postiženého, 

nebo vyplachovat ústa vodou)  
5.  ticho stav pacienta nijak neovlivní (je vhodné zachovat spíše klid a zavolat 155)  
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12.11.4. Anafylaktický šok 
Alergický jev, kterým tělo přehnaně reaguje na vnější podnět. Takřka výhradně se jedná o 

alergie na hmyzí (včelí ) bodnutí, nebo alergii na lék podaný injekčně. Alergeny vstupující 
jinou cestou ( potravinová alergie) vyvolávají tento život ohrožující stav extrémně vzácně. 
Postižený začne otékat jak zvenčí tak i zevnitř, zúžují se průdušky a člověk umírá na udušení 
a zástavu srdce, pokud mu nebyla poskytnuta pomoc. Tento stav je vzácný a většina lidí 
alergických na hmyzí bodnutí má pouze rozsáhlejší otoky. 
Příznaky: 
� Otoky mimo místo bodnutí, celotělový otok je nejdříve vidět na víčkách  
� Zarudlá horká kůže, svědění (zejména na začátku reakce)  
� Dušnost, sípavé dýchání  
� Mžitky před očima, ztráta vědomí  
První pomoc 

 Volat okamžitě 155  
 Povolit postiženému oděv aby mohl dobře dýchat a položit ho na záda.  

12.12. Páteř  
Páteří probíhá mícha. Je složena z řady obratlů. Na páteř je navázána lebka, eventuelně i 

pánev, hrudní koš nebo končetiny - toto se může u jednotlivých druhů lišit. Páteř je složena 
také z meziobratlových plotének. Páteř umožňuje člověku vzpřímenou chůzi a chrání míchu. 

 Je dvojnásobně esovitě prohnutá, což zajišťuje její pružnost. 
- zakřivení dopředu krční a bederní páteře - lordóza 
- zakřivení dozadu hrudní páteře a kosti křížové - kyfóza 

12.12.1. Poranění páteře 
Poranění páteře je závažným úrazem s možnými dlouhodobými následky. Páteř je 

kostěným obalem míchy a porušení míchy či z ní vystupujících nervů může způsobit ochrnutí 
nebo poruchu vnímání. K poranění může dojít zejména při pádu z výše na záda nebo na 
natažené končetiny (vysoce riziková je dvojnásobná výška těla a více, prudký pohyb či rotace, 
anebo při nárazu v rychlosti věší než 30 km/hod. 

Při první pomoci je důležité s raněným nehýbat, držet hlavu, komunikovat s 
pacientem, při ošetřování přidružených poranění volíme polohu naznak na pevné podložce, co 
nejdříve zavolat zdravotnickou záchrannou službu 

 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

První pomoc 
Šok a Páteř 

Hodina: 

42. 
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Krční páteř (vertebrae cervicales) 
Tvořena 7 obratly (označeny C1 - C7) vyznačujícími 
se nízkým tělem, postranními výběžky, otvory pro 
cévy a nervy. Specifický - trnový výběžek - na konci 
rozdvojený 
C1 - atlas (nosič) - nemá trnový výběžek, v těle velký 
otvor, velké kloubní plošky 
C2 - axis (čepovec) - o 1 výběžek navíc (čep), 
původně byl čep tělem atlasu - společně zajišťují 
pohyb hlavy 
 
Hrudní páteř (vertebrae thoracicae) 
Tvořena 12 obratly (označeny Th1) - Th 12. K 
obratlům jsou kloubně připevněna žebra. Tělo obratlů 
je vyšší, trnový výběžek se ke konci zužuje, 
nezdvojuje se a směřuje šikmo dolů. Příčné výběžky 
nemají otvory 

 

 

 

 
. 
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Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

První pomoc 
doplňující materiály 

Hodina: 
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Osoba v bezvědomí 

 Postup 
� Ujistíme se, zda jsou všechny zúčastněné osoby v bezpečí 
� Ležicího hlasitě oslovíme, avychom zjistili stav vědomí 

o Reaguje-li,ponecháme ho v poloze, ve které jsme ho našli, 
pokusíme se zjistit příčinu jeho stavu, event. ji odstraníme. 
Pravidelně kontrolujeme jeho stav 

o Nereaguje-li, přivoláme pomoc 
 
Nalezneme-li osobu v bezvědomí, před zahájením kardiopulmonální resuscitace přivoláme 
lékařskou pomoc: 155, 112 

� Přetočíme postiženého na záda a záklonem hlavy zprůchodníme dýchací 
cesty 

� Udržujeme dýchací cesty průchodné a zjistíme, zda postižený normálně 
dýchá (u osob postižených náhlou srdeční příhodou se až ve 40% případů 
může vyskytovat tzv. lapavé dýchání, které není považováno za normální. 
V případě jakýchkoliv pochybností jednejte s postiženou osobou jako by 
nedýchala). Normální dýchání nejlépe ověříme přiložením hřbetu dlaně 
před ústa, můžeme použit i brýle nebo zrcátko. Také můžeme k ústům 
postiženého naklonit vlastní tvář 

o Dýchá-li normálně, uložíme ho stabilizované polohy a pravidelně 
dýchání kontrolujeme 

o Nedýchá-li normálně, přivoláme pomoc (je-li pouze jeden 
zachránce, může postiženého opustit) a zahájíme nepřímou srdeční 
masáž 

 

 Nepřímá srdeční masáž 
 
Nepřímou srdeční masáží simulujeme mechanickou činnost srdce jako pumpy. Vlastní silou 
tedy vytlačujeme krev do oběhu. Zároveň při následném uvolnění tlaku na hrudník vytváříme 
v hrudní dutině negativní tlak, který usnadní nasátí krve do srdce. 
Srdeční masáž provádíme v poloze na zádech, na pevné podložce. Zachránce je po boku 
postiženého. Nejprve si najdeme na hrudníku masážní bod. Ten se nalézá na středu hrudní 
kosti. Tam přiložíme jednu ruku a druhou přiložíme přes ni. Masáž provádíme s napjatými 
lokty tak, aby pohyb vycházel z celé horní poloviny těla. Hrudník stlačujeme o 1/3 
vzdálenosti podložka x povrch těla (4-5 cm) 100 x za minutu. (Normální tepová frekvence je 
okolo 75 tepů za min.). Je důležité, aby stejná doba, jaká je věnována stlačení, byla věnována 
i uvolnění hrudníku. Stlačování a uvolňování hrudníku by tedy mělo probíhat v poměru 1:1. 
Po 30-ti kompresích hrudníku znovu zprůchodníme dýchací cesty záklonem hlavy a 
poskytneme 2 záchranné vdechy.  

 Dýchání z úst do úst 
 
Ve vdechovaném vzduchu je 21% kyslíku, ve vydechovaném jen 16%. Toto množství je ale 
dostačující pro poskytnutí adekvátní první pomoci. Každý vdech by měl trvat zhruba 1s  
(u dětí 1,5s), abychom předešli vdechnutí vzduchu do žaludku, následnému zvracení a 
vdechnutí zvratků. 
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� Jestliže se nám vdechy nezdaří, zkontrolujeme správnost záklonu hlavy a 

přesvědčíme se, zda se v dýchacích cestách nenachází nějaká překážka. Tu 
se můžeme pokusit odstranit. 

� Pokračujeme v oživování kombinací 30-ti kompresí a 2 vdechů. Pokud 
oživování provádí více zachránců, měli by se po 2 minutách střídat. 

 

 Ukončení resuscitace 
 

� začne-li postižený normálně dýchat 
� dostaví-li se lékařská pomoc 
� při naprostém vyčerpání zachránce 

 
Topless KPR 
V případě, že z jakéhokoliv důvodu nelze, nebo zachránce nechce provádět dýchání z plic do 
plic je přípustné provádět pouze srdeční masáž. 
 
Resuscitace dětí 
Resuscitace dětí má své vlastní doporučené postupy (viz dále). Pokud si jimi ovšem nejste 
jistí, postupujte podle postupů pro dospělé. Děti méně poškodí pomoc poskytnutá podle 
doporučení pro dospělé, než neposkytnutí pomoci. 
 

 

Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem 
 

 Osoba při vědomí 
 
Kašel: Je-li postižená osoba schopna efektivně kašlat, povzbuzujeme ji ke kašli. 
Úder mezi lopatky: Tento manévr použijeme, dusí-li se někdo vdechnutým předmětem, ev. 
potravou. Otevřenou dlaní udeříme postiženého mezi lopatky. Postup můžeme opakovat 5 
krát. 
Heimlichův manévr: Manévr má stejné použití jako předchozí. Přistoupíme k postiženému 
zezadu, rukama ho obejmeme okolo trupu ve výšce pod koncem hrudní kosti a silou toto 
místo stlaříme. Postup opakujeme 5krát, event. střídáme s předchozím. Tento manévr 
nepoužijeme u malých dětí ani u těhotných žen 
 

 Osoba v bezvědomí 
 
Záklon hlavy: K uvolnění jazyka většinou postačí prosté zaklonění hlavy. 
Uložení do stabilizované polohy : V případě tekutého obsahu v ústech uložíme postiženého 
na bok, do stabilizované polohy, tak, aby tekutina mohla samovolně odtékat. 
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 Stabilizovaná poloha 
 
Stabilizovaná poloha je poloha na boku, relativně nejlépe zajišťující bezpečnost postiženého. 
Ukládáme do ní každého postiženého, který dýchá a má funkční krevní oběh. Stabilizovaná 
poloha není stejná pro všechny postižené, měla by se ale té ideální co nejvíce blížit (stabilní 
poloha na boku bez tlaku na hrudník). 
 
Postup 

� Postiženého uložíme do polohy na zádech (pokud se v ní již nenachází).  
� Přiklekneme k němu ze strany  
� Bližší horní končetinu podsuneme pod tělo, pokrčíme vzdálenější dolní končetinu v 

koleni a vzdálenější horní končetinu pokrčíme v lokti a přiložíme k bližší tváři.  
� Uchopíme postiženého za vzdálenější bok a rameno a pomalu přetáčíme směrem k 

sobě.  
� Leží-li postižený na boku, uvolníme spodní horní končetinu a necháme ji ležet za 

zády.  
� Hlavu mírně zakloníme. Postižený je zapřen o pokrčenou dolní končetinu a zajištěn 

tak proti úplnému přetočení na břicho.  
� Nachází-li se postižený ve stabilizované poloze déle než 30 min, přetočíme ho na 

druhý bok  

 

Bezvědomí 
 

 Příčiny bezvědomí: 

Selhání dýchání 
 
Selhání dýchání nastává nejčastěji v důsledku dušení. Jde o nejčastější příčinu zástavy dechu 
u dětí. Vdechnut může být drobný předmět (hračka), ale u starších lidí i zubní protéza, kousek 
potravy (oříšek) nebo tekutina. Další příčinou může být otok dýchacích cest v důsledku těžké 
alergické reakce, infekčního onemocnění, pobodání hmyzem… 
Zvláštním příkladem selhání dýchání je tonutí. 
 

Selhání oběhu 
 
Nejčastější příčinou zástavy oběhu u dospělých je onemocnění srdce , zpravidla infarkt 
myokardu. Dále může být způsobena nemocemi cév, plicní embolií (vmetek v plicním 
oběhu), ztrátou velkého množství krve (rozsáhlá zranění, poranění velkých tepen)...  

Selhání centrálního nervového systému 
 
Mezi nejčastější příčiny patří epilepsie, poranění hlavy a míchy a mozková mrtvice (prasknutí 
nebo ucpání mozkové cévy). 
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Uštknutí jedovatými živočichy 
 
Nemusí se jednat pouze o hady, ale i o štíry nebo pavouky. 
 
Postup 
Základem je poskytnutí adekvátní první pomoci. Po obnovení životních funkcí se postup liší 
dle druhu postižení. 
 
Manipulace s postiženým 
Postiženého se vždy snažíme dostat z dosahu škodlivého vlivu. 
Zejména u dopravních nehod hrozí poškození páteře. Obáváme-li se postižení především 
krční páteře, manipulujeme s postiženým nejméně ve dvou. Jedna osoba vždy pevně drží krk 
ve stabilní poloze a ostatní přemisťují tělo. I zde ale platí, že zachování, popř. obnovení 
životních funkcí je na prvním místě. 
Leží-li postižený na zádech, v žádném případě mu nepodkládáme hlavu. Podložit můžeme 
pouze krk při záklonu hlavy. 
 
Polohování 
 
Má-li postižený zachované životní funkce, ukládáme ho do stabilizované polohy. 
 
Protišoková poloha : Při šoku se snažíme, aby zůstaly krví zásobeny důležité orgány (srdce, 
plíce, mozek, ledviny). Proto podkládáme dolní končetiny, aby byla krev snadněji dostupná 
cílovým orgánům. Při velké ztrátě krve můžeme končetiny obvázat až po třísla elastickým 
obvazem, čímž opět zlepšíme prokrvení důležitých orgánů. 
 
Poloha při pneumotoraxu : Vniká-li vzduch do hrudní dutiny postiženého (a v důsledku 
toho kolabuje plíce a dochází v zástavě dechu) snažíme se otvor překrýt. Postiženého 
položíme na zraněný bok, čímž zamezíme dalšímu vnikání vzduchu. 

Krvácení do dutiny břišní : Krvácení do dutiny břišní se řadí mezi krvácení vnitřní. To 
znamená, že krev nevytéká z těla ven, a proto není vidět. Pro vnitřní krvácení svědčí údaj o 
zranění a známky šoku. Máme-li podezření na vnitřní krvácení, uložíme postiženého do 
protišokové polohy. 

 

Krvácení 
 
Dělení 
 
Kapilární 
Krvácení z drobných koncových cévek krevního řečiště. Většinou ustává samo. Ránu můžeme 
zalepit náplastí. 
 
 
Žilní 
Krvácení z žil. Krev je tmavě zbarvená (odkysličená) a z rány volně vytéká. Krvácení stavíme 
tlakovým obvazem. 
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Tepenné 
Krvácení z tepen. Krev je světle zbarvená (okysličená) a z rány tryská v pulsech. Krvácení 
stavíme stlačením místa nad ránou nebo přímo v místě poranění proti pevnému - kostěnému, 
podkladu. Nedoporučuje se používat zaškrcovadla, ale pouze tlakové obvazy. Použijeme-li 
zaškrcovadlo, je třeba přesně zaznamenat dobu přiložení a po deseti minutách jej povolovat, 
aby zůstala zásobena periferní část končetiny. 
 
Předmět v ráně 
Předmět z rány nikdy neodstraňujeme!! Manipulací s ním bychom mohli zranění ještě zhoršit. 
Ránu pouze sterilně překryjeme a předmět zajistíme proti pohybu. 
 
Krvácení z nosu 
Krvácení z nosu je poměrně časté zejména u mladších dětí, může být ale i příznakem 
závažného onemocnění. Při krvácení z nosu předkloníme hlavu, aby krev mohla volně odtékat 
a nestékala do dýchacích a trávicích cest. Můžeme chladit zátylek. Chlad stahuje cévy, a 
pomáhá tak zastavit krvácení. Krvácení stavíme stiskem chrupavčitých částí nosních křídel 
proti sobě. Stisk nepovolujeme po dobu 10 minut. Tento manévr většinou postačí k zastavení 
krvácení. Nezastaví-li se krvácení do 15 minut, je lepé vyhledat lékařskou pomoc. 
 

Popáleniny 
 
Příčiny 
Nejčastější příčinou popálenin je oheň a horká tekutina. Popáleniny mohou být způsobeny ale 
i horkou párou, chemickými látkami nebo elektrickým proudem. 
 
Dělení 
Podle závažnosti poranění se popáleniny dělí na 4 stupně: 

� 1.stupeň : Zarudnutí  
� 2.stupeň : Puchýř  
� 3.stupeň : Poškození hlubších struktur  
� 4.stupeň : Zuhelnatění 

Stanovení rozsahu 

Rozsah popálení nám pomáhá stanovit PRAVIDLO DEVÍTI : 

� hlava = 9 %  
� každá horní končetina = 9 %  
� každá dolní končetina = 18 %  
� tělo zepředu = 18 %  
� tělo zezadu = 18%  
� genitálie = 1%  

Je-li popáleno více než 20 % těla u dospělého a 10 % těla u dítěte, je vždy nutné vyhledat 
lékaře, a to i v případě lehkých popálenin. Hrozí totiž riziko infekce a ztráty velkého objemu 
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tekutin. V případě závažných popálenin je nutno vyhledat lékařskou pomoc i v případě, že je 
postiženo méně než 20%, resp. 10% tělesného povrchu. 

Ošetření 

Lehčí popáleniny pouze chladíme. Těžší překryjeme sterilním krytím. Použijeme nejlépe 
mastný týl, nikdy však suchou tkaninu. Je-li k ráně přiškvařen kus oděvu, neodtrháváme ho. 
Stejně tak nestrháváme z postiženého hořící ošacení. 

 

Poranění elektrickým proudem 

Prvním krokem při zasažení elektrickým proudem je odstranění postižené osoby z dosahu 
zdroje. Nejprve je nutno vypnout proud, nikdy se zasaženého nedotýkáme. 
Nelze-li zdroj odpojit, odstraňujeme postiženého z oblasti vlivu pomocí nějakého nevodivého 
předmětu (např. násada koštěte..). 

Drží-li se zasažený zdroje, je možno sevření uvolnit tím, že ho uhodíme přes končetiny 
nevodivým předmětem. Zasažený sevření reflexně povolí 

Zvláště opatrně je třeba postupovat při spadlých drátech vysokého napětí. V okolí drátů může 
vzniknout tzv. krokové napětí, které vás může poškodit, aniž byste se dotkli přímo vedení. 

Ošetření 
Elektrický proud může způsobit popáleniny, které ošetřujeme stejně jako jiné popáleniny. 
Elektrický proud ale také může způsobit poruchu srdečního rytmu s následnou srdeční 
zástavou. V tomto případě poskytneme první pomoc podle zásad KPR. 

 

Uštknutí jedovatým živočichem 

Zmije 

Jediným naším volně žijícím jedovatým živočichem je zmije obecná. Její jed zdravému 
dospělému člověku zpravidla nezpůsobuje větší obtíže. Více ohroženi mohou být nemocní a 
děti. 

Ošetření 

Rána se překryje sterilním tlakovým obvazem, končetina se znehybní a ev. umístí do polohy 
vyšší než srdce. Takto se postižený transportuje k lékaři. Podle nejnovějších doporučení se 
rána nezaškrcuje, nerozřezává, jed se nevysává. 
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Jiní jedovatí živočichové 

V současné době však narůstá počet doma chovaných exotických živočichů včetně jedovatých 
hadů, štírů a pavouků. Zároveň se množí případy uštknutí těmito živočichy. 
Ve VFN na Karlově náměstí v Praze je centrum pro takto postižené. Jsou zde k dispozici 
všechna běžná antiséra. Telefonní číslo na Toxinologické centrum v Praze je 224 962 244. 
 

S volně žijícími jedovatými živočichy se můžeme setkat i v Evropě. Na Pyrenejském 
poloostrově např. žije Zmije růžkatá a některé jedovaté druhy štírů. 
 

Ošetření 

Při pokousání jedovatým živočichem je třeba zvíře podle možností zajistit a zjistit o jaký se 
jedná druh (chovatelé většinou přesně vědí, co chovají). 
Ránu ošetříme stejně jako zmijí uštknutí a urychleně transportujeme do nemocnice, ev. 
přivoláme rychlou lékařskou službu. Léčebný postup je individuální. Séra mohou působit jako 
silný alergen a způsobit větší poškození zdraví než samotný jed. Proto je každý případ přijat 
na pozorování a postupuje se zcela individuálně. 

 

Otravy 

Nejběžnějšími typy otrav jsou otrava jídlem, otravy tekutými chemikáliemi (skladovanými 
např. v plastových láhvích od nápojů) a otrava alkoholem) 

Otrava jídlem 

Při podezření na otravu jídlem se vždy pokusíme zajistit zbytky potravy. U postiženého, je-li 
při vědomí, vyvoláme zvracení. Nejjednodušší způsob je prst do krku. Zásadně použijeme prst 
postiženého, nikoli vlastní. Je vhodné zajistit i zvratky k následnému rozboru. Můžeme podat 
tablety živočišného uhlí. Pokud se stav postiženého nelepší nebo uplynula-li od požití delší 
doba transportujeme k lékaři. 

Otrava leptavými látkami, kyselinami, louhy 

K tomuto typu otravy nejčastěji dochází při náhodném pozření. Zvracení nevyvoláváme, 
protože opětovný průchod jícnem by mohl způsobit ještě větší poleptání. Kyseliny a louhy se 
snažíme co nejvíce zředit. U obou typů je vhodné použít vodu, zvláště nevíme-li přesně o 
jakou látku se jedná. Dále platí to, co u předchozího případu. Postiženého i se zbytky tekutiny 
transportujeme k lékaři. 
 
Otrava saponáty 
 
Při pozření saponátu nevyvoláváme zvracení, abychom nezpůsobili vznik pěny (postižený by 
ji mohl vdechnout), ani neředíme vodou. Saponáty nejlépe zredukujeme mastnotou, proto 
dáme postiženému vypít co nejvíce oleje. 
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Otrava alkoholem 
 
V první fázi má alkohol povzbuzující účinky. Později ale tlumí centrální nervový sytém, 
způsobuje změny nálady, zhoršuje orientaci, oslabuje soustředění, zhoršuje koordinaci 
pohybů. Může způsobit i bezvědomí. 
Důležité je udržet průchodnost dýchacích cest. Osobu v bezvědomí uložíme do stabilizované 
polohy, aby případné zvratky mohly volně vytékat. Dbáme na zajištění dostatečného tepla. 
V případě nepřítomnosti známek životních funkcí zahájíme oživování podle zásad KPR. 
U osoby při vědomí se můžeme pokusit vyvolat zvracení a vyloučit tak alkohol z těla. 
Zvracení nejlépe vyvoláme podrážděním horního patra prstem. Použijeme prst postiženého, 
nikoli svůj vlastní. 
Nelepší-li se stav postiženého, přivoláme lékařskou pomoc. 

 

Epileptický záchvat 

Epilepsie je postižení mozku projevující se rozmanitými druhy záchvatů. U dětí jsou např. 
typické tzv. absence, kdy se dítě upřeně zahledí a nevnímá okolí. Tento stav trvá krátkou dobu 
a dítě si na něj nepamatuje. Jiné záchvaty se mohou projevovat drobnými svalovými záškuby, 
čichovými halucinacemi atd. 

Nejzávažnějším typem záchvatu je tzv. grand mal - záchvat velkého typu. Dochází při něm ke 
ztrátě vědomí a tonicko-klonickým křečím. Postižený náhle ztratí vědomí, padne k zemi a je 
postižen křečemi. Záchvat trvá jen krátkou dobu a postižený většinou sám nabývá vědomí.  
Ke zranění dochází zpravidla při pádu na zem ev. o předměty v okolí. 

 Ošetření 

Po dobu trvání záchvatu se snažíme odstranit ostré předměty z okolí postiženého, sundáme 
mu brýle, odebereme cigaretu... V žádném případě se mu nesnažíme sahat do úst a 
manipulovat s jazykem. S největší pravděpodobností bychom stejně nepřekonali stisk čelistí, 
v horším případě by nás postižený mohl pokousat. Zapadnutí jazyka zde nehrozí. 
Hlavní pomoc přichází po odeznění záchvatu. V první řadě musíme zkontrolovat životní 
funkce, ev. zahájit oživování. Jelikož si postižený nic nepamatuje, je dobré informovat ho 
o tom co se stalo, kde se nachází… 

Drobné rány můžeme ošetřit. Doporučujeme vždy přivolat lékařskou pomoc. Jedná-li se o 
první záchvat, nemocný by měl podstoupit další vyšetření. Opakované záchvaty mohou být 
projevem nedostatečné terapie. 
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Hypoglykémie 

Hypoglykémie je nízká hladina krevního cukru. Nejčastěji nastává u špatně kompenzované 
cukrovky (diabetes mellitus). 

Diabetik (osoba trpící cukrovkou) v bezvědomí v důsledku hypoglykémie bývá bledý a 
opocený, někdy je možné cítit acetonový zápach z úst. Většina osob trpících cukrovkou u 
sebe nosí průkaz diabetika. 

Ošetření 

První pomocí u nízké hladiny cukru je její doplnění. U osoby při vědomí k tomu poslouží 
cukr, který většina diabetiků nosí u sebe. Nemáme-li cukr, je možno použít např. sladký 
bonbon, který vložíme do úst na tvářovou sliznici. Osobě v bezvědomí do úst nic 
nevkládáme! Samozřejmostí je ověření životních funkcí a přivolání lékařské pomoci. 

 

Tonutí 

Při záchraně tonoucího opět platí, že musíme dbát především na vlastní bezpečí. Tonoucí se 
člověk panikaří, máchá kolem sebe rukama, popřípadě se snaží chytit se nejbližšího člověka, a 
tím ho stahuje pod hladinu. Není-li vyhnutí, je možno použít i fyzickou sílu k překonání síly 
tonoucího, abychom ho mohli vytáhnout z vody.                                                                                                                                       

Na břehu opět zkontrolujeme životní funkce, vyčistíme dutinu ústní. V případě nutnosti 
zahájíme resuscitaci. Nabyde-li tonoucí vědomí, uložíme ho do stabilizované polohy. Zároveň 
dbáme na udržení tepla (svlékneme mokré šaty, přikryjeme tonoucího…). 

 

Šok 

Šok je oběhové selhání v důsledku  nepoměru mezi nároky tkání na kyslík a jejich skutečným 
zásobením kyslíkem. Tento nepoměr vede k buněčné hypoxii (nedostatku kyslíku). 

Hypovolemický šok 

Nedostatek kyslíku ve tkáních je způsoben snížením objemu cirkulující (kolující) krve.  
Objem krve je snížen: 

• v důsledku krevních ztrát 
o zevních - krvácení pozorovatelné navenek 
o vnitřních – krvácení do tělesných dutin 

• v důsledku ztát krevní plazmy 
o zevních – popáleniny 
o vnitřních – únik tekutiny do mezibuněčného prostoru (otoky) 
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Kardiogenní šok 

Nedostatek kyslíku ve tkáních je způsoben selháním srdeční činnosti. Srdce přestane plnit 
svou funkci pumpy, nebo ji plní nedostatečně, a okysličená krev není distribuována 
k jednotlivým orgánům.  

Nejčastější příčinou kardiogenního šoku je akutní infarkt myokardu. Mezi další příčiny patří 
zánět srdečního svalu a srdečních obalů, některé vady chlopní, nepravidelný srdeční rytmus...  

Anafylaktický šok 

Akutní reakce na cizorodou látku (alergen), se kterou se nemocný již setkal. Takovou látkou 
mohou být některé léky, ale i potraviny nebo hmyzí bodnutí. Přítomnost alergenu v lidském 
těle může vyvolat vyplavení řady látek, které mimo jiné způsobují i změny v krevním 
zásobení orgánů 

Příznaky anafylaktického šoku obvykle nastupují do 30 minut od setkání s alergenem. Kromě 
obecných známek šoku je to především zarudnutí kůže a spojivek, kopřivkové pupeny, otoky. 
Může se přidat i nevolnost a zvracení. 

Septický šok 

Septický šok je spojen s přítomností bakterií nebo jejich částí v krevním oběhu. Vlivem jejich 
působení dochází k poklesu krevního tlaku a nedostatečnému prokrvení cílových orgánů. 
Tento stav může vést až k selhání organismu. 

Příznaky 

Některé příznaky šoku, jako je například snížený krevní tlak, můžeme odhalit jen pomocí 
lékařských přístrojů. Jiné jsou ale zjistitelné i bez nich. Patří mezi ně: 

• zrychlená tepová frekvence (více než 100 tepů za minutu) 
• Zrychlené dýchání (normální frekvence je okolo 14 až 17 dechů/min)  
• Bledost  
• Zpocená (chladná nebo teplá) pokožka  
• Může dojít ke ztrátě vědomí  

Ošetření 

• Neodkladné zajištění lékařské pomoci  
• Stabilizace životních funkcí podle zásad KPR  
• Udržení průchodnosti dýchacích cest  
• Ošetření vyvolávající příčiny (např. krvácení)  
• Protišoková poloha (viz výše)  

 
 

Resuscitace dětí 
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U resuscitace  dětí  jsou  odlišnosti dány jednak  jinými  příčinami zástavy životních funkcí a 
jednak odlišnou stavbou dětského těla. 
Nejčastějším důvodem resuscitace v dětském věku je zástava dechu. Ta bývá způsobena u 
kojenců vdechnutím tekutin, u starších dětí vdechnutím cizího tělesa, otokem dýchacích cest, 
popřípadě v důsledku tonutí nebo intoxikace. 
 
Rozdělení dětí podle věku 

• Nemluvňata – do konce prvního roku života 
• Děti – do puberty 

 

Oživování 
 
Postup: 

• Ujistíme se, zda jsou dítě i zachránce v bezpečí  
• Zkusíme, zda dítě reaguje na nějaký podnět (dotek, hlas) 

o  Reaguje-li pohybem nebo zvukem, ponecháme ho v poloze, ve které jsme 
ho našli, pokusíme se zjistit příčinu jeho stavu, ev. ji odstranit. Pravidelně 
kontrolujeme jeho stav. 

o Nereaguje-li 
� Pošleme někoho pro pomoc  
� Přetočíme ho na záda a záklonem hlavy zprůchodníme dýchací 

cesty. (U dětí, na rozdíl od dospělých, by měl být vzhledem k 
odlišným anatomickým poměrům záklon hlavy pouze mírný) 

Dýchá-li normálně, uložíme ho do stabilizované polohy a pravidelně dýchání kontrolujeme. 

Nedýchá-li normálně, opatrně odstraníme jakékoliv cizí těleso z dýchacích cest a dáme 5 
záchranných vdechů. Pokud jsou záchranné vdechy neúčinné, zkontrolujeme, zda nejsou 
dýchací cesty zneprůchodněny nějakým předmětem, ev., pokud je vidět, pokusíme se ho 
odstranit. Pokud nejste úspěšní ani po 5 vdeších, přejděte rovnou k srdeční masáži.  

Dýchání z úst do úst 

Nemluvňata 

U dětí do jednoho roku provádíme dýchání přes ústa i přes nos tak, že ústa zachránce obejmou 
ústa i nos dítěte. Věku dítěte musíme přizpůsobit i objem vzduchu. V tomto případě plně stačí 
objem, který odpovídá objemu úst zachránce. 

Děti starší 1 roku 

Technika dýchání z úst do úst je stejná jako u dospělých. Palcem a ukazovákem ucpeme nos a 
dýcháme pouze ústy. 

• Nejste-li zdravotníci začněte po 5 úvodních vdeších s nepřímou srdeční masáží.  
• Jste-li zdravotníci, zhodnoťte po 5 vdeších známky zachovalého krevního oběhu, a 

to tak, že pátráte po pohybu, kašlání, dýchání nebo pulzaci.  
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• Pulzaci u dětí můžeme zjišťovat na krční artérií nebo na artérií na vnitřní straně 
paže.  

• Jestliže jste nahmatali pulzaci, pokračujte pouze se záchrannými vdechy, je-li to 
potřeba. Není-li to potřeba, uložte dítě do stabilizované polohy a pravidelně ho 
kontrolujte.  

• Jestliže jste pulzaci nenahmatali, začněte s nepřímou srdeční masáží.  
 

Nepřímá srdeční masáž 
 
Nepřímou srdeční masáží simulujeme mechanickou činnost srdce jako pumpy. Vlastní silou 
tedy vytlačujeme krev do oběhu. Zároveň při následném uvolnění tlaku na hrudník vytváříme 
v hrudní dutině negativní tlak, který usnadní nasátí krve do srdce. 

Nemluvňata 

Je-li jeden zachránce, masíruje jeden prst pod čarou spojující prsní bradavky dvěma prsty 
jedné ruky přiloženými vedle sebe. Jsme při tom orientováni bokem k batoleti. Jsou-li 
zachránci dva, masírují jeden prst pod čarou spojující prsní bradavky oběma palci, které leží 
vedle sebe kolmo k této pomyslné čáře. Stojí, popř. klečí přitom čelem k dítěti. 
 

Děti starší 1 roku 

Masážní bod je v dolní 1/3 hrudní kosti (jeden prst nad mečíkem). Masírujeme hranou dlaně,  
jsme orientování bokem k dítěti. 

Počet kompresí se u dětí liší podle počtu zachránců. Je-li jeden je stejný jako u dospělých–30. 
Je-li zachránců více, provádí se pouze 15 kompresí. Frekvence je vždy 100 za minutu.  
 

• Po příslušném počtu stlačení následují dva záchranné vdechy a dále se oboje 
kombinuje v  

• Je-li přítomen pouze jeden zachránce, měl by jednu minutu resuscitovat před tím, 
než se vydá pro pomoc  

Ukončení resuscitace 
 
Resuscitaci ukončujeme 

• začne-li dítě jevit známky života (spontánní dýchání, puls, pohyb)  
• dostaví-li se lékařská pomoc  
• při naprostém vyčerpání zachránce  

 

 Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem 
 
Odstranění překážky 
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Nemluvňata 
 
Nemluvně položíme na bříško na ruku zachránce, hlavičkou dolů. Jeden prst nosné ruky 
vsuneme mezi čelisti. Druhou rukou ho přidržujeme. Tekutý obsah může v této poloze volně 
vytékat z dýchacích cest. Použijeme-li poklep mezi lopatky, klepeme pouze dvěma prsty. 

Děti starší 1 roku 

Můžeme použít vis za nožky nebo předklon i Heimlichův manévr. 

Záklon hlavy 

Novorozenci 

Hlavu nezakláníme, ale udržujeme ji v neutrálním postavení. Dolní čelist udržujeme 
předsunutou. 

Nemluvňata 

U dětí do jednoho roku musíme hlavu podkládat rukou. Zajištění tepla  

 

Cévní mozková příhoda (CMP) 
 
Cévní mozková příhoda – akutní stav vyžadující urgentní léčbu 
Rozdělení: 

• Krvácivá CMP- cca 15%, vzniká v důsledku prasknutí tepny v mozku nebo její trhliny  
• Ischemická CMP- cca 85%, vzniká v důsledku přítomnosti krevní sraženiny, která 

blokuje průtok krve tepnou zásobující mozek 
 
Krevní sraženina (trombus) v tepně zásobující mozek, stejně tak vmetek (embolus - krevní 
sraženina, která cestuje krevním řečištěm a uvízne v mozkových tepnách) způsobují uzavření 
tepny. 
Krvácení z mozkové tepny taktéž způsobí poruchu v krevním zásobení mozku. 
 
Jak CMP poznat 

• náhlá slabost nebo necitlivost tváře, ruky nebo nohy zvláště na jedné straně těla 
• náhlá zmatenost 
• náhlé potíže s mluvením nebo rozuměním, náhlé potíže se zrakem 
• náhlé obtíže s chůzí, rovnováhou, koordinaci pohybů, závrať 
• náhlá bolest hlavy, nevolnost, zvracení  
• krátká porucha vědomí – mdloba, zmatenost, křeče, bezvědomí 
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Při podezření na CMP – mrtvici 
 
NUTNO NEPRODLENĚ PŘIVOLAT RZP na lince 155, event. 112.   
Stabilizovaná poloha a sledování postiženého do příchodu lékaře nebo RZP! 
 
K zajištění co nejrychlejší účinné léčby pomáhají informace o lécích, které nemocný užívá, 
stejně tak informace o nemocech, se kterými se léčí. 
 
Rizikové faktory 

• arteriální hypertenze (zvýšený krevní tlak) 
• diabetes mellitus (cukrovka) 
• onemocnění srdce 
• ateroskleróza (kornatění) tepen 
• zvýšená krevní srážlivost 
• nadváha 
• nadměrné kouření a konzumace alkoholu 
• dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce 

 
TIA – tranzitorní (přechodná) ischemická ataka – náhle se objeví výše uvedené příznaky a 
velmi rychle, cca do 5min vymizí. Varovný signál. Nutno co nejdříve navštívit lékaře.   
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Charakteristika DN 
1) Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie 

nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde 
k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s 
provozem vozidla v pohybu  (§ 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích  a o změnách některých zákonů). 

2) Při záchranných a likvidačních pracích je nutná spolupráce s ostatními složkami IZS a 
využití jejich kompetencí ke speciálním činnostem např. řízení dopravy, odstranění 
překážky silničního provozu, sjízdnost vozovky apod.  

3) Cílem činnosti jednotek při zásahu na dopravních nehodách na  pozemních 
komunikacích je zejména:  

a) zajištění místa a okolí dopravní nehody, 
b) poskytnutí první pomoci zraněným, 
c) provedení protipožárních opatření,  
d) vyproštění zraněných a ohrožených osob,  
e) zamezení úniku nebezpečných látek a látek 
f) ohrožujících okolí, 
g) poskytnutí nezbytné humanitární pomoci 
h) postiženým osobám.  

 
4) Nasazení sil a prostředků ovlivňuje zejména:  

a) kategorie pozemní komunikace a hustota silničního provozu (dálnice, silnice, 
místní  komunikace a účelové komunikace), 

b) místo nehody (křižovatka, železniční přejezd, nepřehledný úsek apod.), 
c) druh a počet havarovaných dopravních prostředků (osobní, nákladní, hromadná 

přeprava osob),  
d) charakter převáženého nákladu (zvířata, nebezpečné látky), 
e) meteorologické podmínky (teplota, déšť, mlha, náledí, sníh). 

5) Při dopravních nehodách dochází k:  
• zranění osob,  
• vzniku požáru a výbuchu, ohrožení životního prostředí,  
• úniku pohonných a provozních kapalin,  
• ohrožení převáženým nákladem, 
• ohrožení (znehodnocení) převáženého nákladu, 
• dopravním zácpám,  
• omezení sjízdnosti a poškození komunikace  nebo dopravních zařízení 

 
6) Činnost na místě zásahu spočívá zejména v opatřeních, směřujících k záchraně 

ohrožených osob a snížení následků dopravních nehod na okolí. 
7) Po příjezdu na místo zásahu ustavit vhodně techniku, zvláště s ohledem na zajištění 

bezpečnosti zasahujících před následky silničního provozu. Vhodným řešením je tzv. 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Dopravní nehody 
doplňující materiály 

Hodina: 
 



140 / 117 
Licence pro: Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje 

„nárazníkové“ postavení, kdy požární vozidla oddělují místo zásahu od okolního 
provozu a tím chrání zasahující. 

8) Přijetí nezbytných opatření pro ochranu životů a zdraví zahrnuje:  
a) zvýraznění místa zásahu pomocí všech dostupných prostředků, zejména 

zvláštních výstražných zařízení, varovných světel, výstražných  oranžových 
blikajících světel na zádi vozidel, přenosné zábrany a kužely, vytyčovací 
pásky, výstražné trojúhelníky, 

b) zvýraznění a zajištění vyšší bezpečnosti zasahujících reflexními vestami; 
pohyb a vstup zasahujících  do prostoru s probíhající dopravou omezit na 
minimum,  

c) zajištění místa nehody, řízení nebo odklon dopravy apod. provede Policie ČR  
ve spolupráci s vlastníkem komunikace 

9) Průzkumem u dopravních nehod zejména zjišťujeme: 
a) počet a druh havarovaných vozidel,  
b) možnost ohrožení převáženým nákladem, možnost vzniku požáru 

havarovaných vozidel nebo jejich nákladu  
c) počet a polohu zraněných osob na místě nehody a v okolí, včetně odhadu jejich 

poranění,  
d) ohrožení převážených zvířat a životního prostředí,  
e) nestabilitu havarovaných vozidel,  
f) možný únik pohonných hmot a provozních kapalin nebo nebezpečí vyplývají  
g) z pohonu vozidel (benzin, LPG, elektrický proud),  
h) potřebu nasazení speciální vyprošťovací techniky a prostředků.  

10) Možnosti vzniku požáru havarovaných dopravních prostředků nebo jejich nákladu 
předcházíme provedením tzv. „protipožárních opatření“, která spočívají zejména v: 

a) odpojení akumulátorů,  
b) vyloučení přítomnosti možných iniciačních zdrojů (otevřený oheň, kuřáci), 
c) přípravě na případný požární zásah (zavodněný útočný proud, přenosný hasící 

přístroj a jiné). 
11) Před vyprošťováním zraněných osob je nutné provést stabilizaci havarovaného 

vozidla. Stabilizací zajistíme havarované vozidlo proti  nežádoucímu pohybu po dobu 
záchranných prací zejména při vyprošťování osob z vozidel. 

12) Velitel jednotky vyžaduje součinnost s ostatními složkami IZS a věcné  příslušnými 
orgány pro zabezpečení některých činností souvisejících s dopravní nehodou zejména 
při:  
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a) odstranění překážky silničního provozu, zajištění sjízdnosti komunikace(i 
očištění komunikace), opravě dopravního zařízení (vlastník nebo správce 
komunikace), 

b) poskytnutí zdravotnické pomoci zraněným (zdravotnická záchranná služba),  
c) zabezpečení zraněných zvířat (orgán veterinární správy), 
d) regulace dopravy nebo uzavření komunikace (Policie ČR), 
e) havarijní znečištění podzemních a povrchových vod (vodoprávní úřad, správce 

vodního toku, původce havárie), 
f)  péče o oběti a jejich majetek (obec, asistenční služby působící v dopravě). 

13) Při činnosti na místě zásahu dopraní nehody je nutné počítat zejména s následujícími 
komplikacemi: 

a) neúplné informace o dopravní nehodě a jejím místě, 
b) nepřehlednost místa zásahu (hromadné a řetězové nehody, nepřístupný terén, 

vozidlo po dopravní nehodě mimo vozovku apod.),  
c) nemožnost (nepřístupnost) odpojení akumulátorů u havarovaných vozidel (pod 

sedadly, v nepřístupném prostoru, více kusů akumulátorů v jednom vozidle),  
d) nedostupnost místa zásahu, obtížný příjezd na místo zásahu (nepřístupnost, 

vznik kolony vozidel, dopravní neprůjezdnost),  
e) nedostupné prostředky pro zajištění dostatečné stabilizace,  
f) velký počet zraněných, obtížná komunikace s nimi (cizinci, postižení),  
g) ohrožení zasahujících okolní dopravou, 
h) nepředvídatelné jednání postižených osob vlivem šoku, alkoholu a omamných 

látek, zvýšené agresivity, popř. snaha z místa dopravní nehody se vzdálit 
apod.,  

i) nebezpečí ohrožení zvířaty, která byla převážena v havarovaných vozidlech,  
j)  únik velkého množství pohonných hmot a provozních kapalin, zvláště u 

dopravních nehod v nákladní přepravě, 
k) nepředpokládaný výskyt a přítomnost nebezpečné látky,  
l) různé typy, stáří a technický stav havarovaných vozidel (neznámé a netypické 

konstrukční provedení vozidel, bezpečnostní prvky),  
m) nedostatečné prostředky k provádění vyprošťovacích prací, 
n) potřeba nasazení těžké techniky a dalších speciálních prostředků, 
o) možnost vzniku další dopravní nehody 

Vyprošťovací práce 
1) Cílem vyprošťovacích prací je získat přístup pro poskytnutí pomoci osobám (dále jen 

„zachraňovaným“) při dopravní nehodě. Součástí vyprošťovacích prací je také 
vytvoření prostoru pro bezpečné vyproštění zachraňovaných, zvířat a majetku.  

2) Vyprošťovací práce probíhají ve spolupráci se zasahujícími složkami IZS, především 
se zdravotnickou záchranou službou. 

3) Vyprošťovací práce jsou ovlivňovány především: 
a) druh, typ, technický stav a konstrukce havarovaných vozidel, 
b) rozsah a způsob poškození havarovaných vozidel, 
c) poloha a stabilita havarovaných vozidel po dopravní nehodě,  
d) počet zachraňovaných, rozsah a závažnost zranění,  
e) technické parametry vyprošťovacích nástrojů,  
f) okolnosti dopravní nehody a další překážky (předměty, stavby narušené 

dopravní nehodou apod). 
4) Velitel zásahu stanovuje postup a způsob provedení vyprošťovacích prací. Velitel 

(velitel zásahu, velitel jednotky na místě zásahu, velitel úseku, velitel sektoru nebo 



140 / 119 
Licence pro: Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje 

vedoucí skupiny) koordinuje vyprošťovací práce s ostatními složkami IZS a vyhledává 
možná rizika a nebezpečí.  

5) Postup a způsob vyprošťovacích pracích se volí od nejvážnějších zranění k nejlehčím 
a od nejpřístupnějších míst k nejhůře přístupným. Priorita a způsob vyproštění musí 
být v souladu s poraněními a pokyny zdravotníků (poranění páteře, zástava dechu, 
krvácení).  

6) Vyprošťovací práce se provádí především ve dvojicích s ohledem na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zasahujících. 

7) Při provádění vyprošťovacích prací je třeba zohlednit způsob a možnosti pro:  
a) zajištění stabilizace a protipožárních opatření, 
b) zajištění přístupu pro poskytnutí pomoci zachraňovaným s ohledem na druh 

zranění  
c) odvrácení možných rizik a nebezpečí od  

i. aktivních i pasivních bezpečnostních prvků(airbagy, předpínače pásů, 
výztuhy karosérií apod.), 

ii. nádrží, tlakových nádob, elektroinstalačních a ostatních rozvodů),  
iii. napružených a nestabilních částí, 
iv. odstranění překážek bránících vyprošťování, 
v. ochranu zachraňovaných před vlivy vyprošťovacích  prací (hluk, 

nečistoty, střepiny skla, ostré hrany), 
d) komunikaci se zachraňovanými,  
e) vytvoření prostoru pro bezpečné vynesení ohrožených osob, zvířat a majetku, 
f) vynesení zachraňovaných a majetku. 

8) Při vyprošťování osob z havarovaných vozidel je nutné počítat zejména s 
následujícími komplikacemi:  

a) těžké traumatické stavy zachraňovaných, 
b) různorodost a neobvyklost konstrukčního řešení vozidel, 
c) komplikace od aktivních i pasivních bezpečnostních prvků,  
d) nebezpečí infekce od zachraňovaných (HIV, TBC apod.),  
e) nepříznivé povětrnostní podmínky, 
f) omezený přístup k osobám v havarovaných vozidlech, 
g) nestandardní postupy při vyprošťování v důsledku polohy havarovaných 

vozidel po dopravní nehodě. 
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Hasící přístroje (HP) 
jsou převážně ocelové oválné nádoby uvnitř i vně natřené syntetickou barvou. HP patří 

do vyhrazených druhů věcných prostředků PO dle § 4 odst.2 vyhl. 246/2001 Sb. Dle § 5 odst. 
1 písm. a zákona 133/1985 Sb., o PO, ve znění pozdějších předpisů lze instalovat a používat 
jen schválené druhy vyhrazených věcných prostředků PO  

Základní konstrukční provedení HP  
HP pod stálým tlakem (vzduch, CO2, dusík výjimečně argon) 
HP s tlakovou patronou (CO2, vzduch,) 
HP s chemickou reakcí  

Popis na HP 
Typový štítek je rozdělen do 5 polí, které obsahují tyto údaje: 
1. textové pole  

• slova „ Hasící přístroj“ 
• typ hasiva a jmenovité množství náplně 
• údaje o zkušebním objektu (tzv. hasící schopnosti přístroje) 

2. textové pole 
• návod k použití  (z jednoho nebo více dostatečně jasných piktogramů). Text v jazyce  

státu kde bude HP instalován. Jednotlivé kroky použití jsou shora dolů. Piktogramy se 
umístí stejně jako příslušný text směr se označí šípkou. Piktogramy, znázorňující třídy 
jsou vyznačeny vedle sebe. 

3. textové pole 
• odkazy na nebezpečí nebo omezení použití týkající se toxicity 
• vodní HP a HP, které mají na základě zkoušek el. vodivost nesmějí být použity pro 

toto hašení a musí mít opatřeny s tímto zákazem  
4. textové pole 

• údaje o tom, že HP musí být po každém spuštění naplněn 
• údaje, že jsou nutné periodické kontroly a že při znovu naplnění údržbě se smějí 

používat pouze schválené výrobky a náhradní díly 
• údaje o druhu hasiva a přísadách do hasiva na bázi vody a jejich podíl v % 
• údaje o výtlačném plynu 
• číslo nebo označení schválení 
• typové označení HP od výrobce 
• teplotní rozmezí 
• pokud je potřeba i údaj o mrazuvzdornosti 
• odkaz na evropskou normu EN 3 

Uvedené požadavky na 4. pole je minimum 
5. textové pole 
jméno a adresa výrobce nebo dovozce 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Hasící přístroje 
doplňující materiály 

Hodina: 
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Kromě  uvedených údajů musí být na HP uveden rok výroby. V části, týkající se 

pravidelné kontroly je uvedeno, že „každý HP je v souladu s národními předpisy – musí být 
možné pravidelně kontrolovat“ 

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou dle § 5 odst.1 písm. a Zákona  č. 133/1985 
Sb., o PO jsou povinni v náležitém množství obstarávat, zabezpečovat a náležitě pečovat o 
HP. Dále plynou povinnosti na provádění kontrol a periodických zkoušek (§ 9 vyhl. 246/2001 
Sb.) 

Obecné znalosti při použití HP 
• znalost hořlaviny (teplota, rychlost hoření, vývin plynů) 
• znalost účinku hasebních látek (pro správné stanovení taktiky hašení) 
• znalost prostředí (uzavřená místnost, volný prostor, možnost vzniku škod při 

hašení) 

Obecné požadavky HP: 
• dosažení maximální hasicí účinnosti                                                              
• přijatelná hmotnost 
• jednoduchost konstrukce 
• konstrukce musí splňovat podmínky bezpečného provozu 
• zajištění spolehlivosti 
• přijatelná životnost 
• snadná údržba 
• vyprazdňování HP musí začít do 10 s po aktivování spouštěcího 
• mechanismu 

Třída požáru 
• A: požáry hořlavých tuhých látek  
• B: požáry hořlavých kapalin  
• C: požáry hořlavých plynů 
• D: požáry lehkých kovů a jejich slitin  

Rozdělení HP podle druhu hasební látky 
• Vodní  
• Pěnové 
• CO2 
• Práškové 
• Halonové a jejich alternativy 

 

Vodní hasicí přístroje:   
Hasební látka: voda a vodné roztoky vhodných solí (uhličitan draselný K2CO - potaš) 
Vhodné pro:  třída požáru A ( např. dřevo, papír, textilie, guma apod. ); k hašení menších 
požárů hořlavých kapalin mísících se s vodou (alkoholy, acetony…) 
Nesmí být použit: el. zařízení pod napětím a v jejich blízkosti; lehkých hořlavých kovů 
(hliník, draslík, sodík); alkalických kovů; karbidu vápníku atp. 
Náplně: 2, 3, 6, 9 litrů 
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Pěnové hasicí přístroje: 
Hasební látka:  syntetický roztok pěnidla a vody  
Vhodné pro:  látky kapalné hořící plamenem a hořlavé kapaliny nemísící se z vodou ( např. 
benzíny, oleje, dehet…); 
látky tuhé, které hoří plameny a žhnou viz vodní has. přístroje 
Nesmí být použit: viz vodní hasicí přístroje 
Náplně: 2, 3, 6, 9 litrů  

Hasící přístroje CO2 - sněhové: 
Hasební látka:  oxid uhličitý, pod stálým tlakem asi 7 MPa 
Vhodné pro:  požáry třídy především B a C, muzea, archívy, potravinářský průmysl, hořlavé 
kapaliny, laboratoře, jemnou mechaniku, elektronika a elektrotechnická zařízení ne sdělovací 
zařízení kvůli možnému vzniku slabé kyseliny uhličité, zdravotnické laboratoře,  
Nesmí se použít na: lehké hořlavé kovy, alkalické kovy, hořlavé prachy a volně uložených 
kouskovitých, vláknitých materiálů pro nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru. Dále v 
menších uzavřených prostorách bez ochrany dýchacích cest (vytěsnění kyslíku) Teplota 
vytlačovaného plynu je -75°C 
Náplně: PHP 2 a 5 kg, jinak HP 30 kg 

Práškové hasicí přístroje: 
Hasební látka: 
prášky ABCD (pro hašení požárů tuhých látek, kapalin, plynů a některých kovů tzv. 
univerzální prášky) 
prášky BC (k hašení pouze k hořlavých kapalin a plynů nevhodné k hašení požárů třídy A, 
které žhnou a třídy D) 
prášky M (požáry alkalických kovů, kovů alkalických zemin, uranu, thoria, zirkonu, lithia, 
barya) 
prášky SV (hašení současně s pěnou)  
Vhodný pro: k hašení elektrických zařízení pod napětím, knihoven, archívů                                 
Nesmí se použít:telefonní ústředny, v ele. rozvodnách a v místech, kde jsou přístroje citlivé 
na prach, v přítomnosti organických prachů (nebezpečí výbuchu) 
Náplně: 2, 6, 9, 12 kg 
 

Halonové hasicí přístroje a jejich alternativy:  
Hasební látka: halon 1301, halotron I, halotron II a další na bázi halogenderivátů různého 
složení a obchodních názvů 
Vhodné pro: požáry látek třídy A, B a C, zařízení pod el. proudem, oblasti chemického 
průmyslu, jaderná energetika, raketová technika, letecká, námořní a pozemní doprava, 
potravinářský průmysl, bankovnictví a peněžní ústavy, spojová a sdělovací technika, výrobní 
procesy s nebezpečím výbuchu atp. 
Nesmí se použít na: požáry třídy D tj. lehkých kovů a jejich slitin, těsné a špatně větratelné 
prostory - sklepy, doly, žhnoucí látky - vznik vysoce toxických látek (např. fosgenu) 
Náplně: 1, 2, 4, 6 kg 
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Dělení HP 

Přenosné hasící přístroje  
K přenosným hasicím přístrojům (PHP) se vztahuje norma ČSN  EN 3 část 1 až 6 

v nichž jsou  popsány požadavky na PHP. Informace uvedené ve výše zmiňované normě jsou 
určeny  zejména pro výrobce a pro subjekty, které provádí servis a kontrolu funkčnosti PHP.  

Pro projektanta PBS je důležité  zvolit správný druh PHP do daného požárního úseku. 
Hlavním kriteriem pro volbu  PHP je druh hasební látky, 
kterou obsahuje a tím i vhodnost použití do požárního úseku, v 
němž jsou hořlavé látky, podle nichž určujeme třídy  
požáru A, B, C, D. Stanovení počtu HP pro nevýrobní 
objekty dle ČSN 73 0802, pro výrobní objekty ČSN 73 
0804 pro bydlení a ubytování dle ČSN 73 0833, a 
umístění ve  v některých vozidlech dle Vyhlášky 
341/02  Sb.   O provozu na pozemních    komunikacích 

Pojízdné a přívěsné hasicí přístroje 
jsou dle normy ČSN ISO 8421 – 4 též definovány jako „HP uložený na kolech nebo lyžinách“ 
jsou to především HP: 

                                    
              CO2                                   Pěnové                                        Práškové 

Kontroly HP 
Kontrola všech HP se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, 

normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce: 
• po použití 
• při pochybnosti 
• revizním technikem min 1 x 12 měsíců pokud zvláštní předpis 

  nestanoví lhůtu kratší 
Periodická zkouška, při které se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, 

prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí 
armatury nebo ventilu, se vykonává u HP: 

• vodních a pěnových 1 x 3 roky 
• ostatních 1 x 5 let 

Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, opatří HP plombou spouštěcí 
armatury a trvale čitelným kontrolním štítkem tak, aby byl viditelný. Na kontrolním štítku se 
vyznačí měsíc a rok provedení úkonu, termín příští periodické zkoušky a údaje podle nich lze 
identifikovat osobu, která úkon provedla. 

Doklad o provedené kontrole, údržbě nebo opravě HP obsahuje tyto údaje: 
a) všechny identifikační údaje o vlastníkovi (uživateli) HP  
b) adresu objektu, ve kterém byl HP nainstalován není- li shodný  s adresou 

v bodě a. 
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c) umístění, druh, označení výrobce, typové označení, výrobní  číslo nádoby HP 
d) datum provedení a další údaje o kontrole provozuschopnosti, údržbě nebo 

opravě a jejím výsledku a vyjádření o provozuschopnosti HP 
e) všechny identifikační údaje u osoby, která tuto kontrolu provedla 

Osoba, která provádí kontrolu, údržbu nebo opravu, vyřadí z používání HP: 
• vadný, který nelze předepsaným způsobem opravit 
• ten, u něhož nelze zjistit výrobní číslo a rok výroby 
• starší 20 let,  výjimka přístroje na CO2, který se vyřazuje  je-li starší 40 let 

Ten kdo vyřadil HP z používání, vystaví jeho vlastníku nebo uživateli doklad 
s uvedením důvodu vyřazení. 
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Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR ročník: 2004, částka: 42 

Obecná ustanovení 
Analogová rádiová síť Hasičského záchranného sboru ČR a součinnosti v IZS   

(dále jen ARS”) je určena  pro rádiové spojení jednotek Hasičského záchranného sboru ČR 
(dále jen “HZS ČR”) a pro součinnost s jednotkami požární ochrany (dále jen “jednotky PO”) 
ostatních zřizovatelů a součinnost s dalšími základními a ostatními složkami IZS (dále jen 
“další složky IZS”). 

ARS je provozována na základě Povolení k provozování vysílacích rádiových stanic 
pozemní pohyblivé služby a pevné služby (dále jen „Povolení“), uděleném MV-generálnímu 
ředitelství HZS ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) od Českého telekomunikačního úřadu (dále 
jen „ČTÚ“).  

MV-GŘ HZS ČR, jako držitel Povolení (dále jen „Držitel“), je u ČTÚ registrován 
k poskytování telekomunikačních služeb, které poskytuje držitelům Dokladu opravňujícího 
k provozu v ARS (dále jen „Doklad“) bezplatně. Výjimku tvoří poplatky spojené s provozem 
ARS při propojení do komerčních telekomunikačních sítí, kdy si tyto poplatky hradí držitelé 
Dokladu samostatně. 

Ostatní právní subjekty využívající ARS na základě uděleného Dokladu jsou 
povinny řídit se ustanoveními Řádu a podmínkami uvedenými v Dokladu. 

U jednotek PO ostatních zřizovatelů a dalších složek IZS, které využívají ARS při 
součinnosti,  zodpovídají za dodržování podmínek v rámci své působnosti statutární 
zástupci zřizovatele. 

V rámci působnosti vlastního subjektu řídí a organizuje ARS pověřená osoba 
jmenovaná statutárním zástupcem. U HZS ČR jí je zpravidla vedoucí pracovník na úseku 
komunikačních a informačních systémů. Tam, kde není ustanoven, zajišťuje plnění jeho 
povinností přímo odpovědná osoba, případně velitel jednotky PO. 

Komunikační prostředí 
V rámci ARS jsou provozovány: 

a) regionální rádiová síť, 
b) rádiová síť místně příslušného území, 
c) rádiová síť v místě zásahu, 
d) rádiová síť zařízení GŘ HZS ČR, 
e) ostatní rádiová síť. 

ARS se používá zejména: 
a) ke komunikaci mezi operačními středisky, 
b) ke komunikaci mezi operačním střediskem a jednotkou PO, 
c) ke komunikaci na místě zásahu, 
d) k přenosu dat na vyhrazených kmitočtech, 
e) k vyhlašování poplachu jednotkám PO, 
f) ke svolání členů jednotek SDH obcí, 
g) k součinnostnímu spojení mezi jednotkami PO navzájem a mezi jednotkami PO a 
dalšími složkami IZS. 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Řád analogové radiové sítě PO 
doplňující materiály 

Hodina: 
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V ARS musí být na základnových radiostanicích operačních středisek zajištěno 
současné nepřetržité sledování (monitorování) s možností vstupu do komunikace: 
a) celostátního součinnostního kmitočtu,  
b) přidělených kmitočtů vlastní sítě, resp. pouze , kromě celostátních kmitočtů 
používaných na místě zásahu, 
c) regionálního kmitočtového páru (“R5” nebo “R10”) vlastního HZS kraje, je-li 
v regionální síti použit. 

Regionální rádiová síť: 
a) je zřizována příslušným HZS kraje, 
b) je tvořena základnovými stanicemi KOPIS, územně příslušných OPIS, popř. 
základnovými a pohyblivými radiostanicemi jednotek PO kraje, 
c) je organizována jako stálá rádiová síť s nepřetržitým provozem, 
d) řídící základnová radiostanice je umístěna na KOPIS. 

Regionální rádiová síť se používá:  
a) ke komunikaci mezi KOPIS a OPIS, 
b) ke komunikaci mezi KOPIS sousedních HZS krajů, 
c) k tranzitní dopravě zpráv, 
d) jako záložní komunikační prostředí při řešení událostí většího rozsahu. 

Rádiová síť místně příslušného území: 
a) je zřizována příslušným HZS kraje, 
b) je tvořena základnovými a pohyblivými stanicemi HZS kraje a základnovými a 
pohyblivými stanicemi ostatních jednotek PO a dalších složek IZS v rámci příslušného 
území, 
c) řídící základnová radiostanice je umístěna na územně příslušném OPIS, popřípadě na 
KOPIS.  

Rádiová síť místně příslušného území se používá: 
a) ke komunikaci mezi základnovými radiostanicemi HZS kraje v rámci místně 
příslušného území, 
b) ke komunikaci mezi základnovými a pohyblivými radiostanicemi HZS kraje v rámci 
místně příslušného území, 
c) ke komunikaci mezi radiostanicemi HZS kraje a radiostanicemi jednotek PO ostatních 
zřizovatelů a dalších složek IZS v rámci místně příslušného území, 
d) k tranzitní dopravě zpráv. 

Kmitočty ARS - dělí se podle způsobu použití na: 
• celostátní, značené písmeny „I“, „K“, „N“, „I+“, „M+“, „G+“, „U“, „Y“, 
• územní, značené písmeny „F“, „G“, „H“, „J“, „L“, „M“, „P“, 
• kmitočtové páry, značené „R1“ až „R10“, v případě párů tvořených z kmitočtů 

ostatních nebo kombinací kmitočtu územního a ostatního značené ve formátu Tx / Rx , 
• ostatní, značené písmeny „E“, „F+“, „J+“, „K+“, „Q“, „Q+“, „L+“, „N+“, „S“, „S+“, 

„T“, „T+“, „U+“, „V“, „W“, „W+“, „X“, „X+“, „Y+“, „Z“.  
Celostátní kmitočty: 

a) jsou používány na celém území ČR, 
b) smí být provozovány pouze pro stanovené účely, 
c) není možné udělit výjimku z účelu jejich použití.  

Celostátní součinnostní kmitočet “I”: 
a) je používán na OPIS MV-GŘ HZS ČR a všech operačních střediscích HZS kraje, 
b) je používán při spojení v rádiové síti náčelníka štábu, 
c) je používán pro součinnostní spojení s letadlem, vrtulníkem, jednotkami PO ostatních 
zřizovatelů  a dalšími složkami IZS, 
d) je používán pro spojení při přesunu odřadu mimo území vlastního HZS kraje, 
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e) může být propojován do určeného DIR kanálu, 
f) nesmí být použita ochrana pomocí CTCSS. 

Celostátní zásahový kmitočet  “K”: 
a) smí být používán jen při komunikaci jednotek PO,  
b) smí být používán jen v prostoru zásahu (včetně prověřovacího a taktického cvičení), 
c) o jeho použití rozhoduje velitel zásahu (štáb), 
d) je velitelem zásahu (štábem) používán prioritně jako zásahový, 
e) nesmí být použita ochrana pomocí CTCSS, 
f) může být propojován do určeného DIR kanálu. 

Celostátní zásahový kmitočet “N”: 
a) smí být používán jen při komunikaci jednotek PO,  
b) smí být používán jen v prostoru zásahu (včetně prověřovacího a taktického cvičení), 
c) o jeho použití rozhoduje velitel zásahu (štáb), 
d) v případě potřeby je určen prioritně ke komunikaci lezecké skupiny ve vrtulníku, 
e) nesmí být použita ochrana pomocí CTCSS, může být propojován do určeného DIR 
kanálu. 

Celostátní datový kmitočet  „I+“: 
a) slouží k přenosu dat (např. příkazu k výjezdu, pro paging apod.), 
b) je provozován s nejnižším možným výkonem a zpravidla za využití směrových antén, 
c) nesmí být používán pro hlasové komunikace.  

Celostátní propojovací kmitočet “M+”: 
a) je používán pro propojení SCC  a radiostanice velitele zásahu (štábu), 
b) je velitelem zásahu (štábem) používán prioritně jako propojovací, 
c) je použita nestandardní ochrana CTCSS. 

Celostátní propojovací kmitočet “G+”: 
a) je používán pro propojení SCC  a radiostanice velitele zásahu (štábu), 
b) je velitelem zásahu (štábem) používán jako záložní propojovací, je použita 
nestandardní ochrana CTCSS. 

Celostátní společné kmitočty „U“a „Y“:  
a) jsou používány v rádiových sítích při činnostech nesouvisejících se záchrannými  

a likvidačními  pracemi jednotek PO,  
b) nesmí být používány při zásahu, 
c) smí být provozovány jen na přenosných radiostanicích.  

Územní kmitočty  
a) jsou používány pro komunikaci mezi základnovými a pohyblivými radiostanicemi, 

případně pro komunikaci mezi pohyblivými radiostanicemi navzájem, 
b) používají se ve všech rádiových sítích, kromě sítí regionálních a rádiových sítí 

ostatních,  
c) ke zlepšení oddělení lze použít ochrany CTCSS.  

Používat jiné kmitočty než udělené Dokladem není dovoleno s výjimkou: 
a) předání tísňové zprávy, 
b) předání tranzitní zprávy, 
c) vzájemné komunikace sousedních KOPIS, 
d) společného zásahu jednotek PO dvou nebo více krajů, kdy se zpravidla přechází na 

kmitočty kraje, na jehož území se zasahuje, 
e) když rozsah zásahu vyžaduje vytvořit skupiny zasahujících jednotek PO, které jsou 

rozděleny na úseky a sektory. V  tomto  případě  se  využijí  kmitočty jednotek PO 
zúčastněných HZS krajů. Jejich operační střediska o tom musí být informována, 

f) nelze-li uskutečnit spojení na přidělených provozních kmitočtech, 
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g) organizace radiokomunikací odřadu, na základě rozhodnutí velitele zásahu (náčelníka 
štábu), působí-li odřad mimo území vlastního HZS kraje. 
Obsluha předávaného prostředku ARS je povinna: 

a) převzít určenou radiostanici k obsluze a potvrdit její převzetí ve  Staničním protokolu 
rádiových služeb vlastnoručním podpisem s výjimkou případu, kdy naléhavost plnění 
úkolu vylučuje tuto možnost. Je-li Staniční protokol rádiových služeb veden 
v elektronické podobě, potvrdí převzetí zaručeným elektronickým podpisem, 

b) chránit převzatou radiostanici před poškozením, ztrátou nebo odcizením, 
c) provést zkoušku spojení převzaté radiostanice ve své rádiové síti, 
d) při rádiovém provozu dodržovat zásady stanovené v řádu ARS 
e) radiostanici předat po skončení služby další obsluze, ve  Staničním protokolu 

rádiových služeb provést záznam o předání, stavu a případné poruše radiostanice, 
potvrdit jej vlastnoručním podpisem. 

V případě, kdy stanice potřebuje předat zprávu stanici s níž nemá možnost uskutečnit 
přímé radiové spojení, požádá o zprostředkování zprávy jinou stanici. Požádaná  radiostanice 
je povinna, pokud je to v jejích možnostech, zprávu zprostředkovat  i pomocí více tranzitních 
bodů, při tranzitním přenosu zpráv je povinna předávat zprávy přesně, stručně a adresně, 
nesmí  na nich nic upravovat nebo měnit. O výsledku předání zprávy do místa určení 
informuje žádající radiostanici. 

Projevuje-li se na přidělených kmitočtech nebo kmitočtových párech pravidelně se  
opakující nebo déletrvající rušení, je obsluha prostředku ARS povinna o tom  informovat 
řídící radiostanici dílčí rádiové sítě. 
Řídící radiostanice dílčí rádiové sítě se ve spolupráci s pověřenou osobou dílčí rádiové  

sítě pokusí lokalizovat zdroj rušení a zabezpečit jeho odstranění. 
Není-li možné odstranit rušení ani z úrovně řídící radiostanice a pověřené osoby rádiové 

sítě HZS kraje, a u dílčích rádiových sítí zařízení GŘ HZS ČR, musí být o rušení informována 
pověřená osoba za ARS v ČR. 

Pověřená osoba za ARS v ČR, resp. příslušný služební funkcionář,  zabezpečí následně  
odstranění rušení ve spolupráci s ČTÚ. 

   Provozní dokumentace ARS je vedena v rozsahu: 
a) staniční protokol rádiových služeb, 
b) provozní deník řídící radiostanice. 
Provozní dokumentace jsou služební dokumenty, jejichž úpravy lze provádět pouze v 

souladu se zásadami pro úpravu úředních listin. Chybně uvedené záznamy je možné  
upravovat pouze tak, aby i po provedené úpravě byl transparentní (viditelný a čitelný)  
původní záznam. U každé takto provedené změny musí být uvedeno datum změny  a 
jednoznačná identifikace osoby, která takto záznam upravila. Chybí-li u provedené  úpravy 
tyto údaje, je platný původně provedený záznam. 

Staniční protokol rádiových služeb: 
a) je veden na každé stanici a zařízení GŘ HZS ČR kde jsou prostředky ARS 

provozovány, 
b) obsahuje prokazatelnou formou provedené záznamy o všech radiostanicích, které jsou 

v daný den přebírány obsluhami prostředků ARS do provozu. Za správnost záznamů 
odpovídají předávající, 

c) může být při použití identifikace předávajícího a přebírajícího pomocí zaručeného 
elektronického podpisu veden v elektronické podobě,  

d) základnových radiostanic operačního střediska může být součástí protokolu o pře-dání 
služby na operačním středisku, 

e) může být veden i formou samostatných listů sumarizovaných za období jednoho 
kalendářního roku, nebo v jiné služební dokumentaci, 
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f) se archivuje po dobu jednoho kalendářního roku od data posledního záznamu. 
Provozní deník řídící radiostanice: 

a) je veden u HZS ČR ve formě zvukového záznamu na každém operačním středisku, 
případně u jiné řídící základnové radiostanice dílčí rádiové sítě. Datum a čas zvukového 
záznamu musí být synchronizován s časovou základnou. U rádiových sítí na místě zásahu 
je jeho vedení doporučené, 
b) je veden v písemné formě (minimální požadované údaje dokumentu jsou uvedeny 
v příloze č. 9) u ostatních dílčích rádiových sítí ARS, není-li veden formou zvukového 
záznamu. U HZS ČR je veden v písemné formě pouze v případě selhání zvukového 
záznamu. Jeho stránky musí být sešité (vázané) a očíslované, přičemž celkový počet 
stránek musí být uveden na prvním listě provozního deníku, 
c) může být na operačním středisku v písemné formě nahrazen zápisem do služebních 
záznamů operačního střediska. V elektronické formě musí být zápis zabezpečen takovým 
způsobem, aby údaje nebylo možno po jejich vložení jakkoliv upravovat  či odstraňovat. 
Případné korekce či poznámky k již vloženým záznamům musí být ve formě nového 
záznamu a musí obsahovat identifikaci obsluhy řídící radiostanice, resp. toho, kdo záznam 
vložil, 
d) se archivuje po dobu jednoho kalendářního roku od data posledního záznamu. 

Oprávnění k radioprovozu 
Každý subjekt využívající ARS, kromě Držitele, musí mít udělen platný Doklad, který 

uděluje Držitel žadatelům na dobu určitou, a to  bezplatně. Dojde-li ke změně, je subjekt, 
jemuž byl Doklad udělen, povinen do 14 dnů od této změny zažádat o udělení nového 
Dokladu. Neučiní-li tak, ztrácí udělený Doklad platnost. Po uplynutí doby platnosti Dokladu 
nesmí subjekt, jemuž byl Doklad udělen a nepožádal v řádném termínu o udělení nového 
Dokladu, ARS dále využívat. 

Opakované porušení provozní kázně v rádiové síti nebo nedodržování podmínek 
Dokladu u podřízených rádiových sítí řeší pověřená osoba územně příslušného   HZS  kraje 
cestou jeho ředitele. Případné odejmutí Dokladu je v kompetenci Držitele. 

Odborná příprava 
Obsluha prostředků ARS podléhající odborné přípravě se rozděluje na obsluhu z 

řad: 
a) příslušníků a občanských zaměstnanců HZS ČR, 
b) zaměstnanců HZS podniků, 
c) členů jednotek SDH podniků a SDH obcí, 
d) osob ostatních složek IZS pracujících v ARS. 

Druhy odborné přípravy: 
a) úvodní - pro příslušníky HZS ČR a zaměstnance HZS podniků před nástupním 

odborným výcvikem provádějí pověřené osoby HZS krajů a HZS podniků 
b) základní - pro příslušníky HZS ČR a zaměstnance HZS podniků provádějí vzdělávací 

zařízení GŘ HZS ČR v rámci nástupního odborného výcviku  
c) periodické  -   pro příslušníky HZS ČR a velitele (pověřené osoby) HZS podniků je 

součástí pravidelné odborné přípravy jednotky PO 
Odborná příprava obsluh prostředků ARS je součástí stanovené pravidelné 

odborné přípravy jednotek PO. Náplň odborné přípravy stanovuje držitel Povolení. 
Obsluha prostředků ARS se prokazatelně zúčastňuje pravidelné odborné přípravy 

minimálně 1x ročně ve smyslu platných právních předpisů. Obsahem pravidelné odborné 
přípravy je rovněž seznámení s novinkami a poznatky v oblasti spojové služby. 
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 Prokazatelné přezkoušení znalostí v oblasti spojové služby se provádí 1x za 3 roky 
pro všechny obsluhy prostředků ARS a provádí je zpravidla ten, kdo provedl pravidelnou 
odbornou přípravu. K prokazatelnému přezkoušení může HZS kraje ustanovit hodnotící 
komisi. Konkrétní rozsah a formu přezkoušení stanovuje příslušný HZS kraje. 

Česká hláskovací tabulka pro písmena a čísla 
Písmeno Hláskujeme Písmeno Hláskujeme  
A  Adam  N Norbert  
B  Božena Ň Nina  
C  Cyril  O Oto (Otakar)  
Č  Čeněk  P Petr  
D  David  Q Quido [vysl. Kvído]  
Ď  Ďáblice R Rudolf  
E  Emil  Ř Řehoř  
F  František S Svatopluk  
G  Gustav  Š Šimon  
H  Helena  T Tomáš  
CH  Chrudim Ť Těšnov  
I  Ivan  U Urban  
J  Josef  V Václav  
K  Karel  W Dvojité V  
L  Ludvík  X Xaver  
Ľ  Ľubochňa Y Ypsilon  
M  Marie  Z Zuzana  
    Ž Žofie  
 
0 nula   5 pět  
1 jedna   6 šest  
2 dva   7 sedm  
3 tři   8 osm  
4 čtyři   9 devět  
desetinná čárka čárka    
  
Vícemístné číslo se hláskuje po jednotlivých číslicích:  
1960  = jedna, devět, šest, nula 
123,4 = jedna, dva, tři, čárka, čtyři 
 

a) index volací značky se hláskuje jako trojčíslí (060 = nulašedesát), 
b) služební čísla příslušníků se hláskují po trojčíslích (216039 = dvěstěšestnáct, 

nulatřicetdevět), 
c) časový údaj se hláskuje po dvojčíslích (9 hodin 25 minut 11 sekund = nuladevět, 

dvacetpět, jedenáct). 
 

 
 
 
 
 

 



140 / 131 
Licence pro: Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje 

 

 
 
 

Sorbenty a sorpce 
Po úniku kapaliny z uzavřeného zařízení do volného prostoru se provádí její zachycení 

pomocí speciálních látek a materiálů, které jsou schopny kapalinu na sebe vázat, pohlcovat 
nebo s ní reagovat. Toto zachytávání kapalin probíhá na různých chemických nebo 
fyzikálních principech. Obecně se těmto principům říká sorpce. 

Absorpce X adsorpce 
Absorpce – pohlcování kapalin dovnitř objemu pevné látky, kterou pak nazýváme 
absorbentem 
Adsorpce – pohlcování kapalin na povrch pevné látky, kterou pak nazýváme adsorbentem. 
V praxi souhrnně všem těmto látkám a materiálům, které na sebe vážou kapalinu, říkáme 
sorbenty.  

Sorbenty 
Sorbenty jsou látky především v tuhém skupenství, různého chemického složení, 

uvedené do takové formy, aby měly co největší aktivní povrch. Jsou vhodné zejména pro 
odstraňováni tenkých vrstev uniklých kapalin na velké ploše.  

Dělení sorbentů 

Sypké sorbenty 
Vhodné k likvidaci menšího množství kapaliny na větší ploše. Vhodné pro úklid 

vozovek a komunikací od uniklé kapaliny, sběr rozptýlených ropných látek z vodní hladiny 
a zachycování provozních úniků v průmyslových halách, garážích apod.  

Existuje spousta druhů sypkých sorbentů, nejčastěji používané jsou: 
• VAPEX 
• CHEZACARB 
• ABSODAN 
• SPILKLEEN 
• CANSORB 
• KUROL 

Baleno většinou v pytlích 5kg, 8 kg a 10 kg. 
Sorpční kapacita je rozdílná od kvality sorbentu, pohybuje se od cca 10 l do 100 l. 

Základní vlastnosti sypkých sorbentů 
Absodan 

Sorpční granule z dánské suroviny "Moler". Jsou vysoce porézní. To zajišťuje velmi dobré 
sorpční vlastnosti a rychlou sorpci. Lze jej s vynikajícími výsledky použít především 
pro úklid kapalin z vozovky a dopravních komunikací.  
 
 
 
Spilkleen 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Sorbenty 
doplňující materiály 

Hodina: 
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Jedná se o biologický výrobek, který vzniká následnou úpravou celulózy, jako vedlejší 
produkt papírenského průmyslu. Lze jej použít i pro sběr látek z vodní hladiny. Nehořlavý, 
neprašný a  plně biologicky odbouratelný.  
Cansorb 

Jedná se o sypký, přírodní, organický materiál hnědé barvy, který má svůj původ v 
Kanadě. Je netoxický. Lze jej použít i pro sběr látek z vodní hladiny. Absorbuje celou řadu 
látek, včetně slabých kyselin a zásad, barev a rozpouštědel. 

Textilní sorbenty 
Vhodné při likvidaci většího množství kapaliny na relativně malé ploše. Textilní 

sorbenty jsou vynikajícími pomocníky při řešení provozních úniků ze strojů a zařízení 
(sorpční hady a polštáře), při řešení úniku na vodní hladinu (sorpční norné stěny) a při utírání 
drobných úniků kapalin (sorpční utěrky). 

Existuje celá řada textilních sorbentů, můžeme je dělit na: 
• Rohože 
• Koberce 
• Hady 
• Norné stěny 
• Polštářky 
• Sorpční pásky 
• Sorpční drtě  

 
 

Nevýhody sorbentů 
Mezi záporné vlastnosti některých sorbentů musíme jednoznačně přiřadit jejich 

prašnost a špinění při práci s nimi.  

 
 

   Norné stěny        Koberce            Rohože                Polštáře 
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1. Jak se nazývá orgán, který má v kompetenci požární prevenci? 
a) Oddělení prevence 
b) Oddělení dohledu nad stavební činností 
c) Státní požární dozor 

 
2. Ve které oblasti požární prevence dnes mají důležitou roli sbory dobrovolných hasičů? 
a) Kontrola dodržování množství pohonných hmot v garážích 
b) Preventivně výchovná činnost 
c) Dohled nad vydáváním stavebních povolení 

 
3. Pro účely plošného pokrytí se jednotky požární ochrany dělí na jednotky: 
a) JPO I, II, III, IV, V, VI 
b) JPO 1, 2, 3, 4, 5, 6 
c) JPO A, B, C, D, E, F 

 
4. Doplňte: Zákon č. …….. Sbírky, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů: 
a) 135/1988 
b) 133/1985 
c) 185/1993 
 
5. Řízení činnosti jednotek dělíme na: 
a) Bojové a Mírové 
b) Zásahové a Přípravné 
c) Organizační a Operační 

 
6. Příslušníci, zaměstnanci podniku a členové dobrovolných jednotek požární ochrany 

mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požárů až po: 
a) absolvování základní odborné přípravy 
b) zaplacení členského příspěvku 
c) absolvování lékařského vyšetření 

 
7. Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící 

na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany 
zejména tím, že: 

a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
b) zajišťují pitný režim zasahujících hasičů při zásahu v obci v níž působí 
c) pořádají hasičské plesy 

 
8. Družstvo tvoří: 
a) velitel, strojník a dva hasiči 
b) velitel družstva a dalších 5 hasičů 
c) velitel a nejméně jeden hasič 
 

Základní odborná příprava členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 

Soubor testových otázek 
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9. Družstvo o zmenšeném početním stavu tvoří: 
a) velitel družstva a další 3 hasiči 
b) velitel a strojník 
c) velitel družstva a další 2 hasiči 

 
10. Jaké jsou služby v PO? 
a) chemická služba, strojní služba, spojová služba, informační služba, technická 

služba 
b) služba na stanici, služba v pohotovosti, služba u zásahu 
c) nepřetržitá služba, střídavá služba 

 
11. Za bezpečnou úpravu se považuje délka vlasů: 
a) maximálně 3 centimetry 
b) maximálně 5 centimetrů 
c) na krku maximálně dosahující po úroveň límce košile 

 
12. Při vyhlášení poplachu vyjíždějí z místa své dislokace jednotky JPO III a JPO V 

nejpozději do: 
a) 5ti minut 
b) 10ti minut 
c) 15ti minut 

 
13. Lokalizace požáru znamená, že: 
a) zásahem bylo zamezeno dalšímu šíření požáru a síly a prostředky zasahujících 

jednotek jsou pro likvidaci požáru dostatečné 
b) operačním střediskem bylo zcela přesně určeno místo nebo adresa, kde se požár 

nachází 
c) první jednotkou jedoucí k zásahu je požár zpozorován a je tedy zcela přesně určena 

jeho poloha 
 

14. Zkratka VZ znamená: 
a) Velitel zásahu 
b) Vodní zdroj 
c) Výškové zařízení 

 
15. Stejnokroj člena JSDH je na náramenících opatřen funkčním označením jedné 

kolejničky a jedné rozety stříbrné barvy, tento člen vykonává funkci: 
a) Velitele družstva 
b) Starosty 
c) Podpraporčíka 

 
16. Jaké známe druhy samovznícení 
a) výbojem, třením, výbuchem 
b) fyzikální, biologické, chemické 
c) závislé a nezávislé 

 
17. Kolik existuje způsobů přenosu tepla? 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
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18. Ve které fázi hoření hoří v daném objektu všechny hořlavé látky a intenzita hoření 
dosahuje maxima? 

a) I. 
b) II 
c) III 

 
19. Požáry pevných látek se označují jako požáry třídy 
a) A 
b) B 
c) C 

 
20. Požáry plynných látek se označují jako požáry třídy 
a) A 
b) B 
c) C 

 
21. Vodu jako hasivo nelze použít pro hašení: 
a) lehkých kovů 
b) elektrických spotřebičů 
c) dopravních prostředků 

 
22. Při odpaření voda zvětší svůj objem 
a) 100krát 
b) 200krát  
c) 1700krát 

 
23. Pěnu, která má číslo napěnění 50, lze označit jako: 
a) střední 
b) lehkou 
c) těžkou 

 
24. Nejpoužívanějším plynným hasivem je: 
a) vodík 
b) chlór 
c) oxid uhličitý 

 
25. Hasící prášky hasí požár: 
a) chemicky 
b) ochlazováním 
c) ředěním 

 
26. Členem jednotky SDH se může stát osoba starší: 
a) 15ti let 
b) 18ti let 
c) 21ti let 

 
27. Za nebezpečný pád se považuje pád z výšky větší než: 
a) 1,5 m 
b) 2 m 
c) 2,5 m 
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28. Pomocí CAS se provádí dálková doprava vody: 
a) cisternová 
b) vozidly 
c) kyvadlová 
 
29. Nejnebezpečnější a nejrychleji se šířící je lesní požár: 
a) korunový 
b) pozemní 
c) podzemní 
 
30. Zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy řadíme mezi: 
a) přirozené povodně 
b) zvláštní povodně 
c) bariérové povodně 

 
31. Kolik rozeznáváme stupňů povodňové aktivity 
a) 2 
b) 3 
c) 5 

 
32. Pro komunikace JPO s OPIS se používá kmitočet: 
a) I (4) 
b) K (6) 
c) N (9) 

 
33. Látky nebo přípravky, které mohou zničit živé tkáně při styku s nimi nazýváme: 
a) toxické 
b) karcinogenní 
c) žíravé 

 
34. Dvoumístná až třímístná kombinace čísel, která je v některých případech doplněna 

znakem „X“ se nazývá: 
a) UN kód 
b) Kemlerův kód 
c) Kód diamant 
 
35. Podle mezinárodních dohod a našich vnitrostátních předpisů se k označení 

nebezpečných látek při přepravě používají 
a) Kód HAZCHEM a DIAMANT 
b) Kemlerův kód a UN kód 
c) UN kód a DIAMANT 
 
36. Kde na těle se vyšetřuje krevní oběh? 
a) Na krkavici a stehenní tepně  
b) Na břišní tepně 
c) Na spánkové tepně 
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37. Je možno přerušit masáž srdce? 
a) Ano kdykoliv 
b) Ano ale pouze na dobu nezbytně nutnou 
c) Ne, masáž srdce se nikdy a za žádných okolnosti nepřerušuje 
 
38. První pomoc při infarktu myokardu je? 
a) Zavedeme postiženého do vozidla a dopravíme ho do nemocnice 
b) Necháme postiženého v klidu ležet a podáme pul tablety acylpyrinu a voláme 

záchrannou službu 
c) Podáme postiženému studenou vodu a přikládáme ledové obklady a voláme 

záchrannou službu 
 
39. Příznaky infarktu myokardu jsou? 
a) Úzkost, dušnost, bolest na hrudi, nadměrné pocení, 
b) Úzkost, pomalé a dlouhé nádechy, bolest na hrudi, zvýšená teplota 
c) Tlak na hrudi, dušnost, bílý povlak na jazyku, je cítit aceton z úst, 
 
40. Kdy se zahajuje resuscitace ? 
a) Kdykoliv to uznáme za vhodné? 
b) Pokud postižený nereaguje na silný podnět, nedýchá (mohou však být zachovány 

občasné lapavé dechy) 
c) Pokud zjistíme, že postižený není při vědomí a nedýchá 
 
41. Jaké známe druhy krvácení? 
a) Tepenné, žilní 
b) Silné, slabé 
c) Tepenné, žilní, vlásečnicové 
 
42. Tepenné krvácení ošetříme? 
a) Tlakovým obvazem 
b) Škrtidlem a sterilním krytím 
c) Sterilním obvazem a trojcípým šátkem 
 
43. První pomoc při otravě? 
a) Vyvolat zvracení 
b) Pokud lze, přerušit působení jedu a přivolat lékařskou pomoc 
c) Přivolat lékařskou pomoc 
 
44. První pomoc při požití kyseliny nebo zásady je? 
a) Vyvolat zvraceni a vyhledat lékařskou pomoc 
b) Ihned vyhledat lékařskou pomoc 
c) Pokusit se zneutralizovat látku v těle a vyhledat lékařskou pomoc 
 
45. První pomoc při popálení je? 
a) Zajistit sterilní krytí, odstranit nečistoty a zbytky oblečení z postiženého místa a ihned 

vyhledat lékařskou pomoc 
b) Chladit a namazat popálené místo mastným krémem a ihned vyhledat lékařskou 

pomoc 
c) Chladit postižené místo, zajistit sterilní krytí a předat postiženého k lékařskému 

ošetření 
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46. Povrch těla je při popálení orientačně rozdělen na oblasti o rozsahu? 
a) 10% 
b) 6% 
c) 9% 
 
47. Příznaky omrzlin jsou? 
a) Zrudlá a loupající se kůže 
b) Bledá kůže a tvorba puchýřů 
c) Bledá a necitlivá kůže s možnosti rozvíjení se puchýřů 
 
48. První pomoc při omrzlinách je? 
a) Masírovat namrzlé časti a propíchnout vznikající puchýře 
b) Zahřívat omrzlé části těla u kamen či pomoci horké vody 
c) Kontakt se zdravou kůži(podpaží,ruce do klína), zajistit prostředí nad 15ºC 
 
49. Jaké typy poranění oka známe? 
a) Poranění povrchová, poranění pronikající, poranění chemickými látkami a   

poranění světelným ozářením. 
b) Poranění mechanickými předměty 
c) Poranění chemickými látkami,mechanickými předměty a poranění povrchová 

 
50.  Můžeme sami odstranit nežádoucí tělisko z oka? 
a) Ano můžeme 
b) Můžeme, ale jen po zjištění situace a druhu poranění 
c) Ne, nikdy nesmíme 

 
51. První pomoc při tonutí je? 
a) Vytáhnout tonoucího z vody i když bychom riskovali svůj život, uvolnit a vyčistit 

dutinu ústní a co nejrychleji vdechnout do dýchacích cest 
b) Vytáhnout tonoucího z vody ale přitom neriskovat svůj život, uvolnit a vyčistit 

dutinu ústní a co nejrychleji vdechnout do dýchacích cest 
c) Přivolat vodní záchranou službu a vyhledat okamžitou lékařskou pomoc 

 
52. Co to jsou protišoková opatření  5 T? 
a) Transport, teplo, tekutiny, tišící prostředky, ticho 
b) Transport, ticho, tekutiny, tep, tišící prostředky, teplo 
c) Transport, teplo, tekutiny, tišící prostředky, tlak 
 
53. Do jaké polohy uložíme postiženého? 
a) Klidová protišoková (postiženy leží na zádech a nesmí se hýbat) 
b) Dáme postiženého do sedu ať se mu lépe dýcha 
c) Uložíme postiženého do protišokové polohy (hlava a srdce níže než zbytek těla) 

 
54. Příznaky anafylaktického šoku? 
a) Otoky, dušnost, sípavé dýchání, mžitky před očima 
b) Bolest na hrudi, křeče, zvýšena teplota 
c) Zrychlené dlouhé nádechy, zvýšené pocení,bolest zad a hrudníku,bolest kloubů  
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55. První pomoc při anafylaktickém šoku? 
a) Přivolat rychlou lékařskou pomoc, uvolnit oděv pro lepší dýchání 
b) Dopravit postiženého co nejrychleji do nemocnice 
c) Uvolnit oděv pro lepší dýchání, podat dostatek tekutin, podat tablety proti 

anafylaktickému šoku 
 

56. První pomoc při otevřené zlomenině je? 
a) Zatlačit zlomeninu zpět do rány, obvázat nohu a dopravit postiženého do nemocnice 
b) Zatlačit zlomeninu zpět do rány, znehybnit končetinu a dopravit postiženého do 

nemocnice 
c) Překrýt ránu sterilním krytím, znehybnit zlomeninu a okamžitě dopravit 

nemocného do nemocnice nebo zavolat záchrannou službu 
 
57. Jaká je funkce sacího koše : 
a) bez sacího koše bychom nenasáli 
b) zabraňuje vniknutí hrubých nečistot do čerpadla a úniku vody ze sacího řádu 
c) není žádná, ukončuje sací řád vytvořený pomocí savic 
 
58. Ejektory řadíme mezi čerpadla: 
a) pístová 
b) proudová 
c) lamelová 
 
59. Hadice C má průměr: 
a) 72 mm 
b) 62 mm 
c) 52 mm 
 
60. Pěnotvorné proudnice dělíme na 
a) P1, P2, P3 
b) TP, SP, LP 
c) na těžkou a na střední pěnu 
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1 A B C 16 A B C 31 A B C 46 A B C 

2 A B C 17 A B C 32 A B C 47 A B C 

3 A B C 18 A B C 33 A B C 48 A B C 

4 A B C 19 A B C 34 A B C 49 A B C 

5 A B C 20 A B C 35 A B C 50 A B C 

6 A B C 21 A B C 36 A B C 51 A B C 

7 A B C 22 A B C 37 A B C 52 A B C 

8 A B C 23 A B C 38 A B C 53 A B C 

9 A B C 24 A B C 39 A B C 54 A B C 

10 A B C 25 A B C 40 A B C 55 A B C 

11 A B C 26 A B C 41 A B C 56 A B C 

12 A B C 27 A B C 42 A B C 57 A B C 

13 A B C 28 A B C 43 A B C 58 A B C 

14 A B C 29 A B C 44 A B C 59 A B C 

15 A B C 30 A B C 45 A B C 60 A B C 
 

 


