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ANOTACE 

KACHLÍKOVÁ, Kristýna. Srovnání účinnosti respirátorů používaných u HZS ČR. 

Ostrava, 2018. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 

Vedoucí práce Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D.  

Předložená diplomová práce se zabývá testováním účinnosti vybraných respirátorů 

používaných u HZS ČR. Bylo zjišťováno, který z testovaných respirátorů vykazuje 

nejlepší těsnost a zároveň je pohodlný pro osoby, které ho používají. Na úvod této práce se 

zaměříme na aerosoly a jejich vliv na člověka, poté na fyziologii člověka, zejména na 

dýchání a funkci dýchacích orgánů. Poté si ukážeme možnosti ochrany dýchacích cest a 

rozdělení ochranných prostředků. V praktické části je popsáno měření na přístrojích, 

použitých k zjištění těsnosti respirátorů a jsou zpracovány naměřené výsledky jednotlivých 

testů. V závěru práce je na základě naměřených výsledků a subjektivních pocitů 

vyhodnocen nejvhodnější typ používaných respirátorů.  

Klíčová slova: Respirátory, aerosoly, dýchací cesty, těsnost 

ABSTRACT 

KACHLÍKOVÁ, Kristýna. Comparison of the Efficacy of Respirators Used at the HZS 

CR. Ostrava, 2018. Master's thesis. VŠB - Technical university of Ostrava. Master's thesis 

supervisor Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. 

This master thesis deals with the testing of efficacy of selected respirators used at the  

HZS ČR. It was determined which of the tested respirators has a best fit factor and  

at the same time is the most comfortable for the persons who use it. At the beginning  

of our work we focus on the aerosols and their effects on humans, after on physiology  

of respiration and function of the respiratory organs. Then we will show the possibilities  

of the respiratory protection and distribution of protective equipment. In the practical part, 

we describe the process of the measurement made on the devices used to detect fit factor of 

the respirators and the results of the individual tests. At the end of this thesis, based on 

measured results and subjective feelings, we evaluate the most suitable respirator. 

Keywords: Respirators, aerosols, respiratory tract, fit factor
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Úvod 

Při provádění záchranných a likvidačních prací je třeba nejenom chránit život  

a zdraví zachraňovaných osob, ale také zasahujících hasičů. Kromě kvalitního ochranného 

oděvu je nezbytné chránit osobními ochrannými prostředky zejména dýchací cesty. 

Většina zásahů probíhá za použití dýchacích přístrojů, v některých případech lze použít 

k ochraně dýchacích cest pouze respirátory. V této práci budeme zkoumat účinnost 

respirátorů používaných u HZS ČR. Jelikož se aerosoly různých velikostí vyskytují 

v ovzduší čím dál více a to zejména z důvodu činnosti člověka, je vhodné se před jejich 

průnikem do organismu člověka bránit. Respirátory jsou používány například  

při vyprošťování u dopravních nehod, při řezání rozbrušovací pilou, kácení stromů nebo 

při záchraně osob ze sutin domu, popřípadě bývají použity vyšetřovateli zjišťování požáru 

při průzkumu požářiště.  

V úvodní části práce budou popsány aerosoly, jejich rozdělení a jejich negativní 

vlivy na člověka. Zaměříme se také na možná onemocnění vyvolaná průnikem aerosolů  

do těla člověka. Poté si shrneme fyziologii člověka, především dýchací soustavu, krevní 

oběh a trávicí soustavu. V další kapitole si popíšeme osobní ochranné prostředky 

využívané pro ochranu dýchacích cest, jejich rozdělení a podrobněji si rozebereme použití 

respirátorů a požadavky pro jejich použití.  

V experimentální části si ukážeme vybrané respirátory, na kterých byla prováděna 

měření a uvedeme charakteristiku osob, které respirátory testovaly. Popíšeme si přístroje, 

které byly k měření využity a postup měření.  Budou vyhodnoceny jednotlivé výsledky 

měření a také zkoumány negativní vlivy na těsnost respirátorů při vykonávání předem 

daných cvičení. Tyto výsledky budou porovnávány u jednotlivých značek respirátorů. 

Dalším bodem bude shrnutí subjektivních pocitů, které testované osoby uvedly 

v dotaznících po jednotlivých měřeních. 

V závěru si na základě výsledků našeho experimentu vybereme nejvhodnější 

respirátor k použití při zásazích, u kterých není třeba použít dýchací přístroje, ale je vhodné 

se chránit alespoň filtračními respirátory.   
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Rešerše 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum knih a odborných prací zaměřených  

na aerosoly, jejich rozdělení a vliv na člověka a poté zaměřené na fyziologii člověka  

a osobní ochranné prostředky pro ochranu dýchacích cest proti průniku aerosolů – zejména 

na filtrační polomasky neboli respirátory. Byl kladen důraz na výsledky získané během 

měření účinnosti respirátorů.  

Celkem bylo prostudováno 19 pramenů v knižní formě i v podobě internetových 

zdrojů. Bylo využito publikací doporučených vedoucí mé diplomové práce, které byly 

vyhledávány pomocí portálu Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava a na internetových 

stránkách. Další materiály byly použity z manuálů přístrojů firmy TSI, jež byly při měření 

k této diplomové práci využity.  

Úvodní informace o aerosolech a jejich vlastnostech a rozdělení byly čerpány z knih 

Nanobezpečnost [1], Aerosol technology: properties, behavior, and measurement  

of airborne particles, [2], Prevence nehod a havárií [3], Pracovní lékařství pro praxi: 

příručka s doporučenými standardy [10] a dále informace z prezentace Evy Rychlíkové  

o ultrajemných částicích [12] a z webových stránek o znečištění aerosolovými částicemi 

[16]. Ke stručnému popisu fyziologie člověka byla využita kniha Fyziologie – učebnice 

pro studenty zdravotnických oborů [3], kniha Lidské tělo [4] a prezentace Ing. Ondřeje 

Zavily, Ph.D. Základy anatomie lidského těla [17]. Pro popsání osobních ochranných 

prostředků byly využity knihy Individuální a kolektivní ochrana [7], Osobní ochranné 

pracovní pomůcky [8] a další webové zdroje [11], [15], [16], [18], [19]. Byly využity 

normy ČSN EN 149+A1 [13] a ČSN EN 132 [14] - Ochranné prostředky dýchacích 

orgánů.  

K nastudování informací o použití přístrojů a technických dat byl využit Provozní  

a servisní manuál: PortaCount Pro+ 8038 [9]. Pro prohloubení znalostí a objasnění 

problematiky respirátorů byl použit článek z časopisu Společnosti krizové připravenosti 

zdravotnictví ČLS JEP Ing. Jiřího Slabotínského, CSc. a MUDr. Stanislava Brádky, Ph.D. 

o reálné ochranné účinnosti respirátorů [6], který se problematikou ochranných prostředků 

před různými faktory zabývá na celosvětové úrovni.  
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1 Aerosolové částice 

Aerosoly jsou přirozenou součástí atmosféry země. Jemné částice různých velikostí 

se nachází v ovzduší všude kolem nás. Částice mají velmi pomalou rychlost pádu, jenž 

bývá menší než 0,25 m/s. Jedná se o disperzní soustavu s plynným disperzním prostředím  

a podílem tuhých nebo kapalných disperzních látek. Zdrojem těchto částic může být 

sopečná činnost, požáry, půda nebo obecně biosféra. Známé jsou zejména pod pojmy dým, 

mlha, oblak nebo kouř, které však popisují jen specifické skupiny aerosolů. 

Nejvýznamnějším zdrojem aerosolů v ovzduší jsou prachové bouře a nejnovějším a stále 

větším zdrojem je člověk, který svou činností vytváří značné množství aerosolů. [1],[2] 

Atmosférický aerosol je soubor tuhých nebo kapalných částic s velikostí 0,001 μm až 

100 μm. V ovzduší se nachází směs těchto částic o různých velikostech a různého původu, 

které mohou mít toxický a karcinogenní potenciál. Částice nemusí být původem 

nebezpečné, ale mohou být schopny na sebe vázat další nebezpečné látky. Toxicita 

aerosolů závisí na jejich fyzických a chemických vlastnostech. Při výskytu většího 

množství dochází ke zhoršení viditelnosti a dochází ke znečištění životního prostředí. [5] 

Aerosoly se dělí podle skupenství disperzního podílu na: 

 Mlhy (kapalný disperzní podíl) 

 Dýmy a prachy (tuhý disperzní podíl) 

 Smogy a kouře (tuhý i kapalný podíl) 

K popisu těchto částic slouží parametry jako velikost, tvar nebo měrný povrch 

částice. V případě definovatelných částic je definováno jejich chemické složení a molární 

hmotnost. Měření těchto částic není snadné, jelikož se částice stále mění, spojují nebo 

sedimentují. [1], [2] 

1.1 Expozice aerosolů 

Expozice je míra působení chemické látky, fyzikálního faktoru na člověka. V případě 

aerosolů jde o interakci škodliviny s organismem, kdy se částice mohou dostat do krevního 

oběhu. Závažnost expozice hodnotíme srovnáním hodnoty naměřené veličiny s expozičním 
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limitem. Jedná se o nejvyšší přípustnou koncentraci NPK-P a přípustný expoziční limit 

PEL. [5] 

 NPK = nejvyšší přípustná koncentrace, jedná se o koncentraci škodlivin 

v pracovním ovzduší, která působí na člověka a nedochází při ní k poškození 

zdraví.  

 PEL = přípustný expoziční limit, jsou vážené průměry koncentrací par, plynů nebo 

aerosolů v pracovním ovzduší, kterým zaměstnanci mohou být vystaveni během 

osmihodinové směny, aniž by došlo k poškození jejich zdraví.  

Tyto limity jsou dány nařízením vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Dýchatelný vzduch musí 

splňovat podmínky normy ČSN EN 132 a ČSN EN 12021. Koncentrace kyslíku musí mít 

rozsah 21±1 obj. %. [8], [11] 

1.2 Aerosoly v pracovním prostředí 

Ovzduší může být znečištěno většími částicemi pevných materiálů nebo směsí 

s drobnými kapičkami; tomuto jevu říkáme prašnost. Některé aerosoly se usazují na zemi 

nebo na okolních předmětech, ty nejmenší se však zůstávají vznášet ve vzduchu. Míra 

znečištění pracovního ovzduší je vyjadřována koncentrací aerosolu. Může se určovat 

hmotnostně nebo početně. Rozdělení aerosolových částic je vyobrazeno na obrázku č. 1. 

Aerosolové částice jsou také nazývány jako polétavý prach, který se značí anglickou 

značkou PMX (particulate matter), kde x značí hodnotu velikosti částic v mikrometrech. 

Částice PM10, tedy o velikosti 10 µm a menší jsou označovány jako thorakální a mohou se 

dostat do dýchacích cest. Částice PM10-2,5 jsou označovány jako hrubé částice, a částice 

menší než PM2,5 jako jemné částice. Jemné částice se mohou ještě více specifikovat  

na ultrajemné částice – PM0,1, tedy částice o velikosti 0,1 µm. [5], [10] 

Ultrajemné částice 

Většinu částic ve venkovním ovzduší tvoří ultrajemné částice. Jejich životnost 

v tomto stavu je velice krátká, jelikož se spojují do větších částic. Dostávají se hluboko  

do plic nebo do krevního oběhu, kde se usazují a je těžké se jich zbavit. [12] 
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1.3 Vliv aerosolů na člověka 

Zdravý člověk je schopen odolávat expozici běžných ultrajemných aerosolů bez 

vážnějšího poškození zdraví. Při expozici většího množství nanočástic, na které tělo není 

zvyklé, by mohlo dojít k poškození organismu. Velice závisí na zdravotním stavu osoby 

vystavované působení nanočástic a také na jejích genech.  

Nanočástice se vytváří při normálních činnostech jako je vaření, kouření nebo úklid  

a dostávají se do vnitřního ovzduší. Člověk tráví v uzavřených prostorech většinu času  

(až 80 %) a to ovlivňuje jeho zdraví. Při vaření se navyšuje počet nanočástic v ovzduší  

až desetinásobně.  

Při kouření jsou toxické účinky způsobeny některými plyny i aerosoly. Vyskytuje se 

tu riziko výskytu chronických onemocnění dýchacího ústrojí jak pro aktivní, tak  

pro pasivní kuřáky. Pravděpodobnost vzniku karcinogenních onemocnění se nesnižuje ani  

po ukončení kouření. [1], [5] 

Obrázek 1: Rozdělení aerosolových částic podle velikosti [12] 
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1.4 Vstup aerosolů do organismu 

Vdechovatelný aerosol můžeme rozdělit na thorakální a respirabilní. Částice 

thorakálního aerosolu pronikají do dýchacích cest pouze po úroveň hrtanu, na rozdíl  

od aerosolu respirabilního, který je schopen se dostat až do plicních sklípků. Velikost 

nanočástic je stotisíckrát menší než velikost buněk v lidském těle. Částice se v těle 

přemisťují na různá místa. [5] 

Tyto škodlivé látky mohou do těla člověka pronikat různými způsoby:  

 inhalačně = dýchacím ústrojím 

 perorálně = zažívacím ústrojím 

 dermálně = průnik kůží 

 intravenózně = přímý průnik do krevního řečiště poškozenou tkání nebo vpichem 

Nejrychlejší průnik do krve je jednoznačně intravenózní expozicí, ale velice rychlým 

proniknutím do krevního oběhu je i průnik skrz dýchací ústrojí, a to hlavně v případě 

nanočástic, které prostupují do krevního oběhu. Naopak průnik přes trávicí ústrojí nebo 

plíce je charakterizován především při dlouhodobější expozici.  

Při ukládání nanočástic v organismu jsou nejvíce citlivé krví zásobované orgány, tedy 

játra, srdce, mozek nebo slezina. U těchto orgánů můžeme očekávat největší poškození. [1] 

Průnik dýchacím ústrojím 

Nanočástice pronikají do těla při vdechování stejně jako při expozici plynů a par. 

Aerosolové částice se usazují na dýchacích cestách. Záleží na velikosti a typu, kde se 

částice zachytí. Větší částice se mohou zachytit v nosních chloupcích, ty však nezpůsobují 

zdravotní potíže. Dále závisí na dechové frekvenci člověka vystavovaného nanočásticím  

a dalších faktorech. Nanočástice o nízké koncentraci mohou také negativně ovlivňovat 

zdraví člověka. Toxicita malých částic je vyšší než toxicita větších částic stejného složení.  

Rozpustné částice se mohou vstřebat tkáněmi, na nichž jsou uloženy, a tím způsobit 

poškození organismu. Nerozpustné částice se mohou přemístit do jiné části dýchacího 

ústrojí a tam vyvolat biologické účinky. Částice o velikosti nad 10 μm se zachycují 

v horních cestách dýchacích. Tyto částice jsou však z části vyloučeny zpět prostřednictvím 

kašlání nebo smrkání. Částice o velikosti 4 – 10 μm pronikají pod úroveň hrtanu  
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do dolních cest dýchacích, menší částice okolo 2,5 μm se dostávají až do průdušek. Velké 

riziko představují částice velké 1 – 3 μm, které pronikají do průdušek a mohou se zde  

po delší dobu usadit. Dýchaní těchto nanočástic může poškodit zejména kardiovaskulární  

a plicní systém. Jeho inhalace může zapříčinit vznik chronické plicní choroby nebo 

chronické bronchitidy. Nejvíce toxické jsou chemické látky jako sírany nebo amonné 

ionty, které jsou obsahem aerosolu. Expozice aerosolových částic v důsledku adsorpce 

organických látek s mutagenními a karcinogenními účinky může vyvolat rakovinu plic. 

Nejnebezpečnějšími částicemi, které se mohou dostat až do plicních sklípků, jsou částice 

menší než 1 μm, odtud mohou pronikat až do krevního oběhu. Průnik látek také závisí  

na tom, zda člověk dýchá nosem nebo ústy. Při dýchání nosem lze výrazně snížit pronikání 

částic do dolních cest dýchacích. Lidský nos funguje jako nejvíce účinný ochranný 

prostředek proti průniku aerosolových částic do plic. Plíce mají nejmenší obrannou 

schopnost při prostupu nanočástic. [3], [5], [10] 

Změny srdečního rytmu nebo průměr tepen je přímo ovlivněn množstvím 

vdechnutých částic. Mimo záněty dýchacích cest, způsobené usazením v dýchacím 

systému se mohou částice přesunem dostat až do nervového systému nebo poškodit jiné 

orgány, např. játra, slezinu nebo ledviny. [1], [5] 

Průnik trávicím ústrojím 

Další možností průniku nanočástic do těla je skrz trávicí ústrojí. Míra absorpce, 

stejně jako při průniku dýchacím ústrojím, závisí na velikosti, vlastnosti, dávce a délce 

působení částic. Zdrojem těchto částic v trávicím ústrojí mohou být potraviny, léčiva  

ale i vdechnuté nebo spolknuté částice. Částice se v trávicím traktu nerozkládají, ale 

ukládají. Absorpce částic se v případě zvětšování částic zmenšuje. Dle výzkumů může být 

absorpce částic v trávicím ústrojí ovlivněna cukrovka, která absorpci zvyšuje. Střevní 

bariéru jsou schopny překonat polknuté částice menší než 1μm. Přesný postup prostupu 

částic do dalších orgánů není známý, ale ze studií vyplývá, že se částice dostanou do 

krevního oběhu a ledvin. [1] 
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Průnik přes kůži 

Kůže se skládá ze tří vrstev – pokožky, škáry a vnitřní podkožní vrstvy. Po celém 

těle se nachází miliony otvorů vlasových váčků a kanálků potních žláz, kterými jsou 

nanočástice schopny nejlépe proniknout do těla. [1] 

Obranné reakce organismu 

Nečistoty zachycené v dýchacím ústrojí se vylučují z organismu ven za procesu 

clearance. Tento proces se dělí na dvě fáze – mugociliární neboli rychlou a fagocytózu 

tedy pomalou fázi. Při rychlé fázi se částice dostávají ven pomocí hlenu, který se vytváří 

na sliznici, zachycuje patogeny a díky řasinkám je odnesen do krku. Látky se také mohou 

z těla dostat ven díky chemickému rozpuštění nebo přesunem částice na jiné místo. [1] 

1.5 Onemocnění způsobené nanočásticemi 

Organismus může být ovlivněn částicemi aerosolu několika způsoby, jež závisí  

na vlastnostech aerosolů. Jejich účinky na organismus mohou být mechanické, toxické, 

alergizující nebo karcinogenní. Mezi mechanická poškození patří záněty sliznic, kůže nebo 

spojivek. Alergizující účinek vyvolává poškození jako je podráždění pokožky nebo 

přecitlivělost dýchacích cest – ekzémy, astma. Nanočástice mohou nevratně poškodit 

buňky nebo vyvolat rakovinu, kardiovaskulární nebo neurologická onemocnění. Buněčné 

procesy jako bujení, metabolismus nebo odumírání jsou ovlivňovány nanočásticemi. 

Průnikem částic přes dýchací ústrojí a hromaděním prachu v plicích nejčastěji vznikají 

onemocnění jako astma, rozedma plic, rakovina plic, ale i Alzheimerova nebo 

Parkinsonova choroba. Částice proniklé do trávicího ústrojí jsou velice často spojována 

s Crohnovou chorobou anebo s onemocněním rakoviny tlustého střeva. Nanočástice, které 

dostanou do oběhového systému, vyvolávají krevní sraženiny, srdeční arytmii a další 

srdeční nemoci. Přesunem částic do jiných orgánů může způsobit i jejich onemocnění. 

Nemoci, které mohou vyvolat nanočástice jsou vyjmenovány na následujícím obrázku č. 2. 

[1], [3], [10] 
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Obrázek 2: Nemoci vyvolané nanočásticemi [1] 
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2 Fyziologie člověka 

Lidské tělo je složitý organismus, ve kterém se odehrává mnoho složitých procesů 

zajišťujících život a jeho správný chod. Pro naši práci si popíšeme zejména dýchací 

soustavu, která souvisí s přenosem aerosolových částic do těla. Dále si popíšeme oběhovou 

soustavu, která rozvádí krev do celého těla, funkci plic a nakonec trávicí soustavu. 

2.1 Fyziologie dýchání 

Dýchání zahrnuje výměnu plynů v těle. Těmito plyny rozumíme kyslík a oxid 

uhličitý. V atmosféře je obsaženo asi 20 % kyslíku, který je pro své vlastnosti důležitou 

součástí našeho organismu. Kyslík je prvkem, na kterém závisí vznik biologicky 

použitelné energie v organismu. Druhým tzv. dýchacím plynem je oxid uhličitý. Tento 

plyn se při dýchání volně vylučuje z těla. Ve vydechovaném vzduchu je přibližně 16 % 

kyslíku, 79 % dusíku a 4 % oxidu uhličitého. Kyslík se dostává k buňkám, které ho 

spotřebovávají v energetickém procesu a oxid uhličitý se dostává jako produkt 

metabolismu ven z těla. Nedostatek kyslíku způsobuje smrt z důvodu zastavení výroby 

energie v buňkách, bez které není možná jejich existence. Dýchání můžeme rozdělit  

na vnější a vnitřní: [3], [4] 

 Ventilace = vnější dýchání; jedná se o výměnu vzduchu mezi atmosférickým 

vzduchem a vzduchem v plicních alveolech. Kyslík zde přechází ze vzduchu 

do krve a oxid uhličitý naopak. 

 Respirace = vnitřní dýchání; jedná se o výměnu plynů mezi krví a plicními 

alveoly, ale také mezi krví a tkáněmi. Kyslík se z krve přesouvá do buněk  

a oxid uhličitý naopak. 

Během dýchání se do těla dostávají nejen dýchací plyny, ale také spousta jiných 

látek, mezi které patří i aerosoly, vyskytující se v ovzduší. [5] 

Dýchací soustavu tvoří dýchací cesty a plíce. Přes dýchací soustavu se vdechnutý 

vzduch dostává až do plic.  
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2.1.1 Dýchací cesty 

Vdechovaný atmosférický vzduch je v dutině nosní vnímán a hodnocen čichovým 

orgánem. Vzduch je veden nosohltanem do hrtanu a průdušnice, která se rozdvojuje  

do dvou hlavních bronchů. Ty se dále rozdělují na bronchy neboli průdušky a bronchioly 

neboli průdušinky, až po jednotlivé alveoly, tedy plicní sklípky. Vzduch se průchodem 

dýchacími cestami ohřívá, zvlhčuje a čistí. Součástí dýchacích cest je řasinkový epitel, 

kmitající směrem k dutině ústní. Prachové částice se zachycují do hlenu, který tento epitel 

produkuje. Dýchací cesty se brání průniku aerosolů pomocí obranných reflexů, jako jsou 

kýchání nebo kašlání. Popis jednotlivých částí dýchací soustavy je zobrazen na obrázku  

č. 3. [3], [4], [5] 

 

2.1.2 Plíce 

Jedná se o párový orgán uvnitř hrudníku, který obklopuje srdce. Na rozdíl od dýchací 

soustavy je jeho úkolem okysličit krev a odstranit z ní oxid uhličitý. Jsou složeny 

z větvících se trubic naplněných vzduchem, které jsou zakončeny v plicních sklípcích. 

V plicních sklípcích probíhá výměna plynů. Plíce mají houbovitý tvar a vyčnívají nad 

klíční kost. Každá plíce je rozdělena na laloky. Pravá plíce má tři laloky a levá menší plíce 

pouze laloky dva. Plíce jsou pokryty dvěma blánami tzv. poplicnicí a pohrudnicí, mezi 

kterými se nachází tekutina usnadňující pohyb plic při dýchání. Z vnější strany jsou plíce 

Obrázek 3: Dýchací soustava [17], 
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chráněny žebry. Buňky z rakovinou poškozených plic se mohou šířit do dalších orgánů, 

např. mozku nebo kostí, kde způsobují další poškození. [4] 

Ventilace plic 

Ventilace je střídání nádechu a výdechu. Pro vdechování je využívána bránice, která 

dělí dutinu hrudní od dutiny břišní a také zevní mezižeberní svaly. Dospělý jedinec za den 

zpracuje 10 – 25 m
3
 vzduchu. Povrch plic, který slouží pro výměnu plynů, má plochu 

okolo 75 m
2
. Každým nádechem je vdechnuto 0,5 litru vzduchu, frekvence nádechů  

je u dospělého člověka přibližně 12 vdechů za minutu. Při větší námaze je tento objem 

schopen zvětšit se až na trojnásobek. Množství vzduchu, které se v plicích vymění za jednu 

minutu, se nazývá minutová ventilace. U člověka se jedná o přibližně 7,5 litrů vzduchu za 

minutu. Výdech označujeme jako pasivní děj, kdy orgány dutiny břišní vytlačují bránici 

zpět. [3], [5] 

2.2 Krevní oběh 

Oběhová soustava je složena z trubic, které vedou krev po celém těle a zásobují tak 

každou buňku živinami a kyslíkem a zajišťují odstranění jejího odpadu. Tyto trubice 

vytvářejí vlásečnice, cévy, tepny a žíly, které krev nejprve vedou do plic, odkud obohacena 

o kyslík putuje do celého těla. Oběhová soustava má dvě smyčky vycházející ze srdce. 

Malý krevní oběh neboli plicní vede krev ze srdce do plic, kde se obohatí o kyslík a vrací 

se zpět do srdce. Velký krevní oběh neboli tělní slouží k dopravě okysličené krve do všech 

tělních tkání a vrací se zpět do srdce. Při zátěži srdce pracuje rychleji a začne pumpovat 

větší množství krve. Mění se také proudění krve, jelikož se rozšiřují cévy, které zásobují 

svaly, aby dosáhly k jejich lepšímu vyživení a většímu okysličení. [4] 

2.3 Trávicí soustava 

Trávicí soustava má za úkol příjem potravy, její zpracování na látky, z kterých tělo 

získá energii. Poté zajišťuje vyloučení nestravitelných zbytků, mezi kterými mohou být  

i škodliviny, které pronikly do těla skrz trávicí ústrojí. Je tvořena dutinou ústní, trávicí 

trubicí a žlázami trávicí soustavy. Jádrem je trávicí trubice, která vede z úst až po řitní 

otvor. Mezi části trávicí trubice patří hltan, který patří jak do trávicí tak i do dýchací 

soustavy, dále jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo. [4], [17]  
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3 Osobní ochranné prostředky 

Pro ochranu dýchacích orgánů se používají prostředky osobní ochrany. Jsou to 

ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky hrozící v zaměstnání  

a zároveň nesmí ohrozit jejich zdraví, ale také nesmí bránit výkonu práce. Výběr osobních 

ochranných prostředků je založen na posouzení a vyhodnocení rizik. Proti těmto rizikům je 

třeba určit vhodná opatření. Rizika mohou být chemická, fyzikální nebo biologická.  

Při výběru zohledňujeme účinnost, netěsnost lícnicové části, působení škodlivin a dobu 

působení škodlivé látky. Důležitým faktorem je také znát limitní ochranu, kterou 

prostředek dokáže zajistit. [8] 

3.1 Prostředky individuální ochrany 

Z funkčního hlediska můžeme prostředky individuální ochrany rozdělit na: [7] 

 Prostředky pro ochranu povrchu těla 

o Pláště 

o Pláštěnky 

o Speciální ochranné oděvy 

o Rukavice a holínky 

 Prostředky pro ochranu horních cest dýchacích  

o Ochranné roušky 

o Ochranné masky 

o Respirátory 

 Polomasky 

 Čtvrtmasky 

 

3.1.1 Ochrana povrchu těla 

K ochraně povrchu těla slouží ochranné prostředky, jako jsou speciální ochranné 

oděvy. Pro ochranu horních a dolních končetin slouží rukavice a holínky nebo jiná 

zásahová obuv. [7] 
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3.1.2 Ochrana dýchacích cest 

Ochranu dýchacích cest můžeme rozdělit na filtrační a izolační. 

 Filtrační ochrana je založena na ochraně za pomoci filtrace vdechovaného vzduchu. 

Vzduch před vdechnutím uživatele prochází filtrem. Jedná se o ochranné masky 

s ochrannými filtry.  

 Izolační ochrana je založena na ochraně vdechováním vzduchu nebo kyslíku 

z izolovaného zdroje. Jedná se o ochranné masky kombinované s izolačními  

a dýchacími přístroji.  

Filtrační přístroje jsou konstrukčně jednoduché a cenově výhodné a tudíž jsou 

základními prostředky používanými u armády a HZS ČR. Tyto prostředky jsou používány 

za podmínek, že koncentrace škodlivin není větší než 0,5 % a koncentrace kyslíku 

v ovzduší neklesne pod 17 %. Další podmínkou je znalost nebezpečné látky. Pokud se tyto 

limity překročí, je potřeba využít izolační ochranu. Tyto prostředky se dělí dle druhu 

zachytávajících částic na prostředky pro záchyt pevných částic, plynů a par nebo pro jejich 

kombinaci. [7], [8] 

Ochranné roušky 

Ochranné roušky jsou nejjednodušší ochranou dýchacích orgánů používaných  

ve zdravotnictví. Lékařské roušky brání k průniku škodlivin zevnitř ven, tedy k ochraně 

okolí před nakažením.  Jsou jednorázové a jejich pořizovací cena je velmi nízká. Ochranné 

roušky můžeme vidět na obrázku č. 4. [7] 

Obrázek 4: Ochranné roušky [18] 
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Obličejové masky 

Ochranné masky tvoří lícnice, zorníky, upínací a ventilový systém a případně 

doplňky pro lepší komunikaci a podávání tekutin. Tato ochrana dýchacího ústrojí je 

nejúčinnější a obličej je dokonale uzavřen před okolním ovzduším. Obličejovou masku 

můžeme vidět na obrázku č. 5. [7], [8] 

 

Filtrační polomasky = respirátory 

Filtrační polomasky (viz obrázek č. 6) zakrývají nos, ústa a bradu, případně jsou 

vybaveny výdechovým ventilem. Respirátor je vyroben z filtračního materiálu a jeho 

konstrukce je složena z vlastní polomasky, upínacího systému a výztuhy nosní části. 

Filtrační polomasky jsou tříděny podle třídy filtrace a dýchacího odporu. Třída filtrace 

bývá vždy na respirátoru vyznačena, na rozdíl od dýchacího odporu. Filtrační masky neboli 

respirátory podléhají normě ČSN EN 149 a musí splňovat její podmínky. [7], [8] 

 

 

 

 

Obrázek 5: Obličejová maska [19] 
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3.2 Respirátory 

Využívají se pro ochranu dýchacích cest před průnikem částic plynů, par, prachů 

nebo jiných škodlivin zvenku dovnitř a zakrývají nos, ústa a bradu. Slouží tedy k ochraně 

uživatele respirátoru. Jeho součástí může být vdechovací nebo vydechovací ventil. Z větší 

části je vyroben z filtračního materiálu. Vzduch se dostává do polomasky v oblasti nosu  

a úst nebo přes vdechovací ventil, pokud jím je respirátor vybaven. Ven se dostává naopak 

přes vydechovací ventil nebo přímo přes filtrační materiál. Na rozdíl od ochranných 

roušek, které jsou využívány zejména ve zdravotnictví, se respirátory využívají ve větším 

rozsahu v různých odvětvích, jako například ve strojírenství, stavebnictví, farmaceutickém, 

automobilovém nebo potravinářském průmyslu. [7], [8] 

U HZS ČR mohou být využívány např. při likvidaci spadlých stromů, kdy jsou 

stromy odstraňovány pomocí motorové pily, a v ovzduší se nachází velké množství 

aerosolových částic, při dopravních nehodách, kdy je v ovzduší mnoho aerosolových částic 

ze spalovaných dieselových motorů nebo pokud je potřeba použít rozbrušovací pily 

k rozstříhání vozidla. Dalším využitím může být záchrana osob ze sutin spadlých domů 

nebo pohyb v místech, kde se sutiny nachází.  

Dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích  

a dezinfekčních prostředků, se mezi práce a činnosti, během kterých je vyžadována 

ochrana dýchacích orgánů řadí např. broušení dřeva nebo demoliční práce. 

Obrázek 6: Filtrační polomaska – respirátor [11] 
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Respirátory se dělí dle třídy filtrace, a zda jsou určeny k jednorázovému nebo 

opakovanému použití.  

Třídy filtrace 

Třída filtrace je závislá na filtrační účinnosti a maximálním celkovém průniku. Dělí 

se do třech tříd: [7], [11], [15], 

 FFP1 – slouží jako ochrana před pevnými a kapalnými aerosoly. Zajišťuje ochranu 

do přípustné koncentrace 4x NPK (nejvyšší přípustná koncentrace). Nejnižší 

povolená účinnost ochrany je 78 %. Značí se žlutými upínacími páskami. 

 FFP2 – slouží jako ochrana před pevnými a kapalnými aerosoly, mlhou a dýmem. 

Zajišťuje ochranu do přípustné koncentrace 10x NPK. Nejnižší povolená účinnost 

ochrany je 92 %. Značí se modrými nebo bílými upínacími páskami. 

 FFP3 – slouží jako ochrana před pevnými a kapalnými aerosoly, mlhou a dýmem, 

viry a bakteriemi. Zajišťuje ochranu do přípustné koncentrace 40x NPK. Nejnižší 

povolená účinnost ochrany je 98 %. Značí se červenými upínacími páskami.  

Typy respirátorů  

 respirátory se skládacím tvarem (viz obrázek č. 7a) 

 respirátory s mušlovým tvarem (viz obrázek č. 7b) 

 respirátory s výdechovým ventilkem (viz obrázek č. 8c) 

 respirátory bez výdechového ventilku (viz obrázek č. 8d) 

Obrázek 7: Typy respirátorů - a) skládací, b) s mušlovým tvarem 
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Dělení dle druhu práce  

Respirátory se dělí dle druhu práce, pro kterou jsou vhodné svým snadným 

nasazováním nebo možností delší doby použití. [15] 

 Respirátor s vydechovacím ventilkem – ventilek na respirátoru slouží ke snížení 

vlhkosti a teploty uvnitř respirátoru, je vhodný při namáhavější práci. Zmenšuje 

námahu při dýchání a snižuje vydechovací odpor respirátoru. Umožňuje delší dobu 

použití respirátoru.  

 Skládací respirátor – tyto respirátory jsou vhodné v případě častého sundávání  

a nasazování  

 Tvarované respirátory – umožňují delší dobu použití 

 Respirátory s aktivním uhlím – slouží pro zachycení obtěžujících pachů, plynů a par  

 

3.2.1 Požadavky na respirátory 

Filtrační masky musí splňovat požadavky normy ČSN EN 149. 

Musí být zabaleny a prodávány tak, aby bylo zabráněno mechanickému poškození 

nebo znečištění masky. Ochranné ventily musí být chráněny před mechanickým 

poškozením a znečištěním, např. ochranným krytem. Lícnicové části nebo upínací pásky 

Obrázek 8: Typy respirátorů - c) bez výdechového ventilku, d) s výdechovým ventilkem 
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musí být bez známek viditelného poškození. Pokud jsou filtrační polomasky určeny 

k opakovanému použití, musí být materiál odolný proti dezinfekčním prostředkům, 

doporučených výrobcem. [13] 

Celkový průnik filtrační maskou má tři části: 

 průnik lícnicovou částí 

 průnik vydechovacím ventilem 

 průnik filtrem 

Důležitou vlastností materiálu, z něhož je respirátor vyroben, je jeho nízká hořlavost. 

Při zkoušení filtrační polomasky nesmí hořet nebo při odstavení z plamene nesmí hořet 

déle než 5 s. Nesmí být překročena průměrná hodnota 1% objemové koncentrace oxidu 

uhličitého ve vdechovaném vzduchu. Upínací systém musí umožňovat snadné nasazení  

a sundání a musí pevně držet na obličeji. 

Při praktických zkouškách na filtračních polomaskách posuzuje uživatel subjektivní 

pocity jako pohodlí upínacího systému, spolehlivost upevnění, informace o zorném poli  

a jiné údaje. Zkoušky se praktikují na osobách s různými typy obličejů. [13], [14] 

Značení: 

Filtrační polomasky musí být označeny rokem vydání, třídou filtrace a to jak  

na obalu, tak na samotném respirátoru. [13] 

Každé balení musí být označeno následujícími informacemi: 

 jméno, značka výrobce 

 označení typu 

 roztřídění – třídy filtrace 

 NR – pro jednorázové použití, R – pro opakované použití 

 číslo normy a rok zveřejnění 

 doba životnosti  

 věta: “Čtěte návod k použití“ 

 pokyny ke skladování 

 piktogramy 
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Na lícnicové části: 

 jméno nebo obchodní značka výrobce 

 označení typu 

 číslo a rok vydání normy 

 datum výroby 

Ke každému respirátoru musí být přiložen návod k použití v oficiálním jazyce země 

určení. Musí v něm být uvedeny možnosti a omezení použití, jak provést kontrolu před 

použitím, jak respirátor správně nasadit, použít a popřípadě čistit nebo skladovat. Dále 

musí být opatřen označením životnosti a vysvětlením všech použitých značek  

a piktogramů. Ukázka piktogramů na obalu respirátoru je zobrazena na obrázku č. 9. 

Piktogram a) viz informace poskytnuté výrobcem, b) datum životnosti respirátoru 

(rok/měsíc), c) rozsah teplot pro skladování, d) maximální vlhkost při skladování. [13] 

 

3.2.2 Faktory ovlivňující těsnost masek 

Těsnost masek je ovlivněna zejména následujícími faktory: 

 velikost – pokud je maska malá, tlačí na obličeji, naopak u masek velkých ztrácí 

těsnost, jelikož nedostatečně doléhá na obličej.  

 hmotnost – čím je maska lehčí, tím je kvalita materiálu lepší 

 tlak na obličeji – provedení vnitřku masky, nosní výztuha a upevnění na bradě 

 těsnost – čím vyšší je faktor těsnosti, tím je maska těsnější 

 zařízení pro komunikaci [7] 

  

Obrázek 9: Piktogramy na obalu respirátoru 
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4 Experimentální část 

Cílem této práce bylo provedení experimentů, při kterých byla testována účinnost 

respirátorů, resp. jejich těsnost při správném nasazení na obličej, a to u respirátorů 

používaných u HZS ČR. Pro tyto účely byly vybrány tři respirátory, které jsou na základě 

zjištění používané u hasičských záchranných sborů. Měření bylo prováděno na přístrojích 

VŠB-TU Ostrava v laboratoři Fakulty bezpečnostního inženýrství a testováno na pěti 

studentech.  

4.1 Faktor těsnosti 

Účinnost respirátorů budu testovat měřením faktoru těsnosti, jehož principem je 

porovnání koncentrací mikroskopických částic vně respirátoru s částicemi, které se dostaly 

dovnitř respirátoru. Faktor těsnosti se vypočítá dle následující rovnice č. 1: 

                
                           

                              
 

Rovnice 1: Faktor těsnosti 

Minimální hodnota faktoru těsnosti pro vhodné polomasky a čtvrtmasky podle 

americké normy OSHA 29CFR1910.134 má hodnotu 100. Pokud je faktor těsnosti 100, 

znamená to 100x čistší vzduch uvnitř respirátoru nežli v okolním vzduchu. Jelikož 

mikroskopické částice v ovzduší by neměly pronikat přes filtry, důvodem, proč se částice 

dostaly dovnitř respirátoru je vzniklá netěsnost masky na obličeji. [6], [9] 

Z důvodu možné změny koncentrace částic ve vzduchu, počítá přístroj faktor těsnosti 

pomocí průměrné koncentrace částic odměřené před a po daném měření a vydělí ji 

koncentrací odměřenou v respirátoru. Faktor těsnosti tedy vypočítá přístroj podle 

následujícího vzorce č. 2: 

    
     

   
 

Rovnice 2: Faktor těsnosti 
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kde:  FF = fit factor, neboli faktor těsnosti 

 CB = koncentrace částic prostředí před měřením vzorku v respirátoru 

 CA = koncentrace částic prostředí po měření vzorku v respirátoru 

 CR = koncentrace částic v respirátoru 

Celkový faktor těsnosti se vypočítá pomocí následujícího vzorce: 

           
 

 
   

 
 

   
 

 
   

   
 

     
 

 
   

 

Rovnice 3: Celkový faktor těsnosti 

 

kde: FFx = faktor těsnosti pro testovací cyklus 

 n = počet testovacích cyklů (cviků) 

Není zaručené, že těsnost měřená během zkoušky bude stejná i během používání při 

jiných situacích. Díky měření především zjišťujeme netěsnosti na masce vytvořené 

v obličejové části. Nelze ho použít pro vypočtení skutečné expozice škodlivých látek. [9] 

4.2 Použité přístroje 

Hlavním přístrojem pro testování účinnosti respirátorů byl PortaCount Pro+ Model 

8038 s použitím softwaru na testování těsnosti FITPRO. Dalším použitým přístrojem byl 

Particle Generator Model 8026, který slouží k doplnění přirozeně se vyskytující částice  

ve vzduchu, při testování účinnosti respirátorů na přístroji PortaCount Pro+. Jako 

doplňující přístroj jsem použila přístroj P-Trak Ultrafin Particle Counter Model 8525, 

používaný pro měření počtu částic v ovzduší.  

PortaCount Pro+ Model 8038 

Přístroj PortaCount Pro+ Model 8038 (viz obrázek 10) od americké společnosti TSI 

slouží k měření faktorů těsnosti masek. Do přístroje vložíme alkoholovou patronu 

obsahující isopropyl alkohol, který je přístrojem spotřebováván pro snadnější měření 

částic. Patrona obsahuje porézní knot, který nasákne alkoholem. Je nutno použít vysoce 
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kvalitní alkohol o čistotě nejméně 99,5 %. Přístroj zvětšuje submikronové částice na 

submikronové kapky a pak měří jejich početní koncentraci. Rozsah velikosti částic, které  

je přístroj schopen detekovat je 0,02 μm až větší než 1 μm. Masky se testují za účelem 

zjištění, zda si jej osoba umí správně nasadit a nosit ho bez cizí pomoci. Hlavním důvodem 

je určení správné velikosti, a tím zajištění dostatečné ochrany osob. Přístroj umožňuje 

detekci mikroskopických částic v okolním ovzduší. Můžeme s ním naměřit koncentraci 

částic a z nich stanovit faktory těsnosti. Každý den je třeba provést denní kontrolu 

přístroje, při které zjišťujeme správnou funkci přístroje. Při denní kontrole nejprve 

kontrolujeme, zda je koncentrace částic v okolním vzduchu dostatečná k provedení testu 

těsnosti. Dále probíhá kontrola nuly při zapojení hepa filtru na průhlednou vzorkovací 

hadičku, která zjišťuje, zda v systému nejsou netěsnosti. Koncentrace částic by měla být  

po většinu času na nule. Nakonec proběhne kontrola maximálního faktoru těsnosti, která 

zjišťuje, zda je přístroj schopen měřit vysoké faktory těsnosti. [6], [9] 

Obrázek 10: Přístroj PortaCount Pro+ Model 8035 
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FITPRO 

FITPRO je software určený ke stahování a úpravě získaných dat vytvořených  

na přístroji PortaCount Pro+. Po propojení s přístrojem můžeme data nahrávat rovnou  

do počítače. 

Particle Generator Model 8026 

Tento přístroj (viz obrázek 11) nám slouží k vytvoření většího počtu aerosolových 

částic v okolním vzduchu v prostředí místnosti, což zkvalitní měření na přístroji 

PortaCount Pro+. Jeho použití ve volném prostranství by nemělo smysl, jelikož aerosolové 

částice by se vlivem okolního proudění vzduchu rozptýlily a přístroj by je již nezachytil. 

 

P-Trak Ultrafin Particle Counter Model 8525 

P-Trak (viz obrázek 12) měří početní koncentraci částic o průměru 20 – 1000 nm 

v jednom krychlovém centimetru a funguje na principu spotřebovávání vysoce čistého 

isopropylu s rychlostí 1 ml za hodinu. Alkohol se používá k růstu mikroskopických částic 

ve vzduchu do větších kapek, což usnadňuje rozpoznat a spočítat množství částic.  

 

 

 

Obrázek 11: Particle generator Model 8026 
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4.3  Testované respirátory 

Pro měření účinnosti respirátorů jsem vybrala 3 typy používané u HZS ČR. Výběr 

jsem učinila oslovením členů HZS ČR a následným zjištěním dostupnosti na trhu. Jedním 

z kritérií výběru byla třída respirátoru FFP2, tedy střední ochrana proti netoxickým, mírně 

až středně toxickým pevným a kapalným aerosolům, jehož netěsnost nesmí být větší než 

11 %. Dalším kritériem byl výdechový ventilek. Všechny vybrané respirátory jsou 

vyrobeny z polypropylenu a odpovídají normě ČSN EN 149:2001+A1:2009 - Ochranné 

prostředky dýchacích orgánů – Filtrační polomasky k ochraně proti částicím – požadavky, 

zkoušení a značení. V České republice je dostupná pouze jedna, a to univerzální pro 

všechny typy obličejů. Souhrn vlastností testovaných respirátorů můžeme vidět 

v následující tabulce č. 1. 

  

Obrázek 12: P-Trak Ultrafin Particle Counter Model 8525 
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Tabulka 1: Základní specifikace respirátorů 

 

Filtrační polomaska s ventilkem SPIRO P2 

Skládací respirátor s výdechovým ventilkem, který slouží k ochraně proti tuhým  

a kapalným částicím v koncentraci do 12x PEL nebo 12x APF s tvarovatelnou nosní 

výztuhou a vnitřní pěnovou výztuhou pro dobrou těsnost. Určen pro jednorázové použití. 

Viz obrázek č. 13. 

Základní specifikace respirátorů 

Respirátor 
Filtrační polomaska s 

ventilkem SPIRO P2 

Filtrační polomaska 

skládací s ventilkem 

3M Aura – P2 

Filtrační polomaska  

X-plore 1720+ V 

Výrobce SPIRO 3M Dräger 

Materiál polypropylén polypropylén polypropylén 

Velikost univerzální univerzální univerzální 

Normy 
ČSN EN 

149:2001+A1:2009 

ČSN EN 

149:2001+A1:2009 

ČSN EN 

149:2001+A1:2009 

Ventilek 
S výdechovým 

ventilkem 

S výdechovým 

ventilkem 

S výdechovým 

ventilkem 

Filtrační třída FFP2 FFP2 FFP2 

Hmotnost 13g 13g 18g 

Obrázek 13: Respirátor SPIRO P2 

http://www.ochrannepomuckycz.cz/filtracni-polomaska-s-ventilkem-spiro-p2-p-1223.html
http://www.ochrannepomuckycz.cz/filtracni-polomaska-s-ventilkem-spiro-p2-p-1223.html
http://www.ochrannepomuckycz.cz/filtracni-polomaska-s-ventilkem-spiro-p2-p-1223.html
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Filtrační polomaska skládací s ventilkem 3M Aura – P2 

Skládací respirátor s výdechovým ventilkem, který slouží k ochraně proti tuhým  

a kapalným částicím v koncentraci do 12x NPK-P s pokrokovým tvarem pro jednodušší 

dýchání a lepší odolnost respirátoru proti zhroucení. Upínací pásky jsou vytvořené 

k uchovávání konstantního napětí. Určen pro jednorázové použití. Viz obrázek č. 14. 

 

Filtrační maska Dräger X-plore 1720+ V 

Tvarovaný filtrační respirátor s výdechovým ventilkem. Má dva nastavitelné upínací 

pásky a sorpční vrstvu, která je schopna pohlcovat obtěžující prachy. Určen  

pro jednorázové použití. Viz obrázek č. 15. 

 

Obrázek 14: Respirátor 3M Aura - P2 

Obrázek 15: Respirátor Dräger X-plore 1720+ V 
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4.4 Testované osoby 

Na testování respirátorů se podílelo pět studentů z Fakulty bezpečnostního 

inženýrství. Jednalo se o čtyři studenty mužského pohlaví a jednu studentku ve věku  

24 – 26 let. Účinnost respirátorů byla měřena na pěti testovaných osobách s různými typy 

obličejů. Testované osoby byly před měřením proškoleny, jak správně respirátor nasadit  

a také jim byl vysvětlen postup měření. Charakteristika testovaných osob je uvedena 

v tabulce č. 2. 

                                 Tabulka 2: Charakteristika testovaných osob 

Testované 
osoby 

Pohlaví Věk Tvar obličeje Vousy 

Osoba č. 1 muž 24 let kulatý bez vousů 

Osoba č. 2 muž 25 let podlouhlý bez vousů 

Osoba č. 3 žena 25 let oválný bez vousů 

Osoba č. 4 muž 25 let hranatý krátké vousy 

Osoba č. 5 muž 24 let diamantový bez vousů 

 

4.5 Postup měření 

Měření bylo prováděno v průběhu ledna a února v laboratoři Fakulty bezpečnostního 

inženýrství VŠB-TU Ostrava ve Výškovicích. Místnost má rozměry 4x4x4 metry, 

mikroklimatické podmínky byly měřeny přístrojem umístěným v laboratoři - Digitální 

teploměr, vlhkoměr a barometr s dataloggerem Lutron MHB-382SD. Průměrná teplota 

v místnosti během měření byla 21,9 °C, relativní vlhkost 30 % a atmosférický tlak  

982,9 hPa. 

Nejprve si přichystáme přístroj PortaCount Pro+, do kterého připojíme 2 hadičky, 

modrou pro měření koncentrace aerosolů v okolním vzduchu a bílou pro měření 

koncentrace uvnitř respirátoru. Do přístroje zapojíme USB port s platnou databází testů  

a propojíme přístroj s PC. Vložíme do přístroje alkoholovou patronu s isopropylem a poté 

můžeme přístroj zapnout.  
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Při našem měření budeme provádět test těsnosti s generovanými aerosoly. 

Nachystáme si přístroj Particle Generator, nejprve naplníme zásobník vodou z vodovodu  

o pokojové teplotě. Přidáme do něj tabletku soli o 100 mg a zásobník opatrně promícháme, 

dokud se sůl nerozpustí. Až se sůl rozpustí, připevníme zásobník se slanou vodou 

k přístroji a zapneme. Před testem necháme přístroj 15 minut běžet pro ustálení částic.  

Přichystáme si přístroj P-Trak, pro měření aerosolových částic v ovzduší.  

Do přístroje vložíme alkoholovou patronu, obsahující isopropyl alkohol, stejně jako  

u přístroje PortaCount Pro+. K přístroji připojíme hadičku s teleskopickou sondou  

a přístroj zapneme. Je nutné, aby přístroj nebyl během měření nakloněný, aby nedošlo 

k uvolnění a vylití isopropyl alkoholu. 

V dalším kroku si připravíme testované respirátory. Za použití vzorkovací sady 

připevníme k jednorázovému respirátoru vzorkovací sondu. Touto sondou se může 

přivádět vzduch z respirátoru do přístroje. Sondu připevníme do tzv. dýchací zóny 

uživatele, která se nachází mezi nosem a ústy testované osoby. V případě respirátoru 

s výdechovým ventilkem se sonda instaluje po levé nebo pravé straně ventilku. 

Na obrázku č. 16 můžeme vidět grafické znázornění připevnění vzorkovací sondy.  

Obrázek 16: Připevnění vzorkovací sondy 
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Nejprve zvolíme vhodné místo pro instalování sondy. Vzorkovací sonda se nasadí  

na speciální propichovací nástroj a zevnitř masku pomocí nástroje propíchneme. Nástroj 

musíme protlačit maskou, dokud hrot nepřečnívá přes masku. Tlačnou maticí navlékneme 

na hrot propichovacího nástroje a pomocným nástrojem stlačíme. Zatlačíme oba nástroje 

pevně proti sobě, dokud se vzájemně pevně nespojí. 

Před prvním měřením je potřeba provést denní kontrolu pro zjištění správné 

funkčnosti přístroje. Výsledný záznam úspěšného denního testu je uveden v příloze C.  

Poučíme osobu o správném nasazení respirátoru. Špatné nasazení respirátoru 

zhoršuje celkovou účinnost ochrany, protože netěsnostmi kolem těsnicí linie částice 

pronikají do dýchacího ústrojí. Je tedy velice důležité si jej pečlivě a správně nasadit.  

Před nasazením respirátoru se nosní svorka upraví prohnutím do tvaru obráceného 

písmene U. Respirátor se přiloží k obličeji, aby zakrýval bradu a nos. Oddělíme od sebe 

gumové pásky a přetáhneme přes hlavu. První pásek se umístí pod ušima a druhý přes 

temeno hlavy. Dalším krokem je vytvarování nosní svorky podle nosu. Nakonec  

se provede kontrola těsnosti zakrytím povrchu respirátoru oběma rukama a prudkým 

nadechnutím. Zjistíme tak, zda kolem nosu nebo těsnicí linie neproudí vzduch. Pokud ano, 

upravíme nasazení nebo lépe vytvarujeme nosní svorku. 

Připojíme k sondě na respirátoru bílou hadičku přístroje PortaCount Pro+ a necháme 

testovanou osobu nasadit si respirátor bez pomoci jiné osoby. Respirátor si osoba nasadí 

nejméně 5 minut před začátkem testu, aby se odstranily částice zachycené uvnitř 

respirátoru a dosáhlo se správné polohy respirátoru na obličeji. 

Na přístroji zvolíme Fit Test a vybereme ze seznamu testovanou osobu a typ 

respirátoru, a zadáme velikost respirátoru a údaje operátora testu. Poté je přístroj připraven 

k provedení testu. Po stisknutí tlačítka START je test zahájen.  

Test je složen podle normy OSHA 29CFR1910.134 z 8 cvičení, přičemž každé trvá  

64 vteřin a cvičení s grimasou 15 vteřin. Cvičení jdou ihned po sobě bez přestávky, 

testovanou osobu informuje o změně cvičení pípnutí přístroje. Cvičení s grimasou  

se provádí pro úmyslné porušení těsnosti a následné ujištění, zda se maska dokáže před 

dalším cvičením vrátit do původní polohy a opět zajistit těsnost respirátoru. 
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Cvičení prováděné při testu: 

 Normální dýchání 

 Hluboké dýchání 

 Otáčení hlavou ze strany na stranu 

 Pohyb hlavou shora dolů 

 Hlasitý hovor 

 Grimasa 

 Předklon 

 Normální dýchání 

Po dokončení testu se na přístroji objeví vypočtený celkový faktor těsnosti a stav  

u jednotlivých cvičení. Výsledky jsou automaticky uloženy do databáze, a pro jejich 

prohlížení a uložení použijeme software FitPro. Minimální hranice faktoru těsnosti je 100, 

pokud je hodnota nižší, jedná se již o podlimitní hodnoty, u kterých byla těsnost 

nedostatečná. 

Nakonec testovaná osoba vyplní dotazník subjektivních pocitů. Nejprve posoudí 

velikost masky, zda mu seděla nebo byla velká či malá. Dále posuzovali pocit těsnosti 

respirátoru, zda byly po správném nasazení masky někde znatelné netěsnosti. Dalším 

kritériem byla náročnost primárního nasazení masky a celková pohodlnost respirátoru. 

V dalším bodě posuzovali upevnění respirátoru na hlavě, zda gumové pásky k upevnění 

držely nebo zda po hlavě sjížděly. Posledním kritériem bylo mluvení přes masku, zda 

pociťovali omezení při mluvení nebo hovor nebyl respirátorem nijak omezen.  

 

4.6 Vyhodnocení měření 

V této části budou vyhodnoceny měření pro každou osobu a každý respirátor zvlášť. 

Osoba č. 1 

První měření bylo provedeno na osobě číslo 1 s kulatým tvarem obličeje, bez vousů. 

První respirátor značky SPIRO, dosáhl kladných hodnot (nad minimální hodnotu faktoru 

těsnosti – 100) u čtyř cvičení. Podlimitních hodnot dosáhl při otáčení hlavou nahoru a dolů 

a při mluvení a dále při posledním cvičení za normálního dýchání. Maska SPIRO byla 

shledána testovanou osobou jako malá. Při mluvení maska vyjížděla nahoru a ztrácela 

těsnost na obličeji.  



 

32 
 

Druhý test byl prováděn na respirátoru značky 3M, který dosáhl kladných výsledků, 

až po cvičení s grimasou, při tomto cviku byla nejspíše porušena těsnost respirátoru a další 

dvě cvičení již vyšly s podlimitní hodnotou faktoru těsnosti. Uživatel posoudil tuto masku 

jako velmi pohodlnou, avšak nasazení této masky bylo náročnější než u ostatních typů 

masky.  

Třetí test byl prováděn na respirátoru značky Dräger. Při tomto testu byly 

zaznamenány podlimitní hodnoty u hlubokého dýchání, kývání hlavou nahoru a dolů  

a při mluvení. Při ostatních cvičeních bylo dosaženo kladných hodnot. Při kývání hlavou  

a mluvení maska opět vyjížděla nahoru, jako u masky SPIRO a stejně jako u masky SPIRO 

testovaná osoba uvedla, že velikost masky je malá.  

Osoba č. 2 

První měření s respirátorem SPIRO na osobě č. 2 s podlouhlým tvarem obličeje,  

bez vousů ukázalo, že maska těsnila opět až po cvičení s grimasou. Poté se hodnoty faktoru 

těsnosti dostaly pod hranici 100, což znamená, že při cviku s grimasou ztratila maska 

těsnost a nedokázala se vrátit do původní pozice na obličeji ani při cvičení v předklonu,  

ani při posledním cvičení za normálního dýchání. Celkový faktor těsnosti u této masky měl 

hodnotu 111. Testovaná osoba uvedla, že maska držela na tváři dobře, ale po celou dobu 

škrábala na krku. 

Při druhém testu na respirátoru značky 3M jsme zaznamenali dokonalou těsnost 

masky. Všechny hodnoty faktoru těsnosti byly daleko větší než limitní hodnota 100. Faktor 

těsnosti dosáhl hodnoty 527, což ukazuje velmi dobrou těsnost. Uživatel ohodnotil tuto 

masku jako velice komfortní a pohodlnou, ale stejně jako první testovaná osoba uvedl 

náročnější nasazování masky.  

U měření na respirátoru značky Dräger, jsme zaznamenali netěsnosti při hlubokém 

dýchání a při cvičení v předklonu. Opět byla vytvořena netěsnost masky zapříčiněná 

grimasou, kdy se při dalším cviku nedokázala vrátit do původní pozice. Při ostatních 

cvičeních bylo dosaženo kladných hodnot. Tato maska uživatele tlačila v oblasti nosu.  

 

 



 

33 
 

Osoba č. 3 

Respirátor SPIRO, při testu na třetí osobě s oválným obličejem bez vousů, ukázal 

dokonalou těsnost. Většina hodnot se vyskytovala výrazně nad limitní hranicí 100. 

Celkový faktor těsnosti dosáhl hodnoty 211. Uživatel respirátor zhodnotil jako příjemný  

a dobře sedící, bez známek pocitových netěsností.  

Respirátor značky 3M stejně jako u předchozí testované osoby ukázal dokonalou 

těsnost. Hodnoty faktoru těsnosti se pohybovaly vysoce nad limitní hranicí a celkový 

faktor těsnosti byl vypočten na 331. Uživatel byl s maskou velmi spokojený, skrz jeho 

pohodlnost, velikost i upevnění na hlavě.   

Respirátor značky Dräger vykazoval netěsnosti opět při stejných cvičení jako  

u předchozí osoby. Podlimitních hodnot dosahoval při cviku za hlubokého dýchání a při 

cvičení v předklonu, kdy se opět maska nedokázala ihned po cviku s grimasou vrátit  

do původní pozice. Celkový faktor těsnosti však dosáhl hodnoty 120. Testovaná osoba 

uvedla, že respirátor po celou dobu měření řezal v okolí nosu a tváří. Jeho velikost byla 

příliš velká a vyjížděním respirátoru po tváři zhoršovalo i vidění.  

Osoba č. 4 

Při prvním měření u 4. osoby s hranatým tvarem obličeje a krátkými vousy,  

byly na respirátoru SPIRO všechny naměřené hodnoty faktoru těsnosti podlimitní. Mohly 

být způsobeny nedokonalým oholením testované osoby nebo špatným nasazením 

respirátoru. Celkový faktor těsnosti měl hodnotu pouze 18, což je velice nevyhovující.  

Druhé měření na respirátoru 3M ukázalo netěsnosti při posledních dvou cvičeních – 

předklonu a normálního dýchání, stejně jako u první osoby. Netěsnost mohla být 

způsobena v návaznosti na cvičení s grimasou, po které se na masce vytvořily netěsnosti  

a po dobu obou dalších cviků. Celkový faktor těsnosti byl 80, tedy nevyhovující. 

Testovaná osoba uvedla, že při grimase měla pocit odchlípnutí masky na nose. 

Respirátor značky Dräger vykazoval netěsnosti opět při stejných cvičení jako  

u předchozí osoby. Podlimitních hodnot dosahoval při cviku za hlubokého dýchání  

a při cvičení v předklonu, kdy se opět maska nedokázala ihned po cviku s grimasou vrátit 

do původní pozice. Celkový faktor těsnosti dosáhl pouze hodnoty 24. Testovaná osoba 
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uvedla, že respirátor po celou dobu měření řezal na tváři a jeho připevnění nebylo 

dokonalé.  

Osoba č. 5 

Při prvním měření bylo na osobě č. 5 s diamantovým tvarem obličeje s nedokonalým 

oholením na respirátoru SPIRO naměřeno, že maska těsnila při prvním cvičení  

za normálního dýchání. Při hlubokém dýchání se objevily netěsnosti, které trvaly i při 

otáčení hlavou ze strany na stranu a kývání nahoru a dolů. Při mluvení maska dosahovala 

opět kladných hodnot až po cvičení v předklonu. Po cvičení s předklonem při normálním 

dýchání vznikly opět netěsnosti. Netěsnosti pravděpodobně vznikly nesprávným 

nasazením nebo nedokonalým oholením. 

U měření na respirátoru 3M byly naměřeny vysoké kladné hodnoty, těsnost masky 

byla velmi dobrá během celého měření. Hodnoty byly opět vysoko nad limitní hranicí. 

Celkový faktor těsnosti dosáhl hodnoty 509. Uživatel shledal respirátor velmi pohodlným 

bez známek vytváření netěsností a tlačení masky. 

Respirátor značky Dräger vykazoval značné netěsnosti při cvičeních stejně jako  

u předchozí testované osoby. Kladných hodnot dosahovalo měření při normálním dýchání 

a po grimase při předklonu. Při ostatních měření vykazovala maska nedostatečnou těsnost. 

Celkový faktor těsnosti byl pouze 28. Uživatel neshledával na masce žádné negativní 

faktory.  

Shrnutí výsledků 

Výsledky všech testů jsou zaznamenány do výstupního protokolu vytvořeného 

softwarem FitPro. Pro lepší jasnost jsou naměřené hodnoty přepsány do tabulky a barevně 

vyznačeny kladné (zelené) a podlimitní (červené) hodnoty. Kladné hodnoty jsou při měření 

ty, které přesáhly minimální hodnoty faktoru těsnosti 100. Pokud je hodnota nižší, jedná se 

o nedostatečnou hodnotu faktoru těsnosti. Podlimitní hodnoty ukazují, u kterých cvičení 

došlo k výraznému vzniku netěsností respirátoru. Testované osoby v dotazníku uvedly, zda 

pociťovaly netěsnosti během měření a jejich pocity v masce. Podávaný dotazník je uveden 

v příloze D. Výsledné naměřené hodnoty jsou uvedeny v následujících tabulkách, v tabulce 

č. 3 pro respirátor SPIRO, v tabulce č. 4 pro respirátor 3M a v tabulce č. 5  

pro respirátor Dräger.  
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Tabulka 3: Naměřené hodnoty - respirátor SPIRO 

Spiro Osoba č. 1 Osoba č. 2 Osoba č. 3 Osoba č. 4 Osoba č. 5 

normální dýchání 168 310 106 73 128 

hluboké dýchání 190 448 559 91 56 

hlava ze strany na stranu 106 118 264 75 47 

hlava nahoru dolů 88 540 375 16 76 

mluvení 46 367 122 8 112 

grimasa           

předklon 140 38 243 35 162 

normální dýchání 44 55 450 8 24 

Celkový FF 84 111 217 18 60 

 

Tabulka 4: Naměřené hodnoty - respirátor 3M 

3M Osoba č. 1 Osoba č. 2 Osoba č. 3 Osoba č. 4 Osoba č. 5 

normální dýchání 852 438 779 801 829 

hluboké dýchání 763 835 715 766 291 

hlava ze strany na stranu 938 732 489 477 848 

hlava nahoru dolů 491 566 210 245 800 

mluvení 622 885 267 203 539 

grimasa           

předklon 15 328 510 35 744 

normální dýchání 32 400 169 22 287 

Celkový FF 67 527 331 80 509 

 

Tabulka 5: Naměřené hodnoty - respirátor Dräger 

Dräger Osoba č. 1 Osoba č. 2 Osoba č. 3 Osoba č. 4 Osoba č. 5 

normální dýchání 128 137 363 121 111 

hluboké dýchání 97 51 43 61 66 

hlava ze strany na stranu 179 109 201 25 18 

hlava nahoru dolů 70 244 274 30 16 

mluvení 56 415 151 10 46 

grimasa           

předklon 309 37 75 265 263 

normální dýchání 287 114 238 18 12 

Celkový FF 112 89 120 24 28 
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V následujících tabulkách jsou shrnuty výsledné odpovědi testovaných osob 

z dotazníku. Dotazník týkající se pocitů a pohodlí respirátoru osoby vyplňovaly ihned 

po dokončení měření. Souhrn výsledků získaných z dotazníku subjektivních pocitů 

můžeme vidět v  tabulce č. 6 pro respirátor SPIRO, v tabulce č. 7 pro respirátor 3M a 

tabulce č. 8 pro respirátor Dräger.  

Tabulka 6: Subjektivní pocity - respirátor SPIRO 

Tabulka 7: Subjektivní pocity - respirátor 3M 

malá akorát velká

0x 5x 0x

nedoléhá vůbec malé netěsnosti doléhá perfektně

0x 1x 4x

jednoduché obtížné

2x 3x

tlačí příjemná škrábe

0x 5x 0x

nedrží vůbec sjíždí drží pevně

0x 0x 5x

nelze mluvit omezená komunikace komunikace bez omezení

0x 0x 5x

3M

Velikost masky:

Shledáváte těsnost 

jako:

Pohodlí:

Mluvení přes masku:

Upevnění na hlavě

Nasazení masky

malá akorát velká

1x 4x 0x

nedoléhá vůbec malé netěsnosti doléhá perfektně

1x 2x 2x

jednoduché obtížné

5x 0x

tlačí příjemná škrábe

0x 5x 1x

nedrží vůbec mírně sjíždí drží pevně

0x 2x 3x

nelze mluvit omezená komunikace komunikace bez omezení

0x 0x 5x

Velikost masky:

Shledáváte těsnost 

jako:

Pohodlí:

Mluvení přes masku:

SPIRO

Upevnění na hlavě

Nasazení masky
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Během měření účinnosti respirátorů jsem kontrolovala přítomnost částic v ovzduší, 

k čemuž jsem využila přístroj P-Trak. Tento přístroj měří počet aerosolových částic  

na cm
3
. V následující tabulce č. 9 jsou uvedeny minimální, maximální a průměrné hodnoty 

koncentrací aerosolů v ovzduší. Výsledky jsou také zobrazeny v následujícím grafu č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Minimální hodnoty se nacházely v rozmezí od 3 do 7 tisíc částic na cm
3
. Maximální 

hodnoty dosahovaly hodnot až od 222 do 350 tisíc částic na cm
3
. Ukázka záznamu 

z přístroje P-trak a ukázka grafu je uvedena v Příloze E.  

Tabulka 8: Subjektivní pocity - respirátor Dräger 

malá akorát velká

1x 3x 1x

nedoléhá vůbec malé netěsnosti doléhá perfektně

1x 3x 1x

jednoduché obtížné

5x 0x

tlačí příjemná škrábe

1x 2x 2x

nedrží vůbec sjíždí drží pevně

1x 2x 2x

nelze mluvit omezená komunikace komunikace bez omezení

0x 0x 5x

Dräger

Velikost masky:

Shledáváte těsnost 

jako:

Pohodlí:

Mluvení přes masku:

Upevnění na hlavě

Nasazení masky

Tabulka 9: Koncentrace částic v ovzduší 

Koncentrace 

částic

min   

[počet/cm
3
]

max   

[počet/cm
3
]

průměr   

[počet/cm
3
]

měření - osoba č.  1 7260 235000 10159

měření - osoba č.  2 3630 265000 19879

měření - osoba č.  3 7140 222000 37143

měření - osoba č.  4 4680 350000 195915

měření - osoba č.  5 6660 313000 179327
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Graf 1: Koncentrace částic v ovzduší 
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4.7 Cvičení 

Normální dýchání 

Při prvním cvičení, kdy si testované osoby nasadily respirátor a měly pouze 

normálně dýchat, se ukázalo, že faktor těsnosti byl v kladných hodnotách u téměř všech 

osob a respirátorů. Jednu výjimku tvořil respirátor značky SPIRO u testované osoby č. 4,  

u které byly netěsnosti vyvolány nejspíše nedokonalým oholením. Naměřené hodnoty  

u jednotlivých respirátorů můžeme vidět v grafu č. 2. 

 

Hluboké dýchání 

U druhého cviku, kdy měly osoby za úkol zhluboka dýchat, se ukázalo, že  

u respirátoru 3M nebyly zjištěny žádné netěsnosti a faktor těsnosti byl vždy v kladných 

hodnotách. Naopak respirátor značky Dräger byl při tomto cviku u všech osob 

nevyhovující a vždy se vytvořily netěsnosti, které způsobily průchod aerosolových částic 

dovnitř masky. U respirátoru značky SPIRO se netěsnosti vytvořily u dvou testovaných 

osob. Hluboké dýchání může způsobit nadzvednutí masky v oblasti nosu nebo brady. 

Výsledné hodnoty tohoto cviku jsou v následujícím grafu č. 3.  
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Graf 2: Normální dýchání 



 

40 
 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

Osoba č. 1 Osoba č. 2 Osoba č. 3 Osoba č. 4 Osoba č. 5 

Fa
kt

o
r 

tě
sn

o
st

i [
-]

 

Hlava ze strany na stranu 

Drager 

SPIRO 

3M 

 

Otáčení hlavy ze strany na stranu 

U respirátoru značky 3M opět respirátor nevykazoval známky netěsností a všechny 

hodnoty byly kladné a vykazovaly vysoké hodnoty faktoru těsnosti. Respirátory SPIRO  

a Dräger nevyhovovaly u testovaných osob č. 4 a 5, tedy u osob s širším obličejem. 

Otáčení hlavou ze strany na stranu může způsobit odchlípnutí masky od tváře. Výsledky   

jsou zobrazeny na grafu č. 4. 
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Graf 3: Hluboké dýchání 

Graf 4: Hlava ze strany na stranu 



 

41 
 

Kývání hlavou nahoru dolu 

U dalšího cvičení, kdy uživatelé kývali hlavou nahoru a dolů, prokázal respirátor 3M 

dokonalou těsnost. Všechny hodnoty byly výrazně nad limitní hranicí. Respirátor SPIRO  

a Dräger nevyhovovaly u osob č. 1, 4 a 5, které měly širší obličej. U osob s úzkým 

obličejem netěsnosti nebyly vytvořeny. U respirátoru značky Dräger byly hodnoty faktoru 

těsnosti velmi nízké. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v grafu č. 5. 

 

Mluvení 

Při cviku, kdy testované osoby měly nahlas mluvit, prokázal respirátor 3M opět 

dokonalou těsnost. U respirátoru SPIRO byly nevyhovující hodnoty u osoby č. 1, která si 

stěžovala na malou velikost masky, jež se během mluvení vysunula nahoru a u osoby  

č. 4, které maska sjížděla z důvodu malých vousů. Ze stejných důvodů byly podlimitní 

hodnoty u masky značky Dräger, u níž navíc nevyhovovaly hodnoty u osoby č. 5. Byly 

zřejmě vyvolány nesprávným nasazením masky nebo nedokonalým oholením. Hodnoty 

jsou uvedeny v grafu č. 6. 
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Graf 5: Hlava nahoru dolů 
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Grimasa 

Při tomto cviku nebyly měřeny faktory těsnosti. Tento cvik sloužil pro zjištění, zda 

se po cviku s grimasami dokáže maska vrátit do původní pozice, aby opět dosáhla 

účinného těsnění. 

Předklon 

Respirátor 3M zde poprvé dosáhl netěsností a to u osoby č. 1 a 4. U masky SPIRO  

se netěsnost objevila u osoby č. 2 a 4. Respirátor značky Dräger neprokázal těsnost u osob  

č. 2 a 3, tedy osoby s úzkým obličejem. Maska se zřejmě nedokázala po cviku s grimasou 

vrátit do původní pozice. Naměřené hodnoty při tomto cvičení můžeme vidět v grafu č. 7.  
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Graf 6: Mluvení 
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Normální dýchání 

Hodnoty na respirátoru 3M při posledním cvičení, kdy testovaná osoba opět pouze 

normálně dýchala, vyšly záporné opět u osob č. 1 a 4 jako při předchozím cviku, kdy  

se pravděpodobně maska stále nedokázala vrátit do původní pozice. U respirátoru SPIRO 

se netěsnosti vytvořily téměř u všech měřených osob kromě osoby č. 3, u které maska  

po celou dobu měření dokonale těsnila. Respirátor značky Dräger ukázal netěsnosti u osob 

č. 4 a 5. Hodnoty posledního měření jsou uvedeny v grafu č. 8. 
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5 Diskuze naměřených výsledků  

Hodnoty faktoru těsnosti získané při měření na respirátorech značky SPIRO, 3M  

a Dräger ukázaly, že byly u každého typu velmi rozdílné. Vliv na výsledky mělo několik 

faktorů. Hlavním faktorem byla naměřená koncentrace aerosolů a správné nasazení 

respirátoru, dalším vlivem na těsnost mohl mít tvar obličeje a případně vousy na obličeji. 

Těsnost respirátoru se měnila v důsledku vykonávaných cviků během měření.  

Podle americké normy, dle které bylo měření na přístroji vykonáváno, byl limitní faktor 

těsnosti pro vhodnou masku 100. 

U respirátoru SPIRO bylo velice dobře vidět, jak těsnost ovlivnily vousy. U této 

osoby během celého testu byl prokazatelně nízký faktor těsnosti. Další negativní faktor  

u této masky byla velikost, kdy u osoby s kulatým obličejem, která uvedla, že jí je maska 

malá, byla při určitých pohybech znatelná netěsnost. Poslední osoba si respirátor zřejmě 

nedokonale připevnila na obličej a sjíždění způsobilo netěsnosti u většiny cviků. Respirátor 

značky SPIRO měl celkový faktor těsnosti nad hranicí 100 pouze u dvou osob.  

Podle dotazníku testovaných osob byl tento respirátor pohodlný s jednoduchou manipulací. 

Dvěma osobám během měření respirátor sjížděl, ale ostatní uvedli dobré připevnění  

na hlavě, komunikace s respirátorem nebyla nijak omezena. 

Skládací respirátor značky 3M ukazoval vysoké hodnoty faktoru těsnosti, což bylo 

nejspíše způsobeno zachycením velkého množství aerosolových částic v okolí a dobrou 

těsností masky na obličeji. Netěsnosti vznikly pouze u dvou osob po grimase, kdy  

se maska nedokázala vrátit do původního stavu. Jednalo se o osoby s krátkými vousy  

a osobu s kulatým obličejem. Celkový faktor těsnosti byl nad hranicí 100 u třech osob. 

Podle dotazníku testovaných osob byl tento respirátor velice pohodlný, dobře upevněný 

k hlavě a netlačil během jeho používání. Jedinou uvedenou nevýhodou bylo náročnější 

prvotní nasazení masky, které uvedly tři testované osoby. Komunikace s respirátorem opět 

nebyla nijak omezena.   

Výsledky na respirátoru značky Dräger ukázaly netěsnost při hlubokém dýchání  

u všech testovaných osob. Vliv měla opět velikost, kdy první osoba uvedla malou velikost 

respirátoru a třetí osoba naopak velkou velikost. Při mluvení a kývání hlavou nahoru dolů 

se maska vysouvala a vytvořila netěsnosti, stejně jako u respirátoru SPIRO. Další vliv  
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na tento typ respirátoru měl tvar obličeje, kdy u užších obličejů vznikly netěsnosti po cviku 

s grimasou. U osoby s krátkými vousy byly netěsnosti téměř po celou dobu měření. 

Celkový faktor těsnosti prokázal vhodnost respirátoru pouze u dvou osob. Podle dotazníku 

testovaných osob tento respirátor tlačil a řezal v oblasti nosu a tváří, nebyl příliš pohodlný. 

Upevnění vyhovovalo a drželo na hlavě pouze u dvou osob, u dvou osob mírně sjížděl  

a u jedné nedržel na hlavě vůbec. Nasazení masky však posoudili jako jednoduché  

a komunikace také nebyla nijak omezena.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo srovnání účinnosti, resp. těsnosti respirátorů používaných  

u HZS ČR, při použití na různých typech obličeje.  Respirátory jsou testovány nejen  

z hlediska průchodnosti aerosolů přes filtr, ale zejména z hlediska netěsností vytvořených 

nesprávným nasazením masky nebo nevhodnou velikostí či tvarem. Naměřené výsledky 

nejsou jednoznačné a bylo by potřeba provést více testů s více vzorky pro větší přesnost 

výsledků. Z časových důvodů však nebylo možné více měření vykonat. 

Při výběru správného respirátoru je třeba brát velký zřetel na jeho velikost, která 

ovlivňuje jeho těsnost. Na českém trhu jsou však bohužel prodávány respirátory pouze 

v univerzální velikosti. Pro zlepšení ochrany dýchacích cest uživatelů by bylo vhodné 

uvést na trh více velikostí respirátorů pro různé typy obličejů. Za další negativní faktor, 

který ovlivňuje těsnost respirátoru, byly označeny vousy. Tento faktor však není významný 

u HZS ČR, kde je dle §8 vyhlášky 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany, ve znění pozdějších předpisů, povinností hasiče chodit hladce oholen, právě pro 

použití věcných prostředků k ochraně dýchacího ústrojí. Po výběru vhodného respirátoru 

hraje velkou roli jeho nasazení. I ten nejvhodnější respirátor, se správnou velikostí  

a tvarem, může být při špatném nasazení zcela neúčinný.  

Na základě informací sdělených od testovaných osob, jsme zaznamenali také 

subjektivní pocity během nošení respirátoru a jeho celkovou pohodlnost. Z výsledků 

našeho testování vyplynulo, že nejvhodnější z respirátorů, byl respirátor značky 3M, u 

kterého jsme shledali nedostatky pouze po cviku s grimasou, a to u dvou osob. Respirátor 

vykazoval těsnost i u osoby s vousy. Uživatelé ho označili jako velmi pohodlný, dobře 

držící na obličeji, pouze některým přišlo obtížnější prvotní nasazení. Tento respirátor 

můžeme doporučit jako nejvhodnější ochranu dýchacích cest v případě použití respirátorů. 

Při porovnání účinnosti respirátorů bylo zjištěno, že důležitým faktorem je správná 

velikost respirátoru, tvar obličeje i vousy na obličeji. Při zvolení nesprávné velikosti nebo 

v případě vousů na tváři, se vytváří na respirátoru netěsnosti. U respirátoru Dräger bylo 

zjištěno, že je nevhodný při cvičení za hlubokého dýchání. U všech osob se při tomto cviku 

vytvořila netěsnost, tudíž by nebyl v hodný k použití při náročné fyzické práci. Jelikož 

hasiči při zásazích vykonávají fyzicky náročnou práci, je tento nedostatek velice zásadní. 
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Je známo, že respirátory nejsou u hasičů využívány velmi často, ale vzhledem 

k vysokému riziku onemocnění nebo poškození zdraví při proniknutí aerosolových částic 

do těla je vhodné tyto osobní ochranné prostředky využívat. Každý průnik částic do těla 

má jiný průběh, některé se v těle usadí a některé jsou vyloučeny z těla ven. Na každého 

člověka působí aerosolové částice jinak, záleží na jeho fyzickém stavu, imunitě,  

ale i genech.  
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Dotazník 

Jméno: 

Věk: 

Typ obličeje: 

 

Velikost:   malá   akorát   velká 

Shledáváte   nedoléhá   malé   doléhá 

těsnost jako:   vůbec   netěsnosti  perfektně  

 

pohodlí:   tlačí   příjemná 

pokud tlačí na jakých místech: _______________________________________ 

Mluvení přes masku:  nelze mluvit  omezená   komunikace 

       komunikace   bez omezení 

 

Nasazení masky:  jednoduché  obtížné 

Připevnění masky:  nedrží na hlavě mírně sjíždí  drží na hlavě 
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