
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Nebezpečí fyzického vyčerpání 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

1 
N 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I. 

Charakteristika 

1) Hranice fyzického vyčerpání je stanovená schopností využívat kyslík přiváděný do 
organismu dýcháním, pro přeměnu svalových tuků na energii potřebnou k fyzickému 
výkonu (práci). Při nedostatku kyslíku pro spalování tuků dochází k využívání dalšího 
zdroje energie v organismu, tj. cukru (glykogen) uloženého ve svalech a játrech. Jeho 
zásoby jsou ve srovnání se zásobami tukovými podstatně menší. Při nedostatečné 
trénovanosti organismu (aerobní kapacitě) dochází tedy k vyčerpání sil při menší zátěži, 
resp. po kratší době zatížení organismu. 

2) Pro organismus je nebezpečné vyčerpání zásob glykogenu, které vede k poruchám 
mozkové činnosti, neboť mozek je na dostatku krevního cukru závislý. Akutní nedostatek 
krevního cukru (hypoglykémie) se může projevit u přetíženého organismu (málo 
trénovaného nebo extrémně zatíženého) zpočátku slabostí, hladem, třesem, studeným 
potem, později zmateností, ztrátou koordinace pohybů, bolestmi hlavy, poruchami 
artikulace apod. Může dojít až ke ztrátě vědomí doprovázené křečemi. Takové vyčerpání 
je závažným zdravotním stavem vyžadujícím lékařskou pomoc. 

II.  

Předpokládaný výskyt 

3) 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. 

4) Okolnosti, které mají vliv na podstatné zvyšování úrovně zátěže při zásahu jsou zejména: 
a) použití ochranných oděvů pro hasiče a dýchací techniky, 
b) psychické vypětí a stres (úzkost, strach), 
c) okolní teplota, popř. vlhkost prostředí. 

III. 

Ochrana 

5) Ochranou proti možnému vyčerpání je především trénovanost v oblasti vytrvalosti 
(aerobní trénink). Důležitým prvkem je správná výživa a optimální tělesná hmotnost. 

6) V průběhu zátěže je potřebné zajistit organismu dostatek zdrojů energie, krátkodobě 
nejlépe ve formě sladkých pokrmů a rovněž dostatek tekutin. 

7) Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před 
nebezpečím fyzického vyčerpání v následujících zásadách: 
a) při dlouhotrvajícím zásahu sledovat nasazení hasičů, zajistit jejich střídání a 

odpočinek pokud se projevují příznaky únavy, 
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b) dodržovat režim práce a odpočinku; doporučuje se střídaní po 6 až 8 hodinách 
nepřetržitého nasazení,  

c) velitel zásahu „vytváří podmínky pro obnovu fyzických sil hasičů na místě zásahu, 
zajištění minimálních podmínek péče o zasahující hasiče a osoby poskytující osobní 
a věcnou pomoc 1“; „minimálními podmínkami péče se rozumí zajištění  
i) ochranných nápojů, vyžaduje-li zásah použití speciálních ochranných 

prostředků v nepřetržité délce 30 minut nebo provádí-li se zásah za extrémních 
povětrnostních podmínek po dobu nejméně 2 hodin,  

ii) stravování, jde-li o práci při zásahu trvající nepřetržitě po dobu nejméně 4 a půl 
hodiny,  

iii) vhodného místa pro odpočinek, případně ubytování, trvá-li práce při zásahu déle 
než 12 hodin2. 

Osobám, které byly vyzvány k poskytnutí osobní pomoci a provádějí práci v místech 
ohrožení jejích zdraví nebo života, se poskytuje odborný dohled a zapůjčují se jim 
odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci 3“. 

8) Ochranné prostředky a další zařízení: 
a) ochranné nápoje, strava, 
b) s ohledem na používání osobních ochranných prostředků hasiče při zásahu (zejména 

ochranných oděvů pro hasiče) je nutno brát vždy v úvahu, že odolnost proti fyzické 
zátěži nesouvisí s odolností proti tepelné zátěži a tedy, že i jedinec fyzický zdatný je 
ohrožen nebezpečím přehřátí,  

c) zařízení pro odpočinek (např. týlový kontejner). 
 

                                                 
1 § 26 odst. 5 písm. d) vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
2 § 18 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně. 
3 § 18 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Nebezpečí infekce 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

2 
N 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2 

I.  

Charakteristika 

1) 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. 

2) Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) 
dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění (tzn., 
že se zde množí a způsobují nákazu). Infekce se dělí na: 
a) alimentární infekce (pocházející z potravy), 
b) vzdušné nákazy bakteriálního a virového původu, 
c) antroponoózy (choroby přenosné ze zvířat), 
d) infekce přenesené do živé tkáně a krevního oběhu. 

3) Základní schéma šíření infekce: 
a) zdroj původce infekce, 
b) cesta přenosu (přímá, nepřímá - zprostředkovaná), 
c) vnímavý organismus. 

4) Reakce organismu člověka na zdroj infekce závisí na vnitřních a vnějších faktorech 
organismu, zejména přítomnosti přirozených a naočkovaných protilátkách a dávce 
infekce s její schopnosti vyvolat onemocnění. 

II.  

Předpokládaný výskyt 

5) K alimentární infekci (pocházející z potravy) může dojít především u dlouhotrvajících 
zásahů, kde dochází ke shromáždění většího počtu osob, kde nejsou dodržovány základní 
hygienické zásady, je zajišťováno náhradní a provizorní stravování, případně dovoz pitné 
vody. Do této skupiny patří zejména salmonelózy, bacilární úplavice, hepatitida A, břišní 
tyfus, paratyfus, otrava potravinami (např. botulismus, stafilokoková enterotoxikóza). 

6) Vzdušné infekce se mohou šířit v různé časové posloupnosti opět při větším soustředění 
osob, u některých infekcí či nákaz rozvířením prachových částic (zejména při 
přemísťování stébelnatých materiálů, v nichž se předtím vyskytovali drobní hlodavci). Ke 
vzdušné infekci může zejména dojít u dlouhotrvajících zásahů, požárů skladů 
stébelnatých materiálů, kde se provádí ruční vyskladnění apod. Patří sem zejména 
chřipka, stafylokoková, streptokoková, meningoková či pneumokoková onemocnění, 
mononukleóza, tularemie, sněť slezinná apod. 

7) Antroponoózy, což jsou choroby přenosné ze zvířat na lidi, mohou danou osobu infikovat 
přímým kontaktem s nakaženým zvířetem. Jde především o vzteklinu, leptospirózu, 
tularemii, brucelózu, toxoplazmózu, klíšťovou encefalitidu apod. K tomuto druhu infekce 
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může dojít při evakuaci zvířat, při povodních, dopravních nehodách, lesních požárech 
apod. 

8) Přenesení infekce do živé tkáně nebo krevního oběhu spočívá v intenzivním přímém 
kontaktu s infikovanou krví u řezných a bodných poranění zasahujících hasičů. Do této 
skupiny lze zařadit tetanus, hepatitidu B a AIDS (HIV). Přenos těchto infekcí 
předpokládá poranění hasiče (hloubková zranění, krvácení). K přenosu infekce může dojít 
u všech zásahů, kde dojde k poranění, které není ošetřeno. Infekce virem HIV 
předpokládá intenzivní přímý kontakt s infikovanou krví zachraňovaného, tzn. že musí 
dojít k poranění i hasiče. K přenosu HIV může dojít obzvláště u dopravní nehody a jiné 
havárie, kde při zranění hasiče (pořezání rukou) může dojít ke styku s krví 
zachraňovaného.  

III.  

Ochrana 

9) Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před 
nebezpečím infekce v následujících zásadách: 
a) je nutné vyhodnocovat rizika a používat ochranné prostředky odpovídající úrovni 

tohoto rizika, 
b) dodržovat základní hygienická pravidla, zásady dekontaminace a desinfekce, 
c) zajistit nezávadnost potravin a pitné vody, umožnit vytvoření základních 

hygienických podmínek na místě zásahu při výdeji stravy nebo nápojů (zvolit vhodné 
místo, připravit prostředky pro základní osobní hygienu, odložení kontaminovaných 
oděvů mimo místo stravování), 

d) doporučuje se preventivní očkování proti tetanu, hepatitidě B a klíšťové encefalitidě,  
e) po zásazích v přírodním prostředí provádět kontrolu těla proti klíšťatům, 
f) případná poranění co nejrychleji ošetřit vhodným desinfekčním a obvazovým 

materiálem, 
g) při napadení člověka zvířetem zajistit toto zvíře k dalšímu veterinárnímu vyšetření; 

napadení člověka zvířetem je důvodem k utracení zvířete 1, 
h) řádně zadokumentovat veškerá zranění a případná podezření z infekce, 
i) dekontaminovat použité věcné prostředky, případně zajistit jejich bezpečnou 

likvidaci. 

10) Ochranné prostředky a další zařízení: 
a) ochranné prostředky hasiče,  
b) proti vzdušným infekcím používat izolační dýchací přístroje, masky bez řádné 

desinfekce nepoužívat u více osob, 
c) při záchraně osob u dopravních nehod používat navíc pod pracovními ochrannými 

rukavicemi latexové nebo vinylové rukavice, 
d) zdravotnický materiál na ošetření poranění a správné poskytnutí první pomoci. 

                                                           
1 § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
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Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Nebezpečí intoxikace  

 
 

Metodický list číslo 
 

3 
N 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I.  

Charakteristika 

1) 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: 
a) požitím, 
b) vdechnutím, 
c) poraněnou kůží nebo prostřednictvím poranění, 
d) potřísněním a vstřebáním kůží, 
e) sliznicemi. 

2) Toxické látky působí na organismus člověka různými způsoby: 
a) na centrální nervový systém - ovlivňování dýchání, činnosti srdce, narkotické 

účinky, ochrnutí, ztráta některých smyslů, atd.,  
b) na krev a krvotvorné orgány - vazba na kyslík v krvi, vliv na funkci krvetvorných 

orgánů, 
c) na trávicí systém - zvracení, bolesti a průjmy, 
d) na sliznice a tkáně - poškození, silné bolesti (viz nebezpečí poleptání). 

3) Příznaky intoxikace se mohou projevit: 
a) změnou barvy pokožky, 
b) bolestmi břicha, hlavy, 
c) nevolností, zvracením, průjmy, 
d) dráždivým kašlem, dušením, těžkým dýcháním, 
e) křečemi, třesem, 
f) blouzněním, 
g) příznaky šoku, 
h) ztrátou vědomí, 
i) poškozením tkání a sliznic, 
j) světloplachostí, 
k) střídavými pocity tepla a chladu. 

4) Příznaky intoxikace se nemusí projevit bezprostředně po kontaminaci toxickou látkou, 
ale po určité době, tzv. době latence. Příznaky a účinky toxické látky jsou spojeny 
s množstvím toxické látky, které kontaminovalo organizmus, dobou působení a odolností 
každého člověka. 

II. 

Předpokládaný výskyt 

5) S nebezpečím intoxikace se mohou hasiči setkat: 
a) u všech požárů (uvnitř objektů i v otevřeném venkovním prostředí), kde vznikají 

toxické látky jako produkty nedokonalého hoření, jako zplodiny hoření a tepelného 
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rozkladu látek. Toxické zplodiny jsou i v tuhých zbytcích po hoření nebo termickém 
rozkladu. Dominantní druh toxické látky lze odvodit z chemického složení látek, 
které hoří (např. hořením PVC vzniká HCl). Kromě dominantních toxických látek 
však v závislosti na podmínkách hoření vzniká řada dalších, těžko odhadnutelných 
látek v menším či minimálním množství, mají však různou toxicitu, některé z nich 
jsou ultrajedy. Při nedokonalém hoření vždy vzniká celá řada toxických látek., 

b) v případě technických zásahů, kde jsou toxické látky (technologické poruchy, 
havárie v průmyslu a v přepravě, nemocnice, laboratoře, výzkumné ústavy, sklady) a 
kde je zpravidla jedna nebo několik toxických identifikovatelných látek ve velkém 
množství 
a vysoké koncentraci. 

III.  

Ochrana 

6) Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před 
nebezpečím intoxikace zejména v následujících zásadách: 
a) dodržování taktiky zásahu s nebezpečnými toxickými látkami, 
b) volba ochranných prostředků odpovídajících druhu toxických látek a způsobu jejich 

působení na lidský organismus, 
c) dodržování zásad pro zamezení kontaminace, provádění důsledné dekontaminace  

a osobní hygieny, 
d) omezení počtu hasičů u zásahu, 
e) omezení doby zásahu v toxickém prostředí na nezbytné minimum, 
f) lékařské vyšetření po zásahu pokud jsou příznaky nebo podezření na intoxikaci, 
g) evidence možné kontaminace hasičů při technických zásazích a požárech 

dominantními nebezpečnými látkami pro případ latentních účinků a chorob1, 
h) spolupráce s odborníky, využívání informací z databází, dokumentace zdolávání 

požárů a informací právnických a podnikajících fyzických osob. „Jednotky při 
zásahu používají dokumentaci zdolávání požárů2 nebo havarijní plány 
zpracovávané na základě zvláštních právních předpisů3 a dále využívají podmínky 
vytvořené podniky 4“. 

7) Ochranné prostředky a další zařízení: 
a) ochranné prostředky hasiče, 
b) izolační dýchací přístroje, 
c) ochranné protichemické obleky, 
d) detekce plynů a par (monitoring), 
e) prostředky pro dekontaminaci a očistu těla. 

                                                           
1 Sbírka pokynů náčelníka HS Sboru PO MV ČR č. 5/1990 Zásady evidence příslušníků Sboru PO vystavených 

působení nebezpečných látek. 
2 § 27 odst. 1 písm. g) a § 34 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. 
3 Např. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně, některých zákonů, vyhláška MV 
č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech integrovaného záchranného systému, zákon č. 353/1999 Sb.,  
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky 
a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších 
opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) a vyhláška 
MV č. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob 
vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
a chemickými přípravky.  

4 § 15 odst 2 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
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Metodický list číslo 
 

4 

N 

Název:  
 

Nebezpečí ionizujícího záření 
 

Vydáno dne: 22. prosince 2004 Stran: 5 

I. 
Charakteristika 

1) Ionizující záření je proud fotonů (krátkovlnné elektromagnetické záření), elektronů, 
protonů, neutronů a jiných částic, schopný přímo nebo nepřímo ionizovat atomy  
a molekuly prostředí, kterým prochází. Ionizující záření je měřitelné, zpravidla se měří 
dávkový příkon v µGy/h, mGy/h nebo v Gy/h (pro účely tohoto metodického listu lze 
použít převodní vztah pro záření gama 1 Gy/h = 1 Sv/h = 100 R/h). Přístroje, které měří 
dávkový příkon, se nazývají radiometry. Dávkový příkon měřený v 1 m nad terénem 
v nepřítomnosti zdrojů ionizujícího záření, či rozptýlených radioaktivních látek (dále 
„RaL“) je odhadem  přírodního pozadí v daném místě; v České republice se pohybuje 
v rozmezí od 0,05 do 0,30 µGy/h (µSv/h). Ionizující záření emitují radioaktivní látky 
a jiné zdroje ionizujícího záření, jakými jsou rentgeny, urychlovače částic, jaderný reaktor 
a jiné. U radioaktivních látek rozptýlených na ploše (v objemu) se měří plošná (popř. 
objemová) aktivita zdroje v Bq/cm2 (popř. v Bq/cm3). Přístroje, které měří plošnou 
aktivitu, se nazývají měřiče kontaminace.  

2) Ionizující záření rozdělujeme na pronikavé (záření gama, X a neutrony) a na záření 
nepronikavé (beta, alfa a ostatní nabité částice). Pronikavé záření se obecně  dá velmi 
obtížně odstínit, lze jej však vhodnými stínícími materiály významně zeslabit. 
Nepronikavé záření se dá odstínit již tenkou vrstvou stínícího materiálu,  kterou nabitá 
částice neproletí.  

3) Nebezpečí z ionizujícího záření pramení ze zevního ozáření ionizujícím zářením 
(celotělově, lokálně nebo povrchově) nebo z možnosti vnější či vnitřní kontaminace těla 
rozptýlenou radioaktivní látkou. Účinnost povrchového ozáření se zvyšuje, když jsou 
nechráněné části těla povrchově kontaminovány radioaktivními látkami (takovéto ozáření 
může vést až k popálení kůže). Ozáření osob je měřitelné, měří (oceňuje) se dávka v µGy, 
mGy nebo v Gy. Přístroje, které měří (oceňují) dávku, se nazývají dozimetry. 

4) Biologické účinky ionizujícího záření se rozdělují na stochastické a deterministické:  
a) stochastické - nahodilé (pozdní) - jsou účinky ionizujícího záření, které vznikají 

v průběhu let. Při stochastických účincích vznikají rakoviny a genetické následky, 
jejich pravděpodobnost vzniku je úměrná obdržené dávce. Účinky nevznikají až po 
překročení určité prahové dávky, ale každá obdržená dávka zvyšuje pravděpodobnost 
vzniku poškození. Z toho vyplývá jeden z principů radiační ochrany - aby obdržená 
dávka byla minimalizována, 

b) deterministické (mohou vyvolat nemoc z ozáření, poškození oční čočky, popálení 
kůže, poškození jiného orgánu či tkáně) - jsou účinky ionizujícího záření, vznikající  
až při ozáření člověka vyšší než prahovou dávkou. Onemocnění může nastat jak po 
vnějším ozáření, tak i po významné vnitřní kontaminaci radioaktivními látkami. 
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Klinické příznaky nemoci z ozáření mohou nastat při celotělovém, jednorázovém 
ozáření již po dávce 1 Gy obdržené v průběhu 24 hodin, změny krevního obrazu se 
projevují již po dávce 0,5 Gy za 1 až 3 dny po jejím obdržení. Při lokálním 
jednorázovém ozáření se klinické příznaky (poškození kůže) mohou objevit již za 1 až 
2 týdny po dávce 3 Gy. Z těchto účinků vyplývá další princip radiační ochrany, tj. 
princip nepřekročitelnosti limitních hodnot. 

5) Průběh nemoci z ozáření je obvykle rozdělován do čtyř časových úseků. Po ozáření 
následuje období počátečních příznaků (celková nevolnost, nechutenství, pocit na 
zvracení, žízeň, bolesti hlavy, krvácení z nosu, vnitřní krvácení apod.), které trvají několik 
hodin, max. dnů. Intenzita obtíží a délka počátečních příznaků závisí na velikosti dávky. 
Následuje  období bez klinických příznaků (druhé stadium). Délka období, kdy postižení 
nemají žádné potíže, je opět různá - podle velikosti dávky. Třetím stádiem akutní nemoci 
z ozáření je období vystupňovaných klinických příznaků. U postižených se projevuje 
zhoršení celkového stavu, nemocný trpí horečkami, zhroucením imunitních obranných 
mechanismů, krvácí ze sliznic, projevuje se obecně zvýšená krvácivost zejména na kůži. 
Tyto projevy vrcholí při dávkách kolem 6 Gy mezi 7. až 9. dnem po ozáření, při dávkách 
kolem 4 Gy kolem 20. dne. Při dávkách od 6 do 10 Gy nastupují již po 4 až 7 dnech silné 
střevní potíže a průjmy, někdy krvavé zvracení, krvácení ze střev s nebezpečím 
chirurgických komplikací. Při dávkách nad 4 Gy je asi 50% pravděpodobnost úmrtí do 
jednoho měsíce. Při dávkách kolem desítek Gy dochází ke vzniku neuropsychické formy 
nemoci z ozáření, která v závislosti na velikosti dávky může vést během několika hodin ke 
klinické smrti. Pokud celotělová dávka není příliš vysoká (jednotky Gy), v závislosti na 
individuální „odolnosti“ ozářené osoby, nastupují po 6 až 8 týdnech známky postupného 
zlepšování zdravotního stavu, rekonvalescence postiženého (čtvrté stadium).  

6) Zdroje ionizujícího záření (dále „ZIZ“) 1: 
a) radionuklidový zářič (dále jen „zářič“) je radioaktivní látka nebo předmět, který 

obsahuje radionuklidy nebo je jimi znečištěn, v míře vyšší, než stanoví právní předpis; 
základní charakteristiky zářičů jsou  
i) druh radionuklidu (druh a energie emitovaného záření),  
ii) aktivita (určuje kolik jader se rozpadne za sekundu – měří se v Bq), 
iii) poločas rozpadu (určuje dobu, za kterou klesne aktivita zářiče na polovinu),  
iv) stav zářiče z hlediska možnosti rozptylu radionuklidů,  
v) uzavřený zářič (není-li mechanicky poškozen prakticky nemůže dojít 

k rozptylu radionuklidů mimo zářič),  
vi) otevřený zářič (možný rozptyl radionuklidů do okolí), 
vii) dávkový příkon v definované vzdálenosti od zářiče (např. na povrchu zdroje, 

ve vzdálenosti 1m od zářiče, v místech možného pobytu osob),  
viii) chemické složení zářiče,  
ix) údaje o obalu a stínění zářiče, 

b) zařízení, které zářič obsahuje (např. různé měřící přístroje - vlhkoměry, tloušťkoměry, 
hladinoměry),  

c)  zařízení, při jehož provozu vznikají radionuklidy (např. jaderný reaktor, urychlovače 
na pracovištích experimentální fyziky), 

 
1 Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně  

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 



 
 
BŘ - ML č. 4/N-III str. 3 

                                           

d) zařízení, při jehož provozu vzniká ionizující záření o energii větší než 5 keV (např. 
rentgenové přístroje a urychlovače sloužící k ozařování zářením gama a elektrony). 

II. 
Předpokládaný výskyt 

7) Možná místa s nebezpečím ionizujícího záření jsou:  
a) objekty, v nichž se nacházejí pracoviště s otevřenými nebo uzavřenými zářiči nebo 

místa jejich uložení, příp. skladování. Jsou to především jaderná zařízení, dále 
oddělení nukleární medicíny, radioterapeutická pracoviště, defektoskopická 
pracoviště. Státní úřad pro jadernou bezpečnost provádí  licencování a evidenci 
těchto pracovišť. Tato pracoviště musí mít zpracovaný havarijní plán. HZS kraje 
musí mít pro svůj hasební obvod seznam těchto objektů se základními údaji 
z havarijního plánu charakterizujícími používané ZIZ, druh radiačního rizika (zda 
může dojít k akutnímu ozáření, rozptylu radioaktivních látek a kontaminaci, radiační 
havárii) při různých zásazích 2. Pracoviště se zdroji ionizujícího záření jsou označena 
bezpečnostní značkou,  

b) místa mimo stálé objekty kde se vyskytují zářiče, zařízení je obsahující  
a radioaktivní látky z různých důvodů umístěné mimo stálé objekty, např. mobilní 
defektoskopická pracoviště,  

c) přepravní prostředky, ve kterých se dopravují ZIZ v přepravních kontejnerech 
a obalech. Přepravní prostředky přepravující radioaktivní látky nebo jiné ZIZ musí 
odpovídat příslušným předpisům 3, 

d) místa, kde se nepředpokládá, že by se zde ZIZ mohl nalézat (např. ZIZ bez řádného 
označení, zapomenuté nebo úmyslně odložené ZIZ, v železném šrotu nebo ve 
výrobcích z tohoto šrotu), 

e) místa teroristického útoku (např. místo výbuchu klasické výbušniny na pracovištích 
se ZIZ, výbuch zbraně obsahující ZIZ či RaL s cílem jejich rozptýlení, rozptýlení 
otevřeného ZIZ do ventilační jednotky určitého objektu, úmyslné vyvolání požáru 
zejména na pracovištích s otevřenými ZIZ, místa vhodná pro kontaminaci pitné vody 
tzv. radiotoxickými látkami. 

8) Pravděpodobnou možnost vzniku nebezpečí ozáření a kontaminace pro jednotky 
představuje i dopravní nehoda přepravního prostředku s nákladem RaL či jiného ZIZ, při 
které dojde k porušení obalu zářiče.  

III. 
Ochrana 

9) Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před 
nebezpečím ionizujícího záření a kontaminace RaL zejména v následujících zásadách:  
a) minimálně 50 m od předpokládaného zářiče na místě události vytýčit předběžnou 

ochrannou zónu a zahájit průzkum a měření dávkového příkonu ionizujícího záření 
a plošné aktivity zářiče (při rozptýleném zdroji ionizujícího záření),  

b) hasiči provádějící průzkum musí být vystrojeni tak, jako při činnosti v prostředí 
kontaminovaném  rozptýlenými RaL,  

 
2 Sbírka pokynů náčelníka HS Sboru PO MV č. 1/1993 Pokyny pro zásahy při událostech s radiačním rizikem.  
3 Např. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). 
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c) vytýčit hranici tzv. bezpečnostní zóny (dále jen „BZ“) v úrovni dávkového příkonu 
záření 10 µGy/h (10 µSv/h, 1 mR/h) nebo v úrovni plošné aktivity 10 Bq/cm2. 
Bezpečnostní zóna je prostor, ve kterém je třeba zavést režimová opatření, dodržovat 
zásady radiační ochrany a na obvodu této zóny omezit pohyb jednotlivé zasahující 
osoby na dobu nižší než 30 až 100 hodin za rok (100 hodin pobytu v této zóně může 
způsobit dávku odpovídající ročnímu limitu ozáření jednotlivců z obyvatelstva, tzn.  
1 mSv/rok 4), 

d) režimovými opatřeními jsou zamezení vstupu nepovolaných osob, omezení doby 
pobytu zasahujících osob, měření a sledování obdržených dávek pro každou 
jednotlivou zasahující osobu pomocí vydaných dozimetrů (dávka je součin hodnoty 
dávkového příkonu a doby ozáření), zavedení evidence těchto osob, provádění 
dozimetrické kontroly na hranici BZ, provádění dekontaminace osob a věcných 
prostředků,  

e) zásady radiační ochrany - respektování přípustné dávky  
i) dostatečnou vzdáleností od zářiče (dávkový příkon klesá s druhou mocninou 

vzdálenosti),  
ii) minimální dobou ozařování (zkrátit pobyt v  BZ nebo v blízkosti zářiče na 

nejkratší možnou míru; kolikrát se zkrátí doba ozařování, tolikrát  se sníží 
dávka),  

iii) stíněním zářiče nebo osob (např. zeslabení pro „běžné“ záření gama 2 krát pro 
2 cm oceli, 100 krát pro 12 cm oceli nebo 30 cm cihelné zdi), 

f) místo dislokace jednotek musí být vždy mimo BZ, tzn. ve vnější zóně, 
g) po vytýčení BZ pokračovat v radiačním průzkumu vytýčením hranice nebezpečné 

zóny (dále jen „NZ“), t.j. hranice s naměřeným dávkovým příkonem rovným 1 mGy/h 
(1 mSv/h, 100 mR/h) nebo naměřenou plošnou aktivitou rovnou 1 kBq/cm2. 
Nebezpečná zóna je prostor, ve kterém pobyt znamená potenciální ohrožení 
zasahujících osob. Pohyb jednotlivé zasahující osoby na hranici NZ třeba omezit na 
max. 50 hodin za rok a 100 hodin za 5 let (50 hodin pobytu  při příkonu 1 mSv/h 
odpovídá ročnímu limitu dávky pro radiační pracovníky 4). V NZ smějí pracovat 
zasahující jednotky jen v případě nezbytnosti za podmínek uvedených pod písmeny h) 
a i), a to s nezbytně nutným počtem hasičů a při dodržování režimových opatření 
a zásad taktiky zásahů jednotek na radioaktivní látky a dalších předpisů 4, 

h) v případě  vstupu do NZ je nutné změřit dávkový příkon v  místě zásahu a stanovit 
(vypočítat) dobu pobytu s ohledem na  přípustné dávky,  

i) přípustná dávka pro hasiče, jakožto jednotlivce z obyvatelstva, je 1 mSv ročně 4; 
připustit lze za předem stanovených podmínek dávky odpovídající limitům ozáření pro 
radiační pracovníky, tzn. 50 mSv/rok, příp. 100 mSv za 5 let. Výjimečně lze 
jednorázově připustit dávku 200 mSv 5 a ve zdůvodněných případech při záchraně 
života nebo při zabránění rozvoje radiační mimořádné situace s rozsáhlými 
společenskými a hospodářskými důsledky je ospravedlnitelné ozáření zasahujících 
osob na úroveň prahu deterministických účinků (1 až 2 Sv celotělové ozáření, 5 až 10 
Sv lokální ozáření kůže), 

 
4 Zákon č. 18/1997 Sb. a § 19 a 20 vyhlášky SUJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.  
5 § 92 odst. 5 vyhlášky č. 307/2002 Sb.  
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j) o vzniklé radiační události je nutno informovat Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
(dále jen „SÚJB“) a Policii ČR. SÚJB je nutno navíc informovat o pobytu 
zasahujících osob při zásahu v  BZ i NZ,  

k) evidenci osobních dávek je nutno archivovat v souladu s platnými předpisy 6, 
l) v případě potřeby při ozáření přivolat odborníky SÚJB a zakreslit polohu zasahujících 

ozářených osob a polohu zdroje ionizujícího záření, 
m) v případě důvodného podezření na ozáření zasahující osoby je třeba zajistit její přesun 

do „Střediska  speciální zdravotnické péče  o osoby  ozářené při radiačních nehodách“, 
n) v případě požáru, kdy není potvrzen rozptyl radioaktivních látek, vést zásah tak, aby 

nedošlo k zasažení zářiče požárem případně k poškození ochranného obalu zářiče. 

10) Ochranné prostředky a další zařízení:  
a) jako ochrana před rozptýlenými RaL, kdy hrozí povrchová a vnitřní kontaminace osob 

vdechnutím nebo požitím RaL, se používají izolační dýchací přístroje a protichemické 
oděvy, které chrání proti kontaminaci, neposkytují však ochranu proti vnějšímu 
ozáření zářením gama a neutrony,  

b) radiometry pro měření dávkového příkonu (např. DC-3E-98) a měřiče kontaminace 
pro stanovení plošné kontaminace, 

c) osobní diagnostické dozimetry pro evidenci obdržených dávek u jednotlivých hasičů 
nebo osob (jsou vyhodnocovány nezávislou dozimetrickou službou) a skupinové 
elektronické dozimetry pro měření dávek a dávkových příkonů s nastavitelnou úrovni 
signalizace (používá se pro regulaci pobytu osob v radiačním poli). 

IV. 
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6 § 84 vyhlášky č. 307/2002 Sb.  
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I.  

Charakteristika 

1) Popáleniny způsobené parou nebo horkými tekutinami nazýváme opařeniny.  

2) Subjektivní a objektivní příznaky opaření jsou: 
a) silná bolest v  poraněné oblasti a kolem ní,  
b) zarudnutí a možný otok postižené oblasti, někdy olupování kůže a puchýře, 
c) příznaky šoku. 

3) Při hašení požáru sprchovými a mlhovými proudy vzniká velké množství vodní páry, 
která je velmi horká a navíc pod tlakem, který může hnát horké plyny přes všechny vrstvy 
ochranného oděvu včetně spodního prádla a kukly. Přeměna vody v páru mění tepelné 
podmínky v místnostech tak, že může způsobit přemístění horkých plynů od stropu 
místnosti k podlaze, kde se nacházejí hasiči a někdy i postižení. Vzdušné proudy tlačí 
před sebou plameny a horké plyny. 

II.  

Předpokládaný výskyt 

4) Nebezpečí opaření je všude tam, kde dojde k porušení rozvodů páry, horké vody, olejů 
apod. Je nutno počítat i s nebezpečím opaření vodou z rozvodů studené vody, které bylo 
vystaveno působení tepla vznikajícího při požáru nebo vodou dopadající na rozpálené 
konstrukce (vypálené těsnění, plastové potrubí apod.). Toto nebezpečí hrozí zejména 
v objektech tepláren, výměníkových stanic, kolektorů a kanálů s rozvodem horké vody 
a páry, při použití parního SHZ, při zásazích ve sklepech a v bytových jádrech 
s rozvodem vody. 

5) Zvláštní pozornost je třeba věnovat nebezpečí opaření při hašení požáru sprchovými nebo 
mlhovými proudy, kdy dochází k prudkému odpaření vody a odtékání horké vody z místa 
požáru. 

III.  

Ochrana 

6) Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před 
nebezpečím opaření zejména v následujících zásadách: 
a) sledovat zdroje nebezpečí opaření na zásahových cestách (produktovody, parovody, 

odtékající voda), 
b) pokud možno udržovat v suchém stavu rukavice a ochranný oděv pro hasiče, mokré 

nevystavovat dotyku s horkými předměty, 
c) při hašení sprchovými a mlhovými proudy zpravidla 

i) používat proudy s ohledem na možný výskyt ohrožených osob, 
ii) pracovat s proudem tak, aby plameny a horké plyny tlačené hasebním proudem 

vody nezasáhly ostatní hasiče, 
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iii) omezit nebo usměrnit proudění páry a plynů tak, aby neohrožovaly hasiče, 
iv) chránit se proudem, vodní proud směřovat neustále směrem k požáru a přerušit 

jeho činnost až po opuštění místnosti, 
v) omezit použití proudu tam, kde není dostatečné odvětrání místnosti a je 

nebezpečí proniknutí vzniklé páry i přes sprchový a mlhový proud na hasiče, 
d) v místnostech se pohybovat blíže k podlaze (pod neutrální rovinou),  
e) při hašení požáru, kde se nacházejí rozvody páry, horké i studené vody, se vyvarovat 

prudkého ochlazení potrubí horkou párou, hašení a chlazení izolace potrubí provádět 
pokud možno z chráněných míst, 

f) pokud možno nevstupovat do horkovodních kanálů, 
g) při požárech sklepních prostor uzavřít v co nejkratším čase přívod vody a nezdržovat 

se pod rozvody vody. 

7) Ochranné prostředky a další zařízení: 
a) ochranné prostředky hasiče, 
b) věcné prostředky pro odvětrání.  
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Nebezpečí pádu 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

6 
N 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2 

I. 

Charakteristika 

1) Nebezpečí pádu při zásahu nelze absolutně vyloučit. Riziko pádu je však vždy nutné snížit  
s ohledem na bezpečnost zasahujících hasičů. Za nebezpečný lze považovat každý pád  
z výšky nad 1,5 metru a pád do nebezpečného prostředí. 

2) Charakteristika a příčiny pádů: 
a) ztráta rovnováhy - změnou vlastností povrchu zásahových cest a nástupních ploch 

hasební látkou nebo povětrnostními vlivy, tlakovou vlnou, účinkem reaktivní síly  
u proudnic, 

b) nedostatečné zajištění - jedná se zejména o podcenění nebezpečí pádu, opomenutí 
nebo chyby při jištění a zajišťování; nedostatečné nebo špatné sebejištění, které může 
při zachycení pádu způsobit stržení jistícího nebo znemožnění zachycení pádu, 

c) ztráta nervosvalové koordinace - z důvodu strachu, vyčerpání, 
d) stržení předměty - při rozebírání a odklízení konstrukcí, zasažení dalších osob 

strženými předměty, práce s předměty za silného větru, 
e) povětrnostní vlivy - jedná se o silný, zejména nárazový vítr nebo změnu směru větru, 

vytváření námrazy na povrchu konstrukcí, na požární technice a věcných prostředcích 
za mrazu, 

f) ztráta orientace - za snížené viditelnosti (např. při zakouření) v neznámém nebo velmi 
členitém terénu nebo objektu. Neoznačené překážky, prohlubně, málo únosné nebo 
úzké konstrukce na zásahových cestách se mohou stát příčinou pádu, 

g) propadnutí - hrozí na konstrukcích s nedostatečnou únosností nebo sníženou únosností 
nebo účinky zásahu (např. promočení konstrukcí). Zvlášť nebezpečné jsou narušené 
střešní konstrukce a stropy, stohy, sila, zamrzlé vodní plochy, stavby a rekonstrukce, 
promáčené konstrukce, 

h) zřícení konstrukcí - při pohybu nebo práci po narušených nebo jinak nestabilních 
konstrukcích. Nebezpečné je rovněž stržení konstrukcí a předmětů, které byly použity 
jako kotvící body nebo body postupového jištění.  

3) Nebezpečí pádu zvyšuje malá viditelnost, silný nebo nárazový vítr a kluzký povrch, 
nesprávná obsluha požární výškové techniky a nesprávné používání věcných prostředků 
pro práci ve výškách. 

II. 

Předpokládaný výskyt 

4) Nebezpečí pádu hrozí zejména při zásazích jednotek: 
a) na technologických zařízeních, 
b) ve skladech sypkých hmot a stébelnatých plodin, 
c) na rekonstrukcích a budovách ve výstavbě, 
d) ve členitém nebo málo únosném terénu, 
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e) v blízkosti vodních toků, 
f) u nádrží s kapalinami, 
g) v blízkosti prohlubní. 

III. 

Ochrana 

5) Charakter zásahu jednotek neumožňuje dodržování všech obecně platných bezpečnostních 
předpisů pro snížení nebezpečí pádu. Nebezpečí pádu lze snížit dodržováním cvičebního 
řádu, zásad taktiky zásahu, odbornou přípravou hasičů a správným použitím výškové 
techniky. Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů 
před nebezpečím pádu zejména v následujících zásadách: 
a) při zásahu dodržovat taktické postupy pro jednotlivé druhy zásahů (za silného větru, 

za mrazu apod.), 
b) na místě zásahu je nutné průzkumem posoudit, zda hrozí nebezpečí pádu a určit jakým 

způsobem bude zajištěna bezpečnost hasičů a zachraňovaných osob s ohledem na 
odpovídající vybavení a vycvičenost jednotky, 

c) vytvoření podmínek pro organizovaný a bezpečný pohyb na místě zásahu. Stanovit 
pokud možno co nejvíce bezpečné zásahové a únikové cesty. Zajistit osvětlení 
a odvětrání zásahových cest, označení překážek na zásahových cestách, uzavření nebo 
ohraničení nebezpečených prostor, 

d) správné použití, nasazení, ustavení výškové techniky a věcných prostředků pro práci 
ve výškách a respektování jejich technických parametrů. Velitel zásahu může 
rozhodnout o nedodržení technických podmínek požární techniky a věcných 
prostředků, jestliže hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně života osob 1, 

e) stanovení způsobu jištění hasičů ohrožených bezprostředně pádem nebo propadnutím 
(vybavení ochrannými a věcnými prostředky), 

f) sledovat únosnost nebo průvodní znaky zřícení konstrukcí, zasahovat s ohledem na 
možnost nebezpečí zřícení konstrukcí. 

6) Ochranné prostředky a další zařízení: 
a) ochranné prostředky hasiče, 
b) požární technika a věcné prostředky pro odvětrání zásahových cest, jejich osvětlení 

apod., 
c) požární technika a věcné prostředky pro práci ve výškách, 
d) vodící lana, prostředky pro označení překážek a pro ohraničení uzavíraného prostoru. 

                                                           
1 § 26 odst. 9 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Nebezpečí podchlazení a omrznutí  

 
 

Metodický list číslo 
 

7 
N 

Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2 

I. 

Charakteristika 

1) Účinek chladu se může na člověku projevit celkově i místně. 

2) Podchlazení nastává, poklesne-li tělesná teplota pod 35 oC. Pokud poklesne tělesná 
teplota pod 26 oC, je zotavení málo pravděpodobné. 

3) Omrznutí může vzniknout povětrnostními vlivy nebo kontaktem s chladnými předměty 
a je lokální na určité části těla. 

4) Na rozsah poškození organismu má vliv vnější teplota, doba působení chladu, únava, hlad 
nebo ztráta tělesných tekutin. Suchá zima vede ke ztrátě tepla z těla převážně sáláním, ve 
vlhkém prostředí dochází k přenosu tepla hlavně vedením. Průvan a vítr zvyšují 
vypařování tekutin, a tak stupňují ztráty tepla těla ve vlhkém prostředí. Může se stát, že 
při vnější teplotě kolem 5 oC mohou vzniknout poškození z chladu, jestliže účinek chladu 
zvyšuje vliv větru a vlhka. 

5) Příznaky podchlazení: 
a) třesavka, 
b) studená a bledá kůže, 
c) tělesná teplota pod normálem, 
d) ztráta pozornosti, nepřiměřené chování, postupné bezvědomí, 
e) vyčerpání, dýchání a srdeční činnost se zpomalují, ztrácí se vědomí a po přechodném 

období zdánlivé smrti nastává smrt zástavou srdeční činnosti. 

6) Příznaky omrznutí: 
a) postižené části těla (špička nosu, uší, prstů na rukou a nohou) nejprve zblednou, 

potom se stávají voskově bílými, později se objevují modré skvrny a v konečné fázi 
zčernají, 

b) ztvrdlá a ztuhlá kůže, puchýře, 
c) bodavá a silná bolest; později poraněná část těla ztrácí citlivost a jakmile zmrazení 

pronikne hlouběji, bolest zmizí. 

II.  

Předpokládaný výskyt 

7) Nebezpečí podchlazení a omrznutí hrozí při zásazích: 
a) v přírodním prostředí v zimě, při teplotách kolem 0 oC, za mrazu a silného větru,  
b) za velké vzdušné vlhkosti a nižších teplot (mrholení, déšť), 
c) při povodních a pracích na vodě, zejména při dlouhém nasazení a nižších venkovních 

teplotách, 
d) v objektech mrazíren, 
e) na zařízení se zkapalněnými plyny, 
f) při používání oxidu uhličitého k hašení z tlakových lahví. 
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III.  

Ochrana 

8) Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před 
nebezpečím podchlazení a omrznutí v následujících zásadách: 
a) pravidelné střídání nasazených hasičů,  
b) trvalé sledování délky nasazení zasahujících hasičů v nepříznivých meteorologických  
c) podmínkách a charakteru jejich práce, sledovat změny během zásahu, 
d) zabezpečení teplých místností pro vystřídané hasiče a poskytnutí dostatečné doby na 

regeneraci sil, 
e) podávání teplých nápojů (po 2 hodinách od zahájení zásahu) a stravy (po 4,5 hodinách 

od zahájení zásahu)1, 
f) umožnit výměnu mokrých oděvů, rukavic a bot, 
g) jednotky pokud možno nasadit tak, aby hasební voda nadměrně nesmáčela nasazené 

hasiče (např. za silného větru a mrazu), 
h) vyvarovat se dlouhému osobnímu kontaktu s podchlazenými zařízeními, zejména 

s těmi, ve kterých je zkapalněný plyn, chladící média apod., 
i) nasadit jen nezbytně nutný počet hasičů. 

9) Ochranné prostředky a další zařízení: 
a) ochranné prostředky hasiče, náhradní oděv, rukavice, obuv, 
b) nádoby udržující teplotu při rozvozu teplé stravy a nápojů, 
c) speciální oděvy pro práci na vodě a za chladu, 
d) ochranné nápoje, 
e) zařízení pro odpočinek (např. týlový kontejner). 

 
1 § 18 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb. 



Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Nebezpečí poleptání  

 
 

Metodický list číslo 
 

8 
N 

Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2 

I. 

Charakteristika 

1) Poleptání vzniká přímým působením chemikálií nebo ve spojení s dalšími látkami (např. 
voda, pot). Poranění může být zevní nebo vnitřní, různé svou hloubkou a rozsahem 
s okamžitým nebo pozdním účinkem. Většina poranění poleptáním vyžaduje lékařské 
ošetření. 

2) Zevní poleptání - poškození povrchové vrstvy kůže; při silnější koncentraci žíraviny nebo 
jejím dlouhodobějším působení může dojít k poškození do hloubky. V závislosti na 
koncentraci žíraviny může dojít k poškození nebo zničení biologických tkání. 

3) Vnitřní poleptání - při vnitřní kontaminaci organismu dochází zejména k poleptání 
vnitřních orgánů (např. sliznic, plic); může dojít i ke vstřebávání látky a k intoxikaci 
organismu s dlouhou dobou latence. Dle rozsahu vnitřní kontaminace mohou nastat 
komplikace ohrožující základní životní funkce organismu včetně poškození nebo zničení 
biologických tkání. 

4) Zvláště nebezpečné jsou pozdní účinky vdechnutých žíravých látek - poleptání sliznic, 
dýchacích cest a plic a nebezpečí edému plic. Doba latence v rozmezí 8 až 24 hodin! 

5) Příznaky poleptání nebo nebezpečí poleptání: 
a) vnější poleptání pokožky - palčivá bolest kůže; kůže po potřísnění může být zarudlá, 

může se odlupovat a mohou se na ní tvořit puchýře, 
b) poleptání očí - intenzivní bolest v postiženém oku, světloplachost, postižené oko 

může být křečovitě sevřeno, možné zarudnutí, otok a nadměrné slzení, 
c) rozpadávající se oděv, změna barvy potřísněného oděvu; žíravé látky reagují 

s okolními látkami a mohou poškodit používanou požární techniku a věcné 
prostředky, 

d) praskot, sykot v konstrukcích, probíhající chemické reakce za vzniku tepla a par. Při 
chemické reakci žíravých látek s jinými látkami, může docházet k uvolňování 
hořlavých plynů (např. vodík) a může hrozit nebezpečí výbuchu; chemické reakce 
žíravých látek bývají doprovázeny uvolňováním tepla, 

e) charakteristické obaly a značení na místě zásahu. 

II. 

Předpokládaný výskyt 

6) K poleptání může dojít v prostorech kde se zpracovávají, používají, přepravují, skladují 
 a vznikají žíravé látky, kterými jsou především kyseliny a louhy. Žíravé látky mohou být 
plynné, kapalné i pevné, mohou vznikat i jako zplodiny hoření při požárech. Jsou 
většinou rozpustné ve vodě. 

7) Nebezpečí poleptání lze očekávat zejména v objektech chemického průmyslu, 
laboratořích, skladech chemikálií, akumulátorovnách, při požárech kabelů, u sportovišť 
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s umělým chlazením, ve chladírenských provozech apod. Nebezpečí poleptání lze 
očekávat také při přepravě nebezpečných látek a zejména při dopravních nehodách. 

8) Únik žíravin ze stacionárních nebo mobilních zdrojů (technologického zařízení, 
potrubních rozvodů, automobilových cisteren). Hoření zejména plastů nebo jiných látek, 
které vyvíjejí chlorovodík nebo jiné žíravé látky. 

III. 

Ochrana 

9) Opatření pro ochranu životů a zdraví hasičů před nebezpečím poleptání: 
a) při zásahu dodržovat taktické postupy pro práci s nebezpečnými látkami, 
b) ohraničit nebezpečnou látku, vymezit a označit prostor nebezpečí, dodržovat 

odstupové vzdálenosti podle druhu látky  
i) kapalné žíraviny  ..................……   5 m, 
ii) žíravé plyny a páry  .............……. 15 m, 
iii) žíravé radioaktivní látky  ....  min. 50 m nebo dle dávky, 

b) dodržovat zvýšenou opatrnost a chránit se před potřísněním, zejména obličej, ruce 
a nohy, 

c) ředit uniklou žíravinu proudy vody a regulovat její odtok; před rozhodnutím o ředění 
žíraviny je zapotřebí zvážit její možnou reakci s vodou (!), 

d) pokusit se o neutralizaci vhodným neutralizačním prostředkem (např.soda, práškové 
vápno, hydroxid vápenatý u kyselin), 

e) utěsnit otvory, ze kterých žíravina uniká, používat odolné těsnící hmoty a prostředky, 
f) při zásahu v uzavřeném prostoru zabezpečit intenzivní (nejlépe přetlakové) větrání,  
g) plynné látky, které se rozpouští ve vodě, srážet nebo ohraničit vodní clonou, 
h) na místě zásahu spolupracovat s odborníky. 

10) Ochranné prostředky a další zařízení: 
a) izolační dýchací přístroje, protichemické obleky, případně alespoň ochranný 

obličejový štít, gumové rukavice a gumová obuv, 
b) přetlakový ventilátor, 
c) vodní clony. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky  

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu  

Název: 
 

Nebezpečí popálení  
 

 
 

Metodický list číslo 
9 
N 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2 

I.  

Charakteristika 

1) Nebezpečí popálení spočívá v možnosti zranění tepelnými účinky (sálavé teplo, horký 
vzduch, horké předměty) nechráněných částí těla, dýchacích cest nebo je spojeno 
s celkovým ožehnutím hasiče. S tímto nebezpečím se na místě zásahu můžeme setkat 
z těchto příčin:  
a) žíhavé plameny - ohrožují hasiče při postupu zadýmeným prostorem v blízkosti 

pásma hoření, zejména při otevírání prostorů, v  nichž probíhal požár formou 
takzvaného nedokonalého hoření. Tyto případy vznikají při velmi špatné výměně 
plynů a jejich důsledkem je vznik zplodin hoření, které jsou hořlavé a mají teplotu 
nad bodem vznícení. Při náhlém otevření otvorů (dveří, oken, vikýřů) dochází vlivem 
přetlaku k vypuzení horkých hořlavých plynů mimo uzavřený prostor, jejich smísení 
se vzduchem ve vnějším prostoru a zapálením v podobě vyšlehnutých žíhavých 
plamenů směřujících ve směru proudění plynů,  

b) druhým případem vzniku žíhavých plamenů je situace, kdy dochází vlivem 
intenzivního hoření uvnitř místnosti k porušení obvodových stěn (zejména výplně 
oken) a vyšlehnutí horkých hořlavých plynů, které nestačily shořet uvnitř místnosti, 
ven, kde ihned v podobě žíhavých plamenů shoří, 

c) sálavé teplo - jsou to infračervené paprsky vyzařované z pásma hoření, jeho intenzita 
je úměrná intenzitě hoření, druhu a výhřevnosti hořlavé látky a vzdálenosti od pásma 
hoření; obdobný charakter může mít popálení laserem nebo ionizujícím zářením, 

d) dotyk - se žhavým či horkým předmětem nebo horkou látkou; k popálení dotykem 
může rovněž dojít výbojem elektrického proudu, 

e) vdechnutí - horkých plynů, dochází k poškození sliznic dýchacích cest. 

II. 

Předpokládaný výskyt 

2) Se žíhavými plameny se lze setkat hlavně při otevírání uzavřených prostor, kde delší 
dobu probíhá hoření. Jsou to sklepy, kabelové prostory, skladiště nebo v okamžiku, kdy 
dojde k porušení obvodových konstrukcí hořící místností (konec II. fáze požáru 
v ohraničených prostorách s okenními otvory). 

3) Sálavé teplo vysoké intenzity vzniká při požárech hořlavých látek s vysokou výhřevností, 
zejména hořlavých kapalin I. a II. třídy nebezpečnosti nebo ve III. fázi požáru při 
intenzivním hoření, teplem uvolněným výbuchem, případně hořením lehkých kovů 
a jejich slitin.  

4) K popálení dotykem dojde zejména uchopením horkých předmětů - zejména kovových,  
u kterých nelze pohledem rozeznat jejich povrchovou teplotu. K popálení dotykem může 
dojít pádem hořících konstrukcí, horkými plyny, kapajícími natavenými a hořícími 
termoplasty, tavícími se kovy (např. hliník) i tavícím se sklem.  
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5) Nebezpečí popálení dotykem a sálavým teplem je někdy umocněno tím, že vlivem 
izolačních vlastností ochranných oděvů pro hasiče může trvat určitou dobu, než hasič 
zjistí nárůst teploty. Vzhledem k setrvačnosti nárůstu teploty může být proto jeho reakce 
na dotyk s horkým předmětem nebo sálavé teplo pozdní.  

6) Tepelnou vodivost oděvů nebo rukavic může zvýšit jejich vlhkost, vzniklá pára 
v pododěvním prostoru může také hasiče opařit - nebezpečí opaření. 

III.  

Ochrana 

7) Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před 
nebezpečím popálení v:  
a) ochraně před zasažením žíhavými plameny  

i) při otevírání otvorů se hasiči kryjí za zdí, mimo profil otvoru, případně se co 
nejvíce skloní k podlaze, 

ii) otvory otevíráme z co největší vzdálenosti, např. tyčí a podle možnosti 
s připraveným zavodněným vodním proudem, 

iii) zakouřeným prostorem postupujeme obezřetně, skloněni k zemi a pokud možno 
z návětrné strany nebo z místa odkud je přiváděn vzduch do pásma hoření, 

iv)  odvětrávání silně zakouřených prostor se zřetelem na zákonitosti výměny plynů,  
b) ochraně proti sálavému teplu 

i) vzdáleností, zbytečně se nepřibližujeme k plamenům, 
ii) úkrytem za konstrukce budov nebo technologií, 
iii) pomocí vodní clony, 
iv) protivýbuchovými opatřeními,  

c) ochraně proti popálení dotykem 
i) je nutné si ověřit zda předmět, který chceme uchopit, není horký, 
ii) nevstupuje se pod hořící konstrukce dokud není zřejmé, že neztratily pevnost 

a stabilitu, nebo nejsou zajištěny, 
iii) chlazením nástupního prostoru a zásahových cest, 
iv) průzkumem v místě nasazení ze zřetelem na tavící se a odkapávající plasty, kovy 

apod., 
v) vypnutím elektrického proudu v místech, která by mohla být zdrojem nebezpečí 

úrazu elektrickým proudem, 
d) ochraně proti nadechnutí horkých plynů 

i) izolační dýchací přístroj, 
ii) při požáru v místnostech postup při zemi, pod neutrální rovinou. 

8) Ochranné prostředky a další zařízení: 
a) ochranné prostředky hasiče,  
b) izolační dýchací přístroj , 
c) speciální oděvy proti sálavému teplu, 
d) vodní clona, 
e) prostředky pro odvětrání. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 
Název: 

 
Nebezpečí na pozemních komunikacích  

 
 

Metodický list číslo 
 

10 
N 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I.  

Charakteristika 

1) Nebezpečí při zásahu na pozemních komunikacích (dále jen „komunikace“) s ohledem na 
druh události a dalších podmínek na místě zásahu vyplývá zejména z: 
a) provozu na komunikaci, 
b) manipulace s havarovanými vozidly a jejich náklady, 
c) přepravovaných látek (nebezpečné látky) nebo zvířat, 
d) vzniku požáru při úniku hořlavých provozních náplní, resp. z  nákladů havarovaných 

vozidel, 
e) úrazu elektrickým proudem (elektrická vedení, troleje), 
f) vlivů přírodního prostředí (např. vítr, padající námraza, větve). 

2) Na velikost nebezpečí při práci na komunikacích má zejména vliv: 
a) hustota provozu a druh komunikace, 
b) místo zásahu a jeho přehlednost pro účastníky silničního provozu,  
c) druh zásahu a druh dopravního prostředku, který havaroval,  
d) nedisciplinovanost a nepozornost účastníků silničního provozu,  
e) meteorologické podmínky při zásahu. 

II.  

Předpokládaný výskyt 

3) Nebezpečí při práci na komunikacích lze předpokládat zejména při řešení následků: 
a) požárů (dopravních prostředků, objektů u frekventovaných komunikací),  
b) dopravních nehod, 
c) úniku nebezpečných látek z dopravních prostředků, 
d) živelních pohrom a vlivů přírodního prostředí (např. námraza, vichřice, spadlé stromy, 

narušené komunikace).  

III.  

Ochrana 

4) Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před 
nebezpečím při práci na komunikacích v následujících zásadách:  
a) sledovat únosnost komunikací, jejich krajnic, mostů a ostatních účelových zařízení 

komunikací v místě události, 
b) zajistit místo události tak, aby byl vytvořen prostor pro bezpečnou práci hasičů 

zejména 
i) ustavit vozidla tak, aby chránila hasiče před jinými účastníky silničního provozu, 
ii) označit místo zásahu a požární techniku jako překážku silničního provozu, 
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iii) spolupracovat s orgány policie, či jinými určenými osobami zejména vlastníkem 
komunikace (jím pověřeným správcem)1; požadavky na tyto orgány či osoby je 
třeba formulovat jasně a kontrolovat jejich dodržování; dohodnout zejména 
omezení průjezdu vozidel popř. úplné uzavření komunikace, snížení rychlosti 
projíždějících vozidel, omezení vstupu dalších osob do vymezeného prostoru 
zásahu, zabezpečení místa zásahu proti další dopravní nehodě apod., 

c) na místě události dodržovat taktické zásady určené pro jednotlivé druhy událostí 
a s ohledem na vznik rizik i zásady bezpečné práce (např. před nebezpečím pádu, 
úrazu elektrickým proudem). 

5) Ochranné prostředky a další zařízení: 
a) ochranné prostředky hasiče, 
b) výstražné a signalizační prostředky a zařízení pro označení překážky v silničním 

provozu (např. zábrany, kužele, výstražný trojúhelník). 

                                                 
1 § 24 odst. 8 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Nebezpečí přehřátí 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

11 
N 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I.  

Charakteristika 

1) Přehřátím (hypertermií) se rozumí překročení maximální teploty těla (vnitřní teploty tzv. 
teploty jádra), 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. 

2) Přehřátí se projevuje výrazným snížením schopnosti jakékoliv činnosti, nárůstem tepové 
frekvence, případně stavem absolutní vyčerpanosti. 

3) K přehřátí organismu hasiče může dojít zejména při použití ochranného oděvu pro hasiče, 
obleků proti sálavému teplu a protichemických obleků. 

II.  

Předpokládaný výskyt 

4) K akutnímu riziku přehřátí u zásahu dochází v závislosti na typu používaného oděvu, 
době a velikosti energetické zátěže (namáhavosti činnosti) a teplotě okolního prostředí. 
Přehřátí hrozí zejména při vyšší teplotě okolního prostředí, způsobené např. sálavým 
teplem, přímým slunečním zářením. 

III.  

Ochrana 
5) Při nasazení hasičů používajících, s ohledem na rizika spojená se zásahem, ochranné 

oděvy pro hasiče, je nezbytné reagovat na faktory související s nebezpečím přehřátí,  
tj. namáhavost vykonávané činnosti, teplota okolního prostředí a doba nasazení. 

6) Nasazení v ochranných oblecích mohou být pouze hasiči zdravotně způsobilí a připravení 
pro jejich používání výcvikem k termické odolnosti. 

7) Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před 
nebezpečí přehřátí v následujících zásadách:  
a) je nutné sledovat dobu nasazení hasičů a vyhodnocovat možnost nebezpečí přehřátí 

hasičů v závislosti na faktorech souvisejících s tímto nebezpečím, 
b) včas zajistit pravidelné střídání hasičů, dodržovat doby nasazení a dobu regenerace 

sil, 
c) vytvořit podmínky pro regeneraci sil a volit vhodné způsoby regenerace; velitel 

zásahu „vytváří podmínky pro obnovu fyzických sil hasičů na místě zásahu, 
zajištění minimálních podmínek péče o zasahující hasiče a osoby poskytující 
osobní a věcnou pomoc1“; „minimálními podmínkami péče se rozumí zajištění  

                                                 
1 § 26 odst. 5 písm. d) vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
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i) ochranných nápojů, vyžaduje-li zásah použití speciálních ochranných 
prostředků v nepřetržité délce 30 minut nebo provádí-li se zásah za extrémních 
povětrnostních podmínek po dobu nejméně 2 hodin,  

ii) stravování, jde-li o práci při zásahu trvající nepřetržitě po dobu nejméně 4 a půl 
hodiny,  

iii) vhodného místa pro odpočinek, případně ubytování, trvá-li práce při zásahu déle 
než 12 hodin2. 

Osobám, které byly vyzvány k poskytnutí osobní pomoci a provádějí práci v místech 
ohrožení jejích zdraví nebo života, se poskytuje odborný dohled a zapůjčují se jim 
odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci 3“. 

d) dodržovat pitný režim nasazených hasičů. 

8)  Ochranné prostředky a další zařízení: 
a) ochranné nápoje, 
b) ochranné prostředky hasiče přizpůsobit charakteru rizika u zásahu (zásah v přírodním 

prostředí, bytový požár, zásah na nebezpečné látky), 
c) zařízení pro odpočinek (např. týlový kontejner).  

                                                 
2 § 18 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb. 
3 § 18 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Nebezpečí psychického vyčerpání  
(„únavový syndrom“) 

 
 

Metodický list číslo 
 

12 
N 

 
Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 3

I.  

Charakteristika 

1) Výkonnost hasiče je úzce spojena s problematikou zátěže včetně zátěže, psychické. 
Člověka chápeme v souvislosti působení řetězce aktivit, tzn. základních prvků stimulů  
a odezvy: 

 Aktivita - jakákoliv činnost člověka (záchranáře) vyvolávající zátěž organismu. 

aktivita zátěž stres adaptace 

Zátěž - zatížení člověka (záchranáře) vyvolávající stresovou odezvu organismu 
(psychofyziologické změny). 

Stres - stresová odezva organismu vyvolávající adaptační syndrom přizpůsobení nové 
zátěžové situaci. 

Adaptace - přizpůsobení se nové zátěžové situaci (kvalita - kvantita) vyvolávající odezvu 
vyrovnání, tj. přijetí nové úrovně aktivity (čerpání rezerv). 

2) V okamžiku přerušení řetězce aktivit nepřizpůsobením se nové zátěžové situaci dochází 
k syndromu psychofyziologického vyčerpání (únavový syndrom). Pokud se dokáže hasič 
adaptovat na novou požadovanou úroveň aktivity, nebezpečí psychického vyčerpání 
nehrozí.  

3) Při zátěžové odezvě organismu rozlišujeme: 
a) projevy - bezprostřední, akutní, krátce trvající reakce vznikající v situaci, která klade 

zvýšené nároky na hasiče a jeho organismus (např. vzestup srdeční frekvence, 
krevního tlaku či jiných fyziologických parametrů, termoregulační reakce v horkém 
prostředí, při přehřátí), 

b) účinky - dlouhodobé vlivy zátěžových situací na organismus, tj. důsledky chronicky 
se opakujících zátěží vyvolávající změnu zdravotního stavu. 

II.  

Předpokládaný výskyt 

4) Nebezpečí psychického vyčerpání je v profesi hasiče nejen časté, ale i pestré, ve své 
podstatě závisí na druhu zásahu a délce působení zátěže. 

5) Krátkodobě přechodné reakce a stavy jsou přítomné v akutních zátěžových či stresových 
situacích a po jejich pominutí odeznívají. Odezva při krátkodobé zátěži v organismu 
probíhá v oblasti: 
a) prožívání (citové), tj. odraz vnější situace ve vnitřních zážitcích, 

i) pocity obtěžování (např. tlačící popruh dýchacího přístroje, volná přilba, těsný 
oblek, hluk, bodové přehřátí ochranného oděvu, zakouřený prostor), 

ii) únava jako dočasné zhoršení mentální a fyzické funkční výkonnosti v závislosti 
na intenzitě trvání a časových charakteristikách předcházející zátěže (např. 
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situačně kombinovaná „vlekoucí se“ práce, opakované rozhoření již zvládnutého 
požáru, přesycení silným emocionálním zážitkem), 

iii) emoční náladové stavy, 
b) somatické, tj. vliv fyziologických a biochemických procesů a funkcí v organismu 

(např. vnímání námahy dechovou nedostatečností, lokální bolestivost kloubů, bolest 
hlavy, zraková únava, sucho v ústech), 

c) chování, tj. vnějších projevů a výkonů s účastí centrální nervové soustavy mající vliv 
na pracovní činnost (např. výpadky pozornosti u řidičů - strojníků, zvýšený počet 
chybných rozhodnutí velitele při zásahu). 

6) Účinky trvalejšího charakteru neodeznívají a pokud pracovní podmínky hasiče trvají, 
dochází naopak k jejich stupňování - prohlubování. Příznaky psychologického vyčerpání 
jsou následující: 
a) pracovní nespokojenost až pracovní „vyhasnutí“; v práci se může projevit jako pocit 

emocionálního přetažení (nezájem), odosobněný vztah k lidem, s nimiž spolupracuje, 
nedostatečný vztah k práci, cynický postoj k plnění pracovních úkolů, přehnaná 
sebedůvěra, 

b) trvalejší změny chování - jsou již v oblasti poruch duševního zdraví (pokud se 
chování záchranáře ve službě s uvedenými symptomatologickými příznaky shoduje, 
doporučujeme odbornou konzultaci s lékařem)  
i) krátká reaktivní psychóza způsobená např. opakovaným zásahem u těžkých 

automobilových havárií (vyprošťování silně destruovaných těl). Záchranář je 
silně rozrušen, nesouvisle vypovídá, dezorientace v prostoru nebo naopak ztrnutí. 
Stav několik hodin až 10 dnů, 

ii) posttraumatická stresová porucha může být akutní, chronická či opožděná reakce 
při znovuprožívání traumatické situace. Lehké formy při chronickém přetěžování 
záchranářů nelze vyloučit, 

iii) poruchy přizpůsobení - jde obvykle o zhoršení výstupního chování v běžných 
sociálních nebo pracovních funkcích, např. v partnerských vztazích nebo 
v zaměstnání). Jsou provázeny dlouhodobě depresívními náladami, stažením do 
sebe, úzkostnými projevy, 

iv) behaviorální poruchy (poruchy chování) jsou projevy dlouhodobě změněného 
chování v pracovní výkonnosti, tendencemi k fluktuaci uvnitř organizace 
(přechod z funkce na funkci) nebo odchodu z jednotky a následného litování se 
snahou návratu. Do této skupiny patří také např. poruchy stravovacích zvyklostí 
(přejídání), ale i silné kuřáctví (nad 20 cigaret denně) a tendence k nadměrné 
konzumaci alkoholu, 

v) somatické symptomy a somatická onemocnění - do této skupiny patří např. 
gastrointestinální symptomy (pálení žáhy), srdeční symptomy (arytmie, bolesti na 
hrudníku), poruchy spánku, chronická únavnost. Škála somatických symptomů je 
velmi pestrá. Jejich expozice obvykle kontraindikuje funkci výkonného 
záchranáře. 
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III.  

Ochrana 

7) Ochranu proti psychickému vyčerpání tvoří preventivní postupy zaměřené podle oblasti 
jejich expozice. 

8) V oblasti krátkodobých projevů vyčerpání je ochranou: 
a) pečlivá příprava výstroje a výzbroje pro zásah, výcvik v jejich používání, výuka 

rozhodovacích procesů, odborná způsobilost, 
b) dodržování psychohygienických zásad 

i) zdravá životospráva (výživa, pravidelnost), 
ii) nekouřit (kouření krátí dech i věk), 
iii) omezení konzumace alkoholických nápojů nebo abstinence, 
iv) sportování a posilování tělesné kondice, 
v) vyrovnané sociální zázemí (rodina, manželství), 

c) k profesi hasiče přijímat jen jednotlivce psychicky stabilizované, 
d) průběžné informování hasičů o situaci na místě zásahu,  
e) střídání práce a odpočinku a jištění hasičů při zásahu, 
f) ochrana před stresovými faktory (fyzickým vyčerpáním, přehřátím nebo chladem). 

9) V oblasti dlouhodobých  projevů vyčerpání je ochranou: 
a) péče velitelů o psychosociální a funkčně organizační klima jednotky celkově,  
b) odborná terapie po náročných zásazích se silnými emocionálními prožitky, 
c) pokud se symptomy psychického přetížení trvalejšího charakteru objeví, nutno je 

chápat od určité meze jako psychická onemocnění vyžadující odborné konzultace 
(psychologů, psychiatrů). 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Nebezpečí udušení 

 
 

Metodický list číslo 
13 
N 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I.  

Charakteristika 

1) Udušením se rozumí nedostatečný přísun kyslíku potřebného k chodu základních 
životních funkcí lidského organizmu ústy, nosem nebo průdušnicí. 

2) K udušení člověka může dojít různými způsoby: 
a) ucpáním úst, nosu nebo průdušnice pevnými nebo kapalnými látkami, otokem, 

křečemi, 
b) následným otokem (edémem) plic po zasažení odpovídající chemickou látkou, 
c) nedostatečným množstvím kyslíku potřebného k dýchání (minimální množství 

kyslíku ve vzduchu, nutného k dýchání, je uváděno nad 15 % obj.) v prostředí, ve 
kterém se člověk právě nalézá. 

3) Příznaky dušení se mohou projevit: 
a) postižený se chytá za krk a nemůže mluvit, 
b) obtížným dýcháním (dýchání může být namáhavé a hlučné), 
c) pěnou u úst, 
d) modráním rtů, ušních boltců, obličeje a konečků prstů, 
e) zvýrazněním žil v obličeji a na krku,  
f) bezvědomím. 

II.  

Předpokládaný výskyt 

4) S nebezpečím udušení se mohou hasiči setkat: 
a) u všech požárů (uvnitř objektů i v otevřeném venkovním prostředí), kde může dojít 

k vytěsnění vzdušného kyslíku zplodinami hoření nebo použitou hasební látkou, nebo 
kde dojde ke snížení množství vzdušného kyslíku pod bezpečnou mez,  

b) v prostředí s vysokým obsahem prachových částic, aerosolů, látek snižujících 
koncentraci kyslíku (úniky nebezpečných látek), 

c) při zasypání sypkými nebo stébelnatými materiály, prachem ze zřícených konstrukcí, 
při tonutí, 

d) při zástavě dechu následkem pádu, 
e) při vdechnutí některých plynů (např. nervově paralytické plyny),  
f) po napadení hmyzem (reakce organizmu), 
g) v prostorech chráněných SHZ plynovým, 
h) při zásazích ve špatně větratelných prostorách (studny, jeskyně, septiky, žumpy). 
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III.  

Ochrana 

5) Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před 
nebezpečím udušení v následujících zásadách: 
a) používání ochrany dýchacích cest hasiče, t.j. izolačního dýchacího přístroje a správná 

volba dalších ochranných prostředků s ohledem na použitá hasiva a nebezpečné látky 
na místě zásahu, 

b) dodržování zásad ochrany před nebezpečím pádu, zřícení konstrukcí, utonutí, 
zasypání a zavalení,  

c) lékařské vyšetření po zásahu, pokud v jeho průběhu došlo k příznakům dušení,  
d) spolupráce s odborníky, využívání informací z databází, dokumentace zdolávání 

požárů a informací právnických a podnikajících fyzických osob. „Jednotky při 
zásahu používají dokumentaci zdolávání požárů1 nebo havarijní plány 
zpracovávané na základě zvláštních právních předpisů2  a dále využívají podmínky 
vytvořené podniky 3“, 

e) zabezpečení výměny plynů popř. nuceného odvětrání místa zásahu. 

6) Ochranné prostředky a další zařízení: 
a) ochranné prostředky hasiče, 
b) izolační dýchací přístroje, 
c) detektory vzdušného kyslíku,  
d) prostředky pro nucenou výměnu plynů. 

                                                           
1 § 27 odst. 1 písm. g) a § 34 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. 
2 Např. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně, některých zákonů, vyhláška MV 
č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech integrovaného záchranného systému, zákon č. 353/1999 Sb.,  
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky 
a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších 
opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) a vyhláška 
MV č. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob 
vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
a chemickými přípravky.  

3 § 15 odst. 2 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

14 
N 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 5

I.  

Charakteristika 

1) Nebezpečí úrazu elektrickým proudem spočívá v jeho průchodu lidským tělem, protože 
může mít za následek zastavení srdečního svalu, jeho ochrnutí a přerušení krevního 
oběhu. Dalším účinkem elektrického proudu může dojít k popálení těla elektrickým 
obloukem, k ochrnutí částí těla a k poškození tkání. 

2) K průchodu elektrického proudu dojde při dotyku dvou bodů s rozdílným elektrickým 
potenciálem holými resp. nedostatečně izolovanými částmi těla současně. Protože 
elektrické sítě jsou zpravidla uzemněny, stačí k průchodu elektrického proudu tělem také 
dotknutí se vodiče pod napětím. 

3) Následky působení elektrického proudu na lidské tělo závisí na: 
a) druhu elektrického proudu (stejnosměrný, střídavý), 
b) napětí (nízké, vysoké), 
c) frekvenci proudu, 
d) přechodovém odporu míst dotyku těla s částmi pod napětím (např. vlhká resp. suchá 

kůže, mokrá tráva, suchý asfaltový povrch), 
e) intenzitě proudu (vyvolání svalových kontrakcí, které neumožňují, aby se postižený 

sám uvolnil z dosahu působení elektrického proudu), 
f) cestě průchodu proudu tělem (zda jsou důležité orgány, jako např. srdce, mozek 

v cestě průchodu), 
g) době zasažení elektrickým proudem (čím delší je doba působení, tím horší jsou 

následky). 

4) Odolnost vůči působení elektrického proudu na lidský organizmus je individuální a závisí 
na momentální dispozici každého jednotlivce. 

5) Meze bezpečných malých napětí živých částí elektrických zařízení dle prostorů:  

 
Prostory Bezpečná napětí do (V) 

 Střídavá Stejnosměrná 
Normální 

Nebezpečné 
Zvlášť nebezpečné 

 50 
 25 
 12 

100 
 60 
 25 

6) Mezní hodnoty ustáleného proudu tekoucího činným odporem 2000 Ω v případě, že toto 
omezení bude zároveň splňovat podmínky ochrany před úrazem elektrickým proudem dle 
ČSN 33 2000-4-41, nesmí překročit tyto hodnoty: 
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Druh proudu Mezní hodnoty 

(mA) 
Střídavý proud  

Stejnosměrný proud 
3,5 
10 

7) Rozdělení elektrických zařízení podle napětí: 

 
Označení 

napětí 
Název zařízení Jmenovité napětí 

  v uzemněné soustavě v izolované soustavě
  Mezi vodičem a zemí mezi vodiči mezi vodiči 

mn malého napětí Do 50 V **) včetně do 50 V **) včetně do 50 V **) včetně 
nn nízkého napětí Nad 50 V do 600 V 

včetně 
nad 50 V *) do 1000 

V**) včetně 
nad 50 V *) do 1000 

V **) včetně 
vn vysokého 

napětí 
Nad 0,6 kV a menší 

než 30 kV 
nad 1 kV a menší než 

52 kV 
nad 1 kV a menší než 

52 kV 
vvn velmi 

vysokého 
napětí 

od 30 kV a menší než 
171 kV 

od 52 kV a menší než 
300 kV 

od 52 kV a menší než 
300 kV 

zvn Zvlášť 
vysokého 
napětí 

- od 300 kV do 800 kV 
včetně 

- 

uvn Ultra 
vysokého 
napětí 

- nad 800 kV - 

*)  Sdělovací zařízení s napětím mezi vodiči v izolované soustavě do 85 V včetně se pokládají 
za zařízení mn. 

**) Pro stejnosměrná zařízení je hranicí mezi malým a nízkým napětím 120 V a mezi nízkým 
a vysokým napětím 1500 V.  

8) Ochranné pásmo - prostor určený pro zajištění spolehlivého provozu výrobních 
a rozvodných zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo se 
nevztahuje na venkovní vedení nízkého napětí. Ochranné pásmo je vymezeno svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na 
vedení, která činí: 
a) u venkovních vedení od krajního vodiče vedení na každou stranu: 

i) u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 7 m, 
ii) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m, 
iii) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m, 
iv) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m, 
v) u napětí nad 400 kV 30 m. 

b) ochranné pásmo zděné elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami ve 
vodorovné vzdálenosti 20 m od oplocení nebo zdi objektu, 

c) ochranné pásmo venkovní stožárové elektrické stanice vn/nn je v okruhu 7 m od 
podpěr, 

d) u podzemních vedení do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací 
techniky činí 1 m, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 
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II. 

Předpokládaný výskyt 

9) Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je všude tam, kde jsou elektrická zařízení a vedení 
elektrického proudu. Elektrická zařízení umístěná na místech veřejně přístupných se 
označují bezpečnostní tabulkou nebo bleskem červené barvy. Stožáry vedení od 1 do 35 
kV jsou opatřeny bezpečnostní tabulkou, jsou-li v souběhu nebo křižují-li komunikace. 
Všechny stožáry venkovního vedení nad 35 kV jsou opatřeny bezpečnostní tabulkou. 

10) Možnost rozeznání nadzemního vysokého vedení napětí: 
a) vysoké napětí (vn) - zpravidla 3 vodiče uchycené na minimálně 30 cm vysokých 

izolátorech, 
b) velmi vysoké napětí (vvn) - vodiče uchycené pomocí řetězcových nebo tyčových 

izolátorů o délce minimálně 1 m. 

11) Zdroji nebezpečí elektrického proudu při zásahu jednotek mohou zejména být: 
a) narušené elektrické rozvody (poškozená izolace vodičů, zaplavená elektrická vedení 

a zařízení), 
b) náhradní zdroje elektrické energie (akumulátory, UPS, elektrocentrály), 
c) jiné a na místě zásahu těžko rozpoznatelné rozvody s elektrickou energií (rozhlas po 

drátě, místní rozhlas), 
d) krokové napětí (až do 20 m od na zem spadlých vodičů elektrického vedení, zvláště 

vysokého a velmi vysokého napětí), 
e) statická elektřina (elektrické jiskry mezi pohybujícími se částmi strojů, u odlučovačů 

popílků apod.), 
f) zbytkové náboje (zejména u vypnutých kabelů vysokého napětí), 
g) indukované napětí (po vypnutí elektrických zařízení, která nejsou zajištěna 

zkratováním, velmi výjimečně na velkých kovových předmětech, které jsou izolovány 
od země – mobilní požární technika, traktorové přívěsy a návěsy, kombajny). 

III. 

Ochrana 

12) Před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti elektrických venkovních vedení nn, vn, zvn 
a v ochranných pásmech těchto vedení, musí ten, kdo práci organizuje nebo řídí, seznámit 
všechny dotčené s nebezpečím, které může vzniknout od elektrického vedení. 

13) Z hlediska taktiky jednotek při zásahu ochrana životů a zdraví hasičů před nebezpečím 
úrazu elektrickým proudem spočívá ve: 
a) vypnutí elektrického proudu v elektrických zařízeních a vedeních při zásahu jednotky 

tam, kde vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem pro hasiče a jiným způsobem 
nelze zaručit jejich bezpečnost; zajištění proti novému nekontrolovanému zapnutí 
nebo indukci elektrického napětí, 

b) omezení pobytu v prostoru ochranného pásma, ve volbě bezpečné vzdálenosti od 
zařízení a vedení pod elektrickým napětím, 

c) použití vhodného hasiva na hašení zařízení a vedení pod elektrickým napětím. 
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14) Vypnutí elektrického proudu: 
a) vypnutí elektrického proudu nízkého napětí může provádět pracovník bez odborné 

způsobilosti, prokazatelně seznámený s možným nebezpečím (ve smyslu  
ČSN 34 3100) - velitelem jednotky určený hasič, 

b) vypnutí vysokého a velmi vysokého napětí elektrického proudu a zajištění vedení musí 
provést odborný pracovník nejlépe1 provozovatele (v mimořádných případech - 
havárie, ohrožení života či velké škody - vypnutí a zajištění elektrického zařízení 
možno provést bez příkazu „B“). Pracovník bez elektrotechnické kvalifikace nesmí 
zahájit práci dříve, než mu bude odborným pracovníkem elektrického zařízení předáno 
vypnuté a zajištěné pracoviště, jehož beznapěťový stav musí být prokázán tím, že jej 
pracovník zajišťující beznapěťový stav přesvědčí dotknutím se vypnutých částí holou 
rukou. Tento pracovník také vykonává bezpečnostní dozor nad pracovníky 
provádějícími záchranné práce a hašení, 

c) zvláštnosti při vypínání elektrického proudu: 
i) v místnostech domů se odpojí zdroj elektrického proudu v postiženém úseku, při 

pochybnostech zda je ohrožený úsek vypnut a při požáru nebo zátopě se vypne 
hlavní domovní přívod, 

ii) při požáru celých objektů musí být vypnuto venkovní vedení silového zařízení po 
vedení v okruhu 30 m, 

iii) přípojku nebo přívod vysokého napětí pro obec nebo závod může vypnout osoba 
v obci nebo v závodě k tomu rozvodným energetických podnikem určená, která 
rovněž zajistí vypnutý stav v souladu s ČSN 34 3100, 

iv) při vypnutí elektrického proudu je třeba zjistit, zda nedošlo k přerušení dodávky 
elektrického proudu pro důležitá zařízení, která by mohla havarovat, požární 
čerpadla, nouzové osvětlení evakuačních cest, zařízení nutné k evakuaci lidí 
a materiálu (výtahy apod.), 

v) není-li možno elektrický proud vypnout, musí být o tom vyrozuměn velitel 
zásahu. 

15) Omezení pobytu v prostoru ochranného pásma nebo v blízkosti vedení elektrického 
proudu: 
a) při pracích nebo pobytu v blízkosti elektrického zařízení se nesmějí pracovníci bez 

elektrotechnické kvalifikace přiblížit tělem, ani předmětem k nekrytým částem 
elektrického zařízení pod napětím blíže než na vzdálenost: 

 
Jmenovité napětí  /kV/ Vzdálenost 
nad do včetně (m) 

 
1 

35 
110 
220 

1 
35 

110 
220 
400 

1 
2 
3 
4 
5 

 
b) v ochranném pásmu elektrického vedení a stanic je zakázáno provádět činnosti 

ohrožující spolehlivost a bezpečnost jejich provozu nebo životy, zdraví a majetek 
osob, 

                                                      
1 § 5 vyhlášky ČÚBP a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve 

znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 
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c) v ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno přejíždět vedení mechanizmy 
celkové hmotnosti nad 3 tuny, provádět zemní práce lze jen se souhlasem 
provozovatele, 

d) při práci v ochranném pásmu elektrického vedení zajistit elektrostatický svod 
vodivých částí požární techniky (např. řetězy), 

e) zdržovat se s požární technikou pod vedením s napětím 220 až 400 kV jen nezbytně 
nutnou dobu a pohybovat se pokud možno kolmo na vedení (nebezpečí indukce), 

f) nepřibližovat se k přetrženým vodičům spadlým na zem a nedotýkat se jich. 

16) Použití vhodných hasebních prostředků: 
a) zařízení pod nebezpečným elektrickým napětím nehasíme vodou ani pěnou, pokud 

není stanoveno jinak, 
b) hasební látka na zařízení pod elektrickým napětím musí odpovídat danému napětí, 

jeho dodávka na plochu hašení musí vycházet z bezpečné vzdálenosti, tzn. z prostoru 
mimo ochranného pásma. 

17) Ochranné prostředky a další zařízení: 
a) ochranné prostředky hasiče, 
b) nářadí a ochranné pomůcky pro vypnutí nebo přerušení elektrického proudu 

(izolované kleště, rukavice apod.), 
c) vyprošťovací hák pro případ vyproštění osob zasažených elektrickým proudem. 

IV. 

Související předpisy 

1) Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických  
odvětvích a o Státní energetické inspekci, 

2) ČSN 33 0010. 
3) ČSN 34 3100. 
4) ČSN 34 3108. 
5) ČSN 34 3085. 
6) Vyhláška ČÚBP a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 
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Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Nebezpečí utonutí 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

15 
N 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 3 

I.  

Charakteristika 

1) Nebezpečí utonutí hrozí při zásazích jednotek, které souvisí se záchrannými 
a zabezpečovacími pracemi na vodní hladině i pod vodou při povodních, záplavách a jiných 
mimořádných událostech. 

2) Utonutí je definováno jako smrt udušením z nedostatku vzduchu, zatímco tonutí označuje 
stav, kdy osoba tuto příhodu třeba i dočasně přežije. 

3) Při utonutí dojde k nadechnutí většího množství vody do plic a následné ztrátě vědomí 
z nedostatku kyslíku. K tomuto případu dochází převážně pod hladinou. Velmi rychle může 
dojít k otoku plic, zvláště ve znečištěné nebo chemicky upravované vodě. K otoku plic může 
dojít i po několika hodinách nebo dokonce i druhý den po nehodě.  

4) Při tonutí dojde při vdechnutí i malého množství studené vody ke křeči hlasivek a tím 
uzavření hrtanu a znemožnění průchodu vzduchu do plic a následnému dušení. Křeč 
hlasivek, pokud je postižená osoba v klidu, obvykle pomine, ještě než nastane ztráta vědomí. 
Křeč může způsobit u postiženého paniku. K tomuto případu může dojít nejen pod hladinou, 
ale i při činnostech na hladině. Při tonutí hrozí současně nebezpečí podchlazení a infekce. 

II.  

Předpokládaný výskyt 

5) Objektivními příčinami nebezpečí utonutí pro hasiče jsou: 
a) vodní terén (např. množství vody, tvar, sklon koryta, stav břehu), 
b) překážky plynulé plavby (např. konstrukce pod vodní hladinou, kameny, balvany, padlé 

kmeny stromů), 
c) charakteristické nebezpečí pro určité druhy toků (např. jezy, víry), 
d) povětrnostní a klimatické podmínky (např. bouře, déšť, chlad, vichřice), 
e) nedostatky vyplývající z výstroje, výzbroje a dalšího vybavení 

i) nevhodná plavidla pro daný vodní tok, nezabezpečená proti potopení, bez úchytů 
nebo poškozená, 

ii) nevhodné nebo žádné plovací vesty, nevhodné oblečení a výstroj. 

6) Subjektivními příčinami nebezpečí utonutí pro hasiče jsou: 
a) nedostatečné schopnosti plavání, 
b) nedostatečné zkušenosti a nebo přehnané sebevědomí při práci na vodě, 
c) špatný fyzický nebo psychický stav (např. nemoc, únava, vyčerpání, podchlazení). 
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7) Objektivní a subjektivní příčiny nebezpečí utonutí pro hasiče se vzájemně doplňují a mohou 
se projevit zejména: 
a) pádem hasiče do vody, 
b) úrazem hlavy při pádu pod hladinu s následnou ztrátou vědomí, 
c) zapadnutím pod led, loď nebo konstrukci, 
d) zachycením oděvu, potápěčského obleku nebo techniky o konstrukce a za překážky pod 

vodní hladinou, 
e) ztržením plavidla vodním proudem na překážku nebo pod jez, 
f) ztržením záchranáře vodním proudem pod loď, jez, do propusti a výpustí, do potrubí 

apod., 
g) závadou na potápěčské výstroji a výzbroji, 
h) prochladnutím nebo naopak přehřátím, 
i) panikou zachraňovaných, 
j) nesouhrou zachraňujících. 

8) Nebezpečí utonutí hrozí zejména v objektech a místech, kde se vyskytuje 
a) stojatá povrchová voda, např. rybníky, jezera, pískovny, slepá ramena řek, tůně, zatopená 

území, doky loděnic, bazény a nádrže, 
b) proudící povrchová voda, např. potoky, řeky, stoky, plavební kanály a komory, přílivová 

vlna při záplavách, 
c) povrchová i podzemní kanalizace, jímky a zaplavené výkopy, studny, 
d) nádrže různých kapalin. 

9) Nebezpečí utonutí hrozí zejména v případě pádu hasiče do vody nebo jiných tekutin 
(převrácení plavidla, utržení břehu toku, pád do nádrží kapalin při zásahu) a při ztrátě 
schopnosti plavat (křeč, těžká výstroj). Jedná se zejména o zásahy při: 
a) hlídkové činnosti na člunech (zejména v letních měsících v rekreačních oblastech), 
b) uvolňování toku při předcházení záplavám a povodním, 
c) pátracích vyhledávacích akcích 

i) vyhledávání utonulých osob, 
ii) vyhledávání předmětů, prostředků a zařízení pod vodní hladinou, v toku a jejich 

vyproštění, 
d) záchranných pracích při povodních, záplavách a živelních pohromách 

i) záchrana a evakuace postižených osob, 
ii) záchrana a evakuace zvířat a majetku, 
iii) zmírňování povodňových škod a zajištění základní péče (zásobování, přeprava) 

obyvatele postiženého území, 
iv) čerpací práce, 

e) ztrátě stability a nehody plavidel, 
f) únicích látek znečisťujících vodu a jejich likvidaci, 
g) haváriích vodních děl a při zabezpečovacích pracích vodních děl (ve spolupráci s jinými 

organizacemi na vodních dílech, zařízeních a tocích), 
h) zásazích, kde jsou studně, výkopy a příkopy naplněné vodou nebo nádrže s kapalinami, 
i) požárech plavidel, vodních děl a zařízení včetně terénu podle břehů, 
j) potápěčské činnosti, 
k) práci na zamrzlé vodní hladině 

i) odstraňování ledových hrází a bariér, 
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ii) uvolňování toku při odchodu ledů, 
iii) prosekávání otvorů do zamrzlé hladiny, 
iv) záchrana tonoucích při proboření ledu, 
v) vyprošťování zamrzlých předmětů, zařízení a zvířat. 

III.  

Ochrana 

10) Nebezpečí utonutí hasičů lze snížit plaveckým výcvikem; při zásahu pak ochrana spočívá 
v ochraně proti nebezpečí pádu, v dodržování zásad práce na vodě a používání ochranných 
prostředků i ve znalosti zásad první pomoci při tonutí a resuscitaci (oživování). 

11) Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana života a zdraví hasičů před utonutím 
zejména: 

a) v nepřeceňování sil a nepodceňování situace a rizik, 
b) ve znalosti vodního díla, toku a ve využití informací správce toku nebo místních občanů, 
c) v jištění zasahujících hasičů (např.  nepřetržitým spojením velitele zásahu a plavidla, 

věcnými prostředky pro práci ve výškách),  
d) ve znalostech materiálního a technického vybavení a jejich takticko-technických 

možností, 
e) v určení bezpečnostních opatření, která vyplývají z 

i) hloubky vody a rychlosti proudu vody, 
ii) druhu objektu a místa zásahu, 
iii) doby a místa konání práce a meteorologických poměrů, 
iv) typu použité záchranářské techniky, počtu zasahujících plavidel, počtu hasičů 

provádějících zásah a počtu zachraňovaných. 

12) Ochranné prostředky a další zařízení: 
a) ochranné prostředky hasiče, 
b) lodní výzbroj, 
c) věcné prostředky pro práci ve výškách, 
d) vodící lana, 
e) potápěčská výstroj, obleky proti chladu, 
f) záchranné prostředky pro práci na vodě (např. záchranný kruh, záchranný balon, tyč 

s hákem a poutkem, lehký trhací hák, plovací záchranná vesta, požárnický pás, plovoucí 
lana, karabiny, nůž, sekera, svítilna, bóje). 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Nebezpečí výbuchu 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

16 
N 

Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 3 

I. 

Charakteristika 

1) Podle podstaty vzniku rozeznáváme výbuch fyzikální a chemický. Tímto metodickým 
listem není řešena problematika výbušných látek a pyrotechnických směsí. 

2) Fyzikální výbuch je způsoben změnou fyzikálních parametrů nad povolenou mez, která 
má za následek zvýšení tlaku uvnitř zařízení na takovou míru, že dojde k destrukci tohoto 
zařízení (např. parní kotle, tlakové zásobníky a lahve s plyny, uzavřené nádrže a nádoby 
s hořlavými kapalinami, spreje, potrubí produktovodů). 

3) Chemický výbuch je rychle probíhající hoření směsi hořlavé látky s kyslíkem, vzduchem 
nebo jiným oxidovadlem (např. chlor) provázené rychlým vznikem zplodin hoření nebo 
tepelného rozkladu a prudkým nárůstem jejich tlaku. Chemickým výbuchem může být 
explozivní rozklad látky. Podmínkou chemického výbuchu je přítomnost hořlavé látky, 
oxidačního prostředku a iniciační zdroj. Hořlavá látka musí být v určitém množství mezi 
dolní a horní mezí výbušnosti.  

4) Výbušnou směs mohou vytvořit zejména:  
a) plyny (např. acetylen, topné plyny, oxid uhelnatý), 
b) páry hořlavých kapalin (např. benzin, ředidla, barvy), 
c) prachy (např. dřevný, uhelný, moučný, cukerný, hliníkový prach), 
d) hybridní směsi (plyn s prachem). 

5) Na nebezpečí výbuchu mohou upozornit: 
a) zvukové efekty (např. praskot, vibrace), 
b) viditelné deformace zařízení, 
c) signalizace poruchy technologie a zařízení, 
d) náhlá změna intenzity hoření (výška, barva plamene a zplodin hoření), 
e) změna chuti a pachu prostředí, 
f) zvířený hořlavý prach, 
g) charakteristické obaly a značení, 
h) výrazná změna chování zvířat. 

6) Výbuch je zpravidla charakterizován následujícími projevy: 
a) hluk, 
b) tlakový ráz, 
c) odlétávající mechanické části ze zařízení a okolních konstrukcí, 
d) sálavé teplo a žíhavé plameny, 
e) zplodiny hoření nebo tepelného rozkladu. 

7) Následkem výbuchu může dojít k: 
a) narušení konstrukcí, 
b) mechanickému poškození nebo destrukci zařízení, konstrukcí, budov, 
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c) usmrcení a poranění osob do značné vzdálenosti (např. ztráta vědomí, poškození 
sluchu), 

d) vzniku paniky a ztráty orientace osob, 
e) zasažení nebo poškození nástupních ploch, zásahových a únikových cest, 
f) poškození požární techniky, věcných prostředků a zařízení požární ochrany, 
g) vzniku, rozšíření nebo i uhašení požáru, 
h) k uvolnění toxických látek nebo zplodin hoření, 
i) úniku kapalin a plynů z technologického zařízení (např. nádrže, produktovody). 

II. 

Předpokládaný výskyt 

8) Výbuch lze očekávat zejména v objektech, kde: 
a) se skladují, vyrábí, zpracovávají a vznikají látky schopné výbuchu (např. hořlavé 

plyny, hořlavé kapaliny, hořlavé prachy, látky reagující s vodou), 
b) se provozují technologická zařízení s obsahem látek schopných výbuchu, 
c) se přepravují nebo unikají nebezpečné látky, 
d) se používají hořlavé kapaliny při vyšších teplotách, 
e) probíhá nedokonalé hoření, chemický nebo tepelný rozklad látek (např. sklepy, sila, 

kolektory), 
f) jsou zařízení provozovaná s přetlakem nebo tam, kde přetlak může vzniknout nebo 

narůstat, např. ohřevem zařízení. 

III. 

Ochrana 

9) K ochraně před výbuchem se používají taktické zásady pro zásah na nebezpečnou látku. 
Ochrana životů a zdraví hasičů spočívá zejména v: 
a) znalosti a využívání pevných konstrukcí, členitosti terénu; do uzavřených prostor 

vstupovat s vědomím možnosti vzniku výbuchu náhlým přístupem vzduchu, 
b) využití informací z dokumentace zdolávání požárů a od přizvaných odborníků, 

znalosti bezpečnostních značek a označení, 
c) volbě vhodného směru nasazení sil a prostředků s ohledem na nebezpečí destrukce 

armatur a stěn tlakových nádob, 
d) nasazení jen nezbytně nutného počtu hasičů do prostoru ohroženého výbuchem; do 

těchto prostor postupovat z  chráněných míst a z návětrné strany, 
e) zachovávání ostražitosti při otevírání, např. dveří a oken uzavřených prostorů silně 

zaplněných kouřem o vysoké teplotě, kde může dojít k náhlému vzplanutí plynů, 
k vyšlehnutí plamenů nebo k výbuchu; odvětrání místnosti je možno zahájit s jen 
připraveným vodním proudem, 

f) odstavení požární techniky v dostatečné vzdálenosti a na návětrné straně, dbát na 
možnost jejího rychlého přemístění (pozor na výfukové stěny a plochy), 

g) ve vzájemném jištění hasičů, informovanosti o situaci nebo průběhu události, 
h) měření koncentrací plynů a par během zásahu; při naměření 50% koncentrací spodní 

meze výbuchu musí velitel přijmout opatření ke snížení nebezpečí výbuchu, 
i) hašení nebo ochlazování z úkrytu a větší vzdálenosti, 
j) ochlazování zařízení pracující s přetlakem (tlakové lahve, nádrže) a zařízení v nichž 

může vzniknout vnějšími účinky přetlak (např. vystavené tepelným účinkům), 
k) použití vodní clony pro srážení úniku ve vodě se rozpouštějících plynů a par, 
l) využití stabilních a dálkově ovládaných proudnic pro ochlazování, 
m) zamezení rozvíření hořlavých prachů, 
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n) snížení koncentrací plynů a par v prostorech (např. inertizací, zaplněním prostorů, 
odvětráním, absorpcí), 

o) snížení odparu hořlavé kapaliny pokrytím její hladiny pěnou, ochlazováním, ředěním 
apod., 

p) vyloučení možných iniciačních zdrojů výbuchu, 
q) nehašení hořícího plynu unikajícího z potrubí a armatur, pokud nelze zastavit jeho 

únik, 
r) sledování poškození (stabilita a celistvost) stavebních konstrukcí a technologických 

zařízení po výbuchu. 

10) Ochranné prostředky a další zařízení: 
a) ochranné prostředky hasiče, 
b) detekční technika a explozimetry, 
c) použití požární techniky a věcných prostředků  s ohledem na nebezpečí inicializace 

výbuchu. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Nebezpečí zasypání a zavalení 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

17 
N 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2

I. 

Charakteristika 

1) 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. 

2) Při sesuvech může dojít k ohrožení osob přímo padajícím materiálem nebo nepřímo tím, 
že padající materiál odřízne únikovou cestu. 

II. 

Předpokládaný výskyt 

3) K nebezpečí zasypání a zavalení může dojít zejména při: 
a) zásahu na podmáčených svazích, kde může dojít k narušení jejich stability, 
b) zásahu v nezpevněných nebo nezapažených výkopech a stavebních jamách, 
c) odčerpávání vody z výkopů a jam (možnost utržení okrajů a sesuvu zeminy do jámy), 
d) při zásahu ve starých šachtách, důlních jamách a těžebních dílech, 
e) zásahu v demolicích a na staveništích, 
f) zásahu ve stabilních zásobnících sypkých hmot, 
g) zásahu ve skladištích stébelnatých látek (např. stozích), kde může dojít k narušení 

stohovaného materiálu a jeho sesutí, 
h) zásahu uvnitř velkokapacitních paletovacích skladů (potraviny, spotřební zboží). 

III. 

Ochrana 

4) Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před 
nebezpečím zasypání a zavalení v následujících zásadách:  
a) zajistit možnost bezpečného vstupu a rychlého úniku nasazených hasičů z ohroženého 

prostoru (žebříky, lana, lezecká technika), 
b) nasadit pouze nejnutnější počet hasičů a vždy nad nimi zajistit trvalý dohled, sledovat 

stabilitu uskladněného materiálu, 
c) zamezit přístupu dalších osob na ohrožené místo, 
d) v případě potřeby vyloučit provoz techniky a vozidel v okolí nebezpečného místa 

(vyloučení otřesů), 
e) při zásahu ve výkopech a jamách 

i) před vstupem do výkopu nebo jámy, kde hrozí nebezpečí zavalení využít všechny 
možnosti k provizornímu vyztužení a zapažení stěn proti sesutí, 

ii) zamezit zatěžování hran jam nebo výkopů, případně zpevnit hrany, 
iii) zabezpečit síly a prostředky k záchraně nasazených osob pro případ, že by došlo 

přes všechna bezpečnostní opatření k jejich zavalení, 
f) při zásahu na stabilní zásobníky sypkých hmot 
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i) před vstupem do zásobníku provést kontrolu ovzduší uvnitř zásobníku z hlediska 
nebezpečí výbuchu (výbuch je iniciátorem sesuvů), 

ii) zajistit zastavení vyprazdňování zásobníku a odpojení zásobníku od navazujících 
technologií (např. inertizace, plnění, vyprazdňování), 

iii) hasiče nasazované dovnitř zásobníku vždy jistit prostřednictvím prostředků pro  
práci ve výškách, zabezpečit nad nimi trvalý dohled a možnost jejich rychlého 
úniku nebo vytažení při vzniku nebezpečí; hmotnost hasičů při nutném pohybu 
po hmotě rozložit pomocí žebříků, prken apod., 

iv) při záchraně osob ze zásobníku postupovat vždy ze shora za využití lezeckých 
postupů, 

v) vyvarovat se činnosti pod převislým materiálem, který ulpěl na stěnách 
zásobníku, 

g) při zásahu na podmáčených svazích 
i) zdržovat se na svahu jen v nezbytně nutném případě, techniku neodstavovat nad  

a pod podmáčeným svahem,  
ii) pokud je na svahu nutné provádět práce, pak hasiče jistit lanem a zajistit jim 

možnost pro rychlé opuštění ohroženého prostoru v případě bezprostředního 
ohrožení (např. položením ukotvených žebříků po svahu), 

iii) v průběhu prací je třeba trvale sledovat stabilitu svahu a v případě sesuvu varovat 
nasazené hasiče, 

h) u skladů s materiálem, kde hrozí jeho sesunutí, zajistit jeho odstranění nebo jej 
zabezpečit proti sesutí na zásahových cestách; pozor na kinetické účinky vodních 
proudů, nenarušovat základy kotvících skladovacích konstrukcí nebo základy 
nakupeného materiálu. 

5) Ochranné prostředky a další zařízení: 
a) ochranné prostředky hasiče,  
b) věcné prostředky pro práci ve výškách, 
c) prostředky pro zajištění stability jam a výkopů nebo uskladněného materiálu. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany -taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Nebezpečí zřícení konstrukcí 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

18 
N 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 3

I. 

Charakteristika 

1) Zřícení konstrukcí může být zaviněno zejména porušením statické nebo dynamické 
únosnosti konstrukcí a snížením mechanické pevnosti konstrukčních materiálů staveb 
nebo technologických zařízení vlivem změny teplot, zvýšeným dynamickým nebo 
statickým zatížením, porušením celistvosti konstrukcí mimořádnou událostí (např. 
výbuch) nebo činností člověka. Nelze opomenout ani porušení stability nebo zvýšení 
zatížení konstrukcí budov nebo technologických zařízení účinky živelních pohrom, např. 
povodeň, vichřice, zemětřesení, sníh, námraza. 

2) Zřícení konstrukcí vyvolává další nebezpečí a komplikace pro zasahující jednotky: 
a) zranění a zasypání osob i hasičů padajícími konstrukcemi, skladovanými nebo 

zpracovávanými látkami, 
b) poškození a zatarasení únikových i zásahových cest, 
c) ohrožení osob uvolněnými skladovanými nebo zpracovávanými látkami 

v technologickém zařízení, 
d) udušení osob zvířeným prachem,  
e) utonutí osob uvězněných v troskách budov (v prohlubních, ve sklepích) z důvodu 

prasklých potrubních rozvodů vody nebo shromažďující se vody použité k hašení, 
f) úmrtí zasypaných nebo uvězněných osob v sutinách z důvodu vykrvácení či jiných 

zranění, 
g) zranění odstřelujícími částmi konstrukce vlivem vnitřního pnutí konstrukce, 
h) nebezpečí propadnutí, pádu nebo zranění při chůzi na troskách zřícených konstrukcí, 
i) úrazy elektrickým proudem z poškozených rozvodů elektrické energie a zařízení, 
j) únik plynů z poškozených rozvodů (výbuch, intoxikace), 
k) vznik nebo rozšíření požáru, 
l) poškození nebo zničení požární techniky a věcných prostředků. 

3) Některé konstrukce jsou při stejném způsobu namáhaní náchylnější ke zřícení s ohledem 
na druh materiálu, ze kterého jsou zhotoveny: 
a) ocelové konstrukce vlivem teplot obvyklých při běžných požárech rychle ztrácejí svoji 

pevnost, 
b) dřevěné konstrukce, zejména jsou-li namáhány na ohyb, 
c) zdi a komíny starých objektů mohou být nestabilní vlivem přirozené eroze, 
d) předpjaté betonové prefabrikované dílce, jsou-li tepelně namáhány, 
e) konstrukce pevně spojované, vytvořené nestejnými druhy materiálu, se mohou rychle 

bortit z důvodu nerovnoměrného pnutí nebo při nerovnoměrném ohřevu, 
f) konstrukční části budov, jejichž stabilita byla zajišťována souvisejícími stavebními 

konstrukcemi (např. štítové zdi). 
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II. 

Předpokládaný výskyt 

4) Zřícení konstrukcí lze předpokládat všude tam, kde došlo k jejich poškození vlivy 
uvedenými v části I. nebo tam, kde působení těchto vlivů na konstrukci bezprostředně 
hrozí.  

5) Možnost zřícení konstrukcí lze očekávat v následujících případech a jejich příznacích: 
a) doba působení tepla na konstrukci je blízká požární odolnosti této konstrukce, 
b) odpadnutí, porušení ochranné vrstvy betonu železných výstuží na prefabrikovaných 

železobetonových dílech, 
c) vznik viditelných trhlin především u podpěr spojitých železobetonových nosníků 

nebo uprostřed rozpětí železobetonových nosníků, 
d) viditelný průhyb uprostřed rozpětí železobetonových desek, ocelových a dřevěných 

nosníků, vychýlení stěn, 
e) zvukové efekty jako např. praskání a skřípot, 
f) vibrace a otřesy konstrukce, 
g) drolení stavebního materiálu, 
h) promáčené konstrukce, 
i) poškozené základy budov. 

III.  

Ochrana 

6) Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před 
nebezpečím zřícení konstrukcí v tom, že se s možností zřícení konstrukcí nebo pádu 
předmětů počítá při volbě směru a místa nasazení hasičů a požární techniky, a že jednotky 
svojí činností pokud možno nezpůsobí zřícení konstrukcí. Toho lze dosáhnout uplatněním 
zejména následujících zásad: 
a) trvale a pozorně sledovat okolí, změny stavu konstrukcí a příznaky zřícení,  
b) nestříkat kompaktními vodními proudy přímo na rozpálené ocelové konstrukce  

a konstrukce z předpjatého betonu,  
c) nevyžaduje-li to záchrana osob, nenasazovat jednotky do místa možného dopadu 

zřícených konstrukcí, 
d) nenasazovat jednotky tam, kde se již doba tepelného namáhání blíží předpokládané 

požární odolnosti této konstrukce, 
e) v případě nutnosti zajistit (zpevnit, podepřít, zesílit, odlehčit) konstrukce hrozící 

zřícením nebo je preventivně strhnout, 
f) organizačně zajistit možnost varování a rychlého stažení zasahujících jednotek 

z ohroženého prostoru a trvale sledovat stav konstrukcí s nebezpečím pádu nebo 
zřícení, omezit pohyb osob a hasičů v místech s nebezpečím zřícení konstrukcí nebo 
dopadu zřícených konstrukcí, 

g) na střechách a podlažích se nepohybovat zbytečně nad ohniskem požáru, nesrocovat 
se na konstrukcích s neznámou únosností do větších skupin, zasahovat s ohledem na 
nebezpečí pádu, 

h) sledovat zatížení konstrukcí budov nebo technologických zařízení činností jednotek 
(hasební voda, námrazy, evakuace materiálu), provést případné odlehčení namáhaných 
konstrukcí. 
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7) Ochranné prostředky a další zařízení: 
a) ochranné prostředky hasiče, 
b) technické prostředky na zajištění konstrukcí proti zřícení.  
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Nebezpečí ztráty orientace 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

19 
N 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2 

I.  

Charakteristika 

1) Ztráta orientace má za následek ztížení průzkumu, provedení záchrany nebo evakuace, 
znesnadňuje postup i ústup hasičů a zhoršuje účinnost zásahu. Ve svém důsledku může 
vyvolat nejistotu jak u zasahujících hasičů, případně paniku u ohrožených osob a zvířat 
a být příčinou mnoha úrazů.  

2) Ztráta orientace je vyvolána z těchto důvodů: 
a) špatné nebo nulové viditelnosti pro silný vývin kouře a jiných zplodin hoření, 
b) velké členitosti objektů, prostorů a terénů a jejich neznalost, 
c) přerušení osvětlení objektů a prostor včetně zásahových a evakuačních cest, 

komunikací, evakuačních a požárních výtahů, 
d) selhání nouzového osvětlení nebo selhání osvětlovací techniky hasičů, 
e) nečitelnosti označení únikových a zásahových cest nebo jejich neprůchodnosti, 
f) intenzivního prostorového a plošného plamenného hoření, 
g) destrukce stavebních konstrukcí a technologií, 
h) zvířeného prachu v důsledku výbuchu nebo činnosti jednotek, 
i) zneprůhlednění zorníků ochranných masek a ochranných oděvů, 
j) neprůhledností a zkalení vody ve vodních tocích a nádržích při práci pod vodní 

hladinou, 
k) mlhy, vánice, hustého deště. 

II.  

Předpokládaný výskyt 

3) Nebezpečí ztráty orientace hrozí zejména při zásazích v: 
a) podzemních podlažích, sklepech, technických podlažích obytných, výrobních 

a skladovacích budov, 
b) hromadných podzemních garážích, 
c) velkokapacitních mrazírenských halách, 
d) částech vícepodlažních budov v pásmu zakouření, 
e) podkroví a půdních prostorech s uskladněnými stébelnatými látkami, 
f) objektech chemického průmyslu, ve výrobních a skladovacích objektech plastických 

hmot ve spojení s vývinem hustého kouře,  
g) výrobních a skladovacích objektech textilního průmyslu, 
h) halových skladech a hangárech s malou možností odvětrání, 
i) kabelových kanálech, energetických kolektorech, 
j) složitě členěných objektech a prostorech,  
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k) terénu bez místní znalosti, 
l) případě požárů obilovin, suchých travnatých porostů a lesních kultur v důsledku 

rychlého šíření požáru a možnosti obklopení jednotky plameny a kouřem, 
m) podzemí a pod vodní hladinou. 

III.  

Ochrana 

4) Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před 
nebezpečím ztráty orientace v následujících zásadách: 
a) odvětrání zakouřených prostor, přirozené nebo umělé, 
b) osvětlení místa zásahu, zejména únikových a zásahových cest a nástupních ploch, 
c) pro průzkum se určuje větší počet průzkumných skupin pro jednotlivé dílčí úseky 

objektu, prostoru nebo terénu, musí se zajistit nepřetržité spojení mezi průzkumnou 
skupinou a nástupním prostorem (smluvené signály, radiové spojení), 

d) volba vhodných a jednotných orientačních bodů na místě zásahu, 
e) znalost místních osob, využití dokumentace zdolávání požárů pro orientaci, 
f) tam, kde nelze sníženou viditelnost odstranit 

i) se postupuje obezřetně, aby nedošlo ke zřícení nebo propadnutí při výstupu nebo 
sestupu do jednotlivých podlaží, hasič se přidržuje rukou, ověřuje každý další 
schod, při sestupu dolů postupuje pozpátku čelem k ploše sestupu; v místnostech a 
chodbách ověřuje pevnost podlahy nebo schodů, obezřetně našlapuje a zjišťuje, 
zda nedošlo k prohoření nebo jejich jinému narušení, 

ii) používá se vodících lan nebo hadicového vedení pro usnadnění návratu, 
iii) pro návrat zpět musí hasič počítat s dostatečnou zásobou vzduchu v izolačním 

dýchacím přístroji, 
iv) sleduje se doba nasazení hasičů v zakouřeném prostoru, 

g) při malé ploše hoření a při požárech s malým pásmem zakouření se používají vodní  
a vysokotlaké proudy nebo jiné hasební prostředky ke zdolání požárů a následně se 
provádí odvětrání, 

h) při velkém rozsahu požáru a rozsáhlém pásmu zakouření se používají vodní roztříštěné 
proudy a současně se větrá,  

i) vhodné označení zásahových cest. 

5) Ochranné prostředky a další zařízení: 
a) ochranné prostředky hasiče, 
b) dostatečné množství dýchací techniky a náhradních tlakových lahví, 
c) vodící lana, 
d) přetlakové ventilátory, odsavače kouře,  
e) ruční světlomety, osvětlovací technika, signální osvětlení. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 

Název: 
 

Nebezpečí z ohrožení zvířaty 
 

 
 

Metodický list číslo 
 

20 
N 

 Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 2 

I. 

Charakteristika 

1) Hasiči se mohou při zásahu dostat do styku se zvířaty, v některých případech 
handicapovanými nebo zdivočelými. Zvířata, ale i hmyz jsou daleko vnímavější ke 
všem vlivům okolního prostředí (plameny, kouř, otřesy, hluk), dokáží instinktivně, 
značně rychleji než člověk, reagovat, což může být pro lidi varujícím znamením, ale  
i nebezpečím.  Chování zvířat může vést k jejich zpanikaření, zdivočení, zvýšení 
agresivity, shlukování a stížení ovladatelnosti. S tímto nebezpečím je spojeno také 
nebezpečí infekce. 

2) Mění se technologie chovu hospodářských zvířat, setkáváme se s většími počty zvířat 
v chovech. Rozšířil se chov zvířat v bytech, a to včetně zvířat exotických. 

3) Problémy při zásahu jednotek se vyskytují i v souvislostech s divoce žijícími druhy 
hmyzu (včely, vosy, sršni), kdy při napadení člověka dochází k alergickým příznakům, 
které mohou přerůst do stavu ohrožujícího život. 

II.  

Předpokládaný výskyt 

4) Nebezpečí z ohrožení zvířaty může vznikat při požárním zásahu i při záchranných 
pracích (např. dopravní nehoda, živelní pohroma, únik nebezpečných látek, 
technologická pomoc), zejména:  
a) v objektech pro ustájení nebo chov zvířat, 
b) v domech a bytech chovatelů, 
c) v dopravních prostředcích převážejících zvířata, 
d) při průmyslovém zpracování zvířat, 
e) u volně pobíhajících zvířat na místě zásahu, 
f) v přírodním prostředí, 
g) při transportech většího počtu zvířat po silnici nebo železnici, 
h) při individuálně přepravovaných zvířatech (psi, kočky, dravci, šelmy, jedovatí 

plazi  
a jiná exotická zvířata), 

i) při záchraně zvířat, 
j) při intoxikaci zvířat, kdy dochází ke změně chování a snížení pohyblivosti zvířata, 

ke snížení možnosti jejich ovladatelnosti, 
k) při hromadném ustájení, 
l) ve velkochovech, 
m) v laboratorních chovech. 
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III. 

Ochrana 

5) Z hlediska taktiky jednotek spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před nebezpečím 
z ohrožení zvířaty v následujících zásadách: 

a) řídit se taktikou zásahu pro záchranu zvířat, 
b) spolupracovat s lékaři, veterinární a hygienickou službou, využívat služeb odborníků 

v této oblasti, 
c) u zdivočelých a neovladatelných zvířat, které ohrožují své okolí je možné využít 

zvláštních opatření (odchyt, narkotizace, usmrcení zvířete) případně ve spolupráci 
s majitelem nebo Policií ČR; bezprostřední ohrožení člověka zvířetem je důvodem 
k usmrcení zvířete1, 

d) v případě, že divoce žijící včely, vosy nebo sršni apod. ohrožují osoby, ucpat 
výletové otvory popř. zkrápět hmyz rozprášenými vodními proudy (způsobuje to 
jejich ochlazení a uklidnění, omezení létavosti); po dohodě s odborníkem lze 
přikročit 
i k hubení hmyzu (smetení do nádob s uzávěrem, odsátí hmyzu speciálním 
vysavačem, ochlazení s využitím přenosných hasicích přístrojů CO2, schválené 
insekticidy), 

e) dekontaminace, případně dezinfekce použitých ochranných prostředků, výstroje 
a věcných prostředků, 

f) zvýšená osobní hygiena hasičů (dokonalá očista těla), 
g) při podezření z možnosti nákazy provést u zasahujících hasičů lékařské vyšetření, 
h) při rizikových činnostech, které lze předpokládat, je možno provést předem 

preventivní očkování, 
i) při napadení a poranění zvířetem nechat zvíře odborně vyšetřit z důvodu nebezpečí 

nákazy, poranění ošetřit. 

6) Ochranné prostředky a další zařízení: 
a) ochranné prostředky hasiče, 
b) ochrana nechráněných částí těla (ruce, krk, obličej), 
c) pro práci se včelami nebo jiným nebezpečným hmyzem používáme včelařskou výstroj; 

pokud není k dispozici, lze využít i protichemický oblek nebo pracovat pod 
ochranným proudem vodní mlhy nebo vzduchu. 

 

                                                           
1 § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
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Název: 
 

Nebezpečí na železnici 

 
 

Metodický list číslo 

21 
N 

Vydáno dne: 29. října 2001 Stran: 3 

I. 

Charakteristika 

1) Nebezpečí na železnici vyplývá z provozu železničních kolejových vozidel a specifického 
vybavení objektů železnic, které z hlediska zásahů jednotek je charakteristické 
následujícími rysy: 
a) složitý systém dopravy, 
b) hromadná přeprava značného množství různých druhů zboží a látek, 
c) není okamžitě k dispozici odpovědný zaměstnanec Českých drah (dále jen „ČD“) 

a příslušná služba pro vypnutí a zajištění trakčního vedení a další speciální služby 
(pomocné vlaky, železniční nehodové jeřábové jednotky), 

d) složité zásahové cesty pro jednotku (členitý povrch, provoz na železnici, překážky, 
nesnadný přístup k místu zásahu), velká vzdálenost k místu zásahu od místa nutného 
odstavení techniky jednotky, 

e) velká vzdálenost ke zdrojům vody, příp. jejich úplná absence, 
f) vlastní telefonní, radiofonní a dálnopisné sítě ČD. 

2) Nebezpečí při zásahu na železnici je vytvářeno podmínkami v provozu a rozšiřuje 
především nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pádu i ztráty orientace. 

II. 

Předpokládaný výskyt 

3) Nebezpečí dané provozem na železnici vyplývají z:  
a) dlouhé brzdné dráhy jedoucího vlaku; při rychlosti 

i) 60 km/h a nižší je brzdná dráha 400 m, 
ii) 60 - 100 km/h je brzdná dráha 700 m, 
iii) 100 a více km/h je brzdná dráha 1000 m, 

b) malé slyšitelnosti blížícího se jedoucího vlaku nebo železničního kolejového vozidla 
(dále jen „ŽKV“), 

c) nepřetržité jízdy vlaků (posunových dílů) po všech kolejích z obou směrů na širé trati, 
v železničních stanicích a dopravnách (dále jen „ŽST“); jsou možné jízdy vlaků na 
tratích i v ŽST, i když je na návěstidle návěst zakazující jízdu vlaku, 

d) normálního dopravního provozu za vyloučenými kolejemi z důvodu zásahu (při 
vyloučení některé koleje je o to intenzívnější provoz na jiné koleji), 

e) ohrožení projíždějícími ŽKV, částmi nákladu nebo upevňovacími pomůckami 
uvolněnými během jízdy, 

f) možnosti uvíznutí nebo porušení rozchodu kolejí při přejíždění kolejí a výhybek 
požární technikou,  

g) špatných rozhledových možností (stojící vozidla, objekty v kolejových obloucích), 
h) obtížného odhadu, na kterou kolej přijíždí vlak, posunový díl nebo ŽKV (vliv výhybek 

v kolejovém staničním zhlaví), 
i) neočekávaného pohybu dosud stojících ŽKV, 
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j) nebezpečí ztráty orientace zejména na seřazovacích nádražích a ŽST, 
k) uvěznění nohy bez možnosti vyproštění při vložení chodidla nohy mezi jazyk výhybky 

a kolejnici, kdy dojde při přestavování výhybky, 
l) možného špatného průniku informací mezi obsluhou drah; dopravny (malé 

bezobslužné stanice) na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy (mimo 
dirigujících a dispozičních) se neobsazují výpravčími. Jejich povinnosti přecházejí 
v těchto dopravnách na dirigujícího dispečera (dispozičního výpravčího) 
a strojvedoucího, 

m) vysoké teploty hoření a vývinu značného množství toxických zplodin hoření (nákladní 
a osobní vozy), 

n) přítomnosti chladicích médií (klimatizace osobních vozů, chladicí vozy) 
a přítomnosti propan-butanových láhví (restaurační, bufetové, lůžkové a lehátkové 
osobní vozy), možnosti poleptání od elektrolytu vozidlových baterií, 

o) přítomnosti točen, přesuven, hříží, montážních jam a kanálů v depech a opravnách 
ŽKV (jízda požární techniky přes přesuvny, točny a hříže je zakázána). 

4) Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je na železnici specifikováno následovně: 
a) přítomnost trakčního vedení (dále jen „TV“) 3 kV ss, případně 1,5 kV ss nebo  

25 kV/50 Hz, měníren rozvodných a rozpínacích stanic, 
b) přítomnost měničových a rozpínacích stanic pro napájení zabezpečovacího zařízení  

z kabelového rozvodu 6 kV/75 Hz,  
c) připojení tažených ŽKV v žst na stabilní zdroj Vn 1 až 3 kV z důvodu předtápění 

vlakových souprav nebo průběžný kabel vn napájený z lokomotivy (elektrické 
motorové trakce) také u  
i) nákladních vozů, které mají v označení řady vozu písmeno „q“ (chladicí vozy, 

kryté dvounápravové vozy určené pro spěšninové a poštovní zásilky, některé 
další vozy cizích železničních správ), 

ii) osobních vozů vždy, mimo to ještě s napětím 220 V/50 Hz pro zásuvky  
a 180 V/50 Hz pro osvětlení vozu (je-li zapnuto), napájeného z baterií vozu  
24 Vss, 

iii) snížení výšky trakčního vedení v tunelech, 
d) na zábradlí nebo pod podlážkami mostu jsou vedeny lanovody a kabeláž 

zabezpečovacího zařízení (6 kV/75 Hz). 

5) Nebezpečí pádu hrozí zejména při pohybu po železničním svršku a na mostech, např. 
hrozí zakopnutí o kolejnice, uklouznutí po namrzlých pražcích, podvrknutí nohy při 
pohybu po štěrkovém loži kolejí. 

III.  
Ochrana 

6) K ochraně před nebezpečím na železnici se používají taktické zásady zásahu na železnici 
a ŽKV. Ochrana životů a zdraví hasičů spočívá zejména v: 
a) odstavení požární techniky v bezpečné vzdálenosti (2,5 m ) od hlavy krajní koleje, 
b) zajištění místa práce tak, aby byli hasiči pracující na železnici rychle uvědomeni  

o přijíždějících ŽKV a mohli v případě potřeby včas opustit místo nasazení ohrožené 
provozem, 

c) omezení chůze po kolejnicích a výhybkách, přejíždění kolejí a výhybek požární 
technikou je možné pouze v nejnutnějších případech, 

d) zákazu chůze po střeše ŽKV pod trakčním vedením a v zákazu podlézání ŽKV, 
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e) ochraně před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, např. vypnutí trakčního vedení 
a jeho zajištění proti opětovnému zapnutí, 

f) zahájení likvidace požáru ve strojovně lokomotivy pouze po uvedení lokomotivy do 
bezpečného stavu, tzn. stažení sběračů, úplné uzemnění lokomotivy a vyzkratování 
některých zařízení (vstupní filtry, kondenzátory), které jsou i po stažení sběračů 
lokomotivy stále pod napětím, vypnutí spalovacího motoru lokomotivy 
i) u elektrické trakce je před uvedením lokomotivy do bezpečného stavu zakázáno 

vstupovat do strojovny lokomotivy,  
ii) u motorové trakce je před uvedením lokomotivy do bezpečného stavu možné 

v krajním případě vstupovat do strojovny za chodu spalovacího motoru 
lokomotivy jen s největší opatrností při boční stěně skeletu skříně a nesmí se 
sahat na agregáty i zařízení ve strojovně, 

g) provádění přizvedávání ŽKV jen za přítomnosti odborných služeb ČD a specialistů, 
h) informování alespoň jednoho výpravčího některé sousední železniční stanice při 

zásahu v mezistaničním úseku, 
i) omezení nebo vyloučení železničního provozu; zastavení provozu na železniční trati 

vždy, když je ohrožena bezpečnost drážní dopravy nebo lidské životy pomocí návěstí 
„Stůj, zastavte všemi prostředky“; osoba dávající tuto návěst běží co nejdále od místa 
ohrožení vstříc vlaku nebo posunovému dílu, který je nutno zastavit. Po zastavení 
oznámí strojvedoucímu důvod dávání návěsti. Návěst je 
i) viditelná  

 provádí se kroužení praporkem, jakýmkoliv předmětem nebo jen rukou 
(denní návěst); kroužením svítilnou jakékoliv barvy kromě zelené (noční 
návěst) - přikazuje zastavení vlaku nebo posunového dílu všemi dostupnými 
prostředky nebo 

 jedno červené světlo svítilny na hnacím ŽKV s možností doplnění  
o rozsvěcování a zhasínání střední svítilny s bílým světlem - přikazuje na 
širé trati zastavení vlaku nebo posunového dílu všemi dostupnými 
prostředky, 

ii) slyšitelná - tři krátké, několikrát opakované zvuky dávané houkačkou, píšťalkou, 
trubkou, lokomotivní píšťalou nebo houkačkou - přikazuje zastavení vlaku nebo 
posunového dílu všemi dostupnými prostředky, 

iii) kombinace obou předešlých způsobů. 

7) Ochranné prostředky a další zařízení: 
a) ochranné prostředky hasiče, 
b) signální světla a prostředky. 
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Metodický list číslo 
22 
N

Název: 
Nebezpečí výbuchu výbušných látek 

a pyrotechnických směsí 

Vydáno dne: 22. prosince 2004 Stran: 4

I. 
Charakteristika 

1) Tímto metodickým listem je řešena problematika výbušné přeměny výbušných látek  
a pyrotechnických směsí 1 (dále jen „výbušné látky“). Z chemického hlediska jde  
o kondenzované výbušné systémy, které mají dostatek oxidačního prostředku již ve své 
molekule a nepotřebují k rozkladným reakcím vzdušný kyslík.  

2) Výbušná přeměna je výbušnou přeměnou chemickou, protože ke změně stavu hmoty 
dochází v důsledku rychlých exotermických chemických reakcí. Podle rychlosti 
a charakteru šíření výbušné přeměny v látkách rozlišujeme tyto základní typy výbušné 
přeměny (dále jen „výbuchu“): 
a) detonaci, která je charakterizována rázovou vlnou předbíhající zónu reakce. Rázová 

vlna se šíří jako detonační vlna v trhavině rychlostí vyšší než je rychlost zvuku 
v daném prostředí (tzv. tlaková vlna), 

b) objemový výbuch je typický tím, že se nešíří výbušným materiálem v podobě vlny  
a změna stavových parametrů má kontinuální charakter. O objemovém výbuchu se 
hovoří zejména v souvislosti s havarijními ději v průmyslu, nejčastěji jde o výbuch 
disperzních směsí a o výbuch směsi hořlavého plynu nebo páry se vzduchem, příp. 
jiným oxidovadlem, 

c) explozivní hoření je charakteristické tím, že nárůst tlaku následuje za zónou chemické 
reakce. Šíří se v podobě vlny podzvukovou rychlostí pro dané prostředí a vlna má 
kontinuální charakter. 

3) Pro účely tohoto metodického listu se předpokládá výbuch zejména jako detonace nebo 
explozivní hoření. Z hlediska místa výbuchu rozlišujeme: 
a) výbuch v uzavřeném prostoru, který je charakteristický vznikem přetlaku v místnosti, 
b) výbuch v polouzavřeném prostoru, který je charakteristický odrazem a skládáním 

(interferencí) rázové vlny, 
c) výbuch na volném prostranství, který je charakteristický neomezeným šířením rázové 

vlny a volným rozletem fragmentů. 

4) Výbuch se projevuje následujícími účinky:  
a) primárními,  

i) rázovou vlnou 2, v případě tepelného výbuchu a v případě explozivního hoření 
pak výbuchovým tlakem a rychlostí nárůstu výbuchového tlaku 3, 

                                                           
1 § 21 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů. 
2 S rázovou vlnou souvisí pojem brizance. V souvislosti s tepelným výbuchem se brizancí rozumí rychlost 

nárůstu výbuchového tlaku. V souvislosti s detonací kondenzovaných systémů se brizancí rozumí společný 
účinek napěťových vln a tlaku povýbuchových zplodin. 
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ii) vznikem střepin (fragmentačním účinkem),  
iii) tepelnou radiací, 

b) sekundárními 
i) akustickou vlnou, 
ii) seismickou vlnou, 
iii) iniciací požárů. 

5) Následkem výbuchu může dojít:  
a) primárně k(e) 

i) zranění a usmrcení osob, 
ii) vzniku paniky a rozvoji panického chování, 
iii) zničení nebo poškození stavebních konstrukcí, 
iv) zničení nebo poškození inženýrských sítí a produktovodů, 
v) zničení nebo poškození dalších objektů, 
vi) vytvoření nebezpečných koncentrací zplodin výbuchu, 
vii) vytvoření kyslíkového deficitu ve vzduchu, 
viii) aktivaci bezpečnostní signalizace a EPS a následnému přenosu dat na OPIS, 
ix) eliminaci opatření sloužících k zajištění požární bezpečnosti osob 

a k poškození systémů  měření a regulace,  

b) sekundárně k(e) 
i) zavalení, zranění a usmrcení osob pádem trosek budov, 
ii) iniciaci dalších výbušných látek, 
iii) iniciaci požárů a jejich rozvoji, 
iv) úniku nebezpečných látek z poškozených inženýrských sítí a produktovodů  

a k negativnímu působení těchto látek, 
v)  porušení obalů nebezpečných látek, k rozptylu těchto látek a k jejich 

negativnímu působení, 
vi) zatopení trosek vodou z porušených inženýrských sítí a tím k jejich dalšímu 

zatížení a následnému zřícení, 
vii)  porušení rozvodů elektrické energie, vzniku krokového napětí, vzniku 

elektrického zkratu apod., 
viii)  poškození zařízení pro správu dat a ke zničení těchto dat, 
ix)  poškození majetku pevnými zplodinami výbuchu, 
x)  složitým podmínkám zásahu ve svých důsledcích zvyšujících riziko vzniku 

postraumatické neurózy. 
II. 

Předpokládaný výskyt 

6) Na nebezpečí výbuchu výbušných látek mohou upozornit:  
a) oznámení o výskytu nebo výbuchu těchto látek, 
b) typické označení výbušnin na obalu (výrobce, název trhaviny), 
c) nalezené části chemických aparatur nebo rozněcovadel, 
d) přítomnost látek na místě zásahu, které mohou sloužit jako suroviny pro výrobu 

výbušnin (kyselina dusičná, dusičnan amonný), 

 
3 Pro šíření rázové vlny v plynech se používá termín „tlaková vlna“. Vzhledem k povaze prostředí se v něm 

tlaková vlna šíří v nejprve v pozitivní tlakové fázi charakterizované pozitivním přetlakem, za kterou následuje 
negativní tlaková fáze charakterizovaná podtlakem. V tomto smyslu jsou i namáhány objekty. 
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e) změna parametrů požáru a neobvyklé jevy při požáru, 
f) změna chuti a pachu prostředí,  
g) akutní zdravotní potíže osob (bolest hlavy, bušení srdce apod.), 
h) charakteristická zranění způsobená výbuchovými účinky,  
i) charakteristická poškození konstrukcí způsobená výbuchovými účinky. 

7) Výbuch lze očekávat zejména v místech:  
a) kde se skladují, vyrábějí, zpracovávají a vznikají výbušné látky a předměty (např. 

továrny na výrobu výbušných látek a munice apod.), 
b) kde se skladují, vyrábějí, zpracovávají a vznikají suroviny pro výrobu výbušných 

látek (např. továrny na výrobu výbušných látek a munice, výroba amonoledkových 
hnojiv), 

c) kde se s výbušnými látkami manipuluje (prodejny pyrotechnických předmětů, místa 
trhacích prací),  

d) kde se přepravují výbušné látky a předměty,  
e) kde byl uložen nástražný výbušný systém nebo nalezena munice,  
f) kde probíhá neoprávněná výroba a držení výbušných látek a výbušných předmětů 

(byty, rodinné domy, garáže apod.).  
III. 

Ochrana 

8) Ochrana životů a zdraví hasičů závisí na možném rozsahu mimořádné události a spočívá 
zejména v(e):  

a) najíždění k místu zásahu a v nasazení sil a prostředků po větru a pokud možno do 
kopce, 

b) odstavení techniky ve směru možného šíření výbuchu a otevření oken,  
c) dodržování bezpečných vzdáleností a vytvoření zón vyloučeného radioprovozu, 
d) včasné identifikaci přítomnosti výbušných látek a předmětů, 
e) zdržení se manipulace s výbušnou látkou nebo výbušným předmětem, 
f) ponechání volně průchozích cest k místu výskytu výbušné látky nebo předmětu, 
g) přechodu z požárního útoku do požární obrany prováděné s minimálně nutným 

počtem nasazených hasičů a  s nasazením techniky s ohledem na charakteristická 
rizika, 

h) krytí sil a prostředků za dostatečně odolnými štíty nebo pod úrovní terénu, 
s dostatečným odstupem od odrazných ploch, od míst kam mohou dopadat trosky, 
kde mohou vznikat turbulence, kam může rázová vlna zatékat, nebo kam mohou ústit 
výfukové plochy, 

i) opuštění uzavřených a polouzavřených prostor, 
j) detekci jedovatých a toxických látek (výbušné látky i zplodin výbuchu, např. CO, 

HCN), 
k) vyloučení kontaktu výbušné látky s dalšími chemikáliemi, s hasivy, příp. v použití 

inertních hasiv, 
l) využití technických prostředků dovolujících ovládání na dálku,  
m) dodržení zásad bezpečnosti práce, spočívajících zejména ve správném jištění, použití 

ochranných prostředků, a evidenci zasahujících příslušníků,  
n) odložení zásahu na dobu 15 minut po výbuchu, pokud existuje podezření, že došlo ke 

vzniku poruch na stavebních konstrukcích, úniku nebezpečných látek, nebo že se 
v prostoru nacházejí další výbušné látky nebo předměty, 
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o) zajištění těsné součinnosti se složkami IZS, jejichž příslušníci nebo zaměstnanci 
mohou poskytnout odbornou podporu a jsou oprávněni nakládat s výbušnými 
látkami a výbušnými předměty, příp. jsou kvalifikovaní pro výkon dalších 
speciálních činností, 

p) provádění záchranných a likvidačních prací na pokyn koordinující složky IZS a po 
soustředění dostatečných sil a prostředků, 

q) včasném provedení opatření pro eliminaci rozvoje panického chování, např. 
informováním ohrožených osob, volbou vhodných způsobů komunikace apod., 

r) odpojení inženýrských sítí, 
s) evakuaci nebezpečných látek přítomných v zóně působení výbuchových účinků, 
t) vyhodnocení možné destabilizace výbušné látky nebo výbušného předmětu, 
u) provedení opatření k opětovné stabilizaci výbušné látky, 
v) vyhodnocení směru šíření rázové vlny a vyhodnocení možných následků výbuchu 

(specifikace poškozených objektů a charakteru a rozsahu poruch), 
w) určení směru šíření mimořádné události.  

9) Ochranné prostředky a další zařízení jsou:  
a) ochranné prostředky, 

i) ochranné brýle, 
ii) chrániče sluchu, 
iii) vzduchové dýchací přístroje,  

b) použití technických prostředků ostatních složek IZS, např. pyrotechnických 
pokrývek a štítů. 


