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Anotace 

ŠILHA, J. Posouzení servisní náročnosti přenosných detekčních přístrojů v užívání jednotek 

HZS ČR . Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU, 2010. 41 s. 

 

Práce se zabývá srovnáním jednotlivých přenosných detekčních přístrojů v užívání 

HZS ČR. V práci je uvedena statistika používání přenosných detekčních přístrojů, rozbor 

nejpoužívanějších druhů přenosných detekčních přístrojů, porovnání provozní náročnosti a 

charakteristika servisních podmínek.  
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ŠILHA, J. Assessment of Service Efficiency of  Portable Detection Devices in Practice of Fire 

and Rescue Service of the Czech Republic: Bachelor thesis, Ostrava: VŠB-TU, 2010. 41 s. 

 

Work focuses on the comparison of portable detection devices in use of Fire Rescue 

and Rescue Service of the Czech Republic. The work is presented statistics on the use of 

portable detection devices, analyze the most common types of portable detection devices, 

operating performance and compare characteristics of the service terms. 
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1 Úvod 

 Cílem této práce ,, Servisní náročnost přenosných detekčních přístrojů v užívání HZS 

ČR"  je rozbor stávajících používaných přenosných detekčních přístrojů v užívání jednotek 

HZS ČR a spolu s ostatními na trhu dostupnými druhy a posouzení jejich provozní a servisní 

náročnosti.  

V České republice, se s rozvojem přepravy nebezpečných látek v rámci 

Schengenského prostoru, výstavbou nových technologií, či trvalou hrozbou teroristických 

útoků, zvyšuje riziko vzniku mimořádných události spojených s únikem nebezpečných látek 

do životního prostředí. Hasičské záchranné sbory (HZS) jsou zákonem předurčeny 

jako složky k likvidaci těchto událostí. Ze znalostí druhu a koncentrace nebezpečné látky jsou 

primárně důležité pro úspěšné vedení zásahu a likvidaci mimořádné události, proto vnitřní 

předpisy HZS stanovují minimální rozsah vybavenosti detekčními prostředky. Protiplynový 

automobil (PPLA) je vybaven požárním příslušenstvím, kde jsou tyto přístroje. Rozdělení 

detekčních a měřících přístrojů najdeme v řádu chemické služby, v příloze  č. 1., pod 

speciálními věcnými prostředky.  

Jelikož je spousta druhů detekčních a  měřících přístrojů, jako jsou např. toximetry: 

detekce toxických látek, oxymetry: detekce koncentrace kyslíku, explozimetry: detekce 

výbušných plynů a radiometry detekce ionizujícího záření, proto se v práci zaměříme na 

detekci jen několika konkrétních toxických a výbušných plynů. Mezi látky, které jsou 

zapotřebí detekovat je: čpavek (NH3), oxid uhelnatý (CO), chlór (Cl2), kyslík (O2) a také 

explozivita. Největší část přenosných detekčních přístrojů tvoří tyto druhy, proto se radiací 

nebudu, až tak zabývat, jen si ukážeme v tabulce používané přístroje.  

 V této bakalářské práci se budu zabývat přenosnými detekčními přístroji, které se 

používají u jednotek hasičského záchranného sboru České republiky. Nejprve rozeberu 

statistiku se zásahy na nebezpečné látky a statistiku, které druhy a typy přístrojů používá 

každý kraj v České republice. Dále rozeberu nejčastěji používané druhy přenosných 

detekčních přístrojů a nakonec, se zaměřím na servis, kde se pokusím informovat o 

dostupnosti náhradních dílů, servisních míst v České republice, jaké jsou nároky na 

pracovníky, kteří přístroje udržují a finanční náročnost jednotlivých prohlídek.  

Na závěr se pokusím vyhodnotit ty nejlepší přenosné detekční přístroje na našem trhu. 

U nás i ve světě je velké množství výrobců a obchodníků na trhu s detekční technikou, a proto 

není jednoduché se v této nabídce orientovat. Proto bych rád zjistil, jaké trendy ve 
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vybavenosti jednotek HZS převažují, jakou technikou jsou HZS vybaveny, kolik je to stojí 

apod. 



 11 

2 Rešerše  

           Při přípravě své bakalářské práce jsem se setkal s těmito informačními zdroji.  Obsahují 

některé kapitoly, kterých se dalo využít.  

 

JULINEK, R.: Chemickotechnická služba hasičského záchranného sboru ČR. I. 

Protiplynová služba. Učební texty. MV GŘ HZS ČR, Praha, 1999, ISBN 80-902852-0-1 

Z těchto učebních skript jsem čerpal informace k zpracování přístroje na detekci plynu 

a par. Použil jsem zde jeho technické podmínky, které jsou uvedené v této publikaci.  

 

ČAPOUN, T., NAVRÁTILOVÁ, L., KRYKOROVÁ, J.: Prostředky chemického 

průzkumu a terénní analýzy. Na závěr přehledu přístrojů pro detekci nebezpečných 

chemických látek. Časopis 112, číslo 12/2006, ročník 5, strana 24. 

Zde jsem použil některé informace společné s událostmi spojených s únikem 

nebezpečných látek. 

 

Pokyn č.30 generálního ředitele HZS ČR ze dne 22.12.2006, kterým se vydává Řád 

chemické služby Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Řád chemické služby Hasičského záchranného sboru ČR mi pomohl k přesnému 

rozdělení přenosných detekčních přístrojů. 
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3 Statistika 

Při zpracování této části jsem čerpal ze statistických ročenek vydaných generálním 

ředitelstvím HZS ČR [5]. 

3.1 Zásahy na nebezpečnou látku 

Z Obrázku č. 1 vyplývá, že zásahy na únik nebezpečných látek, na kterých se jednotky 

požární ochrany (JPO) podílely za období roku 2005 až roku 2009, drží mírně stoupající 

tendenci až na rok 2008 a rok 2009, kdy počet zásahů klesá. 

 

Obrázek č. 1 Počet zásahů na únik nebezpečných chemických látek za období roku 2005 – 

2009 [5] 

 

Na Obrázku č. 2, můžeme vidět porovnání všech událostí, jako jsou požáry, dopravní 

nehody, úniky nebezpečných chemických látek, úniky ropných produktů, technické havárie a 

plané poplachy. Úniky nebezpečných chemických látek jsou v porovnání s ostatními 

událostmi výrazně nižší, ale to neznamená, že nejsou nebezpečné, právě naopak. Z obrázku 

nám vyplývá, že počet zásahů na únik nebezpečných chemických látek je vzhledem k 

celkovému počtu zásahů nebo jiným, početným mimořádným událostem nízký. Přesto svou 

nebezpečností představují velká rizika, na která musí být JPO řádně připravena a vybavena. 
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Obrázek č. 2 Všechny druhy událostí za období roku 2005 – 2009 [5] 

 

 Na Obrázku č. 3 a č. 4 vidíme, kolik zásahů na únik nebezpečných chemických látek 

bylo za rok 2009 celkem. Nejvíce zásahů bylo na území hlavního města Prahy, dále pak 

v Středočeském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Oproti tomu v Zlínském,  

Pardubickém a Královéhradeckém kraji jich bylo nejméně. 

 

Obrázek č. 3 Souhrnné informace o událostech [5] 

 

Obrázek č. 4 Souhrnné informace o událostech (pokračování) [5] 
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3.2 Používanost určitých druhů a typů detektorů u HZS krajů 

Pro spočítání a vyhodnocení počtu nejpoužívanějších typů přenosných detekčních 

přístrojů, jsem obeslal všechny  vedoucí pracovníky chemické služby HZS ČR. Příklad 

dotazníku s počtem a typem přístrojů je v Příloze č.2.. Vybral jsem pouze explozimetry, 

toximetry a multifunkční detektory. U oxymetrů, dle počtu typů a kusů v jiných kategoriích 

(multidetektory, explozimetry), je jejich zastoupení velmi nízké a vyplývá z toho, že k měření 

kyslíku v ovzduší se častěji využívá multidetektorů s osazením právě O2, a proto je nebudu 

vyhodnocovat. V Příloze č. 1, je uvedena tabulka, kde jsou všechny detekční přístroje všech 

krajů. 

V Tabulce č. 1, je počet a typ přenosných detekčních přístrojů – explozimetrů, seřazen 

podle množství používanosti ve všech našich krajích. Mezi nejpoužívanější explozimetry 

patří: Pac Ex 2 (51 ks), EX 2000 (46 ks) a X-am 2000 (34 ks).  

 

Tabulka č.1 Explozimetry 

 Explozimetry Počet [ks] 

1 Pac Ex 2 (Draeger) 51 

2 EX 2000 (Oldham) 46 

3 X-am 2000 (Draeger) 34 

 

V Tabulce č. 2, je počet a typ přenosných detekčních přístrojů – toximetrů, také 

seřazen podle množství používanosti ve všech našich krajích. Mezi nejpoužívanější toximetry 

patří: Gas Alert Extreme (13 ks), Micro Pac (10 ks) a CMS (5ks).  

 

Tabulka č.2 Toximetry 

 Toximetry Počet [ks] 

1 Gas Alert Extreme (GES) 13 

2 Micro Pac (Draeger) 10 

3 CMS (Draeger) 5 

 

V Tabulce č. 3, je počet a typ přenosných detekčních přístrojů – multifunkčních 

detektorů, seřazen podle množství používanosti ve všech našich krajích. Mezi nejpoužívanější 

multifunkční detektory patří: Gas Alert Micro Clip (57 ks), MX 21 (38 ks) a X-am 5000 (30 

ks).  
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Tabulka č.3 Multifunkční detektory 

 Multifunk ční detektory Počet [ks] 

1 Gas Alert Micro Clip (GES) 57 

2 MX 21 (Oldham) 38  

3 X-am 5000 (Draeger) 30 

 



 16 

4 Základní vlastnosti přenosných detekčních přístrojů 

 V této kapitole se seznámíme s vlastnostmi přenosných detekčních přístrojů, jako jsou 

oxymetry, explozimetry, toximetry, First Defender, GDA 2, multifunkční detektory a krátce 

se zmíním o přístrojích na radiaci.  

4.1 Detekční přístroj pro stanovení kyslíku v ovzduší 

Tento detekční přístroj pro stanovení kyslíku v ovzduší (dále jen „oxymetr“) je určen 

pro stanovení koncentrace kyslíku ve vzduchu. Zabezpečuje ochranu zasahujících jednotek 

včasnou indikací oblastí s nedostatkem kyslíku ve vzduchu nebo v případě událostí s únikem 

kyslíku včasnou indikaci oblastí s nadbytkem kyslíku. Technické podmínky se vztahují na 

oxymetr jako samostatný přístroj i na oxymetr integrovaný do multifunkčního detekčního 

přístroje [6]. 

4.1.1 Technická specifikace oxymetru 

- měří v rozsahu od 0 % do 30 % obj.,  

- přesnost stanovení je dána odchylkou nejvíce + 0,1 % obj. v celém koncentračním rozsahu,  

- umožňuje nepřetržitě v reálném čase zobrazovat na displeji okamžitou hodnotu koncentrace 

a umožňuje uchovávat v paměti minimální a maximální naměřené hodnoty, 

- je vybaven akustickým (popř. vibračním) a vizuálním alarmem s možností nastavit alespoň 

dvě úrovně okamžité koncentrace, při kterých je spuštěn alarm, 

- akustická signalizace je minimálně 90 dB ve vzdálenosti 30 cm od reproduktoru oxymetry,  

- vizuální signalizace musí být dobře viditelná za běžných světelných podmínek (např. při 

slunečním svitu, ve tmě) a má funkci pro podsvícení displeje,  

- doba odezvy, čas potřebný k dosažení 90 % konečné měřené hodnoty, je max. 30 s,  

- doba přípravy od zapnutí do zahájení měření je max. 3 min, 

- lze jej použít za provozní teploty –20 °C až 50 °C, také ho lze použít za provozní vlhkosti 5 

až 95 %,  

- je vybaven samostatným napájecím zdrojem, který lze snadno vyjmout a vyměnit, 

- spolehlivě a kontinuálně signalizuje na displeji stav kapacity zdroje,  

- je možné umístit na ochranný oděv (zásahový oděv) a umožňuje práci v ochranných 

prostředcích (musí být ovladatelný ve dvojité ochranné rukavici, displej přístroje viditelný 

přes zorník obličejové masky dýchacího přístroje a protichemického ochranného oděvu),  



 17 

- rozměry jsou natolik malé, aby na oděvu nepřekážel v činnosti a dobře se držel v ochranné 

rukavici,  

- je odolný vůči vodním parám (min. požadavky IP 65),  

- je konstruován pro používání ve výbušném prostředí (min. požadavky ATEX 2G),  

- je odolný vůči elektromagnetickému záření vysílanému mobilními telefony a ostatními 

spojovacími prostředky používanými jednotkami HZS ČR a složkami integrovaného 

záchranného systému (dále jen IZS), 

- je vyroben z materiálu, který je odolný vůči navrženým dekontaminačním činidlům, 

- po zapnutí provádí autodiagnostické testy a během provozu hlásí případné poruchy [6]. 

4.1.2 Další technická specifikace 

Dodavatel nebo výrobce při prodeji oxymetru dodá: návod na obsluhu v českém 

jazyce, rozsah a podmínky měření, omezující vlivy (interference, rušivé vlivy apod.), plán 

pravidelné údržby a kalibrace, seznam spotřebního materiálu, který se musí pravidelně 

obměňovat (včetně termínů obměn), odolnost vůči nárazu, vlhku, prachu a agresivnímu 

prostředí, způsob dekontaminace, provozní dobu nepřetržité činnosti, zásady a postupy 

uživatelské údržby, středisko kalibrační služby, kde lze provádět kalibraci ve smyslu zákona 

č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, nastavení umožňuje provádět 

uživatelskou kalibraci; uživatelskou kalibraci lze provádět jednobodově na atmosférický 

vzduch, kalibrace ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších 

předpisů, se provádí na území České republiky, servis je na území České republiky a je k 

dispozici do 3 dnů od nahlášení závady [6]. 

4.2 Detekční přístroj hořlavých plynů a par 

Detekční přístroj hořlavých plynů a par (dále jen „explozimetr“) je určen pro detekci a 

stanovení koncentrace hořlavých plynů a par v ovzduší. Tento detekční přístroj zabezpečuje 

ochranu zasahujících jednotek včasnou indikací oblastí s možností exploze hořlavých plynů a 

par. Technické podmínky se vztahují na explozimetr jako samostatný přístroj i na explozimetr 

integrovaný do multifunkčního detekčního přístroje [8]. 

4.2.1 Technická specifikace explozimetru 

- měří v rozsahu od 0 % do 100 % dolní meze výbušnosti (dále jen „DMV“) hořlavých plynů 

a par;  
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- umožňuje ruční nebo automatické přepnutí do měření v % obj. plynu (podmínka platí pouze 

pro explozimetr integrovaný do multifunkčního detekčního přístroje), 

- přesnost nebo relativní opakovatelnost stanovení je maximálně 5 % v celém rozsahu měření, 

- umožňuje nepřetržitě v reálném čase zobrazovat na displeji okamžitou hodnotu % DMV,  

-umožňuje uchovávat v paměti a zobrazovat maximální naměřené hodnoty od zapnutí 

přístroje, 

- je vybaven akustickým, vibračním a vizuálním alarmem s možností nastavit alespoň dvě 

úrovně koncentrace (dolní, horní), při kterých je spuštěn alarm, 

- senzor neboli čidlo je chráněn proti vysoké koncentraci hořlavých plynů a par až do hodnot 

jejich DMV a proti působení látek, které mohou ovlivnit měření (např. páry silikonu, plyny 

obsahující síru apod.), 

- akustická signalizace je minimálně 90 dB ve vzdálenosti 30 cm od reproduktoru 

explozimetru, 

- vizuální signalizace musí být dobře viditelná za běžných světelných podmínek (např. při 

slunečním svitu, ve tmě); má funkci pro podsvícení displeje, 

- zobrazuje nebo v příslušenství obsahuje seznam hořlavých plynů a par s uvedením DMV v 

% obj. a korekčních faktorů (výrobcem stanovených koeficientů sloužících k výpočtu hodnoty 

DMV měřeného plynu či páry vůči plynu kalibračnímu), 

- doba odezvy, čas potřebný k dosažení 90 % konečné měřené hodnoty, je max. 30 s, 

- doba přípravy od zapnutí do zahájení měření je max. 3 min, 

- lze použít za provozní teploty –20 °C až 50 °C,  

- lze použít za provozní vlhkosti 5 až 95 %, 

- je vybaven samostatným napájecí zdrojem, který lze snadno vyjmout a vyměnit, 

- spolehlivě a kontinuálně signalizuje na displeji stav kapacity zdroje 

- je vybaven příslušenstvím umožňujícím měření v nedostupných místech ve vzdálenosti min. 

2 m od vyhodnocovací jednotky (podmínka platí pouze pro explozimetr integrovaný do 

multifunkčního detekčního přístroje), 

- je možné ho umístit na ochranný oděv (zásahový oděv) a umožňuje práci v ochranných 

prostředcích (musí být ovladatelný ve dvojité ochranné rukavici, displej přístroje viditelný 

přes zorník obličejové masky dýchacího přístroje a protichemického ochranného oděvu), 

- rozměry jsou natolik malé, aby na oděvu nepřekážel v činnosti a dobře se držel v ochranné 

rukavici, 

- je vodotěsný vůči vodním parám (min. požadavky IP 65), 

- je konstruován pro používání ve výbušném prostředí (min. požadavky ATEX 2G), 
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- je odolný vůči elektromagnetickému záření vysílanému mobilními telefony a ostatními 

spojovacími prostředky používanými jednotkami HZS ČR a složkami IZS, 

- je vyroben z materiálu, který je odolný vůči navrženým dekontaminačním činidlům, 

- po zapnutí provádí autodiagnostické testy minimálně senzoru, elektroniky, baterií a 

audiovizuálních alarmů a během provozu hlásí případné poruchy [8]. 

4.2.2 Další technická specifikace 

Dodavatel nebo výrobce při prodeji explozimetru dodá: návod na obsluhu v českém 

jazyce, rozsah a podmínky měření, omezující vlivy (interference, rušivé vlivy apod.), plán 

pravidelné údržby a kalibrace 5 let, seznam spotřebního materiálu, který se musí pravidelně 

obměňovat (včetně termínů obměn), odolnost vůči nárazu, vlhku, prachu a agresivnímu 

prostředí, způsob dekontaminace, provozní dobu nepřetržité činnosti, zásady a postupy 

uživatelské údržby, středisko kalibrační služby, kde lze provádět kalibraci ve smyslu zákona 

č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, nastavení explozimetru umožňuje 

provádět uživatelkou kalibraci pomocí kalibrační směsi a nastavení nulové hodnoty % DMV 

na okolní atmosféru pomocí nulovacího tlačítka kalibrace ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., 

o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, se provádí na území České republiky, servis je na 

území České republiky a je k dispozici do 3 dnů od nahlášení závady, pro účely nastavení 

provozních parametrů, načtení naměřených dat, vyhodnocení dlouhodobého měření, 

identifikaci, účely kalibrace a oprav se požaduje komunikace explozimetru s počítačem 

pomocí příslušného software (podmínka platí pouze pro explozimetr integrovaný do 

multifunkčního detekčního přístroje) [8]. 

4.2.3 Nejpoužívanější explozimetry u HZS ČR 

Pac Ex 2 

 Pac Ex 2, na Obrázku č. 5,  je kompaktní osobní měřicí a varovný přístroj pro sledování 

nebezpečí vzniku výbušné atmosféry a současně pro měření koncentrace kyslíku. 

Nebezpečí jsou signalizována vibračním, akustickým i světelným alarmem ve dvou 

libovolně nastavitelných úrovních. Na displeji s osvětlením jsou zobrazovány okamžité 

koncentrace, jednotky měření a grafickým symbolem stav nabití baterií. 

Pac Ex 2 může být konfigurován buď pouze jako explozimetr nebo jako kombinovaný 

přístroj pro současné měření výbušnosti a koncentrace kyslíku. Přeměna přístroje z jedné 

konfigurace na druhou je přitom velice jednoduchá. Flexibility přístroje je docíleno moderní 

modulární konstrukcí a díky inteligentnímu kyslíkovému senzoru s funkcí Plug-and- Play. 
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Uživatel má navíc možnost zvolit jeden z řady tří kyslíkových senzorů se záruční lhůtou 24, 

36 nebo 60 měsíců [9]. 

 

Technické data: 

Rozměry 

V x Š x H      cca 125 x 82 x 35 mm (v horní části) 

Hmotnost      cca 320 g 

Měřicí rozsahy 

Ex       0..100 % DMV, 0..99 obj.% CH4 (metan) 

Kyslík       0..25 obj.% 

Měřicí princip 

Ex       katalytický a teplotně-vodivostní 

Kyslík       elektrochemický 

Provozní doba zdroje 

NiMH akumulátor     > 12 hodin 

Doba nabíjení akumulátorů    < 4 hodiny 

Bateriový zdroj (4 AAA alkalické články)  > 12 hodin 

Alarmy 

Optický, akustický a vibrační   2 nastavitelné úrovně pro každý rozsah 

Hlasitost signálu     > 90 dB (A) 

 

Obrázek č. 5 Pac Ex 2 [9] 

 

Dräger X-am 2000 

Dräger X-am 2000, na Obrázku č. 6, patří k nové generaci plynových detektorů 

vyvinutých speciálně pro použití v oblasti osobní ochrany. Přístroj s jedním až čtyřmi senzory 

může měřit koncentrace hořlavých plynů a par, O2, CO a H2S. Praktický design a nízká 
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hmotnost dělají z přístroje ideálního průvodce při každodenní práci. Spolehlivá technika, 

senzory s dlouhou životností a jednoduchá obsluha garantují maximální zajištění bezpečnosti 

práce při minimálmích nákladech. 

Senzory Dräger stojí dlouhodobě na nejvyšších technologických příčkách. Dräger X-

am 2000 je vybaven miniaturizovanými elektrochemickými senzory XXS s životností 5 let 

[13]. 

 

Technické data: 

Rozměry (V x Š x H)    47 x 129 x 31 mm 

Hmotnost     cca 220 g 

Okolní podmínky    Teplota -20 °C až +50 °C 

Tlak 700 až 1300 hPa 

Vlhkost 10 až 95 % r.v. 

Senzor     rozsah měření   rychlost odezvy  životnost 

Ex   0..100%   DMV T50 = 8 s  4 roky 

O2   0..25 obj.%   T50 = 6 s   5 let 

CO   0..2000 ppm   T50 = 6 s   5 let 

H2S   0..200 ppm   T 50 = 6 s   5 let 

Displej     LCD, segmentový, s informačními ikonami podsvětlený 

Provozní doba    > 12 hodin (NiMHy i alkalické) 

Alarmy     akustický >90 dB (A) / 30 cm, optický, vibrační 

 

Obrázek č. 6 X-am 2000 [13] 
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EX 2000 

Velmi malý kapesní detektor, na Obrázku č. 7, určený pro zjišťování přítomnosti 

zemního plynu a hořlavých plynů vůbec (založený na principu katalytického spalování) pro 

nepřetržité měření , s malou hmotností, výkonnými bateriemi, jednoduchou obsluhou, 

vysokou spolehlivostí a odolností proti otrávení čidla [14]. 

 

Technické data: 

Hmotnost   230 g  

Provedení   přenosné s vyměnitelným čidlem 

Displej    podsvícený LCD 

Rozsah měření  0 až 100 % DMV 

Klimatická odolnost  -20 °C až 45 °C, 5 až 90 % r.v. 

Speciální funkce kontrola napájení, akustický a optický výstupní signál, přídavné 

vybavení pro odebírání vzorků 

Použití detekce hořlavých plynů a výbušných plynů, měření v potrubích, 

přiváděčích, nádržích, atd.  

Napájení   3x 1,5 V baterie nebo akumulátor 

Alarm    1 volně nastavitelný, 1 pevný 

 

 

Obrázek č. 7 EX 2000 [14] 

4.3 Selektivní detekční přístroj - toximetr 

Selektivní analyzátor toxických plynů - toximetr (dále jen „toximetr“) je určen pro 

identifikaci, selektivní stanovení a monitorování toxických plynů a par v ovzduší. Přístroj 

nám zabezpečuje ochranu zasahujících jednotek včasnou indikací oblastí s toxickou 
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atmosférou. Technické podmínky se vztahují na toximetr jako samostatný přístroj i na 

toximetr integrovaný do multifunkčního detekčního přístroje [7]. 

4.3.1 Technická specifikace toximetry 

- umožňuje selektivní stanovení a monitorování požadovaných látek: chlór, oxid uhelnatý, 

oxid siřičitý, chlorovodík, oxidy dusíku, amoniak, kyanovodík, fosgen, sulfan, 

- měří v koncentračním rozsahu platném pro dané látky (např. pro určitý senzor), 

- přesnost, relativní opakovatelnost, stanovení je maximálně 5 % v celém koncentračním 

rozsahu měření, 

- umožňuje nepřetržitě v reálném čase zobrazovat na displeji okamžitou hodnotu koncentrace 

měřených toxických plynů, 

- mez stanovitelnosti je nižší nebo rovna nejvyšší přípustné koncentraci na pracovišti NPK-P, 

- umožňuje selektivní stanovení minimálně tří látek vedle sebe, 

- umožňuje zobrazit nejvyšší přípustnou koncentraci (NPK-P) a přípustný expoziční limit 

(PEL) pro měřené látky,  

- umožňuje jednoduše měnit režim měřených látek v čase do 3 min,  

- umožňuje uchovávat v paměti a zobrazovat průměrné a maximální naměřené hodnoty od 

zapnutí přístroje, 

- je vybaven akustickým, vibračním a vizuálním alarmem s možností nastavit alespoň dvě 

úrovně koncentrace (dolní, horní), při kterých je spuštěn alarm, 

- je chráněn proti vysoké koncentraci toxických plynů a proti působení látek, které mohou 

ovlivnit měření, 

- akustická signalizace je minimálně 90 dB ve vzdálenosti 30 cm od reproduktoru toximetry, 

- vizuální signalizace musí být dobře viditelná za běžných světelných podmínek (např. při 

slunečním svitu, ve tmě); má funkci pro podsvícení displeje, 

- doba odezvy (čas potřebný k dosažení 90 % konečné měřené hodnoty) je max. 30 s, 

- doba přípravy od zapnutí do zahájení měření je max. 3 min, 

- lze ho použít za provozní teploty –20 °C až 50 °C,   

- lze použít za provozní vlhkosti 5 až 95 %, 

- je vybaven samostatným napájecím zdrojem, který lze snadno vyjmout a vyměnit, 

- spolehlivě a kontinuálně signalizuje na displeji stav kapacity zdroje, 

- je vybaven příslušenstvím umožňujícím měření v nedostupných místech ve vzdálenosti min. 

2 m od vyhodnocovací jednotky, 
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- je možné umístit na ochranný oděv (zásahový oděv) a umožňuje práci v ochranných 

prostředcích (musí být ovladatelný ve dvojité ochranné rukavici, displej přístroje viditelný 

přes zorník obličejové masky dýchacího přístroje a protichemického ochranného oděvu), 

- rozměry jsou natolik malé, aby na oděvu nepřekážel v činnosti a dobře se držel v ochranné 

rukavici, 

- je vodotěsný vůči vodním parám (krytí IP 65), 

- je konstruován pro používání ve výbušném prostředí (min. požadavky ATEX 2G),  

- je nárazuvzdorný a jeho povrch je vyroben z neklouzavého materiálu,  

- je odolný vůči elektromagnetickému záření vysílanému mobilními telefony a ostatními 

spojovacími prostředky používanými jednotkami HZS ČR a složkami IZS, 

- je vyroben z materiálu, který je odolný vůči navrženým dekontaminačním činidlům, 

- po zapnutí provádí autodiagnostické testy minimálně senzoru, elektroniky, baterií a 

audiovizuálních alarmů a během provozu hlásí případné poruchy [7]. 

4.3.2 Další technická specifikace 

Dodavatel a výrobce při prodeji toximetru dodá: návod na obsluhu v českém jazyce, 

rozsah a podmínky měření, omezující vlivy (interference, rušivé vlivy apod.), plán pravidelné 

údržby a kalibrace, seznam spotřebního materiálu, který se musí pravidelně obměňovat 

(včetně termínů obměn), odolnost vůči nárazu, vlhku, prachu a agresivnímu prostředí, způsob 

dekontaminace, provozní dobu nepřetržité činnosti, zásady a postupy uživatelské údržby, 

středisko kalibrační služby, kde lze provádět kalibraci ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o 

metrologii, ve znění pozdějších předpisů, nastavení toximetru umožňuje provádět 

uživatelskou kalibraci pomocí kalibrační směsi, kalibrace ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., 

o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, se provádí na území České republiky, servis je na 

území České republiky a je k dispozici do 3 dnů od nahlášení závady, dodavatel (výrobce) 

poskytuje dvouletou záruku na všechny senzory, pro účely nastavení provozních parametrů, 

načtení naměřených dat, vyhodnocení dlouhodobého měření, identifikaci, účely kalibrace a 

oprav se požaduje komunikace toximetru s počítačem pomocí příslušného software [7]. 

4.3.3 Nejpoužívanější toximetry u HZS ČR 

MicroPac  

Přístroj, na Obrázku č. 8, je vyráběn ve třech verzích microPac CO, microPac H2S a 

microPac O2. Je konstruován pro dlouhodobé používání bez potřeby výměny senzoru nebo 

baterie. Senzory jsou konstruovány na bázi DrägerSensors XS EC, které zaručují nízkou 
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hladinu nepřesností a kalibraci jednou za dva roky (v případě senzoru na O2 je tento interval 1 

rok). Poté se přístroj znovu repasuje a dá se znovu použít pro další periodu [16]. 

 

Technické data: 

Hmotnost  105 g  

Rozmezí   od –20 °C do +50 °C, i od –40 °C od +60 °C (horší funkčnost displeje) 

Tlak a vlhkost  od 700 do 1300 hPa a 10 až 95 % 

Krytí    IP 54 

Hlasitost alarmu  je vyšší než 90 dB na vzdálenost 30 cm 

Lithiová baterie  energie po dobu dvou let při průměrné devítihodinové činnosti denně 

Tabulka č. 4 Srovnání se staršími "bratry" řady PAC [16] 

Označení typu Pro stanovení 

Rozměr 
(bez 

pouzdra) 
[mm]  

Hmotnost 
(cca) 
[mm]  

PAC EX EX, CH4 
156 × 68 × 

37 
370 

MINIPAC  
jeden z plynů (CO, H2S, 

SO2,NO2, O2) 
124 × 59 × 

25 
190 

MicroPAC  jeden z plynů (CO, H2S, O2) 
84 × 54 × 

32 
105 

 

 

Obrázek č. 8 MicroPac [20] 

 

Analyzátor Dräger CMS 

Analyzátor, na Obrázku č. 9, optoelektronicky zaznamenává měřící proces a vylučuje tak 

lidské faktory. Vstupní otvor pro vzorek plynu je umístěn na přední straně analyzátoru a je 

chráněn před prachem a jinými nečistotami. Poté co integrovaná mechanika zajistila těsné 
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spojení v celém systému vedení plynu a otevřela kapiláru chipu, speciální čerpadlový systém 

přesává přes kapiláry konstantní proud vzduchu. Pro měření nebezpečných plynů a výparů v 

pracovním prostředí nabízí analyzátor Dräger CMS několik možností: 

1, Jednoduché použití (1 - zasunout chip, 2 - přesunutí posuvného spínače, 3 - odčítání 

výsledku na displeji stejné pro všechny plyny a výpary) 

2, Kalibrace není potřebná 

3, Digitální zobrazení naměřených dat [17] 

 

Obrázek č. 9 CMS Draeger [17] 

Gas Alert Extréme 

Jednoplynový detektor, na Obrázku č. 10, s výměnným senzorem a napájecí baterií IP66/67, 

ATEX do zóny 0 [18]. 

Technické data: 

- alfanumerický LCD displej, který nepřetržitě zobrazuje koncentrace plynu v reálném čase 

- automatické rozsvícení displeje při slabém osvětlení 

- velikost  28 x 50 x 95 mm a váha pouhých 83 g 

- akustický, světelný a vibrační alarm 

- baterie s životností 1 rok 

- jednoduchá kalibrační procedura 

- rozsáhlé uživatelské menu 
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- možnost zabezpečení nastavených hodnot přístupovým kódem 

- vnitřní paměť, Deník událostí 

- 4 alarmy - okamžitý dolní, horní a nebezpečná dávka škodlivých koncentrací plynů za 

časový úsek 8, respektivě 15 hodin 

- provádí autotesty funkce senzoru, baterie, elektroniky a alarmů 

- název Extreme vyjadřuje mimořádnou odolnost proti nárazu, prachu a vodě 

- vybaven masivním ocelovým úchytem-klipsnou pro uchycení na oděv, opasek apod. [18] 

 

Obrázek č. 10 Gas Alert Extréme [18] 

4.4 Ramanův spektrometr First Defender  

Při teplotách vyšších než absolutní nula se všechny molekuly pohybují, rotují a 

překrucují se. Vibrační spektroskopie zkoumá tyto rotace a určuje funkční skupiny přítomné v 

molekulách vzorku. Vibrační spektra jsou dvojího druhu: infračervená jsou absorpční, 

zatímco Ramanova emisní. Ramanův efekt (spektra vzniklá interakcí monochromatického 

záření a jím excitovaných molekul) byl pojmenován podle svého objevitele (1928), indického 

fyzika Ch. V. Ramana (1888-1970). Ramanova spektroskopie sice v padesátých letech vlivem 

rozšíření dokonalých infračervených spektrometrů poněkud zaostala za spektroskopií 

infračervenou, ale od té doby, co se k excitaci zkoumané sloučeniny začalo používat 

laserových paprsků, její význam opět zřetelně vzrostl [10]. 

4.4.1 Princip 

Ramanova spektra vznikají excitací sloučeniny ozářením monochromatickým 

laserovým paprskem a sledováním frekvence vzorkem emitovaného rozptýleného záření (ve 

směru kolmém na původní směr paprsku). Rozptýlené záření je výsledkem jak elastických 
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srážek fotonů s molekulami vzorku a jejich vibrujících kovalentních chemických vazeb, tak 

nepružných srážek, které mají za následek pokles frekvence rozptýleného záření vzniklého 

těmito srážkami. Nepružné srážky přenášejí energii z dopadajícího světla na vibrace molekul. 

Ramanovo spektrum je závislostí intenzity rozptýleného záření na rozdílu energie mezi 

laserovým paprskem a rozptýleným zářením. Intenzita Ramanových čar je určována změnami 

polarizovatelnosti molekuly. Změřená Ramanova spektra neznámých vzorků jsou srovnávána 

s referenční knihovnou spekter, čímž se metodou otisku prstu identifikují neznámé molekuly 

[10]. 

4.4.2 Popis přenosného Ramanova spektrometru 

V horní stěně přístroje je umístěn laserový průzor a drážka pro nasazení snímací hlavy. 

Na přední stěně přístroje je otevíratelný vialkový prostor, dvě obdélníková světla indikující 

ozařování vzorku laserem, display a 6 tlačítek, kterými se přístroj ovládá. Na spodní stěně pod 

otevíratelnými dvířky je z uživatelského hlediska důležitý bateriový prostor, prostor pro 

vložení CF karty a zástrčka pro síťový adapter. Přístroj je napájen buď baterií na 5 hodin 

provozu nebo ze sítě prostřednictvím síťového konektoru. Dále je součástí soupravy náhradní 

baterie, nabíječka, CF karta 512 MB, čtečka CF karty a vialky 4 ml [10]. First Defender je 

zobrazen na Obrázku č. 11. 

 

Obrázek č. 11 First Defender [22] 

4.4.3 Technická data přístroje 

Hmotnost      1,8 kg 

Rozměry      30 x 15 x 7,6 cm 

Spektrální rozsah monochromátoru   781 – 1014 nm 
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Excitační vlnová délka laseru   785 nm ± 0,5 nm 

Laserový výstup     volitelný 50, 150 a 300 mW 

Detektor      Silicon CCD 2048 Pixelů 

Měření ve vialkách     Držák vialek 4 ml ve vialkovém prostoru 

Přímé měření      Bodové, vzdálenost vzorku 18 mm 

Kalibrace      automatická kontrola při spuštění 

Knihovny      nebezpečné látky, BOL, výbušniny, drogy, „bílé 

prášky“ 

Teplota měření     od -20 °C do +40 °C 

Napájení      - baterie 7,4 V, nabíjecí, životnost 5 hodin 

- ze sítě 230 V pomocí adaptéru 9 V, 1,5 A 

4.4.4 Možnosti Ramanova spektrometru 

Ramanova spektrometrie je známa již dlouho, ale teprve o několik desítek let později 

byl Ramanův objev aplikován v podobě přenosného a jednoduše ovladatelného přístroje, 

který lze využít při zásazích s výskytem nebezpečných látek, zejména při velmi rychlé 

identifikaci neznámých chemických látek.  

Spektrometr je: 

a) šitý na míru zasahujícím jednotkám jak pro své ergonometrické vlastnosti, tak pro 

jednoduchost obsluhy, 

b) schopen neznámou látku identifikovat, byť je v ampulkách či vzorkovnicích (průhledné, 

mléčné, barevné a tmavé sklo, plast, plastové sáčky), čímž odpadá nejnebezpečnější 

manipulace a nejsložitější operace - odběr vzorku pro analýzu, 

c) schopen provést identifikaci neznámé látky během několika sekund až minut. Než se 

zmíníme o nesporných přednostech Ramanova spektrometru, je třeba znát i jeho omezení 

[10]. 

 

Není schopen identifikovat tyto látky [10]: 

a) biatomové molekuly s iontovými nebo iontově polárními vazbami (např. chlorid sodný), 

b) kovy a většinu nekovových prvků, 

c) vodu, 

d) bílkoviny, 

e) vysoce fluoreskující sloučeniny, 

f) B-agens, 
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g) plyny. 

 

Ramanovy spektrometry dokáží identifikovat pevné a kapalné vzorky, gely, kaly, 

pastovité hmoty aj., jejichž molekuly jsou spojeny kovalentními nebo polárně kovalentními 

vazbami. Prakticky všechny ostatní látky, které nejsou uvedeny v předchozím odstavci, je 

možné identifikovat, včetně bojových chemických látek, širokého spektra organických i 

anorganických látek, toxických průmyslových škodlivin, výbušnin, drog atd. [10].  

 

4.5 Gas Detector Array 2 

V roce 2008 byly na jednotlivé hasičské záchranné sbory krajů dodány nové přístroje a 

to GDA 2 (Gas Detector Array 2). Jedná se o přenosný detektor (analyzátor) k určení 

(identifikaci)  nebezpečných plynů, bojových otravných látek a jiných nebezpečných látek 

v ovzduší. Zařízení může pracovat v terénu ve stacionárním nebo mobilním režimu. Pomocí 

Gas Detector Array 2 (dále jen GDA2) lze provádět detekci neznámé nebezpečné látky 

v ovzduší, kdy pomocí světelné a akustické výstražné signalizace je obsluha informována o 

přítomnosti nebezpečné látky. Dále můžeme identifikovat a stanovit bojové látky, 

monitorovat ovzduší za účelem detekce nebezpečných chemikálií a provádět detekci 

z kontaminovaných povrchů. 

           GDA 2, na Obrázku č. 12, je schopna identifikovat pouze určité látky, které se 

nacházejí v seznamu identifikovatelných látek v knihovně přístroje. Detekovat lze i 

nebezpečnou látku, která se v databázi knihovny nenalézá a to podle signálu na určitém 

kanálu [26]. 

4.5.1 Technická data přístroje                                                                                                                                                                                                              

    Rozměry:    395 x 112 x 210 mm, 

    Hmotnost:    4,8 kg (včetně baterie), 

    Napájení:           interní: LI akumulátor, 

   externí: adaptér 230V, 

příkon 30 W, 

    Vzorkovací systém: interní čerpadlo s průtokem 1 l/min, s automatickým ředěním. 

 

           Přístroj je třeba chránit před extremními teplotami a nárazy. Přestože je přístroj 

vyroben v provedení do agresivního a vlhkého prostředí, je zakázáno lít či kapat jakékoliv 
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kapaliny do přístroje, nasávat kapaliny a kouř. Detektor nesmí být vystavován vysokým 

koncentracím nebezpečných plynů a par, proto detekce se provádí v blízkosti hranice 

nebezpečné zóny. Je to z důvodu znečištění přístroje, kde čištění by mohlo trvat i několik 

hodin.  

           Přístroj obsahuje měřící trubici se zdrojem radioaktivního záření pro ionizaci měřeného 

vzduchu. V případě poškození měřící trubice a pneumatického modulu může dojít ke 

kontaminaci materiálu, prostředí a osob. Měřící trubice nesmí být otevírána. Uzavřením všech 

vstupů a výstupů ochrannými kryty se prodlužuje životnost přístroje [26]. 

 

Obrázek č. 12 GDA 2 [21] 

4.6 Multifunk ční víceplynové přístroje 

4.6.1 Gas Alert Micro Clip  

Je to 1, 2, 3, nebo 4 plynový detektor, který je  na Obrázku č. 13, s výměnnými 

senzory a nabíjecí baterií, vodotěsný, IP 66/67, ATEX do zóny 0 [19]. 

 

Technické data: 

- LCD displej, který nepřetržitě zobrazuje koncentrace plynu v reálném čase 

- při slabém osvětlení se displej automaticky rozsvítí 

- rozměry 107 x 60 x 36 mm a váha pouhých 160 g 

- akustický, světelný a vibrační alarm 

- doba souvislého provozu minimálně 12 hodin 

- jednoduchá kalibrační procedura 

- 2 nastavitelné alarmy, okamžitý dolní a horní 

- provádí autotesty funkce senzoru, baterie, elektroniky a alarmu 

- má vnitřní paměť pro záznam dat a událostí s možností stahování a ukládání do počítače 
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- zabezpečení proti neoprávněné manipulaci 

- pouzdro je z pevného kompozitního materiálu velmi odolného proti nárazu, neklouzavé 

- vybaven masivním ocelovým úchytem-klipsnou pro uchycení na oděv, opasek apod. 

- široká škála příslušenství  

    

Obrázek č. 13 Gas Alert Micro Clip [19] 

4.6.2 Multidetektor MX 21 

Je přenosný multiplynový monitor, který může detekovat současně až 4 plyny. 

Zaměnitelné inteligentní senzory - 14 druhů. Má plně autodiagnostickou funkci, která indikuje 

všechny možné anomálie nebo odchylky v jeho provozu. Nula se automaticky seřizuje na 

vyžádání. Bez kalibrace je možno volit z 16 předprogramovatelných hořlavých par a plynů se 

zajištěným odečtem údajů v % DMV. Přístroj, na Obrázku č. 14, lze naprogramovat tak, aby 

při překročení DMV automaticky změnil stupnici za % objemu. Detektor má paměť pro 

ukládání dat a událostí s možností čtení informací na PC [23]. 

 

Technické data: 

Rozměry :  194 x 119 x 58 mm,   1 kg  

Konfigurace:   1 senzor pro hořlavé plyny  +  3 další senzory dle výběru 

Senzor :   Zaměnitelné inteligentní senzorové bloky (nevyžadují seřízení předem) 

Automatické rozpoznání typu senzoru, nastavené signalizace, teplotní 

kompenzace, stáří senzoru, parametrů počáteční kalibrace 

Displej:  16 místný 2 řádkový LCD 

Porucha senzoru:  Zvláštní kanál LED 

Trvalá zvuková, světelná signalizace 

Zablokovaný displej 

Porucha baterie :  Hlášení na displeji 
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Trvalá zvuková a světelná signalizace 

Řízení provozu :  Automatická kalibrace na vyžádání 

Automatická kontrola po zapnutí 

Kontrolní signál po 30 s 

Zobrazení naměřené hodnoty 

Provozní doba :  10 hod. provozu se senzorem pro hořlavé plyny a páry 

120 hod. bez senzoru pro hořl. plyny a páry 

 

 

Obrázek č.14 MX 21 [23] 

4.6.3 X-am 5000 

Detektor plynů Drager X - am 5000, na Obrázku č. 15, patří k nové generaci 

plynových vysoce citlivých detektorů vyvinutých speciálně pro použití v oblasti osobní 

ochrany. Malý plynový detektor pro měření až 5 plynů. Spolehlivá technika, senzory s 

dlouhou životností a jednoduchá obsluha garantují maximální zajištění bezpečnosti práce při 

minimálních nákladech. Přístroj může měřit koncentrace hořlavých plynů a par, kyslíku, a 

nebezpečné koncentrace toxických plynů H2S, CO2, CI2, HCN, NH3, NO2, PH3, a SO2. 

Flexibilita senzorů umožňuje jednoduše vyměnit či doplnit senzory na jiné plyny. Má 

schopnost přizpůsobení senzorů X-am 5000 umožňuje nasazení při více aplikacích i v režimu 

pronajímání přístrojů. X-am 5000 je necitlivý na elektromagnetické rušení. Provozní doba 12 

h. 3 baterie AA alkaické. Přístroj obsahuje: základní přístroj, zdroj pro alkaické baterie, 

senzor Cat Ex, senzor O2, senzor CO, senzor NH3 0-300 ppm [24].  
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Obrázek č. 15 X-am 5000 [24] 

4.7 Radiometry 

Slouží k zjišťování dávkových příkonů v místě zásahu pro výpočet doby pobytu 

zasahujících hasičů. Radiometry umožňují vytýčit bezpečnostní a nebezpečnou zónu. 

Radiometry jsou vybaveny určené vozy všech JPO. Nevýhodou u starších typů je jejich 

náročnost na obsluhu a nepraktičnost do prostředí zásahu. Moderní radiometry umožňují 

obsluze jednoduché měření dávek, signalizaci překročených limitů a výměnu sond pro měření 

dávkových příkonů od jiných záření (neutrony, beta atd.) nebo stanovení plošné aktivity 

radionuklidů emitující záření beta popřípadě alfa [12].  

4.7.1 DC-3E-98 

 Radiometr, na Obrázku č. 16, je elektronický analogový přístroj přenosného 

provedení, sestávající se ze sondy (G-M) a samotného přístroje. Je určen k měření dávkového 

příkonu gama záření (v Gy/h), zjišťování beta záření (musí být otevřena clona sondy, aby 

částice beta mohli projít na sondu – poté lze odečíst celkový dávkový příkon beta i gama a 

zpětně odečíst od dávkového příkonu, kde se měřila jen gama s uzavřenou clonou). Měří 

plošnou kontaminaci (aktivitu v Bq/cm2) povrchů způsobenou rozptýlenými RaL, měrnou 

aktivitu tekutých a sypkých materiálů kontaminovaných od RaL. Má zvukovou indikaci. Je to 

modernizovaný typ DC-3E-83, v roce 1998 [12]. 

 

Technické data: 

rozměry:    140 x 76x 42 mm,  

hmotnost sondy:  0,89 kg,  

rozsah měření:   gama záření od 0 µGy/h - do 10 mGy/h, 
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plošná aktivita:   od 0 bq/cm2 – do 30 kBq/cm2, 

hmotnost přístroje:  0,47 kg,  

délka kabelu:    3,6 m,  

rozsah prac.teplot:  -10 °C až 50 °C,  

rozsah prac.teplot:  -40 °C až 65 °C,  

tlak vzduchu:    86 kPa - 106 kPa,  

napájení :    1 x monočlánek 1,5 V.  

 

 

Obrázek č. 16 DC–3E-98 [12] 

4.7.2 DC-3H-08 

 Pro radiační průzkum a kontrolu kontaminace jsou JPO v současné době vybaveny 

radiometrem DC-3H-08, jimž budou vybaveny střední a opěrné JPO a chemické laboratoře 

HZS ČR.  

Zásahový radiometr DC-3H-08 je produktem firmy VF, a.s., Černá Hora. Radiometr je 

koncipován tak, aby využil veškeré ,,jedinečné" komponenty a vlastnosti radiometru          

DC-3E-98 (velkoplošná sonda, rychlá odezva detektoru apod.), aby byl obohaceno řadu 

nových funkcí a nahradil morálně zastaralé prvky a vlastnosti (analogový odečet hodnot, 

nutnost složitého ručního přepínání rozsahu apod.) prvky soudobými. Důraz byl položen 

nejen na fyzikální, ale i na uživatelské vlastnosti přístroje potřebné při činnosti JPO.  

Přístroj má robustní konstrukci a je vhodný pro měření v terénu. Měří příkon kermy ve 

vzduchu (Gy/h), příkon prostorového dávkového ekvivalentu (Sv/h) a plošnou aktivitu 

(Bq/cm2); umožňuje provádět radiační průzkum, kontrolu kontaminace osob a předmětů, 

zjišťovat dávku a přípustné doby pobytu pro zadané hodnoty tolerovatelné dávky. Slouží jako 

indikátor pole ionizujícího záření gama. 
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 Radiometr, na Obrázku č. 17, je složen ze dvou samostatných dílů – detekční a 

vyhodnocovací jednotky [25]. 

 

Technické data: 

hmotnost detekční jednotky:   1767 g 

hmotnost vyhodnocovací jednotky:  650 g 

rozsah příkon dáv. ekv.:   0,1 µSv/h - 1 Sv/h 

rozsah plošné aktivity:   0,3 – 30000 Bq/cm² 

rozsah ekv. dávek:    0,01 µSv do 10 Sv/h 

energetický rozsah gama:   60 keV-1,5 MeV 

energetický rozsah beta:   150 keV-2,5 MeV 

detekční plocha:    30 cm²  

teplotní rozsah:    -25 °C až + 55 °C 

tlak vzduchu:     86 kPa až 106 kPa 

relativní vlhkost:    max. do 95 % nekondenzující 

skladovací odolnost:    -40 °C až + 65 °C 

mechanická odolnost:   pád z jednoho metru 

 

 

Obrázek č. 17 DC–3H-08 [25] 
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5 Servis 

 V této kapitole se budu snažit porovnat vybrané druhy přenosných detekčních 

přístrojů. Provedu analýzu a porovnání náročnosti údržby jednotlivých vybraných druhů 

přenosných detekčních přístrojů. 

5.1 Porovnání přenosných detekčních přístrojů 

Při porovnání  vybraných druhů přenosných detekčních přístrojů jsem zvolil 

vynásobení přiřazených hodnot. Nejvýhodnější přístroj, v daném srovnávacím parametru, 

jsem ohodnotil číslem 3, druhý číslem 2 a nejhorší z porovnávaných číslem 1. Potom jsem 

čísla přiřazená k přístroji pronásobil mezi sebou a ten s největší hodnotou, jsem vyhodnotil 

jako nejlepší. 

např: 3 x 3 x 3 x 3 x 1 x 2 x 3 x 3 x 3 = 4374  

5.2 Porovnání provozu vybraných explozimetrů 

Porovnávány byly tři explozimetry podobných parametrů, z nichž dva jsou od firmy 

Dräger a poslední od firmy Oldham. V Tabulce č. 5 je porovnáván Pac Ex 2, EX 2000 4 a X-

am 2000.  
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Tabulka č. 5 Srovnání Explozimetrů 

 Explozimetry Pac Ex 2 EX 2000 X-am 2000 Přiřazená 
hodnota 

Přístroj bez 
čidel 

24 954,- s 
EX 

12 800,- 
16 019,- s 

EX 
1/3/2 

Čidla: EX 9 605,- 4 000,- 7 332,- 1/3/2 

Čidla:O2, CO O2: 4 656,-  
O2,CO: 
6342,- 

- 

NINH baterie 3 482,- 960,- 

187,- AA 
NiMHy T3 
nebo blok 
T4: 3 271,- 

1/3/2 

Cena vč. 

DPH (Kč) 

Nabíjecí 
modul 

3 852,- 1 600,- 2 053,- 1/3/2 

 

Výměna 
čidel 

proškoleným 
uživatelem 

NE NE ANO 1/1/3 

 

Jak často se 
musí 

provádět 
kalibrace 
(měsíce) 

O2, CO: 1x 
12 měsíců; 

ostatní 1x za 
6 měsíců 

6 měsíců 

O2, CO: 1x 
12 měsíců; 

ostatní 1x za 
6 měsíců 

3/3/3 

Cena vč. 

DPH (Kč) 
Kalibrace 

firmou 
1 284,- 590,- 432,- 1/2/3 

 
Kalibrace 

proškoleným 
uživatelem 

ANO 
ano pokud 

má kap. plyn 
ANO 3/3/3 

 Servisní 
místa 

Praha, 
Ostrava 

Praha, 
Ostrava 

Praha, 
Ostrava 

3/3/3 

 Dostupnost 
čidel 

Ze skladu 
(do 14ti dnů) 

1 týden - 2 
měsíce dle 
typu čidel 

Ze skladu (do 
14ti dnů) 

3/3/3 

 
Životnost 
čidel 

(měsíce) 

EX: 24 – 36; 
O2: 36 

60 měsíců 
EX:36 – 48; 

CO: 60 
- 

 

Z tohoto hodnocení je patrné, že nejlepší explozimetr je, co se týče ceny, EX 2000. 

Cena přístroje není tak velká i náhradní senzor je skoro dvakrát levnější jak u druhého X-am 

2000. Přístroj EX 2000 má jedinou nevýhodu, že výměnu čidel nemůže provést proškolený 

uživatel. 
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5.3 Porovnání životnosti jednotlivých čidel explozimetrů 

 V této části jsem srovnával životnost EX čidel u explozimetrů. Tři přenosné detekční 

přístroje mají odlišné životnosti čidel. Cena čidla je brána za jeden rok. Nejlevnější EX čidlo 

má EX 2000. V tabulce, kde je časový interval u životnosti, jsem použil nižší hodnotu. 

Výsledek porovnání je v Tabulce č.6. 

Tabulka č.6 Porovnání životností jednotlivých čidel 

Pac Ex 2 EX 2000 X-am 2000  

 Pořizovací 

cena 

 Pořizovací 

cena 

 Pořizovací 

cena 

Čidla 

(senzory) 

Životnost 

(měsíce) 

Cena čidla / 

1 rok 

životnosti 

Životnost 

(měsíce) 

Cena čidla / 

1 rok 

životnosti 

Životnost 

(měsíce) 

Cena čidla / 

1 rok 

životnosti 

EX 24 - 36 4 803,- 60 800,- 36 - 48 2 444,- 

 

5.4 Porovnání provozu vybraných toximetry 

Porovnávány byly tři toximetry, z nichž dva jsou od firmy Dräger a poslední od firmy 

BW Technologies. V Tabulce č. 6 je porovnáván Gas Alert Extreme, Micro Pac a CSM.  
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Tabulka č. 6 Srovnání Toximetrů 

 Toximetry Gas Alert 
Extreme 

MicroPac CMS Přiřazená 
hodnota 

Přístroj bez 
čidel 

7 200,- Nevyrábí se 43 207,- 3/1/2 

Čidla:O2, 
CO,H2S, EX, 

Cl2, NH3 

O2, CO, H2S, 
EX: 2900,-, 
Cl2: 8 555,-, 
NH3: 8850,- 

4 656,- - - 

Náklady na 
servis za 1 

rok 
1 900,- 1 674,- 2 100,- 2/3/1 

Výměn čidel 
firmou 

zdarma 
v rámci 

kalibrace 
3 880,- - 3/2/- 

Cena vč. 

DPH (Kč) 

Výměna 
čidel 

proškoleným 
uživatelem 

ANO NE ANO 3/2/3 

 

Jak často se 
musí 

provádět 
kalibrace 
(měsíce) 

6 měsíců 24 měsíců 12 měsíců 1/2/3 

 Kalibrace 
firmou 

900,- 1 020,- 2 100,- 3/2/1 

Cena vč. 

DPH (Kč) 

Kalibrace 
proškoleným 
uživatelem 

ANO NE NE 3/2/2 

 Servisní 
místa 

3 naše, 6 
zákaznických 

Praha, 
Ostrava 

Praha, 
Ostrava 

3/2/2 

 Dostupnost 
čidel 

10 dní Ze skladu 4 týdny 2/3/1 

 
Životnost 
čidel 

(měsíce) 

O2: 24 
měsíců. H2S, 
CO, Ex: 48-
60, NH3: 36-
48, Cl2: 36-

48 

cca 60 24 - 

 

Z tohoto hodnocení není, až tak patrné, že nejlepší toximetry je Gas Alert Extreme. 

Přístroj Micro Pac se už nevyrábí, i přesto se objevuje v krajích ČR. CMS je nejdražší přístroj 

mezi třemi posuzovanými. Gas Alert Extreme má výhodu, že výměna čidel firmou je zdarma 

a může ji provádět i proškolený uživatel a také servisních míst má více jak ostatní přístroje. 

Přístroj Gas Alert Extreme má jedinou nevýhodu, že kalibrace se musí provádět každých 6 

měsíců. 
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5.5 Porovnání životnosti jednotlivých čidel toximetrů 

 V této části jsem srovnával životnost čidel u toximetrů. Dva přenosné detekční 

přístroje mají odlišné životnosti čidel. Cena čidla je brána za jeden rok. U prvního přístroje, 

tam kde je časové rozmezí ve sloupečku životnosti, je brána jeho nižší životnost. Když 

bereme pořizovací cenu všech čidel za jeden rok, tak levnější náklady budou u přístroje 

MicroPac.Výsledek porovnání je v Tabulce č.7. 

Tabulka č.7 Porovnání životností jednotlivých čidel 

Gas Alert Extreme MicroPac  
 Pořizovací 

cena 

 Pořizovací 

cena 

Čidla 

(senzory) 

Životnost 

(měsíce) 

Cena čidla / 

1 rok 

životnosti 

Životnost 

(měsíce) 

Cena čidla / 

1 rok 

životnosti 

EX 48 - 60 725,- 60 931,- 

O2 24 1 450,- 60 931,- 

H2S 48 - 60 725,- 60 931,- 

CO 48 - 60 725,- 60 931,- 

CL2 36 - 48 2850,- 60 931,- 

NH3 36 - 48 2950,- 60 931,- 

 

5.6 Porovnání provozu vybraných víceplynových multidetektorů 

U víceplynových multidetektorů počítáme s tím, že zhruba polovinu pořizovací ceny 

tvoří náklady na samotný přístroj s příslušenstvím a druhou polovinu tvoří náklady na nákup 

senzorů, díky nim lze měřit jednotlivé plyny. 

V rámci porovnání byly k dispozici údaje tří plynových multidetektorů, jeden od firmy 

Oldham MX 21, druhý od firmy BW Technologies Gas Alert Micro Clip a poslední od 

Drägeru X-am 5000, vše je znázorněno v Tabulce č. 8. 
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Tabulka č.8 Srovnání Multifunkčních detektorů 

 Multifunk ční 
detektory 

Gas Alert 
Micro Clip 

MX 21 X-am 5000 Přiřazená 
hodnota 

Přístroj bez 
čidel 

12 900,- nevyrábí se 11 097,- 2/1/3 

Čidla: EX - 5 120,- 
náhradní 
senzor: 
7 332,- 

-/3/2 

Čidla:O2, CO, 
H2S, EX, Cl2, 

NH3 

O2, CO, H2S, 
EX: 2900,-, 
Cl2: 8 555,-, 
NH3: 8850,- 

O2 - 5 600,-, 
EX  - 5 120,-
, ostatní dle 

typu 

O2,CO: 
6342,-, Cl2, 

NH3: 
10 961,- 

- 

Náklady na 
servis za 1 

rok 
1 900,- - - - 

Cena vč. 

DPH (Kč) 

NIMH baterie - 
1 320,- nebo 
2 520,- dle 

typu 

187,- AA 
NiMHy T3 
nebo blok 
T4: 3 271,- 

-/3/2 

 Nabíjecí 
modul 

850,- - 2 053,- 3/-/2 

 Výměn čidel 
firmou 

zdarma 
v rámci 

kalibrace 

v ceně 
kalibrace 

- 3/3- 

Cena vč. 

DPH (Kč) 

Výměna čidel 
proškoleným 
uživatelem 

ANO ANO ANO 3/3/3 

 

Jak často se 
musí 

provádět 
kalibrace 

6 měsíců 6 měsíců 
O2, CO: 12; 
ostatní 1x za 

6 měsíců 

3/3/2 

 Kalibrace 
firmou 

900,- 
690,- až 
700,- dle 
typu čidel 

432,- 1/2/3 

 
Kalibrace 

proškoleným 
uživatelem 

- 
ano, pokud 
má kal. plyn 

ANO -3/3 

 Servisní 
místa 

3 naše,  
6 

zákaznických 

Praha, 
Ostrava 

Praha, 
Ostrava 

3/2/2 

 Dostupnost 
čidel 

10 dní 
1 týden - 2 
měsíce dle 
typu čidel 

Ze skladu 
(do 14ti dnů) 

2/3/1 

 Životnost 
čidel (měsíce) 

O2: 24 
měsíců. H2S, 
CO, Ex: 46-
60, NH3: 36-
48 roky, Cl2: 

36-48 

12 - 60 
měsíců dle 
typu čidel 

EX:36 – 48; 
O2,CO: 60, 

Cl2, NH3: 24 

- 
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Z tohoto hodnocení není, až tak patrné, který přístroj je nejlepší. Po vynasobení stupně 

hodnocení nám jako nejlepší vyjde MX 21 potom X-am 5000 a nakonec Gas Alert Micro 

Clip. 

5.7 Porovnání životnosti jednotlivých čidel viceplynových multidetektorů 

 V této části jsem srovnával životnost jednotlivých čidel u víceplynových 

multidetektorů. Tři přenosné detekční přístroje mají odlišné životnosti určitých čidel. Cena 

čidla je brána za jeden rok. Přístroj Gas Alert Micro Clip má cenu čidel za jeden rok levnější 

jak ostatní dva přístroje, akorát u čidla na O2, kdy je cena u X-am 5000 levnější. Výsledek 

porovnání je v Tabulce č.9. 

Tabulka č.9 Porovnání životností jednotlivých čidel 

Gas Alert Micro Clip MX 21 X-am 5000  

 Pořizovací 

cena 

 Pořizovací 

cena 

 Pořizovací 

cena 

Čidla 

(senzory) 

Životnost 

(měsíce) 

Cena čidla / 

1 rok 

životnosti 

Životnost 

(měsíce) 

Cena čidla / 

1 rok 

životnosti 

Životnost 

(měsíce) 

Cena čidla / 

1 rok 

životnosti 

EX 48 - 60 725,- 12 -60 5 120,- 36 - 48 2 444,- 

O2 24 1 450,- 12 -60 5 600,- 60 1 268,- 

H2S 48 - 60 725,- 12 -60 - - - 

CO 48 - 60 725,- 12 -60 - 60 1268,- 

CL2 36 - 48 2850,- 12 -60 - 24 5 480.5,- 

NH3 36 - 48 2950,- 12 -60 - 24 5 480.5,- 
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6 Návrh doporučení pro nově pořizované přenosné detekční 
přístroje 

Hlavním cílem při nákupu detekčních zařízení by mělo být co nejlepší zařízení za 

peníze, které jsou k dispozici pro tento nákup. Prvotní věcí by měl být účel použití, funkční 

princip a výběr identifikační technologie (nebo jejich kombinací) pomocí níž bude zařízení 

pracovat a až následně technicky, ekonomicky a vizuálně srovnávat jednotlivé zařízení 

stejného druhu [12]. 

 

Při srovnávání by se mělo postupovat systematicky např. kladením otázek: 

· Je zařízení snadno použivatelné? 

· Má ještě další funkce využitelné při událostech s únikem NL? 

· Na jaké NL je deklarováno jeho použití? 

· Mají součástky zařízení nějakou životnost? 

· Je-li tomu tak, pak v jakých intervalech musí být nahrazeny? 

· Jaká je cena dodávek těchto komponentů a celého zařízení (pořizovací náklady)? 

· Jaká údržba (servis) je nutná při provozování zařízení? 

· Jaké jsou provozní náklady na údržbu (servis) a jak často se musí provádět? 

· Jaké jsou spodní meze detekce (identifikovatelnost) NL? 

· Jaká je přesnost (odchylka) při měření přístrojem? 

· Může zařízení poskytovat falešné výsledky (kladné, záporné)? 

· Může být schopnost detekce zařízení ovlivněna nasyceným (čistým) vzorkem NL nebo jinou 

NL? 

· Pokud ano, tak co se stane – otrava senzoru? 

· Je dosažitelná 24 hodinová technická podpora servisu pro zařízení? 

· Jaké jsou parametry baterie zařízení (typ, životnost, doba provozu po nabití, doba nabíjení)? 

· Lze provádět trénink (odbornou přípravu formou praktického výcviku) se zařízením? 

· Lze provádět softwarové aktualizace zařízení a jejich cena? 

· Bylo provedeno nezávislé testování zařízení třetí osobou (jinou institucí než tou, která 

výrobek prodává) - lze získat kopii výsledků testu [12]? 
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7 Závěr 

Používání přenosných detekčních přístrojů u jednotek HZS ČR je důležité, jak z příčin 

vzniku mimořádných události spojených s únikem nebezpečných látek do životního prostředí, 

tak s bojem proti terorismu. 

Cílem mé práce byl rozbor stávajících používaných přenosných detekčních přístrojů v 

užívání jednotek HZS ČR a spolu s ostatními na trhu dostupnými druhy a posouzení jejich 

provozní a servisní náročnosti.  

Při zpracování mé práce jsem nejprve obeslal všechny  vedoucí pracovníky chemické 

služby HZS ČR, abych zjistil, které přenosné detekční přístroje používají. Potom jsem ty 

nejpoužívanější přístroje, jako jsou explozimetry, toximetry a multifunkční detektory, 

porovnal. K porovnání mi pomohly informace od výrobců, kde jsem se ptal na servisní 

náročnost jednotlivých přístrojů. Při porovnání nejpoužívanějších explozimetrů u HZS ČR mi 

vyšel jako nejvýhodnější EX 2000. U toximetrů je Gas Alert Extreme a u multifunkčních 

detektorů to je MX 21.  

Při výběru přenosných detekčních přístrojů je nutné zvážit jak finanční stránku, tak 

nezapomenout na možnosti servisu. Při koupi nás samozřejmě zajímá na jaké nebezpečné 

látky se bude používat, dále jakou životnost mají různé součástky zařízení, jaké jsou provozní 

náklady na údržbu, jak často se musí provádět, atd. 

Každý typ přístroje se liší cenou, pořizovacími náklady, ale také její obsluhou. Při 

koupi, levnějšího detekčního přístroje, je důležité taky brát na vědomí, kolik výrobce 

poskytuje servisních míst a kde se nachází v okolí. Dále za jak dlouho se provádí kalibrace a 

výměna čidel a jestli si ji můžeme po proškolení osoby zajistit samy, nebo musíme za ni 

platit. Některé přístroje se nám mohou zdát drahé, ale musíme brát v potaz, jaké služby 

platíme a když je servis kompletní a výhodnější, jak ostatní o něco levnější přístroje, tak 

bychom se měli přiklonit k servisu.  

U hasičského záchranného sboru je pro detekci nebezpečných plynných látek 

nejvhodnější používání multiplynových detektorů. Jsou jednoduché při používání a častěji 

využívané. Kalibrace senzorů se provádí většinou po šesti měsících, kterou může proškolený 

uživatel provést i sám. V případě poruchy těchto přístrojů je oprava bezproblémová a rychlá, 

protože servisní střediska se nachází v České republice. 

Na našem trhu je mnoho přenosných detekčních přístrojů, a proto je důležité porovnat 

jednotlivé druhy detektorů. Detektory které jsou u nás nejpoužívanější, jsem se snažil 
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porovnat a vyhodnotit, jejich výhody a nevýhody. Jelikož se nejedná o levnou záležitost, mělo 

by  se pečlivě vybírat. 
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