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Anotace 

 ULRICH, Václav. Dýchací směs v kyslíkových dýchacích přístrojích Dräger BG 

4. Ostrava, 2012. 47 s. Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. 

 

 Diplomová práce se zabývá problematikou složení dýchací směsi u kyslíkového 

dýchacího přístroje Dräger BG 4. Práce je rozdělena do tří částí. První kapitola 

pojednává o legislativní návaznosti na kvalitu ovzduší v pracovním prostředí. 

Následující kapitola je věnována principu dýchacího přístroje Dräger BG 4 a jeho 

nejaktuálnějším inovacím. Třetí kapitola popisuje fyzikální experiment zaměřený na 

zjištění složení dýchací směsi v přístroji Dräger BG 4. Závěrem je provedeno 

zhodnocení kvality dýchací směsi v průběhu simulace pracovního nasazení na 

bicyklovém ergometru. Výsledky mohou být přínosem pro laickou i odbornou veřejnost 

zabývající se oblastí požární ochrany a důlního záchranářství. 
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 ULRICH, Václav. Breathing mixture in Dräger BG 4 oxygen breathing 

apparatus. Ostrava, 2012. 47 pages. Thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, 

Faculty of Safety Engineering. 

 

 The thesis deals with breathing mixture composition in Dräger BG 4 oxygen 

breathing apparatus. It is structured into three chapters. The first chapter deals with 

legislative aspects of air quality in work environment. The next chapter deals with the 

design of Dräger BG 4 breathing apparatus and its latest improvements. The third 

chapter describes a physical experiment aimed at determination of breathing mixture 

composition in Dräger BG 4 apparatus. At the end, the thesis summarizes the quality of 

the breathing mixture during workload simulation on a bicycle ergometer. Its results can 

be beneficial for both general and professional public dealing with fire protection and 

mine rescue works. 
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Úvod 

 Práce příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen 

,,HZS ČR“) je často spojena s pohybem v nedýchatelném prostředí. Z tohoto důvodu 

jsou do výbavy každé jednotky zařazeny různé druhy dýchacích přístrojů, které 

umožňují v takovýchto prostorách vykonávat činnost nebo například realizovat 

záchranu postižených osob. 

 

 Obecně se u HZS ČR dýchací technika dělí podle neseného dýchacího média na 

vzduchovou a kyslíkovou. Vzduchové dýchací přístroje slouží pro krátkodobější zásahy 

(řádově okolo 40 minut), zatímco kyslíkové dýchací přístroje nabízejí ochrannou dobu 

uživatele až 4 hodiny. 

 

 Diplomová práce vychází z bakalářské práce, ve které jsem vysvětlil principy 

funkčnosti jednotlivých kyslíkových dýchacích přístrojů s ohledem na bezpečnost, 

spolehlivost a pohodlí pro uživatele dýchací techniky. Součástí této práce bylo měření, 

za účelem stanovit složení vdechovaných vzdušin v uzavřeném okruhu přístroje Dräger 

BG 174. Výsledky přinesly zajímavé hodnoty týkající se překročení koncentrace oxidu 

uhelnatého (dále jen CO), oxidu uhličitého (dále jen CO2) a oxidu siřičitého (dále jen 

SO2) v nádechové  soustavě podle hygienických norem. Cílem této diplomové práce 

bude uskutečnit zátěžový experiment se zaměřením na analýzu a vyhodnocení 

odebraných vzorků, jež bude uživatel celou dobu vdechovat za využití dýchací techniky 

Dräger BG 4, dále případně navrhnout řešení při zjištění závadné koncentrace 

vdechovaných vzdušin s možným zdravotním následkem pro uživatele. 
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Rešerše 

 Cílem rešerše je shrnout platné právní normy týkající se problematiky 

pracovního ovzduší s ohledem na bezpečnost práce a definovat koncentrační limity 

jednotlivých vzdušin. Dále se zaměřením na popis jednotlivých metod měření při 

stanovení těchto limitů. Následným úkolem je popsat funkci a inovaci kyslíkového 

dýchacího přístroje Dräger BG 4, posléze popsat jednotlivé vylepšení s odůvodněním  

provedených změn. Posledním bodem je navrhnout princip měření vdechovaných 

vzdušin. Podstatou je navržení zátěžového experimentu na bicyklovém ergometru za 

využití měřící a pomocné aparatury.  

 

 Při tvorbě této diplomové práce jsem využíval tištěných monografií, dostupných 

zdrojů na internetu, semestrálních prací, osobních zkušeností a zkušeností odborníků na 

dýchací techniku. Byly použity informační zdroje v českém, německém i anglickém 

jazyce.  

 

 Práce je logicky členěna do tří číslovaných oddílů. První kapitola postupně 

rozebírá právní legislativu zaměřenou na kvalitu pracovního ovzduší, až po povinnosti 

výrobce týkající se vdechovaných vzdušin v kyslíkovém dýchacím přístroji [1], [2], [3], 

[4], [5], [6], [7], [8]. Další kapitola je zaměřena na konstrukci a princip funkčnosti 

přístroje Dräger BG 4 [9], [10], [12], [15], [20]. Třetí část práce pojednává o přípravě a 

realizaci fyzikálního experimentu, který byl proveden v areálu OKD, HBZS, a. s. se 

sídlem v Ostravě – Radvanicích [13], [18], [19]. V závěru jsou shrnuty poznatky 

získané z rešeršní práce spjaty s naměřenými daty ze zátěžového experimentu. 

 

 Pro tuto diplomovou práci je důležité stanovit a definovat hygienické limity pro 

koncentraci vdechovaných vzdušin se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci. Nedílnou součástí musí být navržení metody měření tak, aby splňovala 

požadavky na odchylku měření a byla již její spolehlivost někdy v minulosti ověřena v 

praxi. Každý kyslíkový dýchací přístroj musí zaručit bezpečné složení vdechovaných 

vzdušin, a to zajištěním minimální koncentrace kyslíku a bezpečné koncentrace oxidu 

uhličitého. Dále je podstatnou částí této práce definovat princip fungování kyslíkového 

dýchacího přístroje Dräger BG 4.  
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Nejvyšší právní síla 

Ústava, Listina základních práv a svobod, 

Ústavní pořádek 

Ústavní zákony 

 

Které byly ratifikovány a vyhlášeny ve sbírce zákonů 

ZÁKONA Parlamentu a ZÁKONNÁ OPATŘENÍ Parlamentu 

 

 
Podzákonné právní předpisy 

NAŘÍZENÍ VLÁDY (správních úřadů) 

VYHLÁŠKY MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ 

 

 VYHLÁŠKY KRAJŮ a OBCÍ 

NAŘÍZENÍ KRAJŮ a OBCÍ 

 

 

1 Legislativa v ČR 

 Tato kapitola shrnuje právní strukturu, která pojednává o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, se zaměřením na složení vzduchu. V každém pracovním prostředí se 

mohou vyskytovat různé rizikové faktory, mezi které patří i chemické látky a přípravky 

(chemické škodliviny). Obecnou povinností zaměstnavatelů je minimalizovat negativní 

působení těchto škodlivých faktorů, což předpokládá nejen znát charakter a míru rizika, 

ale i kontrolovat, zda nedochází ke zhoršování stavu. Veškeré zákony, nařízení vlády, 

vyhlášky, či jiné právní normy bereme s ohledem na platné znění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Pyramida právní síly [11] 

 

Mezinárodní smlouvy 

Které byly ratifikovány a vyhlášeny ve sbírce zákonů 

ZÁKONA Parlamentu a ZÁKONNÁ OPATŘENÍ Senátu 
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1.1 Zákony 

 Dne 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen 

,,zákoník práce‘‘), jenž pojednává o pracovněprávním vztahu, do kterého patří také 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Tato právní 

norma pojednává také o zapracování příslušných Evropských předpisů společenství a 

upravuje v návaznosti na nový zákoník práce další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy [8]. 

 

1.2 Nařízení vlády 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. je prováděcím právním předpisem zákona č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

 

 Tímto prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým 

se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění. Opět ve 

zcela obecné poloze může zaměstnavatel k porovnání analyticky zjištěných 

(naměřených) koncentrací s  danou mírou rizika použít jen ty přípustné hodnoty, které 

jsou definovány právním předpisem, v našem případě s tzv. přípustným expozičním 

limitem (dále jen ,,PEL“), resp. nejvyšší přípustnou koncentrací (dále jen ,,NPK-P”) [3].  

 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb06309
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb06309
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Tab. 1 Seznam chemických látek a jejich příslušné limity PEL a NPK-P [3] 

  
číslo CAS 

PEL PEL/3 NPK-P PEL NPK-P 

[mg m
-3

] [ppm] 

O2 - - - - - - 

CO 630-08-0 30,00  10,00  150,00  26,19  130,95  

SO2 7446-09-5 5,00  1,67  10,00  1,91  3,82  

CO2 124-38-9 9000,00  3000,00  45000,00  5004,00  25020,00  
 

 

  

 Dle § 104 zákoníku práce, jenž se odvolává na nařízení vlády č. 21/2003 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, a to konkrétně i 

na ochranu dýchacích orgánů. Osobní ochranný prostředek určený k ochraně dýchacích 

orgánů musí být schopen dodávat uživateli dýchatelný vzduch, je-li vdechované ovzduší 

znečištěno nebo má nedostatečnou koncentraci kyslíku. Dýchatelný vzduch dodávaný 

uživateli prostřednictvím osobního ochranného prostředku musí být získáván vhodnými 

prostředky, například ochranným zařízením nebo přístrojem pro dodávku 

ze neznečištěného zdroje prostřednictvím hadic. Použité materiály a ostatní součásti 

těchto druhů osobních ochranných prostředků musí být zvoleny nebo navrženy a 

uspořádány tak, aby zajistily uživateli přiměřené dýchání a hygienu dýchání po dobu 

nošení, za předpokládaných podmínek používání. Hermetická těsnost lícnicové části a 

pokles tlaku při vdechování musí udržovat průnik škodlivin ze znečistěného ovzduší 

dostatečně nízký, aniž by nepříznivě ovlivnily zdraví nebo hygienu uživatele. Osobní 

ochranný prostředek musí být opatřen identifikační značkou výrobce a podrobnostmi 

charakteristik tohoto typu prostředku, které ve spojení s pokyny pro používání umožní 

školenému a kvalifikovanému uživateli správné použití osobního ochranného 

prostředku. Pokyny výrobce musí v případě filtračních zařízení rovněž udávat mezní 

datum pro skladování nového filtru v jeho původním balení [2]. 

 

1.2.1 PEL 

 Přípustný limit pro vystavení zaměstnance chemické látce, popřípadě prachu, je  

celosměnový časově vážený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním 

ovzduší, jimž může být zaměstnanec, podle současného stavu znalostí, vystaven v 

osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní doby, aniž by u něho došlo i při 
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celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jeho pracovní schopnosti a 

výkonnosti. Přípustný expoziční limit je stanoven pro práci, při které průměrná plicní 

ventilace zaměstnance nepřekračuje 20 litrů za minutu během osmihodinové směny. 

Koncentrace chemické látky nebo prachu v pracovním ovzduší, jejímž zdrojem není 

technologický proces, nesmí překročit 1/3 jejich přípustných expozičních limitů. 

 

Pro stanovení úprav PEL platí: 

 20 litrům minutové ventilace a 100 % hodnotě PEL odpovídají průměrné 

minutové výkony 11,7 kJ/min (195,0 W) - netto, 40 litrům minutové ventilace 

a 50 % hodnotě PEL odpovídají průměrné minutové výkony 26,4 kJ/min 

(440,0 W) – netto; 

 při hodnotě plicní ventilace 40 litrů za minutu odpovídá hodnota PEL 50 % 

hodnoty PEL platné pro plicní ventilaci 20 litrů za minutu; pro plicní 

ventilace mezi 20 a 40 litry za minutu se určí podíl PEL lineární interpolací. 

 

Lineární interpolace pro výpočet PEL 

 Představíme-li si přímku mezi limitními body PEL určenými pro plicní ventilaci 

mezi 20 až 40 litry za minutu, nalezneme na ní limitní hodnotu PEL pro plicní ventilaci 

v daném rozsahu.  

 

2040
*)20( 4020

40

PELPEL
XPELPELx  

 

PELx -  hledaná koncentrace PEL dané látky určena v rozsahu plicní ventilaci 20 až 40

 [l/min]; 

PEL20 - definovaná koncentrace PEL dané látky pro plicní ventilaci 20 [l/min]; 

PEL40 – poloviční hodnota PEL20.  

 

1.2.2 NPK-P 

 Nejvyšší přípustná koncentrace je taková koncentrace chemické látky, které 

nesmí být zaměstnanec v žádném úseku směny vystaven. Při hodnocení pracovního 

ovzduší lze porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací dané chemické látky časově 

vážený průměr koncentrací této látky měřené po dobu nejvýše 15 minut. Takové úseky 
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s vyšší koncentrací smí být během osmihodinové směny nejvýše čtyři, a musí být 

hodnoceny s odstupem nejméně jedné hodiny. 

 

1.2.3 Přípustný expoziční limit PEL a NPK-P 

 Jde-li o dvě nebo více látek, které působí na týž orgánový systém, předpokládá 

se, že působí kumulačním účinkem. Součet poměrů jejich naměřených koncentrací k 

jejich PEL nebo NPK-P nesmí přesahovat „1“ [6][21]. 

 

1
91,15004 26,19

22

3

3

2

2

1

1 SOCOCO

PEL

k

PEL

k

PEL

k

 

1
82,32502095,130

22

3

3

2

2

1

1 SOCOCO

PNPK

k

PNPK

k

PNPK

k
 

 

k1, k2 až kn - naměřené koncentrace jednotlivých látek; 

PEL1, PEL2 až PELn - stanovené hodnoty PEL jednotlivých látek; 

NPK-P1, NPK2 až NPK-Pn - stanovené hodnoty NPK-P jednotlivých látek. 

 

 Chceme-li měřit limitní hodnoty PEL a NPK-P pracovního ovzduší, musí být 

zajištěna správnost měřícího postupu.  Metodu měření lze posuzovat za správnou, 

pokud celková správnost odpovídajícího odhadu relativní chyby nepřesáhne ± 25%. 

Tato měřící metoda musí být již ověřena v podmínkách praxe [3]. 

 

1.3 Vyhlášky 

 Vnitřní ovzduší lze definovat jako ovzduší, které nemá přímé spojení s ovzduším 

venkovním a nebo je natolik ovlivňováno vnitřními zdroji a aktivitami, že se významně 

liší od ovzduší venkovního. Může mít zcela odlišné, často specifické mikroklima. 

Na základní úrovni pak lze vnitřní prostředí rozdělovat na pracovní, řešené Nařízením 

vlády č. 361/2007 Sb., a na nepracovní. Do nepracovního spadá široké spektrum typů 

prostředí od bytů, přes dopravní prostředky až po tzv. pobytové prostory spadající pod 

Vyhlášku MZ ČR č. 6/2003 Sb.. 
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 Požadavky na hygienické limity chemických ukazatelů na vnitřní ovzduší staveb 

jsou splněny v případě, když střední hodnota hodinové koncentrace zjišťované látky v 

měřeném intervalu je za standardních podmínek menší nebo rovna limitní koncentraci. 

V našem případě dle Tab. 2 Limitní koncentrace chemických ukazatelů ve vnitřním 

prostředí staveb. 

 

Tab. 2 Limitní koncentrace chemických ukazatelů ve vnitřním prostředí staveb [7] 

  μg m
-3

 ppm 

O2 - - 

CO  5000 4,365 

SO2 - - 

CO2 - - 

 

 Za trvalý pobyt se považuje výskyt osob ve vnitřním prostoru, který trvá více 

než jednou týdně déle než 4 hodiny a v tomto rozmezí se pravidelně opakuje [3], [7].  

 

1.4 Normy 

 Základní požadavky na výrobce vyplývají z nařízení vlády č. 495/2001 Sb., 

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, dále mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, což vyplývá 

ze zákoníku práce. Toto nařízení vlády přebírá požadavky evropské směrnice 

89/656/EHS a postupy spolu s požadavky uplatňované v České republice jsou proto 

plně kompatibilní s ostatními státy v Evropské unii. Tato Evropská směrnice udává v 

platnost řadu norem, jenž jsou zaměřeny na bezpečnost a ochranu zdraví při práci [4], 

[6].  

 

 Technické požadavky na autonomní kyslíkové dýchací přístroje s uzavřeným 

dýchacím okruhem stanovuje ČSN EN 145, jež jednotlivé přístroje zařazuje do 

typových tříd  (viz Tab. 3). Jednotlivé třídy jsou rozděleny podle doby nasazení a podle 

tlaku vdechovaných vzdušin. Jednotlivé třídy jsou omezeny maximálně dovolenou 

hmotností.  
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 Mimo jiné se ČSN EN 145 zabývá konstrukcí, pracovními tlaky, teplotní 

odolností materiálů, praktickými zkouškami nošení a fyziologickými požadavky na 

kyslíkovou dýchací techniku využívající O2 jako zásobu stlačeného dýchacího média. V 

neposlední řadě dbá na jednoduchou údržbu, nezaměnitelnost komponentů mezi sebou 

navzájem a další požadavky na jednotlivé komponenty.   

 

1.4.1 Laboratorní měření 

 Laboratorní měření probíhá před praktickou zkouškou nošením. S ohledem na 

funkčnost a kavitu vdechovaných vzdušin probíhá měření na umělých plicích, jimiž se 

sleduje jímavost CO2 a dýchací odpor přístroje. Umělé plíce v podstatě napodobují 

základní fyziologický proces výměny O2 za CO2. Přesný princip postupu měření je 

popsán v kapitole 1.4.3. 

 

1.4.2 Praktická zkouška nošením 

 Každý nový kyslíkový dýchací přístroj prochází praktickými zkouškami, které 

se přibližují použití v praxi. Tyto praktické zkoušky slouží ke zjištění nedostatků 

přístroje, které nelze zjistit laboratorním měřením.  

 

 V době, kdy dojde k odložení přístroje uživatelem, nebo když vdechovací odpor 

dosáhne 3,5 kPa, podíl O2 ve vdechovaném vzduchu musí být nejméně 21 % obj. a 

Tab. 3 Třídy kyslíkových dýchacích přístrojů se stlačeným plynem [1] 

Třída 

 

Jmenovitá 

doba 

použití 

Maximální 

hmotnost 

přístroje 

podtlakového přístroje přetlakového přístroje [h] [kg] 

1N 1P 1 12 

2N 2P 2 16 

4N 4P 4 16 
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podíl CO2 nesmí překročit 3 % obj. Praktické zkoušky nošením musí být prováděny 

nejméně se dvěma přístroji a čtyřmi zkušebními osobami. 

 

1.4.3 Umělé plíce 

 Využívají se k laboratornímu měření dýchacího odporu, jímavosti CO2, 

stanovení vlhkosti a teploty vdechovaných vzdušin. Umělé plíce jsou sestrojeny podle 

požadavků ČSN EN 145. Systém umělých plic spolu s kyslíkovým dýchacím přístrojem 

tvoří tzv. uzavřený okruh. Princip výměny vzdušin v daném uzavřeném okruhu spočívá 

v tom, že je zde zabudována přečerpávací komora, která za využití zpětných ventilů 

imituje a usměrňuje nádech s výdechem.  Propojení přístrojů spočívá v těsném spojení 

mezi spojkou (připojovací stanoviště na umělých plicích) a centrální přípojkou 

(propojující nádechovou a výdechovou hadicí z kyslíkového dýchacího přístroje s 

celoobličejovou maskou). Před připojením kyslíkového přístroje k umělým plicím 

proběhne proplach. Ten zajistí pročištění a vyplnění vnitřního okruhu O2. Po připojení 

centrální přípojky s umělými plícemi muže začít přečerpávání vzdušin, které simuluje 

výdech a nádech skutečných lidských plic za využití podtlaku a přetlaku. Takto dochází 

k přečerpání předem definovaného množství vzdušin za minutu v uzavřeném okruhu 

umělých plic a kyslíkového dýchacího přístroje. Během této cirkulace vzdušin dochází 

při výdechu umělých plic k obohacení vzdušin o CO2 (dle Tab. 4). Posléze vzdušiny 

směřují do kyslíkového přístroje, kde dochází k pohlcení CO2 v pohlcovači a posléze 

k obohacení vzdušin o O2, jenž se přidává stálou dávkou do směšovacího vaku. Z 

důvodu zachování látkové bilance dochází v umělých plicích po smísení přídavku CO2  

s ostatními vzdušinami k odsátí vzdušin rovnající se přídavku CO2. Při každém nádechu 

a výdechu dochází ke kontinuálnímu odběru vzdušin, jež se analyzují a posléze vrací 

zpět do uzavřeného okruhu. 

 

 Měření dýchacího odporu v okruhu se musí provést ve spojovacím místě mezi 

umělými plícemi a dýchacím přístrojem, a to tlakoměrem bez setrvačníku. Následující 

Tab. 5 popisuje požadavky na měření dýchacího odporu. 

Tab. 4 Koncentrace CO2 při měření na umělých plicích [1] 

Třída 
přístroje 

Minutová ventilace 

Přídavek 
CO2  

Koncentrace CO2 
ve 

vydechovaném 
vzduchu [obj.%] 

Doba 
zkoušky 

Max. limit CO2 
v při nádechu 

[l/min] [h] [obj.%] 

4N/4P 
25 zdvihů/min při 

objemu zdvihu 2,0 l 
1,35 4,5 4,0 2,0 
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1.5 Řád chemické služby 

 Řád chemické služby zařazuje autonomní kyslíkový dýchací přístroj 

s uzavřeným okruhem jako prostředek individuální ochrany a dále odkazuje na normu 

ČSN EN 132 a nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o státním odborném dozoru nad  

bezpečností práce, jenž byl zrušen a nahrazen zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy a k zákoníku práce, jehož dalším navazujícím prováděcím 

předpisem je nařízení vlády č. 361/2007.. 

 

 Pod pojmem ,,Autonomní dýchací kyslíkový přístroj s uzavřeným okruhem“ 

(izolační dýchací přístroj kyslíkový) se rozumí dýchací přístroj, který zachycuje CO2 

z vydechovaných vzdušin a zároveň regeneruje vdechované vzdušiny O2. O2 je buď 

dodáván z tlakové láhve, nebo je chemicky vyvíjen. 

 

 Dále zde řád popisuje pojmy NPK-P a PEL, jenž jsou definovány v odstavcích 

1.2.1 a 1.2.2. 

 

  

Tab. 5 Dýchací odpor u přetlakového přístroje [1] 

Minutová ventilace Doba trvání zkoušky 
Naměřené hodnoty u 
přetlakového přístroje 

[l/min] [min] [Pa] 

50 (25 zdvihů/min při 
objemu zdvih 2,0 l) 

60 0 až 700 

75 (30 zdvihů/min při 
2,5 l) 

5 0 až 1000 

 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb06309
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 Izolační dýchací přístroje smí používat pouze uživatel dýchací techniky, jenž 

musí splnit následující podmínky: 

 poslední zdravotní prohlídka nesmí být starší než 12 měsíců, 

 prokázání odborné znalosti a praktické dovednosti pro jejich používání, 

 absolvování předepsaných školení a praktického výcviku s izolačním dýchacím 

přístrojem. 

 

 Izolační dýchací přístroje nesmí používat uživatel dýchací techniky, 

 který se subjektivně necítí dobře, 

 který požil alkoholický nápoj nebo psychotropní látku, 

 jehož úprava zevnějšku není z hlediska použití prostředku bezpečná, 

 těhotná příslušnice a příslušnice do konce devátého měsíce po porodu. 

 

 Izolační dýchací přístroje mohou používat pod dohledem uživatele dýchací 

techniky také osoby, které nejsou uživateli dýchací techniky, a to v případě hrozí-li 

nebezpečí z prodlení při záchranných pracích.  

 

 Předpokládané znalosti uživatele kyslíkové dýchací techniky jsou: 

 znalost své průměrné spotřeby dýchacího média v dýchacím přístroji, který 

jednotka PO používá a umět vypočítat, po jakou dobu mu vydrží momentální 

zásoba vzduchu v TL při průměrné spotřebě, která závisí na momentální situaci 

a druhu zátěže; 

 při zásahu sledovat čerpání zásoby dýchacího média svého izolačního dýchacího 

 přístroje, přičemž činnosti na místě zásahu ukončit včas tak, aby zásoba 

 dýchacího média byla dostatečná pro zpáteční cestu i pro provedení případné 

 dekontaminace (zásobou dýchacího média pro zpáteční cestu rozumíme 

 dvojnásobek objemu dýchacího média spotřebovaného k cestě na místo 

 nasazení); 

 použít v rámci zásahu nebo odborné přípravy autonomní dýchací kyslíkový 

přístroj s uzavřeným okruhem nejméně jednou za 12 měsíců, pokud je jimi 

jednotka PO vybavena. 
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 Dle řádu chemické služby celková doba použití izolačního dýchacího přístroje je 

kromě kapacity tohoto přístroje omezena individuálními dispozicemi každého uživatele 

dýchací techniky, přičemž celková doba použití autonomního dýchacího kyslíkového 

přístroje s uzavřeným okruhem nesmí překročit 4 hodiny v rozmezí 24 hodin [5]. 
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2 Dräger BG4 

 Obchodní název je Dräger PSS BG 4 a označení podle normy ČSN EN 145 / O2 

/ 4P. Dle této normy se jedná o /kyslíkový/ čtyřhodinový přetlakový přístroj. 

 

 Dräger BG 4 je přetlakový kyslíkový regenerační izolační dýchací přístroj s 

uzavřeným okruhem dýchání. Natronový pohlcovač zbavuje CO2 z vydechovaných 

vzdušin. Zásobu O2 zajišťuje tlaková láhev. Jedná se o reálného nástupce Dräger BG 

174. Dýchací okruh vychází z koncepce Dräger BG 174, přičemž základní funkce jsou 

stejné. Liší se od sebe v následujících bodech: 

 kryt přístroje je z plastu; 

 krční vyvedení hadic; 

 natronový pohlcovač; 

 změna v redukčním ventilu, ve stálé dávce a přetlakovém ventilu; 

 trvalý přetlak tvořený tlačením pružin přes přítlačnou destičku na vak; 

 do okruhu byl vložen chladič; 

 manometr byl nahrazen dokonalejším přístrojem zvaným „Bodyguard“. 
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Obr. 2 Schéma a proudění vzdušin v přístroji Dräger BG 4 [15] 
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 Vysvětlivky k Obr. 2: (1) celoobličejová maska; (2) spojka;  (3) výdechová 

hadice; (4) prachové sítko; (5) pohlcovač CO2; (6) dýchací vak; (7) pojistný ventil; (8) 

minimální ventil; (9) chladič dýchacího vzduchu; (10) ventil pro konstantní dávkování; 

(11) nádechová hadice; (12) vypouštěcí ventil; (13) kyslíková láhev; (14) ventil láhve; 

(15) redukční ventil; (16) spínací skříňka; (17) Bodyguard; (18) senzor. 

 

 Po otevření proběhne autotest přístroje a v lahvovém ventilu dochází 

k automatické aktivaci monitoru a displeje na bodyguardu (tlak v láhvi se znázorňuje 

jak analogově, tak i digitálně). Funkčnost přístroje je signalizována akusticky 

(pípnutím) a zeleným rozsvícením displeje. V případě poruchy nastává signalizace 

červeným světlem a hlučným varovným signálem.  

 

 Přístroj je přetlakový, a to díky dvěma pružinám, které stlačují dýchací vak. Aby 

nedošlo k poškození přístroje či dýchacího vaku, sepne se pojistný ventil, jenž se spíná 

při vytvoření přetlaku v hodnotách 400 až 700 [Pa]. K samotnému sepnutí dochází 

z důvodu nárůstu tlaku v nádechovém vaku, přičemž vak stlačují pružiny, jimiž je 

vytvářen v přístroji přetlak. Vak zvětšuje svůj objem, až stlačí pružiny do úrovně 

přetlakového ventilu a následně dojde k jeho spuštění. Přetlak je odstraněn vypuštěním 

vzdušin mimo vnitřní okruh do okolní atmosféry. 

 

 Stejně jako Dräger BG 174, tak Dräger BG 4 má tři okruhy, které zabezpečují 

dostatečný přísun O2. Ventil pro konstantní dávkování dodává do okruhu stálou dávku 

1,5 až 1,9 [l/min]. Při vzrůstající zátěži, tudíž větší spotřebě kyslíku, nastává pokles 

tlaku v uzavřeném okruhu, jenž se projeví poklesem přítlačné desky až ke spínací 

skříňce. Právě to má za následek sepnutí spínací skříňky, která aktivuje minimální 

ventil, jenž dodává O2 po dobu sepnutí spínací skříňky 80 [l/min]. Tato situace nastává, 

pokud klesající tlak v uzavřeném okruhu dosáhne hodnot od 250 [kPa] až do 10 [kPa]. 

Za extrémních situací může také dojít k subjektivnímu pocitu nízké koncentrace O2 

v uzavřeném okruhu. Proto existuje červené tlačítko obtokového ventilu, který po dobu 

stisknutí dodává 50 [l/min] O2 z neredukovaného tlaku do vaku. 

 

 Natronový pohlcovač je zpravidla kovový obal s práškovou náplní natronového 

vápna. Obal pohlcovače se plní ručně, a to před použitím. Díky tomu, že se obal dá 

naplnit a posléze vysypat, slouží pro více použití. Tvar obalu si může výrobce 
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přizpůsobit podle umístnění ve svém přístroji. Natronové vápno obsahuje směs Ca(OH)2 

+ NaOH +CaCO3 (hydroxid vápenatý, hydroxid sodný, uhličitan vápenatý a u některých 

typů i indikátor vyčerpanosti – při vyčerpání zmodrá). Náplň natronového vápna 

pohlcuje CO2 a částečně i vodní páry, avšak oproti louhovému pohlcovači v daleko 

menší míře. Tento pohlcovač umožňuje krátkodobé přerušení dýchání, a to v řádech 

několika minut. Náplň tvoří natronové vápno, jenž má tvar bílých nebo našedlých 

granulí. Pokud v pohlcovači není indikátor vyčerpanosti, nelze použitou a novou náplň 

rozeznat. Následně po použití je nutné náplň z obalu vysypat, jinak by došlo k jejímu 

slepení. Dräger preferuje za jedinou možnou náplň do pohlcovače produkt s obchodním 

názvem DRÄGERSORB®400, jenž odpovídá pohlcovací hmotě na bázi Ca(OH)2. 

 

 Dříve, než je regenerovaný vzduch znovu vdechnut, prochází chladičem 

vzduchu, aby se snížila teplota vdechovaného vzduchu, a tím také minimalizovalo 

nepohodlí uživatele. Chladič vzduchu plníme ledem, gelem nebo je bez náplně. Na Obr. 

3 je znázorněn teplotní průběh vdechovaných vzdušin za použití chladícího gelu a ledu, 

popřípadě bez využití chladícího média [10], [12], [15]. 

 

 

Obr. 3 Rozdíl teplot vdechovaných vzdušin u typu Dräger BG 4 [20] 

 

 

 Přetlak v dýchacím okruhu zabraňuje okolnímu vzduchu, aby se dostal do 

systému a tvoří se pomocí dvou pružin, které tlačí na štítek (zpevněná část) umístněný 

na vaku. 

 



18 

 

 Krční vyvedení hadic znesnadňuje nasazování přístroje, jelikož tento proces 

musí být prováděn oběma rukama. Uživatel musí obě ruce protáhnout skrz ramenní 

popruhy a zvednout přístroj nad sebe. Celý přístroj musí převrátit přes hlavu, tudíž 

potřebuje poměrně veliký svislý prostor pro manipulaci s přístrojem. Totéž platí při 

procesu snímání přístroje z těla. Potřeba většího manipulačního prostoru znesnadňuje 

zásah v úzkých chodbách a štolách, kde si často uživatel snímá z těla dýchací přístroj a 

tlačí ho před sebou. Díky tomuto vyvedení hadic nemohou záchranáři nosit břemena na 

rameni, jelikož by mohlo dojít ke změně jejich profilu, a to by mělo za následek zvýšení 

dechových odporů, dokonce by to mohlo vézt až k zablokování průchodnosti vzdušin. 

Výhodou je, že ve spojce jsou umístněny nádechové a výdechové ventily. Takovéto 

umístnění ventilů umožňuje jejich snazší otevření, tudíž je menší potřeba 

vydechovaných vzdušin pro usměrnění výdechu. Dechový odpor při nádechu činní 0 

[Pa] a při výdechu 700 [Pa].  

 

 Přístroj není určen pro užívání pod vodou, ale v záchranářské praxi vyloučit 

kontakt s vodou nelze (hašení, zatopené důlní průchody). Proto jej HBZS v Ostravě 

podrobila náročné zátěžové zkoušce v bazénu. Výsledky jsou plně vyhovující a krytí 

proti vodě je spolehlivé [10], [12], [15]. 

 

 Elektronický monitorovací systém zahrnuje jednotku vysokotlakého senzoru (v 

centrálním ventilu), spínací skříňku a přístroj Bodyguard. Tento systém měří tlak 

v kyslíkové láhvi, ukazuje tento tlak na přístroji Bodyguard, testuje a monitoruje 

správnou funkci přístroje Dräger BG 4 a aktivuje výstrahu, pokud je dosaženo 

zbytkového tlaku (5,5 MPa) nebo když se vyskytne porucha. Přístroj Bodyguard 

zabezpečuje soustavné monitorování zařízení Dräger BG 4 a pohybu uživatele. Má tyto 

funkce: 

 monitorování dostupného tlaku kyslíku v přístroji; 

 vypisování zbývající doby použití do aktivace výstrahy nízkého tlaku; 

 pohybový senzor a jednotka automatického tísňového signálu; 

 žluté tlačítko pro aktivaci manuálního tísňového signálu; 

 zobrazování kapacity baterie; 

 prosvícení displeje; 

 sepnutí varovného signálu při tlaku 5,5 MPa, měření O2 probíhá v tlakové láhvi; 
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 měření okolní teploty; 

 osvědčení o vnitřní bezpečnosti (signalizace zavřené a otevřené tlakové láhve), 

 v rozmezí 200 až 40 [bar] v tlakové láhvi nepřesnost měření bodyguarda činní ± 

4 [bar] a v rozmezí 0 až 40 jen -0,5 [bar] [10], [12], [15]. 

 

Obr. 4 Koncentrace CO2 při nádechu na umělých plicích [16] 

 

Tab. 6 Technická data kyslíkového dýchacího přístroje Dräger BG 4 [12] 

vodní objem ocelové tlakové láhve [l] 2 

plnící tlak kyslíku v ocelové láhvi [MPa] 20 

celková zásoba kyslíku při tlaku 20 MPa [l]                                 400 

stálá dávka kyslíku [l/min] 1,25 

ochranná doba při středně těžké práci [h] 4 

obsah nádechového vaku [l] 5,5 

maximální zásahová hmotnost s láhví a chladičem [kg] 14 

velikost přístroje [mm] 595x450x145 

redukovaný tlak na [MPa] 0,4 

 

 

Obr. 5 Koncentrace O2 při nádechu na umělých plicích [16] 
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Obr. 7 Koncentrace CO2 při výdechu na umělých plicích [16] 

 

  

Obr. 6 Koncentrace CO2 při nádechu na umělých plicích [16] 

 

 

2.1 Inovace u Dräger BG 4 

 Přístroj Dräger BG 4 s panoramatickou maskou nachází využití k různým 

účelům u těžebních záchranných týmů, hasičů a ostatních skupin (např. vláda a 

průmysl). Zkušenosti získané během používání a údržby přístroje ukázaly prostor pro 

jeho zlepšení. Firma Dräger chce naplnit očekávání zákazníků, a tudíž tento přístroj 

inovuje, aby byl uživatelsky jednodušší, snadnější na údržbu a spolehlivější.  

 

 Během užívání tohoto dýchacího přístroje došlo k devíti vylepšením, jenž jsou 

znázorněna na Obr.  8. 
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Obr. 8 Abgreid Dräger BG 4 [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 První v řadě proběhla výměna minimálního ventilu.  Účelem bylo zvýšit 

odolnost vůči korozi díky novému pokovení a novým oblým obrysům snižujícím 

dopadající účinky na dýchací vak. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Svorka pro ventil minima zaznamenala přeměnu k lepšímu, a to především 

směřující ke zjednodušení manipulace a trvanlivosti materiálu. 

        Původně           Nově 

Obr. 9 Výměna minimálního ventilu [9] 
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   Původně       Nově 

Obr. 11 Inovace svěrky pohlcovače a chladiče [9] 

 

 

 Svěrka pohlcovače na CO2 a chladiče docílila změn k lepšímu s ohledem na 

trvanlivost pružiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propojení dýchacích hadic s kyslíkovým dýchacím přístrojem prošlo změnou 

velikosti otvoru. Tato změna vedla k lepší funkčnosti pohlcovače a chladiče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Původně  

 

Nově 

Obr. 10 Obměna svorky pro ventil minima [9] 

 

Obr. 12 Původní spojení dýchací hadice s přístrojem [9] 
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   Původně             Nově 

Obr. 13 Barevné překrytí ostrých hran pružin [9] 

 Ostré konce hran pružin se obalily, což pomohlo k bezpečnějšímu provozu a 

barevné provedení napomohlo k identifikaci přístrojů exportovaných do celého světa.  

 

 Jednorázové pohlcovače se skladovaly s neporušenou pečetí, jenž se skládá 

z přilepeného štítku. Lepidlo a papírový štítek dříve zůstávaly na těsnění pohlcovače, a 

proto se nyní  balí jednorázový pohlcovač do uzavřeného vaku.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 U zamykacího mechanismu krytu v minulosti docházelo k zapadání šroubů do 

západek v rukojeti. Nyní šrouby procházejí skrze rukojeť a jsou zabezpečeny matkou a 

štítkem na spodní části držadel. 

 

 

 

 

 

 

 

        Původně              Nově 

Obr. 14 Balení jednorázových pohlcovačů [9] 
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 K dalším změnám došlo v oblasti spojení tlakové redukce. Nyní výztužný „plát“ 

posiluje krytí v oblasti tlakové redukce a snižuje pnutí krytu. 

 

 Poslední vylepšení spočívá ve vylepšeném bodyguardu. Ten obsahuje nový 

software a prodlužuje životnost baterií. 

 

3 Fyzikální experiment 

 Dne 10. března 2012 proběhl zátěžový experiment v areálu OKD, HBZS, a. s. se 

sídlem v Ostravě – Radvanicích. Experiment byl zaměřen na kvalitu vdechovaných 

vzdušin při eskalující zátěži příslušníků záchranných sborů v kyslíkovém dýchacím 

přístroji Dräger BG 4. 

 

 

Původně 

 

Nově 

Obr. 15 Zamykací mechanizmus [9] 

 

 

Obr. 16 Zamykací mechanizmus [9] 

 

 

     Původně        Nyní 

Obr. 17 Posílení oblasti spojení tlakové redukce [9] 
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 Cílem experimentu bylo stanovit složení vdechovaných vzdušin při fyzické 

zátěži se zaměřením na koncentraci CO, CO2 a SO2. Smyslem práce bylo navrhnout 

způsob měření těchto fyzikálních hodnot a prakticky jej odzkoušet. 

 

 Při experimentu byla použita následující měřící aparatura: infračervený 

analyzátor 7500 [13], APSA-370 analyzátor, [18], Finger Pulse Oximeter Meditech 

FoS2 [19]. 

 

3.1 Cíle a popis experimentu 

Místo konání experimentu: HBZS se sídlem v Ostravě 

Lihovarská 10/1199  

716 03 Ostrava – Radvanice 

Datum: 10. 3. 2010 

Čas:  8:30 – 11:00 

 

Zúčastněné osoby, kontakty (a jejich funkce při experimentu): 

 

 Bc. Jaroslav Provázek (technik sestavující měřící aparaturu a zajišťující  

     část měřených  dat –koncentrace CO a CO2 ) 

 

 OKD, HBZS, a.s. – hlavní mechanik 

 tel:  +420 596 258 225 

 fax:  +420 596 232 719 

 mobil:  +420 606 720 612 

 email: provazek@hbzs-ov.cz 

 web: http://www.hbzs-ov.cz   

 

Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.  (vedoucí diplomové práce, dozor pro oblast   

     manipulace s dýchacím přístrojem Dräger BG-4) 

 

http://www.portablenebs.com/oximeters.htm
http://www.portablenebs.com/oximeters.htm
https://email.seznam.cz/redir?hashId=1332846945&to=http%3a%2f%2fwww%2ehbzs%2dov%2ecz%2f
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 VŠB – Technická univerzita Ostrava 

 Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 Katedra požární ochrany (030) 

 Lumírova 13/630 

           700 30  Ostrava – Výškovice 

 Česká republika 

 Tel.:   + 420 59 732 2893 

 ondrej.zavila@vsb.cz  

 

Eduard Ježo    (technik zajišťující měření a vyhodnocení – SO2) 

 

 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

 Oddělení faktorů prostředí 

 Partyzánské náměstí 7 

 702 00 Ostrava 

 tel.:    +420 596 397 217 

 mob.: +420 606 666 124 

 IČO: 71009396 

 DIČ: CZ71009396 

  

 testovaný hasič – proband č.1 

 testovaný hasič – proband č.2 

 testovaný hasič – proband č.3 

 testovaný hasič – proband č.4 

 

  

mailto:ondrej.zavila@vsb.cz
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Cíle experimentu: 

 zjištění složení vdechovaných vzdušin v kyslíkovém dýchacím přístroji Dräger 

BG 4 při pravidelně narůstající zátěži (konkrétně koncentrace plynů CO, CO2 a 

SO2); 

 ověření metody navrhující odběr vzorků z polomasky za využití ploché jehly. 

 

3.2 Popis použité měřící aparatury a další vybavení 

Použitá měřící aparatura: 

 ASPA-370 analyzátor:  zařízení pracuje na principu UV   

      fluorescence s měřením koncentrace SO2  

      (nepřesnost měření uvedená výrobcem činní 

      ±1% z rozsahu měření 0 až 50 ppm); 

 

 Infračervený analyzátor 7500: infračervený analyzátor měří koncentrace  

      CO a CO2 (nepřesnost měření činní ±1%  

      z celkové škály; rozsah měření u CO =  

      0 až 40 % a u CO2 = 0 až 70%); 

 

 Finger Pulse Oximeter Meditech FoS2: přístroj měřící tepovou frekvenci  

      srdeční činnosti a saturaci O2 v krevním  

      řečišti (rozsah saturace O2 je 70 až 100%  

      při tom nepřesnost měření v rozsahu 80  

      až 100% = ±1% a u rozsahu 70 až 79% =  

      ±3%; přesnost měření u tepové frekvence je 

      mezi 30 až 100 tepy = ±2 tepy a v rozmezí  

      101 až 235 tepů činní ±2%). 

 

 

 

 

 

 

http://www.portablenebs.com/oximeters.htm
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Podpůrné vybavení potřebné k experimentu: 

 DYNAVIT CONDITRONIC 33: bicyklový ergometr umožňující přesné  

      dávkování fyzické zátěže (W) s přesností  

      ±5 % ze jmenovité zátěže; 

 

vzorkovnice:    pytlík z transparentního PVC o obsahu  

    0,5 [l] sloužící k odběru vzorků vzdušin, 

    jenž jsou na příslušných analyzátorech  

    následně vyhodnoceny; 

  

 hadice :    spojovací materiál propojující vzorkovnici  

      s plochou jehlou, přičemž její materiál se  

      skládá z transparentního PVC o vnitřním  

      průměru 4mm; 

  

 ruční prosávací pumpa:  vhodná k usměrnění odebíraných vzorků od 

      ploché jehly do vzorkovnice    

      (vulkanizovaný kaučuk);  

  

 plochá jehla:    zploštělá jehla sloužící k odběru vzdušin  

      z polomasky; 

 

 svorky:    kovové prostředky uzavírací hadice a plné  

      vzorkovnice.    

 

Použité kyslíkové přístroje: 

 typ přístrojů:     Dräger BG 4; 

 

pohlcovače:    jednorázový pohlcovač CO2 se 4   

      hodinovou ochranou pracovní dobou  

      naplněn směsí sorbentu    

      RÄGERSORB®400, tyto pohlcovače byly  

      vyrobeny v září roku 2009 s dobou   

      použitelnosti do března 2014; 
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Tab. 7 Fyziologické hodnoty jednotlivých probandů a jejich vybavení 

 
Číslo 

přístroje 

Výška 

[cm] 

Váha 

[kg] 
Kuřák Přístroj 

proband 

č.1 
č. 86 180 73 ANO Dräger BG 4 

proband 

č.2 
č. 92 187 107 NE Dräger BG 4 

proband 

č.3 
č. 91 175 72 NE Dräger BG 4 

proband 

č.4 
č. 94 192 92 NE Dräger BG 4 

 

 

Obr. 18 Gelová náplň chladiče vdechovaných vzdušinu v zařízení Dräger BG 4 během 

experimentu 

 

 

  

 kyslíkové tlakové láhve:  ocelová konstrukce s objemem 2 [l]   

      plněna  na 20,1 až 20,8 [MPa]; 

  

 chlazení:    vdechované vzdušiny jsou chlazeny   

      pomocí tvarovatelných gelů, které se  

      vkládají do chladiče vdechovaných vzdušin. 
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Princip měřící soustavy: 

 Jelikož analyzátory nepracují na principu kontinuálního vyhodnocování vzorků, 

proto se odebíraly vzorky vdechovaných vzdušin do vzorkovnice a posléze byl jejich 

obsah analyzován. Tato vzorkovnice o objemu 0,5 [l]  slouží jako rezervoár pro 

skladování a následné vyhodnocení obsahu vzdušin, jimiž je naplněn. K odběru vzdušin 

posloužila plochá jehla, ruční prosévací pumpa a další materiál určený k propojování a 

uzavírání jednotlivých dílů sestavy. Plochá jehla byla zavedena mezi lícnicovou částí 

masky a tváří probanda až do polomasky, kde odebírala za pomocí ruční prosávací 

pumpy vdechované vzdušiny, jenž následně plnily vzorkovnici. Při odběru vzorku 

musel proband zadržet dech, jelikož cílem experimentu bylo zjistit složení 

vdechovaných vzdušin. Kovové svorkovnice uzavíraly jednotlivé hadičky a 

vzorkovnice, aby nedošlo k úniku či kontaminaci odebíraných vzorků vdechovaných 

vzdušin.  

 

3.3 Průběh experimentu 

 Před zahájením experimentu došlo ke zvážení a přeměření probandů, kontrole 

kyslíkového dýchacího přístroje a sestavení soustavy odebírající vzorky vdechovaných 

vzdušin. Tato sestava byla již úspěšně prověřena při certifikaci sebezáchranných 

kyslíkových přístrojů. 
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 Přístroj Dräger BG 4 byl nastartován dle pravidel uživatelské (laické) kontroly 

(viz. platný Řád chemické služby).  

 

 Probandi byli oblečeni ve sportovním prodyšném oblečení či jen ve spodním 

prádle a na nohou měli sportovní obuv. Každý z nich měl jak stejný typ kyslíkového 

dýchacího přístroje, tak i pohlcovače a celoobličejové masky.  

 

 Po nasazení kyslíkového dýchacího přístroje došlo k odečtu tlaku v láhvi 

z Bodyguardu. Následně probandi vykonávali práci na zátěžovém bicyklovém 

ergometru. Zátěž při probíhajícím experimentu trvala 30 minut. Základní zátěž činila 20 

[W]. Po každé 3. minutě došlo k navýšení o 20 [W]. Tak tomu bylo až do dosažení 

zátěže 200 [W]. K ukončení experimentu došlo po 30 minutách na zátěžovém 

ergometru. 

 

 

Obr. 19 Odebírací soustava při jízdě na zátěžovém ergometru 

 

Soustava odebírající vzorky se skládá z ploché jehly (1), kovových svorek (2), ručně 

prosévací pumpy (3) a vzorkovnice (4). 

 

 



32 

 

 U každého probanda došlo během zátěžového experimentu k odběru dvou 

vzorků, a to v 15. a 30. minutě. Objem jednoho vzorku činil 0,5 [l]. Tyto vzorky byly 

uchovávány ve vzorkovnici a  následně vyhodnoceny v analyzátorech na obsah CO, 

CO2 a SO2. V průběhu celého pokusu byly odebrány vzdušiny o objemu 2 [l].  

 

 Během zátěžového experimentu probíhalo u jednotlivých probandů měření 

tepové frekvence a sycení O2 v krevním řečišti za pomocí přístroje Finger Pulse 

Oximeter Meditech FoS2.  

 

 

3.4 Naměřená data 

 Tab. 8 zobrazuje naměřená data ze zátěžového experimentu a uvádí limity dle 

platných právních norem. Z tabulky je zřejmé překročení stanovených limitů. 

 

Obr. 20 Měřeni tepové frekvence a saturace kyslíku v krvi 

http://www.portablenebs.com/oximeters.htm
http://www.portablenebs.com/oximeters.htm
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Tab. 8 Naměřené hodnoty vdechovaných vzdušin v kyslíkovém dýchacím přístroji 

  

1. odběr 2. odběr 

CO CO2 SO2 CO CO2 SO2 

[ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] 

Proband 1 88 5900 0,0098 75 15100 0,0098 

Proband 2 4 700 0,0101 6 3500 0,0101 

Proband 3 8 5200 0,0095 8 10700 0,0093 

Proband 4 12 6900 0,0094 12 16300 0,0095 

Proband 1 NPK-P pro 

směs plynů 
0,910389014 1,178820317 

Proband 2 NPK-P pro 

směs plynů 
0,061167607 0,188351083 

Proband 3 NPK-P pro 

směs plynů 
0,271412664 0,491184449 

Proband 4 NPK-P pro 

směs plynů 
0,369878139 0,745603758 

PEL 
1)

 26,19 5004 1,91 26,19 5004 1,91 

NPK-P 
1)

 130,95 25020 3,82 130,95 25020 3,82 

NPK-P pro směs plynů 
1)

  ≤1  ≤1 

průměrný hodinový limit 

ve vnitřním prostředí 

staveb 
2)

 
4,365 - - 4,365 - - 

limity dle ČSN EN 145 
3)

 - 20000 - - 20000 - 

 

 

Legislativa: 

1) Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci; 

2) Vyhláška 6/2003 Sb. hygienické limity pro vnitřní prostředí pobytových 

místností; 

3) ČSN EN 145: 1997 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Autonomní 

dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem s tlakovým kyslíkem nebo se 

směsí tlakového kyslíku – Požadavky, zkoušení a značení. 
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Tab. 9 Naměřené hodnoty tepové frekvence a saturace O2 v krvi 

 

Měření saturace O2 v krvi a tepová frekvence v 

intervalech 

Počáteční 

tlak v O2 

láhvi 

Konečný 

tlak O2 v 

láhvi 

10 [min] 20 [min] 30 [min] [bar] [bar] 

proband 

č.1 
96 99 99 114 99 150 205 128 

proband 

č.2 
98 105 98 122 98 133 208 76 

proband 

č.3 
98 99 99 112 97 124 206 117 

proband 

č.4 
98 109 98 121 99 142 204 128 

 

 

3.5 Výsledky experimentu 

 Z Tab. 8 a Tab. 9 je patrné, že probandi vykonávali jmenovitou práci na 

bicyklovém ergometru s narůstající zátěží, při které klesá koncentrace O2 ve vdechovací 

části přístroje. Jedná se o poznatky ověřené z bakalářské práce. Děje se tak díky 

skutečnosti, že lidský organizmus s rostoucí zátěží spotřebovává větší množství O2, a to 

má za následek produkci většího množství CO2 při výdechu. Z výsledků lze 

konstatovat, že pohlcovač při daném režimu dýchání a zatížení organismu nestíhá 

pohlcovat CO2 ve vydechovaných vzdušinách, a tudíž vzrůstá koncentrace CO2 

v uzavřeném okruhu kyslíkového přístroje. Dle ČSN EN 145 nesmí koncentrace CO2 po 

dobu používání přístroje s maskou přesáhnout 2 % (20 000 ppm), teplota nesmí 

překročit 45 °C a koncentrace O2 nesmí poklesnout pod 21 obj. %. Tyto limity jsou 

určeny pro minutovou ventilaci 50 l/min a k těmto hodnotám se ani jeden z probandů 

nepřiblížil, i když minutová ventilace byla pravděpodobně překročena (nebylo snímáno 

žádným přístrojem, jedná se pouze o subjektivní názor). 

 

 Dle nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví 

při práci, byly překročeny expoziční limity chemických látek CO a CO2 ve 

vdechovaných vzdušinách kyslíkového dýchacího přístroje. Zaměstnanci mohou být 

vystaveni expozičnímu limitu, aniž by u nich došlo při celoživotní pracovní 

(osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní doby) expozici k poškození zdraví, 
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k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. Přípustný expoziční limit je však 

stanoven pro práci, při které průměrná plicní ventilace zaměstnance nepřekračuje 20 

litrů za minutu v průběhu osmihodinové směny. Nejvyšší přípustná koncentrace je 

taková koncentrace chemické látky, které nesmí být zaměstnanec v žádném úseku 

směny vystaven, což se v případě jednotlivě sledovaných chemických látek nestalo. 

Budeme-li posuzovat nejvyšší přípustnou koncentraci jako směs chemických látek 

působící na jeden organizmus, dojdeme k tomu, že proband č. 1 byl vystaven 

nedovolené koncentraci. U chemických látek působících na jeden organizmus 

postupujeme podle sčítací metody kap. 1.2.3, kdy výsledek nesmí být větší než „1“.  
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 Z výsledku vyplývá, že došlo k překročení nejvyšší přípustné koncentrace 

stanovené výpočtovou metodou určenou pro více látek působících na jeden organizmus 

dle Nařízení vlády 361/2007 Sb. v platném znění.  

 

 Limitní koncentraci CO najdeme ve vyhlášce 6/2003 Sb., Hygienické limity pro 

vnitřní prostředí pobytových místností. Limitní koncentrace chemických faktorů ve 

vnitřním prostředí staveb jsou stanoveny jako jednohodinové a pro chemickou látku CO 

činní 4,365 ppm. Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí staveb se pokládají za 

splněné, nepřekročí-li střední hodnota hodinové koncentrace limit zjišťované látky. 

Tímto měřením nelze prokázat překročení středního hodinového limitu, jelikož vlastní 

test trval pouhých 30 minut, při nichž se koncentrace CO měnila. U proměnlivé 

koncentrace látky je třeba měřit 70 % času z hodiny. Střední hodnotu CO proto nelze 

stanovit, jelikož test probíhal nedostatečnou dobu. Dle mého názoru, bylo při pokusu 

zjištěno, že dochází k překračování středního hodinového limitu během 30 minutového 

experimentu a lze proto předpokládat, že k překračování bude docházet také při běžném 

využití.   
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 Koncentrace CO a SO2 u daných probandů nezaznamenala během zátěžového 

experimentu žádné výrazné změny. Jen koncentrace CO2 vzrůstala  spolu s rostoucí  

zátěží. 

 

 Na zátěž s kyslíkovým dýchacím přístrojem všem zúčastněným postupem času 

rostla tepová frekvence a součastně byla jejich saturace kyslíku neměnná, až na 

probanda č. 1. Tento proband v desáté minutě dosahoval nejnižších hodnot saturace O2 

a tepové frekvence. V 15. minutě došlo k odběru vzorku vdechovaných vzdušin, 

ve kterých se následně zjistilo velké množství CO oproti ostatním. Ve 20. minutě byla 

saturace O2 srovnatelná se zbytkem cvičících na zátěžovém ergometru. V průběhu 30. 

minuty došlo k odběru vzorků vdechovaných vzdušin, kde byl proband č.1 jako jediný 

vystaven nedovolené koncentraci (NPK-P) a součastně vykazoval nejvyšší tepovou 

frekvenci. 
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Závěr 

 Cílem práce bylo zjistit složení vdechovaných vzdušin u kyslíkového dýchacího 

přístroje Dräger BG 4 se zaměřením na přítomnost plynů CO, CO2 a SO2 při eskalující 

zátěži. Podnětem k tématu této diplomové práce bylo zjištění, které vyplynulo z 

předešlé bakalářské práce z roku 2010 [17], kdy během podobného zátěžového 

experimentu s kyslíkovým dýchacím přístrojem Dräger BG 174 došlo k překročení 

hygienických limitů dle NV 361/2007 Sb. pro plynný SO2 ve vdechovaných 

vzdušinách. 

  

 Postup řešení této problematiky spočíval v rešeršní práci, ve které byly shrnuty 

veškeré platné právní normy v ČR zabývající se bezpečností a ochranou zdraví při práci 

se zaměřením na složení vdechované směsi vzdušin. Způsob měření koncentrací 

vzdušin cirkulujících v uzavřeném okruhu byl konzultován s panem Jaroslavem 

Provázkem, hlavním technikem z OKD, HBZS, a.s., a panem Eduardem Ježem ze 

Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Měření koncentrace vdechovaných vzdušin 

v uzavřeném okruhu kyslíkového přístroje mohlo být měřeno kontinuálně či pomocí 

odběru vzorků. První metoda vyžadovala technickou a časovou náročnost k uskutečnění 

zátěžového experimentu na bicyklovém ergometru. S přihlédnutím k těmto faktorům 

byla zvolena metoda odebírání vzorků za pomocí ploché jehly z polomasky probanda 

s následnou analýzou odebraných vzorků vzdušin. 

 

 Zátěžový experiment spočíval v tom, že každý ze čtyř probandů absolvoval 

stejnou zátěž na bicyklovém ergometru s připojeným kyslíkovým dýchacím přístrojem 

Dräger BG 4 po dobu třiceti minut. Po každých třech minutách docházelo k nárůstu 

zátěže o 20 [W], přičemž experiment začínal na 20 [W]. K ukončení tohoto experimentu 

došlo po absolvování třicetiminutové zátěže s konečnou zátěží 200 [W]. Odebírání 

vzorků probíhalo v 15. a 30. minutě, kdy došlo k naplnění dvou 0,5 [l] vzorkovnic. Tyto 

vzorkovnice slouží jako rezervoár odebraných vzorků vzdušin před jejich napojením na 

analyzátory plynů s následným vyhodnocením. Během 10., 20. a 30. minuty 

experimentu došlo k měření tepové frekvence i saturace O2 v krevním řečišti 

jednotlivých probandů.  
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 V průběhu měření se koncentrace CO a SO2 neměnila, ale s rostoucí zátěží 

docházelo k nárůstu CO2. Podle kap. 3 je zřejmé, že během zátěžového experimentu 

byly naměřeny hodnoty, které překračují zprůměrované hygienické limity pro 

koncentrace CO a CO2 dle nařízení vlády 361/2007 a vyhlášky 6/2003 Sb. Z překročení 

těchto limitů nemůžeme vyvozovat oficiální závěry, jelikož nebyly splněny veškeré 

podmínky měření stanovené právními normami, a to především s ohledem na délku 

trvání experimentu. Vzhledem k principu funkce přístroje lze předpokládat, že tato 

koncentrace bude neměnná, až na koncentraci CO2, jenž je závislá na aktuálně 

vykonávané činnosti. Za těchto předpokladů můžeme dojít k závěru, že podmínky 

měření budou naplněny dle právních norem, a tudíž dojde i k překročení hygienických 

limitů pro CO a CO2.  

 

 Bylo by možné pokračovat dalším výzkumem s novými přístroji Dräger BG 4 a 

AUER Air-ELITE 4h. U prvně jmenovaného by se mohlo zaměřit především na 

tepelnou zátěž organismu hasiče (termoregulaci), přičemž víme, že v tomto přístroji 

nehrozí hyperoxie. Druhý jmenovaný přístroj je zatím touto cestou nezmapován, a proto 

by zcela jistě stálo za to jej otestovat při fyzické zátěži, zda chemický vyvíječ O2 bude 

stíhat pokrýt spotřebu O2 v lidském organismu. Podle výsledků provedeného měření 

(viz kapitola 3.4) byly překročeny hygienické limity CO a CO2. V jednom případě, kdy 

daný proband č. 1 byl kuřák, došlo během experimentu k uvolnění vázaného CO z tkání 

a krve. To vedlo k vytvoření nedovolené koncentraci chemických látek, jimž žádný 

zaměstnanec nemá být vystaven (NPK-p). Lze tedy doporučit věnovat zvýšenou 

pozornost složení vdechovaných vzdušin, a to u všech dýchacích přístrojů s uzavřeným 

dýchacím okruhem, jelikož by mohl potenciálně hrozit vznik zdravotních potíží při 

dlouhodobém zásahu.  

 

 Budeme-li chtít porovnat kyslíkové dýchací přístroje od firmy Dräger, tak nový 

přístroj BG 4 vyniká zejména nižší teplotou vdechovaných vzdušin (především za 

využití chladícího média), přičemž vnímání teploty vdechovaných vzdušin může být 

relativní vzhledem k vysoké relativní vlhkosti. Přístroj funguje na principu přetlaku. 

Z toho vyplývá větší bezpečnost při netěsnosti na celoobličejové masce a zmenšení 

nádechových a výdechových odporů. Dräger BG 4 se potýká s odvodem vlhkosti, jenž 

se shromažďuje a kondenzuje v přístroji. Většina odborníků označují Dräger BG 174 za 

nadčasový a dosud nepřekonatelný kyslíkový dýchací přístroj. Mezi jeho největší 
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výhody patří především nenáročná údržba, spolehlivost během jeho nasazení, lepší 

manipulace (z důvodu bočního vyvedení výdechové a nádechové hadice) a odolnost 

ochranného krytu. 

 

 Tato práce by mohla posloužit hasičským záchranným sborům a důlním 

záchranářům k vytvoření nové metodiky nasazení kyslíkového dýchacího přístroje. 

Popřípadě může být využita při řešení problematiky složení vdechovaných vzdušin 

v kyslíkovém dýchacím přístroji. 
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Seznam zkratek a odborných pojmů 

hyperoxie  nadbytečné množství kyslíku 

hyperpnoie   prohloubení dýchání 

hypoxie  snížený obsah kyslíku ve tkáních 

organismus   v medicíně člověk jako biologický jedinec – soustava   

   jednotlivých orgánů a ústrojí systémů tvořících jednotku   

   schopnou života pohybu, látkové výměny, rozmnožování apod.  

proband  jedinec, který je předmětem zkoumání 

termoregulace  udržování, usměrňování teploty 

 

CO   oxid uhelnatý 

CO2   oxid uhličitý 

KO2   hyperoxid draselný 

KOH   hydroxid draselný 

NaOH   hydroxid sodný 

O2   kyslík 

SO2   oxid siřičitý 

 

NPK-P   nejvyšší přípustná koncentrace 

PEL   přípustný expoziční limit 
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