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HZS ČR. Ostrava, 2010. 39 s. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

 

Bakalářská práce se zabývá rozborem stávajících používaných autonomních dýchacích 

přístrojů s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou v užívání jednotek 

HZS ČR, statistickému vyhodnocení využití jednotlivých druhů dýchacích přístrojů a 

především provozní a servisní náročnosti vybraných dýchacích přístrojů, její srovnání a 

vyhodnocení pomocí multikriteriální analýzy. Na závěr práce je vznesen návrh a doporučení 

pro nově pořizované přístroje.  
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HDP - hadicový dýchací přístroj 

HM - hovorová membrána 

HZS  - Hasičský záchranný sbor 

CHS - chemická služba 
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PM - průzvučná membrána 

RV - redukční ventil 

SV - směrový ventil 

VDP - vzduchový dýchací přístroj 

VV - výdechový ventil 

 

 

 

 



OBSAH 

 
1 ÚVOD ................................................................................................................................ 1 
2 LITERÁRNÍ REŠERŠE..................................................................................................... 2 
3 VYBRANÉ DEFINICE A POJMY ................................................................................... 3 
4 DÝCHACÍ TECHNIKA V UŽÍVÁNÍ HZS ČR................................................................ 6 

4.1 Filtrační dýchací přístroje........................................................................................... 6 
4.2 Izolační dýchací přístroje ........................................................................................... 7 

4.2.1 Kyslíkové dýchací přístroje................................................................................ 8 
4.2.2 Vzduchové dýchací přístroje.............................................................................. 9 

4.3 Statistika ................................................................................................................... 11 
4.4 Vybrané typy VDP u užívání HZS ČR .................................................................... 14 

4.4.1 Dräger PA 94.................................................................................................... 15 
4.4.2 Dräger PSS 90 .................................................................................................. 15 
4.4.3 Dräger PSS 7000 .............................................................................................. 15 
4.4.4 Auer BD 96 ...................................................................................................... 16 
4.4.5 Pluto 60 ............................................................................................................ 17 
4.4.6 Fenzy AIR5500 ................................................................................................ 17 

5 ÚDRŽBA, SERVIS A REVIZE....................................................................................... 18 
5.1 Dräger PA 94, PSS 90 a PSS 7000........................................................................... 19 

5.1.1 Kontrola před použitím .................................................................................... 22 
5.1.2 Čištění a skladování ......................................................................................... 22 
5.1.3 Kontrola po použití........................................................................................... 23 

5.2 Auer BD 96 .............................................................................................................. 23 
5.2.1 Kontrola před použitím .................................................................................... 25 
5.2.2 Čištění a skladování ......................................................................................... 25 
5.2.3 Kontrola po použití........................................................................................... 26 

5.3 Pluto 60 .................................................................................................................... 26 
5.3.1 Kontrola před použitím .................................................................................... 28 
5.3.2 Čištění a skladování ......................................................................................... 28 
5.3.3 Kontrola po použití........................................................................................... 29 

5.4 Fenzy AIR5500 ........................................................................................................ 29 
5.4.1 Kontrola před použitím .................................................................................... 30 
5.4.2 Čištění a skladování ......................................................................................... 30 
5.4.3 Kontrola po použití........................................................................................... 31 

6 MULTIKRITERIÁLNÍ ANALÝZA................................................................................ 32 
6.1 Kritéria ..................................................................................................................... 33 
6.2 Hodnocení přístrojů.................................................................................................. 34 

7 ZÁVĚR............................................................................................................................. 37 
8 POUŽITÁ LITERATURA............................................................................................... 38 
9 PŘÍLOHY......................................................................................................................... 40 
 



 1 

1 ÚVOD 
 

Jednou z nejdůležitějších ochran zdraví při práci je ochrana očí, obličeje a dýchacích 

cest. K poškození zdraví (případně i smrti) může dojít jak škodlivými látkami ve 

vdechovaném vzduchu, tak nedostatkem kyslíku ve vdechovaném ovzduší. Zabránit 

poškození zdraví můžeme osobními ochrannými prostředky, v případě ochrany dýchacích cest 

dýchacími přístroji. 

Dýchací přístroje chrání zdraví i život velmi spolehlivě, pokud jsou pravidelně 

udržovány a servisovány, což je spojeno s finanční, technickou a časovou náročností, s kterou 

musíme počítat při nákupu dýchacího přístroje. Nákup dýchacího přístroje nejsou jen výdaje 

okamžité (pořizovací cena), ale i výdaje spojené s provozem a údržbou dýchacího přístroje.   

Cílem mé práce je rozbor stávajících používaných druhů dýchacích přístrojů (počty, 

typy, výrobce, takticko-technická data, cena atd.), statistické vyhodnocení využití 

jednotlivých druhů dýchacích přístrojů, analýza a porovnání náročnosti údržby jednotlivých 

druhů dýchacích přístrojů (doporučená periodicita údržby a její náročnost časová, technická, 

finanční, nároky na pracovníky údržby, servis, dostupnost náhradních dílů atd.) a porovnání 

životnosti jednotlivých druhů dýchacích přístrojů. Po vyhodnocení těchto parametrů vznesu 

návrh doporučení pro nově pořizované dýchací přístroje. 

Vybavení stanic dýchacími přístroji je povinné podle vyhlášky č. 247/2001 Sb., o 

organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, přílohy č. 5, Minimální vybavení stanic 

hasičského záchranného sboru kraje požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany. 

Každá stanice HZS kraje musí být vybavena autonomním dýchacím přístrojem na stlačený 

vzduch s otevřeným okruhem, typ s plicní automatikou pro použití v plynném prostředí. Počet 

těchto dýchacích přístrojů je nejméně 1,7 násobek z počtu příslušníků jedné směny, přičemž 

započítáme i dýchací přístroje umístěné ve vozidlech. 
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2 LITERÁRNÍ REŠERŠE 

 

30. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 22. 12. 2006, 

kterým se vydává Řád chemické služby Hasičského záchranného sboru České Republiky. 

 

Řád chemické služby HZS ČR upravuje jednotný výkon chemické služby, stanoví 

základní úkoly při zabezpečení provozuschopnosti, používání, zkoušení a kontrolách, údržbě 

a skladování věcných prostředků chemické služby a vymezuje jednotné používání prostředků 

chemické služby. Jsou zde také uvedeny definice některých pojmů. 

 

 

 

KRATOCHVÍL, Michal; KRATOCHVÍL, Václav. Technické prostředky požární ochrany. 

Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. 270 s. ISBN 978-80-7385-

064-7. 

 

V této publikaci je zpracován přehled téměř všech technických prostředků 

používaných u jednotek požární ochrany včetně jejich základních souvisejících údajů. Část 

publikace je věnována dýchací technice, jejímu rozdělení a popisu jednotlivých druhů dýchací 

techniky. 
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3 VYBRANÉ DEFINICE A POJMY 
 

Autonomní dýchací přístroj je dýchací přístroj, u něhož uživatel řídí sám zásobování 

dýchací směsí. [2]   

Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem 

(autonomní dýchací přístroj vzduchový s otevřeným okruhem, izolační dýchací přístroj 

vzduchový) je dýchací přístroj, který má přenosný zásobník stlačeného vzduchu a 

vydechovaný vzduch odchází bez recirkulace do okolního ovzduší. Tyto přístroje mohou být 

konstruovány jako přetlakové nebo rovnotlaké. [2]   

Autonomní dýchací kyslíkový přístroj s uzavřeným okruhem (izolační dýchací 

přístroj kyslíkový) je dýchací přístroj, který zachycuje oxid uhličitý z vydechovaného 

vzduchu a dodává kyslík; tuto směs uživatel opět vdechuje. Kyslík je buď dodáván z tlakové 

láhve, nebo chemicky vyvíjen. [2]   

Dýchací přístroj  – ochranný prostředek dýchacích cest, který umožňuje dýchání 

v prostorách, kde je ovzduší jinak nedýchatelné. [3]   

Filtra ční dýchací prostředky se dělí na filtrační dýchací přístroje, respirátory a 

ochranné roušky. [3]   

Filtra ční dýchací přístroj  je zařízení, které filtruje vdechovaný vzduch. Zařízení je 

buď s nuceným nebo bez nuceného přívodu vzduchu. Filtrační prostředek s pomocnou 

ventilací je filtrační zařízení, které dodává vzduch do dýchacích cest pomocí ventilátoru, 

většinou neseného uživatelem. [3]   

Izolační dýchací přístroj – přístroj umožňující jeho uživateli dýchat nezávisle na  

koncentraci kyslíku v okolním ovzduší. Dělí se na autonomní a neautonomní. [3]   

Uživatel dýchací techniky je každá osoba, která používá dýchací techniku 

(prostředky) a splňuje stanovené kvalifikační požadavky a zdravotní podmínky. [3]   

Neautonomní dýchací přístroj je mobilní přístroj, který má dálkový přívod 

stlačeného vzduchu. [3]   

Aerosol jsou rozptýlené pevné či kapalné částice nebo jejich směs v plynném prostředí; 

částice mají zanedbatelnou rychlost pádu (běžně se považuje za nižší než 0,25 m/s). Velikost 

částic se pohybuje od 10 µm do 100 µm. [3]   

Částice je pevná nebo kapalná látka v jemně rozptýleném stavu (dříve se používal 

nepříliš specifický termín „prach“ – např. „protiprašné filtry“, nyní „filtry proti částicím“). [3]   
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Čtvrtmaska je lícnicová část zakrývající ústa a nos (dříve se tento prostředek nazýval 

„respirátor“). [3]   

Dýchací hadice (pro nízký tlak) je ohebná hadice, např. vrapová, napojená na 

lícnicovou část, kterou přichází vzduch nebo kyslík pod tlakem okolního ovzduší, nebo pod 

mírně zvýšeným nebo sníženým tlakem. [3]   

Dýchací odpor je odpor ochranného prostředku dýchacích orgánů proudícímu 

vzduchu při vdechování a vydechování. [3]   

Dýchatelný vzduch je vzduch vhodný k dýchaní (viz vysvětlení u hesla „vzduch 

k dýchání“). [3]   

Filtr  je zařízení zachycujících z procházejícího vzduchu specifické škodliviny. 

Filtr proti částicím je filtr zachycující částice přítomné v ovzduší (dříve nazývaný 

„protiprašný filtr“). [3]   

Jímavost filtru je zanášení nového filtru částicemi, čímž se zvyšuje odpor filtru (při 

zanášení se zvyšuje filtrační účinnost, ale zvýšení dýchacího odporu roste, až se stává 

nepřijatelným pro uživatele. Pak se filtr musí vyměnit za nový). [3]   

Koeficient ochrany je poměr koncentrace škodliviny v okolním ovzduší a její 

koncentrace ve vzduchu vdechovaném uživatelem ochranného prostředku dýchacích orgánů. 

Kombinovaný filtr je filtr, který zachycuje rozptýlené částice pevné, kapalné nebo 

jejich směs a určité plyny a páry. [3]   

Kouř je aerosol vznikající nedokonalým spalování organických látek (obecný název). 

[3]   

Lícnicová část - lícnicovými částmi mohou být obličejové masky, polomasky, 

čtvrtmasky, ústenky, lícnicové části z filtračního materiálu, přilby (s přívodem vzduchu), 

kukly (s přívodem vzduchu); rovněž bundy a oděvy sloužící témuž účelu (obecně lícnicovými 

částmi jsou nazývány ty části, které bezprostředně slouží k přívodu vzduchu či jiné dýchací 

směsi do úst uživatele. Obličejové masky, polomasky, čtvrtmasky a ústenky obvykle musí mít 

připojenu další část k zásobování vzduchem. Znamená to, že se k ním připojuje filtr a nebo 

výše zmíněný zdroj dýchací směsi, např. redukovaný tlakový vzduch. U kukly s přívodem 

vzduchu nelze používat filtr). [3]   

Nízký tlak je tlak uvnitř lícnicové části nebo dýchací hadice, která je přímo napojená 

na lícnicovou část; přibližně odpovídá tlaku okolního ovzduší. [3]   

Obličejová maska je lícnicová část zakrývající ústa, nos, oči a bradu. [3]   

Plicní automatika je část dýchacího přístroje, jíž dostává uživatel vzduch  nebo kyslík 

ze zásobníku vzduchu nebo kyslíku v dávkách. [3]   
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Polomaska je lícnicová část zakrývající ústa, nos a bradu (viz poznámka u hesla 

„čtvrtmaska“). [3]   

Prach jsou pevné částice v obecném smyslu (viz také dým). [3]   

Regulační ventil je ventil umožňující uživateli dýchacího přístroje regulovat stálé 

množství vzduchu podle předepsaných limitů. [3]   

Sebezáchranný dýchací přístroj je prostředek na ochranu dýchacích orgánů 

používaný pouze při úniku osob z ohroženého ovzduší. [3]   

Spojovací hadice pro střední tlak je hadice spojující dávkovací ventil nebo regulační 

ventil se systémem zásobování vzduchem. [3]   

Vdechovací ventil je ventil, který umožňuje vstup vzduchu nebo kyslíku do lícnicové 

části a zabraňuje vydechovanému vzduchu, aby nevnikal do přívodu vzduchu. [3]   

Vdechovaný vzduch je ovzduší vdechované uživatelem. [3]   

Vydechovací ventil je ventil, který umožňuje odchod vydechovaného a přebytečného 

vzduchu z lícnicové části. [3]   

Vydechovaný vzduch je ovzduší vydechované uživatelem. [3]   

Vysoký tlak je tlak mezi zdrojem tlakového plynu a redukčním ventilem, běžně nad 

10 MPa. [3]   

Vzduch k dýchání (dýchatelný vzduch) musí splňovat tyto ukazatele: 

Musí splňovat ČSN EN 12021 a ta uvádí, že koncentrace kyslíku musí být v rozsahu 

(21 ± 1) obj. % (suchý vzduch) 

Vzduch k dýchání musí mít standardní čistotu, ta je definována tak, aby; 

• koncentrace škodlivin byla snížena na minimum, ale nesmí překročit v žádném 

případě nejvyšší přípustnou koncentraci; 

• koncentrace minerálních olejů byla taková, aby vzduch neměl olejový zápach 

(zapáchá okolo hranice 0,3 mg/m3)  

• koncentrace vody ve vzduchu pro autonomní dýchací přístroj na tlakový 

vzduch nepřesáhne koncentraci 30 mg/m3 pro přístroj pracující s tlakem 30 

MPa nebo 50mg/m3 pro přístroj s tlakem 20 MPa; 

• v hadicovém dýchacím přístroji s přívodem tlakového vzduchu musí být použit 

vzduch, který má rosný bod tak nízký, aby nedocházelo ke kondenzaci a  

následnému zamrzání vody. [3]   

Vzduch s nedostatkem kyslíku je vzduch obsahující méně jak 17 obj. % kyslíku. [3]   
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4 DÝCHACÍ TECHNIKA V UŽÍVÁNÍ HZS ČR 

Dýchací přístroje jsou osobní ochranné prostředky, které slouží k ochraně dýchacích 

cest, obličeje a očí před nežádoucím účinkem škodlivých látek. Užívají se pro zasahující 

hasiče i pro zachraňované osoby. [1] 

 

Obr. 1 Rozdělení dýchací techniky 

4.1 Filtra ční dýchací přístroje 
 

Filtrační dýchací přístroje slouží k filtraci vdechovaného vzduchu z okolního prostředí 

pomocí vestavěného filtru. Ten zachytí vymezené nebezpečné látky. Potom se vydechovaný 

vzduch vrací přes výdechový ventil zpět do okolního prostředí. Nesmí se používat v takovém 

prostředí, kde můžeme předpokládat nižší koncentraci kyslíku než 21%. Jedná se o pohybově 

nezávislé osobní ochranné prostředky (převážně hlavové masky), které se dále dělí: 

� podle typu filtru - s vyměnitelným filtrem, 

 s pevně zabudovaným filtrem 

� podle přívodu vzduchu - bez nuceného přívodu vzduchu, 

 s nuceným přívodem vzduchu pomocí ventilátoru, 

� podle druhu filtru na - plynový: zachycuje škodlivé plyny, případně páry 

 částicový: zachycuje pevné částice 

 chemický: odstraňuje škodlivé látky chemickou reakcí 

 kombinovaný: kombinace dvou předchozích [1] 

dýchací technika 

filtrační přístroje izolační DP 

neautonomní DP autonomní DP 

DP s otevřeným DO 
vzduchové 

DP s uzavřeným DO 
kyslíkové 

HDP rovnotlaké 
(do 25 m) 

HDP přetlakové 
(nad 25 m) 

rovnotlaké přetlakové 
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Obr. 2 Příklad filtračního dýchacího přístroje [18] 

 
Kvůli různorodosti zplodin hoření a předpokladu snížené koncentrace kyslíku při 

požáru je zakázáno zasahujícím hasičům užívat filtrační dýchací přístroje. Použití je možné 

pouze jako sebezáchranné dýchací přístroje pro zachraňované osoby. U jednotek požární 

ochrany v České republice se používají např. filtrační dýchací přístroje s ochrannou kuklou 

Dräger Parat. [1] 

V podmínkách požáru může z důvodu vysoké teploty při použití filtračního DP dojít 

k popálení dýchacích cest. 

4.2 Izolační dýchací přístroje 

Izolační dýchací přístroje jsou takové přístroje, které umožní uživateli dýchat 

nezávisle na vnějším prostředí. To znamená, že uživatel má vlastní zásobu dýchatelného 

vzduchu (popř. kyslíku) izolovaného od okolí. [1] 

Podle provedení můžeme rozdělit dýchací přístroje do dvou skupin: 

� Neautonomní (dálkové) – vzduch je přiváděn hadicí z tlakové zdroje vzduchu. 

Jsou neautonomní a tzn., že uživatel je omezen v pohybu délkou hadice 

a trasou pohybu. Výhodou je neomezená doba použití. Tyto typy DP se 

u jednotek požární ochrany v České republice nepoužívají. 

� Autonomní (zásobníkové) – vzduch nebo kyslík je v tlakové láhvi každého 

dýchacího přístroje, který uživatel nosí. Uživatel může po omezenou 

dobu dýchat v nedýchatelném prostředí. Jsou autonomní tzn., že 

uživatel není omezen v pohybu.  
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Autonomní dýchací přístroje můžeme rozdělit do dalších dvou skupin: 

� Kyslíkové s uzavřeným dýchacím okruhem, s regenerací vydechovaných vzdušnin. 

Princip fungování spočívá v pohlcování oxidu uhličitého výměnou za 

kyslík. Kyslík může být chemický nebo medicinální. 

� Vzduchové s otevřeným dýchacím okruhem, kde vzduch je stlačen v tlakové láhvi, 

odkud je vdechován, a vydechovaný vzduch prochází přes výdechový 

ventil obličejové masky do okolního prostředí. [1] 

4.2.1 Kyslíkové dýchací přístroje 

Kyslíkové dýchací přístroje jsou svou konstrukcí složitější než dýchací přístroje 

vzduchové. Jedna z odlišností spočívá v tom, že vydechovaný vzduch uživatelem není 

odváděn do okolního prostředí, ale vrací se zpět do přístroje, kde je regenerován. Tímto 

způsobem může být dosaženo až osmkrát větší ochranné doby než u vzduchových dýchacích 

přístrojů (až 4 hodiny). Další rozdíl oproti vzduchovým dýchacím přístrojům spočívá v tom, 

že v zásobní tlakové láhvi se nachází medicinální kyslík a ne stlačený vzduch. Na trhnu 

můžeme najít i dýchací přístroje, které nemají tlakovou láhev s kyslíkem, ale regenerace 

vydechovaného vzduchu je založena na chemické reakci, při které je vyvíjen kyslík. U 

jednotek požární ochrany v České republice se používají např. Dräger BG 174 nebo BG 4. [1] 

 

Obr. 3 Příklad kyslíkového dýchacího přístroje (Dräger BG 4) [19] 

 
Regenerace výdechového vzduchu probíhá podle druhu kyslíkového dýchacího 

přístroje různě. U dýchacího přístroje se stlačeným a zkapalněným kyslíkem se používá 

k odstranění vydechovaného CO2 pohlcovačů. Po odloučení CO2 dochází k obohacení zbylého 

vzduchu kyslíkem a dalšímu vdechování. V pohlcovačích dochází k exotermní reakci, proto je 

nutné vdechovaný vzduch ochlazovat. Bohužel i přes toto ochlazování má vdechovaný 

vzduch vysokou teplotu, která zvyšuje zátěž uživatele. [1,4] 
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U kyslíkového dýchacího přístroje s chemickým vyvíječem dochází k odstranění CO2 

pomocí chemické reakce, při které reaguje vydechovaný CO2 a H2O s chemikálií vyvíječe  a 

dochází k uvolnění potřebného množství kyslíku. K nasazení kyslíkových dýchacích přístrojů 

u jednotek požární ochrany dochází málokdy. Jsou zařazovány do výbavy stanic, kde bychom 

mohli očekávat použití těchto přístrojů. Velké zastoupení mají u jednotek Báňské záchranné 

služby, kvůli vyžadované delší  ochranné době. [4] 

4.2.2 Vzduchové dýchací přístroje 

Jsou to autonomní izolační dýchací přístroje, které mají různý objem tlakových láhví 

plněných na 20 MPa nebo 30 MPa. V závislosti na objemu a tlaku láhví, fyzické zátěže a 

fyziologickém stavu uživatele se mění ochranná doba těchto přístrojů, ta se pohybuje od 15 

minut do 60 minut. Vydechovaný vzduch je vydechován přes obličejovou masku do okolního 

prostředí. Nově koupené přístroje musí být schválené podle ČSN EN 137 pro typ 2. [1] 

Vzduchový dýchací přístroj se skládá z těchto částí: 

� Zásobník tlakového vzduchu – tvoří jej ocelové nebo kompozitní tlakové láhve. 

Tenkostěnná nádoba z hliníku nebo plastu opletena uhlovodíkovými 

vlákny nebo kevlarem se nazývá kompozitní tlakovou láhví. 

� Nosiče s popruhy (dvěma ramenními a jedním břišním nebo bederním). 

� Uzavírací armatura tlakové láhve se vzduchem. 

� Zařízení pro kontrolu tlaku v tlakové láhví (manometr) 

� Redukční ventil (jinak nazýván I. stupeň), jeho funkce je snížení tlaku, který 

opouští tlakovou láhev, na vzduch o tlaku v rozmezí 0,45 MPa až 1,2 MPa. 

Tento vzduch dále putuje do plicní automatiky. 

� Plicní automatika (jinak nazývána II. stupeň – dávkovací ventil) odděluje nádech 

a výdech a dávkuje vzduch uživateli. Můžeme je rozdělit na plicní 

automatiky: 

-  Jednostupňové – dávkovací ventil redukuje vysoký tlak vzduchu 

v tlakové láhvi na tlak vzduchu, který odpovídá okolnímu 

prostředí. Podle hloubky nádechu uživatele je vzduch dodáván 

v odpovídajícím množství (zástupce např. Saturn, viz obr. 4). 

- Dvoustupňové – do druhého stupně je vzduch  dodáván přes redukční 

ventil. Vzduch je pak z druhého stupně poskytován uživateli  

v tlaku odpovídajícím okolnímu prostředí a hloubce nádechu 

odpovídajícímu množství. 
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Také  lze plicní automatiky rozdělit z ochranného hlediska na: 

- Rovnotlaké – tlak okolí a tlak před membránou je před nádechem 

stejný. Při nádechu uživatele se vytvoří podtlak a ten otevře 

ventil plicní automatiky. Proto se vzduchové dýchací přístroje 

s touto plicní automatikou nazývají rovnotlaké. 

- Přetlakové – Přetlaku je docíleno nastavením plicní automatiky. Za 

atmosférického tlaku dodává plicní automatika vzduch 

rovnoměrně a velikost přetlaku je nastavena pružinkou 

vydechovacího ventilu v obličejové masce. Proto se vzduchové 

dýchací přístroje s touto plicní automatikou nazývají přetlakové. 

Pokud je plicní automatika spojena s maskou a ta je nasazena na 

obličeji uživatele, prostor pod maskou se po otevření ventilu 

naplní vzduchem do nastaveného přetlaku. Po nadechnutí 

uživatele se přetlak vzduchu ihned dorovná zpět na nastavený 

přetlak. 

Pokud dochází k netěsnosti v masce nebo nádechovém prostoru, 

škodlivé látky z okolního prostředí jsou vytěsňovány přetlakem 

a nedochází k jejich proniknutí do prostoru pod maskou (díky 

netěsnosti dochází k úniku vzduchu). 

� Vnější tlakové přípojky - součástí většiny moderních vzduchových dýchacích 

přístrojů. Jsou určeny pro externí napojení druhé plicní automatiky např. 

pro zachraňovanou osobu. Také je možné je využít pro doplňování tlakové 

láhve dýchacího přístroje z jiného tlakového zdroje bez nutnosti její 

demontáže nebo přípojka vzduchu pro protichemické oděvy s vnitřním 

větráním. 

� Varovné zařízení – signalizuje uživateli pokles tlaku v tlakové láhvi pod 

stanovenou mez (5,5 MPa ± 0,5 MPa, u starších typů 4 MPa ± 0,1 MPa). 

Zařízení signalizuje tento pokles akusticky, opticky popřípadě i vibračně. 

� Obličejové ochranné vzduchové masky – mohou být s uchycením na přilbu 

pomocí upínacích spon typu kandahár nebo uchyceny na hlavu pomocí 

náhlavního kříže nebo hlavové síťky (Ta je určena především pro 

zahraňované osoby) [1] 
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Obr. 4 Vzduchový dýchací přístroj Saturn S5 a S7 [20] 

4.3 Statistika 

Na základě vyplněných dotazníků a informací poskytnutých z GŘ HZS ČR jsem 

vyhodnotil nejpoužívanější dýchací přístroje v užívání HZS ČR. 
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Obr. 5 Graf počtu použití DP u JPO I v letech 2006 - 2009 (poskytnuto GŘ HZS ČR) 

Z grafu je zřejmé, že nejvíce používané dýchací přístroje v jednotkách profesionálních 

hasičů jsou vzduchové dýchací přístroje s plnícím tlakem 30 MPa. Z těchto poznatků jsem 

vycházel i dále a rozeslal všem vedoucím chemicko - technické služby jednotlivých HZS 

krajů dotazníky (viz příloha č.5), které vzduchové dýchací přístroje s plnícím tlakem 30 MPa 

se v jejich krajích vyskytují. Výsledná tabulka je uvedena v příloze č.1. Zpracování tabulky 
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do grafu je uvedeno na obr. 6. Jen upozorním, že všechny informace jsou platné k dubnu 2010. 

Počty a typy DP a OM se budou postupem času měnit kvůli neustálé modernizaci. 
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Obr. 6 Počet typů a výrobci DP používaných v HZS ČR 

 V roce 2007 se firma FENZY SAS přejmenovala na Sperian respiratory protection 

France, ale stále vyrábí dýchací přístroje pod názvem Fenzy. Firma Dräger má nejpočetnější 

zastoupení (viz obr. 7). Naopak firmou Racal jsem se nezabýval, kvůli malému zastoupení, 

kdy se její dýchací přístroje v menším množství vyskytly pouze v jednom HZS kraje. 

Na základě zjištěných informací jsem vyhodnotil nejpoužívanější druhy vzduchových 

dýchacích přístrojů s plnícím tlakem 30 MPa. Nejpoužívanější jsou, z hlediska kusů; Dräger 

PA 94, PSS 90, PA 90, PSS 7000; Auer BD 96 a Pluto 60. Z hlediska četnosti výskytu jsou 

nejpoužívanější Dräger PA 94, který se vyskytuje v devíti HZS kraje ze čtrnácti, dále Dräger 

PSS 90, který se vyskytuje v osmi ze čtrnácti. Z jiných výrobců je to MSA Auer s dýchacím 

přístrojem BD 96, který má zastoupení v pěti HZS kraje ze čtrnácti. Firma Meva s dýchacím 

přístrojem Pluto 60  se vyskytuje ve třech HZS kraje ze čtrnácti (viz příloha č.3). 

V celé ČR se nachází cca 5000 ks vzduchových dýchacích přístrojů s plnícím tlakem 

30 MPa. 
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Obr. 7 Procentuální zastoupení jednotlivých výrobců DP 

 Součástí dýchacích přístrojů jsou obličejové masky. Plicní automatiku výrobce DP ve 

většině případů nelze zapojit do obličejové masky jiného výrobce. Zjišťování počtů a typů 

bylo obsaženo v dotaznících o dýchacích přístrojích zaslaných vedoucím chemicko – 

technických služeb. Tabulka s těmito informacemi je uvedena v příloze č.2, zpracování do 

podoby grafu je uvedeno v obr. 8. 
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Obr. 8 Počet typů a výrobci OM v užívání HZS ČR 
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 Švédská firma Interspiro (na obr. 8 pod zkratkou Int.) vyrábí vzduchové obličejové 

masky, které se používají k dýchacím přístrojům Pluto. Obchodní zastoupení této firmy má 

česká firma Meva, která vyrábí DP Pluto. Meva dostala od firmy Interspiro oprávnění 

provádět servis obličejové masky Spiromatic. V ostatních případech firmy vyrábí ke svým 

dýchacím přístrojům i obličejové masky. Procentuální zastoupení jednotlivých výrobců 

obličejových masek zůstalo téměř stejné jako u dýchacích přístrojů (viz obr. 9). 

Na základě zjištěných informací jsem vyhodnotil nejpoužívanější druhy vzduchových 

obličejových masek. Nejpoužívanější jsou, z hlediska kusů; Dräger Panorama Nova, FPS 

7730, Interspiro Spiromatic a Auer Ultra Elite PS. Z hlediska četnosti výskytu je 

nejpoužívanější Dräger Panorama Nova, která se vyskytuje ve dvanácti HZS kraje ze čtrnácti, 

dále Dräger FPS řady 7000 (započítána i FPS 7760), která se vyskytuje v pěti ze čtrnácti a 

OM Auer Ultra Elite PS. Ta se vyskytuje ve čtyřech HZS kraje ze čtrnácti. Z dalších výrobců 

je to Interspiro Spiromatic zastoupený ve třech HZS kraje ze čtrnácti a Sperian Biomask, která 

se nachází ve dvou HZS kraje ze čtrnácti (viz příloha č.4). 
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Obr. 9 Procentuální zastoupení jednotlivých výrobců OM 

4.4 Vybrané typy VDP u užívání HZS ČR 

Z dat, která jsem získal prostřednictvím dotazníků, jsem si vybral k srovnání tyto typy 

dýchacích přístrojů; Dräger PA 94, PSS 90, PSS 7000; Auer BD 96; Pluto 60 a Fenzy 

AIR5500. Vybíral jsem podle počtu a četnosti zastoupení u jednotlivých HZS kraje. Dýchací 

přístroj Fenzy AIR5500 od výrobce Sperian jsem vybral, abych srovnal více výrobců 

dýchacích přístrojů. Fenzy AIR5500 má zastoupení ve dvou HZS kraje ze čtrnácti. Naopak 

dýchací přístroj Dräger PA 90 nebudu srovnávat, protože je snaha ve většině krajů ho 

nahrazovat za novější typ. 
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U dýchacích přístrojů se nejčastěji používají kompozitní tlakové láhve o vodním 

objemu 6.8 litrů. Ochranná doba se u každého uživatele odlišuje v závislosti na jeho fyzické 

kondici a míře stresu. 

Tab. 1 Doba použití přístroje s tlakovým kompozitním zásobníkem 6,8 l/30 MPa [7] 

Průměrná osobní spotřeba Tlak v zásobníku (MPa) 
( l/min.) 30* 20 10 5 

Klid 10 183 136 68 34 
Pomalý pohyb 20 90 68 34 17 
Lehká práce 30 60 45 23 11 
Středně těžká práce 40 45 34 17 9 
Těžká práce 60 30 23 11 6 
Maximální zatížení 80 23 17 9 4 

4.4.1 Dräger PA 94 

Rozměry přístroje jsou uvedené bez tlakové láhve a s nosnými popruhy složenými do 

skladovací polohy. Rozměry jsou 620 x 320 x 150 mm. Váha dýchacího přístroje je 3,2 kg. 

Středotlak je v rozmezí hodnot 6 – 9 bar a průtok vzduchu je více než 1000 l/ min, při 20 bar 

je to více než 500 l/ min. [9] 

4.4.2 Dräger PSS 90 

Tyto nosiče ochranného dýchacího přístroje na stlačený vzduch používané ve 

schválených kombinacích s ventilem plicní automatiky, obličejovou maskou a tlakovou láhví 

poskytují uživateli ochranu dýchání, když uživatel pracuje v kontaminované atmosféře nebo 

na místech, kde není dostatek kyslíku na dýchání. [10] 

4.4.3 Dräger PSS 7000 

Jedná se o nejnovější typ dýchacího přístroje používaného u HZS ČR. Ochranný 

dýchací přístroj Dräger PSS 7000 disponuje výškově nastavitelným a ergonomickým nosným 

systémem. Tento systém zabezpečuje lepší výkon, pohodlí a snadnější použití, což přináší 

méně únavy pro jeho uživatele. [11] 

Zádová deska nosného systému obsahuje posuvný výškově nastavitelný rám, který 

může být nastaven do třech předem stanovených výšek. Pokud máte ochranný dýchací přístroj 

na zádech, na dolním konci nosné konstrukce ve výšce boků uživatele se nachází pružný 

kloub, který sleduje otáčení, naklánění a podobné pohyby uživatele, čímž zlepšuje rozložení 

hmotnosti, volnost pohybu a pohyblivost uživatele. [11] 
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Tab. 2 Technické parametry vzduchového dýchacího přístroje Dräger PSS 7000 [13] 

Název parametru 
 

Hodnota parametru 

Provozní tlak vstupní 30 nebo 20 MPa 
Středotlak 8 bar 
Průtok vzduchu více než 1000 l/ min 
Vstupní připojovací rozměr G 5/8"  
Hmotnost PSS 7000 včetně tlakové láhve 11,7 kg 
Rozsah provozní teploty -32 °C až +70 °C 

 

 

Obr. 10  Vzduchový DP Dräger PSS 7000 a OM FPS 7000 [21,17] 

4.4.4 Auer BD 96 

Existují různé modely tlakovzdušných dýchacích přístrojů. Existuje zde více verzí 

(standard, -S, -Q, -Z) a jejich kombinace. Všechny kombinace mohou být také vybaveny 

integrovanou řídicí jednotkou ICU nebo ICU-S (verze s klíčem) namísto manometru. 

Nejčastěji je používán s obličejovou maskou Ultra Elite PS. [6] 

� S – varovný signál je vyvedený na prodlouženém tlakovém vedení (např. vedle ucha 

uživatele, kde může být dobře slyšitelná). 

� Z – je vybaven druhou středotlakou přípojkou (připojení k další PA nebo Auer 

záchranářské sady) 

� Q – (Qiuckfill) umožňuje naplnění tlakové láhve bez sejmutí DP pomocí 

vysokotlakého přívodu. Napojení je provedeno na vedení k manometru. [6] 
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Tab. 3 Technické parametry vzduchového dýchacího přístroje Auer BD 96 [6] 

Název parametru 
 

Hodnota parametru 

Provozní tlak vstupní 30 nebo 20 MPa 
Středotlak 6 - 8 bar 
Rozměry 650 x 320 x 240  
Vstupní připojovací rozměr G 5/8"  
Hmotnost nosiče BD 96 3,7 kg 
Rozsah provozní teploty -30 °C až +60 °C 

 

4.4.5 Pluto 60 

Hmotnost nosiče dýchacího přístroje Pluto 60 je 3,25 kg, středotlak se pohybuje mezi 

0,6 MPa a 1 MPa. Rozměry dýchacího přístroje jsou 560 x 310 x 150 mm. Zádový nosič 

VDP-60-94 PLUTO je tvořen anatomicky tvarovaným trubkovým ocelovým rámem 

s výztuhami, zajišťující žádanou pevnost a dokonalou tuhost celé konstrukce. [7] 

 

 
 

Obr. 11  Vzduchový DP Pluto 60-94 [22] 

 

4.4.6 Fenzy AIR5500 

 Je autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem s lahví na stlačený vzduch. Nosič 

zajišťuje pohodlí a stabilitu při nesení lahve. Forma je anatomicky přizpůsobena tělu, 

uprostřed je vyříznutá, aby se zabránilo pocení. Je vybaven nosnými držadly a třemi 

kotevními body pro záchranné lano. [5] 

Statický přetlak plicní automatiky je 250 – 350 Pa. OM je připevněna k plicní 

automatice systémem "Air Klic". Ztráta vzduchu napájením píšťaly při tlaku mezi 55 bary a 

10 bary je vždy pod 5 litrů/min. [5] 
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5 ÚDRŽBA, SERVIS A REVIZE 

Provozní kontrolou věcného prostředku je předepsaná zkouška nebo soubor přede-

psaných zkoušek jeho parametrů, kterými se prokazuje provozuschopnost, bezpečnost  

a funkčnost. Typy zkoušek pro provozní kontrolu jsou deklarovány výrobcem, českou 

technickou normou, technickým předpisem nebo mezinárodním technickým pravidlem. 

Zkoušky se provádí na zkušebním zařízení, které má platné ověření nebo kalibraci. Provozní 

kontrola se provádí před zařazením prostředku do užívání, po použití věcného prostředku, 

v případě podezření na závadu nebo periodicky zpravidla hasičem - technikem CHS, který je 

oprávněnou osobou. [2] 

Provozuschopnost věcných prostředků chemické služby je stav, kdy je zajištěna 

jejich správná funkčnost, kompletnost, celistvost a neporušenost. Provozuschopnost se 

zajišťuje pravidelnou údržbou, opravami, prováděním kontrol a revizí ve stanovených 

termínech. [2] 

Revizí věcného prostředku je předepsaná zkouška nebo soubor předepsaných zkoušek 

jeho parametrů, kterými se prokazuje, vedle provozuschopnosti, bezpečnosti a funkčnosti, 

shoda s výrobcem nebo technickou normou deklarovaných parametrů. Typy zkoušek pro 

revizi jsou deklarovány výrobcem, českou technickou normou, technickým předpisem nebo 

mezinárodním technickým pravidlem. Zkoušky se provádí na zkušebním zařízení, které má 

platné ověření nebo kalibraci. Revize se provádí v pravidelných intervalech stanovených 

právním předpisem nebo výrobcem a jejím výsledkem je protokol. Revize se provádí 

zpravidla odborným servisem. [2] 

Uživatelskou kontrolou věcného prostředku chemické služby se rozumí prověření 

prostředku před použitím ve stanoveném rozsahu. Pro vzduchové dýchací přístroje 

s dvoustupňovou plicní automatikou je rozsah následující. Zkontrolujeme vizuálně úplnost, 

celistvost a nepoškozenost dýchacího přístroje, dotažení všech spojů, tlak v tlakové láhvi, 

funkce plicní automatiky a varovného signálu, těsnost skříně plicní automatiky a těsnost 

vysokotlaké a středotlaké části. Obličejová maska musí být celistvá a neporušená, 

zkontrolujeme také její těsnost (rukou utěsníme nádechový otvor a silným nádechem 

vytvoříme v masce podtlak, pokud je maska v pořádku, přisaje se lícnice na obličej). 

Podrobné informace včetně konkrétních čísel jsou vždy uvedeny v návodu výrobce. [2] 

Vyřazení z používání je činnost zabezpečující, aby se poškozené, nefunkční věcné 

prostředky nebo prostředky s prošlou kalibrací či ověřením nebo jinak neprovozuschopné 

věcné prostředky nemohly používat a aby se zabránilo jejich záměně s provozuschopnými 
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věcnými prostředky a aby byla zabezpečena jejich oprava, kalibrace, ověření, popř. likvidace. 

[2] 

Zkouškou věcného prostředku je pracovní postup, jehož výsledek se srovnává 

s hodnotou deklarovanou výrobcem, popř. českou technickou normou. Zkouška je součástí 

revize nebo provozní kontroly věcného prostředku. [2] 

Tab. 4 Přehled prostředků chemické služby, o kterých se vede záznam o provozu, revizích a 
provozních kontrolách [2] 

Prostředky CHS Záznam     
o provozu 

Revize 
Provozní 
kontrola 

izolační dýchací přístroje vzduchové X X X 

ochranné masky O O X 

tlakové láhve X X X 

 
Poznámka: X – provádí se; O – neprovádí se; X/O – dle typu se provádí nebo ne. 
 

Intervaly pravidelné kontroly, pokud výrobce nestanovil lhůtu kratší, jsou půl roku u 

dýchacích přístrojů, ochranných protichemických oděvů, oděvů proti sálavému teplu a ohni a 

prostředků pro poskytnutí první pomoci. O provádění pravidelných kontrol nebo kontrol 

prováděných v intervalech stanovených výrobcem se vedou záznamy, které se uchovávají po 

dobu 5 let.  

Tlakové láhve do porovnávání zahrnovat nebudu, protože se jedná o součást dýchacích 

přístrojů, která je stejná pro všechny DP a má stejné podmínky pro plnění. Revize tlakových 

láhví se provádí jednou za pět let. Životnost ocelových tlakových láhví je max. 40 let a závisí 

především na vnitřní korozi lahve. Životnost kompozitních tlakových lahví je zpravidla 15 let, 

u novějších 20, případně i 30 let. U nepoužívaných tlakových lahví musí být provedena 

výměna vzduchu aspoň jednou za rok. 

5.1 Dräger PA 94, PSS 90 a PSS 7000 

Firma Dräger Safety ve svém vývoji zohledňuje své předchozí produkty a novinky 

navrhuje tak, aby jednotlivé části, které se periodicky vyměňují, byly konstrukčně podobné a 

aby se daly nahradit staré za nové. Proto lze říci, že servisní náročnost vybraných dýchacích 

přístrojů firmy Dräger Safety je stejná nebo minimálně rozdílná. Časové intervaly servisu a 

kontrol jsou uvedeny v příloze č.7. Z přílohy č.7 je patrné, že kontroly a zkoušení se provádí 

jednou za rok. Servisní intervaly a výměny jednotlivých dílů jsou ovlivěny způsobem a 

četností použití přístrojů, zásadně pak kvalitou jejich údržby a kvalitou vzduchu v láhvi. Do 
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firmy Dräger Safety Czech jsem zaslal dotazník. Následující informace jsem vyhodnotil z dat 

tak, jak mi je firma poskytla.   

 Pořizovací cena dýchacích přístrojů nebyla specifikována. Při nákupu rozhoduje počet 

koupených dýchacích přístrojů, jejich typ a také nadstandardní výbava (polstrování, digitální 

manometr). Pořizovací cena se může pohybovat od cca 25 000 Kč až nad 100 000 Kč 

(všechny ceny budou uváděny bez DPH). Tlakové láhve jsou používané stejné pro DP všech 

výrobců, proto se jimi nebudu zabývat. Technické zařízení pro provozní kontroly nemusí být 

zakoupeno u výrobce, proto se jím taktéž nebudu zabývat. Nejvíce používaná obličejová 

maska k těmto dýchacím přístrojům je Panorama Nova s výjimkou přístroje Dräger PSS 7000, 

ke kterému se používá OM řady FPS 7000 (obě od výrobce Dräger).  

Cenu za kompletní servis (bez práce) firmy pochopili tak, že sečetli ceny náhradních 

dílů PA a RV (pokud cenu poskytli). U každého výrobce je interval výměny jiný, proto pro 

konečné porovnání budu muset tento parametr upravit. Cena za práci za kompletní servis už je 

porovnatelná, bohužel tato informace mi chybí u firmy Dräger. Cena za kompletní servis u 

firmy Dräger je 717 Kč, přičemž zde započítávám cenu membrány plicní automatiky a O –

kroužku. Membrána podléhá výměně jednou za tři až šest let a O - kroužek se kontroluje 

jednou ročně a v případě poškození se vymění. Dále se ještě vyměňuje sintrový filtr RV 

jednou za rok, resp. dle jeho stavu (ovlivňuje kvalita vzduchu, vnitřní stav láhve a ventilu), 

v ceně 230 Kč.  

Repase RV se provádí jednou za šest let (u DP PSS 7000 až deset let) a to dvěma 

způsoby. Buď výměnou RV nebo servisně. Výměnný způsob má výhodu, že RV může 

vyměnit servisně proškolený uživatel, celkově se jedná o rychlejší úkon a výměna probíhá na 

útvaru pouhou záměnou kusu za kus, přičemž jsou všechny přístroje s výjimkou právě 

rozpracovaných stále k dispozici výjezdu. Nevýhodou je vyšší cena, asi o 1500 Kč za kus, a 

po výměně se změní i výrobní číslo redukčního ventilu. Výhodou servisního způsobu je nižší 

pořizovací cena (4 795 Kč). Nevýhodou je časově velmi náročná repase a provádí se v servisu 

Dräger, proto je třeba dlouho dopředu naplánovat kapacity servisu a navíc uživatel nemá 

dýchací přístroje k dispozici. 

Firma Dräger nabízí proškolení uživatele do různých stupňů. Uživatel s nejvyšším 

stupněm proškolení má oprávnění provádět veškeré servisní zásahy do dýchacího přístroje i 

obličejové masky kromě repase RV servisním způsobem. Z dotazníku zaslaného vedoucím 

chemicko – technických služeb vyplývá, že v deseti HZS kraje jsou uživatelé proškoleni a ve 

třech ne. V jednom z deseti HZS kraje pouze proškolení na obsluhu a údržbu (nesmí 

zasahovat do plicní automatiky a redukčního ventilu). 
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Veškerá školení uživatelů jsou ve většině případů prováděna za zvýhodněné sazby, 

případně zdarma. To platí například vždy s nákupem dynamické zkušební a měřící stolice 

nebo nákupu určitého množství DP - v takových případech bývá školení zdarma. Cena bez 

žádného zvýhodnění je 4 800 Kč na osobu s platností na 5 let. Další proškolení stejné osoby je 

bez zvýhodnění 2400 Kč. V České republice má firma Dräger dvě pobočky a jedno pojízdné 

centrum, které zajišťuje servis po celé ČR. Celkem je v České republice 25 servisních 

středisek. Nekomerční střediska (např. HZS) jsou s ohledem na jejich interní předpisy 

případně oprávněna provádět nekomerční servis i pro ostatní subjekty (např. JSDH) ‐ práce 

zdarma, subjekt si hradí pouze náhradní díly. 

Nejzazší termín pro dodání náhradních dílů mi firma neuvedla. Bylo mi sděleno, že 

náhradní díly jsou většinou dodány do druhého dne, pokud se nejedná o extrémní množství. 

Životnost přístroje je uváděna jako neomezená. 

Tab. 5 Shrnutí informací získaných z dat poskytnutých firmou Dräger 

 
DP Dräger PA 94, 

PSS 90 (PSS 7000) 

OM Panorama Nova 

(FPS 7000) 

Pořizovací cena neuvedeno neuvedeno 

Cena částí podléhající nutné výměně 

RV- 4795 Kč 

membrána- 632 Kč 

O – kroužek – 94 Kč 

VV - 212 Kč (201 Kč) 

PM – 313 Kč 

O – kroužek – 46 Kč 

Periodicita výměny částí 

RV – 1x za 6 let (až 10) 

membrána – 1x za 3-6 let 

O- kroužek (dle stavu) 

VV – 1x za 4 roky 

PM – 1x za 6 let 

O-kroužek – 1x za 6 let 

Kompletní servis (bez práce) 717 Kč 571 Kč 

Práce za kompletní servis neuvedeno neuvedeno 

Cena za proškolení 
2400 Kč (1. proškolení za určitých podmínek 

zdarma) 

Oprávnění uživatele po proškolení Může vše kromě zásahu do RV 

Platnost  proškolení 5 let 5 let 

Životnost neomezená neomezená 

Počet servisních středisek v ČR 25 

Dostupnost dílů (nejzazší termín) neuvedeno neuvedeno 
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O pořizovací ceně OM Panorama Nova platí podobné jako o dýchacích přístrojích 

Dräger. Záleží na množství a materiálu, z kterého je zhotovena. Konkrétní cena mi nebyla 

sdělena. Náhradní díly podléhající nutné periodické kontrole OM Panorama Nova stojí 571 

Kč. Je zde zahrnut výdechový ventil (výměna jednou za čtyři roky), průzvučná membrána 

(výměna jednou za šest let) a O – kroužek průzvučné membrány (výměna jednou za šest let).  

5.1.1 Kontrola p řed použitím 

Kontrolou před použitím se rozumí uživatelská kontrola v rozsahu podle chemického 

řádu. Podle návodu k použití musí být minimální tlak v láhvi 280 MPa, po uzavření ventilu 

lahve se stlačeným vzduchem nesmí tlak klesnout o více než 1 MPa za 1 minutu a výstražný 

signál, musí fungovat, když ručička tlakoměru dosáhne tlaku 5,5 ± 0,5 MPa. [9] 

5.1.2 Čištění a skladování 

Po použití pečlivě očistíme, desinfikujeme a opatrně usušíme kontaminované, 

zašpiněné části po použití. Musíme použít vhodné lázně s čistícími a dezinfekčními 

prostředky. Části přístroje ponoříme a manuálně protřepeme. Firma Dräger nedoporučuje 

používání mechanického, elektrického nebo ultrazvukového čistění v jakékoliv formě. Při 

používání čistících a dezinfekčních prostředků musíme dbát instrukcí výrobce. Nesmíme 

použít organická rozpouštědla např. aceton, alkohol, trichloretylen apod. [9] 

Firma Dräger doporučuje na čištění své výrobky (např. Dräger Safety Wash). Při 

čištění a desinfekci nesmíme přesáhnout teplotu 30 °C. Čistící a dezinfekční prostředky 

odstraníme opláchnutím přístroje v čisté vodě. Poté dýchací přístroj usušíme při teplotě 

maximálně 60 °C. [9] 

Při skladování přístroje připraveného k použití jsou zcela roztažené ramenní popruhy, 

opasek a upínací popruhy masky. Přístroj skladujeme v chladném, suchém prostředí, chráněné 

před prachem a špínou. Gumové části chráníme před přímým slunečním zářením. [9] 

Čištění masky je nutno provádět po každém použití. Masku důkladně propláchneme ve 

vlažné vodě obsahující trochu univerzálního saponátu Sekusept Cleaner a očistíme hadříkem. 

Poté masku důkladně opláchneme pod tekoucí vodou. Desinfekci provádíme po každém 

použití ponořením do desinfekčního roztoku. Musíme použít výhradně schválené desinfekční 

prostředky podle návodu k použití. Nakonec masku opláchneme. Při skladování otřeme zorník 

antistatickou utěrkou, zabalíme masku do brašny nebo krabice určené speciálně pro tento účel 

a uložíme ji na suché místo, kde se nepráší. Teplota při skladování se může pohybovat mezi -

15 °C a 25 °C. OM chráníme proti teplu a přímému slunečnímu záření. [12] 
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5.1.3 Kontrola po použití 

Kontrolu po použití provedeme ve stanoveném rozsahu podle návodu k použití 

konkrétního dýchacího přístroje. Kontrolujeme tlak v tlakové láhvi, vysokotlakou těsnost 

(pokles maximálně o 1 MPa), těsnosti plicní automatiky (změna tlaku max. o 100 Pa za 

minutu), otevírací podtlak plicní automatiky – dýchací přístroj spojíme se zkušebním 

přístrojem a pomalu vytváříme podtlak (plicní automatika se musí otevřít a pak musí jít 

páčkou uzavřít). Přetlak vyzkoušíme odvzdušňováním přístroje po dobu minimálně 5 s. Dále 

zkoušíme přetlak plicní automatiky zkušebním přístrojem (po 10 s. musí být hodnota 

v rozmezí +100 Pa až +390 Pa), funkce středotlaku (DP spojíme se zkušebním přístrojem a 

systém natlakujeme) je splněna, pokud se zkušební  dýchací přístroj po 15 s. ustálí na hodnotě 

0,6 – 0,9 MPa, během jedné minuty může stoupnout na maximální hodnotu 0,97 MPa. Funkce 

varovného systému bude splněna akustickou signalizací při 5,5 MPa ± 0,5 MPa. Nesmíme 

opomenout na vizuální kontrolu. Ta zahrnuje kontrolu dotažení spojů, kontrolu O – kroužků 

(hrdlo RV, plicní automatiky), kontrola membrány, hadic a spojek. [9] 

5.2 Auer BD 96 

Časové intervaly servisu a kontrol jsou uvedeny v tab. 6. Z tab. 6 je patrné, že čistění 

dýchacího přístroje podle návodu k obsluze (popsáno v kapitole 5.2.2) se provádí po každém 

použití nebo každé tři roky, provozní kontrola se provádí po každém použití nebo po roce (u 

HZS ČR se provozní kontrola podle řádu chemické služby musí provádět po půl roce). 

Generální údržba je prováděna jednou za devět let. Do firmy MSA Safety Czech, jsem zaslal 

dotazník. Následující informace jsem vyhodnotil z tohoto dotazníku tak, jak mi je firma 

poskytla.  

Tab. 6 Intervaly údržby dýchacího přístroje Auer BD 96 [6] 

Součást Požadované práce Před 
použitím 

Po 
použití 

Ročně Každé 3 
roky 

Každých 
9 let 

Čistění  X  X  
Vizuální kontrola, 
kontrola funkce a 
těsnosti 

 X X   

Tlakovzdušný dýchací 
přístroj kompletní 

Kontroluje uživatel X     
Tlakovzdušný dýchací 
přístroj bez lahve a plicní 
automatiky 

Generální údržba 
    X 

Kontrola plnícího tlaku X     Tlaková láhev s ventilem 
Technická odborná 
zkouška 

Viz návod k použití tlakové lahve. Dodržujte 
prosím národní předpisy! 

Plicní automatika Viz návody k použití plicní automatiky / celoobličejové masky. 
Dodržujte prosím národní předpisy! 
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 Pořizovací cena dýchacího přístroje Auer BD 96 je 14 000 Kč (uváděné ceny jsou bez 

DPH). V této ceně je zahrnut pouze nosič základní verze, cena se jinak odvíjí od konfigurace 

(Z, S, Q). Tlakové láhve jsou používané stejné pro DP všech výrobců, proto se jimi nebudu 

zabývat. Cenu plicní automatiky (nemohu ji započítat do pořizovací ceny) a cenu redukčního 

ventilu se mi nepodařilo zjistit. Nejvíce používaná obličejová maska k tomuto dýchacímu 

přístroji je OM Ultra Elite PS. Cena za servis DP (bez práce) činí 277,4 Kč. V ceně je 

zahrnuta pouze výměna membrány a O – kroužku. Cenu za výměnu celistvé plicní automatiky 

ani redukčního ventilu se mi nepodařilo zjistit, což značně ovlivnilo cenu servisu. Práce na 

výměnu membrány a O – kroužku činí 1003,4 Kč  

Výrobce MSA Safety nabízí proškolení uživatele do různých stupňů zaškolení. Po 

proškolení nejvyššího stupně může uživatel provádět i zásah do redukčního ventilu (na DP 

BD 96) a všechny zásahy na obličejové masce. Cena proškolení jednoho uživatele mi nebyla 

konkrétně sdělena. Při nákupu dýchacích přístrojů lze po domluvě získat proškolení zadarmo. 

Proškolení je platné po dobu dvou let. Z dotazníku zaslaného vedoucím chemicko – 

technických služeb vyplývá, že ve dvou HZS kraje jsou uživatelé proškoleni a ve třech ne (ve 

všech z těchto pěti HZS kraje se nachází DP BD 96). V jednom ze dvou HZS kraje mohou 

provádět servis jen na obličejových maskách.  

Nejzazší termín pro dodání náhradních dílů nebyl upřesněn. Závisí na počtu 

objednaných náhradních dílů (čím více, tím delší dodací termín) a současném počtu dílů na 

skladě. Náhradní díly mohou být dodány ve lhůtě v řádech dnů, při nepříznivých podmínkách 

týdnů. V České republice je 9 servisních středisek, nebylo uvedeno jejich rozmístění. 

O OM Ultra Elite PS bylo zjištěno více informací. Pořizovací cena OM Ultra Elite PS 

je 5000 Kč. Náhradní díly podléhající nutné periodické kontrole OM Biomask stojí 842 Kč, 

čemuž odpovídá ceny za kompletní servis bez práce. Za práci si MSA Safety účtuje 330 Kč. 

Proškolení uživatele je platné 2 roky. Dostupnost náhradních dílů nebyla upřesněna, záleží na 

konkrétních podmínkách. 

Životnost dýchacího přístroje je 25 let při pravidelném servisu, u OM je to doporučená 

doba 10 let. 
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Tab. 7 Shrnutí informací získaných z dotazníku zaslaného firmě MSA Safety Czech 

 DP AUER BD 96 OM Ultra Elite PS 

Pořizovací cena 14 000 Kč (jen nosič) 5000 Kč 

Cena částí podléhající nutné 

výměně 

O – kroužek – 29,2 Kč 

membrána – 248,2 Kč 

RV - ??? Kč 

VV – 325,4 Kč 

NV – 29,2 Kč 

SV – 114 Kč 

HM – 154,4 Kč 

Periodicita výměny částí 

O – kroužek – 1x rok 

membrána – 1x 3 roky 

RV – po 9-ti letech 

VV – 1x 4 roky 

NV, SV, HM –   

1x 6 let (revize) 

Kompletní servis (bez práce) 6840 Kč 867 Kč 

Práce za kompletní servis 1400 Kč 330 Kč 

Cena za proškolení neuvedena 

Oprávnění uživatele po proškolení Při nejvyšším stupni zaškolení může vše 

Platnost  proškolení 2 roky 2 roky 

Životnost 25 let doporučená 10 let 

Počet servisních středisek v ČR 5 

Dostupnost dílů (nejzazší termín) dny až týdny dny až týdny 

 

5.2.1 Kontrola p řed použitím 

Kontrolou před použitím se rozumí uživatelská kontrola v rozsahu podle chemického 

řádu. Podle návodu k použití musí být minimální tlak v láhvi 270 bar, po uzavření ventilu 

lahve se stlačeným vzduchem nesmí tlak klesnout o více než 10 barů za 1 minutu a výstražný 

signál, musí fungovat, když ručička tlakoměru dosáhne hodnot 55 ± 5 barů. [6] 

5.2.2 Čištění a skladování 

Po každém použití provádíme čištění podle návodu k obsluze. Nejdříve plně otevřeme 

ventil namontované tlakové lahve. Poté vodní hadicí odstraníme hrubé nečistoty, doporučuje 

se použít mírný čistící prostředek. Zavřeme ventil lahve a odtlakujeme přístroj pomocí plicní 

automatiky. Při menším znečištění vyčistíme tlakovzdušný dýchací přístroj ručně pomocí 

kartáčku, navlhčeného hadříku nebo podobně (DP bez tlakové lahve). Přístroj vysušíme 

v sušící skříni při teplotě max. 60 °C. [6] 
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Při silném znečištění odpojíme plicní automatiku od středotlakého vedení, otevřeme 

držák vedení, odepneme ramenní podložky a bederní pás z nosiče, odmontujeme vysokotlaké, 

nízkotlaké i signální vedení z vedení na opěrce lahve, uvolníme šroub s hlavou na držáku 

redukčního ventilu a sejmeme redukční ventil. Poté vyčistíme nosič s pásem při max. teplotě 

60 °C, popruhy vyčistíme ve vhodné pračce při max. teplotě 60 °C. Vedení, redukční ventil a 

manometr vyčistíme nejlépe v ruce. Pokud chceme čistit pod vodou, natlakujeme ventil a 

uzavřeme aktivaci výstražného signálu (např. bužírkou). Poté vytřepeme z redukčního ventilu 

vlhkost a zcela vysušíme všechny součásti v sušící skříni při teplotě max. 60 °C. [6] 

Dýchací přístroj skladujeme na suchém místě, bez prachu a nečistot, při teplotě cca 20 

°C. Chráníme jej před přímým slunečním zářením. Dýchací přístroj zajistíme proti překlopení, 

pádu nebo skutálení. [6] 

5.2.3 Kontrola po použití 

Kontrolu po použití provedeme ve stanoveném rozsahu podle návodu k použití 

konkrétního dýchacího přístroje. Po každém použití musíme provést následující úkony. 

Vizuálně zkontrolujeme vysokotlaký O – kroužek konektoru lahve v redukčním ventilu. Při 

poškození jej vyměníme. Zkontrolujeme všechny části dýchacího přístroje, zda není viditelně 

poškozen nebo nejeví známky nesprávných funkcí (např. volná tlaková láhev, nesprávně 

sestavené popruhy). Zkontrolujeme tlak v láhvi a výstražné zařízení (signální píšťalku). 

 Generální údržbu redukčního ventilu může provádět pouze společnost MSA Safety 

nebo autorizované servisní středisko. V případě nesprávných funkcí DP jej musí zkontrolovat 

a opravit osoba nebo servisní středisko autorizované společností MSA. [6] 

5.3 Pluto 60 

Časové intervaly servisu a kontrol jsou uvedeny v příloze č.8. Z přílohy č.8 je patrné, 

že hlavní servisní zásahy jsou prováděny jednou za pět let. Do české firmy Meva jsem zaslal 

dotazník. Následující informace jsem vyhodnotil z tohoto dotazníku tak, jak mi je firma 

poskytla. K dotazníku bylo posláno velké množství cen náhradních dílů a mnoho doplňujících 

informací, z kterých jsem vybral následující.   

 Pořizovací cena dýchacího přístroje Pluto 60-94 je 15150 Kč (uváděné ceny jsou bez 

DPH). V této ceně je zahrnut nosič. Nezjistil jsem, zda je možné získat množstevní slevu nebo 

je poskytnuta sleva při větším počtu zakoupených dýchacích přístrojů. Tlakové láhve jsou 

používané stejné pro DP všech výrobců, proto se jimi nebudu zabývat. Používanou 
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obličejovou maskou k tomuto dýchacímu přístroji je OM Interspiro Spiromatic. Cena za 

servis DP (bez práce) činí 616 Kč. Práce za provedení základní pětileté revize je 4700 Kč.  

Firma Meva nabízí proškolení uživatele za 1800 Kč. V ceně je i proškolení na masku 

Spiromatic. Seřizování přístroje a výměnu vadných dílců může provádět pouze výrobce a 

výrobcem oprávněné servisní středisko. Školení se týká provádění kontrol (u HZS ČR 

technikem chemické služby) a u masky může provádět pouze základní údržbu a čištění. 

Proškolení je platné na 5 let (platné podle norem a vyhlášek institucí, kde je uživatel 

zaměstnán). Proškolení jsou uživatelé ve třech HZS kraje ze tří, kde je Pluto 60 zastoupeno. 

Firma Meva si vyrábí náhradní díly sama. Doba trvání servisního zásahu je do sedmi 

pracovních dní. Nutnost zavézt DP při servisním zásahu do autorizovaného střediska a 

zanechat jej tam do sedmi pracovních dní, je velkou nevýhodou, protože dýchací přístroj se 

po dobu servisního zásahu nemůže používat. Nejzazší doba dodání náhradních dílů jsou 3 

týdny. Firma Meva má 12 servisních středisek, z toho tři jsou sběrné. 

Pořizovací cena OM Interspiro Spiromatic je 15090 Kč. Velkou cenu této OM 

způsobuje zabudovaná plicní automatika. Samostatná plicní automatika stojí podle ceníku 

náhradních dílů 10 750 Kč. Náhradní díly podléhající nutné periodické výměně (po 5 – 6 

letech) plicní automatiky stojí cca 1800 Kč. Cenu za servis masky bez práce jsem nevyčetl. 

Vyčetl jsem jen cenu za některé náhradní díly. Průzvučná membrána podle ceníku, který mi 

byl zaslán, stojí 410 Kč, výdechový ventil 268 Kč a O – kroužek v ceně 90 Kč. Výměna 

těchto částí je po pěti až šesti letech. 

Životnost přístroje je uváděna jako neomezená. 

Tab. 8 Shrnutí informací získaných z ceníku náhradních dílů a dotazníku zaslaného firmě 
MEVA 

 DP Pluto 60 OM Spiromatic 

Pořizovací cena 15150 Kč 15090 Kč 

Cena částí podléhající nutné výměně 616 Kč PA - 1800 Kč 

Práce za kompletní servis 4700 Kč 

Cena za proškolení 1800 Kč 

Oprávnění uživatele po proškolení Údržba, kontrola Údržba, kontrola 

Platnost  proškolení 5 let 5 let 

Životnost nezjištěna nezjištěna 

Počet servisních středisek v ČR 12 

Dostupnost dílů (nejzazší termín) 3 týdny 3 týdny 



 28 

5.3.1 Kontrola p řed použitím 

Kontrolou před použitím se rozumí uživatelská kontrola v rozsahu podle chemického 

řádu. Podle návodu k použití musí být minimální tlak v láhvi 280 MPa a výstražný signál, 

v tomto případě píšťala, musí fungovat, když ručička tlakoměru dosáhne hodnot mezi 5 - 6 

MPa. [7] 

5.3.2 Čištění a skladování 

Po sejmutí a odložení přístroje zkontrolujeme, zda je vypnutý přetlak. Otevřeme 

lahvový ventil tlakového zásobníku před čištěním přístroje. Tlak vzduchu zabrání vniknutí 

vody a nečistot do dýchacího systému. Ze základního tělesa přístroje demontujte bederní a 

zádovou podložku pro snazší vyprání. Poté celý přístroj kromě obličejové masky vložte do 

vody s mírným detergentem. Po ponoření přístroje do vody hledejte bubliny indikující 

netěsnosti. Každá netěsnost musí být opravena výrobcem nebo autorizovaným servisním 

střediskem. Důkladně vyčistěte celý přístroj. Jestliže je nutné odstranit hrubé nečistoty 

použijte měkký kartáč. Po očištění propláchněte přístroj v čisté vodě. Uzavřete lahvový ventil 

a pomocí páčky přetlaku u masky Spiromatic (krytu volného dýchání u masky Spiromatic S) 

odtlakujte systém. Aktivací výstražného zvukového signálu se vyfoukne voda, která mohla 

být v systému. Demontujte tlakový zásobník, který utřete do sucha a vysušte celý přístroj. 

[7,8] 

Po důkladném osušení teplým vzduchem naimpregnujte zádovou a bederní podložku, 

popruhy a vysokotlakou hadici s opletem prostředkem Pyrotex – S v neředěném stavu. Po 

provedené impregnaci se nechají dílce volně uschnout. Kovové dílce, na kterých by mohly 

ulpět zbytky přípravku je nutno otřít. [7] 

Přístroj musí být uskladněn v suchém prostředí, při teplotě 10 až 30°C, bez přímého 

slunečního záření, bez přítomnosti výparů chemikálií (zejména kyselin a rozpouštědel). 

Relativní vlhkost nemá být vyšší než 65%. Hadice přístroje musí být nejlépe v poloze jako při 

použití přístroje, v žádném případě nesmí být zkrouceny nebo přeloženy. Přístroj nesmí být 

skladován pod tlakem. Plicní automatika musí být skladována s černou páčkou přetlaku 

odklopenou od tělesa automatiky (u masky Spiromatic) nebo s uzavřeným krytem volného 

dýchání (u masky Spiromatic S) Před uskladněním přístroje je nutné ho nejprve vyčistit a 

vydesinfikovat. [7,8] 

Povolené mazivo pro mazání těsnících kroužků je mazací tuk Lukosan nebo jiné 

odpovídající mazivo. [7] 
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5.3.3 Kontrola po použití 

Kontrolu po použití provedeme ve stanoveném rozsahu podle návodu k použití 

konkrétního dýchacího přístroje. Po každém použití kontrolujeme funkce, zkoušíme těsnost a 

čistíme obličejovou masku a plicní automatiku. Dále provádíme zkoušku těsnosti redukčního 

ventilu a kontrolu těsnosti tlakové láhve s ventilem po jejím naplnění. Kompletní přístroj se 

zkouší na funkci a těsnost a celý se vyčistí. [7] 

5.4 Fenzy AIR5500 

Časové intervaly servisu a kontrol jsou uvedeny v příloze č.9. Z přílohy č.9 je patrné, 

že servisní zásahy jsou prováděny jednou za šest let (v kratších intervalech se provádí jen 

kontroly, zkoušky a desinfekce). Do firmy MHZ Praha, která je obchodním zástupcem firmy 

Sperian v České republice, jsem zaslal dotazník (viz příloha č.6). Následující informace jsem 

vyhodnotil z tohoto dotazníku tak, jak mi je firma poskytla. Z dotazníku ještě vyplynula 

skutečnost vyměňovat O – kroužek jednou za rok.   

 Pořizovací cena dýchacího přístroje Fenzy AIR5500 je 21 500 Kč (uváděné ceny jsou 

bez DPH). V této ceně je zahrnut celý dýchací přístroj vyjma tlakové láhve a masky. Tlakové 

láhve jsou používané stejné pro DP všech výrobců, proto se jimi nebudu zabývat. Nejvíce 

používaná obličejová maska k tomuto dýchacímu přístroji je OM Biomask. Cena za servis DP 

(bez práce) činí 4070 Kč. V ceně je zahrnuta výměna redukčního ventilu a plicní automatiky. 

Práce za výměnu těchto částí činí 1400 Kč.  

Firma MHZ Praha nabízí proškolení uživatele do takové míry, že po proškolení má 

uživatel oprávnění provádět veškeré servisní zásahy do dýchacího přístroje i obličejové masky. 

Proškolení jednoho uživatele stojí 2000 Kč a je platné po dobu šesti let. Nezjistil jsem, zda je 

možné získat množstevní slevu nebo je poskytnuta sleva při větším počtu zakoupených 

dýchacích přístrojů. Proškolení jsou uživatelé ve dvou HZS kraje ze dvou, kde je DP Fenzy 

AIR5500 zastoupen. 

Nejzazší termín pro dodání náhradních dílů uvádí Firma MHZ Praha 5 týdnů. V České 

republice je 5 servisních středisek, nebylo zjištěno jejich rozmístění. 

Pořizovací cena OM Biomask je 3583 Kč. Náhradní díly podléhající nutné periodické 

kontrole (jednou za šest let) OM Biomask stojí 710 Kč. Cena za kompletní servis masky je 

910 Kč bez práce. Za práci si firma MHZ Praha účtuje 200 Kč. Proškolení uživatele je platné 

5 let a náhradní díly jsou dostupné nejpozději do čtyřech týdnů.  

Životnost přístroje je uváděna jako neomezená. 
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Tab. 9 Shrnutí informací získaných z dotazníku zaslaného firmě MHZ Praha 

 DP FENZY AIR5500 OM BIOMASK 

Pořizovací cena 21 500 Kč 3594 Kč 

Cena částí podléhající nutné výměně 
RV- 2254 Kč 

PA- 1816 Kč 
710 Kč 

Kompletní servis (bez práce) 4070 Kč 910 Kč 

Práce za kompletní servis 1400 Kč 200 Kč 

Cena za proškolení 2000 Kč 

Oprávnění uživatele po proškolení může vše může vše 

Platnost  proškolení 6 let 5 let 

Životnost neomezená neomezená 

Počet servisních středisek v ČR 5 

Dostupnost dílů (nejzazší termín) 5 týdnů 4 týdny 

 

5.4.1 Kontrola p řed použitím 

Kontrolou před použitím se rozumí uživatelská kontrola v rozsahu podle chemického 

řádu. Podle návodu k použití musí být minimální tlak v láhvi 280 MPa, po uzavření ventilu 

lahve se stlačeným vzduchem nesmí tlak klesnout o více než 20 barů za 1 minutu a výstražný 

signál, v tomto případě píšťala, musí fungovat, když ručička tlakoměru dosáhne tlaku 55 ± 5 

barů. Středotlaká hadice je připojena k HP/MP (High Pressure/Medium Pressure) redukčnímu 

ventilu a musí procházet přes levé rameno a plicní automatika musí být na držáku na pásu. 

Dvojitá hadice (HP/MP) je připojena k redukčnímu ventilu a musí být pod levou paží. 

Tlakoměr s píšťalou musí být umožňovat snadný odečet tlaku v láhvi. [5] 

5.4.2 Čištění a skladování 

Špinavé anebo znečištěné části dýchacího přístroje musí být vyčištěny po každém 

použití. Čistíme pozorně ve vlažné vodě s přídavkem jemného čistícího prostředku (mýdlová 

voda) a potom propláchneme pod tekoucí vodou. [5] 

Systém redukce tlaku musí být po vyčištění desinfikován. Zbytky desinfekčního 

prostředku odstraníme opláchnutím čistou vodou. [5] 

Po vyčištění a desinfekci usušíme všechny části přístroje při teplotě mezi 5 °C a 30 °C. 

Nesušíme na slunci ani topidle či jiném zdroji tepla. Doporučuje se sušit všechny části 

tlakového systému (redukční ventil, systém redukce tlaku a čidlo přípojky) tlakovým 
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vzduchem, kvůli zabránění pronikání vlhkosti. Masku otřeme jemným hadříkem a zorník 

naleštíme jemným bavlněným hadříkem a prostředkem Altusil- P/A 1779061. [5] 

Čistý a usušený dýchací přistroj na stlačený vzduch musí být skladován v místnostech 

s nízkou teplotou, které jsou suché, a nevyskytuje se v nich plyn, výpary ani prach (v prašném 

prostředí lze skladovat v krabici). Nesmíme jej skladovat na přímém slunečním záření, blízko 

tepelných zářičů ani zdrojů přímého světla. Teplota pro skladování musí být v rozmezí +15oC 

a +30oC. [5] 

5.4.3 Kontrola po použití 

Kontrolu po použití provedeme ve stanoveném rozsahu podle návodu k použití 

konkrétního dýchacího přístroje. Pokud nedošlo k znečištění dýchacího přístroje, nemusíme ji 

provést. Po každém vyčištění zkontrolujeme zda membrána plicní automatiky a plastové a 

gumové části nejsou deformované, přilepené, křehké nebo prasklé. Kloubová spojení musí být 

pružná a bez defektu. Provedeme provozní kontrolu, která může být provedena na testovacím 

zařízení s jeho příslušenstvím a zahrnuje:  

� Kontrolu vzduchotěsnosti nízkotlaké části 

� Kontrolu statického přetlaku systému pro redukci tlaku – po otevření ventilu a 

připojení systému pro redukci tlaku na testovací zařízení musí být pod 

obličejovou maskou naměřen přetlak 3,0 + 0,5 mbar. 

� Kontrola tlaku v lahvi 

� Kontrola vzduchotěsnosti vysokého tlaku 

� Kontrola signalizace nebezpečí [5] 
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6 MULTIKRITERIÁLNÍ ANALÝZA 
 

Multikriteriální analýza (MCA) se zabývá hodnocením možných alternativ podle 

několika kritérií, přičemž alternativa hodnocená podle jednoho kritéria zpravidla nebývá 

nejlépe hodnocená podle kritéria jiného. Metody vícekriteriálního rozhodování řeší konflikty 

mezi vzájemně protikladnými kritérii. Jde o metodu, která má za cíl shrnout a utřídit zjištěné 

informace. [14] 

Pojem alternativa označuje každé řešení z výběrové sestavy. Kritérium je vlastnost, 

kterou u dané alternativy posuzujeme. Každému kritériu je přiřazena váha, která vyjadřuje 

důležitost jednotlivých kritérií vzhledem k ostatním. [14] 

Při řešení se postupuje se následovně. Nejdříve se indetifikují alternativy, poté se 

rozhodne o kritériích (faktorech), které budou určující při rozhodování. Nesmí se opomenout 

na podrobné hodnocení dopadu každé alternativy na každé kritérium. Nakonec se ke každému 

z kritérií (faktorů) určí jeho relativní váha (významnost). Vzniknou tak vlastně indikátory 

významnosti hlavních dopadů. [14] 

Počátečním krokem každé analýzy MCA je sestavení vyhodnocovací matice, jejíž 

prvky odrážejí pro každou alternativu hodnocení jednotlivých kritérií. Prvky této matice 

nemusí být čísla. Obecný ekvivalent kriteriální matice by se dal označit termínem matice 

hodnot atributů variant. [14] 

Pro mé vyhodnocení jsem použil metodu rozhodovací matice (DMM – Decision 

Matrix Method). Je nejjednodušší metodou vícekriteriálního rozhodování (multikriteriální 

optimalizace). Jedna z její varianty spočívá v hodnocení váhy (důležitosti) jednotlivých 

kritérií bodovou stupnicí (v našem případě čísly od 1 do 10) tak, že číslo 1 je přiřazeno 

nejmenší důležitosti a číslo 10 největší. Stejnou stupnicí se hodnotí i to, jak jednotlivé 

varianty řešení vyhovují zvoleným kritériím, tzn. Od čísla 1 (nevyhovuje) až po číslo 10 

(vyhovuje ideálně). Agregované kritérium (výsledné kritérium) se vypočítá váženým součtem 

(součet všech součinů váhy a splnění kritérií). [15] 

Při této metodě jsou sporné dva aspekty. Vysoký podíl subjektivity v hodnocení, jak 

jednotlivé varianty řešení vyhovují zvoleným kritériím a subjektivní určení váhy jednotlivých 

kritérií. [15] 
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6.1 Kritéria 

Pro posouzení servisní náročnosti dýchacích přístrojů jsem zvolil kritéria uvedená níže. 

Sjednocení informací tak, aby bylo kritérium objektivní, bylo v některých případech složité a 

výsledek zkreslený, zvláště v případech chybějících informací. 

� Cena za náhradní díly – srovnání ceny za náhradní díly v závislosti na intervalu 

výměny bylo složité kvůli sjednocení stejných informací a chybějícím údajům 

(know – how výrobců). Porovnal jsem v tomto kritériu součásti zahrnuté do 

dotazníku jako součásti podléhající nutné periodické výměně a jejich intervaly 

výměny. U každého výrobce se doba lišila, proto jsem se rozhodl ceny 

sjednotit tím, že z intervalů výměny určím nejmenší společný násobek, vyjde 

mi nejkratší doba, kdy se setkají periodické výměny, ceny udám za tuto dobu a 

navzájem porovnám. Intervaly výměn byly 1, 3, 5 a 9 let a nejkratší společný 

interval výměny je 90 let. Pro přibližné porovnání mi chybí cena za repasi RV 

u firmy AUER. Tuto cenu jsem stanovil odhadem po konzultaci u HZS 

nejmenovaného kraje (4000 Kč).  U Pluta je nutné započítat cenu za servis PA, 

která je součástí OM. Ceny výměn jednotlivých součástí udám za dobu 90-ti 

let a porovnám. Váha kritéria 9. 

� Cena za práci – zde zkombinuji cenu za práci udanou výrobcem s ohledem na 

oprávnění uživatele provádět servis po proškolení. Oprávnění uživatele 

provádět servis jsem zvolil kvůli tomu, že většina krajů má techniky chemické 

služby proškolené výrobcem nebo obchodním zástupcem firmy v ČR, a 

logicky pak neplatí za servis ale provádí si servis sami (zohledním i rozsah 

prováděného servisu uživatelem a v kolika HZS kraje, v kterých má výrobce 

DP, jsou proškolení uživatelé). Váha kritéria 7. 

� Proškolení uživatele – výsledná hodnota bude kombinací ceny za proškolení, doby, po 

kterou má proškolení platnost, a rozsahem oprávnění uživatele provádět servis. 

Váha kritéria 9. 

� Počet servisních středisek v ČR – zohledním počet servisních středisek a v kolika HZS 

kraje, v kterých má výrobce DP, jsou proškolení uživatelé a do jaké míry 

mohou provádět servis. Pokud si můžeme provádět servis v plném rozsahu, tak 

nemá počet servisních středisek velký vliv, z toho vyplývá, že jde o závislost 

mezi počtem servisních středisek a míry oprávnění uživatele provádět servis. 

Váha kritéria 6. 
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� Nejzazšší termín dodání náhradních dílů – porovnal jsem informace, které mi byly 

poskytnuty. Váha kritéria 7. 

� Servisní náročnost obličejových masek – ke každému výrobci jsem zvolil obličejovou 

masku, která se s DP nejvíce používá. Do servisní náročnosti jsem započítal 

cenu náhradních dílů v závislosti na intervalu výměn. Postup je stejný jako u 

kritéria ceny za náhradní díly. Proškolení uživatelé mohou provádět veškeré 

servisní zásahy na obličejových maskách s výjimkou masky Spiromatic 

používané k DP Pluto 60-94. Tuto skutečnost zohledním v hodnocení. Váha 

kritéria 5. 

� Životnost – u většiny DP je neomezená, výjimku tvoří akorát Auer s životností DP 25 

let při správné údržbě a pravidelném servisu. Životnost OM Ultra Elite PS od 

výrobce Auer je doporučená 10 let. Váha kritéria 3 

6.2 Hodnocení přístrojů 

� Cena za náhradní díly – např. pro RV za 4000 Kč měněného v intervalech 9-ti let jsem 

teoretickou cenu za 90 let vypočítal součinem 4000 a 9. Takto jsem stanovil 

součet teoretických cen plicní automatiky, redukčního ventilu a O-krouzku. 

Nejmenší výslednou teoretickou cenu měl DP Pluto 60, naopak Fenzy 

AIR5500 měl cenu nejvyšší. U DP PSS 7000 byla výsledná cena oproti 

ostatním DP Dräger rozdílná, protože RV má delší interval výměny (až 10 let 

oproti 6 rokům). 

� Cena za práci – U DP Fenzy AIR5500 po proškolení může uživatel provádět veškeré 

zásahy do DP - cena za práci je nulová. Proškolení jsou uživatelé ve všech 

HZS kraje, kde je přístroj zastoupen. I přesto je uváděná cena za případný 

servis nízká. U DP Pluto 60 zahrnuje proškolení uživatele pouze provádění 

kontrol, a proto musíme uvažovat o ceně servisu, která je vysoká. U DP Auer 

BD 96 může servisně proškolený uživatel provádět veškeré zásahy do DP. 

Uživatelé jsou proškolení k provádění servisu jen v jednom HZS kraje z pěti, 

proto je cena za práci vyšší než u DP Fenzy AIR5500. U DP Dräger PA 94, 

PSS 90 a PSS 7000 může uživatel provádět veškerou servisní činnost mimo 

zásahu do redukčního ventilu (může jej ale vyměnit za jiný kus). Cena za práci 

v případě výměny je nulová, navíc výrobce Dräger má proškolené uživatele 

v devíti HZS kraje ze třinácti. Konkrétní cena za práci nebyla zjištěna. 
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� Proškolení uživatele – U DP Fenzy AIR5500 je nízká cena za proškolení, uživatel 

může provádět servis v celém rozsahu a doba platnosti proškolení je 5 let. U 

DP Pluto 60 je sice cena nejnižší, ale uživatel může provádět jen kontrolní 

činnost. Platnost je na pět let. U DP Auer BD 96 nebyla konkrétní cena udána, 

při určitých podmínkách může být proškolení i zdarma, ale je platné jen na dva 

roky. Po proškolení může uživatel provádět servis v plném rozsahu. U DP 

Dräger PA 94, PSS 90 a PSS 7000 po proškolení může uživatel provádět 

servisní zásah v plném rozsahu mimo zásahu do RV. Může jej nahradit kus za 

kus. Doba platnosti je 5 let a první proškolení bývá za určitých podmínek 

zdarma. 

� Počet servisních středisek v ČR – U DP Fenzy AIR5500 je malý počet středisek, kde 

může být prováděn servis, ale uživatel jej může provádět v plném rozsahu. 

Proškolení jsou uživatelé ve všech HZS kraje, kde je přístroj zastoupen, proto 

nemá počet servisních středisek v ČR takový vliv. U DP Pluto 60 je vyšší 

počet servisních středisek a uživatel nemůže provádět servis ani po proškolení, 

proto jsou tato místa stěžejním místem pro provádění servisu. U DP Auer BD 

96 je malý počet servisních středisek, navíc jsou uživatelé proškolení 

k provádění servisu jen v jednom HZS kraje z pěti, proto musíme považovat 

tato místa za stěžejní pro provádění servisu. U DP Dräger PA 94, PSS 90 a 

PSS 7000 je velmi vysoký počet středisek a proškolený uživatel může provádět 

veškerou servisní činnost mimo zásahu do RV. Uživatelé proškolení 

k provádění servisu jsou v devíti HZS kraje ze třinácti. 

� Nejzazší termín pro dodání náhradních dílů – U DP Fenzy AIR5500 uvedeno 5 týdnů. 

U DP Pluto 60 uvedeny 3 týdny. U DP Auer BD 96 nebyl uveden konkrétní 

údaj o nejzazším termínu, ale v závislosti na velikosti objednávky se jedná o 

dny až týdny. U DP Dräger PA 94, PSS 90 a PSS 7000 nebyl poskytnut 

konkrétní údaj nejzazšího termínu, ale objednávka, která neobsahuje extrémní 

počet položek, je dodána do druhé dne. 

� Servisní náročnost OM – Podobný postup jako u cen za náhradní díly. Nejvyšší 

náklady na obličejovou masku Auer s maskou Ultra Elite PS, nejnižší náklady 

měla OM Panorama Nova a FPS 7000, kterým se blížila obličejová maska 

Biomask od výrobce Sperian (Fenzy). Obličejová maska Spiromatic od 

výrobce Interspiro měla vyšší náklady. 
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� Životnost – Životnost většiny porovnávaných DP je neomezená, výjimku tvoří akorát 

Auer BD 96, který má životnost 25 let při pravidelném servisu a obličejová 

maska používaná k tomuto DP, kde je doporučená životnost 10 let. 

 

Tab. 10 Vyhodnocovací matice multikriteriální analýzy 

Kritérium 
Váha 

kritéria  

Dräger PA 
94, PSS 90 
(PSS 7000) 

Auer BD 96 Pluto 60 
Fenzy 

AIR5500 

Cena za náhr. díly 9 4 (6) 7 10 3 

Cena za práci 7 8 9 6 10 

Proškolení 
uživatele 

9 8 9 5 10 

Počet servisních 
středisek v ČR 

6 9 6 8 8 

Nejzazší termín 
dodání náhr. dílů 

7 9 8 7 5 

Servisní náročnost 
OM 

5 9 4 5 9 

Životnost 3 10 8 10 10 

Vážený součet 356 (374) 343 329 345 

Pořadí 1. 3. 4. 2. 

 

 Pomocí multikriteriální analýzy jsem došel ke zjištění, že nejnižší servisní náročnost 

mají dýchací přístroje výrobce Dräger. Z porovnávaných DP od výrobce Dräger je na tom 

nejlépe  DP PSS 7000 (nejpoužívanější maska k tomuto přístroji je FPS 7000). Nejhůře 

dopadl DP Pluto od výrobce Meva (paradoxně Český výrobce nemá podle mého vyhodnocení 

nízkou servisní náročnost). Se střední servisní náročností v ohodnocení mezi porovnávanými 

DP jsou to DP Fenzy AIR5500 a DP Auer BD 96. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo zhodnotit celkovou servisní náročnost dýchacích přístrojů 

v užívání HZS ČR, provést rozbor stávajících používaných druhů dýchacích přístrojů a návrh 

a doporučení pro nově pořizované přístroje. 

Nejobjektivnější a nejpřesnější informace o servisní náročnosti bychom získali 

dlouholetým používáním jednotlivých dýchacích přístrojů nebo od uživatele s velkou servisní 

zkušeností. Servisní náročnost se může v každé organizaci lišit z hlediska různým podmínkám, 

kterým je dýchací přístroj vystavován, a frekvencí jeho používání. Na servisní náročnost je 

třeba pohlížet nejen z hlediska finančního, ale také z hlediska časového. 

Četnost výměn některých součástí se liší v závislosti na frekvenci používání, okolního 

prostředí, kterému je dýchací přístroj včetně obličejové masky vystavován, a nečekaných 

závad (např. poškrábání zorníku při manipulaci). Četnost takových výměn, které jsou 

prováděny v kratších intervalech než podle návodu k obsluze, nejsem schopen zjistit. Do jisté 

míry může ovlivnit četnost výměn kvalita dýchacího přístroje a obličejových masek a způsob 

zacházení s těmito prostředky. 

Na základě vyhodnocení, pomocí multikriteriální analýzy, jsem došel k závěru, že 

nejmenší servisní náročnost u vybraných dýchacích přístrojů má přístroj Dräger PSS 7000, ke 

kterému se nejčastěji používá obličejová maska Dräger řady FPS 7000. Podle vyhodnocení 

informací, které mi byly poskytnuty a z kterých sem vytvořil kritéria o stejných podmínkách, 

mají DP výrobce Dräger nižší servisní náročnost než ostatní porovnávané dýchací přístroje. I 

to může být jeden z důvodů, proč má tento výrobce u HZS ČR výrazně vyšší procento 

zastoupení než je tomu o ostatních. Naopak dýchací přístroj Pluto 60 od výrobce Meva má 

podle mého vyhodnocení nejvyšší servisní náročnost a to hlavně kvůli nutnosti provádět 

každý servisní zásah v autorizovaném středisku (uživatel není proškolen pro servis). 

Servisní náročnost je při nákupu důležitým kritériem pro rozhodování, protože jako 

uživatele mě zajímají i informace, kdy a na jak dlouho nebudu mít dýchací přístroj k dispozici 

a kolik mě bude stát jeho údržba. Moje doporučení pro nákup nového přístroje z hlediska 

servisní náročnosti je, aby uživatel mohl být vždy proškolen na servis (v co největším rozsahu) 

a kontroly (kontroly ušetří mnoho času, po který by přístroj nebyl k dispozici), ceny 

náhradních dílů byly v závislosti na intervalu výměny přijatelné a termín jejich dodání co 

nejmenší. Toto splňuje z porovnávaných dýchacích přístrojů nejlépe přístroj Dräger PSS 7000. 

Navíc má oproti většině porovnávaných přístrojů tu výhodu, že splňuje aktuální normu ČSN 

EN 137:2007  pro typ 2 – přístroje určené pro zásahové jednotky požární ochrany. 
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Jan Lachendro, Posouzení servisní náročnosti dýchacích přístrojů v užívání HZS ČR 

Příloha č.1 Tabulka používaných typů VDP s plnícím tlakem 30 MPa v užívání HZS ČR 

 

Dräger MSA Auer Fenzy Meva Racal 
DP PSS 

100 
PSS 
7000 

PSS 
90 

PA 
90 

PA 
94 

PA 
80 

PA 
92 

PA 
91 

BD 
96 AirMax AERIS 

X-
PRO AIR5500 

Pluto 
300 

Pluto 
60 

Racal 
4000 

Racal 
Guardian 

celkem 
za kraj 

Hlavní město Praha   440                               440 

Jihočeský kraj 39  12 33 129   6 15                234 

Jihomoravský kraj    215 178 61 75               18     547 

Karlovarský kraj    47 23 133                      203 

Královehradecký kraj                    64 128     192 

Liberecký kraj    123  61     15     17           216 

Moravskoslezský kraj 6 20   677  27                    730 

Olomoucký kraj     251      46 6              303 

Pardubický kraj      72     87 92              251 

Plzeňský kraj    178 32 47            66   21     344 

Středočeský kraj      618                      618 

Ústecký kraj    279                    46 15 340 

Vysočina    171 79      61                311 

Zlínský kraj     30   120           72   48         270 

celkem 45 460 1055 596 1918 75 27 6 224 98 72 17 114 64 167 46 15 4999 

celkem za výrobce 4182 322 203 231 61  
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Příloha č.2 Tabulka používaných typů vzduchových OM v užívání HZS ČR 

 

Dräger MSA Auer Fenzy Racal Interspiro 
OM 

Panorama Nova  FPS 7730 FPS 7000 Ultra Elite PS 3S Cosmo OPTI-PRO Biomask Racal Spiromatic 

celkem 
za kraj 

Hlavní město Praha   1100                1100 

Jihočeský kraj 242    24            266 

Jihomoravský kraj 553               18 571 

Karlovarský kraj 270                 270 

Královehradecký kraj                 204 204 

Liberecký kraj 200  4 23     17       244 

Moravskoslezský kraj 760  70              830 

Olomoucký kraj 166  85   90          341 

Pardubický kraj 95    125 75          295 

Plzeňský kraj 309         29  77   20 406 

Středočeský kraj 683                 683 

Ústecký kraj 298             80   378 

Vysočina 242  8 61            311 

Zlínský kraj 160        42   83     285 

celkem 3978 1100 167 233 165 42 17 160 80 242 6184 

celkem za výrobce 5245 398 219 80 242  
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Příloha č.3 Graf četnosti výskytu jednotlivých druhů VDP s plnícím tlakem 30 MPa 
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Příloha č.4 Graf četnosti výskytu jednotlivých druhů vzduchových OM 
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Příloha č.5 Příklad vyplněného dotazníku od vedoucích chemicko – technických služeb 

 

1. Název HZS kraje? Moravskoslezský 
 
2. Které typy vzduchových přetlakových izolačních dýchacích přístrojů používáte u vašeho 

HZS kraje? 
 

Výrobce 
(např. Dräger) 

Typ DP 
(např. PA 94 basic) Počet Nejčastější závady 

Dräger  PSS 7000  20  
V užívání od počátku roku 2010, 

tudíž zatím žádné 

Dräger   PSS 100  6  

Prasklé spony bederních 
popruhů, mechanické poškození 

plastových dílů způsobené 
většinou nešetrným zacházením 

uživatele 

Dräger   PA 92  27 

Prasklé spony bederních 
popruhů, mechanické poškození 

plastových dílů způsobené 
většinou nešetrným zacházením 

uživatele 

Dräger    PA 94 plus    677 

Prasklé spony bederních 
popruhů, mechanické poškození 

plastových dílů způsobené 
většinou nešetrným zacházením 

uživatele 
 
 
3. Jaké obličejové masky k těmto DP používáte u vašeho HZS kraje? 
 

Výrobce Typ masky Počet Nejčastější závady 

Dräger  Panorama Nova  760  

Poškrábaný zorník, 
Roztržený řemínek pro nošení na 

krku 

Dräger   FPS 7000   70 Poškrábaný zorník 

 
 
4. Máte oprávnění provádět servisní činnost na těchto DP a obličejových maskách? (A/N) 
    A 
 
5. Pokud ano, v jakém rozsahu? (citace vydaného oprávnění, certifikátu) 
Výměna všech součástí originálním náhradním dílem, nepovolen pouze zásah do redukčního 
ventilu. 
 
6. Kolik příslušníků je takto způsobilých provést servisní zásah na DP a obličejových 

maskách jednotlivých výrobců? 
 

Výrobce Počet příslušníků 

Dräger  30  
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Příloha č.6 Příklad vyplněného dotazníku o dýchacím přístroji (např. výrobce Sperian) 

 

 
Dýchací přístroj: Fenzy AIR 5500 Biomask 

Pořizovací cena 
21500 3583 

 Cena jednotlivých částí podléhajících 
nutné periodické výměně  710 

  
RV - 2254   

  PA - 1816   

  
    

  
    

Kompletní servis (bez práce) 
4070 910 

Cena vč. 
DPH (Kč) 

Práce za kompletní servisní výměnu všech 
součástí podléhajících nutnosti periodické 

výměny 
1400 200 

Možnost 
(ANO/NE) 

Proškolení uživatele z hlediska servisu 
ANO ANO 

Cena vč. 
DPH (Kč) 

Proškolení jednoho uživatele 
2000 

  
Jaké zásahy nemůže proškolený uživatel z 

hlediska servisu provádět 
 může vše  může vše 

Proškolení uživatele z hlediska servisu je 
platné 6 let 5 let 

Periodicita výměn jednotlivých částí 
podléhajících nutné periodické výměně "o" kroužek 1 rok 6 let 

  
6let:   

  
membrána, kuželky   

  
    

  
    

Dostupnost náhradních dílů                 
(nejzazší termín) 5 týdny 4 týdny 

Časový úsek 

Celková životnost přístroje 
neomezená  - 

Počet  
Počet servisních středisek v ČR           

(včetně dislokace) 5 
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Příloha č.7 Intervaly údržby a kontrol dýchacích přístrojů firmy Dräger Safety [9] 

 

 Popis Po použ. Měsíč. Ročně Po 3 l. Po 6 l. 

Čištění a desinfekce ○     

Vizuální kontrola ○     

Testování funkce a těsnosti 

dle návodu 

○     

Celý 

přístroj 

Testy flow a statické testy dle 

instrukcí výrobce 

  ○   

Vyčistěte a dezinfikujte dle 

potřeby 

○ □ 

■ 

    Dávkovací 

ventil 

Viz poznámky :    □  

Kontrola středotlaku   ○   

Výměna O – kroužku 

vysokotlakého konektoru 

  ○   

Tlakový 

redukční 

ventil 

Generální prohlídka     ○ 

Plnění na správný tlak ○     

Kontrola dat tlakové láhve  ○    

Tlaková 

láhev 

Tlakový test láhve (viz národní standarty). Recertifikace 

Ventil 

láhve 

Generální prohlídky dle potřeby nebo v době recertifikace láhve 

  Po použ. 6 měs. Po 2 l. Po 4 l. Po 6 l. 

Čištění a desinfekce x  x   

Vizuální prohlídka, kontrola 

správnosti funkce a těsnosti 

x x    

Výměna ventilového disku    x  

Obličejová 

maska 

Výměna komunikační 

membrány 

    x 

○ Doporučeno firmou Dräger 
■ Je-li třeba promažte O – kroužek dávkovacího ventilu (molykote 111) 
□ Je-li dávkovací zařízení pravidelně dezinfikováno v roztoku, Dräger doporučuje, aby O 

– kroužky banjo – závitu byly namazány po 100 čistících a dezinfekčních cyklech a 
měněny každé 3 roky. 
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Příloha č.8 Intervaly údržby a kontrol dýchacích přístrojů Pluto 60-94 firmy Meva [7] 

Dílec Operace a b c d e f g 
Celolícní 
maska 

Čistění 
Dezinfekce 
Zkouška funkce a těsnosti  
Výměna kroužků průzvučné membrány 
Zkouška průzuvčné membrány 
Přetlak pod maskou + těsnost 

 
 
 
 
 

x5 

x 
x1 
x 

 
 
 
 

x2 

 
x 
 
 

x3 

   
 
 
x 

Plicní 
auto- 

matika 

Čistění 
Dezinfekce 
Těsnost 
Statický přetlak (měření) 
Výdechový přetlak (měření) 
Dynamické parametry 
Funkce pojistného ventilu 
Výměna „O“ kroužků 
Výměna membrán 
Výměna kuželky 
Funkce otevírání a výdechu 
Výměna středotlaké hadice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x5 

x 
x1 
x 

 
 
 

x2 
x2 
x6 

 
x 
 

x3 
x3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

x2 
x2 

 
 
 
 
 

x3 
x3 
x 
x 
x 
 

x2 

Redukční 
ventil 

Funkce píšťaly 
Funkce pojistného ventilu 
Kontrola statického tlaku 
Dynamické parametry 
Výměna kroužku 8 x 1,8 
Výměna vysokotlakého těsnění 
Těsnost 
Výměna „O“ kroužku : píšťaly, 
                                     hadice, 
                                     pojistného ventilu 
Výměna kroužku 16 x 12 
Výměna kovového filtru 
Kontrola manometru 
Výměna středotlaké hadice 

x5 
 
 
 
 
 

x5 

 
 
 
 
 
 
x 

 
 

x2 
x6 
 
 
 
 
 
 

x2 

 
 

x3 
 
 
 
 
 
 
 

x3 
x2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

x2 
 

x3 
x2 

 
x2 
 

x2 
x24 
x24 

 
 
 

x3 
 
 

x3 

 
x3 
 

x3 
x34 
x34 

 
 
 
 
 
 
 

x2 

Zásobník 
s ventilem 

Plnění + kontrola těsnosti 
Kontrola plnícího tlaku  
Zkouška revizním technikem 
Výměna kroužků 
Výměna membrány 

 
x5 

x  
x3 

  
 
 
 

 
 
 

x2 

 
 
x 
x3 
x 

Přístroj 
kompletní 

Krátká zkouška 
Zkouška funkce a těsnosti 
Čistění 

x  
x 
x 

     

1. Jen neosobní vybavení    a. Před použitím 
 2. Neustále používané přístroje    b. Po použití 
 3. Rezervní přístroje     c. Pololetně 
 4. Jen výrobcem a oprávněným servisem  d. Ročně 
 5. Součástí krátké zkoušky    e. Po 2 letech 
 6. Provést v případě nevyhovujících statických  f. Po 3 letech 
     hodnot a při velkých dechových odporech  g. Po 5 letech 
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Příloha č.9 Intervaly údržby a kontrol dýchacích přístrojů Fenzy firmy Sperian [5] 

Součástka Podstata 
prováděného 

úkonu 

Výměna Před 
užitím 

Po užití Každý 
6 

měsíců 

Každý 
rok 

Každé 
dva 
roky 

Každý 
6 let 

Čištění  
Desifekce 
Kontrola funkce 
& těsnosti 

Návod na použití  X(2)  X(4)   

KIT COSMO 
 

     X 

KIT PANO      X 

 
 
 
 
Maska Změna regulace 

nádechu a 
výdechu 
Výměna těsnění 

KIT BIOMASK      X 

Čištění & 
desinfekce 

  X(2)     

Zkouška funkce 
a těsnosti 

  X(2) X(1) X X(3) X 

 
Kompletn
í dýchací 
přístroj 

Kontrola funkce 
uživatelem 

 X      

Hadice Kontrola   X(2)     
Plicní 
automatik
a 

Výměna: 
- ventilu 
- pružiny 
- pístu 

KIT D/V      X 

KIT HP 
REDUKČNÍHO 
VENTILU 

     X 

KIT PÍŠŤALY      X 
KIT 
REDUKČNÍHO 
VENTILU 

     X 

KIT PÍSTU       X 
KIT TĚSNĚNÍ 
PRO HP 
REDUKČNÍ 
VENTIL 

     X 

KIT TĚSNĚNÍ 
VENTILU H/P 

    
X 

  

KIT VENTILU 
200/300B  

     X 
 

HP KIT  W/O 
TLAKOMĚR 

     X 

 
 
Vysokotla
ký 
redukční 
ventil  
 

 
Údržba nebo 
výměna těsnění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M/P KIT      X 

Tlakové 
láhve 

Retest každých 
5 let oprávněnou 
osobou 

Respektujte 
předpisy o 
tlakových 
láhvích. 

      

 
X:      provést  
1):     pravidelně používané přístroje  
2):     po použití v agresivním prostředí nebo v mimořádně obtížných podmínkách 
3):     reservní přístroje 
4):    ne pokud jsou přístroje hermeticky uloženy 


