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Anotace 
 

HEISER, J. Ochrana dýchacích cest při zásazích JPO : Diplomová práce. Ostrava : VŠB – 

TU Ostrava, FBI, 2010. 55 s. 

 

 Diplomová práce se zabývá problematikou filtračních prostředků pro ochranu 

dýchacích cest zasahujících jednotek PO a zachraňovaných osob. Práce je rozdělena do pěti 

kapitol. V první kapitole je uvedeno rozdělení dýchací techniky u HZS ČR a její stručný 

popis. Druhá kapitola se věnuje základům fyziologie dýchaní člověka. Třetí kapitola uvádí 

statistiku použití jednotlivých prostředků a výsledky dotazníkového průzkumu v této oblasti. 

Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny bezpečnostní podmínky pro nasazení filtrační dýchací 

techniky. Pátá kapitola porovnává jednotlivé typy prostředků a navrhuje nejvhodnější 

prostředky pro plošné pokrytí. Závěrem jsou shrnuty poznatky a výsledky práce a naznačeny 

další možnosti vývoje této oblasti.  

 

Klíčová slova : Dýchací přístroj, filtr, respirátor, úniková kukla, záchrana osob 

 

 

HEISER, J. Respiratory track protection during fire brigade intervensions : Graduation 

thesis. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, FBI, 2010. 55 s. 

 

This graduation thesis deals with problems of filtering devices used for the protection 

of firemen’s airways and people who are being rescued. This thesis is divided into 5 chapters. 

The division of breathing devices used by the fire department HZS CR and its brief 

description is mentioned in the first chapter. The second chapter concerns basics of 

physiology of person’s breathing. The third chapter talks about statistics of using of particular 

devices and results of questionnaire research in this area. The forth chapter concerns the 

safety conditions of putting filtering devices on and the fifth chapter compares particular types 

of devices and suggests the most suitable devices for a global coverage. The summary of 

observation and results and the indication of further options of a development are mentioned 

in the end of this thesis. 

 

Key words: breathing aparatus, filter, respirator, rescue hood, rescuing of people
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Úvod 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je důležitou povinností zaměstnavatele 

v každém pracovním odvětví [38]. U zásahu jednotek požární ochrany (dále jen „jednotek 

PO“) jde jak o ochranu zasahujících hasičů, tak i o ochranu zachraňovaných osob. Ochrana 

dýchacích cest je velmi důležitou součástí výstroje hasiče. Každý člověk potřebuje pro přežití 

zachovat tři základní životní funkce, tj. krevní oběh, dýchání a vědomí [47]. Vdechování 

vzduchu obsahující nadlimitní množství škodlivin nepřispívá k dobrému zdraví a při 

vysokých koncentracích může narušit základní životní funkce. 

 

Zásahy jednotek PO jsou často prováděny v nedýchatelném prostředí, proto je ochrana 

dýchacích cest velmi důležitá. U jednotek PO existuje několik způsobů ochrany dýchacích 

cest. Nejběžnější je použití vzduchového dýchacího přístroje [36]. V posledních letech u 

jednotek PO dochází k častějšímu využívaní filtračních dýchacích prostředků [75].  

 

Tato diplomová práce si klade za cíl popsat a více systematizovat možnosti využití 

filtračních prostředků pro ochranu zasahujících hasičů i zachraňovaných osob. Také porovnat 

filtrační a izolační princip ochrany dýchacích cest včetně finanční náročnosti. Finanční 

prostředky vynakládané na požární ochranu v ČR jsou omezené cca 0,25% HDP [36]. Proto je 

třeba prostředky ochrany dýchacích cest hodnotit nejen po technické, taktické a praktické 

stránce, ale také z finančního hlediska.  

 

Pro širší pochopení problematiky ochrany dýchacích cest jsem poznatky získával 

nejen z literatury a údajů výrobců, ale i z osobních konzultací s odborníky a také z dotazníku 

určeného pro krajské vedoucí chemické služby. 

 

Výstupem této diplomové práce je návrh nejvhodnějšího prostředku k vyvádění osob 

ze zakouřených prostor a výběr nejvhodnějšího respirátoru (filtrační polomasky) pro potřeby 

HZS ČR. 
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Rešerše 
Ochrana dýchacích cest je poměrně široké téma. Obvyklými a nejčastějšími prostředky 

pro ochranu dýchacích cest u zásahu jednotek PO jsou vzduchové dýchací přístroje [36]. 

Doplňkovou a dnes již řídce používanou skupinou jsou kyslíkové dýchací přístroje. Informace 

o obou typech těchto dýchacích přístrojů jsou dostupné např. v literatuře [6],[8],[10],[12]. Na 

téma vzduchových dýchacích přístrojů je na VŠB TU-O zpracováno několik bakalářských a 

diplomových prací [74],[83],[78],[77],[84].  

 

Základní literaturou v oblasti chemické služby je Řád chemické služby [81]. Ukládá 

povinnosti, lhůty a pravidla pro zacházení s prostředky chemické služby. Článek 9 pojednává 

o používání filtračních dýchacích prostředků.  

 

  V oblasti ochranných filtrů a respirátorů je publikací méně. Asi nejvýznamnějším 

autorem v Česku je Vlastimil Sýkora z Institutu ochrany obyvatelstva. Dlouhodobě zkoumal 

malé ochranné filtry (MOF) a možnosti jejich použití po uplynutí doby životnosti. Autor 

zjistil, že při dodržení podmínek skladování jsou filtry dále použitelné bez zjevného zhoršení 

parametrů i překročení životnosti [25],[23]. Autor také často publikuje v časopise 112 na téma 

ochrany dýchacích cest [24]. Literatura v oblasti individuálních prostředků k ochraně 

dýchacích cest je dostupná např. v publikacích [11],[16],[14].  

 

Obtížněji dostupná je konkrétní literatura zabývající se respirátory, vyváděcími 

maskami nebo použitím filtračních dýchacích prostředků u hasičů. Filtračními dýchacími 

prostředky v oblasti BOZP se podrobněji zabývá literatura [18]. Je zde rozvedena 

problematika respirátorů i ochranných filtrů. Nejnovější monografie (z roku 2009) [75] uvádí 

výčet jednotlivých únikových a sebezáchranných přístrojů jak filtračních, tak izolačních.  

 

Po prostudování dostupné literatury jsem usoudil, že velmi důležitým zdrojem informací 

v problematice ochrany dýchacích cest jsou návody a informace poskytnuté výrobci, případně 

konkrétní testy a studie z této oblasti [13]. Neopomenutelným zdrojem informací jsou normy 

zejména ČSN EN [39],[40],[41]. 
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1 Dýchací technika u HZS ČR 
Při snaze o zmapování historie ochrany dýchacích cest jsem narazil na první 

sofistikované přístroje v druhé polovině 19. století [74]. Dá se však důvodně předpokládat, že 

si lidé chránili dýchací orgány jednoduchými prostředky již dříve. Rozvoj ochrany dýchacích 

cest během 20. století přináší zejména důlní záchranářství – kyslíkové přístroje, potápění – 

vzduchové přístroje a války – filtrační dýchací přístroje. V průmyslu dochází k rozšíření 

respirátorů a filtračních dýchacích přístrojů. U jednotek PO jde o kombinace všech výše 

uvedených prostředků [10].  

 

1.1 Rozdělení dýchacích prostředků 

Prostředky ochrany dýchacích cest se dělí na dvě hlavní skupiny – filtrační dýchací 

prostředky závislé na okolním ovzduší a izolační dýchací přístroje nezávislé na okolním 

ovzduší [75]. Tato kapitola si neklade za cíl kompletně obsáhnout všechny druhy dýchacích 

prostředků – problematika je velice obsáhlá a některé prostředky jsou primárně určeny pro 

průmysl nebo pro ochranu obyvatelstva. Cílem je seznámit čtenáře s nejběžněji používanými 

dýchacími prostředky ve výbavě HZS ČR. Pro snazší orientaci v problematice uvádím několik 

definic: 

 

Dýchací přístroj – ochranný prostředek dýchacích cest, který umožňuje dýchání 

v prostorách, kde je ovzduší nedýchatelné. 

Filtrační dýchací prostředky – dělí se na filtrační dýchací přístroje, respirátory 

(filtrační polomasky) a ochranné roušky.  

Filtrační dýchací přístroj - zařízení, které filtruje vdechovaný vzduch. Zařízení je buď 

s nuceným nebo bez nuceného přívodu vzduchu.  

Izolační dýchací přístroj – přístroj umožňující jeho uživateli dýchat nezávisle na 

koncentraci kyslíku v okolním ovzduší. Dělí se na autonomní a neautonomní. 

Uživatel dýchací techniky - každá osoba, která používá dýchací techniku (prostředky) 

a splňuje stanovené kvalifikační požadavky a zdravotní podmínky [81]. 

 

Možností, jak rozdělit dýchací přístroje, je celá řada. Pro svou práci jsem použil 

základní rozdělení na filtrační DP a izolační DP uvedené v literatuře [75].  

 



4 

Izolační dýchací přístroje: 

       Neautonomní: 

- Hadicový dýchací přístroj: 

o S přívodem vzduchu a maskou, polomaskou nebo ústenkou bez nuceného 

přívodu vzduchu nebo s ručním pohonem; 

o S nuceným přívodem vzduchu na motorový pohon s kuklou. 

- Hadicový dýchací přístroj na tlakový vzduch: 

o S připojením na masku, polomasku nebo ústenku; 

o S připojením na kuklu; 

o S přívodem tlakového vzduchu nebo s přívodem čistého (netlakového) 

vzduchu s připojenou kuklou určenou pro otrýskavací práce; 

o Lehkého typu s maskou, polomaskou nebo čtvrtmaskou; 

o Lehkého typu s přilbou nebo kuklou. 

 

      Autonomní: 

- S otevřeným dýchacím okruhem: 

o Na tlakový vzduch; 

o Potápěčské na tlakový vzduch. 

- S uzavřeným dýchacím okruhem: 

o Na tlakový kyslík nebo směs tlakového kyslíku a dusíku. 

 

      Únikové: 

- S otevřeným dýchacím okruhem: 

o Autonomní DP na tlakový vzduch s obličejovou maskou nebo ústenkou; 

o Autonomní DP na tlakový vzduch s kuklou. 

- S uzavřeným dýchacím okruhem: 

o Autonomní DP s tlakovým kyslíkem; 

o Autonomní DP s chemicky vyvíjeným kyslíkem. 
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Filtrační dýchací přístroje: 

      Bez nuceného přívodu vzduchu: 

- Masky, polomasky, čtvrtmasky, ústenky s filtry; 

- Sebezáchranné přístroje: 

o Únikové filtrační DP s kuklou proti ohni; 

o Sebezáchranné filtrační dýchací přístroje. 

- Lícnicová část z filtračního materiálu:  

o Filtrační polomasky k ochraně proti částicím; 

o Filtrační polomasky s ventily proti částicím nebo proti plynům a částicím; 

o Filtrační polomasky bez výdechového ventilu s vyměnitelnými filtry na 

ochranu proti plynům a částicím nebo pouze proti částicím. 

      S nuceným přívodem vzduchu: 

- Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo kukle; 

- Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce, 

čtvrtmasce. 

 

1.2 Vzduchové dýchací přístroje 

Autonomní vzduchové dýchací přístroje s otevřeným dýchacím okruhem jsou 

v současné době nejběžnějším prostředkem ochrany dýchacích cest u jednotek PO [36]. Počet 

zásahů ve vzduchových dýchacích přístrojích dlouhodobě stoupá. V roce 2009 jich bylo 5225 

[36]. V České republice převažují u HZS krajů dýchací přístroje od firmy Dräger (viz kapitola 

3.1). Tyto přístroje mají přetlakovou automatikou a druhý středotlaký vývod. Druhý 

středotlaký vývod umožní např. nouzové napojení plicní automatiky druhého hasiče, vyvádění 

osob ze zakouřených prostor pomocí plicní automatiky a masky, nebo pomocí vyváděcí kukly 

se stálou dávkou dodávaného vzduchu (dále jen kukla se stálou dávkou). Autonomní izolační 

vzduchové dýchací přístroje nebudou více rozváděny, protože nejsou stěžejní součástí této 

práce. 

 

1.3 Kyslíkové dýchací přístroje 

U HZS ČR se používají kyslíkové DP se stlačeným kyslíkem a s pohlcovačem CO2. 

Výhodou těchto přístrojů je delší ochranná doba ve srovnání se vzduchovým DP. Počet 

zásahů s použitím kyslíkového dýchacího přístroje u HZS ČR dlouhodobě klesá, v roce 2009 
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byly 4 tyto zásahy. Větší využití kyslíkových dýchacích přístrojů je zejména u Báňských 

záchranářů [74]. Kyslíkové dýchací přístroje u HZS ČR jsou využívány prioritně u 

dlouhodobých zásahů a u zásahů s dlouhou nástupní dobou. Pro běžné zásahy jednotek PO 

plně dostačuje izolační vzduchový DP. Jeho provoz je výrazně levnější a pro uživatele 

komfortnější než provoz kyslíkového DP. Z výše uvedených důvodů nebudou dále rozváděny 

ani kyslíkové dýchací přístroje.  

 

1.4 Filtrační polomasky 

Filtrační polomaska je jednoduchý druh filtračního prostředku používaný k ochraně 

uživatele proti vdechování pevných částic a kapalných aerosolů na bázi vody a oleje. Tento 

prostředek se dle Řádu CHS [81] nazývá „respirátor“, dle normy ČSN EN [40] je pro tyto 

prostředky užíván pojem „filtrační polomaska“. Tato norma dělí filtrační polomasky1 do tří 

skupin. 
 

Tab. 1 Dělení filtračních polomasek dle ČSN EN 149 [40], [67], [75], [20] 

Typ filtrační 

polomasky 

Tolerovaná 

netěsnost v 

% 

Jmenovitý ochranný 

koeficient, násobek 

PEL (NPK – P) 

Snížení 

intenzity 

prachu o % 

Omezení použití 

FFP1 25 4x 75 

ne proti rakovinotvorným, 

radioaktivním částicím, 

mikroorganismům (bakteriím, 

virům, plísním a jejich sporám) a 

enzymům 

FFP2 11 10x 90 
ne proti radioaktivním částicím, 

virům a enzymům 

FFP3 5 50x 98 
zachycuje viry a enzymy i velmi 

jemné prachy 

 

Legenda k Tab. 1 

NPK - P ……… Nejvyšší přípustná pracovní koncentrace na pracovišti [mg/m3] 

PEL ……… Přípustný expoziční limit [mg/m3] 

 

 

                                                
1 V této práci bude dále užíván pojem převzatý z Řádu CHS „respirátor“. 
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Respirátor je vyroben z filtračního materiálu, který zachytává částice a k uživateli 

prochází filtrovaný vzduch. Respirátory jsou určeny pro jednorázové použití, doba použití 

záleží na doporučení výrobce a je závislá na koncentraci prachu (aerosolu) na pracovišti a 

aktivitě uživatele. Při zobecnění se dá říct, že respirátor lze užít po dobu 8 hodinové směny.  

Pokud dojde k nadměrnému nárůstu dechového odporu nebo k porušení těsnosti, je třeba 

respirátor okamžitě vyměnit [46].  

 

Respirátory jsou vyráběny ve verzi bez výdechového ventilu (levnější varianta) a 

s výdechovým ventilem – snižuje výdechový odpor. Výhodou respirátorů bez ventilu je 

„obousměrné fungování“2. Dále jsou vyráběny respirátory s aktivním uhlím, které jsou 

schopny zachycovat pachy. Respirátory označené písmenem „D“ jsou navíc testovány proti 

zanášení dolomitovým prachem.  

 

 
Obr. 1 – Respirátor typu FFP2 s ventilem Refil 631[52] 

 

U jednotek PO se respirátory používají pro odfiltrování pevných částic (například 

mechanických částic při vyhrabávání osob ze sutin domů), při dopravních nehodách (při 

rozbrušování, nebo při řezání skla) a mnoha jiných činnostech, kde se vyskytuje velké 

množství prachu nebo aerosolu. Dalším možným využitím respirátoru je ochrana pracovníka 

na úseku zjišťování příčin požáru při ohledání požářiště (po dokončení likvidačních prací). Na 

požářišti se v popelu nachází velké množství karcinogenních látek, které respirátor zachytí a 

tím uživatele ochrání. Respirátory typu FFP3 je možno použít i proti virovým částicím a 

                                                
2 U respirátorů bez výdechového ventilu neprochází viry a bakterie ani ze vzduchu k uživateli (infikování 

uživatele), ale ani od uživatele do vzduchu (infikování okolí). Tuto výhodu však u jednotek PO téměř 

nevyužijeme, tato výhoda je spíše použitelná v oblasti zdravotnictví a zdravotního výzkumu. 
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bakteriím, je však třeba zasahující hasiče vybavit ještě doplňkovou ochrannou - brýlemi a 

jednorázovým oděvem3.  

 

Na českém trhu jsou dostupné respirátory více firem (jen namátkou 3M, Dräger, Refil, 

Sagre, MSA Auer, Modlex, Venitex a mnoho dalších). Respirátory jsou vyráběny v 

univerzální velikosti (např. firma 3M, Refil) nebo v několika velikostech (např. Dräger S/M a 

M/L). Většina respirátorů je v oblasti kořene nosu vybavena těsnící svorkou, kterou se 

respirátor dotvaruje a dojde ke zvýšení těsnosti.  

 

Respirátory jsou filtrační ochranné pomůcky, tzn. jsou závislé na okolním ovzduší. 

Použití respirátoru je omezeno množstvím kyslíku ve vzduchu a zároveň nechrání proti 

plynným škodlivinám. Výrobci standardně mají nastavenou minimální hranici kyslíku na 

17%, ale např. firma Dräger má v návodu výrobce stanovenou minimální hranici kyslíku na 

19,5%. Při běžných zásazích jednotek PO na otevřených prostranstvích se pokles kyslíku 

nepředpokládá. K tomu by mohlo dojít v malých uzavřených prostorech nebo při úniku 

nějakého plynu nebo páry, která bude těžší než vzduch. Filtrační dýchací prostředky nesmí 

být použity k ochraně v prostředích, kde není známo složení a koncentrace škodlivin v 

ovzduší.  

 

Hlavní výhodou respirátorů je účinná ochrana před mechanickými částicemi a aerosoly 

a zároveň minimální fyzická náročnost pro uživatele. Odpadá nadměrná fyzická zátěž a 

časové omezení, které by připadalo v úvahu při použití VDP. Zároveň má uživatel větší 

pohyblivost a snadno se dostane i do úzkých prostorů, ve kterých by byl VDP překážkou. Tím 

se zvýší komfort zasahujících jednotek PO a dojde ke zvýšení efektivity práce. Při poměrně 

nízké pořizovací cenně (30-200 Kč viz kapitola 5.1) se dá říct, že respirátor je lehký, levný a 

pohodlný prostředek pro ochranu dýchacích cest před mechanickými částicemi a tudíž velmi 

vhodný u těchto typů zásahů.  

 

Ochrana osob před prachem je důležitá. Některé prachy se v plicích nenávratně usazují 

a způsobují tak zdravotní komplikace, které se zvyšují akumulováním expozice při 

                                                
3 V případě podobných událostí většího rozsahu, jako bylo např. nebezpečí ptačí chřipky, SARS a podobně, 

vychází doporučení vydávané Státním zdravotním ústavem. Respektive Generální ředitelství HZS ČR stanoví 

postup, jakým způsobem a s jakými ochrannými prostředky zasahovat. 
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opakovaných zásazích. Některé částice jsou viditelné pouhým okem, jiné vůbec nevidíme – 

ale mohou být extrémně nebezpečné: dráždí nos, krk, horní dýchací cesty, ale také mohou 

pronikat hluboko do plic a odtud vnikat přímo do krevního oběhu. Vdechování takových 

částic může způsobit akutní nebo trvalé poškození zdraví. Čím jsou částice menší, tím déle se 

vznášejí ve vzduchu a vdechováním se usazují hlouběji v plicích. Pokud jde o jemné prachy 

(kovový prach, zdivo) nebo dlouhodobou expozici (vyhledávání osob ze sutin), je ochrana 

dýchacích cest nezbytná [13],[73]. 

 

1.5 Prostředky pro vyvádění osob ze zakouřených prostor 

Při některých typech požárů je nutné zachraňovat osoby, které jsou uvězněny v budově, 

a tyto osoby vyvádět na volné prostranství přes zakouřený prostor. K tomu to účelu se u HZS 

ČR využívají různé prostředky: 

 

1.5.1 Filtrační únikové kukly 

Filtrační únikové kukly (dále jen filtrační kukly) jsou definovány normou [41] jako 

dýchací filtrační sebezáchranný únikový prostředek s kuklou proti ohni. Kukla se většinou 

skládá ze zorníku, kapuce, filtru, vnitřní polomasky, těsnícího a upínacího systému. Vyrábí se 

ve dvou provedeních: Stacionární pro umístění kukly na stěnu a přenosné osobami (většinou 

na opasku). Samotné kukly se neliší, rozdíl je v obalu a skladování filtrační kukly. Pro využití 

u HZS ČR připadá v úvahu využití kukel v přenosných obalech. Toto provedení se označuje 

písmenem „M“. Požadavky na ochrannou dobu únikových kukel jsou minimálně 15 minut, 

kukla musí být vyrobena ze samozhášivého materiálu a musí umožnit dorozumívání (pokud 

kukla není vybavena ústenkou). Kukly jsou definovány jako únikové, nikoli jako pracovní 

prostředky [41]. 

 

Ve vybavení HZS krajů jsou zastoupeny filtrační kukly dvěma výrobci (viz kapitola 3). 

Jedná se o MSA Auer s výrobkem S – Cap a Dräger s výrobkem Parat C. Na českém trhu je 

ještě výrobek firmy Duram Rubber Products s výrobkem Cogo, není mi však známo, že by 

byla ve výbavě HZS krajů.  

 

Tyto filtrační kukly jsou dle vyjádření zastoupení firmy MSA Auer primárně určeny a 

vyráběny pro použití k samostatnému úniku osob. Osoby, které ohrožuje kouř, tyto kukly 
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použijí a samostatně uniknou z ohroženého prostoru (např. průmyslové haly, hotely…). Tyto 

kukly jsou osobám dostupné např. v hotelových pokojích nebo na jiných místech (únikové 

cesty). Některé jednotky HZS krajů používají tyto kukly jako vyváděcí prostředek osob ze 

zakouřených prostor. 

 

1.5.2 Přípojka na druhý středotlaký výstup 

Existují dvě možnosti vyvádění osob přes druhý středotlaký výstup ze vzduchového 

dýchacího přístroje: druhá maska s plicní automatikou nebo kukla se stálou dávkou. 

 

Kukla se stálou dávkou 

Výrobce Dräger označuje vyváděcí kuklu se stálou dávkou přiváděného vzduchu (dále 

jen kukla se stálou dávkou) jako „Rescue Hood“, MSA Auer tento výrobek označuje jako 

„Respi Hood“. Je to v podstatě obdobná kapuce jako u filtrační kukly, ale místo filtru je zde 

umístěná tryska se stálým průtokem vzduchu cca 45l/min. Průtokem vzduchu se v kukle 

vytvoří přetlak a přebytečný nebo vydechnutý vzduch uniká netěsnostmi mimo kuklu (do 

okolního ovzduší). 

 

 
Obr. 2 - Respi Hood MSA Auer [71] 

 

Maska s plicní automatikou 

Celoobličejová maska s náhlavním křížem a s plicní automatikou je další možností, 

jak vyvádět osoby ze zakouřených prostor. Automatika může být přetlaková i rovnotlaká, 

většina HZS krajů používá automatiku přetlakovou (viz kapitola 3.1.1). 
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1.5.3 Autonomní dýchací přístroj 

Další možností, jak vyvádět osoby ze zakouřených prostor, je samostatný dýchací 

přístroj s vhodnou lícnicí. Vhodný k tomuto účelu je například DP Saturn S2, ale v podstatě 

lze použít každý autonomní izolační vzduchový dýchací přístroj ve výbavě jednotek PO.  

 

1.6 Ochranné filtry 

Ochranné filtry fungují pouze ve spojení s vhodnou lícnicí (většinou celoobličejovou 

maskou). Protiplynové, kombinované a speciální filtry většinou fungují na následujícím 

principu:  

 

Filtrace – oddělování pevných částic a aerosolů od nosného plynu (vzduchu) 

procházejícího přes filtrační materiál. 

 

Fyzikální adsorpce – zachycovaná látka kondenzuje uvnitř mikroporézní struktury 

(většinou na struktuře aktivního uhlí4). 

 

Chemosorpce – většinou na mikroporézní struktuře aktivního uhlí je nanesena látka 

(skupina látek) – impregnant. Dochází k reakci mezi zachycovanou látkou a impregnantem. 

Vzácné plyny, kyslík a dusík prakticky nejsou účastni těchto procesů, a tak zbavené škodlivin 

volně procházejí sorpčním složením filtru [80].  

 

Ochranné filtry mají speciální značení, které musí být písemně i barevně uvedeno na 

každém těle filtru. Lze tak snadno rozpoznat pro jaký druh škodlivin je filtr určen. Existují i 

filtry jen proti částicím, které nahrazují respirátory. Většina filtrů není určena pro ochranu 

proti oxidu uhelnatému. Další vyznačený údaj na těle ochranného filtru je minimální 

rezistenční doba filtru – minimální doba použití filtru, která byla pro dané látky za přesně 

určených technických podmínek výrobcem laboratorně stanovena. Dalším údajem uvedeným 

na filtru je třída filtru [39]. Více o značení ochranných filtrů (viz Příloha 2). 

 

                                                
4 Aktivní uhlí má adsorpční plochu, která činí cca 130 000m2 na 100g [80]. 
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Velmi důležitým parametrem je typ závitu, kterým je ochranný filtr opatřen. Filtr je 

totiž možné použít jen v kombinaci s příslušnou lícnicí a spojení probíhá pomocí závitu Rd 

(40x1/7“) nebo 0Z (40x4mm).  

 

1.6.1 Malé ochranné filtry  

Malé ochranné filtry (dále jen MOF) přešly od Civilní obrany pod správu HZS ČR úsek 

ochrany obyvatelstva. MOF jsou kombinované filtry určené pro ochranu před hrozbou NBC a 

jinými látkami (nejnovější filtr MOF 6 má taktickou charakteristiku A2B2E2K2NOP3D viz 

Příloha 2). S využitím těchto filtrů se počítá zejména pro ochranu složek IZS, důležité složky 

státu, děti do 18 let, nemocnice atd. Ve skladech HZS ČR je cca 1 300 000 ks MOF – 

výrobcem je Sigma Lutín [25]. SIAŘ [82] stanovuje nakládání s MOF a určuje způsob 

testování MOF, které mají již po době životnosti.  

 

Dohlížením nad MOF je pověřena základna logistiky Olomouc a testováním MOF 

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Filtry mají výrobcem stanovanou životnost 20 

let, ale některé filtry ve skladech pocházejí již z přelomu 70. a 80. let 20. století. Testování 

starých filtrů prokázalo, že většina z nich stále splňuje předepsané parametry a jejich 

životnost může být tedy prodloužena, pokud budou skladovány v původním neporušeném 

obalu a za vhodných skladovacích podmínek (zejména vlhkost) [25]. 

 

Omezení MOF je jako u všech filtračních přístrojů: Dostatečný obsah kyslíku nad 17%, 

znalost druhu uniklé nebezpečné látky a těsnost celoobličejové masky. Je důležité si 

uvědomit, že tyto filtry nepohlcují oxid uhelnatý. Nelze je tedy použít v podmínkách požáru. 

Jejich potenciální využití může být např. při úniku chloru nebo jiných látek, na které jsou 

filtry určeny. Většina MOF je opatřena závitem OZ 40x4 mm, jen velmi malá část je opatřena 

závitem typu Rd 40 x 1/7“. K příslušnému filtru musí být přiřazena i lícnice masky se stejným 

typem závitu. V SIAŘi [82] je navrženo použít MOF i u zásahu. 

 

Orientační doba použití ochranného filtru včetně (MOF filtru) závisí na koncentraci a 

spektru škodlivin, relativní vlhkosti a teplotě vzduchu, množství prachových a aerosolových 

částic a na spotřebě vzduchu a typu filtru. Orientační rezistenční dobu filtru lze určit 

z následujícího vztahu [80].   
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T =  DSK*1000/(P*C) 

 

T ………………... Orientační doba použití [min] 

DSK ………………... Dynamická sorpční kapacita filtru – 

množství látky, které se zachytí na náplni 

filtru za přesně definovaných podmínek 

[g] 

P ………………... Průtok vzduchu (spotřeba vzduchu) [l/min] 

C ………………... Koncentrace škodlivin [mg/l] 
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2 Dýchání a kyslík ve vzduchu 
Tato diplomová práce se z velké části zabývá filtračními dýchacími prostředky. Pro 

správné pochopení možnosti nasazení filtračních dýchacích prostředků je třeba se blíže 

seznámit se složením atmosféry, s fyziologií dýchání a s vlivem kyslíku na lidský organizmus.  

 

Složení atmosféry při povrchu Země je 78,1 % dusíku, 20,9% kyslíku, 0,9% argonu, 

0,1% jiných plynů [44]. Lidské tělo a jeho správná funkce závisí mimo jiné na dostatku 

kyslíku v mozku a v jiných tkáních. Při nedostatku kyslíku se dostavují negativní odezvy 

organizmu jako je dušnost, malátnost, ztráta vědomí až smrt [15].  

 

2.1 Fyziologie dýchání 

Dýchání u člověka je nezávislé na vědomí a vůli (lze však vědomě zadržet nebo zrychlit 

dech). Řídícím orgánem je centrum dýchaní v mozku, které podle koncentrace kyslíku a oxidu 

uhličitého v krvi reguluje frekvenci dýchání. Dýchání rozdělujeme na: 

o Dýchání vnější – výměna dýchacích plynů mezi organizmem a vnějším prostředím; 

o Dýchání vnitřní – přenos kyslíku krví (oxidace živin) [6],[53]. 

 

Nádech a výdech umožňuje pohyblivý hrudní koš a bránice. Tahem žeberních svalů se 

hrudní koš se rozpíná, v plicních tkáních nastává podtlak a plíce jsou přeplněny tlakem plynů 

z vnější atmosféry. Při výdechu je proces opačný, hrudní koš se stahuje a přetlakem vytlačuje 

vzduch z plic do okolní atmosféry. Zároveň při nádechu i výdechu pracuje bránice (napíná se 

a povoluje) [6].  

 

Plíce člověka jsou párovým orgánem, který zabezpečuje přeměnu plynů, tj. umožňují 

vazbu kyslíku na hemoglobin a vyloučení oxidu uhličitého jako konečného produktu látkové 

výměny. Okysličení krve (výměna CO2 a O2) se odehrává v plicních sklípcích (alveolách). 

Průměrná velikost alveoly je asi 0,3 mm. Na přenosu kyslíku v těle člověka se nejvíce podílí 

červené krevní barvivo (hemoglobin). Vzduch obsahující kyslík proniká při dýchání až do 

plicních sklípků, které jsou na povrchu protkány velkou plochou cév. Tlakem plynu z 

vdechovaného vzduchu se malé množství kyslíku rozpouští v krevní plazmě. Kyslík je 

absorbován hemoglobinem červených krvinek a váže se v jeho molekulách na atomy železa. 

Kyslíkem nasycené krvinky pronikají do všech tkání a orgánů v těle, kde se v kapilárách 
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(úzký prostor pro průchod pouze jedné krvinky) dostávají do kontaktu s tkání o nízkém 

parciálním tlaku kyslíku, který se během látkové výměny neustále spotřebovává. Podle 

fyzikálních zákonů proniká kyslík z místa s vyšší koncentrací do místa s nižší koncentrací, tj. 

z krve do tkání a oxid uhličitý z tkání do krve. Červené krvinky odnášejí oxid uhličitý žilným 

systémem zpět do plic, kde výměna plynu začíná znovu tím, že oxid uhličitý je plícemi 

vydechován a na hemoglobin se váže kyslík [6]. 

 

Složení plic: 

o Průdušnice (trachey); 

o Průdušky (bronchy); 

o Průdušinky (bronchioly); 

o Plicní sklípky (alveoly). 

 

Plíce představují párový, dvojitý orgán. Pravá plicní část se dělí na tři laloky, levá (menší) 

na dva laloky. Plocha plic je asi 80 – 100 m2  [6],[5]. 

 

Množství vdechovaného vzduchu se nazývá minutová ventilace. Vypočítá se z dechového 

objemu násobeného dechovou frekvencí. V klidu je minutová ventilace cca 7,5l/min a 

dechová frekvence cca 15 vdechů. Alveolární ventilace je cca 5,25 l/min, rozdíl připadá na 

ventilaci mrtvého prostoru (prostor mezi ústy a plicními sklípky, tento vzduch neokysličuje 

krev, ale dostává se do dýchacích cest). Minutová ventilace se může zvýšit zvětšeným 

dechovým objemem a zrychlením dechové frekvence na 120 – 170 l/min – maximální 

minutová ventilace. Vdechovaný vzduch obsahuje 20,9 % O2 a 0,03 % CO2. Vydechovaný 

vzduch obsahuje 17 % O2  a 3,5 % CO2  [53]. Velmi důležitým faktorem je minutová spotřeba 

(ventilace) vzduchu. Tato hodnota úzce souvisí s nasazením DP a ochrannou dobou. 
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Tab. 2 - Spotřeba látek při dýchání [54] 

Sledovaná hodnota Klidová zátěž Střední zátěž Těžká zátěž Špičková zátěž

Plicní ventilace [l/min] 0,6 25 50 70

Dechová frekvence [x/min] 15 20 25 30

Spotřeba kyslíku [l/min] 0,23 1,14 2,22 3,16

Vydechnutý CO2 [l/min] 0,2 1 2 3

Energetický výdej [kJ/min] 4,69 23,24 45,85 65,73
 

 
Tab. 3 - Spotřeba vzduchu v dýchací technice [54] 

Činnost 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  

 

Fyziologie lidského těla: 

Plicní objemy: 

o Respirační - výměna plynu (vzduchu) za klidu (0,5 l); 

o Inspirační - usilovné nasátí vzduchu do plic (asi 2,5 l); 

o Expirační - nucený usilovný výdech po respiračním výdechu; 

o Reziduální – zůstatek plynu v plicích (asi 1,5 l). 

 

Krevní oběh: 

o Srdce - dutý sval o hmotnosti asi 350 g. Srdeční frekvence stahování svalu je asi 70 – 

75 x/min. Na jeden stah srdce vypudí asi 70 ml krve tlakem16 kPa (120 - 130 Torr); 

o Tepny - artérie - nejpevnější cévy, které dopravují krev okysličenou v plicích do 

organizmu.  

o Žíly - vény - směrem k srdci se zvětšují a přivádějí do srdce krev odkysličenou s 

obsahem oxidu uhličitého; 

o Kapiláry - vlásečnice - prostupují všemi oblastmi těla a síla kapiláry odpovídá síle 

červených krvinek, což usnadňuje látkovou výměnu (6000 m2 plochy); 
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o Krev -  tekutá tkáň složená z různých látek. Jednou z hlavních úloh krve je transport 

živin a kyslíku z vdechovaného vzduchu ke všem buňkám a odvod CO2 z organizmu. 

 

Tělesné údaje: 

o Plíce: plocha vnitřního povrchu je asi 80 m2, za den vymění asi 10 - 12000 l vzduchu; 

o Srdce: v klidu je frekvence asi 70 - 75 x/min, za 1 minutu přečerpá asi 5 l krve; 

o Krev: v lidském těle je asi 5 - 5,5 l krve, celková hmotnost krve je asi 2,5 kg; 

o Mozek: spotřebovává přibližně 20% veškerého kyslíku; mozkem proteče asi 750 ml 

krve za minutu; 

o Cévy: délka cév v těle je asi 100 000 km [6]. 

 

Chemická reakce spalování kyslíku v těle: 

O2 + C = CO2 

l litr kyslíku chemicky zreaguje s uhlíkem a touto reakcí se uvolní asi 20 kJ energie[6]. 

 

2.2 Vliv kyslíku na funkci organizmu 

Kyslík je v těle velmi důležitý. Nemohou bez něj probíhat chemické reakce, nedochází 

k vyživování tkání a tkáň odumírá. Dýchání v nízké koncentraci kyslíku způsobuje 

nedostatečné okysličování buněk, což má za následek nevolnost, poruchy myšlení, omezení 

schopnosti pohybu, dušení. Dýchání ve vysoké koncentraci kyslíku způsobuje dráždění 

nervového systému, útlum reflexů, nekoordinovanost, úbytek červených krvinek.  

 

Při reakci (spalování) kyslíku během metabolismu se ve všech buňkách neustále 

uvolňuje teplo, které je krevním proudem odnášeno na povrch těla, kde je vylučováno do 

okolí. Tělesná teplota je 36,5°C. Bez nebezpečí poškození buněk se může tělesná teplota 

zvýšit cca o 2°C. Při zvýšené námaze dochází ke zvýšení spotřeby kyslíku a ke zvýšení 

uvolňovaného tepla. Tělo reaguje při nadměrném zahřátí vylučováním tekutiny (potu) na 

povrch (pokožku). Pot má za úkol odebírat povrchovou tělesnou teplotu a tím snižuje 

zahřívání (pot – kapalina odebírá teplotu a odpařuje se). Tepelnou energii tělo z 10-30 % 

zužitkuje [6]. 
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Domníval jsem se, že za normálních podmínek je množství kyslíku ve vzduchu téměř 

neměnné, a že je tedy stejné procento kyslíku ve městě i na horách. V tabulkách uvedených na 

internetu byly však uvedeny tyto údaje.  
 

Tab. 4 – Změny koncentrace kyslíku ve vzduchu [76] 

Charakteristika Suterén Byt (kancelář) 
ve městě Městský vzduch

Norma 
čerstvého 
vzduchu

Lesní porost Hory, břeh 
moře

Koncentrace 
kyslíku

Méně než 
20,3% 20,5%-20,7% 20,8%-20,9% 21,0% 21,2% 21,6%

Pocity člověka Bolesti hlavy, 
pocit dusna Pocit dusna Normální stav Příznivý stav Příznivý stav Velmi dobrý 

stav

Poznámky Je potřeba 
větrání

Je potřeba 
větrání

Přítomnost 
škodlivých 

plynů

Přiměřená 
koncentrace 

kyslíku

Přiměřená 
koncentrace 

kyslíku

Přiměřená 
koncentrace 

kyslíku  
 

 Vliv snížené koncentrace kyslíku na organizmus člověka není zcela jednoznačnou 

záležitostí. Snažil jsem se hledat informace v odborné literatuře, na internetu a byl jsem na 

konzultacích u několika zdravotnický pracovníků a lékařů. Nikde jsem však nedostal 

jednoznačnou odpověď, jak přesně se zachová lidský organizmus při určité koncentraci 

kyslíku. Při konzultacích s lékaři jsem se dozvěděl, že je to poměrně individuální záležitost, 

spočívá na fyzické kondici člověka, zdravotní stavu, psychické a fyzické pohodě a také na 

koncentraci CO2. Obecně lze říci, že při nedostatku kyslíku v organizmu dochází postupně 

k podávání nižších fyzických výkonů, snižuje se koordinace pohybů, mozek se stává 

„zaostalejším“, člověk přestává zvládat provádění jednoduchých logických úkolů. 

Procentuální snížení kyslíku lze přirovnat k reakci organizmu na snížený parciální tlak 

kyslíku ve vysokých nadmořských výškách. Stav organizmu se však velmi rychle vrátí 

k normálu při možnosti dýchat čistý kyslík [5],[7],[15]. 

 

 Pro hasičskou praxi je třeba dát do souvislostí několik věcí. Hasiči používají při 

zásahu téměř výhradně autonomní izolační vzduchové dýchací přístroje, kde je principielně 

vyloučená snížená koncentrace kyslíku (při funkčním VDP).  

 

 Použití respirátorů se většinou odehrává v prostorech, kdy je nebezpečí snížené 

koncentrace kyslíku minimální. Problém však nastává při použití filtračních kukel (uzavřené 

prostory). Při záchraně osob ze zakouřeného prostoru je poměrně problematické zjistit 

přesnou koncentraci kyslíku (viz kapitola 4). Pro hasiče je důležité, aby člověk zůstal při 
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vědomí a byl schopen dýchat přes nádechový odpor filtrační kukly (norma povoluje až 800 Pa 

[41]). Dle níže uvedené tabulky by měl člověk zůstat při vědomí do 15 % kyslíku ve vzduchu. 

 
Tab. 5 - Působení kyslíku na lidský organizmus [41],[76] 

Koncentrace 
kyslíku v obj.(%) Popis

65 - 85 Rychlá rekonvalescence po intenzivní fyzické námaze

50 - 60 Maximální sportovní aktivita (v krátkém časovém úseku)

35 - 50 Rychlá rekonvalescence po lehké fyzické námaze

21 - 30 Zvýšení sportovní aktivity o 10%

19 - 20 Pocit dusna, bolest hlavy(delší pobyt v místnostech škodí zdraví)

17 Normou přípustná hranice pro nasazení vyváděcích kukel

15 - 16 Závratě, zvýšená frekvence dýchání

13 - 15 Zvýšená nevolnost, možnost omdlévání, případně ztráta vědomí

12 Kritická hodnota: stavy nepříčetnosti, ztráta vědomí

7 Smrt do 5  minut
 

 

Podstatné snížení hladiny kyslíku pod 17 % vede k různým reakcím. Může způsobovat 

závrať, silný tlukot srdce a bolesti hlavy. Dlouhotrvající nedostatek kyslíku přímo poškodí 

mozek. Po několika minutách může vést k srdeční zástavě. Šesti až osmiprocentní 

koncentrace kyslíku může mít za následek udušení po několika minutách [73].   
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3 Statistiky a dotazníky 
Statistická ročenka jednotek PO [36] slouží jako vhodný zdroj informací o činnosti a 

typech zásahů jednotek PO, četnosti použití určitých prostředků ve výbavě jednotek PO, 

evakuovaných, zraněných a usmrcených osobách. Program „Statistika sledování událostí“ 

však nesleduje všechny údaje a použití všech prostředků jednotkami PO. Proto jsem se 

rozhodl sestavit vlastní dotazník, ve kterém jsem zjišťoval zejména využití filtračních 

dýchacích prostředků (viz Příloha 1).  

 

Statistická ročenka GŘ HZS ČR 

Ze statistické ročenky jsem použil data o četnosti použití DP. Data o četnosti použití 

respirátorů nebo o použití vyváděcích prostředků nejsou sledována. Pro ucelenější představu 

uvádím i počet evakuovaných a zachráněných osob.  
 

Tab. 6 - Statistická  ročenka GŘ [31] - [36] 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Počet požárů 20 550 19 484 19 665 21 835 20 406 19 681

Zásahy se vzduchovým DP 4 066 4 467 4 403 4 537 4 692 5 225

Zásahy s kyslíkovým DP 77 77 30 13 10 4

Počet zachráněných osob 
při požárech 477 594 398 451 520 473

Počet evakuovaných osob 
při požárech 3 089 2 146 3 162 3 114 6 160 4 730

Počet zraněných osob při 
požárech (bez hasičů) 918 914 919 1 023 1 109 980

Počet usmrcených osob při 
požárech (bez hasičů) 126 139 144 130 142 117

 

 

Počet požárů se pohybuje kolem 20 000 za rok a výrazně se nemění. Počet zásahů ve 

vzduchovém DP je kolem 4500 a má dlouhodobě stoupající tendenci (posledních deset let). 

Využití kyslíkových DP má strmě klesající tendenci, nasazení kyslíkových DP je však 

ovlivněno i typem a rozsahem zásahu. Počet zachráněných osob je cca 480, ale hodnota je 

značně proměnlivá. Počet evakuovaných je taky proměnlivý a nárůst vykazuje v posledních 
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dvou letech. Počet zraněných dosahuje necelého 1000 osob za rok a zhruba 130 osob je 

usmrceno vlivem požáru.  

 

3.1 Dotazníky krajských HZS 

Pro potřebu této práce jsem zjišťoval vybavení jednotek HZS krajů: prostředky pro 

vyvádění osob ze zakouřených prostor, vybavení ochrannými filtry a respirátory včetně 

četnosti použití. Sestavil jsem dotazník pro krajské vedoucí chemické služby (viz Příloha 1). 

Kontakty na vedoucí pracovníky chemické služby jsou dostupné na webu MV ČR. Každému 

krajskému vedoucímu jsem osobně zavolal a požádal ho o vyplnění dotazníku. Většina 

pracovníků již byla oslovena jinými studenty naší fakulty, případně i studenty jiných univerzit 

a většinou poukazovali na vysoké pracovní vytížení. Z tohoto důvodu někteří pracovníci 

raději zvolili variantu okamžité odpovědi formou telefonního dotazování. Takto získaná data 

sice nejsou zcela přesná, však pro základní představu o dané problematice jsou dostačující. 

Obávám se, že pokud bych trval na zaslání všech odpovědí e-mailem, dotazníků by se vrátilo 

ještě méně.  

 

Překvapilo mne, že v některých krajích se situace velice různí na jednotlivých územních 

odborech, ve vybavení i v přístupech k určité problematice. Získal jsem odpovědi z 10 krajů, 

což tvoří 71% ze 14 oslovených. 

 

3.1.1 Vyhodnocení dotazníků 

Veškeré údaje uvedené níže se vztahují k deseti HZS krajů, které mi poskytly 

informace. Konkrétně se jedná o kraj Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, Vysočina, 

Pardubický, Královehradecký, Liberecký, Karlovarský, Středočeský a hlavní město Praha. 

Uvedené údaje o četnosti použití respirátorů a vyváděcích prostředků jsou kvalifikované 

odhady vedoucích pracovníků CHS, v žádném kraji se nevedou přesné statistiky o použití 

těchto prostředků. Navíc u respirátorů je použitý počet velmi ovlivněn typem zásahu. V době 

zvýšeného počtu zásahů s podezřením na přítomnost infekce (např. „ptačí chřipky“) však 

dochází k mnohanásobnému navýšení použití respirátorů. Dále se budu věnovat vyhodnocení 

konkrétních položek z dotazníku. 
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Vzduchové dýchací přístroje 

U dotazovaných HZS krajů jsou zastoupeni tito výrobci: Dräger, MSA Auer, Fenzy, 

Meva (Saturn, Pluto). Úmyslně rozděluji přístroje Saturn a Pluto, VDP Saturn je rovnotlaký 

VDP a tlakovou láhev se plní na 200 Bar, značně se tady svou konstrukcí liší od ostatních 

VDP. 
Tab. 7 - Zastoupení VDP u jednotek HZS krajů 

HZS 
Kraje Dräger MSA - Auer Fenzy Meva - 

Pluto
Meva - 
Saturn

Celkový 
počet VDP 
v kusech

MSK 100% - - - - 730
OL 77% 16% - - 7% 331
ZLI 55% - 45% - - 270
VYS 80% 20% - - - 450
PAR 30% 70% - - - 280
HRK - - - 100% - 400
LIB nespec. nespec. nespec. - nespec. 246

STR_C 100% - - - - 550
PRA 100% - - - - 440
KV 87% - - - 13% 230  

 

Legenda k Tab. 7 

- ……………… Není zastoupeno 

nespec. ……………… Údaj nebyl respondentem blíže specifikován 

 

Prostředky k vyvádění osob ze zakouřeného prostoru 

Pro vyvádění osob ze zakouřených prostor se používá několik různých způsobů. 

Filtrační kukly zastoupeny výrobci Dräger: Parat C, MSA Auer:  S – Cap. Prostředky 

připojené na druhý středotlaký vývod: plicní automatiky s celoobličejovou maskou a kukly se 

stálou dávkou (Dräger: Rescue Hood, MSA Auer: Respi Hood). Další možnou variantou je 

samostatný VDP Saturn S2.  
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Tab. 8 - Přehled prostředků pro vyvádění osob ze zakouřených prostor dle HZS krajů 

Druhý středotlkaký vývod DP VDP

Rescue Hood

Přetlaková 
automatika, 

maska s 
náhlavním 

křížem

Saturn S2

Pa
ra

t C

S
-C

ap

C
M

4 
a 

ko
m

bi
no

va
ný

 fi
ltr

MSK 20 ks, 
rozmisťují se - - - 4ks I. vozy 

6ks II. vozy - - 25

OL 2x4ks na CS 
OL

2 ks I. a II. 
vůz* - 20 - x

ZLI - - - - 4ks CAS - - 20

VYS - nespec. nespec. 10
2x4ks 

stanice 
Jihlava

- - x

PAR - nespec. - - 4ks I. vozy - - 5

HRK - - - - 3ks na 3 
vozidlech - 3ks I. Vozy 10

LIB 20ks 16ks - 5 - - - -

STR_
C

- - - - - x

PRA 10 ks/stanice - - 20 - - - -

KV bude se 
dokupovat - - 6 ks na I. a 

II. vozy
dochází 
životnost - 25

HZS 
Kraje

Roční četnost 
použití všech 
vzduchových 
prostředků

Roční 
četnost 
použití 
všech  

filtračních 
prostředků

Filtrační vyváděcí prostředky

4ks I. a II. vozy, 4ks 
PPLA

4 - 8ks I. vozy

 
 

Legenda k Tab. 8 

- ……………… Není zastoupeno 

nespec. ……………… Údaj nebyl respondentem blíže specifikován 

x ……………… Respondent tento údaj nesleduje 

* ……………… 
Ve výbavě jsou zastoupeny i rovnotlaké plicní 

automatiky PSS Dräger 

 

 

 Respirátory 

 Přístup k použití respirátorů a uložení na technice se v krajích značně liší. V některých 

krajích respirátory nepoužívají vůbec, jinde je mají na PPLA a v jiných krajích v každém 

voze. Nejčastěji jednotky PO používají respirátory při zásazích typu dopravní nehody, 

vyhledávání osob v sutinách, práce v prašném prostředí, podezření na ptačí a prasečí chřipku, 

SARS.   
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Tab. 9 - Přehled respirátorů v jednotlivých krajích 

HZS kraje 3M FFP3 Wilson FFP3 Refil FFP3 MSA FFP3 Počet použití/rok

MSK - 10ks PPLA - - 10

OL - - 135 ks sklad - 50

ZLI - - - - -

VYS - - 600 ks vozy - x

PAR 5ks/každý vůz - - - x

HRK 5ks I. vozy - - - 10

LIB - - - - -

STR_C - - - - -

PRA stanice + sklad - - - 250

KV - - - stanice + sklad 50  
 

Legenda k Tab. 9 

- ……………… Není zastoupeno 

x ……………… Respondent tento údaj nesleduje 

 

 Ochranné filtry 

 Ochranné filtry připojené na celoobličejovou masku se v některých krajích nepoužívají 

u zásahu a jsou umístěny ve skladech OO. V jiných krajích je má ve výbavě každý výjezdový 

hasič. Četnost použití se v krajích také různí, např. v Praze používají filtry na mrtvolný 

zápach, slzný plyn, pepřové spreje, únik čpavku, v jiných krajích např. na ptačí chřipku, jinde 

filtry nejsou využity vůbec. 
Tab. 10 - Ochranné filtry u jednotlivých HZS krajů 

HZS kraje Druh, umístění
OL MOF 6 + CM6, v osobní výbavě každého výjezdového hasiče
ZLI MOF 6 + CM4 16ks vozy, zbylé umístěny ve skladu OO

STR_C MOF 6 využíváno u zásahu
PRA MOF 6 využíváno u zásahu
KV MOF 6 využíváno u zásahu
LIB AVEC NBC 3/SL + CM5 využíváno u zásahu
VYS Filtry MOF umístěny ve skladech OO
PAR Filtry MOF umístěny ve skladech OO
HRK Filtry MOF umístěny ve skladech OO

MSK
6 kontejnerů OO 3175ks ochraných kompletů: 2x kombinovaný filtr 
Dräger, celooblličejová maska, ochranný protichemický oděv, 
gumová obuv a gumové rukavice  
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Směrnice pro filtrační dýchací prostředky 

V žádném dotazovaném kraji není vydána speciální směrnice pro používání filtračních 

dýchacích prostředků. Za dostatečnou je považována specifikace v Řádu chemické 

služby[81]. Rozhodnutí o použití těchto prostředků je vždy přenecháno na veliteli zásahu. 
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4 Bezpečnostní podmínky pro nasazení filtračních 
prostředků 

  Filtrační dýchací prostředky pracují na filtračním, nikoli na izolačním principu. Proto 

jejich nasazení s sebou nese řadu omezení. Každý druh filtračního prostředku se hodí jen pro 

určitý druh škodlivin nebo do určitého prostředí. V tomto prostředí je třeba znát nebo 

minimálně kvalifikovaně odhadnout typ působících škodlivin a množství kyslíku ve vzduchu. 

Vždy je nutné řídit se návodem výrobce. Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.1.1, v žádném kraji 

není speciální předpis pro použití filtračních prostředků, ale tato problematika je obecně 

upravena v Řádu CHS a v návodech výrobce.  V této kapitole se pokusím blíže specifikovat 

podmínky, na základě kterých se může VZ lépe rozhodnout, zda využít filtrační dýchací 

prostředky, či nikoli. 

 

Základní dělení filtračních prostředků (jak již bylo uvedeno v kapitole 1) je dělení na 

respirátory a na ochranné filtry.  

 

Respirátory a některé ochranné filtry jsou vyráběny jako pracovní (používané 

dlouhodobě) a předpokládá se tedy naprosto jiné využití, než u únikových prostředků, které 

používáme jen po krátký čas úniku ze zamořeného prostředí. 

 

 Velitel zásahu postupuje dle principů požární taktiky, Bojového řádu [45] a také na 

základě vlastních zkušeností. Při zásahu na nebezpečnou látku platí obecné pravidlo, které 

říká, že v případě neznámé látky musíme postupovat tak, jako kdyby to byla nejvíce 

nebezpečná látka. Toto pravidlo však funguje jen při podezření na nebezpečnou látku. 

 

 Při havárii osobního automobilu může VZ jen obtížně předpokládat únik vysoce 

toxického plynu nebo bojovou otravnou látku. Tyto případy jsou sice teoreticky možné, však 

v praxi málo reálné. Proto se při využití filtrační dýchací techniky bude vždy vyskytovat 

určité riziko, že se v místě zásahu může nacházet látka, proti které filtrační prostředky 

nechrání. Pokud bychom chtěli mít 100% jistotu, bylo by třeba dělat odběry vzorků a 

podrobné laboratorní analýzy vzduchu, což z praktického a časového hlediska nepřichází 

v úvahu. Dále budou rozvíjeny pouze případy, které jsou reálné. V případě nejasností nebo 
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pochybnosti VZ o složení škodlivin v ovzduší, či podezření na nízký obsah kyslíku (pod 

17%), je nutné nasadit izolační dýchací přístroje. 

 

Řád chemické služby a používání filtračních prostředků: 

o O použití filtračních dýchacích prostředků rozhoduje velitel zásahu; 

o Filtrační dýchací prostředky nesmí používat uživatel: 

 Který se subjektivně necítí dobře; 

 Který požil alkoholický nápoj nebo psychotropní látku; 

 Jehož úprava zevnějšku není z hlediska provozu prostředku bezpečná. 

o Filtrační dýchací prostředky se smí používat jen při současném splnění těchto 

podmínek: 

 V místech, kde nehrozí snížení koncentrace kyslíku; 

 V místech, kde nehrozí nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; 

 Ve vnější zóně (včetně prostoru s regulovaným pohybem) při zásahu s 

výskytem NL v kombinaci s protichemickým ochranným oděvem (např. při 

svlékání dekontaminovaných hasičů, při kontrole účinnosti dekontaminace), 

nevylučuje-li druh a forma NL jeho použití. 

 V nebezpečné zóně při zásahu s výskytem nebezpečné chemické látky, je-li: 

 Prokazatelně znám druh nebo druhy nebezpečných chemických látek a 

jejich koncentrace; 

 Použit filtr s deklarací na určenou látku, u kterého je zaručeno, že po 

dobu zásahu nedojde k překročení dynamické sorpční kapacity filtru, 

resp. nebude překročena minimální rezistenční doba filtru (uvedená na 

těle filtru); 

 Zamezeno úniku nebo rozptylu nebezpečné chemické látky a tím 

nehrozí zvyšování její koncentrace v ovzduší. 

 Jen s takovými filtry, u kterých jsou výrobcem jednoznačně deklarovány druhy 

a koncentrace nebezpečných chemických látek (ve formě plynů a par) a 

prachu, proti nimž je filtr účinný (např. s typem protiplynového filtru, s typem 

filtru proti více plynům, s kombinovaným filtrem nebo speciálním filtrem); 

 Jen s takovými filtry, které vyhovují příslušným ČSN. 

o Omezující opatření pro použití filtračních dýchacích prostředků se nevztahují na 

případy použití vyváděnými osobami [81].  
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Kromě obecných požadavků pro nasazení dýchacích prostředků je nutné zdůraznit 

specifika filtračních prostředků: nebezpečí snížené koncentrace kyslíku a v případě použití 

v nebezpečné zóně je nutné znát koncentrace nebezpečných látek, použít vhodný ochranný 

filtr (na určenou látku a s vhodnou minimální rezistenční dobou) a zamezit dalšímu úniku 

nebo rozptylu nebezpečné chemické látky.  

 

4.1 Nasazení ochranného filtru 

Nebezpečná zóna: 

Vzhledem k výše uvedeným kritériím nedoporučuji VZ nasazení ochranných filtrů při 

zásahu na nebezpečnou chemickou látku v nebezpečné zóně s následujícím odůvodněním. 

o Před provedením průzkumu nelze objektivně stanovit, zda nedochází k úniku NL. 

o Je nutné provést příslušné měření koncentrace NL, narážíme na problém dostupnosti  

vhodného prostředku pro měření koncentrace. 

o Je zde možnost neočekávané a nežádoucí chemické reakce NL s jinou přítomnou 

látkou. 

o Na otevřeném prostranství pravděpodobně bude dostatek kyslíku, ale v uzavřených 

prostorech se vlivem chemických reakcí a fyzikálních vlastností plynů (relativní 

hustota) může koncentrace kyslíku značně měnit. 

o Neopomenutelným hlediskem je také cena. Hasiči mají ve výbavě 1,7 násobek VDP, 

než jaký je počet příslušníků na směně. To by mělo být dostatečné množství na 

pokrytí potřeb zásahu. Např. filtr MOF 6 (kombinovaný filtr) stojí cca 580 Kč. 

Náklady na naplnění láhve VDP jsou v řádu několika korun, skládají se z nákladů na 

dopravu lahve z místa zásahu na stanici, elektrické energie nutné pro naplnění a 

nákladů na údržbu kompresoru (výměna provozních náplní). Z finančního důvodu 

bych nedoporučoval použít ochranné filtry ani ve vnější zóně při dekontaminaci 

[37],[43],[50]. 

o Zásah v celoobličejové masce může být sice pro hasiče pohodlnější (odpadá zbytečná 

zátěž vlastní vahou VDP), ale výše uvedené body jsou příliš rizikové na to, abychom 

je vyvážili jen větším pohodlím uživatele. 

 

Osobně se domnívám, že nasazení ochranných filtrů u jednotek PO je z výše uvedených 

důvodů značně problematické. Cena filtru je poměrně vysoká a k tomu je třeba připočíst i 
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náklady na celoobličejovou masku. Výhody z nasazení jsou dle mého soudu minimální a 

nevyvažují negativa. Proto VZ nedoporučuji používat ochranné filtry při zásahu jednotek PO 

na NL. Toto se netýká filtrační kukly a jejího použití jako vyváděcího prostředku.  

 

4.2  Nasazení respirátoru 

Podmínky pro nasazení respirátoru jsou příznivější než u nasazení ochranných filtrů. 

Bylo by velmi složité vyjmenovat všechny možné případy, kde lze respirátor při zásahu 

jednotek PO použít. Vždy záleží na rozhodnutí velitele zásahu, zda respirátor nasadit nebo ne. 

Nejčastější typy zásahů s použitím respirátorů a možnosti jejich využití jsou blíže definovány 

v kapitole 1.4 a 3.1. 

 

Většina výrobců respirátorů určuje minimální hranici kyslíku na 17 %, ale například 

výrobce Dräger stanovuje ve svém návodu k použití minimální koncentraci kyslíku na 19,5%. 

Je nutné si uvědomit, že respirátor chrání pouze před mechanickými částicemi, aerosoly, 

respirátory typu FFP3  i před viry (viry a bakterie se chovají jako pevné částice, které ulpí na 

filtračním materiálu). Tyto respirátory nechrání před plynnými škodlivinami.  

 

Pokud je v prostředí větší množství zvířeného prachu, je velmi vhodné použít i 

doplňkovou ochranu očí (ochranné brýle nebo minimálně vnitřní ochranné brýle, které jsou 

integrované v přilbě). Na většinu zásahů dostačuje ochrana, kterou poskytuje respirátor typu 

FFP2. Výjimku tvoří zásahy s výskytem virů, kde vzhledem k velikosti virů je nutné použít 

respirátor typu FFP3 a použít speciální brýle a jednorázovou kombinézu. Brýle jsou zcela 

neprodyšné a izolují tak zcela oči od okolního prostředí [19].  

 

Při zásahu na otevřeném prostranství, kde neuniká nebezpečná chemická látka (např. 

dopravní nehoda, vyhledávání osob ze sutin), nehrozí tedy nebezpečí úniku škodlivých plynů 

ani nedostatku kyslíku. Při zásahu uvnitř budov např. likvidace chovu drůbeže (nakažení ptačí 

chřipkou) nebo jen částečně zřícený dům je třeba prověřit další nebezpečí. U likvidace 

drůbeže může hrozit nedostatečná koncentrace kyslíku a nebezpečná koncentrace smrtících 

látek (drůbež ve velkochovech může se usmrcovat např. CO2). U zřícených budov může 

vzniknout nebezpečí úniku zemního plynu. Při průzkumu je nutné tyto skutečnosti prověřit 

(změřit) přenosnými plynovými detektory. Průzkum je vhodné provádět ve VDP. 
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4.3 Nasazení filtrační kukly 

Širokospektrální filtr použitý ve filtrační kukle je značnou výhodou. Zachytí velké 

množství škodlivin vznikajících při požáru. Norma [41] i výrobci však stanovují zásadní 

omezení - obsah kyslíku nad 17%. Druhé omezení je doba použití stanovená na 15 minut 

[41],[70],[71].  

 

Pokud bychom chtěli mít naprostou jistotu o množství kyslíku při nasazení filtrační 

kukly, je třeba použít osobní kyslíkový detektor např. Dräger Pac 5500 nebo jiný obdobný 

přístroj (multidetektor). Praktickému použití kyslíkových detektorů brání poměrně vysoká 

pořizovací cena Pac 5500 cca 11 000 Kč. Pokud bychom chtěli mít jistotu dostatku kyslíku při 

vyvádění osob, bylo by potřeba těmito detektory vybavit každou průzkumnou skupinu a to je 

finančně velmi náročné.  

 

Níže však uvádím skutečnosti, které použití únikových kukel značně usnadňují: 

o V návodu k filtrační kukle Parat C je uvedeno: „Výzkumy různých institucí blízké 

praxi ukázaly, že při většině požárů v uzavřených budovách (výškové budovy, hotely) 

je – minimálně v prostoru únikových cest – koncentrace kyslíku dostatečná pro 

dýchání“ [70]. 

o Vyjádření zástupce firmy MSA Auer Jana Hrbáče, který mi po osobní konzultaci 

zaslal tento email: „Co se týče filtračních prostředků (S-CAP) - v Německu neexistuje 

zdokumentovaný případ, který by zaznamenal nižší koncentraci kyslíku než 17%. Je 

to dáno tím, že tam, kam jdou hasiči, se vždy vyskytnou otvory, které přivádí kyslík 

(ať jsou otvory vytvořeny požárem nebo hasiči samotnými). Co se týče praxe, tak 

hasiči v Německu běžně používají filtrační kukly“. 

o Jako další argument pro nasazení filtrační kukly jsem chtěl použít i nízké kyslíkové 

číslo5 - ukončení plamenného hoření pod 17% kyslíku. Údaje v literatuře tento 

argument vyvracejí: Kyslíkové číslo (dále jen OI) běžných materiálů se nacházejí 

v rozmezí 17 – 40. Poměrně značná množství materiálu má OI vyšší, než 21. Bylo by 

však hlubokým omylem domnívat se, že tyto materiály obecně nebudou ve vzdušné 

atmosféře hořet. Za samozhášivé jsou někdy považovány materiály až s OI 27 a 

vyšším [2]. Analogicky z toho tedy vyvozuji, že materiály, které mají OI kolem 17, 
                                                
5 Kyslíkové číslo materiálu je vyjádřeno koncentrací kyslíku, při níž materiál po zapálení do 3 minut uhasne, 

avšak při minimálním zvýšení koncentrace kyslíku bude hoření pokračovat dále [2].  
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mohou mimo laboratorní podmínky hořet i pod 17% hranicí kyslíku. Tudíž neplatí 

zcela tvrzení, že podle uhasnutí v pásmu hoření (bez hašení a bez případu, kdy dojde 

palivo) se dá vyvodit pokles kyslíku pod 17%. 

o Velitel zásahu má právo překročit parametry techniky a věcných prostředků, pokud 

hrozí nebezpečí z prodlení. Záchrana osob z hořícího objektu k těmto případům 

rozhodně patří. Obecně lze říci, že každý výrobce si dává určitou bezpečnostní rezervu 

a omezí použití svého výrobku podmínkami, ve kterých je již tato bezpečnostní 

hranice zahrnuta. Dle hodnot uvedených v Tab. 5 na str. 19 je hranice pro první 

možnost ztráty vědomí mezi 13 - 15 % kyslíku. Při této koncentraci osoba již možná 

nebude zcela schopna samostatného pohybu, ale bude dýchat a hasiči ji mohou vynést. 

Dle literatury [15] stačí krátká doba inhalace kyslíku a organizmus obnoví zpět své 

původní funkce. Vzhledem k tomu, že kyslíkový křísící přístroj je ve výbavě jednotek 

PO, je možné inhalaci kyslíku postižené osobě aplikovat.  

o Další důležitou okolností je souvislost se zplodinami požáru, případně s nárůstem 

teploty. Existuje poměrně velká pravděpodobnost, že uvězněný člověk, který nemůže 

uniknout z hořícího objektu, se nadýchá zplodin hoření. To může vézt k přiotrávení 

nebo až ke smrti ještě před příjezdem jednotek PO. Přiotrávení může možnost 

samovolného dýchání ve filtrační kukle komplikovat.  

o Dle ČSN [42] musí být na únikových cestách možnost přirozeného nebo umělého 

větrání únikových cest. Při příjezdu jednotek PO a záchranně osob je důležité toto 

větrání zajistit. Sníží se tak riziko nedostatku kyslíku, dojde k lepší viditelnosti a 

k celkovému ochlazení prostoru únikové cesty (zvýšení množství kyslíku ve 

vzduchu).  

 

Pokud však chceme striktně dodržet návod výrobce, smíme filtrační kuklu použít jen tam, 

kde je vyšší koncentrace kyslíku než 17%. Jediná objektivní možnost jak toto zjistit, je 

měřením, ať už osobním kyslíkovým detektorem nebo multidetektorem s čidlem na kyslík. To 

však celou záležitost značně komplikuje a prodražuje. 

 

4.4 Využití zdravotnického ošetření 

Je důležité odeslat osobu s podezřením na nadýchání se zplodin hoření do nemocnice k 

pozorování. Při vyvádění osob ze zakouřených prostor bude toto podezření časté (nadýchání 
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se před zásahem jednotek PO). Některé negativní důsledky nadýchání se zplodin hoření 

mohou mít určitou dobu latence.  
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5 Porovnání způsobů ochrany dýchacích cest 
V této kapitole budu porovnávat výhody a nevýhody jednotlivých způsobů ochrany 

dýchacích cest. Vyjdu z předchozích kapitol, doplním charakteristiky uváděné výrobci a 

srovnám dle kritérií: Bezpečnost, pořizovací cena, životnost, servisní náklady, spektrum 

použití, výhody a pohodlí pro uživatele (ergonimie). Poměrně problematickým parametrem je 

cena. Nepodařilo se vždy zjistit cenu od výrobce nebo prvotního distributora. Například firmy 

Refil nebo MSA Auer tyto ceny vůbec neposkytují. Cena uváděná v tabulkách je získána 

několika způsoby:  

o Cena od jednoho distributora, který nabízí sortiment všech porovnávaných výrobků 

(pokud jsem takového distributora nalezl).  

o Cena vyhledaná přes službu zboží.cz [63]. Tato webová služba vyhledává nejlevnější 

zboží dostupné na českém internetu. Ne vždy je však tato služba zcela spolehlivá, 

záleží na způsobu, jakým jsou stránky obchodníků naprogramovány. Může se stát, že 

zboží lze nakoupit levněji, ale služba zboží.cz nedokáže cenu v naprogramované 

stránce vyhledat. 

 

5.1 Respirátory 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.4, respirátory se dělí do tří skupin. Dle stupně ochrany 

a dle schopnosti zachytit jemné částice. Cena výrobku záleží vždy na konkrétním výrobci a 

konkrétním typu respirátoru, a taky na počtu odebraných kusů (množstevní sleva). Prošel 

jsem několik internetových obchodů a distributorů respirátorů např. [60],[61],[62]. Při velkém 

zjednodušení lze říct, že respirátory typu FFP1 se dají většinou pořídit v ceně do 15 –50 

Kč/kus. Respirátory tytu FFP2 30 – 100 Kč/kus a respirátory typu FFP3 za cenu 70 – 250 

Kč/kus. Tyto ceny jsou zjednodušené a zobecněné, záleží na výrobci, konkrétním modelu, 

prodejci atd. Také záleží na doplňkovém vybavení a dalších testech (výdechový ventil, aktivní 

uhlí, test zanášení dolomitovým prachem atd.).  

 

U respirátorů výrobci většinou nabízejí několik různých variant provedení, týkající se 

ergonomie a pohodlí pro uživatele. Většinou se jedná o tvarově stálé respirátory (obtížnější 

skladování, možnost narušení struktury pevného tvaru), skládací respirátory (více odolné na 

mechanické poškození při skladování). Dále je varianta nákupu respirátoru s výdechovým 

ventilem nebo bez ventilu.  
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Pro běžné zásahy s výskytem jemného prachu plně dostačuje pro ochranu dýchacích 

cest respirátor typu FFP2 [13],[76]. Vzhledem k možnosti zásahu s podezřením na výskyt virů 

(např. ptačí chřipka6) navrhuji doplnit vybavení jednotek PO respirátory FFP3.  

 

Pokud zakoupíme stejnou třídu respirátoru např. tedy FFP2, ochrana uživatele je stejná, 

(nebo minimálně velmi podobná) jelikož výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN [40]. 

Rozhodnutí o nákupu konkrétní (komfortní) řady respirátoru záleží na finančních možnostech 

a požadavcích jednotlivých HZS krajů. Finanční prostředky lze uspořit, na druhou stranu se 

nejedná o velké finanční rozdíly. Například respirátor s výdechovým ventilem je dražší o cca 

5 – 20 Kč, než bez tohoto ventilu. Dle mého soudu to není velký finanční rozdíl, když 

vezmeme v úvahu snížení výdechového odporu a tím vyšší komfort uživatele.  Obdobně malý 

finanční rozdíl je při porovnání respirátoru tvarově stálého a skládacího (při stejném typu 

ochrany – FFP2). Dalším doplňkem je vrstva aktivního uhlí, které zabraňuje dýchání 

nepříjemných pachů. Domnívám se, že při většině zásahů není vrstva aktivního uhlí 

jednotkami PO využitelná. Servisní náklady u respirátorů odpadají, respirátory jsou totiž 

jednorázové. Navrhuji tedy jednotky PO vybavit respirátory s výdechovým ventilem (nižší 

výdechový odpor), ve skládacím provedení (snadnější skladování s lepší odolností proti 

mechanickému poškození) a bez vložky aktivního uhlí (většinou není třeba odstraňovat 

pachy).  

 

Na českém trhu je zastoupeno mnoho výrobců s různými druhy respirátorů. Z výše 

uvedených důvodů bude další výběr probíhat pouze ve třídě FFP2 s výdechovým ventilem, ve 

skládacím provedení a bez aktivního uhlí. Stejný výběr bude proveden pro řadu FFP3. Pro 

srovnání jsem vybral výrobce: 

o 3M (3x zastoupena u HZS krajů); 

o Refil (český výrobce – 1x zastoupen u HZS krajů – viz kapitola 3.1.1); 

o Dräger (renovovaný výrobce dýchacích prostředků)7.  

 

                                                
6 Lze ještě dokoupit polomasku s vyměnitelnými filtry proti částicím i proti plynům (záleží na typu filtru). Tato 

varianta je však vzhledem k předpokládané četnosti a finanční náročnosti nevýhodná. Další nevýhoda je 

relativné velký prostor, který tato polomaska zabere ve srovnání s jednorázovou filtrační polomaskou. 
7 Původně jsem chtěl do výběru zařadit respirátory firmy MSA Auer, ale nepodařilo se mi zjistit prodejní cenu. 
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V případě, že dojde k záchytu virů a bakterií, či jinak nebezpečných částic, musíme 

přičíst náklady na bezpečnou likvidaci respirátoru. Takto znečištěný respirátor nelze vyhodit 

do komunálního odpadu, je považován za nebezpečný odpad.  
 

Tab. 11 - Porovnání respirátorů [63],[52],[67] 

3M 8822 Refil 731
Dräger X-
plore 1320 

FFP2
3M 9332 Refil 651

Dräger X-
plore 1320 

FFP3

Pořizovací cena v 
Kč s 20% DPH 63 30 57 155 73 191

Životnost 5 let 1,5-2 roky 5 let 5 let 1,5-2 roky 5 let

(Ne)výhody pro 
uživatele

univerzálni 
velikost

univerzálni 
velikost

dvě 
velikosti 

S/M a M/L

univerzálni 
velikost

univerzálni 
velikost

dvě 
velikosti 

S/M a M/L

FFP2 FFP3

Parametry

 
 

Před samotným nákupem bych doporučil udělat malý test. Nakoupit několik kusů 

respirátorů různých výrobců a otestovat subjektivní pocity uživatelů, vhodný tvar pro 

současné využití integrovaných brýlí v přilbě atd. V dotazníkovém průzkumu HZS krajů bylo 

zjištěno, že četnost použití respirátorů je nízká, do 50 ks/rok (kromě HZS hl. m. Prahy cca 

250ks/rok kapitola 3.1.1). Proto je důležitým kritériem životnost respirátorů. Firma Refil 

vyrábí respirátory levné, ale jejich životnost je krátká. Před nákupem je tedy důležité stanovit 

předpokládanou četnost použití. Pokud budeme vycházet z použití do 50 ks/rok, je vhodné 

nakoupit respirátory s delší životností. Nákupní ceny se mohou od výše uvedených cen lišit 

(množstevní slevy, odlišný distributor). Pokud bych se však měl rozhodnout z údajů, které 

jsem nalezl na internetu, zvolil bych respirátor 3M 8822 (FFP2) a 3M 9332 (FFP3). Firma 3M 

vyrábí respirátory univerzální velikosti, které mají dlouhou životnost a zle je pořídit za 

příznivou cenu. 

 

Při samotném použití respirátorů bych navrhl následující opatření. Respirátor je 

individuálním a jednorázovým prostředkem, tzn. dle pokynů výrobce by se měl po použití 

vyhodit. Osobně bych tento postup navrhoval při dlouhodobém použití (vyhrabávaní ze sutin 

domů) nebo při nebezpečí infekce (ptačí chřipka). Ale pokud respirátor bude v používání jen 

několik minut např. při dopravní nehodě, myslím si, že je možné ho dále použít pro případný 

další zásah během směny a vyhodit jej až po jejím ukončení. 
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5.2 Vyváděcí prostředky 

Existuje více způsobů a výrobků k vyvádění osob ze zakouřených prostor. Který z nich 

je nejvýhodnější? Na tuto otázku by měla odpovědět následující kapitola. Ve srovnání 

s maskou je výhoda vyváděcí kukly (filtrační kukla a kukla se stálou dávkou) v širším použití 

na větší část obyvatelstva. Vyváděcí kuklu můžeme bezpečně použít i u osob s vousy, 

brýlemi, atypickým tvarem obličeje. Kuklu se stálou dávkou lze použít i při poranění obličeje 

nebo u velmi malých dětí.  

 

5.2.1 Filtrační kukly 

Pro porovnání filtračních kukel jsem si vybral tři zástupce. Parat C –Dräger (převážné 

zastoupení u HZS krajů), S-Cap – MSA Auer (částečné zastoupení u HZS krajů), Cogo – 

Duram Rubber products (není zastoupení u HZS krajů, ale je distribuován na český trh).  

Zdrojem informací byly návody k použití [71],[70],[65] a literatura [3],[75]. Ceny jsem čerpal 

od distributora Zahas [56], který má v nabídce všechny tři porovnávané filtrační kukly. Výši 

servisních nákladů jsem získal přímo od zastoupení výrobců (Dräger a MSA Auer). Ceny 

uvedené v závorkách jsem vyhledal ve zdroji [63]. Všechny tři kukly jsou srovnávány ve 

variantě M (přenosné) a balené v papírové krabici.  
 

Tab. 12 - Únikové filtrační kukly - porovnání parametrů [70],[69],[79],[57],[63] 

Parametry Parat C S - Cap Cogo

Bezpečnost ochranná doba 15 min. 
dle ČSN EN 403

ochranná doba 15 min. 
dle ČSN EN 403

ochranná doba 15 min. 
dle ČSN EN 403

Pořizovací cena 
v Kč s 20% DPH 3808 (3341) 3269 (3060) 4408 (3447)

Životnost 6+6let 4-10let 5 let

Servisní náklady 
v Kč 1777 - výměna filtru cca 3850 - výměna filtru bez nákladů (možnosti 

výměny filtru)

Spektrum použití 
zakouřený prostor do 

17 %O2

zakouřený prostor do 
17 %O2

zakouřený prostor do 
17 %O2

(Ne)výhody pro 
uživatele

možnost vlastního 
servisu

možnost prodloužení 
životnosti až na 10 let 

(dle váhy filtru)

náustek - nemožnost 
komunikace

 
 

Jako nevhodnější filtrační kuklu hodnotím Parat C – Dräger. Největší výhoda je 

v bezproblémové možnosti výměnu filtru jak po zásahu (po použití), tak pro prodloužení 
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životnosti po 6 letech. Firma Dräger u kukly Parat C umožňuje vlastní servis (odpadají další 

náklady za dopravu kukly do servisního střediska) a náklady jsou mnohem nižší než u modelu 

S – Cap. Životnost Parat C je 6 let a dalších 6 let po výměně filtru8. Kukla S-Cap sice 

umožňuje prodloužení životnosti až na 10 let, ale hmotnost kukly zabalené v originálním 

(neporušeném) balení se nesmí zvýšit o více než 2g. Nedokážu statisticky vyhodnotit, jaké 

procento kukel tomuto požadavku vyhoví, ale např. podklady z územního odboru Šumperk 

jsou k prodloužení životnosti negativní. Některé kukly měly zvýšenou hmotnost i o více než 

20g. Cena Parat C není o mnoho vyšší než u modelu S-Cap. Model Cogo je nevýhodný, 

protože má náustek (nelze komunikovat), nelze vyměnit filtr a má nízkou životnost. Proto pro 

nákup vyváděcích kukel doporučuji model Parat C od firmy Dräger.  

 

5.2.2 Kukly se stálou dávkou 

Kukly se stálou dávkou jsou vyráběny firmou Dräger pod označením „Rescue Hood“, 

MSA Auer označuje kukly „Respi Hood“, Fenzy vyrábí „Únikovou kuklu“. Firma Meva má 

kuklu se stálou dávkou ve vývoji (Interspiro), zatím je pouze možnost využít druhou masku s 

plicní automatikou.  

 

Nelze striktně stanovit minimální zásobu vzduchu, při které je ještě možné  vyvádění 

osob přes druhý středotlaký výstup (ani výrobce takovou hodnotu v návodu k použití 

neuvádí). Je závislá zejména na čase, po který budeme osobu vyvádět z ohroženého prostoru 

na volné prostranství.  Pokud by však zásoba vzduchu ve VDP klesla pod 15 MPa9, navrhuji 

nasazení filtrační kukly z důvodu bezpečnosti zasahujících hasičů. Zásoba vzduchu by při 

delším čase vyvádění nemusela být dostatečná. 

                                                
8 Filtr (i nepoužitý) je považován za nebezpečný odpad a nemůže být tedy vyhozen společně s komunálním 

odpadem. 
9 15 MPa při použití tlakové lahve cca 6,8l 
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Tab. 13 - Porovnání parametrů kukel se stálou dávkou 

Parametry Dräger: Rescue 
Hood

MSA Auer: Respi 
Hood

Fenzy: Úniková 
kukla

Bezpečnost

ochranná doba 
závislá na zásobě 

vzduchu (stálý 
průtok 40l/min)

ochranná doba 
závislá na zásobě 

vzduchu (stálý 
průtok 50l/min.)

ochranná doba 
závislá na zásobě 

vzduchu 

Pořizovací cena v 
Kč s 20% DPH 4272 4721 nezj.

Životnost 12 let 10 let (doporučená 
životnost) nezj.

Servisní náklady v 
Kč - - nezj.

Spektrum použití 

vhodné pro 
všechny osoby; 

nezávilé na 
koncentraci O2

vhodné pro 
všechny osoby; 

nezávilé na 
koncentraci O3

vhodné pro 
všechny osoby; 

nezávilé na 
koncentraci O4

Nevýhody pro 
uživatele

jeden zachránce = 
jedna 

zachraňovaná 
osoba; vyšší 

spotřeba vzduchu

jeden zachránce = 
jedna 

zachraňovaná 
osoba; vyšší 

spotřeba vzduchu

jeden zachránce = 
jedna 

zachraňovaná 
osoba; vyšší 

spotřeba vzduchu  
Legenda k Tab. 13 

- ……………… Není zastoupeno 

nezj. ……………… Nezjištěno, firma MHZ Praha neposkytla data 

 

Cenu únikové kukly pro přístroje Fenzy se mi nepodařilo zjistit (i přes kontaktování 

firmy MHZ Praha – distributor DP Fenzy). Předpokládám však, že se cena únikové kukly 

nebude příliš lišit od ostatních výrobců.  

 

V rámci zachování správného fungování přístrojů je vhodné použít dýchací přístroj a 

kuklu se stálou dávkou od stejného výrobce. Proto nebudu hodnotit, která kukla je nejlepší. 

5.2.3 Plicní automatiky 

Plicní automatika pro vyvádění osob je většinou shodná s tou, kterou používají 

zasahující jednotky PO, připojena je na celoobličejovou masku s náhlavním křížem. 

Nevýhoda v porovnání s kuklou se stálou dávkou je vyšší pořizovací cena. Jako příklad 

uvádím rovnotlakou automatiku Dräger PPS – RA – 11 310 Kč a masku Panorama Nova 5491 

Kč, celkem 16801 Kč [51]. Další nevýhodou je nižší univerzálnost (problematická těsnost 
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masky u osob s vousy nebo atypickou velikostí obličeje), dále nechrání vlasy, nelze použít 

brýle, nelze použít pro malé děti. Maska s automatikou také zabírá více prostoru, než kukla se 

stálou dávkou (vyšší nároky na prostor při umístění na vozidle). Výhodou tohoto způsobu je 

přímé dávkování vzduchu dle potřeby zachraňovaného. Pro výše uvedené negativní důvody 

(malá univerzálnost a vysoká pořizovací cena) již nebudu dále porovnávat využití plicní 

automatiky. Je totiž výhodnější použít kuklu se stálou dávkou. 

 

5.2.4 Samostatný dýchací přístroj 

Tato varianta se jeví jako výhodná pro uživatele. Odpadá závislost na množství kyslíku 

(izolační VDP) a zachránce je nezávislý na pohybu zachraňovaného. Zástupci na českém trhu 

jsou např. Saturn S2 (Meva) nebo modely s kuklou se stálou dávkou S-Cap AIR (MSA Auer), 

Safer CF (Dräger). Nevýhodou je vysoká cena, vyšší hmotnost (cca 5 kg) a také velká 

objemnost těchto přístrojů. Umístění na vozidle a samotný transport přístroje při zásahu je 

vzhledem k rozměrům problémový. Cena těchto přístrojů je více než 12 000 Kč S-Cap Air – 

12 980 Kč [48]  Saturn S2 – 14 268 Kč [56]. Vzhledem k pořizovací ceně, množství prostoru, 

které zaberou tyto prostředky na vozidle, a k náročnosti transportu přístroje k zachraňovaným, 

je větší rozšíření těchto prostředků nevýhodné. 

 

Kukly se stálou dávkou mají výhodu oproti celoobličejovým maskám ve větší 

univerzálnosti použití (kojenec i dospělý) a v celkové ochraně hlavy (nejen obličeje), 

například před případnými jiskrami. Prostor v CAS, zejména v prvních vozech, je omezen a 

často se lze v praxi setkat se stanoviskem, že vozy „nejsou nafukovací“ a další technické 

prostředky již není kam umístit. Cena samotné kukly se stálou dávkou je výrazně nižší, než 

samostatného DP. Proto hodnotím jako výhodnější k vyvádění osob použít kuklu se stálou 

dávkou, než použití vlastního VDP.  

 

5.3 Výběr nejvhodnějšího vyváděcího prostředku 

Z výše uvedených důvodů se budu dále zabývat jen srovnáním filtrační kukly (Dräger - 

Parat C) a kukly se stálou dávkou připojenou na druhý středotlaký vývod (Dräger Rescue 

hood – převážná část VDP u HZS krajů je od firmy Dräger). Tyto dvě možnosti vyvádění 

osob ze zakouřeného prostoru jsou nejvýhodnější ze všech uvedených variant s ohledem na 

bezpečnost, pořizovací cenu, skladnost a univerzálnost použití. 
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Tab. 14 - Porovnání filtrační kukly a kukly se stálou dávkou 

Parametry Parat C Rescue Hood

Bezpečnost ochranná doba 15 min. ochranná doba dle zásoby 
vzduchu

Pořizovací cena 
v Kč s 20% 

DPH
3341 4272

Životnost 6+6let 12 let
Servisní náklady 

v Kč
1777 - výměna filtru, dezinfekční 

prostředky dezinfekční prostředky

Spektrum 
použití 

prostor kde je min. 17obj%O2
všude kde v blízkosti může být 

zachránce a zachraňovaný

Nevýhody pro 
uživatele

vysoký dýchací odpor - může se 
vyskytnout problém u malých dětí 

a starších lidí, nemožnost 
doděsnit vnitřní polomasku u dětí 

pod cca 6 let

jeden zachránce může vyvádět 
jen jednoho zachraňovaného, 

vyšší spotřeba vzduchu, souhra 
pohybu zachránce zachraňovaný 

- přívodní hadice 1,5 m

Výhody pro 
uživatele

zachránce může zachránit více 
osob

lze použít i u osob s dýchacími 
obtížemi nebo u atypických 

velikostí obličeje: kojenci, malé 
děti  

 

Výhody použití kukly se stálou dávkou: 

o Nižší pořizovací náklady vzhledem k předpokládané životnosti; 

o Nulové náklady na provoz; 

o Není stanovena minimální koncentrace kyslíku ve vzduchu; 

o Univerzálnost použití u uživatelů s atypickou velikostí nebo tvarem obličeje (kojenci, 

malé děti10 atd.). 

 

Nevýhody použití kukly se stálou dávkou: 

o Jeden zachránce je schopen vyvést jen jednu osobu; 

                                                
10 V návodu Rescue Hood je napsáno: „Kuklu nasaďte na hlavu zachraňované osoby. Zorník nasměrujte tak, aby 

byl správně orientován na obličeji a ujistěte se, že se vstup dýchacího vzduchu do kukly nachází v pozici před 

nosem a ústy zachraňované osoby. Pro minimalizaci netěsností utáhněte na kukle šňůru u krku. Jednou rukou 

uchopte šňůru, druhou rukou stlačte pružinovou pojistku a dotáhněte tahem nahoru tak, aby byla kukla kolem 

krku přiměřeně těsná“ [66]. Uvedený postup nelze přesně aplikovat např. u kojenců, na druhou stranu není jiný 

vhodný způsob, jak kojence ze zakouřeného prostoru zachránit. Domnívám se, že dostatek vzduchu v kukle bude 

přesto, že tryska nebude přímo v oblasti úst kojence. Vytvořený přetlak v kukle zajistí dostatek čistého vzduchu 

pro dýchání i malých dětí. 
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o Zvýšená spotřeba vzduchu (zhruba dvojnásobná), snížená ochranná doba přístroje; 

o Nutnost zajištění koordinace pohybu mezi zachráncem a zachraňovaným. Propojovací 

hadice mezi kuklou a středotlakou spojkou je cca 1,5m dlouhá. Optimální způsob, jak 

vyvádět osobu, je držet zachraňovaného za ruku. Zajistí se tím větší subjektivní pocit 

bezpečí pro zachraňovaného a zároveň se omezí maximální vzdálenost mezi 

zachráncem a zachraňovaným; 

o Závislost pohybu zachránce a zachraňované osoby. Kdyby se z nutného důvodu 

potřeboval zachránce věnovat jiné činnosti (např. pomoc ostatním zachraňovaným), 

jeho pohyb je fixován na současný pohyb osoby připojené na druhém středotlakém 

vývodu. Dojde tedy ke snížení operability záchranáře. 

 

Výhody použití filtrační kukly: 

o Možnost vyvedení více osob jedním zachráncem. Optimální způsob vyvádění - jeden 

zachránce jde první, následuje skupina zachraňovaných a poté jako poslední další 

zachránce;  

o Nezávislost pohybu zachránce (není přímo vázaný na pohyb zachraňované osoby); 

o Nezávislost na množství vzduchu v tlakové lahvi hasiče. 

 

Nevýhody filtrační kukly: 

o Výrobcem stanovená minimální koncentrace kyslíku na 17%. Však dle údajů 

uvedených v kapitole 4.3 je pokles kyslíku pod 17 % málo pravděpodobný. I kdyby 

množství kyslíku krátkodobě kleslo až na 15%, nemělo by to mít negativní vliv na 

zdraví zachraňované osoby (viz kapitola 2.2). Tento argument je však možné použít 

pouze při nebezpečí z prodlení a na zodpovědnost VZ. Jde totiž o překročení 

parametrů výrobce;  

o Velký nádechový odpor - problém s nádechem pro malé děti, staré a nemocné lidi; 

o Nemožnost použití kukly pro kojence a velmi malé děti – vnitřní polomasku nelze 

utěsnit.  

 

Hlavní výhodou filtrační kukly je vyšší počet zachráněných jedním zachráncem a 

nesnižování ochranné doby dýchacího přístroje zachránce. Hlavní výhodou stálé dávky je 

jistota dostatku kyslíku, univerzálnost použití pro všechny věkové kategorie a levnější provoz. 
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Z výše uvedených důvodů vyplývá, že výhody a nevýhody obou způsobů se 

překrývají. Proto navrhuji vybavit jednotky PO oběma prostředky a o použití vhodnějšího 

rozhodne VZ až v konkrétní situaci (dle zásoby vzduchu v lahvi, počtu zachraňovaných lidí, 

jejich věku atd.). V Královehradeckém kraji není možné použít kukly se stálou dávkou, 

protože firma Meva tyto kukly nedodává. Proto je vhodné vybavit jednotky filtrační kuklou 

Parat C.  

 

5.4 Ochranné filtry  

Ochranným filtrům a jejich výběrem se nebudu dále zabývat. Jak již bylo uvedeno 

v kapitole 4.1, je nasazení ochranného filtru u zásahu jednotek PO značně problematické a 

jejich využití je spíše určeno pro potřeby ochrany obyvatelstva. Ve skladech ochrany 

obyvatelstva je cca 1 300 000 filtrů typu MOF, kterým je umožněno prodloužit životnost [25]. 

Domnívám se tedy, že další porovnání a hledání nejvýhodnějšího ochranného filtru pro 

využití u jednotek PO je bezpředmětné. 

 

Pro bližší informace o této problematice doporučuji publikace zejména od Vlastimila 

Sýkory z Institutu ochrany obyvatelstva, např. [14] - [30].  

 

5.5 Návrh množství prostředků ochrany dýchacích cest 

Pro každý HZS kraje jsem navrhl následující vybavení dýchacími prostředky: 

 

o První výjezd, druhý výjezd a RZA vybavit takovým počtem respirátorů, jaká je 

maximální kapacita osob ve voze. Tato vozidla vybavit respirátorem typu FFP2 např. 

od firmy 3M modelová řada 8822.  

o Na územní odbor umístit do skladu 50 respirátorů FFP2 (3M 8822). Tyto respirátory 

mohou být využity jako záloha pro zasahující dobrovolné jednotky PO a další členy 

IZS při dlouhodobém zásahu s velkým počtem záchranářů (např. při vyhledávání osob 

ze sutin). Zároveň mohou sloužit jako zásoba pro nahrazení použitých respirátorů z 

vozidel.  

o Umístit na územní odbor 5 kompletů pro zásah na viry a bakterie: respirátor typu 

FFP3 (3M 9332), ochranné brýle a jednorázový oděv [19]. V případě podezření na 
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zvýšení rizika infekčních onemocnění (např. obdobné nebezpečí, jaké bylo u ptačí 

chřipky) jednotky PO dále vybavit dle potřeby a aktuálního rizika.  

 

Pro vyvádění osob navrhuji první a druhý výjezd vybavit třemi kulkami se stálou 

dávkou (výrobce shodný s výrobcem VDP) a třemi filtračními kuklami (Dräger Parat C). 

Tento počet by měl být vzhledem k četnosti použití dostatečný (viz 3.1.1). Výjimku tvoří 

Královehradecký kraj, kde navrhuji vybavení pouze filtračními kuklami - 6 ks (Dräger Parat 

C). VDP Pluto neumožňuje vybavení kuklami se stálou dávkou. Navrhují také vybavit PPLA 

dalšími sadami vyváděcích prostředků čtyřmi filtračními kuklami a čtyřmi kuklami se stálou 

dávkou. 

 

Je vhodné zvážit vybavení JSDH příslušnými vyváděcími prostředky v případech, kde 

dojezdová doba JPO I výrazně převyšuje dobu dojezdu příslušné JSDH, a zároveň při 

zvýšeném riziku vyvádění osob ze zakouřených prostor (domovy důchodců, domovy dětí a 

mládeže, výškové budovy atd.). 

 

Každé takové rozšíření prostředků sebou nese problém s umístěním věcných prostředků 

na technice. Prostor na nadstavbě a v kabině není neomezený, domnívám se však, že je 

nezbytné vyčlenit ve vozidlech prostor pro umístění respirátorů a vyváděcích kukel. Pokud je 

jednotka již vybavena respirátory nebo prostředky pro vyvádění osob ze zakouřeného 

prostoru, je vhodné tyto prostředky ponechat ve výbavě po dobu jejich životnosti. Navržené 

prostředky v této diplomové práci zakoupit až jako náhradu za vysloužilé prostředky. 

 

Dalším možným omezením pro nákup navržených dýchacích prostředků mohou být 

omezené finanční prostředky. Četnost použití respirátorů i vyváděcích prostředků je nízká cca 

do padesáti za rok v jednom kraji. Ochrana dýchacích cest hasičů i zachraňovaných osob 

v prostředí s nebezpečnou koncentrací škodlivin ve vzduchu je důležitou prevencí před 

negativními zdravotními následky. Dá se předpokládat, že po plošném rozmístění těchto 

prostředků vzroste i četnost jejich použití.  

 

Pro snazší a bezpečnější využití dýchacích prostředků navrhuji v rámci odborné 

přípravy a výcviku následující opatření:  

o Seznámit hasiče s možnostmi použití respirátorů a vyváděcích prostředků; 

o Upozornit na výhody a omezení při nasazení těchto prostředků; 
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o Provádět pravidelný výcvik osob ze zakouřeného prostoru pomocí vyváděcí kukly se  

stálou dávkou 
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Závěr 
Tato diplomová práce se zabývá ochranou dýchacích cest při zásazích jednotek PO. 

Bylo poukázáno na potřebu ochrany dýchacích cest zasahujících jednotek PO před 

mechanickými částicemi. Byly uvedeny výhody použití respirátorů v porovnání s jinými 

druhy ochrany dýchacích cest. Byly vybrány nejvhodnější respirátory a navrženo rozmístění 

respirátorů v rámci HZS krajů.  

 

Byly podrobně popsány a srovnány výhody a nevýhody různých vyváděcích 

prostředků, které jsou ve výbavě HZS krajů. Nejvýhodnějšími prostředky k vyvádění osob ze 

zakouřených prostor je vzájemná kombinace filtrační únikové kukly a vyváděcí kukly se stálou 

dávkou vzduchu napojenou na druhý středotlaký vývod VDP. Vzájemnou kombinací při 

použití uvedených prostředků se minimalizují nevýhody a omezení, které se při záchraně osob 

ze zakouřených prostor mohou vyskytnout. Tím může dojít k větší efektivitě a zajištění 

bezpečnosti při záchraně osob ze zakouřených prostor.  

 

V práci je uvedeno, že při požáru je nepravděpodobný pokles kyslíku na únikových 

cestách pod 17 % (viz kapitola 5.3), což je minimální hranice pro použití těchto prostředků 

dle návodu výrobců. Však krátkodobý vliv mírného poklesu kyslíku pod tuto hranici (cca na 

15 %) se na zdraví zachraňovaných osob negativně neprojeví (viz. kapitola 2.2). 

 

V práci jsou definovány vhodné prostředky k ochraně dýchacích cest jak hasičů, tak 

zachraňovaných osob. Je zde navrženo množství a rozmístění těchto prostředků u 

jednotlivých HZS krajů. Přínos této práce by měl spočívat v optimalizaci výběru prostředků 

na vyvádění osob ze zakouřených prostor. Poukazuje se zde též na vhodnost rozšíření 

respirátorů do výbavy výjezdových vozidel. 

 

Byl navržen výcvik vyvádění osob ze zakouřeného prostoru za pomocí kukly se stálou 

dávkou vzduchu a seznámení hasičů s možnostmi použití respirátoru a filtrační kukly, to vše 

v rámci odborné přípravy jednotek PO daného kraje.  

 

Další možnost pokračování v této práci by mohla spočívat v provedení detailního 

výzkumu vlivu nedostatku kyslíku ve vzduchu na tělo člověka. Toto téma je však velmi 

odborné a úzce profilované, je více vhodné pro medicínské obory. Obdobně je možné provést 
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výzkum vlivu nádechového odporu filtračních únikových kukel na malé děti nebo staré a 

nemocné lidi. Domnívám se, že by bylo vhodné rozšířit program „Statistika sledování 

událostí“ o položky, pomocí kterých bude sledována četnost použití filtračních dýchacích 

prostředků a prostředků k vyvádění osob ze zakouřeného prostoru.  

 

Nákup a rozmístění prostředků ochrany dýchacích cest navržené touto diplomovou 

prací je pravděpodobně dlouhodobou záležitostí a bude jistě ovlivněn množstvím finančních 

prostředků příslušných HZS krajů. Přispěje však ke zvýšení úrovně ochrany zasahujících 

hasičů i zachraňovaných osob při mimořádných událostech. 
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Seznam zkratek 
CAS – Cisternová automobilová stříkačka 

ČR – Česká republika 

DP – Dýchací přístroj 

GŘ – Generální ředitelství 

HRK – Královehradecký kraj 

HZS – Hasičských záchranný sbor 

CHS – Chemická služba 

JC – Jihočeský kraj 

JMK – Jihomoravský kraj 

JPO – Jednotka požární ochrany 

JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

KV – Karlovarský kraj 

LIB – Liberecký kraj 

MOF – Malý ochranný filtr 

MSK – Moravskoslezský kraj 

MV – Ministerstvo vnitra 

NBC – Bojové otravné látky, biologické (bakteriologické) prostředky a radioaktivní látky 

NL – Nebezpečná látka 

NPK – P – Nejvyšší přípustná pracovní koncentrace na pracovišti 

OI – Oxygen index – kyslíkové číslo 

OL – Olomoucký kraj 

OO – Ochrana obyvatelstva 

PAR – Pardubický kraj 

PEL – Přípustný expoziční limit 

PLZ – Plzeňský kraj 

PO – Požární ochrana 

PPLA – Protiplynový automobil 

PRA – Hlavní město Praha 

RZA – Rychlý zásahový automobil 

SIAŘ – Sbírka interních aktů řízení 

STR_C – Středočeský kraj 

UST – Ústecký kraj 
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VŠB – TU O – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

VYS – Kraj Vysočina 

VZ – Velitel zásahu 

ZLI – Zlínský kraj 
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Dobrý den,  
děkuji, že jste si udělal(a) čas. Jmenuji se Jiří Heiser, jsem studentem VŠB-TUO, FBI, obor 
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Zpracovávám diplomovou práci s názvem 
Ochrana dýchacích cest při zásazích JPO. Tímto dotazníkem oslovuji krajské vedoucí 
oddělení chemické služby. Prosím vás o vyplnění dotazníků, který slouží jako podklad 
k diplomové práci. Celý dotazník se vztahuje pouze na JPO HZS krajů (JPO I. ). Odpovědi 
ANO – NE zaznačte tučně, nebo barevně. Pokud je to možné, doplňte prosím odpovědi i o  
množství prostředků a statistikou použití za posledních 5 let. 
 

1. Název HZS kraje:  
 

2. Jaké druhy vzduchových dýchacích přístrojů jsou používány ve vašem kraji? 
Výrobce, typové označení: 

  
 Množství vzduchových DP v rámci kraje: 
 

 
3 Jaké prostředky používají vaše JPO k vyvádění osob ze zakouřených prostor?  
a) Druhý vývod na plicní automatiku: ANO – NE (při možnosti ano dále specifikujte) 

Výrobce, typové označení: 
 

Množství těchto prostředků v rámci kraje, rozmístění na technice: 
 

Statistika nasazení za posledních 5 let: 
 
b) Vyváděcí filtrační masky: ANO – NE (při možnosti ano dále specifikujte) 

Výrobce, typové označení: 
 

Množství těchto prostředků v rámci kraje, rozmístění na technice: 
 

Statistika nasazení za posledních 5 let: 
 
c) Jiné vyváděcí prostředky: ANO – NE (při možnosti ano dále specifikujte) 

Druh, výrobce, typové označení: 
 

Množství těchto prostředků v rámci kraje, rozmístění na technice: 
 

Statistika nasazení za posledních 5 let: 
 
 

4. Jsou ve výbavě vašich jednotek respirátory (filtrační polomasky)? (pokud ne 
pokračujte otázkou č. 5.) 

a) Respirátory proti mechanickým částicím: ANO – NE (při možnosti ano blíže 
 specifikujte) 

Výrobce, typové označení: 
 

Množství těchto prostředků, případně rozmístění na technice: 
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Statistika nasazení za posledních 5 let: 

 
Nejčastější typ zásahu s nasazením respirátorů: 

 
b) Respirátory proti virům a bakteriím: ANO – NE (při možnosti ano blíže 
specifikujte) 

 Výrobce, typové označení: 
 

Množství těchto prostředků, případně rozmístění na technice: 
 

Statistika nasazení za posledních 5 let: 
 

Nejčastější typ zásahu s nasazením respirátorů: 
 

5. Jsou ve výbavě vašeho kraje i jiné filtrační dýchací prostředky? ANO – NE (při 
možnosti ano blíže specifikujte druh a množství těchto prostředků). 

 
 

6. Máte speciální směrnice pro použití vyváděcích prostředků a respirátorů, krom 
návodu výrobce? ANO – NE (při možnosti ano prosím o poskytnutí těchto směrnic, 
pokud je to možné, nebo o stručné sdělení obsahu směrnic).  

 
 
Děkuji, že jste dočetli až sem. Vyplněný dotazník, prosím, zašlete na e-mailovou adresu: 
jirkaheiser@centrum.cz 
 
Děkuji za spolupráci a věnovaný čas. Přeji pěkný den,  

Jiří Heiser 
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