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Anotace 

 

VONDRA, Martin. Návrh obnovy dýchací techniky u jednotek SDH obcí v územním 

odboru Kladno : bakalářská práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, FBI, 2011, 40 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá charakteristikou, zhodnocením a následným návrhem 

obnovy dýchacích přístrojů u jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí v územním odboru 

Kladno. V první kapitole je charakterizován územní odbor Kladno z hlediska požární 

ochrany. Druhá kapitola je zaměřena na technické a ekonomické zhodnocení dýchací 

techniky, kterou jednotky momentálně disponují. Ve třetí kapitole jsou popsány tři typy 

dýchacích přístrojů, které byly vybrány na základě vstupních požadavků. Čtvrtá kapitola se 

zabývá multikriteriální analýzou, ze které je vyhodnocen nejvhodnější dýchací přístroj. 

Klíčová slova 

Dräger, dýchací přístroj, obnova, Saturn, Sbor dobrovolných hasičů, vzduch 

 

VONDRA, Martin. Breathing apparatuses renovation proposal at municipal SDH in 

Kladno region: bachelor thesis. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of 

Safety Engineering, 2011, 40 p. 

This thesis deals with the characterization, evaluation and subsequent proposal for 

rehabilitation of breathing apparatus units for volunteer fire department in urban 

municipalities of Kladno. The first chapter is characterized by a territorial department of the 

Kladno fire protection. The second chapter is focused on technical and economic evaluation 

of breathing techniques, the units currently have. The third chapter describes the three types 

of breathing apparatus, were selected on the basis of input requirements. The fourth chapter 

deals with the multi-criteria analysis, which evaluated the most appropriate breathing 

apparatus. 
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Úvod 

Jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen „SDH obcí“) vždy patřily mezi důležité 

složky při zdolávání mimořádných událostí. Dnes se tyto jednotky řadí mezi základní složky 

Integrovaného záchranného systému České republiky. Je samozřejmé, že ke zdolávání 

mimořádných událostí musí být tyto jednotky vybaveny potřebnými ochrannými prostředky, 

mezi které patří i izolační dýchací přístroje. Jednotky SDH obcí jsou vybaveny autonomními 

dýchacími přístroji na stlačený vzduch s otevřeným okruhem a plicní automatikou pro použití 

v plynném prostředí, podle přílohy 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany [7].  

Izolační dýchací přístroj je osobní ochranný prostředek používaný jednotkami požární 

ochrany, který má za úkol chránit dýchací cesty a obličejovou část uživatele v nedýchatelném, 

toxickém nebo obdobně zdravotně závadném prostředí. Každý tento přístroj musí být 

pravidelně kontrolován a udržován podle platných předpisů, interních směrnic či pravidel 

stanovených výrobcem. Dodržování těchto požadavků a udržování dýchací techniky 

v neustálé akceschopnosti sebou samozřejmě přináší i neustálé finanční, technické a časové 

nároky po celou dobu životnosti přístroje. 

V dnešním světě dochází k neustálému vývoji látek, především chemických, které sebou 

přináší i nová rizika, se kterými se jednotky při zdolávání mimořádných událostí neustále 

setkávají. Je tedy nutností postupně zahájit obnovu zastaralých dýchacích přístrojů a tím 

zajistit větší bezpečnost a ochranu zasahujících hasičů. 

Dalším důvodem pro obnovu dýchací techniky je znění vyhlášky č. 35/2007 Sb. o 

technických podmínkách požární techniky, kde je uvedena minimální zásoba vzduchu v pro 

jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 1400 litrů [8]. Z toho plyne, že jednotky, které mají 

ve výzbroji dýchací přístroje Saturn plněné na 20 MPa, mohou být použity pouze s láhví o 

vodním objemu 7 litrů.  

Celá práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je popsán územní odbor Kladno (dále 

jen „ÚO Kladno“) z hlediska požární ochrany. 
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Druhá kapitola se zabývá popisem, takticko-technickými daty, náklady na servis a 

uživatelským hodnocením u čtyř typů dýchacích přístrojů, kterými jsou v nynější době 

jednotky SDH obcí vybaveny.  

Ve třetí kapitole jsou definovány základní požadavky pro výběr nových dýchacích přístrojů. 

Na základě těchto požadavků jsou navrženy tři typy dýchacích přístrojů od různých výrobců, 

které jsou na základě získaných informací popsány a charakterizovány.  

Ve čtvrté kapitole jsou shromážděny vybraná data o navrhovaných dýchacích přístrojích a 

pomocí multikriteriální analýzy proveden výběr nejvhodnějšího přístroje. 

Rešerše 

Cílem je zmapování a získání základních informací o typech dýchacích přístrojů u jednotek 

SDH obcí v rámci České republiky.  

Pro tyto účely byly prostudovány dvě odborné literatury z oblasti požární ochrany [2], [4], 

dva katalogy největších prodejců technických a chemických prostředků v České republice 

[18], [19], tři internetové odkazy výrobců a distributorů dýchací techniky [10], [13], [14] a 

konzultace s vedoucími oddělení chemické služby Hasičského záchranného sboru ČR.  

Z prostudovaných podkladů bylo zjištěno, že v České republice jsou k dispozici následující 

typy dýchacích přístrojů: Saturn S71/20 - 5, S71/20 - 7, S7 - 99, VDP 60 - 94 Pluto, který je 

starou verzí typu Pluto 300, Pluto 300 Standart, Comfort a Fireman, Saturn 200 Standart, 

Comfort a velitelské přístroje Pluto či Saturn S2 - 99. Dále Dräger PA 80, PA 90, PA 91, PA 

94, PA 94+, PSS 90, PSS 100, PSS 7000 a PAS Lite, Fenzy X-PRO, AERIS I, AERIS II a 

Auer AirGo pro, AirMaXX, AirGo Compact a eXXtreme. 

Cenová relace u těchto přístrojů se pohybuje od 13 900 do 69 900 Kč za jednu kompletní 

sestavu. Kontroly přístrojů jsou stanoveny výrobcem a u každého přístroje se liší jak cenově, 

tak časovým rozmezím.  

Typy uvedených dýchacích přístrojů se zcela shodují s dýchacími přístroji, kterými jsou 

vybaveny jednotky SDH obcí v ÚO Kladno. Jedná se o přístroje: Saturn S71/20 - 7, Dräger 

PA 80, 94 a 94+. Tyto typy jsou dále popsány a charakterizovány v odkazu 4. Dýchací 

technika ve výbavě JSDH. 
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1. Základní pojmy a definice 

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

dýchací směsí [6]. 

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 [6]. 

Izolační dýchací přístroj - přístroj umožňující jeho uživateli dýchat nezávisle na koncentraci 

kyslíku v okolním ovzduší. Dělí se na autonomní a neautonomní [6]. 

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

splňuje stanovené kvalifikační požadavky a zdravotní podmínky [6]. 

Čtvrtmaska - lícnicová část zakrývající ústa a nos (dříve se tento prostředek nazýval 

„respirátor“) [5]. 

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

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

zvýšeným nebo sníženým tlakem [5]. 

Dýchatelný vzduch - vzduch vhodný k dýchání (viz vysvětlení u hesla „vzduch k dýchání“) 

[5]. 

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 nim připojuje filtr a nebo 

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

vzduchu nelze používat filtr) [5]. 

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

lícnicovou část; přibližně odpovídá tlaku okolního ovzduší [5]. 
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Obličejová maska - lícnicová část zakrývající ústa, nos, oči a bradu [5]. 

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

zásobníku vzduchu nebo kyslíku v dávkách [5]. 

Polomaska - lícnicová část zakrývající ústa, nos a bradu (viz poznámka u hesla „čtvrtmaska“) 

[5]. 

Regulační ventil je ventil umožňující uživateli dýchacího přístroje regulovat stálé množství 

vzduchu podle předepsaných limitů [5]. 

Upínací systém - prostředek k připevnění lícnicové části na hlavu (jedná se o systém 

upínacích pásků či popruhů, které kromě připevnění zajišťují těsné nasazení lícnicové části) 

[5]. 

Vdechovací ventil - ventil, který umožňuje vstup vzduchu nebo kyslíku do lícnicové části a 

zabraňuje vydechovanému vzduchu, aby nevnikal do přívodu vzduchu [5]. 

Vdechovaný vzduch - ovzduší vdechované uživatelem [5]. 

Vydechovací ventil - ventil, který umožňuje odchod vydechovaného a přebytečného vzduchu 

z lícnicové části [5]. 

Vydechovaný vzduch - ovzduší vydechované uživatelem [5]. 

Vysoký tlak - tlak mezi zdrojem tlakového plynu a redukčním ventilem, běžně nad 10 Mpa 

[5]. 

Vzduch k dýchání (dýchatelný vzduch) - musí splňovat tyto ukazatele (dle přílohy A ČSN 

EN 132 a ČSN EN 12021): Podle ČSN EN 12021 koncentrace kyslíku musí být v rozsahu (21 

± 1) obj. % (suchý vzduch). Vzduch k dýchání musí mít standardní čistotu, která je 

definována tak, aby 

- koncentrace škodlivin byla snížena na minimum, jež však v žádném případě nesmí 

překročit nejvyšší přípustnou koncentraci; 

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

(pachová hranice se pohybuje okolo koncentrace 0,3 mg/m3); 
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- v autonomním dýchacím přístroji na tlakový vzduch s otevřeným okruhem 

koncentrace vody ve vzduchu nepřesáhla koncentraci 30 mg/m3 pro přístroj pracující s tlakem 

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

- v hadicovém dýchacím přístroji s přívodem tlakového vzduchu byl použit vzduch, 

který má rosný bod dostatečně nízký, aby uvnitř nedocházelo ke kondenzaci a zamrzání vody 

[5]. 

Vzduch s nedostatkem kyslíku - vzduch obsahující méně jak 17 obj. % kyslíku [5]. 

Jednotka PO - Jednotkou požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) se rozumí organizovaný 

systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a 

věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.) [15]. 

Jednotky hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje) - jsou součástí hasičských 

záchranných sborů krajů a jsou zřizovány státem. V těchto jednotkách vykonávají činnost 

příslušníci hasičského záchranného sboru kraje jako své povolání ve služebním poměru [15]. 

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (SDH obce) - zřizuje obec, resp. město a činnost 

v těchto jednotkách vykonávají členové jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na základě 

dobrovolnosti, příp. někteří členové mohou vykonávat činnost v pracovním poměru k obci 

nebo hasičskému záchrannému sboru kraje [15]. 

 

2. Charakteristika ÚO Kladno z pohledu požární ochrany 

Územní odbor Kladno vznikl 1. 2. 2011 a územně spadá pod Hasičský záchranný sbor 

Středočeského kraje. Je složen z částí bývalých tří okresů - Kladno, Rakovník a Praha - západ. 

V tomto územním odboru je evidováno celkem 216 jednotek PO, včetně 7 stanic HZS ČR, 

které jsou dle přílohy 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb., typu P1 - Stochov, Řevnice, Roztoky a 

Jílové u Prahy. Jedna stanice typu P2 - Slaný, C1 - Rakovník a C3 - Kladno [7]. 
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Tab. 1 Celkový přehled jednotek PO v územním odboru Kladno 

Kategorie JPO Okres Kladno Okres Rakovník Okres Praha-západ Celkem JPO 
JPO I 3 1 3 7 

JPO II/1 0 2 0 2 

JPO II/2 0 1 0 1 
JPO III/1 8 15 18 41 

JPO III/2 4 1 3 8 

JPO IV 0 0 0 0 
JPO V 32 62 54 148 

JPO VI 1 5 3 9 

Celkem 48 87 81 216 
 

Hranice OÚ Kladno jsou vymezeny hasebními obvody stanic HZS ČR tohoto odboru, to 

znamená, že se území odboru neshoduje s údaji o okresech v něm ležící. Důvodem jsou 

dojezdové časy stanic, proto například v obci ležící v okresu Praha - západ zasahuje jednotka 

z územního odboru Beroun. To samé platí i v opačném případě. Po zohlednění těchto 

informací je v ÚO Kladno nejlidnatějším okresem okres Kladno, ve kterém žije 151 099 

obyvatel a má rozlohu 634,26 km2, ze které 67 % zaujímá zemědělská půda a 20,2 % lesy. Na 

druhém místě je okres Praha - západ se 109 834 obyvateli a rozlohou 605,17 km2, která se 

skládá z 58,5 % zemědělskou půdou a 27,6 % lesy. Na třetím místě je okres Rakovník s 54 

686 obyvateli a rozlohou 876,06 km2, která je tvořena z 53,5 % zemědělskou půdou a 37,4 % 

lesy. Z těchto údajů vyplývá, že ÚO Kladno má rozlohu 2115,49 km2 a žije v něm 315 619 

obyvatel ve 253 obcích. Průměrná hustota zalidnění činí 149,19 obyvatel na km2. Nadmořská 

výška se pohybuje od 169 do 612 m.n.m [9]. 

 

2.1. Nebezpečí na území územního odboru Kladno 

Rizikové objekty a zařízení skupiny A podle zákona č. 59/2006., o prevenci závažných 

havárií na území územního odboru Kladno ke dni 31. 12. 2010 [3]: 

1) PVK, a.s. vodojem Jesenice - Vestec - zásobník chlóru; 

2) MESSER Technogas, s.r.o. Poldi Kladno - plnírna technických plynů. 
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Rizikové objekty a zařízení skupiny B podle zákona č. 59/2006., o prevenci závažných havárií 

na území územního odboru Kladno ke dni 31. 12. 2010 [3]: 

1) Explosia, a.s. Lužná u Rakovníka - sklad výbušnin; 

2) Procter and Gamble, s.r.o. Rakovník - chemická výroba čističů; 

3) Explozive service, a.s. Psáry - průmyslové výbušniny; 

4) Agro ZZN Rakovník - sklad pesticidů; 

5) Mero ČR, a.s. Nelahozeves - centrální tankoviště ropy. 

 

Nebezpečí zvláštních a přirozených povodní 

V OÚ Kladno je značné množství vodních ploch. Jedná se především o: 

1) Vodní nádrže - Štěchovice, Slapy, Vrané, Klíčava; 

2) Vodní toky - Vltava, Sázava, Berounka. 

 

Riziko v energetice  

Do rizik v oblasti energetiky lze zahrnout tyto provozy: 

1) Teplárna a elektrárna ECKG Kladno; 

2) Vodní elektrárna Slapy. 

 

Nebezpečí požárů lesních porostů 

Vysokým procentem zalesnění je tvořen především okres Rakovník a Praha - západ. 

Nejmenší procento zalesnění má okres Kladno, ale i zde jsou místa s poměrně rozsáhlými a 

významnými lesy, kterými je například lesní obora Lány. 
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Rizika v zemědělství   

Rozvinuté zemědělství je na celém území ÚO Kladno. Jedná se především o rozsáhlé 

pěstování zemědělských plodin. Jedná se hlavně o obilí, chmel a řepku olejku. S touto 

činností jsou spojeny i práce týkající se sklízení, zpracování a skladování, při kterém 

každoročně dochází k vysokému počtu požárů. 

 

Rizika vyplývající z dopravy a přepravy materiálu  

Díky poloze ÚO je na tomto území velmi hustá silniční a železniční síť, ale i síť 

produktovodů. Mezi tyto významné sítě patří: 

1) Silnice R4 Strakonice;  

2) Silnice R6 Karlovy Vary; 

3) Silnice R7 Louny; 

4) Silnice R16 Mělník; 

5) Ropovod IKL; 

6) Tranzitní a vnitrostátní plynovod. 

 

 Rizika ohrožující kulturní památky  

Významnými kulturními památkami jsou: 

1) Státní zámek Lány; 

2) Hrad Křivoklát; 

3) Hrad Karlštejn; 

4) CHKO Křivoklátsko; 

5) Lesní obora Lány. 
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Demografické riziko 

Na území okresu Kladno a Praha - západ je velká hustota zalidnění s mnoha tisícovými městy, 

průmyslem, hustou dopravou a výškovou zástavbou. Vše je způsobeno především díky 

blízkosti hlavního města Prahy. 

 

2.2. Organizační struktura územního odboru 

V čele územního odboru je ředitel. Územní odbor se člení na oddělení a stanice. V čele 

oddělení stojí vedoucí, v čele stanice stojí velitel stanice. Ředitele územního odboru zastupuje 

určený vedoucí oddělení nebo velitel stanice. Územní odbor se skládá z: 

1) Oddělení prevence;  

2) Pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového a havarijního plánování; 

3) Oddělení IZS a služeb; 

4) Územní operační a informační středisko - pouze vybrané územní odbory; 

5) Oddělení provozní; 

6) Stanice HZS kraje. 

 

2.3. Statistika událostí 

V následujícím obrázku je znázorněn podíl činnosti jednotek SDH z celkového počtu událostí 

v OÚ Kladno. Statistika je zpracována za poslední 3 roky.  
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Obr. 1 Počet událostí v uplynulých třech letech 

 

Z těchto údajů vyplývá, že událostí každým rokem přibývá. Ke zvyšování spolupráce mezi 

jednotkami SDH a HZS dochází i tím, že je převážná většina stanic HZS ČR typu P1, což 

znamená, že u zásahu většího rozsahu - zejména požárů, nejsou profesionální jednotky 

schopny provést likvidaci sami z vlastních sil a prostředků. 

Ke svolávání jednotek SDH obcí je používán systém Kanga + [16]. Tímto systémem byly v 

minulosti za finanční podpory krajského úřadu vybaveny jednotky SDH obcí, který využívá 

sítě mobilních operátorů. Každá jednotka má svou SIM kartu, ze které po založení události na 

operačním středisku HZS ČR dojde k rozeslání SMS členům jednotky. Po rozeslání SMS 

zpráv dochází ke zpětné kontrole kontaktováním vybraných členů jednotky.  Tato technologie 

umožňuje operativní nasazení sil a prostředků na území kraje. Při provozu dochází k drobným 

technickým problémům, které však nesnižují celkový význam celoplošně vybudovaného 

systému. Problémem je v některých případech čas doručení SMS zprávy prostřednictvím 

telefonního operátora, kterých systém využívá k vyrozumění jednotek a členů těchto jednotek. 

Tyto SMS zprávy nemají z pohledu operátora přidělenu žádnou zvláštní prioritu.  

 

2.4. Poloha územního odboru Kladno 

V obrázku jsou vyznačeny hranice hasebních obvodů 32 stanic, které patří pod HZS 

Středočeského kraje. Odlišně označeny jsou hranice stanic, které patří do ÚO Kladno. 
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Obr. 2 Vyznačení OÚ Kladno 

 

2.5. Vybavenost jednotek dýchací technikou 

V územním odboru Kladno disponuje dýchací technikou celkem 48 jednotek SDH obcí. 

Celkem 4 jednotky jsou již vybaveny modernějšími autonomními přetlakovými vzduchovými 

dýchacími přístroji s odpovídajícími počty. Dvě jednotky disponují po třech a dvě po dvou 

kusech přetlakových dýchacích přístrojů a jsou dovybaveny dýchací technikou Saturn. 

Zbylých 40 jednotek má ve výbavě dýchací techniku Saturn S71/20 - 7. 
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Tab. 2 Vybavenost jednotek SDH obcí v územním odboru Kladno dýchací technikou 

Kategorie JPO Okres Kladno Okres Rakovník Okres Praha - západ Počet JPO s DT 
JPO II/1 0 2 0 2 

JPO II/2 0 1 0 1 

JPO III/1 7 7 15 29 
JPO III/2 4 1 3 8 

JPO V 0 0 8 8 

Celkem 11 11 26 48 
 

Na základě vybraných informací bylo zjištěno, že stáří dýchacích přístrojů Saturn S 71/20 - 7 

a Dräger PA 80 se pohybuje mezi 19 až 37 lety. Celkové počty, stáří dýchací techniky a 

tlakových láhví uvádí obr. 3 a 4.  

     

 

Obr. 3 Stáří dýchací techniky u JSDH obcí 
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Obr. 4 Stáří tlakových láhví u JSDH obcí 

 

2.6. Problémy s dýchací technikou 

Největším problémem s dýchací technikou nastává zejména při požárech velkého rozsahu, 

kde se soustředí velký počet jednotek SDH obcí, které disponují rozdílnou dýchací technikou 

než jednotky HZS a malým počtem náhradních láhví k přístrojům.  

Na skladě chemické služby stanice HZS Rakovník jsou k dispozici 3 kompletní přístroje 

S71/20 - 7 a 9 kusů láhví o vodním objemu 7 litrů. Na stanici HZS Kladno a v protiplynovém 

automobilu (dále jen „PPLA“) je 19 nekompletních přístrojů Saturn a pouze 7 kusů 

náhradních láhví o vodním objemu 7 litrů. 

Zásah je v prvopočátku prováděn z vlastních zásob jednotek SDH, po vypotřebování dochází 

k výměně náhradních láhví a povolání PPLA s náhradními láhvemi ze stanice HZS Kladno. 

Místo zásahu může být od stanice, kde je dislokován PPLA i několik desítek kilometrů. Stává 

se, že při příjezdu automobilu na místo zásahu dochází k vypotřebování náhradních láhví. 

Příslušníci provedou vyložení dovezených láhví, masek, kompletaci dýchací techniky a po 
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naložení všech prázdných láhví odjíždí na chemickou službu HZS, kde musí projít očistou, 

naplněním a kontrolou. Ve chvíli, kdy na místě zásahu dojde ke spotřebování veškerých láhví 

v dýchacích přístrojích, stávají se zasahující z řad dobrovolných jednotek zcela 

nevyužitelnou. Po naplnění jsou láhve opět naloženy do PPLA a odváženy zpět na místo 

zásahu, kde nastává neustále stejná situace jako na počátku.  

Čas, který je potřeba na zajištění plných tlakových láhví na místě zásahu, může být využit ke 

zdolávání požáru, čímž přímou úměrou bude zcela jistě docházet ke: 

1) Snížení škod; 

2) Zkrácení doby nasazení sil a prostředků; 

3) Snížení spotřeby hasiv (ekonomická stránka zejména při použití pěnidel); 

4) Snížení spotřeby pohonných hmot;  

5) Menšímu opotřebení požární techniky a věcných prostředků; 

6) Zkrácení doby spojené s poškozováním životního prostředí. 

Další problém nastává u dýchací techniky Dräger PA 94, kde budou poslední revize přístrojů 

prováděny v letošním roce, tedy 2011. Po revizi mohou být přístroje používány dalších 6 let. 

Po uplynutí lhůty musí být u přístrojů vyměněny redukční ventily za typ, který se nachází na 

Dräger PA 94+ nebo pořízeny nové přístroje. 

Výrobce požaduje za výměnu 11 000 Kč, při čemž revize stojí 7 500 Kč. Z toho plyne, že 

náklady na výměnu budou stát 3 500 Kč za jeden přístroj. V územním odboru jednotky 

disponují 16 dýchacími přístroji Dräger PA 94, což znamená, že náklady na výměnu 

komponentů budou činit 56 000 Kč. 

3. Dýchací technika 

Dýchací přístroj jsou osobní ochranné prostředky sloužící k ochraně dýchacích cest, obličeje a 

očí před škodlivými látkami. Používají se pro zasahující hasiče a zachraňované osoby [4]. 
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3.1. Rozdělení dýchací techniky 

V obrázku č. 5 je uvedeno rozdělení dýchací techniky. Rozdělení bylo zaměřeno především 

na dýchací techniku, která je řešena v této práci. 

     

Obr. 5 Rozdělení dýchací techniky  

 

V této práci se jedná vždy o izolační autonomní vzduchové dýchací přístroje s otevřeným 

okruhem, které jsou buď rovnotlaké, nebo přetlakové. Již z názvu vzduchové dýchací přístroje 

je jasné, že dýchacím médiem je vzduch v láhvi, který je pod určitým tlakem. V láhvi je tedy 

vzduch, který člověk dýchá za normálních podmínek z ovzduší, to znamená, že je v něm 

obsaženo 78 % dusíku, 21 % kyslíku a 1 % ostatních plynů.  

 

3.2. Spotřeba vzduchu uživatelem 

Průměrný člověk má celkový objem plic kolem 5,5 - 6 litrů a v závislosti na prováděné práci 

provádí nádechem a výdechem výměnu. Z nadechnutého vzduchu tělo spotřebuje 4 % 

kyslíku, které přemění na oxid uhličitý. Složení vydechnutého vzduchu je tedy 78 % dusíku, 

17 % kyslíku, 4 % oxidu uhličitého a 1 % ostatních plynů.  

Dýchací přístroje 

Filtrační přístroje Izolační dýchací přístroje 

Neautonomní dýchací 
přístroje 

Autonomní dýchací 
přístroje 

V ČR nejsou JPO 
používány 

Vzduchové s otevřeným 
kruhem 

Kyslíkové s uzavřeným 
okruhem 

Přetlakové 

Rovnotlaké 
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Podle frekvence nádechů za jednu minutu a objemu nadechovaného vzduchu pak lze určit 

spotřebu vzduchu za jednu minutu. Spotřeba se s prováděnou činností úměrně zvyšuje. 

Spotřeby vzduchu v závislosti na prováděné práci jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Tab. 3 Průměrné spotřeby vzduchu při různé námaze [1] 

Stav uživatele dýchací techniky Spotřeba vzduchu v litrech za minutu 

Klid  8-10 

Chůze 15-20 

Zrychlený pohyb 20-30 

Středně těžká práce 30-40 

Těžká práce 40-50 

Špičkový výkon 60-120 

 

3.3. Výpočet ochranné doby  

Jestliže známe osobní spotřebu vzduchu za jednu minutu, vodní objem tlakové láhve v 

dýchacím přístroji a na jaký tlak je plněna, můžeme vypočítat, po jakou dobu nám dýchací 

přístroj zajistí ochranu. Ochranná doba je doba, po kterou nám přístroj zajistí dodávání 

dýchacího média z tlakové láhve. 

Vzorec pro výpočet ochranné doby dýchacího přístroje [1]: 

 

TOC ….. ochranná doba dýchacího přístroje [min]; 

 p TL ..... tlak v tlakové láhvi [bar]; 

V TL ..... vodní objem tlakové láhve [l]; 

Ø S P ... průměrná spotřeba média uživatelem [l/min].  

 

3.4. Uživatelské hodnocení dýchací techniky  

U stávající i navrhované dýchací techniky byl posuzován uživatelský komfort 5 členy 

jednotky SDH obce. Všem hodnotícím byly nejprve poskytnuty veškeré podklady o 
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dýchacích přístrojích a poté následovala praktická činnost v hasebním polygonu. Každý 

hodnotící si vyzkoušel jednotlivé přístroje a na závěr udělil dýchacímu přístroji maximálně 5 

bodů. Přístroj tedy mohl získat maximálně 25 bodů. 

 

4. Dýchací technika ve výbavě JSDH   

48 jednotek SDH obcí v ÚO Kladno je vybaveno dýchacími přístroji Saturn S71/20 - 7, 

Dräger PA 80, 94 a 94+. 

 

4.1. Saturn S 71/20 - 7 

Tento přístroj patří k nejrozšířenějším typům přístrojů u jednotek SDH obcí. Je jím vybaveno 

45 jednotek. 

 

4.1.1. Popis přístroje 

Jedná se o rovnotlaké, izolační dýchací přístroje s otevřeným dýchacím okruhem, kdy je 

vzduch odebírán z tlakové láhve přes plicní automatiku. Vydechovaný vzduch z plic uživatele 

je usměrněn přes výdechový ventil ochranné masky do okolní atmosféry. Nevýhodou tohoto 

přístroje je, že musí být zajištěna těsnost mezi lícnicí masky a obličejem uživatele, jinak může 

dojít při nádechu k nasátí škodlivin z okolního prostředí. 

Dýchací přístroj je konstruován tak, že při nádechu dojde k podtlaku, který se přenese 

vrapovou hadicí do plicní automatiky, kde se membrána začne pohybovat směrem dolů. 

Tímto pohybem dojde pomocí pákového mechanismu k otevření kuželky automatiky a 

k úniku vzduchu z tlakové láhve do automatiky, injektorem do vrapové hadice až do masky. 

Při výdechu dochází k vrácení membrány do původní polohy a kuželka opět zamezí úniku 

vzduchu z tlakové láhve. Tento proces se neustále opakuje až do mezní hodnoty, která je 

přibližně 5 MPa. V této fázi dojde ke spuštění varovného signálu. 

Typ S 71/20 - 5 není používán z důvodu nezajištění dostatečné zásoby vzduchu podle 

vyhlášky 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky [8].  
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Značení přístroje - od roku 1984 došlo výrobcem ke sjednocení, kdy: 

1) S 71 znamená označení typu; 

2) Číslo 20 značí plnící tlak v MPa; 

3) 7 nebo 5 značí vodní obsah láhve v litrech [25]. 

Hmotnost přístroje - 17 kg 

Rozměry přístroje - 700 x 260 x 200 mm 

 

4.1.2. Složení přístroje 

1) Anatomicky tvarovaný duralový nosič se stahovacím ocelovým páskem a maticí; 

2) Tlaková láhev - ocelová, o vodním objemu 7 nebo dříve 5 litrů, plněná na 20 MPa; 

3) Horní závěs - 1 záslep a 3 vývody (manometru, plicní automatiky a tlakové láhve); 

4) Manometr - u tlakové láhve nebo na prodlouženém vedení; 

5) Plicní automatika - suchá, jednostupňová; 

6) Vrapová hadice - koncovky s průřezem 25 mm a délkou 700 nebo 800 mm; 

7) Ochranná maska - s hlavovým křížem, typ CM 4 nebo CM 5; 

8) Polyamidové ramenní popruhy a bederní popruh se sponami; 

9) Horní kryt - překrývá tlakovou láhev, vyroben z duralu nebo laminátu. 
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1) Horní kryt                                          6) Tlaková láhev                           11) Stahovací pásek 

2) Ochranná maska                                7) Stahovací šroub                        12) Ramenní popruh 

3) Vrapová hadice                                  8) Nosič                                        13) Manometr 

4) Plicní automatika                               9) Varovný signál                         14) Břišní popruh 

5) Břišní spona                                     10) Horní závěs 

Obr. 6 Popis přístroje S71/20 - 7[25]  

 

Tab. 4 Doba použití přístroje Saturn S 71 se 7 l láhví 

Průměrná osobní spotřeba ( l/min ) Počáteční tlak (v MPa) v 7 l láhvi 
 20 15 10 5 
Klid                                                10  140 105 70 35 

Zrychlený pohyb                            30  46,6 35 23,3 11,6 

Středně těžká práce                        40  35 26,25 17,5 8,75 

Špičkový výkon                           120 11,6 8,75 5,8 2,9 

       Doba použití v minutách 
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4.1.3. Náklady na provoz 

Ceny včetně DPH u jednotlivých položek byly poskytnuty firmou Meva  [28] k 15. 3. 2011. 

1 x ročně - periodická kontrola přístroje - 660 Kč 

1 x 5 let - revize - 3 000 Kč 

1 x 5 let - revize plicní automatiky - 1 800 Kč 

Celková cena na 5 let činí 8 100 Kč = 1 620 Kč za rok 

 

4.1.4. Uživatelské hodnocení  

Uživatelé ohodnotili tento přístroj 8 body z 25. 

                                                                    

Obr. 7 Dýchací přístroj Saturn S71/20 - 7 

 

4.2. Dräger PA 80 

Tímto přístrojem jsou vybaveny dvě jednotky SDH obcí. 

 

4.2.1. Popis přístroje 

Jedná se o přetlakový autonomní dýchací přístroj s tlakovým vzduchem a otevřeným 

dýchacím okruhem, stavebnicového typu, s dvoustupňovou regulací tlaku a přetlakovým 

systémem [21].  
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Dýchací přístroj je konstruován tak, že zásoba stlačeného vzduchu se nachází v tlakové láhvi, 

která je stažena upínacím popruhem a připojena k redukčnímu ventilu na nosiči. Při otevření 

ventilu láhve proudí vzduch k redukčnímu ventilu, kde je redukován na střední tlak. 

Středotlakým vedením vzduch proudí k ventilové klapce plicní automatiky, která propustí 

množství vzduchu potřebné k naplnění plic. 

Vydechovaný vzduch proudí výdechovým ventilem masky do okolí. Během doby používání 

umožňuje kontrolu stlačeného vzduchu manometr. 

Hmotnost přístroje - 10,8 kg 

Rozměry přístroje - 660 x 290 x 210 mm 

 

4.2.2. Složení přístroje 

1) Nosič - anatomický nosný skelet z nerezového kovu se stavitelnými ramenními a 

břišními popruhy; 

2) Tlakový redukční ventil - vyrovnávání tlaku, akustický varovný signál; 

3) Plicní automatika s vyvracecí kuželkou - přetlaková s násuvným připojením a O - 

kroužkem; 

4) Tlaková láhev - ocelová, o vodním objemu 6 litrů, plněná na 30 MPa; 

5) Ochranná maska - Panorama Nova RA, s panoramatickým zorníkem, vyrobený 

z polykarbonátu. 
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1) Nosná skořepina                                4) Manometr                                  7) Plicní automatika 

2) Redukční ventil                                 5) Ventil láhve                                8) Ochranná maska 

3) Středotlaké vedení                             6) Tlaková láhev  

Obr. 8 Popis přístroje Dräger PA 80 [21] 

 

Tab. 5 Doba použití přístroje Dräger PA 80  s 6 l láhví 

Průměrná osobní spotřeba ( l/min ) Počáteční tlak (v MPa) v 6 l láhvi 
 30 20 10 5 
Klid                                                10  180 120 60 30 

Zrychlený pohyb                            30  60 40 20 10 

Středně těžká práce                        40  45 30 15 7,5 

Špičkový výkon                           120  15 10 5 2,5 

       Doba použití v minutách 

 

4.2.3. Náklady na provoz 

Ceny včetně DPH u jednotlivých položek byly poskytnuty velitelem jednotky SDH 

Štěchovice k 1. 3. 2011. 
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1 x 6 let - revize přístroje - 6 000 Kč  

1 x 6 let - výměna součástek - 1 000 Kč 

1 x 5 let - revize tlakové láhve - 834 Kč 

Celková cena na 6 let činí 8 001 Kč = 1 334 Kč za rok 

 

4.2.4. Uživatelské hodnocení 

Uživatelé ohodnotili tento přístroj 15 body z 25. 

 

Obr. 9 Dýchací přístroj Dräger PA 80 [17] 

 

4.3. Dräger PA 94 

Přístrojem Dräger PA 94 jsou vybaveny čtyři jednotky SDH obcí. 

 

4.3.1. Popis přístroje 

Je autonomní dýchací přístroj s tlakovým vzduchem a otevřeným dýchacím okruhem, 

dvoustupňovou regulací tlaku s přetlakovým systémem [20]. 

Hmotnost přístroje - 9,6 kg 

Rozměry přístroje - 620 x 320 x 150 mm 
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4.3.2. Složení přístroje 

1) Nosič přístroje - vyrobený z kompozitu s nastavitelnými rychloupínací ramenní a 

bederní upínací popruhy; 

2) Redukční ventil - pístový, který obsahuje pojistný ventil, vysokotlaké vedení 

k manometru a středotlaké vedení k plicní automatice; 

3) Plicní automatika - přetlaková; 

4) Varovný signál s manometrem - spínání 5 až 6 MPa; 

5) Tlaková láhev - vyrobená z kompozitu, o vodním objemu 6,8 litru, plněná na 30 

MPa; 

6) Ochranná maska - Futura se silikonovou lícnicí, polyamidovým panoramatickým 

zorníkem a uchycením na přilbu. 

 

1) Nosič                                              5) Redukční ventil                             9) Plicní automatika 

2) Nárazník                                         6) Bederní polstrování                      10) Ochranná maska 

3) Ramenní popruhy                           7) Bederní popruhy                           11) Manometr 

4) Upínací popruh láhve                     8) Ramenní polstrování                     12) Tlaková láhev 

Obr. 10 Popis přístroje Dräger PA 94 [20] 
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Tab. 6 Doba použití přístroje Dräger PA 94 s 6,8 l láhví 

Průměrná osobní spotřeba ( l/min ) Počáteční tlak (v MPa) v 6,8 l láhvi 
 30 20 10 5 
Klid                                                  10  204 136 68 34 

Zrychlený pohyb                              30  68 45,3 22,6 11,3 

Středně těžká práce                          40  51 34 17 8,5 

Špičkový výkon                             120  17 11,3 5,6 2,8 

       Doba použití v minutách 

 

4.3.3. Náklady na provoz 

Ceny včetně DPH u jednotlivých položek byly poskytnuty vedoucím chemické služby HZS 

Středočeského kraje k 10. 3. 2011. 

1 x 2 roky membrána a výdechový ventil - 1 000 Kč                                                  

1 x 6 let revize - 7 500 Kč           

1 x 5 let zkouška tlakové láhve - 834 Kč                            

Celková cena na 6 let činí 11 501 Kč = 1 917 Kč na rok 

 

4.3.4. Uživatelské hodnocení 

Uživatelé ohodnotili tento přístroj 20 body z 25. 

 

Obr. 11 Dýchací přístroj Dräger PA 94 [11]   
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4.4. Dräger PA 94+ 

Tímto přístrojem jsou vybaveny tři jednotky SDH obcí. 

 

4.4.1. Popis přístroje 

Jedná se o přístroj autonomní s tlakovým vzduchem a otevřeným dýchacím okruhem, 

dvoustupňovou regulací tlaku s přetlakovým systémem [22]. Oproti typu PA 94 se liší pouze 

odlišnostmi popruhů nosiče, redukčním ventilem a provedením varovného signálu.  

Hmotnost přístroje je rovnoměrně rozložena, těžiště je umístěno v těsné blízkosti těla tak, aby 

nedocházelo ke zbytečnému zvyšování zátěže a tím i únavy a volnosti pohybu při práci. 

Hmotnost přístroje - 9,6 kg 

Rozměry přístroje - 620 x 320 x 150 mm 

 

4.4.2. Složení přístroje 

1) Nosič - z antistatických karbonových kompozitů s ramenními popruhy a 

polstrovaným bederním pásem; 

2) Plicní automatika - přetlaková; 

3) Tlaková láhev - vyrobená z kompozitu o vodním objemu 6,8 litru, plněna na 30 

MPa; 

4) Ochranná maska - celoobličejová FPS; 

5) Redukční ventil; 

6) Varovná signalizace s manometrem; 

7) Vysokotlaké a středotlaké vedení. 
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1) Nosná skořepina                                 4) Manometr                              7) Bederní polstrování 

2) Redukční ventil                                  5) Plicní automatika                   8) Nárazník 

3) Středotlaké vedení                             6) Ramenní polstrování 

Obr. 12 Popis přístroje Dräger PA 94+ [22] 

 

Tab. 7 Doba použití přístroje Dräger PA 94+ s 6,8 l láhví 

Průměrná osobní spotřeba ( l/min ) Počáteční tlak (v MPa) v 6,8 l láhvi 
 30 20 10 5 
Klid                                                  10  204 136 68 34 

Zrychlený pohyb                              30  68 45,3 22,6 11,3 

Středně těžká práce                          40  51 34 17 8,5 

Špičkový výkon                             120  17 11,3 5,6 2,8 

       Doba použití v minutách 

 

4.4.3. Náklady na provoz 

Ceny včetně DPH u jednotlivých položek byly poskytnuty vedoucím chemické služby HZS 

Středočeského kraje k 10. 3. 2011. 



 

 

28

1 x 2 roky membrána a výdechový ventil - 1 000 Kč                                         

1 x 6 let revize - 7 500 Kč           

1 x 5 let zkouška tlakové láhve - 834 Kč                            

Celková cena na 6 let činí 11 501 Kč = 1 917 Kč na rok 

 

4.4.4. Uživatelské hodnocení 

Uživatelé ohodnotili tento přístroj 21 body z 25. 

 

Obr. 13 Dýchací přístroj Dräger PA 94+ [12]   

5. Navrhované přístroje pro obnovu 

5.1. Základní vstupní požadavky 

1) Vyhovění platným legislativním předpisům  

2) Kompatibilita láhví mezi jednotkami SDH a HZS 

3) Přetlakový systém 

4) Záruka minimálně 24 měsíců 

5) Servis v ČR 
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5.2. PLUTO 300 Comfort 

5.2.1. Popis přístroje 

Vzduchový dýchací přístroj Pluto 300 Comfort je přetlakový autonomní izolační dýchací 

přístroj s tlakovým vzduchem a otevřeným dýchacím okruhem. Přístroj má přenosný zásobník 

tlakového vzduchu a je zcela nezávislý na okolní atmosféře. Přístroj je určen pro ochranu 

dýchacích orgánů osobám vykonávajícím různé činnosti v prostředí s vysokou koncentrací 

toxických plynů, částic nebo v prostředí s nedostatkem kyslíku. Dýchací přístroj je 

konstruován tak, že nádechem uživatele poklesne tlak ve středotlaké části obvodu, čímž se 

otevře průchod vzduchu redukčního ventilu a redukovaný tlak vzduchu proudí do středotlaké 

části a prostoru masky z tlakové láhve. Vzduch vydechovaný uživatelem odchází z ochranné 

masky do okolního ovzduší [26]. 

 

Hmotnost přístroje - 9,9 kg 

Rozměry přístroje - 600 x 310 x 150 mm 

Záruka - 24 měsíců 

Cena včetně DPH - 49 536 Kč 

 

5.2.2. Složení přístroje  

1) Plastový zádový nosič - anatomicky tvarovaný, na kterém je připevněn závěs 

redukčního ventilu a podložka tlakových láhví s upínacím popruhem; 

2) Ramenní a bederní popruhy Comfort - jsou vyztuženy vycpávkami pro lepší 

komfort, na ramenních popruzích jsou našita ochranná vedení hadic; 

3) Redukční ventil; 

4) Vysokotlaká hadice - s manometrem a výstražnou zvukovou signalizací; 

5) Hlavní středotlaká hadice - s připojovací rychlospojkou pro připojení hlavní plicní 

automatiky; 

6) Záložní středotlaká hadice s rychlospojkou pro připojení záložní plicní automatiky; 

7) Ochranná maska - s plicní automatikou Spiromatic opatřena by - passem, má 

lícnicovou část vyrobenou z přírodní pryže, panoramatický zorník a uchycení na přilbu; 
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8) Tlaková láhev - vyrobena z kompozitu, o vodním objemu 6,8 litru, která je plněna 

na 30 MPa. 

 

 

 

1) Nosič                                           3) Ramenní popruhy                           5) Manometr 

2) Redukční ventil                           4) Bederní popruhy                             6) Středotlaká hadice 

 

Obr. 14 Popis přístroje Pluto 300 Comfort [24] 

 

 

Tab. 8 Doba použití přístroje Pluto 300 Comfort s 6,8 l láhví 

Průměrná osobní spotřeba ( l/min ) Počáteční tlak (v MPa) v 6,8 l láhvi 

 30 20 10 5 
Klid                                                  10  204 136 68 34 

Zrychlený pohyb                              30  68 45,3 22,6 11,3 

Středně těžká práce                          40  51 34 17 8,5 

Špičkový výkon                             120  17 11,3 5,6 2,8 

       Doba použití v minutách 
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5.2.3. Náklady na provoz 

Ceny včetně DPH u jednotlivých položek byly poskytnuty firmou Meva [28] k 15. 3. 2011. 

1 x ročně - kontrola přístroje - 780 Kč 

1 x 5 let - revize přístroje - 5 640 Kč 

Celková cena na 5 let činí 9 540 Kč = 1 908 Kč za rok 

 

5.2.4. Uživatelské hodnocení 

Uživatelé ohodnotili tento přístroj 22 body z 25. 

 
 

Obr. 15 Dýchací přístroj Pluto 300 Comfort [23] 
 

5.3. MSA Auer AirGO pro 

5.3.1. Popis přístroje 

Vzduchový dýchací přístroj Auer AirGo je přetlakový autonomní izolační dýchací přístroj s 

tlakovým vzduchem a otevřeným dýchacím okruhem. Výrobce přístroj sestavuje dle 

požadavku zákazníka. Na základě vstupních požadavků pro výběr byl sestaven typ AirGo - 

PRO - SH - R - SL s maskou Ultra Elite - H- PS - MaXX - F1 a plicní automatikou 

AutoMaXX - AS. 

Hmotnost přístroje - 10,1 kg 

Rozměry přístroje - 580 x 300 x 170 mm 
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Záruka - 24 měsíců 

Cena včetně DPH - 39 450 Kč 

 

5.3.2. Složení přístroje 

1) Nosič - skládá se z anatomicky tvarované desky z antistatického plastu; 

2) Upínací ramenní a bederní popruhy - jsou vyrobeny z materiálu Aramide s 

vycpávkami Nomex. Ramenní vycpávky a bederní pás zajišťují rovnoměrné rozložení váhy; 

3) Tlakovzdušný systém SingleLine - skládá se z několika hadic do jednoho vedení, do 

kterého je zahrnuto vedení pro plnicí automatiku, manometr, výstražný signál a druhá 

přípojka. Konec jediného vedení připojen k rozdělovači vzduchu; 

4) Redukční ventil SingleLine - je namontován v dolní části nosiče. Na redukčním 

ventilu je pojistný ventil a tlakovzdušné vedení pro připojení rozdělovače vzduchu; 

5) Plicní automatika AS - přetlaková s bajonetovým připojením. Zapouzdření 

zabezpečuje, že se nemůže zaplést a poskytuje ochranu proti úderům. Plicní automatika je 

aktivována prvním nádechem a automaticky zavře přetlak při odpojení od masky; 

6) Ochranná maska Ultra Elite - H - PS - MaXX - F1  je celoobličejová ergonomická 

panoramatická maska s připojením na přilbu, s lícnicí vyrobenou ze silikonu; 

7) Tlaková láhev - vyrobená z kompozitu, o vodním objemu 6,9 litru, plněna na 30 

MPa. 
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1) Rozdělovač                                    6) Ramenní popruh                      11) Rychloplnící spojka 

2) Oddělovací třmen                          7) Nosič                                       12) Redukční ventil 

3) Upínací popruh láhve                    8) Rukojeť                                   13) Hadice 

4) Držák láhve                                   9) Zarážka                                   14) Bederní pás 

5) Přezka láhve                                10) Deska bederního pásu 

Obr. 16 Popis přístroje Auer AirGo [27] 

 

Tab. 9 Doba použití přístroje Auer AirGo pro s 6,9 l láhví 

Průměrná osobní spotřeba ( l/min ) Počáteční tlak (v MPa) v 6,9 l láhvi 
 30 20 10 5 
Klid                                                 10  186 138 69 34 

Zrychlený pohyb                             30  62 46 23 11 

Středně těžká práce                         40  46 34 17 9 

Špičkový výkon                            120  17,25 11,5 5,75 2,87 

       Doba použití v minutách 
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5.3.3. Náklady na provoz  

Ceny včetně DPH u jednotlivých položek byly poskytnuty firmou MSA k 15. 3. 2011. 

 

Obr. 17 Náklady na provoz přístroje Auer AirGo pro [29] 

 

Celková cena na 9 let i s kontrolou tlakové láhve činí 10 969 Kč = 1 219 Kč za rok 

 

5.3.4. Uživatelské hodnocení 

Uživatelé ohodnotili tento přístroj 24 body z 25. 
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Obr. 18 Dýchací přístroj Auer AirGo pro [27] 

 

5.4. Dräger PA 94+  

Charakteristika tohoto přístroje je totožná s položkou 4.4. Dräger PA 94+ v této práci. 

Záruka - 24 měsíců 

Cena včetně DPH - 41 400 Kč  

6. Multikriteriální analýza 

Do analýzy bylo zahrnuto celkem 6 kritérií v bodovém ohodnocení od 1 do 10. Tyto kritéria 

byla vložena do intervalů a podle hodnot přístroje byl zařazen. U rozměrů přístrojů byl 

spočítán obsah pro optimální posouzení.  

Tab. 10 Hodnocení kritérií dle zvolených intervalových rozpětí 

Hodnota 
kritéria 

Cena přístroje Cena servisu Hmotnost 
přístroje 

Rozměry 
přístroje 

Uživatelské 
hodnocení 

10 (39000; 40056> (1200; 1275> (9,60; 9,65> (6450; 6484> (23,7; 24,0> 
9 (40056; 41112> (1275; 1350> (9,65; 9,70> (6484; 6518> (23,4; 23,7> 
8 (41112; 42168> (1350; 1425> (9,70; 9,75> (6518; 6552> (23,1; 23,4> 
7 (42168; 43224> (1425; 1500> (9,75; 9,80> (6552; 6586> (22,8; 23,1> 
6 (43224; 44280> (1500; 1575> (9,80; 9,85> (6586; 6620> (22,5; 22,8> 
5 (44280; 45336> (1575; 1650> (9,85; 9,90> (6620; 6654> (22,2; 22,5> 
4 (45336; 46392> (1650; 1725> (9,90; 9,95> (6654; 6688> (21,9; 22,2> 
3 (46392; 47448> (1725; 1800> (9,95; 10,0> (6688; 6722> (21,6; 21,9> 
2 (47448; 48504> (1800; 1875> (10; 10,05> (6722; 6756> (21,3; 21,6> 
1 (48504; 49560> (1875; 1950> (10,05;10,1> (6756; 6790> (21,0; 21,3> 
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Tab. 11 Vyhodnocovací matice multikriteriální analýzy 

 Váha Dräger PA 94+ Pluto 300 Comfort Auer AirGo pro  

Cena přístroje  10 8 1 10 

Cena servisu 9 1 1 10 

Hmotnost přístroje 8 10 5 1 

Rozměry přístroje 7 1 10 10 

Zásoba vzduchu 6 1 1 10 

Uživatelské hodnocení 5 1 4 10 

     

Vážený součet  187 155 378 

Pořadí  2. 3. 1. 

7. Náklady na obnovu dýchací techniky 
Do obnovy budou zahrnuty všechny jednotky, které disponují dýchací technikou, kromě těch, 

které mají ve výbavě přístroje typu Dräger PA 94 a 94+ s odpovídajícími počty. Jednotky, 

které mají tyto typy přístrojů v nedostatečném počtu, budou dovybaveny v rámci obnovy do 

odpovídajících počtů.  Celkem se jedná o obnovu a dovybavení 204 kusů dýchacích přístrojů 

u 44 jednotek. Při ceně 39 450 Kč za přístroj bude obnova vyžadovat částku 8 047 800 Kč. 

Cena je uvedena bez nákladů na náhradní láhve. Budou-li k částce připočteny i náklady na 

výměnu redukčních ventilů u přístroje Dräger PA 94, bude výsledná částka činit 8 103 800 

Kč. 

Závěr 
Cílem této práce bylo provést ekonomické a uživatelské zhodnocení současné dýchací 

techniky u jednotek SDH obcí v územním odboru Kladno a s ohledem na aktuální stav této 

techniky a její využitelnost dle statistik navrhnout její obnovu včetně ekonomické rozvahy. 

V počátku práce jsem charakterizoval nově vzniklý ÚO Kladno z hlediska požární ochrany a 

shromáždil jsem veškerá data o jednotkách SDH obcí, které se nacházejí v kompetenci ÚO. 

Rozborem získaných informací bylo zjištěno: 

 1) V ÚO Kladno se nachází celkem 216 jednotek PO. Z toho počtu je vybaveno 

dýchacími přístroji 48 jednotek SDH obcí. Nejrozšířenějším přístrojem je S71/20 - 7, dále 

Dräger PA 94, PA 94+ a PA 80. Stáří dýchacích přístrojů S71/20 - 7 a Dräger PA 80 se 

pohybuje mezi 19 až 37 lety.   
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2) U přístrojů Dräger PA 94 bude v letošním roce provedena výrobcem poslední 

revize se starou verzí redukčního ventilu. Po uplynutí této doby musí být ventil vyměněn, 

celková částka na obnovu u 16 přístrojů činí 56 000 Kč. 

3) Ze statistiky vyplývá, že událostí každoročně přibývá. Tím samozřejmě dochází i k 

zvyšování povolávání jednotek SDH obcí k zásahům, které tvoří zejména požáry.  

Každý typ přístroje byl v práci popsán a po praktickém použití uživateli zhodnocen. Nejvyšší 

možný počet bodů byl 25. Na základě poskytnutých podkladů byly přístroje posouzeny 

z hlediska nákladů na servis. Celková cena za servis byla u každého přístroje rozpočítána na 

jeden rok, protože každý přístroj je dle výrobce kontrolován v jiném časovém rozmezí.  

Dalším krokem bylo zadání požadavků, na základě kterých byly do obnovy vybrány tři typy 

dýchacích přístrojů: Auer AirGo pro, Pluto 300 Comfort a Dräger PA 94+. I u těchto přístrojů 

byl proveden popis, po praktickém použití zhodnocení, posouzení z hlediska nákladů na jeden 

rok, hmotnosti, rozměrů, ceny a velikosti tlakových láhví. Z těchto údajů byla vyhotovena 

tabulka s intervaly hodnocení kritérií a matice multikriteriální analýzy viz 6. Multikriteriální 

analýza.  

Po zadání kriterií a hodnot do matice obdržel každý přístroj vážený součet, který určil pořadí 

přístrojů. Nejvyššího součtu dosáhl dýchací přístroj Auer AirGo pro od firmy MSA Safety 

Czech s.r.o. Druhého nejvyššího součtu dosáhl přístroj Dräger PA 94+ od firmy Dräger 

Safety, s.r.o. a nejmenší součet získal přístroj Pluto 300 Comfort od firmy Meva a.s. Na 

obnovu, výměnu redukčních ventilů a dovybavení jednotek dýchacími přístroji bude potřeba 

celková částka 8 103 800 Kč včetně DPH. 

Při zadávání hodnot k jednotlivým kriteriím bylo přihlíženo zejména na pořizovací cenu a 

cenu za následný servis. Tuto volbu jsem zvolil, protože v dnešní době úsporných opatření je 

poskytování finančních prostředků na obnovu požární techniky i technických prostředků stále 

obtížnější. Výsledný vážený součet proto může být zcela odlišný, bude-li analýzu provádět 

osoba, která má zcela jiné priority. Při získávání podkladů ke zpracování této práce bylo 

zjištěno, že výrobci jsou ochotni poskytnout velice dobrý přístroj, ale samozřejmě i za daleko 

větší finanční obnos.  

Tato práce může být dále využita jako podklad při pořizování dýchacích přístrojů nebo pro 

získání potřebných informací k jednotlivým typům dýchacích přístrojů. 
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