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Anotace 

BAREŠ, Kamil. Měření spotřeby vzduchu při užití dýchací techniky : bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava, FBI, 2013, 34 s. 

Předmětem této bakalářské práce je studium a fyzikální experiment s cílem stanovení 

průměrné spotřeby vzduchu hasiče při užití vzduchového dýchacího přístroje. Práce je 

rozdělena do šesti hlavních částí. V první části je technicky popsán autonomní vzduchový 

dýchací přístroj Dräger PA94. Ve druhé části jsou definovány okolnosti, jež mají vliv na 

spotřebu vzduchu uživatele. Ve třetí až šesté části jsou uvedeny fyzikální experimenty 

provedené v různých lokalitách. Závěrem jsou shrnuty hodnoty o celkové průměrné spotřebě 

vzduchu při různé míře fyzické zátěže uživatele, a porovnány s údaji v současně dostupné 

odborné literatuře. Výsledky práce je možno využít například pro účely odborné přípravy 

jednotek požární ochrany. 

Klíčová slova: dýchání, fyzická zátěž, ochranná doba, spotřeba vzduchu, vzduchový dýchací 

přístroj 

 

BAREŠ, Kamil. Measurement of gas consumption in the use of breathing techniques : 

bachelor thesis. Ostrava: VSB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2013, 34 p. 

The subject of this bachelor thesis is the study and physical experiment to determine the 

average air consumption when using air breathing apparatus. The work is divided into six 

main parts. The first part is technically described autonomous air breathing apparatus Dräger 

PA94. In the second part defines the circumstances that affect the air consumption users. In 

the third to sixth section contains physical experiments performed at different locations. In 

conclusion summarizes the values of the average total air consumption at different levels 

physical activity users and compared with the data currently available in the literature. The 

results of the work can be used for example for the training of fire brigade units. 

Key words: breathing, physical stress, protection period, air consumption, air breathing 

apparatus 
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Úvod 

Příslušníci jednotek požární ochrany se při vykonávání svého povolání často setkávají 

se zásahy v prostředí, ve kterém je jakákoli činnost bez izolačního dýchacího přístroje 

prakticky nemožná. Většinou se jedná o požáry v uzavřených prostorách. Při požárech jsou 

vznikající zplodiny hoření velmi nebezpečné z důvodu vysoké teploty, toxicity 

a karcinogenních účinků.  

Při používání dýchacích přístrojů je jedním ze základních parametrů doba, po kterou 

vydrží uživateli zásoba dýchaného média. Ochrannou dobu každého vzduchového dýchacího 

přístroje lze stanovit z Rovnice (1.3.1.) uvedené v kapitole1.3 Výpočet ochranné doby.  

Každý uživatel dýchacího přístroje, musí být schopný spočítat přibližnou dobu, na jak 

dlouho mu v danou chvíli zásoba dýchaného média ještě vystačí. Spotřeba vzduchu je však 

ovlivňována mnoha faktory, které budou následně v práci zmíněny. 

Úkolem práce je studium a experiment s cílem stanovení průměrné spotřeby vzduchu 

hasiče při užití dýchací techniky v závislosti na nejpodstatnějším z vlivů ovlivňujících 

spotřebu vzduchu, a to na míře fyzické zátěže. V rámci experimentální části budou provedeny 

fyzické testy, které proběhnou za modelových, předem definovaných podmínek, blížících se 

podmínkám při samotném zásahu. Pro vlastní experiment bude uvažováno s výpomocí 

třinácti hasičů, na kterých budu provádět měření a porovnávat výsledky (pro jednoduchost 

budu hasiče provádějící testy nazývat „figurant“). Z těchto třinácti mužů je šest 

profesionálních hasičů, čtyři členové jednotky sboru dobrovolných hasičů a tři studenti 

sloužící v jednotkách HZS Moravskoslezského kraje.  

V této práci budou shrnuty výsledky z testování klidové, střední a vysoké míry fyzické 

zátěže hasiče. Každá ze zátěží je rozdělena na určité činnosti, popřípadě souhrn činností, svou 

náročností spadající do tohoto rozdělení. Rozdělení do určitých stupňů fyzické zátěže jsem 

prováděl na základě ústní konzultace s vybranými hasiči po celém území České Republiky, 

vlastních zkušeností nabitých za dva roky služby u Hasičského záchranného sboru České 

republiky a pěti let strávených jako člen jednotky sboru dobrovolných hasičů a dále podle 

frekvence srdečního tepu při určitých činnostech. 
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V minulé době se již podobná měření pro zjištění spotřeby vzduchu při užití dýchací 

techniky s otevřeným okruhem prováděla, ovšem nikde není uvedena technika, postup, ani 

způsob, jak určité pokusy probíhaly, proto není možné je opětovně realizovat. Vzhledem 

k technologickému vývoji a změně životního stylu lidí v dnešní době můžeme předpokládat, 

že spotřeba vzduchu bude vyšší, než tomu bylo dříve. 

Při zhodnocení porovnání naměřených výsledků jsem vycházel z učebních textů 

„Chemicko-technická služba Hasičského záchranného sboru ČR“ od Rostislava Julinka [3] 

a z učebních textů „Technické prostředky – vzduchové dýchací přístroje“ od Ing. Stanislava 

Beneše [2].  



3 

 

Rešerše 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum odborných publikací zaměřených na spotřebu 

vzduchu při užití dýchací techniky. Důraz byl kladen na vlivy, ovlivňující spotřebu vzduchu, 

zjištěné hodnoty naměřené spotřeby vzduchu a informace o postupu provádění různých 

experimentů. 

Pro účely této rešerše jsem prostudoval pět odborných vědeckých publikací. Z tohoto 

počtu cílům rešerše odpovídaly tři publikace. 

V literatuře „Chemicko-technická služba Hasičského záchranného sboru ČR“ od 

Rostislava Julinka [3] z roku 1999 je uvedena tabulka s názvem „Spotřeba vzduchu při 

zátěžích v dýchací technice“. Hodnoty jsem ověřoval v odborné literatuře „Technické 

prostředky – vzduchové dýchací přístroje“ od Ing. Stanislava Beneše [2], jehož práce pochází 

z roku 2010. Je zde uvedena totožná tabulka jako u R. Julinka [3]. Práce pana Ing. Beneše 

se netýkala přímo řešení problému spotřeby vzduchu při zátěži, proto je tabulka pouze 

převzata z publikace od R. Julinka. V ani jedné již zmíněné literatuře není uveden postup, jak 

daný experiment probíhal, z tohoto důvodu není možné jej opětovně realizovat. Hodnoty 

z tabulky uvedené v obou již zmíněných publikacích jsou přepsány v Tab. 1. 

Tab. 1 Spotřeba vzduchu podle Julinka 

Zatížení Spotřeba vzduchu [l/min] 

Klid 8 – 10 

Chůze 15 – 20 

Zrychlený pohyb 20 – 30 

Středně těžká práce 30 – 40 

Těžká práce 40 – 50 

Špičkový výkon 60 – 120 

 

V diplomové práci „Dýchací technika a vlivy působící na spotřebu vzduchu při jejím 

používání“ od Ing. Michala Staňka [5] je řešena problematika vlivů působících na spotřebu 

vzduchu a délku ochranné doby, rozdělení těchto vlivů a stanovení konkrétní míry jejich 

působení měřením. V této práci jsem si nastudoval vlivy působící na spotřebu vzduchu. 
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1. Vzduchový dýchací přístroj Dräger PA94 

Je to autonomní izolační vzduchový dýchací přístroj od firmy Dräger. 

Příslušníci jednotek požární ochrany se při vykonávání svého povolání často setkávají 

se zásahy v prostředí, ve kterém je činnost bez izolačního dýchacího přístroje prakticky 

nemožná. 

Ať už jsou to požáry, úniky nebezpečných toxických látek, plynů nebo vyprošťování 

například z hlubokých studní, kde se můžou hromadit toxické nebo nedýchatelné plyny, nebo 

kdekoli, kde by mohlo dojít k ohrožení hasiče inhalací plynů a par. Při požárech jsou 

vznikající zplodiny hoření velmi nebezpečné z důvodu vysoké teploty, toxicity 

a karcinogenních účinků. 

Při používání dýchacích přístrojů je jedním ze základních parametrů doba, po kterou 

vydrží uživateli zásoba dýchaného média. 

U Hasičského záchranného sboru  České Republiky jsou nejrozšířenější modely těchto 

přístrojů Dräger PA94, PSS100 a v případě Moravskoslezského kraje PSS7000. Všechny 

přístroje jsou ve své podstatě totožné, liší se hlavně v polstrování a svrchním materiálu 

popruhů, drobnými změnami tvaru zádového nosiče a v typu použitého tlakoměru, popřípadě 

elektronickou multifunkční měřicí a poplachovou jednotkou – BODYGUARD II nebo novější 

BODYGUARD 7000. Na Obr. 1 je vyobrazen dýchací přístroj Dräger PA94, na Obr. 2 pak 

dýchací přístroj Dräger PSS100. 

1.1. Složení dýchacího přístroje 

V bodech níže jsou stručně vypsány části, ze kterých se skládá dýchací přístroj Dräger 

PA94. 

a) Zádový nosič s polstrovanými popruhy a bederním pásem; 

b) Tlaková lahev (ocelová, kompozitní); 

c) Redukční ventil; 

d) Středotlaká hadice; 

e) Dvoustupňová přetlaková plicní automatika; 

f) Obličejová maska; 

g) Manometr – přístroj pro měření tlaku; 

h) Varovný signál.  
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1.2. Princip funkce 

Uživatel dýchá vzduch z tlakové lahve v mírném přetlaku, který je stále udržován 

v masce přibližně 100 – 200 Pa. Princip dávkování pomocí plicní automatiky je u každého 

přístroje jiný, ale základní funkce je postavena vždy na podtlaku, který nositel při nádechu 

vytvoří. 

Tlakový vzduch z tlakové lahve jde přes redukční ventil, kde se tlak redukuje z tlaku 

v lahvi, tzn. 30 MPa na 0,5 až 1,2 MPa do středotlaké hadice, která vyúsťuje v plicní 

automatice připojené přímo k obličejové masce bajonetovou rychlospojkou. 

1.3. Výpočet ochranné doby 

Ochrannou dobu dostaneme z Rovnice (1.3.1) vynásobením vodního objemu tlakové 

lahve v litrech plnicím tlakem v barech a tuto hodnotu dělíme aktuální minutovou spotřebou 

vzduchu uživatele: 

  
   

    
 (1.3.1) 

 

kde V – vodní objem tlakové lahve [dm
3
]  t – ochranná doba [min] 

Sakt – aktuální minutová spotřeba vzduchu [l/min] p – tlak v tlakové láhvi [bar] 

Obr. 1 Dräger PA94  Obr. 2 Dräger PSS100  
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2. Vlivy působící na spotřebu vzduchu 

Ochranná doba dýchacího přístroje je dána zásobou dýchaného média a spotřebou 

tohoto média uživatelem. Zásobu média (velikost tlakové lahve a možný maximální plnící 

tlak) ovlivňuje výrobce tlakové lahve a vlastnosti materiálu, ze kterého je lahev vyrobena.  

2.1. Rozdělení vlivů 

Samotných vlivů na spotřebu vzduchu jednotlivých hasičů je nepřeberné množství, 

můžeme je rozdělit do dvou skupin na vnitřní vlivy a vnější vlivy. Některé nejdůležitější 

zmíním níže. 

Vnitřní – jsou to vlivy lišící se člověk od člověka: 

a) Věk; 

b) Pohlaví; 

c) Aktuální zdravotní stav; 

d) Tělesná stavba. 

Vnější: 

a) Fyzická zátěž; 

b) Stres působící na zasahující hasiče; 

c) Okolní teplota prostředí zatěžující organismus; 

d) Ostatní faktory ztěžující práci; 

e) Spolehlivost a bezchybný stav dýchací techniky. 

2.2. Vliv míry fyzické zátěže na spotřebu vzduchu 

Fyzická zátěž je nejpodstatnějším vlivem ovlivňující spotřebu vzduchu, a tedy délku 

ochranné doby dýchacího přístroje. 

Fyzická zátěž má nezanedbatelný vliv na oběhový a dýchací systém. Jako nepřímý 

ukazatel míry fyzické zátěže můžeme použít frekvenci srdečních stahů, jinými slovy srdeční 

tep (počet stahů srdce za jednu minutu), který se s rostoucí fyzickou zátěží zvyšuje, aby se 

svaly stačily okysličovat a odváděly se z nich toxické látky, které tělo vyprodukuje. V grafu 

vyobrazeném na Obr. 5 (strana 24) jsou uvedeny průměrné tepové frekvence dvou figurantů 

v závislosti na prováděné činnosti při měření na Fakultě bezpečnostního inženýrství.  
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3. HS Pacov – modelová měření 

Na stanici HS Pacov (územní odbor Pelhřimov, kraj Vysočina) jsem prováděl tři 

modelová měření. Jednalo se o měření spotřeby vzduchu při sezení na místě bez jiné další 

zátěže, motání tří hadic B75, přenášení břemene a chůzi do schodů. 

 

3.1. Figuranti 

Jako figuranti byli vybráni profesionální hasiči sloužící na této stanici. Výběr probíhal 

podle určených parametrů (věk, výška, váha, fyzická zdatnost) tak, aby si jednotliví figuranti 

byli co nejvíce podobní a výsledky měření byly tím pádem co nejobjektivnější. V Tab. 2 jsou 

uvedeny vybrané fyziologické charakteristiky figurantů. 

 

Tab. 2 Seznam figurantů  –  modelová měření HS Pacov  

Číslo figuranta Věk Výška Váha [kg] 

1 30 187 113,00 

2 31 182 83,00 

3 26 188 80,00 

4 30 183 94,00 

5 32 177 78,00 

6 22 185 101,00 
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3.2. Výstroj a výzbroj 

Pro modelová měření byla použita výstroj a výzbroj využívaná u jednotek Hasičského 

záchranného sboru kraje Vysočina. Před začátkem měření se všichni figuranti zvážili ve 

spodním prádle a následně v plné výzbroji a výstroji. Váha výzbroje a výstroje (včetně 

dýchací techniky) činila 19 kg. 

Triko:   DEVA GREY  Přilba: GALLET F1 SF 

Kukla:   NOMEX  Rukavice: Zásahové rukavice 

Dýchací technika: Dräger 90+ 

Obličejová maska: Dräger Panorama Nova® 

Zásahový oblek: TIGER Plus – výrobce DEVA FM, s. r. o. 

    Materiálové složení: 

    NOMEX® Diamond Ultra, 210 g/m
2
 – SOFIGUARD® 

GORE-TEX® Fireblocker N, 140 g/m
2
 

NOMEX® Comfort Grid, 200 g/m
2
 – SOFIDRY® 

3.3. Měřící technika 

Při experimentech byla použita tato měřící technika: 

Měření času:   stopky Casio Illuminator f-200 

Měření hmotnosti:  ručičková váha (přesnost 1 kg) 

Měření tlaku:   analogový manometr 

3.4. Zátěž 

Při experimentech byla jako zátěž použita: 

Hadice C52 (2 ks):   6,5 kg (13 kg) 

Výstroj a výzbroj:   19 kg 
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3.5. Popis testu – sezení na místě 

Teplota okolního vzduchu během testu byla 14 °C. 

Figuranti seděli na místě v plné výstroji a výzbroji popsané v kapitole 3.2 Výstroj a 

výzbroj po dobu patnácti minut bez další jiné činnosti. Každé dvě minuty byl kontrolován 

zbývající tlak v tlakových lahvích jednotlivých figurantů. Minutové časové úseky byly 

dopočítány z naměřených hodnot aritmetickým průměrem [1]. Fotografie z měření jsou 

uvedeny v Příloze A na Obr. A.1 a Obr. A.2. 

3.6. Vyhodnocení – sezení na místě 

Podle naměřených hodnot a subjektivního názoru figurantů zařazuji výsledky tohoto 

měření do kategorie klidové zátěže. 

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v Tab. 3 níže. V grafu vyobrazeném na Obr. 3 je 

znázorněn průběh spotřeby vzduchu jednotlivých figurantů během testu a v grafu na Obr. 4 je 

průměr těchto hodnot. V Tab. 4 uvádím výsledky měření. 

Tab. 3 Sezení na místě  –  individuální spotřeba vzduchu  

Spotřeba vzduchu v litrech za minutu 

 

Figurant 

č. 1. 

Figurant 

č. 2. 

Figurant 

č. 3. 

Figurant 

č. 4. 

Figurant 

č. 5. 

Figurant 

č. 6. 
Průměr 

Čas 

[min] 

Spotřeba 

[l/min] 

Spotřeba 

[l/min] 

Spotřeba 

[l/min] 

Spotřeba 

[l/min] 

Spotřeba 

[l/min] 

Spotřeba 

[l/min] 

Spotřeba 

[l/min] 

1 52 35 35 28 38 31 36 

3 24 17 28 7 31 14 20 

5 28 17 10 28 28 17 21 

7 24 24 24 7 24 7 18 

9 10 10 14 17 17 17 14 

11 31 7 24 17 17 17 19 

13 10 24 7 7 17 7 12 

15 35 7 14 14 7 28 17 

Průměr 

[l/min] 
26 18 20 16 23 17 20 
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Obr. 3 Sezení na místě  –  individuální průběh spotřeby vzduchu  

 

Obr. 4 Sezení na místě  –  průběh průměrné spotřeby vzduchu  

 

Tab. 4 Sezení na místě  –  výsledky  

Číslo figuranta Čas [min] Spotřeba [l/min] 

1 15 26,2 

2 15 18,4 

3 15 19,8 

4 15 15,6 

5 15 23,5 

6 15 16,6 

Průměr   20,0 
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3.7. Popis testu – motání hadic 

Teplota okolního vzduchu během testu byla 8 °C. 

Figuranti měli za úkol v pěti minutách třikrát opakovat cyklus rozhození a motání 

dvacetimetrové hadice B75. Rychlost motání se odvíjela od času, který figurantovi zbýval do 

konce časového limitu pro rovnoměrné vyplnění zadaného času. Motání probíhalo klasicky ve 

vzpřímené poloze. Hasič stojí a motá hadici před sebou ve výšce prsou. Stálá zátěž hasičů 

činila 19 kg (kompletní výstroj a výzbroj hasiče). Test probíhal na asfaltovém povrchu před 

vraty staničních garáží [1]. Fotografie z měření je uvedena v Příloze A na Obr. A.3. 

 

3.8. Vyhodnocení – motání hadic 

Podle naměřených hodnot a subjektivního názoru figurantů řadím test do kategorie 

střední zátěže. Výsledky testu jsou uvedeny v Tab. 5. 

Tab. 5 Motání hadic  –  výsledky  

Číslo figuranta Čas [min] Spotřeba [l/min] 

1 5 52,4 

2 5 55,2 

3 5 55,2 

4 5 41,4 

5 5 55,2 

6 5 48,3 

Průměr 
 

51,3 
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3.9. Popis testu – přenášení břemene 

Teplota okolního vzduchu během testu byla 8 °C. 

Figuranti měli za úkol za pět minut ujít vzdálenost 480 metrů, přičemž každý z nich měl 

v rukou dvě dvacetimetrové hadice C52 smotané v kotouči. Váha jedné hadice činila 6,5 kg, 

to znamená, že byl figurant zatížen celkovou váhou 32 kg (19 kg kompletní výstroj a výzbroj 

hasiče, 13 kg dvě hadice C52 v kotouči). Chůze probíhala na rovném asfaltovém povrchu. 

Dráha byla vytyčena dvěma kuželi vzdálenými od sebe 20 metrů (měřeno pásmem). 

Vzdálenost překonanou při obejití kuželů jsem vzhledem k celkové dráze zanedbával [1]. 

Fotografie z měření je uvedena v Příloze B na Obr. B.8. 

 

3.10. Vyhodnocení – přenášení břemene 

Podle naměřených hodnot a subjektivního názoru figurantů řadím test do kategorie 

vysoké zátěže. Výsledky tohoto měření jsou uvedeny v Tab. 6. 

Tab. 6 Přenášení  břemene  –  výsledky  

Číslo figuranta Čas [min] Spotřeba [l/min] 

1 5 69,0 

2 5 62,1 

3 5 55,2 

4 5 82,8 

5 5 69,0 

6 5 82,8 

Průměr 
 

70,2 
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3.11. Popis testu – chůze do schodů 

Teplota okolního vzduchu během testu byla 20 °C. 

Figuranti měli za úkol v časovém limitu pěti minut vyjít a sejít devět pater po 

24 schodech (celkem 216 schodů, výška schodišťového stupně 140 mm – celková překonaná 

výška činila tedy 30,24 m nahoru a dolů) se zátěží 19 kg (kompletní výstroj a výzbroj hasiče). 

Rychlost chůze se odvíjela od času, který figurantovi zbýval do konce časového limitu pro 

rovnoměrné vyplnění zadaného času. Figuranti nejprve vyšli jedno patro, následně se otočili 

a šli zpět dolů. Tento postup opakovali celkem devětkrát. Chůze probíhala bez přidržování se 

zábradlí. Test probíhal na schodišti uvnitř stanice [1]. Fotografie z měření je uvedena 

v Příloze A na Obr. A.4. 

 

3.12. Vyhodnocení – chůze do schodů 

Podle naměřených hodnot a subjektivního názoru figurantů zařazuji výsledky tohoto 

měření do kategorie střední zátěže. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 7. 

Tab. 7 Chůze do schodů  –  výsledky  

Číslo figuranta Čas [min] Spotřeba [l/min] 

1 5 55,2 

2 5 48,3 

3 5 34,5 

4 5 55,2 

5 5 48,3 

6 5 51,1 

Průměr 
 

48,8 

 

  



14 

 

4. HS Pacov – prověřovací cvičení 

Na stanici HS Pacov (územní odbor Pelhřimov, kraj Vysočina) se 18. 10. 2012 

uskutečnilo prověřovací cvičení, jehož tématem byl zásah u dopravní nehody s přítomností 

radioaktivní látky. Výsledky tohoto měření jsou zahrnuty v celkovém hodnocení. 

4.1. Figuranti 

Jako figuranti posloužili profesionální hasiči provádějící cvičení. V Tab. 8 jsou uvedeny 

vybrané fyziologické charakteristiky hasičů. 

Tab. 8 Seznam figurantů –  prověřovací  cvičení HS Pacov  

Číslo figuranta Věk Výška Váha [kg] 

1 31 182 83 

2 32 177 78 

 

4.2. Výstroj a výzbroj 

Při cvičení byla použita výstroj a výzbroj využívaná u jednotek Hasičského 

záchranného sboru kraje Vysočina. Váha výzbroje a výstroje (včetně dýchací techniky) činila 

19 kg. 

Triko:   DEVA GREY  Přilba:  GALLET F1 SF 

Rukavice:  Zásahové rukavice Dýchací technika: Dräger 90+ 

Obličejová maska: Dräger Panorama Nova® 

Zásahový oblek: TIGER Plus – výrobce DEVA FM, s. r. o. 

    Materiálové složení: 

    NOMEX® Diamond Ultra, 210 g/m
2
 – SOFIGUARD® 

GORE-TEX® Fireblocker N, 140 g/m
2
 

NOMEX® Comfort Grid, 200 g/m
2
 – SOFIDRY® 
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4.3. Měřící technika 

Při experimentech byla použita tato měřící technika: 

Měření času:   stopky Casio Illuminator f-200 

Měření hmotnosti:  ručičková váha (přesnost 1 kg) 

Měření tlaku:   analogový manometr 

4.4. Zátěž 

Při experimentech byla jako zátěž použita: 

Výstroj a výzbroj:  19 kg 

Zraněný figurant:  váha 90 kg 

4.5. Popis testu 

Teplota okolního vzduchu během prověřovacího cvičení byla 10 °C. 

Při průzkumu hasiči na místě nehody zjistili přítomnost radioaktivního záření, celý 

zásah tedy probíhal za použití dýchacího přístroje. V automobilu hasiči našli zraněnou osobu 

v bezvědomí, kterou museli vyprostit a následně odnést na nosítkách na hranici nebezpečné 

zóny.  

4.6. Vyhodnocení 

Provedené cvičení jsem zařadil podle naměřených výsledků a subjektivního názoru 

figurantů do kategorie vysoké zátěže. Výsledky z tohoto měření jsou uvedeny v Tab. 9. 

Tab. 9 Prověřovací cvičení  –  výsledky  

Číslo figuranta Čas [min] Spotřeba [l/min] 

1 8 56,1 

2 8 73,3 

Průměr 
 

64,7 
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5. Měření na Fakultě bezpečnostního inženýrství 

Testy probíhaly na Fakultě bezpečnostního inženýrství (dále jen „FBI“) Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen „VŠB-TUO“) v Ostravě – Výškovicích. 

Během testů byla figurantům měřena tepová frekvence pomocí sporttesteru.  

5.1. Figuranti 

Měření prováděli tři figuranti, studenti VŠB-TUO sloužící v jednotkách 

HZS Moravskoslezského kraje. Každý z figurantů opakoval experiment čtyřikrát, vždy 

s pauzou trvající šest dní. V tabulkách naměřených hodnot (Tab. 10 a Tab. 14) jsou tedy od 

sebe odděleni tučným orámováním a číslo pokusu vždy znamená pořadové číslo měření. Po 

dokončení každé dílčí činnosti byla z tlakoměru odečtena hodnota zbývajícího tlaku a podle 

Rovnice (1.3.1) na straně 5 následně dopočítávána spotřeba vzduchu. 

V Tab. 10 jsou uvedeny vybrané fyziologické charakteristiky figurantů. 

Tab. 10 Seznam figurantů –  FBI  

Číslo figuranta Číslo pokusu Věk Výška Váha [kg] 

1 

1 22 171 68,24 

2 22 171 67,90 

3 22 171 69,00 

4 22 171 68,50 

2 

1 22 178 76,87 

2 22 178 76,27 

3 22 178 77,20 

4 22 178 76,80 

3 

1 22 175 69,00 

2 22 175 69,50 

3 22 175 69,50 

4 22 175 69,80 
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5.2. Výstroj a výzbroj 

Při těchto testech byla použita výstroj a výzbroj využívaná u jednotek Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Váha výstroje činila průměrně 18,36 kg. 

Triko 1:  VOCHOC DEVOLD SPIRIT 120 Triko 2: DEVA GREY 

Triko 3:  LUING PYREX šedé  Triko 4: LUING PYREX Ag – střední 

Přilba:   GALLET F1 SF 

Dýchací technika: Dräger PA94 

Obličejová maska: Dräger Panorama Nova® 

Zásahový oblek: FIREMAN TIGER – výrobce DEVA FM, s. r. o.  

    Materiálové složení: 

    NOMEX® Diamond Ultra, 200 g/m
2
 – SOFIGUARD® 

GORE-TEX® Fireblocker N, 140 g/m
2
 

NOMEX® Comfort Grid, 200 g/m
2
 – SOFIDRY® 

V Tab. 11 jsou uvedeny váhy jednotlivých částí výstroje a výzbroje s přesností na 

desetinu gramu. 

Tab. 11 Váhy výstroje  a výzbroje  

Předmět Výrobce Model Váha [g] 

Triko VOCHOC s. r. o. DEVOLD SPIRIT 120 172,0 

 
LUING PYREX s. r. o. Ag – střední 191,1 

 
LUING PYREX s. r. o. šedé 165,5 

 
DEVA FM, s. r. o. GREY 270,0 

Zásahový kabát DEVA FM, s. r. o. FIREMAN TIGER 1880,0 

Zásahové kalhoty DEVA FM, s. r. o. FIREMAN TIGER 1540,0 

Zásahová obuv ZEMAN 01 B 39 1850,0 

Přilba Gallet F1 SF 1700,0 

Vzduchový dýchací 

přístroj 
Dräger PA 94 10950,0 
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5.3. Měřící technika 

Při měření na Fakultě bezpečnostního inženýrství byla použita měřící technika uvedená 

v Tab. 12. 

Tab. 12 Měřící  technika  –  FBI 

Měření vzdálenosti Svinovací metr Přesnost 0,001 m 

Měření srdečního tepu Sportfigurant POLAR RS800CX 

Měření teploty ALMEMO 2590-4S 

Měření času Stopky Casio Illuminator f-200 

Měření hmotnosti Digitální váha Přesnost 0,001 kg 

 

 

5.4. Zátěž 

Zátěž použitá při experimentech na Fakultě bezpečnostního inženýrství je uvedena 

v Tab. 13.  

Tab. 13 Zátěž –  FBI  

Předmět Hodnota Jednotka 

Vzduchový dýchací přístroj 11,0 kg 

Hadice B75 8,7 kg 

Hadice C52 6,5 kg 

Rychlost běžícího pásu 5,0 km/h 

Rychlost běžícího pásu 2 10,0 km/h 

Rychlost běžícího pásu 3 5,0 km/h 

Kanystry s vodou 2 x 20 kg 

Vytahované závaží 20,0 kg 
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5.5. Popis testu 

Teplota okolního vzduchu během testu byla 20 °C. 

Před začátkem testu proběhlo lehké rozhýbání a zahřátí svalů, na které byly vyčleněny 

tři minuty před samotným počátkem měření. Spočívalo v překonání 7,4 výškových metrů (49 

schodů) nahoru a dolu a vykonání dvaceti dřepů (fotodokumentace viz Příloha B Obr. B.1). 

Po uplynulých třech minutách si figurant nasadil obličejovou masku a měření začalo. 

Po nasazení obličejové masky uchopil figurant smotanou hadici B75 o délce 20 m 

a přenášel ji na dráze 85 m, kde hadici odložil (fotodokumentace viz Příloha B Obr. B.2). Po 

odložení nastoupil na běžící pás nastavený na rychlost chůze 5 km/h, kde ušel bez dalšího 

zatížení (pouze výzbroj a výstroj) 165 m, což je vzdálenost odpovídající dvěma minutám 

chůze. Po překonání této vzdálenosti se rychlost pásu zvýšila na 10 km/h, při které figurant 

pokračoval další dvě minuty (překonaná vzdálenost 330 m), po uplynulých dvou minutách 

byla následně rychlost opět snížena na 5 km/h na další dvě minuty (fotodokumentace viz 

Příloha B Obr. B.3). Celková překonaná vzdálenost se tedy rovná 660 m. Po šesti minutách 

strávených na běžícím pásu figurant opět uchopil odloženou hadici B75 a pokračoval s ní zpět 

dalších 85 m, kde hadici opět odložil. Vzápětí uchopil dva kanystry naplněné vodou o celkové 

váze 40 kg (2 x 20 kg) a přenesl je na vzdálenosti 35 m (fotodokumentace viz Příloha B Obr. 

B.4). Po odložení kanystrů následovalo motání hadic. Figurant vždy hadici smotal a následně 

hned rozhodil a motal znovu. Motání se provádělo nejprve dvakrát v předklonu kutálení 

hadice na zemi (fotodokumentace viz Příloha B Obr. B.5) a následně jednou vzpřímeně 

vestoje. Po domotání poslední hadice přešel figurant k lanu, na jehož konci bylo upevněno 

závaží o hmotnosti 20 kg. Kladka byla upevněna na ocelové konstrukci ve výšce 5,85 m 

(měřeno od země po osu kladky). Figurant měl za úkol třikrát opakovat vytáhnutí a spuštění 

závaží, celkově tedy vytáhl závaží do výšky 17,55 m a ručkováním spustil zpět na zem 

(fotodokumentace viz Příloha B Obr. B.6). Jako poslední zátěž jsem určil chůzi do schodů se 

závažím. Figurant uchopil smotanou hadici B75 a jeho úkolem bylo vyjít čtyřikrát převýšení 

7,4 m (49 schodů) s cílem v nejvyšším patře (to znamená čtyřikrát nahoru a třikrát dolu). 

Celková překonaná výška činila tedy 29,6 m (196 schodů nahoru, 147 schodů dolů) 

(fotodokumentace viz Příloha B Obr. B.7). Celý test trval v průměru 20 minut a 11 sekund. 
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5.6. Vyhodnocení 

V celém experimentu se prolínaly činnosti, které svou náročností spadají do různých 

kategorií. Některé činnosti je možné zařadit do kategorie mírné zátěže, jiné naopak do 

extrémní zátěže. Kombinací těchto činností jsem vytvořil jeden test spadající podle 

naměřených výsledků a subjektivního názoru figurantů do kategorie vysoké míry fyzické 

zátěže. V Příloze D v grafu zobrazeném na Obr. D.1 je vyobrazeno procentuální rozložení 

tepové frekvence během celého měření. Můžeme si všimnout, že 44,8 % (8:52 minut) 

celkového času testu byla tepová frekvence figuranta více než 170 tepů za minutu a 39 % 

(7:44 minut) času neklesl srdeční tep pod hranici 130 tepů za minutu. Lidské tělo nedokáže 

pracovat delší dobu na plný výkon, po několika minutách by vlivem únavy a rostoucí tepelné 

zátěže došlo ke kolapsu organismu. V Příloze C v grafu zobrazeném na Obr. C.1 a Obr. C.2 

vidíme vývoj tepové frekvence s časem (jméno pana Ing. Jánošíka v popisku grafu na Obr. 

C.1 bylo automaticky doplněno softwarem sporttesteru, na výsledky měření nemá toto 

nastavení žádný vliv). Výsledky testu jsou uvedeny v Tab. 14. V Tab. 15 a Tab. 16 uvádím 

hodnoty z vybraných dvou měření s porovnáním srdečního tepu a spotřeby vzduchu při 

jednotlivých činnostech. V grafu na Obr. 5 jsou znázorněny křivky tepové frekvence obou 

figurantů v závislosti na prováděné činnosti. Křivky jsem získal tak, že jsem z hodnot 

naměřených sporttesterem vybral ty hodnoty, které byly naměřeny v časovém intervalu 

prováděné činnosti. Z těchto vybraných hodnot jsem následně udělal aritmetický průměr 

a označil výsledné hodnoty jako průměrnou tepovou frekvenci během dané prováděné 

činnosti. Následně jsem v grafu tyto hodnoty přiřadil prováděným činnostem. V Tab. 17 až 

Tab. 19 jsou uvedeny hodnoty ze všech měření, v Tab. 17 jsou hodnoty figuranta číslo 1, 

v Tab. 18 figuranta číslo 2 a v Tab. 19 figuranta číslo 3. V grafu na Obr. 6 jsou znázorněny 

křivky průměrné spotřeby vzduchu všech figurantů v závislosti na prováděné činnosti. Ve 

sloupci Test 4 v Tab. 19 si můžeme všimnout chyby v měření u činnosti přenášení kanystrů 

a vytahování závaží. Po konzultaci s technikem chemické služby mi byla sdělena informace 

o možnosti chvilkového zaseknutí ručičky analogového manometru, což mělo za následek 

odečtení špatné hodnoty, ovšem na celkový výsledek měření to nemá žádný vliv. V Tab. 20 

jsou uvedeny celkové výsledky z tohoto měření, v grafu na Obr. 7 je pak znázorněn celkový 

průměr všech naměřených hodnot spotřeby vzduchu v závislosti na prováděné činnosti. 
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Tab. 14 FBI –  výsledky  

Číslo 

figuranta 

Číslo 

pokusu 

Čas trvání 

pokusu 

[min] 

Spotřeba 

[l/min] 

Maximální tepová 

frekvence 

[tepů/min] 

Průměrná tepová 

frekvence 

[tepů/min] 

1 

1 18:19 78,29 198 162 

2 19:57 53,94 195 147 

3 19:49 53,66 180 138 

4 19:56 59,61 178 137 

2 

1 18:46 69,00 192 163 

2 19:45 73,68 188 148 

3 20:00 60,69 185 143 

4 19:01 57,79 
  

3 

1 21:44 69,39 192 163 

2 21:45 68,99 187 149 

3 21:13 66,84 192 146 

4 22:01 69,90 186 148 

Průměr 
 

20:11 65,15 
 

149,45 
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Tab. 15 Srdeční tep a spotřeba vzduchu při jednotlivých činnostech  –  f igurant  č.  1  

P. č. Činnost 
Počet cviků, 

délka trasy 

Délka trvání 

činnosti 

[min] 

Průměrný 

srdeční tep 

[tepů/min] 

Spotřeba 

vzduchu 

[l/min] 

 
Zahřátí 

49 schodů 

(převýšení 

7,4 m), 20 dřepů 

0:03:00 120 
 

1 
Přenášení 

hadice 
85 m 0:01:38 124 54,92 

2 
Chůze na 

pásu, 5 km/h 
165 m 0:02:00 115 41,40 

3 
Poklus na 

pásu, 10 km/h 
330 m 0:02:00 162 86,25 

4 
Chůze na 

pásu, 5 km/h 
165 m 0:02:00 144 51,75 

5 
Přenášení 

hadice 
85 m 0:01:20 133 41,40 

6 
Přenášení 

kanystrů 
35 m 0:00:45 139 36,80 

7 Motání hadic 
 

0:03:07 177 61,99 

8 
Vytahování 

závaží 
5,85 m 0:00:55 182 37,64 

9 
Výstup po 

schodech 
převýšení 29,6 m 0:03:12 184 73,31 

Celkem 
  

0:19:57 148 53,94 
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Tab. 16 Srdeční tep a spotřeba vzduchu při jednotlivých činnostech  –  f igurant  č.  2 

P. č. Činnost 
Počet cviků, 

délka trasy 

Délka trvání 

činnosti 

[min] 

Průměrný 

srdeční tep 

[tepů/min] 

Spotřeba 

vzduchu 

[l/min] 

 
Zahřátí 

49 schodů 

(převýšení 

7,4 m), 20 dřepů 

0:03:07 126 
 

1 
Přenášení 

hadice 
85 m 0:01:33 133 57,87 

2 
Chůze na 

pásu, 5 km/h 
165 m 0:02:00 127 58,65 

3 
Poklus na 

pásu, 10 km/h 
330 m 0:02:00 164 89,70 

4 
Chůze na 

pásu, 5 km/h 
165 m 0:02:00 148 55,20 

5 
Přenášení 

hadice 
85 m 0:01:29 139 51,17 

6 
Přenášení 

kanystrů 
35 m 0:00:31 147 106,84 

7 Motání hadic 
 

0:03:57 171 69,87 

8 
Vytahování 

závaží 
5,85 m 0:01:08 175 60,88 

9 
Výstup po 

schodech 

převýšení 

29,6 m 
0:04:00 180 70,73 

Celkem 
  

0:21:45 151 68,99 
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Obr. 5 Tepová frekvence v závislosti  na prováděné činnosti  

 

Tab. 17 FBI –  Spotřeba vzduchu f iguranta číslo 1  

Figurant č. 1 

Činnost Spotřeba vzduchu [l/min] 

 
Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Průměr 

Zahřátí 
     

Přenášení hadice 
 

54,92 40,50 43,58 46,33 

Chůze na pásu, 5 [km/h] 
 

41,40 41,40 41,40 41,40 

Poklus na pásu, 10 [km/h] 
 

86,25 100,05 96,60 94,30 

Chůze na pásu, 5 [km/h] 
 

51,75 51,75 51,75 51,75 

Přenášení hadice 
 

41,40 22,26 37,64 33,76 

Přenášení kanystrů 
 

36,80 49,29 88,71 58,27 

Motání hadic 
 

61,99 69,80 56,45 62,75 

Vytahování závaží 
 

37,64 43,58 47,51 42,91 

Výstup po schodech 
 

73,31 64,35 72,83 70,17 

Celkový průměr [l/min] 78,30 53,94 53,66 59,61 61,38 
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Tab. 18 FBI –  Spotřeba vzduchu f iguranta číslo 2 

Figurant č. 2 

Činnost Spotřeba vzduchu [l/min] 

 
Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Průměr 

Zahřátí 
     

Přenášení hadice 
 

108,95 64,84 43,91 72,57 

Chůze na pásu, 5 [km/h] 
 

44,85 37,95 55,20 46,00 

Poklus na pásu, 10 [km/h] 
 

93,15 100,05 72,45 88,55 

Chůze na pásu, 5 [km/h] 
 

69,00 65,55 62,10 65,55 

Přenášení hadice 
 

59,14 43,25 39,70 47,37 

Přenášení kanystrů 
 

39,81 54,47 44,76 46,35 

Motání hadic 
 

75,86 80,68 70,13 75,56 

Vytahování závaží 
 

82,80 22,18 61,33 55,44 

Výstup po schodech 
 

89,51 77,25 70,52 79,09 

Celkový průměr [l/min] 69,00 73,68 60,69 57,79 65,29 

 

Tab. 19 FBI –  Spotřeba vzduchu f iguranta číslo 3  

Figurant č. 3 

Činnost Spotřeba vzduchu [l/min] 

 
Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Průměr 

Zahřátí 
     

Přenášení hadice 
 

57,87 44,52 74,52 58,97 

Chůze na pásu, 5 [km/h] 
 

58,65 44,85 41,40 48,30 

Poklus na pásu, 10 [km/h] 
 

89,70 93,15 100,05 94,30 

Chůze na pásu, 5 [km/h] 
 

55,20 69,00 65,55 63,25 

Přenášení hadice 
 

51,17 59,14 49,88 53,40 

Přenášení kanystrů 
 

106,84 103,50 22,38 77,57 

Motání hadic 
 

69,87 78,86 81,11 76,61 

Vytahování závaží 
 

60,88 31,85 135,74 76,16 

Výstup po schodech 
 

70,73 76,67 58,45 68,61 

Celkový průměr [l/min] 69,40 68,99 66,84 69,90 68,78 
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Obr. 6 Spotřeba vzduchu v závislosti  na prováděné činnosti  
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Tab. 20 FBI –  celkový průměr spotřeby  vzduchu 

Celkový průměr 

Činnost Spotřeba vzduchu [l/min] 

 
Figurant 1 Figurant 2 Figurant 3 Průměr 

Zahřátí 
    

Přenášení hadice 46,33 72,57 58,97 59,29 

Chůze na pásu, 5 [km/h] 41,40 46,00 48,30 45,23 

Poklus na pásu, 10 [km/h] 94,30 88,55 94,30 92,38 

Chůze na pásu, 5 [km/h] 51,75 65,55 63,25 60,18 

Přenášení hadice 33,76 47,37 53,40 44,84 

Přenášení kanystrů 58,27 46,35 77,57 60,73 

Motání hadic 62,75 75,56 76,61 71,64 

Vytahování závaží 42,91 55,44 76,16 58,17 

Výstup po schodech 70,17 79,09 68,61 72,62 

Celkový průměr [l/min] 61,38 65,29 68,78 65,15 
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6. HS2 Ostrava-Fifejdy 

Další testy jsem prováděl 16. 3. 2013 ve výcvikovém polygonu na stanici HS2 Ostrava-

Fifejdy.  

6.1. Figuranti 

Jako figuranti zde posloužili členové jednotky sboru dobrovolných hasičů. Hasiči měli 

za úkol prolézt soustavou klecí výcvikového polygonu. V Tab. 21 jsou uvedeny vybrané 

fyziologické charakteristiky figurantů. 

 

Tab. 21 Seznam figurantů –  HS2 Ostrava-Fifejdy 

Číslo figuranta Věk Váha [kg] 

1 35 100 

2 26 68 

3 38 84 

4 20 83 

 

6.2. Výstroj a výzbroj 

Váha výstroje a výzbroje hasičů provádějících testy činila 19 kg. 

Triko:   DEVA GREY  Přilba: GALLET F1 SF 

Kukla:   NOMEX  Rukavice: Zásahové rukavice 

Dýchací přístroj: Dräger PA94 

Obličejová maska: Dräger Panorama Nova® 

Zásahový oblek: FIREMAN TIGER – výrobce DEVA FM, s. r. o.  

    Materiálové složení: 

    NOMEX® Diamond Ultra, 200 g/m
2
 – SOFIGUARD® 

GORE-TEX® Fireblocker N, 140 g/m
2
 

NOMEX® Comfort Grid, 200 g/m
2
 – SOFIDRY® 
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6.3. Měřící technika 

Při experimentech byla použita tato měřící technika: 

Měření času:   stopky Casio Illuminator f-200 

Měření hmotnosti:  ručičková váha (přesnost 1 kg) 

Měření tlaku:   analogový manometr 

6.4. Zátěž 

Při experimentech byla jako zátěž použita výstroj a výzbroj hasiče o váze 19 kg 

v kombinaci s pohybem ve stísněných prostorech. 

6.5. Popis testu 

Teplota okolního vzduchu během testu byla 17 °C. 

Figuranti měli za úkol prolézt soustavou klecí výcvikového polygonu na stanici HS2 

Ostrava-Fifejdy. Prostor klecí byl zahříván topnými spirálami a pro zvýšení stresového 

faktoru byly použity nahrané zvuky bořících se konstrukcí a křičících zraněných. 

6.6. Vyhodnocení 

Výsledky naměřené při prolézání výcvikového polygonu jsem zařadil do kategorie 

střední zátěže. V Tab. 22 jsou uvedeny výsledky tohoto měření. 

Tab. 22 HS2 Ostrava-Fifejdy –  výcvikový polygon  

Číslo figuranta Čas [min] Spotřeba [l/min] 

1 14 54,2 

2 14 44,4 

3 12 60,4 

4 12 43,7 

Průměr 
 

50,7 
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Závěr 

Cílem práce bylo změřit průměrnou spotřebu vzduchu hasiče při použití dýchacího 

přístroje v závislosti na míře fyzické zátěže.  

Nejprve jsem provedl průzkum mezi profesionálními hasiči formou ústního dotazníku, 

dále jsem zhodnotil frekvenci srdečního tepu při vykonávání různých činností a zahrnul jsem i 

vlastní zkušenosti z dvouleté služby v jednotce HZS ČR. Ze zjištěných poznatků jsem 

následně určil, jaké činnosti spadají do stanovených kategorií fyzické zátěže. Fyzická zátěž 

byla rozdělena do tří kategorií, kterými byly: klidová zátěž, střední zátěž a vysoká zátěž. 

Každá z těchto kategorií se skládala ze skupiny určitých činností a úkolů, které figuranti plnili 

vždy s odpočinkem v rozmezí jedné hodiny až šesti dnů mezi různými měřeními, aby nebyly 

výsledky zkreslené únavou figurantů z předchozího měření. 

Provedené pokusy prokázaly správnost původní hypotézy. Při porovnání naměřených 

hodnot s publikovanými, všeobecně známými tabulkami, jsem dospěl k rozdílným závěrům. 

Hodnoty uváděné v současně dostupné odborné literatuře (nehledě na to, že nikde není 

uveden způsob a postup měření) byly aktuální v době, ze které tato literatura pochází, ale 

s časem, změnou životního stylu lidí a technologickým pokrokem se celková potřeba kyslíku 

pro dostatečné okysličení organismu při různé zátěži zvýšila, čímž se zvýšila i celková 

spotřeba vzduchu. 

Na zvýšení spotřeby vzduchu se podílí tři hlavní faktory. Prvním z těchto faktorů je 

výrazné promítnutí technologického pokroku do výstroje a výzbroje hasičů, a to včetně 

používané dýchací techniky. V době prvního měření existovaly pouze rovnotlaké dýchací 

přístroje. Hrozilo u nich vdechnutí nebezpečných zplodin hoření v případě netěsnosti 

obličejové masky nebo nějakého ze spojů mezi plicní automatikou, umístěnou na zádovém 

nosiči, a obličejovou maskou. Naproti tomu v případě přetlakových přístrojů používaných 

v dnešní době je ochrana uživatele posílena na úkor úniků vzduchu. V obličejové masce 

uživatele je neustále udržován mírný přetlak, to v případě netěsnosti zamezí vniknutí 

nebezpečných plynů do uživatelovy masky na úkor drobného úniku vzduchu. V případě 

přetlakového přístroje je větší spotřeba dána i jeho konstrukcí, principem funkce. Vzduch 

z tlakové láhve se dávkuje v mírném přetlaku, proto je daleko snazší se nadechnout, což ještě 

více umocňuje uživatelovu plicní ventilaci, kdežto u rovnotlakého dýchacího přístroje jsme 

museli pro nadechnutí vynaložit daleko větší úsilí.  
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Druhým faktorem je vývoj osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen 

„OOPP“). Dřívější OOPP neměly zdaleka takové ochranné vlastnosti jako ty v dnešní době. 

Na druhou stranu bylo lépe odváděno tělesné teplo a nedocházelo tak snadno k přehřátí 

organismu. Kdežto v dnešní době jsou ochranné vlastnosti OOPP na vysoké úrovni na úkor 

horšího odvodu tepla od těla. Při práci narůstá tepelná zátěž působící na fyzickou i psychickou 

stránku hasiče, tím pádem se i nezanedbatelně zvyšuje spotřeba vzduchu. Nedostatečný odvod 

tepla z těla může vést až k přehřátí organismu.  

Třetím faktorem je změna přístupu k pohybovým aktivitám. V dřívější době byli lidé 

zvyklí na pohyb, ať už při práci nebo při sportu. Byli tedy trénovaní a fyzicky odolnější. 

Většina dnešních lidí je mnohem pohodlnější, všude jezdí autem, celé dny prosedí u televize 

nebo u počítače a do posilovny chodí proto, aby dobře vypadali, ale ve výsledku pro práci 

hasiče jen dobře vypadat nestačí. To se hodně projevuje na spotřebě vzduchu při různých 

zátěžích. 

V Tab. 23 je uvedena hodnota průměrné spotřeby vzduchu při měření klidové zátěže, 

kterou jsem naměřil dvojnásobně vyšší, než uvádí současná odborná literatura. V Tab. 24 

a Tab. 25 jsou uvedeny činnosti a průměrná spotřeba vzduchu při jejich vykonávání společně 

s celkovou průměrnou spotřebou v dané zátěži. Tab. 26 uvádí celkové shrnutí a porovnání 

výsledků zpracovaných v mé bakalářské práci a výsledků publikovaných v literatuře 

„Chemicko-technická služba Hasičského záchranného sboru ČR. I. Protiplynová služba.“ od 

Rostislava Julinka [3]. V mých výsledcích záměrně neuvádím rozmezí hodnot. Vzhledem 

k nepřebernému množství vlivů ovlivňujících měření a individuální spotřebu vzduchu jedince 

v každém okamžiku činnosti, kterou provádí, je rozdíl ve spotřebě 1 – 2 l/min zanedbatelný, 

z tohoto důvodu si dovoluji výsledky zaokrouhlit a uvést v Tab. 26 absolutní průměr ze všech 

měření. 
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Tab. 23 Spotřeba vzduchu při kl idové zátěži  

Klidová zátěž Spotřeba vzduchu [l/min] 

HS Pacov – sezení na místě 20,0 

Průměrná spotřeba 20,0 

Tab. 24 Spotřeba vzduchu při střední zátěži  

Střední zátěž Spotřeba vzduchu [l/min] 

HS Pacov – motání hadic 51,3 

HS Pacov – chůze do schodů 48,8 

HS2 Ostrava-Fifejdy – výcvikový polygon 50,7 

Průměrná spotřeba 50,3 

Tab. 25 Spotřeba  vzduchu při vysoké zátěži  

Vysoká zátěž Spotřeba vzduchu [l/min] 

FBI – soustava činností 65,2 

HS Pacov – přenášení břemene 70,2 

HS Pacov – dopravní nehoda s přítomností RA látky 64,7 

Průměrná spotřeba 66,7 

Tab. 26 Shrnutí  a  porovnání výsledků  

 

 

Možnost uplatnění výsledků vidím například při školeních techniků chemické služby 

v rámci odborné přípravy jednotek požární ochrany, výuce na školách zaměřených na požární 

ochranu nebo popřípadě vyučování na kurzech nositele dýchací techniky. Lidé, kteří o tomto 

tématu nevědí nic, nebo jen velmi málo a nedokážou odhadnout svou spotřebu vzduchu, si 

mohou alespoň představit, okolo jakých hodnot by se jejich spotřeba mohla pohybovat.  

Stupeň zatížení 

Spotřeba vzduchu – 

současná odborná 

literatura 

Spotřeba vzduchu – Bareš 

Klidová zátěž 8 – 10 [l/min] 20 [l/min] 

Střední zátěž 30 – 40 [l/min] 50 [l/min] 

Vysoká zátěž 40 – 50 [l/min] 65 [l/min] 
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Obr. D.1 Procentuální  rozložení tepové frekvence   


