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Anotace: 

STANĚK, M. Dýchací technika a vlivy působící na spotřebu vzduchu při jejím používání. 

Ostrava, 2009. 45 s. Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy 

báňské - Technické univerzitě Ostrava. Vedoucí diplomové práce Ing. Ladislav Jánošík. 

 

V první části této práce je rozebírána dýchací technika používaná jednotkami 

požární ochrany v České republice, její rozdělení, výhody a nevýhody jednotlivých druhů a 

typů dýchacích přístrojů. V druhé části je řešena problematika vlivů působících na 

spotřebu vzduchu a délku ochranné doby, rozdělení těchto vlivů a stanovení konkrétní 

míry jejich působení měřením. Tato práce je určena k prohloubení znalostí o dýchací 

technice a faktorech ovlivňujících spotřebu vzduchu a ochrannou dobu.   
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STANĚK, M. Respiratory protective equipmen and bearings on air consuption. Ostrava, 

2009. 45 pages. Thessis on Faculty of Safety Engineering VŠB – Technical University of 

Ostrava. Thessis supervisor Ing. Ladislav Jánošík. 

 

The first part of this diploma thesis deals with the division, advantages and 

disadvantages of particular brands and types of respiratory protective equipmen used by 

firefighters in Czech Republic. The second part deals with factors influencing air 

consuption  and particular time length, division of these factors and the seting of their 

measuring efficiency factor. This thessis deepens the knowledge about respiratory 

protective equipmen and factors influencing air consuption and protection time. 
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1 ÚVOD 

 

Příslušníci hasičských záchranných sborů se při své profesi velmi často setkávají se 

zásahy v prostředí, ve kterém je pobyt bez izolační dýchací techniky velmi ztížený a někdy 

zcela nemožný. Většina z těchto zásahů tvoří požáry v uzavřených prostorách. Při požárech 

vznikají zplodiny hoření, které mají vysokou teplotu, jsou nedýchatelné a většinou toxické 

a karcinogenní. Bez použití izolačních dýchacích přístrojů by bylo nemožné provádět 

v takových prostorách jakýkoli zásah.  

Při používání dýchacích přístrojů v zakouřeném prostoru je jedním 

z nejdůležitějších parametrů ochranná doba, tedy doba po kterou je možné zasahovat 

v nepříznivých podmínkách. Tato doba je dána celkovým množstvím dýchaného média 

v dýchacím přístroji, spotřebou vzduchu zasahujícího hasiče a úniky netěsnostmi 

v dýchacím přístroji. Výpočet množství vzduchu v láhvi dýchacích přístrojů je velmi 

jednoduchý. Je dán součinem plnícího tlaku láhve v atmosférách a jejího vodního objemu 

v litrech. Výpočet spotřeby vzduchu je také jednoduchý. Je podílem vydýchaného vzduchu 

a doby strávené používáním. Samotná spotřeba vzduchu lidským organismem je však 

velice složitá a individuální záležitost a je ovlivňována mnoha faktory.  

Cílem této práce je rozdělení dýchací techniky používané jednotkami požární 

ochrany v České Republice. Zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých druhů a typů 

dýchacích přístrojů a popis jejich stavby a funkce. Dalším cílem práce je rozdělení vlivů 

působících na spotřebu vzduchu (resp. ochrannou dobu) zasahujících hasičů a konkrétní 

stanovení míry působení těchto vlivů experimentálním měřením a navržení postupů 

vedoucích k maximalizaci ochranné doby. 
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2 LITERÁRNÍ  REŠERŠE 

 

ŠPETÍK, J. Taktika nasazení dýchací techniky u jednotek požární ochrany. Ostrava, 2004.    

55 s. Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy               

báňské - Technické univerzitě Ostrava. Vedoucí diplomové práce doc. Dr. Ing. Miloš 

Kvarčák. 

 

V diplomové práci je řešena problematika nasazení dýchací techniky používané          

u jednotek požární ochrany. V práci jsou uvedeny způsoby ochrany dýchacích cest. Pro 

přehlednost jsou popsány jednotlivé typy dýchacích přístrojů ve výzbroji jednotek                    

a zhodnoceny jejich parametry.  Dále je uveden statistický přehled o nasazování dýchacích 

přístrojů u zásahů jednotek PO v letech 1992 – 2003. Práce stanovuje kritéria pro volbu 

typu dýchacích přístrojů a stanovuje operační parametry jednotky PO při použití dýchací 

techniky při zásahu. V práci není řešena problematika spotřeby vzduchu a ochranné doby. 

 

 

KRATOCHVÍL, M. – KRATOCHVÍL, V. Technické prostředky požární ochrany. 1. vyd. 

Praha: Generální ředitelství hasičského záchranného ČR, 2007. 152 s. ISBN 978-80-

86640-86-0. 

 

V této publikaci je zpracován přehled prakticky všech technických prostředků 

používaných u jednotek požární ochrany včetně jejich základních technických 

charakteristik. Část publikace je věnována dýchací technice. Spotřebou vzduchu při 

používání dýchací techniky a ochrannou dobou se tato publikace zabývá pouze okrajově. 
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3 DÝCHACÍ TECHNIKA POUŽÍVANÁ JEDNOTKAMI PO V ČR 

Dýchací technikou rozumíme prostředky sloužící k ochraně dýchacích cest, 

obličeje a očí před nežádoucím účinkem škodlivých látek. Jedná se v podstatě o dýchací 

přístroje, které je možné dělit do dvou základních skupin:  

 

1) filtrační   

2) izolační 

3.1 Filtrační dýchací přístroje 

Filtrační dýchací přístroje jsou takové, které očišťují vdechovaný vzduch 

z okolního prostředí pomocí vestavěného filtru. Vydechovaný vzduch se pak přes masku 

vrací zpět do okolního prostředí. Jedná se o pohybově nezávislé osobní ochranné 

prostředky (převážně hlavové masky), které se dále dělí podle: 

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

- částicový: zachycuje pevné částice 

- chemický: odstraňuje nebezpečné látky chemickou reakcí 

- kombinovaný: kombinace dvou předchozích 

- typu filtru na  - s pevným filtrem 

- s měnitelným filtrem 

- přívodu vzduchu na - bez nuceného přívodu vzduchu 

- s nuceným přívodem vzduchu pomocí ventilátoru 

 

Z důvodu různorodosti zplodin hoření a možné snížené koncentrace kyslíku při 

požáru je zakázáno užívání filtračních dýchacích přístrojů zasahujícími hasiči. Jejich 

použití je možné pouze jako vyváděcí dýchací technika pro zachraňované osoby. 

Příkladem filtračních dýchacích přístrojů používaných jednotkami PO v ČR jsou např. 

filtrační dýchací přístroje s ochrannou kuklou Dräger DefenderAIR a Parat. 

3.2  Izolační dýchací přístroje 

Izolační dýchací přístroje jsou takové, které umožňují uživateli nezávislé dýchání 

na vnějším prostředí. Uživatel je tedy, co se dýchání týče, zcela izolován od okolního 

prostoru. Izolační dýchací přístroje je možné rozdělit do dvou skupin: 

a) neautonomní (dálkové): dýchané médium je přiváděno k uživateli hadicí z tlakového 
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zdroje. Uživatel je tedy závislý na délce hadice a členitosti terénu, což je velkým 

nedostatkem tohoto systému. Výhodou je neomezená doba použití. Tyto typy DP se u 

jednotek PO v ČR nepoužívají, 

b) autonomní (osobní): jde o dýchací přístroje se zásobou média (vzduch nebo kyslík), 

kterou má uživatel u sebe v zásobníku. Jejich největší výhodou je možnost volného 

pohybu. Nevýhodou pak omezená doba použití závislá na množství média v zásobníku. 

V následujícím textu se bude hovořit pouze o těchto typech dýchacích přístrojů. 

3.2.1  Vzduchové dýchací přístroje 

 Jedná se o autonomní izolační dýchací přístroje, které mají podle výrobce a typu 

zásobu vzduchu v lahvích o vodním objemu 2; 5; 6,7; nebo 7 litrů při tlaku 20, 25, nebo 30 

MPa. Ochranná doba těchto dýchacích přístrojů je v závislosti na typu a spotřebě vzduchu 

uživatele asi 15 až 60 minut. Vzduch vdechovaný ze zásobníku je po zpracování 

uživatelem vydechován přes masku do okolního prostředí. 

  

Obvyklé složení vzduchového dýchací přístroje: 

- zásobník se stlačeným vzduchem: uzavíratelná ocelová nebo kompozitní (uhlíková, 

kevlarová s vnitřní tenkostěnnou hliníkovou nádobou) tlaková láhev, 

- nosič zásobníku, 

- popruhy: zpravidla dva ramenní a jeden břišní, 

- zařízení kontrolující aktuální tlak v láhvi (barometr), 

- plicní automatika dávkující vzduch uživateli. 

 Plicní automatiky dělíme z hlediska redukce tlaku na:  

- jednostupňové: k redukci tlaku z láhve dochází za pomocí redukčního ventilu 

pouze v jednom stupni (např. dýchací přístroje Saturn), 

- dvoustupňové: tlak z láhve je redukován ve dvou stupních. První stupeň se tvoří 

redukčním ventilem tlaku. Tlak snížený v prvním stupni (středotlak) je hadicí 

veden k plicnímu automatu, který dále redukuje středotlak na dýchatelný nízký 

tlak. 

 Dále lze plicní automatiky dělit z ochranného hlediska na: 

- rovnotlaké: před nádechem je tlak pod membránou a tlak okolí stejný. Při 

nádechu dojde k vytvoření podtlaku a k otevření ventilu plicní automatiky, čímž 

dojde k nasátí vzduchu do plic uživatele. Při výdechu vzniká v masce přetlak, 
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který odchází výdechovým ventilem, 

- přetlakové: funkčně je totožná s rovnotlakou. Rozdílné jsou pouze tím, že 

v přetlakové je plicní automatikou v obličejové ochranné masce trvale vytvářen 

stále regulovaný přetlak. Tímto způsobem je při netěsnosti masky dosaženo 

ochrany uživatele, protože okolní zplodiny jsou přetlakem vytěsněny z masky. 

Takto však dochází při netěsnosti k zbytečné ztrátě vzduchu. 

- redukční ventil: redukuje tlak z láhve na stálou hodnotu v rozmezí  0,5 až 1,2Mpa, 

- vnější tlaková přípojka: je součásti většiny moderních vzduchových dýchacích 

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

zachraňovanou osobu. Dále je možné ji využít pro doplňování tlakové láhve dýchacího 

přístroje z jiného tlakového zdroje bez nutnosti její demontáže, 

- varovné zařízení: signalizuje uživateli pokles tlaku v láhvi dýchací přístroje na předem 

stanovenou mez danou typem dýchací přístroje. Signalizace se provádí podle typu 

dýchacího přístroje akusticky, opticky nebo, vibrací plicní automatiky, 

- obličejová ochranná maska: slouží k izolaci obličejové části od okolního prostředí. 

Podle uchycení se dělí na:   

- s náhlavním křížem, 

- s uchycením na přilbu pomocí upínacích spon typu kandahár, 

- s uchycením pomocí hlavové síťky (určeno především pro zachraňované osoby). 

 

Výhody vzduchových dýchacích přístrojů ve srovnání s kyslíkovými: 

- jednodušší konstrukce 

- přirozenější dýchání 

- příjemná teplota dýchaného média 

 

 Nevýhody vzduchových dýchacích přístrojů ve srovnání s kyslíkovými: 

- až 8 x kratší ochranná doba. 

 

Vzduchový dýchací přístroj Saturn 

 

Jedná se o dýchací přístroj staršího typu. Nosič přístroje z lisovaného plechu je 

vybaven popruhy a závěsem, který slouží k připojení tlakové láhve a jejímu propojení 

s plicní automatikou. Ze závěsu je vyvedena vysokotlaká část napojená na manometr. Ten 
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se nachází buď přímo na závěsu (dýchací přístroje do roku 1989), nebo na vysokotlaké 

hadici, což umožňuje kontrolu tlaku v láhvi samotným uživatelem. Z membránové plicní 

automatiky je vzduch veden vrapovou hadicí  do ochranné obličejové masky. Varovný 

akustický signál je zabudován v plicní automatice a spíná při tlaku 4 + 1 Mpa. Horní závěs  

a plicní automatika jsou chráněny plastovým krytem. Přístroj se nejčastěji používá 

s maskou s náhlavním křížem CM4 nebo CM5. Přetlakový přístroj S 7 l-89 je nutné použít 

s přetlakovou maskou CM4P nebo CM5P. Tyto přetlakové přístroje však nejsou v 

jednotkách PO příliš rozšířené. 

Dýchací přístroje Saturn vyráběla společnost Meva Roudnice v několika typech 

lišících se podle vodního objemu láhve a jejího plnícího tlaku: 

- S7 l/20(25) - s ocelovou tlakovou láhví  o objemu 5 litrů a plnícím tlaku 20 (25) MPa, 

- S7 l/20(25) - s ocelovou tlakovou láhví  o objemu 7 litrů a plnícím tlaku 20 (25) MPa     

(obr. 1), 

- S 7 l-89 - s ocelovou tlakovou láhví  o objemu 7 litrů a plnícím tlaku 20 Mpa v provedení 

rovnotlakém i přetlakovém,  

- S 2 l pomocný vyváděcí přístroj s ocelovou tlakovou láhví o objemu 2 litry a tlaku 20 

Mpa. 

Tyto dýchací přístroje jsou používány jednotkami PO od konce 70. let minulého 

století. Během 90. let docházelo k postupnému nahrazování těchto dýchacích přístrojů za 

modernější přetlakové. Po jejich vyřazení od jednotek profesionálních hasičů byly ve 

velkém množství předávány jednotkám sborů dobrovolných hasičů, kterým slouží až do 

dnešní doby. V tab. 1 jsou uvedeny parametry dýchacích přístrojů Saturn. 

Výhody dýchacího přístroje Saturn: 

- ve srovnání s modernějšími dýchacími přístroji žádné nemá. 

Nevýhody dýchacího přístroje Saturn: 

- zastaralá konstrukce,  

- možnost přisátí kouře resp. škodlivin netěsností masky, 

- hmotnost, 

- možnost skřípnutí vrapové hadice a zastavení přísunu vzduchu uživateli, 

- menší plnící tlak a z toho plynoucí menší množství vzduchu v láhvi 
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Tab. 1  Technické parametry jednotlivých dýchacích přístrojů SATURN 

 Saturn S 5 l/20 Saturn S 7 l/20 Saturn S 2 l 

Vodní objem tlakové láhve (l) 5 7 2 

Plnící tlak vzduchu (MPa) 20 20 20 

Množství vzduchu při 20 MPa (l) 1000 1400 400 

Min. okamžitý průtok při 20 MPa 

(l/min) 
350 350 350 

Barometr ANO ANO NE 

Varovný signál ANO ANO NE 

Varovný signál při (MPa) 4,5 ± 0,5 4,5 ± 0,5 - 

Hmotnost (kg) 14,5 17,5 6,5 

 

  

 

Obr. 1  Dýchací přístroj SATURN S7 l/20 

 

Vzduchové dýchací přístroje Dräger 

 

 Jedná se o jedny z nejmodernějších a nejpoužívanějších dýchacích přístrojů ve 

vybavení Hasičského záchranného sboru ČR. Jde o přetlakový dýchací přístroj s 

anatomicky tvarovaným nosičem vyrobeným z kompozitního materiálu, což zvyšuje jeho 

pevnost a snižuje hmotnost. Ve spodní části nosiče se nachází závěs láhve s redukčním 

ventilem pro vysokotlakou a středotlakou  část. Vysokotlaká část je hadicí napojena na 
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kontrolní manometr (u starších modelů analogový) a varovný signál, které jsou uchyceny 

na levém ramenním popruhu. Varovný signál spíná při poklesu tlaku na 5,5 MPa ± 0,5 

MPa. Středotlaká část je hadicí vedenou přes ramenní popruh propojena s plicní 

automatikou. Na redukční ventil je možné napojit druhou středotlakou spojku pro připojení 

další plicní automatiky, např. pro vyvádění osob a adaptér pro přímé plnění láhve bez 

nutnosti její demontáže. 

 Přetlaková plicní automatika je pístového typu a připojuje se přímo k masce 

bajonetovou rychlospojkou. Dýchací přístroje Dräger je možné použít s maskami se 

širokým zorným úhlem Panorama Nava a Futura. Uchycení masek je možné pomocí 

náhlavního kříže případně použitím spon typu kandahár. 

 Tyto dýchací přístroje se nejčastěji používají s kompozitní tlakovou lahví o objemu 

6,8 l a plnícím tlaku 30 MPa. Použití těchto lahví výrazně snižuje už tak výbornou 

hmotnost.  

 Firma Dräger své dýchací přístroje stále zlepšuje, přičemž nejmodernější provedení 

PSS 100 je vybaveno nosičem s opravdu širokou škálou individuálního nastavení a 

elektronickou vyhodnocovací jednotkou Bodyguard II, jejíž součástí je varovný signál a 

digitální ukazatel tlaku.  Dýchací přístroj Dräger je vyobrazen na obr. 2 a v tab. 2 jsou 

uvedeny jeho parametry. 

Výhody dýchacího přístroje Dräger: 

- moderní a osvědčená konstrukce, 

- hmotnost. 

Nevýhody DP Dräger: 

- vysoká cena.  

 

Tab. 2  Technické parametry přetlakových dýchacích přístrojů Dräger 

Vodní objem tlakové láhve (l) 6,8 

Plnící tlak vzduchu (MPa) 30 

Množství vzduchu při 20 MPa (l) 2040 

Min. okamžitý průtok při 20 MPa (l/min) 500 

Barometr ANO 

Varovný signál ANO 

Varovný signál při (MPa) 5,5 ± 0,5 

Hmotnost (kg) 9,8 
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Obr.2  Dýchací přístroj Dräger PA94 Plus 

 

Vzhledem k tomu, že k veškerým měřením týkajícím se spotřeby vzduchu budou 

použity dýchací přístroje Dräger (nejrozšířenější u HZS ČR), nebudou ostatní dýchací 

přístroje popisovány podrobně. Jejich konstrukce do jisté míry odpovídá konstrukci 

dýchacího přístroje Dräger. V tab. 3 jsou uvedeny nejdůležitější parametry ostatních 

dýchacích přístrojů. 

 

Tab. 3  Nejdůležitější technické parametry ostatních vzduchových dýchacích přístrojů 

 

 
Materiál, objem 

nejčastější láhev (l)  

Max. plnící tlak 

(MPa) 

Hmotnost 

(kg) 
provedení 

Pluto VDP 60 kompozit 6,8 30 10,8 přetlakové 

Scott AIR PAK 4.5  kompozit 6,8 30 11,5 přetlakové 

Racal 4000 
Ocel, kompozit, 

různé objemy 
30 10,5 přetlakové 

Frenzy AIR 500 
Ocel, kompozit, 

různé objemy 
30 10,5 přetlakové 

Auer BD 96 kompozit 6,8 30 10,3 přetlakové 
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 3.2.2 Kyslíkové dýchací přístroje 

Kyslíkové dýchací přístroje jsou svou konstrukcí složitější než dýchací přístroje 

vzduchové. Vzduchové dýchací přístroje mají otevřený okruh dýchaného média. Tedy 

vzduch zpracovaný uživatelem se při výdechu dostává do okolního prostředí. Naproti tomu 

kyslíkové dýchací přístroje využívají uzavřený dýchací okruh. To znamená, že výdechové 

plyny se vrací zpět do dýchacího přístroje a jsou regenerovány pro další použití. Tímto 

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

dýchacích přístrojů, tedy až čtyři hodiny. Další rozdíl je v uložení dýchaného média. 

Vzduchové dýchací přístroje využívají vždy stlačeného vzduchu. Kyslíkové dýchací 

přístroje však můžeme podle způsobu uskladnění kyslíku rozdělit na dýchací přístroje: 

- se stlačeným kyslíkem, 

- se zkapalněným kyslíkem, 

- s chemickým vyvíječem. 

   

  Regenerace výdechových plynů probíhá podle druhu kyslíkového dýchacího 

přístroje různým způsobem.  

  U dýchacího přístroje se stlačeným a zkapalněným kyslíkem se k odstranění 

vydechovaného CO2 používá pohlcovačů. Po pohlcení CO2 dochází k obohacení zbylých 

vzdušin kyslíkem a jejich dalšímu vdechování. V pohlcovačích dochází k exotermní 

reakci, proto je nutné vdechovaný kyslík ochlazovat. Bohužel i přes toto ochlazování má 

dýchané médium vysokou teplotu, což zvyšuje zátěž působící na uživatele. 

  U dýchacího přístroje s chemickým vyvíječem dochází k odstranění CO2 pomocí 

chemické reakce, při které reaguje chemikálie vyvíječe s vydechovaným CO2 a H2O a 

dochází k uvolnění adekvátního množství kyslíku. 

  K nasazení kyslíkových dýchacích přístrojů u jednotek PO dochází velmi zřídka, 

proto jsou zařazovány pouze do výbavy speciálních kontejnerů některých centrálních 

stanic nebo stanic, v jejichž působnosti se dá použití těchto přístrojů předpokládat. Velké 

zastoupení však mají u jednotek Báňské záchranné služby, kde je často vyžadována delší 

ochranná doba. 

Tato práce se nebude zabývat spotřebou vzduchu kyslíkových dýchacích přístrojů. 

Z tohoto důvodu se jejich popisem a funkcemi nebudeme zabývat podrobněji. Přehled a 

nejdůležitější parametry kyslíkových dýchacích přístrojů používaných v ČR uvádí tab. 4. 
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Tab. 4  Přehled a nejdůležitější parametry kyslíkových dýchacích přístrojů používaných 

v ČR 

 provedení 
objem 

láhev (l)  

plnící tlak 

(MPa) 

Hmotnost 

(kg) 

Přibližná ochranná 

doba při středně 

těžké práci (h) 

Dräger BG 174 
rovnotlaký, 

zásobník O2 
2 20 12,8 4 

Dräger BG 4 
přetlakový, 

zásobník O2 
2 20 14,8 4 

Auer Air-elite 
rovnotlaký, 

s vyvíječem 
- - 12,0 4 

Dräger Travox 

120 

rovnotlaký, 

zásobník O2 
2 20 10,9 2 

 

Výhody kyslíkových dýchacích přístrojů ve srovnání se vzduchovými: 

- až 8 x delší ochranná doba. 

Nevýhody kyslíkových dýchacích přístrojů ve srovnání se vzduchovými: 

- složitá konstrukce, 

- vysoká teplota dýchaného média, 

- nízká vlhkost dýchaného média, 

- možnost skřípnutí vrapové hadice a zastavení přísunu kyslíku spotřebiteli. [1-3] 

 

   Obr. 3  Kyslíkový dýchací přístroj AIR ELITE [2] 
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4  VLIVY PŮSOBÍCÍ NA SPOTŘEBU VZDUCHU 

 

Jedním z nejdůležitějších faktorů při používání dýchací techniky je ochranná doba, 

tedy doba, po kterou je možná expozice v prostředí s nedýchatelnou atmosférou. Tato doba 

je z jedné strany ovlivněna výrobci dýchací techniky, resp. množstvím dýchaného média 

v dýchacím přístroji. Z druhé strany je ovlivňována spotřebou tohoto média zasahujícími 

hasiči a jeho ztrátami netěsnostmi v dýchací technice. Výpočet množství vzduchu v láhvi 

dýchacích přístrojů je velmi jednoduchý. Je dán součinem plnícího tlaku láhve v barech a 

jejího vodního objemu v litrech. Spotřeba vzduchu lidským organismem je však velice 

složitá a individuální záležitost a je ovlivňována mnoha faktory. V následujícím textu jsou 

popsány vlivy působící na spotřebu vzduchu a celkovou ochrannou dobu zasahujících 

hasičů při používání dýchací techniky. Pro zjištění míry jednotlivých vlivů byla provedena 

různá experimentální měření s dýchacím přístrojem Dräger PA94 Plus a Dräger PA94 PA-

CS Basic , která jsou níže popsána. Tento dýchací přístroj byl vybrán z důvodů jeho 

největšího rozšíření u jednotek HZS ČR. Dále jsou zhodnoceny a vzájemně srovnány 

výsledky jednotlivých měření.  

 

Vzorec pro výpočet ochranné doby:  

V

ZS
Od

+=  

kde je: 

Od…...ochranná doba (min.) 

S……..spotřeba vzduchu uživatelem (l/min) 

Z……..ztráty (l/min.) 

V…….množství média (l) 

 V = p . Vl 

 p……. tlak vzduchu v láhvi (bar) 

 Vl…... vodní objem láhve (l) 

 

4.1 Rozdělení vlivů působících na spotřebu vzduchu 

4.1.1 Vlivy působící na uživatele dýchací techniky 

Faktorů působících na lidský organismus a jeho spotřebu vzduchu je mnoho a pro 
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potřeby této práce je možné je rozdělit do dvou skupin: 

a) faktory vnitřní: těmi rozumíme takové, které jsou dány samotným organismem 

spotřebitele, např. tělesná stavba, hmotnost, pohlaví, věk, aktuální zdravotní stav aj. 

Tyto faktory jsou pro každou osobu individuální, z části dány dědičností a z části 

životním stylem. Některé z nich se během života mění. Jejich změna je však natolik 

pozvolná, že nemá na okamžitou spotřebu vzduchu při zásahu žádný vliv, 

b) faktory vnější: ty, které působí na organismus spotřebitele z vnějšího prostředí. Na 

tyto vlivy reaguje spotřebitel zpravidla nárůstem tepové frekvence a spotřeby 

vzduchu, tedy např. míra fyzické zátěže, teplota, strach, resp. stres působící 

z vnějšího okolí. Změna těchto faktorů je během zásahu velmi dynamická a 

ovlivňuje spotřebu vzduchu značnou mírou. 

 

Stanovení působení jednotlivých vnitřních vlivů je z důvodů jejich vzájemného 

ovlivňování a určení jejich míry prakticky nemožné,  proto se další text bude zabývat 

pouze faktory vnějšími. Jejich působení je také ovlivňováno vnitřními faktory, nicméně 

pro určení míry jejich působení je toto ovlivnění zanedbatelné. Snahou samozřejmě bude 

působení vnitřních vlivů při měření co nejvíce eliminovat výběrem vhodných kandidátů. 

4.1.2 Vliv dýchací techniky  

 Jak bylo výše uvedeno celková ochranná doba není dána pouze spotřebou vzduchu 

uživatelem, ale také dýchací technikou, její spolehlivostí, bezchybným stavem a správným 

použitím. Snahou některých měření tedy bylo zjistit, jak velký vliv na ochrannou dobu 

mohou mít některé závady nebo nesprávná použití dýchacího přístroje. 

4.2 Vliv fyzické zátěže 

Fyzická zátěž, resp. její míra, má nejpodstatnější vliv na spotřebu vzduchu. Při 

zvyšování fyzické zátěže dochází k mnoha složitým pochodům. Pomineme ty méně 

důležité jako změny v trávicím systému, změnu tlaku aj. a zaměříme se na ty nejdůležitější, 

kterými jsou změny v oběhovém systému a změny v dýchací soustavě. 

4.2.1  Vliv fyzické zátěže na oběhový systém 

Zvýšená tělesná námaha klade silné nároky na oběhový systém. Ten musí nejvíce 

vytíženým orgánovým soustavám dodávat dostatečné množství živin a kyslíku a zároveň 

musí odvádět vzniklé škodliviny. Při zvýšené fyzické zátěži dochází k tzv. vasodilataci což 
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je rozšíření cévního řečiště v participujících svalech, v jehož důsledku dochází 

k zvýšenému prokrvení těchto svalů. Pro kompenzaci tohoto jevu je nutné omezení 

krevního průtoku ve tkáních, které nejsou bezprostředně spojeny se svalovou činností. 

Ukazatelem vytíženosti oběhového systému je srdeční frekvence udávaná počtem 

srdečních stahů za jednu minutu. Díky snadné měřitelnosti je možno  ji použít jako 

nepřímý ukazatel fyzické zátěže. Klidová srdeční frekvence se u dospělého člověka 

pohybuje okolo 60 tepů za minutu a maximální hodnota je asi 200 tepů za minutu. Změna 

srdeční frekvence při fyzické zátěži probíhá ve třech fázích: 

1. fáze klidová: malé změny srdečního rytmu se objevují už před začátkem zvýšené 

činnosti. Tyto změny jsou vyvolány emocemi. Organismus ví, že bude vystaven fyzické 

zátěži a připravuje se na to, 

2. fáze zatížení: při zahájení zvýšené námahy se srdeční frekvence rapidně zvyšuje, poté se 

vzestup zpomalí a zastaví se na hodnotách odpovídajících dané zátěži, 

3. fáze uklidnění: ta je typická návratem srdeční frekvence po ukončení zátěže do normálu. 

Z počátku je pokles rychlejší a následně se zpomaluje v závislosti na předešlé zátěži a době 

jejího trvání [6].  

4.2.2 Vliv fyzické zátěže na dýchací systém 

Při zvýšené zátěži se zrychlují metabolické pochody související s výměnou 

dýchacích plynů. Svaly, ale i ostatní vytížené orgánové soustavy, např. kožní, požadují 

vyšší dodávku kyslíku a větší odběr vytvářeného oxidu uhličitého. Pro zajištění 

dostatečného transportu těchto plynů je nezbytná spolupráce dýchacího a oběhového 

systému. Zvýšená zátěž dýchacího systému se projeví změnou hlavních parametrů, kterými 

jsou objemová spotřeba vzduchu V za minutu, nádechový objem Vn a dechová frekvence 

Fd. Jejich vzájemný vztah vyjadřuje vzorec V = Vn x Fd. 

Objemová spotřeba vzduchu je dána množstvím vdechovaného vzduchu za jednu 

minutu. Tato spotřeba citlivě reaguje na požadované množství kyslíku organismem. Při 

větší zátěži stoupá potřeba kyslíku v organismu, jeho reakcí na tento stav je zvýšení 

frekvence dýchání a dechového objemu, čímž logicky dojde ke zvýšení spotřeby vzduchu. 

Při stejné pracovní zátěži se spotřeba vzduchu poměrně rychle ustavuje na hodnotách 

úměrných spotřebě kyslíku v těle. Maximální hodnoty objemové spotřeby vzduchu jsou v 

rozmezí od 80 do 120 l za minutu.  

Dechová frekvence v klidu se u dospělého člověka pohybuje okolo 12 až 14 dechů 



 15  

 

 

za minutu a při těžké práci se hodnoty pohybují okolo 30 až 40 dechů za minutu. 

V extrémních případech je možné dosáhnou i hodnot vyšších. Dechová frekvence reaguje 

na fyzickou zátěž podobně jako frekvence srdeční. S rostoucí zátěží se zvyšuje. Dechový 

objem se také s rostoucí fyzickou zátěží zvyšuje. Jeho změny jsou dány velikostí vitální 

kapacity plic, což je maximální množství vzduchu, které jsme schopni z plic vydechnout 

na jeden výdech. Pravidlem pak při zvýšené fyzické zátěži bývá nárůst dechového objemu 

na 25 až 70 % vitální kapacity plic. Klidový dechový objem se u dospělých mužů pohybuje 

okolo               0,6 až   0,9 l [6]. 

4.2.3 Měření vlivu fyzické zátěže na spotřebu vzduchu  

Měření vlivu fyzické zátěže probíhalo následujícím způsobem: pro vytvoření 

fyzické zátěže sloužil cyklistický simulátor (rotoped) značky Kettler Paso 100, na kterém 

byla nastavena konstantní zátěž. Míru fyzického zatížení udávala tepová frekvence. 

Spotřeba vzduchu byla měřena ve čtyřech zátěžových stupních, kterým odpovídaly tepové 

frekvence 105, 125, 145 a 165. Doba měření byla 5 minut v každém zátěžovém stupni. 

Měření začínalo přípravnou fází, během které jednotliví uživatelé dosáhli tepové frekvence 

odpovídající danému zátěžovému stupni. Poté jim byla nasazena maska připojená 

k dýchacímu přístroji a vizuálně odečten tlak vzduchu v láhvi. Po uplynutí časového 

intervalu 5 minut byl znovu vizuálně odečten tlak vzduchu v láhvi a vypočtena minutová 

spotřeba vzduchu. Takto se postupovalo u všech uživatelů a všech zátěžových stupňů.  

Tepová frekvence 105 až 125 odpovídá lehké práci, 125 až 145 středně těžké práci 

a 145 až 165 těžké práci. K měření tepové frekvence byl použit sportester značky Polar. 

Pro možné srovnání výsledků bylo měření provedeno na třech fyzicky zdatných osobách 

ve věku 25 až 30 let. Jejich hmotnost, stavba těla a vitální kapacita plic však byly rozdílné. 

Z tohoto důvodu nebylo podstatou měření stanovení samotné spotřeby vzduchu u 

jednotlivých uživatelů a jejich srovnání, ale sledování nárůstu spotřeby mezi jednotlivými 

zátěžovými stupni u všech tří uživatelů a srovnání těchto nárůstů. Dalšími srovnávanými 

parametry byly dechová frekvence a dechový objem. Výsledky jednotlivých měření jsou 

znázorněny v níže uvedených grafech (závislost spotřeby vzduchu na tepové frekvenci: 

obr. 4, závislost dechové frekvence na tepové  frekvenci: obr. 5 a závislost dechového 

objemu na tepové frekvenci: obr. 6). Tabulky s naměřenými hodnotami jsou uvedeny 

v příloze 1. 
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Obr. 4  Závislost spotřeby vzduchu na tepové frekvenci 

 

Z výsledků naměřených hodnot vyplývá, že nárůst spotřeby vzduchu v rozmezí 

105-145 tepů/min je u všech uživatelů podobný a má pozvolný téměř lineární charakter. 

Průměrný nárůst v rozmezí 105-125 tepů/min byl 5,8 l/min a  v rozmezí 125-145  7,5 l/min 

U všech uživatelů však došlo k markantnímu zvýšení spotřeby při tepové frekvenci 165 

tepů/min. Toto zvýšení spotřeby činilo v průměru 32 l/min, což odpovídá téměř pětkrát 

většímu nárůstu  než rozmezí 125-145 tepů/min. Klidová spotřeba vzduchu a tepová 

frekvence všech uživatelů je uvedena v tab. 5. Průměrný celkový nárůst spotřeby vzduchu 

mezi nulovou a vysokou zátěží činil téměř 470%. 

 

Tab. 5  Klidová tepová frekvence a spotřeba vzduchu jednotlivých uživatelů 

Klidová tepová frekvence a spotřeba vzduchu 

 1. uživatel 2. uživatel 3. uživatel 

Tepová frekvence [tep/min] 52 51 56 

Spotřeba vzduchu [l/min] 13 21 16 
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Obr. 5  Závislost dechové frekvence na tepové frekvenci 
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Obr. 6  Závislost dechového objemu na tepové frekvenci 
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Dalšími sledovanými parametry byla dechová frekvence a dechový objem. Z grafu 

pro dechový objem je patrné, že dvěma spotřebitelům s rostoucí zátěží klesá dechový 

objem, přičemž měli menší nárůst spotřeby vzduchu než spotřebitel s rostoucím dechovým 

objemem. Z tohoto důvodu  bylo provedeno další měření, které mělo prokázat, zda má 

dechová frekvence, resp. dechový objem vliv na spotřebu vzduchu. 

Měření vlivu dechové frekvence na spotřebu vzduchu bylo provedeno následujícím 

způsobem: jednotliví uživatelé byli podrobeni dalším dvěma měřením při tepové frekvenci 

145 tepů/min. Při prvním měření uměle snížili, dechovou frekvenci (tzn. zvětšili dechový 

objem hlubokým nádechem a pomalým výdechem). Při druhém měření uměle zvýšili 

dechovou frekvenci (tzn. snížili dechový objem rychlým nádechem a rychlým výdechem). 

Obě měření trvala 10 minut. Fyzická zátěž byla simulována během tak, aby účastníci 

dosáhli tepové frekvence 145 tep/min. Závislost spotřeby vzduchu na dechové frekvenci je 

znázorněna na obr. 7. Tabulka s naměřenými hodnotami je uvedena v příloze č. 3. 
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Obr. 7  Závislost spotřeby vzduchu na dechové frekvenci 

 

Z naměřených hodnot vyplývá, že dechová frekvence má vliv na spotřebu vzduchu. 

Její vliv je však individuální záležitostí, kterou patrně značnou mírou ovlivňují vnitřní 

faktory (zejména vitální kapacita plic). Tato práce se zabývá pouze stanovením míry 

působení vnějších vlivů, jak bylo uvedeno na začátku třetí kapitoly. Z těchto důvodů se 

tato práce vlivem dechové frekvence na spotřebu vzduchu dále nezabývá.   Pro stanovení 

přesného vlivu dechové frekvence na spotřebu vzduchu by bylo nutné provést další 

rozsáhlá měření týkající se vnitřních vlivů.  
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Jak je z výše uvedených grafů vidět, průměrná spotřeba vzduchu všech uživatelů je 

značně rozdílná. Toto je dáno vnitřními faktory, které jsou popsány na začátku kapitoly. 

Nejvíce ovlivňujícími vnitřními faktory byly fyzická stavba, hmotnost a vitální kapacita 

plic jednotlivých uživatelů. Ostatní vnitřní vlivy byly u všech uživatelů podobné.  

4.3 Vliv klimatických podmínek 

Dalším faktorem ovlivňujícím spotřebu vzduchu jsou klimatické podmínky. Těmi 

rozumíme například teplotu a proudění okolních plynů, relativní vlhkost vzduchu a sálání 

z okolního prostředí. Všechny tyto faktory ovlivňují zatížení organismu a mají vliv na 

termoregulační mechanismy člověka. Změna klimatických podmínek není pouze otázkou 

změny ročních období, ale hlavně typu zásahu. Dá se říct, že u většiny požárů je změna 

klimatických podmínek značná a velmi dynamická. Pro lepší orientaci a pochopení vlivu 

klimatických podmínek na zatížení organismu, a tedy i na spotřebu vzduchu, je nutné 

vysvětlit některé pochody v lidském těle týkající se produkce a ztrát tepla. 

4.3.1 Termoregulační mechanismy organismu 

Teplo se v lidském organismu tvoří nepřetržitě, je totiž vedlejším produktem 

metabolismu. Je tedy dáno úrovní metabolismu a faktory, které metabolismus ovlivňují. 

Nejvýraznější zvýšení úrovně metabolismu, a tudíž zvýšení produkce tepla, dochází 

v důsledku svalové aktivity. 

Výdej tepla do okolního prostředí je uskutečňován povrchem těla, a to radiací, 

kondukcí, konvekcí a odpařováním vody z povrchu kůže a sliznic. Podíl jednotlivých 

procesů výdeje tepla je uveden na obr. 8. Vedení tepla v organismu je zajišťováno 

prouděním krve (vedení tepla orgány je zanedbatelné).  
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Obr. 8  Ztráty tepla u neoblečeného dospělého člověka [5] 

 

Z grafu je patrné, že nejvíce tepla je vydáno radiací. Úroveň vyzařování je dána 

teplotním rozdílem mezi tělem a prostředím. Je však nutné podotknout, že úroveň 

vyzařování je silně ovlivněna oblečením, které tvoří mezistupeň mezi organismem a 

okolím. Následná radiace oblečení je v závislosti na jeho izolační schopnosti 

několikanásobně menší, jak je vidět na obr. 9 pořízeném termokamerou. Druhý největší 

úbytek tepla je způsoben tvorbou a odpařováním potu (tzv. evaporací). Pokud dojde 

k situaci, že teplota okolí je vyšší než teplota organismu, je odpařování potu jediným 

možným způsobem ochlazování organismu. Vytváření potu a jeho následné odpařování 

je silně ovlivněno relativní vlhkostí vzduchu.   

Poslední větší úbytek tepla je způsoben konvekcí (prouděním) vzduchu, při kterém 

dochází k výměně teplého vzduchu za studený. Tento jev je způsoben hlavně vnější silou 

(vítr, ventilátor), ale i stoupavostí teplého vzduchu. 

Ochranné zásahové obleky používané hasičským záchranným sborem mají 

především za úkol co nejlépe izolovat zasahující hasiče od extrémních klimatických 

podmínek, které panují při požárech. Jedná se především o ochranu před vysokou okolní 

teplotou. Toho je dosaženo hlavně použitím silné izolační vrstvy. Přes veškerou snahu o co 

možná nejlepší odvod vznikajícího potu je prakticky nemožné v takto navržených oblecích 

a v extrémních podmínkách dosáhnout dostatečného ochlazení zasahujících hasičů. 

Ochlazování radiací i konvekcí je při požárech z důvodů vysoké teploty okolí nulové. 

Jediným možným způsobem ochlazení organismu je pocení a odpařování potu, které je 
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vlivem vysoké relativní vlhkosti panující pod ochranným oděvem sníženo na minimum. 

Všechny termoregulační mechanismy organismu uvádí tab. 6. Termoregulační 

mechanismy pro sníženou teplotu okolí nejsou pro tuto práci podstatné, avšak jsou pro 

úplnost v tabulce také uvedeny. 

 

 

Obr. 9 Srovnání ztrát sáláním při různém oblečení při teplotě okolí 0°C  

(bez oblečení, PS2, zásahový oblek) 

  

Tab. 6  Termoregulační mechanismy organismu [5] 

mechanismus požadovaný efekt aktivace 

1. snížení svalového tonu 

2. snížení tělesné aktivity 

4. snížená sekrece hormonů  

štítné žlázy a adrenalinu 

snížení produkce tepla teplo 

1. vasodilatace (rozšíření cév) 

2. pocení 

3. intenzivní dýchání 

4. termoregulační chování 

(lehký oděv) 

 
zvýšení výdeje tepla 

 
teplo 

1. zvýšený svalový tonus 

2. svalový třes 

3. chemická termoregulace 

(zvýšená sekrece hormonů  

štítné žlázy a adrenalinu) 

zvýšení produkce tepla chlad 

1.vazokostrikce 

2. termoregulační chování 

(schoulení, teplý oděv) 

snížení tepelných ztrát chlad 
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Pokud nedojde ke snížení produkce tepla mechanismy uvedenými v tab. 6, 

následují mechanismy pro zvýšení výdeje tepla. V extrémních případech, kdy je produkce 

a příjem tepla z okolí větší než výdej tepla, dochází k zvyšování teploty organismu. Pokud 

tento proces přetrvává delší dobu, dochází k postupným funkčním změnám organismu, 

které jsou uvedeny v tab. 7. Pro úplnost jsou uvedeny i hodnoty pro teploty menší než 36 

°C [5]. 

 

Tab. 7  Přehled extrémních hodnot teploty u člověka a jejich vztah ke stavu organismu [5] 

Vnitřní teplota těla Funkční stav organismu 
Účinnost termoregulačních 

mechanismů 

44 – 45 °C Denaturace proteinů, exitus Ztráta termoregulace 

41 – 44 °C Úpal, zranění mozku 
Termoregulace porušena, 

zástava pocení 

38 – 41 °C 
Horečka, těžká fyzická práce 

nebo cvičení 

Termoregulační mechanizmy 

normálně účinné 

36 – 38 °C 
Normální aktivita zdravého, 

přiměřeně oblečeného člověka 

Termoregulační mechanizmy 

normálně účinné 

33 °C Ztráta vědomí a hypotermie 
Termoregulační mechanizmy 

narušeny 

30 °C 
Ztráta termoregulačních 

schopností 

Vymizení termoregulačních 

reakcí 

28 °C 
Poruchy srdeční činnosti, aritmie, 

fibrilace, exitus 

Vymizení termoregulačních 

reakcí 

 

4.3.2 Měření vlivu teploty na spotřebu vzduchu 

Jak bylo výše zmíněno, na celkovou pohodu člověka a zatížení jeho organismu mají 

velký vliv klimatické podmínky, ve kterých se nachází. Největší mírou působí na člověka 

vysoká teplota. Celková pohoda je také ovlivňována relativní vlhkostí okolního vzduchu. 

S jejím nárůstem klesá účinnost termoregulace pocením. Následující text bude popisovat 

měření vlivu teploty na spotřebu vzduchu zasahujících hasičů. 

Měření probíhalo s dýchacím přístrojem Dräger PA94 Plus na cyklistickém 

trenažéru Kettler Paso 100 a skládalo se ze tří měření v prostředí s různou teplotou a při 
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konstantní fyzické zátěži. Měření absolvovali tři profesionální hasiči ve věku 21 až 25 let. 

Na cyklistickém trenažéru byla nastavena konstantní zátěž (9. stupeň z 10) a všichni 

uživatelé udržovali po celou dobu měření konstantní rychlost 30 km/h. Nastavením 

konstantní rychlosti a zátěže bylo dosaženo stavu, kdy byla spotřeba vzduchu ovlivňována 

pouze okolním prostředím. Měření probíhalo při teplotách 15, 60 a 90 °C po dobu 3 x 10 

minut. Pro zvýšení teploty prostředí byla použita suchá sauna s dvěma přímotopy. Během 

celé doby měření byl v intervalech dvou minut vizuálně odečítán a zapisován aktuální stav 

tlaku vzduchu v láhvi a puls uživatele. Po absolvování testu byl pro zajímavost tlakoměrem 

změřen uživatelům tlak. Fotografie z měření jsou zobrazeny v příloze č. 7 a všechny 

naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 4.   Na níže uvedených grafech je přehledně 

znázorněn průběh spotřeby vzduchu (obr. 10-12) a průběh tepové frekvence (obr. 13-15) 

jednotlivých uživatelů. 
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Obr. 10 Průběh spotřeby vzduchu 1. uživatele pro různé teploty při konstantním zatížení 

 

Průběh spot řeby vzduchu 2. uživatele pro r ůzné teploty p ři 
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Obr. 11  Průběh spotřeby vzduchu 2. uživatele pro různé teploty při konstantním zatížení 
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Průběh spot řeby vzduchu 3. uživatele pro r ůzné teploty p ři 
konstantním zatížení
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Obr. 12 Průběh spotřeby vzduchu 3. uživatele pro různé teploty při konstantním zatížení 
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Obr. 13 Průběh tepové frekvence 1. uživatele pro různé teploty při konstantním zatížení 

 

Průběh tepové frekvence 2. uživatele pro r ůzné teploty p ři 
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Obr. 14 Průběh tepové frekvence 2. uživatele pro různé teploty při konstantním zatížení 
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Průběh tepové frekvence 3. uživatele pro r ůzné teploty p ři 
konstantním zatížení
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Obr. 15 Průběh tepové frekvence 3. uživatele pro různé teploty při konstantním zatížení 

 

Z grafů je patrné, že u všech uživatelů došlo s rostoucí teplotou k nárůstu spotřeby 

vzduchu i k nárůstu pulsu. U 1. uživatele došlo k největšímu nárůstu mezi teplotami 60 a 

90°C, u dalších dvou byl nárůst spotřeby strmější, mezi teplotami 15 a 60°C. 

Podstatnějším výstupem však je, že u všech uživatelů došlo vlivem rostoucí teploty 

k nárůstů průměrné spotřeby. Konkrétně u 1. uživatele činil nárůst  mezi teplotami 15 a 

90°C necelých 33%, u 2. uživatele necelých 17% a u 3. uživatele necelých 22%. 

 Zátěž při vysoké teplotě však nemá vliv pouze na spotřebu vzduchu, ale hlavně na 

celkovou pohodu člověka. Všichni účastníci testu v ústním rozhovoru uvedli, že fyzická 

zátěž při teplotě 90°C je mnohem namáhavější než zátěž při běžné teplotě. Těmto tvrzením 

odpovídají i naměřené hodnoty pulsu a tlaku. Závislost průměrné spotřeby vzduchu na 

teplotě jednotlivých uživatelů je znázorněna na obr. 16. a závislost tepové frekvence na 

teplotě je znázorněna na obr. 17. Naměřené hodnoty tlaku těsně po ukončení měření jsou 

uvedeny v   tab. 8.  

Při pobytu v prostředí s vysokou teplotou dochází vlivem termoregulace pocením 

k velké ztrátě tekutin a minerálních látek. Pokud nedochází k jejich průběžnému 

doplňování můžou se vyskytnout svalové křeče, nevolnost, bolesti hlavy a další nepříjemné 

projevy. 

 

 

 

 

 



 26  

 

 

Závislost pr ůměrné spot řeby vzduchu na teplot ě při 
konstantním zatížení

50

60

70

80

90

100

15 60 90

teplota [°C]

sp
ot
ř
eb

a 
vz

du
ch

u 
[l]

1. uživatel

2. uživatel

3. uživatel

 

Obr. 16  Závislost průměrné spotřeby vzduchu na teplotě při konstantním zatížení 
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Obr. 17  Závislost průměrné tepové frekvence na teplotě při konstantním zatížení 
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Tab. 8  Naměřené hodnoty tlaku těsně po ukončení zátěže 

 Naměřené hodnoty tlaku po ukončení zátěže [mmHg] 

Teplota [°C]  1. uživatel 2. uživatel 3. uživatel 

15 171/79 179/120 134/71 

60 177/95 180/134 155/79 

90 183/131 220/180 170/81 

 

4.4 Vliv stresu 

4.4.1 Stres všeobecně 

 Stres je dalším faktorem, který ovlivňuje nejen spotřebu vzduchu, ale i schopnost 

člověka vykonávat fyzickou práci a jeho celkový fyzický a psychický stav. Stres je 

v podstatě reakce organismu na stresový podnět neboli stresor. Obecně se stresem rozumí 

odezva organismu na vnitřní nebo vnější podněty narušující běžný chod organismu. 

Americký fyziolog Hans Selye tuto odezvu organismu nazval stresovou reakcí. Stres dnes 

nechápeme jako jednostranně škodlivý důsledek působení stresorů, ale jako běžnou reakci 

člověka na  své okolí. Jedná se o běžnou reakci v nestandardní situaci.  

Stresová reakce, jako systémová odezva našeho těla na vnější nebo vnitřní stresor, 

probíhá následujícím způsobem. Nejdříve dochází k vnitřním změnám v našem organismu. 

Dochází k zvyšování tepové frekvence vlivem vyplavování adrenalinu do krevního oběhu. 

Zrychlí se proces okysličování krve v plicích (dochází k roztahování plicních sklípků, což 

usnadňuje dýchání i okysličování krve) a její proudění v krevním řečišti. Tělo se tímto 

připravuje na zvýšenou fyzickou nebo psychickou zátěž. Dochází ke snížení dodávky krve 

k méně vytíženým orgánovým soustavám (trávicí soustava, vylučovací soustava aj.). Co 

největší množství krve je kumulováno ve svalech. Pokud tento stav přetrvává delší dobu, 

dochází ke zvýšené tvorbě potu, čímž se tělo připravuje na ochlazování během zvýšené 

zátěže. Do krve se jako zásoba energie vylučuje cholesterol, jehož působení má  při 

dlouhodobé zátěži negativní důsledky na oběhový systém. Kvůli případnému zranění 

dochází k zahušťování krve, které snižuje krvácivost. Dochází k nárůstu smyslového 

vnímání zostřením zraku, citlivosti na zvukové podněty a zvýšení citlivosti hmatových 

zakončení. Roste napětí v obličeji. Produkcí endorfinů do krevního oběhu se snižuje 

citlivost na bolest. Všechny tyto pochody připravují organismus ke zvládnutí přicházející 
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akce. Člověk se během civilizačního vývoje naučil reagovat výše popsaným způsobem 

nejen v situacích, kdy očekává velkou zátěž, ale i jiných situacích např. při špatném 

rozhodnutí, nebo osobní kritice. Při dlouhodobé situační připravenosti organismu se 

vyplavuje  hydrokortizon, který zhoršuje celkovou schopnost organismu překonávat zátěž. 

Dobrým příkladem reakce organismu na stresové faktory je běžný výjezd v nočních 

hodinách začínající vyhlášením poplachu. Akustický signál vyvolá stresovou reakci.               

V organismu začnou probíhat změny, které jej připravující na očekávanou zátěž. Během 

velmi krátké doby může dojít k nárůstu tepové frekvence z klidového stavu okolo                   

60 tepů/min. až na dvojnásobek. Dochází k uvolňování energetických zásob (tělo se 

připravuje k zátěži). Během zásahu dochází k jejich postupnému vyčerpávání. Míra 

vyčerpání organismu je velmi důležitá a neměla by překročit míru přiměřeného vyčerpání, 

na kterou je člověk dlouhodobě připravován ve výcviku. 

Mechanismy reakce člověka na stresový podnět jsou složité a mnohostranné. 

Přitom hranice mezi zátěží, kterou člověk zvládá, a mezi stresem není objektivně 

definovatelná. To, co někdo zvládá dobře, může být pro jiného již silným stresem a kromě 

toho se v životě setkáme i s tím, že to, co jsme jindy zvládli bez problému, v jiném čase a 

hlavně situaci způsobí stresovou reakci. Hranici mezi oběma póly podstatnou měrou určuje 

naše aktuální prožívání. [7] 

4.4.2 Měření vlivu stresu na spotřebu vzduchu 

Na zasahující hasiče působí převážně tyto stresující faktory: 

Tempo práce a množství informací, které vyvolávají časový tlak. 

Odpovědnost za včasné vyřešení MU se všemi riziky a včasností operačních a 

strategických rozhodnutí. 

Problém vnitřního nesouhlasu jednotlivého záchranáře, který generuje nedorozumění nebo 

nesouhlas s realizovaným postupem v daném okamžiku řešení MU. 

Vnější faktory prostředí při práci v extrémních teplotách, hluku, exhalacích, agresivních 

kapalinách atd. [7] 

Při měření vlivu stresu na spotřebu vzduchu byla snaha o nasimulování co možná 

největšího počtu výše uvedených stresorů. Účastníci měření byli vystaveni hlasitým a 

nepříjemným zvukům, nacházeli se v temné místnosti. Jejich jediným zdrojem světla byla 

příruční svítilna. Zorník masky byl přelepen fólií pro zhoršení vidění. Dalším faktorem 

byla nutnost řešení logických úloh (IQ test). K zvýšení stresu přispíval i fakt, že žádný 
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z účastníků testu neměl prozatím žádnou zkušenost s dýchací technikou (strach 

z neznámého a z možného ztíženého dýchání). Během měření bylo s účastníky třepáno, 

bylo jim zhasínáno světlo a dočasně zavírán přívod vzduchu, což ještě více zvyšovalo 

jejich nervozitu. Test probíhal 20 minut. V prvních deseti minutách byli účastníci 

vystaveni všem stresorům najednou. Po uplynutí této doby bylo rozsvíceno světlo, bylo 

ukončeno přehrávání zvukové nahrávky a byla sundána fólie pro zhoršené vidění. 

Účastníci dále pokračovali v testu po dobu čtyř minut. Poté následovalo odebrání testu a 

měření spotřeby vzduchu v klidovém stavu dalších šest minut. V průběhu celého měření 

byly v intervalech dvou minut vizuálně odečítány a zapisovány hodnoty tlaku v láhvi a 

puls jednotlivých účastníku. Pro přesnější výstup a zjednodušení celého testu nebyli 

účastníci vystaveni zvýšené fyzické námaze. Průběhy spotřeby vzduchu a průběhy 

tepových frekvencí jednotlivých účastníků jsou znázorněny v níže uvedených grafech (obr. 

18 a 19). Všechny naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 5. Fotodokumentace z 

měření je uvedena v příloze č. 8. 

Po ukončení testu byl proveden s účastníky ústní rozhovor zaměřený na jejich 

pocity a všichni účastníci vyplnili dotazník pro zjištění nejvíce stresujících faktorů.  

Všichni účastníci tohoto testu byli profesionální hasiči, kteří ještě neabsolvovali 

základní výcvik. Z těchto důvodů byli k testu přizváni pracovníci rychlé záchranné služby 

Havířov, včetně lékaře, kteří byli pečlivě seznámeni s průběhem testu. 
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Obr. 18  Průběh spotřeby vzduchu jednotlivých účastníků během měření vlivu stresu na 
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spotřebu vzduchu 

 

Průběh tepové frekvence b ěhem m ěření vlivu stresu na spot řebu 
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Obr. 19  Průběh tepové frekvence jednotlivých účastníků během měření vlivu stresu na 

spotřebu vzduchu 

 

Ze všech vlivů působících na spotřebu vzduchu je vliv stresu v laboratorních 

podmínkách nejhůře měřitelný. Jeho intenzita se totiž nedá žádným způsobem regulovat 

ani měřit a je tedy nutné pracovat pouze se subjektivními pocity jednotlivých účastníků. Ty 

se však nedají mezi sebou srovnávat, protože co je pro někoho silně stresující, nemusí na 

ostatní působit žádným způsobem. 

I přes výše zmíněný fakt jsou výsledky tohoto měření průkazné. Největší spotřeba 

vzduchu se projevila na začátku testu, kdy se všichni účastníci postupně adaptovali na 

stresující faktory. V rozhovoru  všichni uvedli, že největším stresorem pro ně bylo samotné 

dýchání z dýchacího přístroje a občasné zastavení přívodu vzduchu. Jak také všichni 

uvedli, tento stav netrval dlouhou dobu a po zjištění, že dýchání z přístroje není nijak 

zvlášť namáhavé, docházelo k jejich postupnému uklidňování. Těmto faktům odpovídá 

také průběh tepové frekvence, která v prvních dvou minutách u všech účastníků prudce 

stoupala. Také spotřeba vzduchu byla v prvních dvou minutách jednoznačně  nejvyšší. 

Z průběhu tepové frekvence lze usoudit, že u všech účastníků docházelo mezi druhou a 

čtvrtou minutou k postupnému uklidňování. I spotřeba vzduchu mezi druhou a čtvrtou 

minutou silně poklesla. Tento fakt je možné zřejmě vysvětlit postupnou adaptací všech 
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účastníků na stresové podmínky. Jak je vidět z grafů, tepová frekvence mezi šestou a 

desátou minutou měla u všech účastníků přibližně stagnující nebo mírně klesající 

charakter, přičemž spotřeba vzduchu mírně klesala. Od desáté minuty, kdy došlo 

k odstranění všech stresujících faktorů až na IQ test, je možné sledovat postupný mírný 

pokles jak tepové frekvence, tak spotřeby vzduchu, přičemž od čtrnácté minuty, kdy došlo 

i k odebrání testu a k úplné nečinnosti účastníků, byl pokles tepové frekvence i spotřeby 

vzduchu o něco markantnější. Je však nutné podotknout, že v prvních deseti minutách testu 

byli účastníci vystaveni nepatrně vyšší fyzické zátěži způsobené hlavně třepáním, což 

museli vyrovnávat, a také ustavičným zapínáním světla a vyplňováním testu. To se 

projevilo hlavně mírným zvýšením tepové frekvence, na spotřebu vzduchu to dle mého 

názoru nemělo téměř žádný vliv.  

Přehled působení jednotlivých faktorů na účastníky testu podle míry jejich působení 

uvádí tab. 9. Pro lepší představu popisují účastníci intenzitu působení stresorů v intervalech 

0-5 a 5-10 minut, přičemž  hodnocení 1 znamená nejméně a hodnocení 5 nejvíce stresující 

faktor.   

 

Tab. 9  Míra působení jednotlivých stresorů na uživatele během měření 

Míra působení jednotlivých stresorů 

1. uživatel 2. uživatel 3. uživatel Stresující faktor 

0-5min. 5-10min 0-5min. 5-10min 0-5min. 5-10min 

Dýchání z DP 4 2 5 2 4 1 

Uzavírání přívodu vzduchu 5 3 5 4 5 2 

Zhasínání světla 2 1 3 1 1 1 

Třepání a obtěžování 3 2 4 2 2 1 

Nepříjemné zvuky 2 4 3 3 3 4 

Absolvování IQ testu  4 4 4 3 3 3 

Nedostatek světla a zhoršené 

vidění 
3 2 2 2 3 3 

 

4.5 Vliv netěsností dýchací techniky 

 Na konečný úbytek vzduchu z dýchacího přístroje, a tedy i na délku ochranné doby, 

nemá vliv pouze množství vzduchu spotřebované uživatelem, ale i  vzduch, který unikne 
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netěsnostmi. Netěsnosti mohou vznikat v hadicích a všech ostatních přechodech (spoje 

středotlaké a vysokotlaké části, zalisování hadic, přechod plicní automatiky a ochranné 

masky). Takto vzniklé netěsnosti lze ovlivnit důslednou údržbou a kontrolou dýchacích 

přístrojů, což je úkol pro technika chemické služby. Netěsnosti se však vytvářejí i mezi 

izolační maskou a obličejem uživatele. Díky přetlakové konstrukci sice nedochází 

k přisávání škodlivin do masky, ale dochází k úniku vzduchu. Těmto únikům lze zabránit 

pouze správným nasazením obličejové ochranné masky. To však při použití ochranné 

kukly tak, aby zakrývala celý obličej, nemusí být vždy jednoduché.  

4.5.1 Měření úbytku vzduchu netěsností mezi ochrannou maskou a obličejem 

K netěsnostem mezi obličejovou maskou a obličejem uživatele dochází zpravidla 

při nesprávném použití masky v kombinaci s ochrannou kuklou. Správné nasazení masky 

v kombinaci s kuklou je věcí cviku. Je tedy nutné, aby noví hasiči, kteří nemají velké 

zkušenosti s dýchací technikou, věnovali nácviku této činnosti nějaký čas. Ochranná maska 

je vybavena po svém obvodu širokým utěsňujícím lemem s vnitřním a vnějším okrajem. 

K dokonalému utěsnění obličejové masky v kombinaci s ochrannou kuklou dojde 

v případě, kdy je ochranná kukla zcela mimo utěsňující lem masky. Tímto způsobem však 

ztrácí ochranná kukla z části svůj význam, protože na obličeji vzniknou odkrytá místa a 

nedojde k ochraně celého obličeje. K dokonalému utěsnění obličejové masky však také 

dojde, pokud je okraj ochranné kukly vložen mezi vnitřní a vnější část utěsňujícího lemu 

obličejové masky, nesmí však dojít k situaci, kdy ochranná kukla zasahuje až do vnitřního 

prostoru masky. V takovém případě plní ochranná kukla bez výhrad svou funkci a 

nedochází k žádným nadbytečným únikům vzduchu. Pokud ochranná kukla zasahuje až do 

dýchacího prostoru, dochází vlivem její prodyšnosti a přetlaku v obličejové masce 

ke zbytečným únikům vzduchu do vnějšího prostoru. Na obr. 20 v 1. části je prostor 

správného překrytí ochranné kukly a obličejové masky znázorněn hnědou barvou. Měření 

výše popsaného úniku probíhalo s maskou Panorama Nova na zkušebním přístroji pro 

měření těsnosti obličejové masky Testor  značky Dräger a to dvěma způsoby.  

V prvním případě byla ochranná kukla nasazena na zkušební přístroj tak, že 

zasahovala celým obvodem až do vnitřního prostoru masky. Překrytí ochranné kukly a 

obličejové masky při tomto měření je znázorněno na obr. 20 v 2. části hnědou barvou. Je 

třeba poznamenat, že k této situaci může dojít pouze s použitím staršího typu ochranné 

kukly, která má mnohem menší volný prostor pro obličej. Důraz byl kladen na to, aby 
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v místech kontaktu ochranné kukly a obličejové masky nevznikaly žádné záhyby tak, aby 

došlo k rovnoměrnému úniku vzduchu po celém obvodu masky. K takto připravené masce 

byl zapojen dýchací přístroj a odjištěn plicní automat. Byl vizuálně odečten a zaznamenán 

tlak v láhvi a čas. Po uplynutí čtyř hodin byl opět zaznamenán tlak v láhvi a vypočítán 

úbytek tlaku.  

V druhém případě byla ochranná kukla nasazena tak, že jedna její polovina 

zasahovala do vnitřního prostoru masky a druhá byla zcela vně, mimo těsnící lem. Překrytí 

ochranné kukly a obličejové masky při tomto měření je znázorněno na obr. 20 v 3. části 

hnědou barvou. Tímto způsobem byl vytvořen menší únikový prostor než v prvním 

případě. V místě průchodu okraje ochranné kukly přeš těsnící lem však vznikla vlivem 

širšího prošitého okraje kukly větší netěsnost. Dále se postupovalo stejně jako v prvním 

případě.  

 

 

Obr. 20  Možné případy překrytí ochranné kukly a obličejové masky 

 

Obě měření byla provedena třikrát se dvěma typy ochranných kukel s rozdílnou 

tloušťkou. Průměr naměřených hodnot uvádí tab. 10 a 11. Fotky obou způsobů nasazení 

ochranných kukel na měřícím přístroji Dräger Testor jsou vyobrazeny v příloze č.9. 
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Tab. 10  Výsledky měření úbytku vzduchu ochrannou kuklou (celá kukla uvnitř masky)  

Ochranná kukla uvnitř masky 

Hrubá kukla  Tenká kukla 

Celkový úbytek 

tlaku [bar]  

Čas 

[hod.] 

Úbytek tlaku 

[bar/hod] 

Celkový úbytek 

tlaku [bar]  

Čas 

[hod.] 

Úbytek tlaku 

[bar/hod] 

160 4 40 75 4 19 

 

Tab. 11  Výsledky měření úbytku vzduchu ochrannou kuklou (půlka kukly uvnitř masky)  

Polovina ochranné kukly uvnitř masky druhá polovina vně masky 

Hrubá kukla  Tenká kukla 

Celkový úbytek 

tlaku [bar]  

Čas 

[hod.] 

Úbytek tlaku 

[bar/hod] 

Celkový úbytek 

tlaku [bar]  

Čas 

[hod.] 

Úbytek tlaku 

[bar/hod] 

215 4 54 185 4 46 

 

 

Během měření bylo zjištěno, že úbytek tlaku je závislý na síle, kterou je maska 

přitlačena ke gumové hlavě figuríny. Po dosažení dostatečné přítlačné síly je však úbytek 

téměř konstantní a zvyšováním přítlačné síly se příliš nemění. Je nutné podotknout, že síla, 

která byla použita pro měření, je větší než síla, kterou si připevňuje masku reálný uživatel. 

V reálné situaci by tedy mohlo dojít k většímu úniku než k jakému došlo během měření. 

Větší přítlačná síla byla použita z jednoho důvodu. Reálný uživatel si napasuje obličejovou 

masku přesně na svůj obličej, protože cítí, kde mu maska méně či více těsní. Při použití  

figuríny toto není možné a je tedy nutné zajistit dokonalé dosednutí masky větší přítlačnou 

silou. 

Jak je vidět v tabulkách 10 a 11, úbytek přes netěsnosti způsobené ochrannou 

kuklou není příliš velký, v žádném případě však není zanedbatelný.  Při spotřebě vzduchu 

okolo 70 l/min (středně těžká fyzická zátěž) a láhvi naplněné na 300 bar vydrží vzduch 

uživateli, pokud nedochází k netěsnostem, kolem 30 minut. Pokud dochází k úniku 

netěsností 50 bar/hod, vydrží vzduch přibližně o 3 minuty méně, tedy asi 27 minut. 

4.5.2 Měření úbytku vzduchu píšťalou varovného signálu 

Za netěsnost v dýchacím přístroji je možné považovat i píšťalu varovného signálu, 

která uživateli hlásí úbytek tlaku vzduchu v láhvi pod určitou hranici. Na dýchacím 
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přístroji Dräger je tato hranice nastavena na 50-60 bar.  

Měření probíhalo jednoduchým způsobem. Tlak v láhvi dýchacího přístroje byl 

snížen na hranici varovného signálu, poté byla uzavřena plicní automatika a vizuálně 

odečten tlak v láhvi a čas. Během měření byl průběžně sledován a ručně zaznamenáván 

aktuální tlak v láhvi a čas. Měření bylo provedeno dvakrát a na dvou typech varovných 

píšťal, starším typu na dýchacím přístroji Dräger PA94-CZ Basic a na novějším typu 

použitém u dýchacího přístroje Dräger PA94 Plus. Časový průběh jednotlivých měření je 

zaznamenán v níže uvedeném grafu (obr. 21).  
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Obr. 21  Úbytek tlaku píšťalou varovného signálu 

 

Při měření se ukázalo, že na úbytek tlaku v láhvi má vliv intenzita varovného 

signálu. U píšťal staršího typu byl signál subjektivně slabší, úbytek tlaku v láhvi však byl 

přibližně dvakrát pomalejší. Při poklesu tlaku v láhvi na nulovou hodnotu vydávala píšťala 

stále varovný signál, jeho intenzita se však  neustále snižovala, až došlo k jeho úplnému 

vymizení. 

Měřením na dýchacích přístrojích s píšťalami nového typu byl zjištěn překvapivě 

velký průměrný úbytek tlaku v láhvi, který činil přibližně 47 bar/hod. Při spotřebě vzduchu 

okolo 70 l/min (středně těžká fyzická zátěž) a zbývajícím tlaku v láhvi 50 bar vydrží 

vzduch uživateli, pokud by vzduch neunikal píšťalou varovného signálu, 5 minut. Pokud 

dochází k úniku píšťalou, vydrží vzduch přibližně o půl minuty méně, tedy asi 4,5 minut. 

Tento úbytek na první pohled nevypadá až tak hrozivě, ale v krizových situacích, ve 

kterých může jít o život, se počítá každá sekunda, zvlášť když lze varování uživatele o 
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nízkém tlaku v láhvi zajistit jiným způsobem, například vibrací plicní automatiky, jako je 

tomu u dýchacího přístroje Scott, při kterém nedochází k zbytečnému úniku vzduchu. 

Všechny naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 6. 

4.5.3 Měření úbytku při prasklém a chybějícím těsnění v plicní automatice a 

ve spoji láhev – nosič 

K další netěsnosti může dojít při porušení nebo ztrátě těsnění plicní automatiky 

(oranžový gumový kroužek na obr. 22). K úniku v takovém případě dochází mezi 

ochrannou maskou a plicní automatikou. Jak nadpis napovídá, bylo měření provedeno 

s prasklým těsněním a bez těsnění. Při měření s prasklým těsněním nedocházelo téměř 

k žádnému úniku. Pokud je však těsnění takto poškozeno, může snadno dojít k jeho ztrátě a 

větší netěsnosti. Měření s chybějícím těsněním bylo provedeno dvakrát s plicními 

automatikami dýchacího přístroje Dräger PA94-CZ Basic a Dräger PA94 Plus prakticky se 

shodným úbytkem. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tab. 12.   

 

 

Obr. 22  těsnění na plicním automatu dýchacího přístroje  

Dräger PA94 
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Tab. 12  Úbytek vzduchu při chybějícím těsnění plicní automatiky 

Úbytek vzduchu při chybějícím těsnění plicní automatiky 

 Poč. tlak [bar] Kon. tlak [bar] čas[min] Úbytek tlaku [bar /hod] 

Dräger 

PA94 
175 116 60 59 

Dräger 

PA90 
258 200 60 58 

 

Stanovit úbytek pro prasklé a chybějící těsnění ve spoji láhev – nosič bylo z důvodu 

velkého úbytku tlaku nemožné. Pokud dojde k prasknutí nebo ztrátě tohoto těsnění, nastane 

situace, kdy veškerý vzduch z láhve uniká netěsností do okolního prostoru a do hadic 

nepřichází žádný vzduch. Je téměř nemožné, aby těsnění vypadlo z dýchacího přístroje 

samovolně. Jeho samotné vytažení při výměně je náročné. K prasknutí poškozeného 

těsnění by však dojít mohlo, nicméně by k tomu nemělo dojít, pokud je láhev otevřena a na 

přechodu láhev – nosič panuje konstantní tlak. Kdyby k tomu však došlo, mohlo by to pro 

hasiče zasahujícího v nedýchatelném prostředí znamenat smrt, protože dojde 

k okamžitému zastavení přívodu vzduchu. K prasknutí poškozeného těsnění by však 

zřejmě došlo při otevření láhve, kdy dochází ve spoji láhev – nosič k prudké změně tlaku. 

Prasknutí těsnění by následoval velký únik vzduchu doprovázený silným syčením. V tomto 

případě je uživatel nucen použít jiný dýchací přístroj. 

4.6 Laická kontrola přetlakového dýchacího přístroje 

Pro zjištění případných závad a úniků se provádí při každém předávání směny a 

před každým použitím dýchacího přístroje jeho tzv. laická kontrola. Ta se skládá z vizuální 

kontroly a z kontroly těsnosti dýchacího přístroje. Při vizuální kontrole se uživatel zaměří 

na celkový stav dýchacího přístroje. Kontroluje jeho úplnost a hledá případné nedostatky. 

Dále kontroluje funkčnost všech popruhů a utažení a zajištění spoje láhev – nosič. Při 

vizuální kontrole prováděné při předávání směny je vhodné si nastavit délku popruhů tak, 

aby co nejlépe vyhovovala potřebám uživatele, a tím přispěla k rychlejšímu nastrojení 

dýchacího přístroje. Kontrola těsnosti dýchacího přístroje se provádí následujícím 

způsobem. Uživatel zavře plicní automatiku a otevře láhev dýchacího přístroje, čímž dojde 

k natlakování zbytku vedení. Poté uzavře láhev a sleduje úbytek tlaku na barometru. 

Úbytek tlaku by neměl být větší než 10 bar/min. Poté uzavře ventil láhve zacpe plicní 
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automat a odjistí jej. Následuje pomalé upouštění vzduchu z hadic až na hranici 50-60 

MPa, kde by mělo dojít ke spuštění varovného signálu. Tímto způsobem se kontroluje 

funkce varovné píšťaly. Kontrolu obličejové masky provádí příslušný technik chemické 

služby (ke kontrole masky je nutné její rozebrání). Po této kontrole technik masku 

hermeticky zabalí do igelitového obalu, takže by nemělo dojít k jejímu poškození. Laická 

kontrola obličejové masky se neprovádí, je však vhodné její odzkoušení před samotným 

zásahem.   

Podle předpisů se má celá laická kontrola dýchacího přístroje provádět při 

předávání směny a před každým jeho použitím.  Dle mého názoru je dostatečná kompletní 

a pečlivá laická kontrola při předávání směny a rychlá kontrola těsnosti před každým jeho 

dalším použitím. Rychlou kontrolou těsnosti dýchacího přístroje je myšleno natlakování 

hadic následované uzavřením láhve a chvilková kontrola (v řádu desítek sekund) úbytku 

tlaku na barometru. Z provedeného měření, jehož výsledky jsou znázorněny v níže 

uvedeném grafu, (obr. 23) totiž vyplývá, že úbytek tlaku z láhve v závislosti na úbytku 

tlaku z natlakovaných hadic při laické kontrole má lineární závislost a hodnota pro úbytek 

tlaku z natlakovaných hadic při laické kontrole 30 bar/min., tedy 5 bar za 10 sekund (půl 

dílku na barometru dýchacího přístroje Dräger) odpovídá úbytku tlaku z láhve 17 bar /hod, 

což odpovídá zhruba poloviční ztrátě píšťalou varovného signálu. Pokud by tedy při laické 

kontrole dýchacího přístroje Dräger docházelo k úbytku 5 barů za 10 sekund, což je 

dostatečně pozorovatelný úbytek, nehrozí uživateli prakticky žádné nebezpečí ztráty 

většího množství vzduchu. Dá se tedy říct, že předepsaný úbytek vzduchu při laické 

kontrole 10 bar/min. je postaven extrémně na stranu bezpečnosti.  
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Obr. 23  Úbytek tlaku v láhvi v závislosti na úbytku tlaku z 

hadic při laické kontrole 

4.7 Srovnání vnějších vlivů působících na lidský organismus 

 V první polovině praktické části práce byla stanovena míra působení jednotlivých 

vnějších vlivů působících na uživatele dýchací techniky.  

Největším odběratelem kyslíku v lidském organismu je svalová hmota. 

Předpokladem tedy bylo, že největší vliv na spotřebu vzduchu bude mít míra fyzické 

zátěže (stanovená tepovou frekvencí). Tento předpoklad byl měřením potvrzen. Cílem dále 

bylo stanovení závislosti míry fyzické zátěže na spotřebu vzduchu. Tuto závislost ukazuje 

obr. 4 na straně 16. Po srovnání výsledků jednotlivých účastníků testu byla zjištěna 

závislost spotřeby vzduchu na dechové frekvenci. Po dalších měřeních bylo zjištěno, že 

tato závislost je individuální záležitostí a její další zkoumání by mohlo být námětem pro 

další měření. 

Jedním z nejpodstatnějších vnějších faktorů působících na spotřebu vzduchu 

zejména při požárech je teplota prostředí, ve kterém se uživatelé vyskytují. Míra působení 

tohoto faktoru má vliv jak na zvyšování stresu, tak na pochody v lidském organismu, které 

samy o sobě zvyšují spotřebu vzduchu. Předpokladem bylo, že s rostoucí teplotou poroste 

spotřeba vzduchu. Cílem bylo stanovení míry závislosti těchto dvou veličin. Tuto závislost 

znázorňuje obr. 16 na straně 26. Měřením byl zjištěn přibližně lineární nárůst spotřeby 
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vzduchu cca o 10% na 30°C. 

Měření míry působení stresu na spotřebu vzduchu bylo komplikované. Intenzita 

působení jednotlivých stresorů je totiž objektivně neměřitelná, při měření bylo tedy nutné 

spoléhat se na subjektivní pocity jednotlivých uživatelů. I přes tento nedostatek bylo 

měření míry působení stresu na spotřebu vzduchu dostatečně průkazné. Předpokladem 

bylo, že stres bude mít určitý vliv na spotřebu vzduchu. Cílem bylo stanovit přesnou míru 

jeho působení. Výsledky měření ukázaly, že vliv stresu na spotřebu vzduchu je značný. 

Nicméně bylo prokázáno, že vliv stresorů ve zkušebních podmínkách není konstantní a po 

adaptační době jejich působení značně polevuje. Do jaké míry je působení stresorů ve 

zkušebních podmínkách srovnatelné s reálnými stresory je tématem k diskuzi a možným 

předmětem dalšího výzkumu. Průběh spotřeby vzduchu při působení stresu je znázorněn na 

obr. 18 na straně 29. Srovnání míry působení jednotlivých vnějších vlivů je znázorněno na 

obr. 24. 

 

Nárůst spot řeby vzduchu zp ůsobený maximálním p ůsobením 
jednotlivých vliv ů
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všechny stresory)

nárůst spotřeby způsobený
daným vlivem (v %)

spotřeba bez způsobení vlivu
(100%)

 

Obr. 24  Srovnání míry působení jednotlivých vnějších vlivů 

 

4.8 Srovnání úbytku vzduchu netěsnostmi v dýchacím přístroji 

 V druhé polovině praktické části práce byly stanoveny úbytky vzduchu netěsnostmi 

v dýchacím přístroji. Všechna měření a jejich výsledky jsou popsána v kapitole 3.5. Cílem  

měření bylo stanovení konkrétních hodnot úbytku vzduchu různými netěsnostmi. Tyto 
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úbytky mají v závislosti na spotřebě vzduchu uživatelem vliv na ochrannou dobu. Tento 

vliv je pro spotřebu vzduchu 70 l/min. znázorněn na obr. 25.  

 

Zkrácení ochranné doby vlivem jednotlivých net ěsností p ři 
spot řebě vzduchu 70 l/min

7% 7% 9%

91%93%93%

únik přes ochrannou
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únik přes píšťalu
varovného signálu

únik při chybějícím
těsnění v plicní

automatice

ochranná doba zkrácená daným
vlivem

zkrácení ochranné doby daným
vlivem

 

Obr. 25 Zkrácení ochranné doby vlivem jednotlivých netěsností při  

spotřebě vzduchu 70 l/min. 

 

4.9 Jak zvýšit ochrannou dobu na maximum 

 Jak již bylo zmíněno, celková ochranná doba je dána spotřebou vzduchu uživatelem 

a funkcí dýchacího přístroje.  

Spotřeba vzduchu je dána konkrétními podmínkami, ve kterých se uživatel nachází, 

organismem uživatele a jeho reakcí na tyto podmínky. Při zásahu však není možné 

podmínky regulovat a je tedy nutné, aby se zasahující hasiči adaptovali na ně. Čím více 

budou zasahující hasiči zvyklí na práci a pobyt v extrémních podmínkách, tím nižší  

spotřeby vzduchu dosáhnou. Dá se tedy říct, že čím více zásahů v extrémních podmínkách 

hasič absolvoval, tím by měl mít menší spotřebu vzduchu. Velmi náročných zásahů, jak 

z hlediska extrémní fyzické námahy, teploty a stresu, je však velmi málo. Je tedy nutné, 

aby se na tyto případy hasiči prakticky připravovali. Ideálním prostředkem pro simulace 

v extrémních podmínkách jsou veškeré poligony. Je v nich možné do určité míry simulovat 

všechny vlivy působící na spotřebu vzduchu (teplotu, fyzickou zátěž a z části i stres). Pro 
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zvládaní jak extrémních reálných situací, tak poligonu je nutné, aby hasič byl ve výborné 

fyzické kondici. Konkrétní body pro snížení spotřeby vzduchu: 

-  zvyšování, udržování vysoké fyzické kondice (snazší práce při vysoké fyzické   

námaze, menší stres), 

- opakované používání dýchací techniky při fyzické zátěži (osvojení 

manipulačních návyků, zvyk na dýchání z dýchacího přístroje => menší stres při 

zásahu), 

- občasná návštěva poligonu (adaptace na stresové faktory – hluk, snížené vidění, 

zvýšená teplota, fyzická zátěž => menší stres při zásahu), 

- zvyšování tepelné odolnosti, fyzická zátěž (sport) při vysokých teplotách, 

- absolvování velkého počtu zásahů s extrémními podmínkami (adaptace na 

stresové podmínky). 

 

Za správnou funkci dýchacího přístroje i obličejové masky ručí technik příslušné 

chemické služby. Je však na každém uživateli, aby si svůj dýchací přístroj řádně 

zkontroloval a odhalil případné nedostatky. Podrobný postup laické kontroly byl popsán 

v kapitole 3.5.4. Níže v textu jsou uvedeny nejdůležitější body, na které je nutné se zaměřit 

pro snížení možných úniků a správnou funkci dýchacího přístroje. 

  

- Zkontrolovat těsnění na plicní automatice,  

- zkontrolovat těsnost hadic (postup viz. kapitola 3.5.4), 

- pokud je to možné, vyzkoušet plnou funkci dýchacího přístroje s obličejovou 

maskou (pokud to není možné při předávaní směny z důvodu zabalení masky, 

provést tuto kontrolu před zásahem),  

- dbát na plné otevření ventilu láhve (naplno otevřít a o čtvrt až půl otáčky 

pootočit zpět) z důvodu možného zamrznutí přívodu vzduchu, 

- dbát na správné nasazení obličejové masky v kombinaci s ochrannou kuklou 

(popsáno v kapitole 3.5.1). 
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5 ZÁVĚR 

Tato práce se zabývá dýchacími přístroji používanými jednotkami požární ochrany 

v ČR a vlivy, které působí na délku ochranné doby, tedy doby, po kterou je možná 

expozice v nedýchatelném prostředí. Práce je určena především pro rozšíření znalostí o 

dýchací technice a seznámení s vlivy působícími na spotřebu vzduchu zasahujících hasičů 

a možnými ztrátami vzduchu vlivem dýchací techniky nebo jejím špatným použitím.  

První část práce je věnována samotné dýchací technice, jejímu základnímu 

rozdělení, popisu jednotlivých druhů dýchacích přístrojů a podrobnému popisu stavby a 

parametrů nejpoužívanějších dýchacích přístrojů. Jsou zde popsány výhody a nevýhody 

jednotlivých druhů a typů dýchacích přístrojů. Dále je v této části uveden tabulkový 

přehled všech dýchacích přístrojů používaných v ČR s nejdůležitějšími parametry.  

V druhé části je řešena problematika ochranné doby s použitím dýchacího přístroje 

Dräger. Jsou zde rozděleny vlivy, které působí na délku ochranné doby, tedy spotřeba 

vzduchu uživatelem a ztráta vzduchu netěsnostmi v dýchací technice a její špatné použití. 

Dále jsou v této části měřením stanoveny míry působení jednotlivých vlivů. Měření bylo 

provedeno pro vnější vlivy působící na spotřebu vzduchu (fyzická zátěž, teplota, stres) a 

pro úniky vzduchu vzniklých netěsnostmi mezi obličejovou maskou a obličejem uživatele, 

píšťalou varovného signálu a chybějícím a prasklým těsněním na plicní automatice a ve 

spoji láhev – nosič. Je popsán postup jednotlivých měření a získané údaje jsou znázorněny 

v grafech. Všechny výsledky jsou zhodnoceny a popsány. Ke konci druhé části jsou 

pomocí grafů srovnány jednotlivé vlivy působící na spotřebu vzduchu a jednotlivé úniky. 

V závěru druhé části je popsána laická kontrola dýchacího přístroje a jsou navrženy obecné 

zásady pro snížení spotřeby vzduchu a zabránění možných úniků z dýchacího přístroje. 

Zpřesnění dosažených výsledků je možné dosáhnou měřením s dalšími uživateli při 

reálných situacích, což by ovšem bylo jak časově a finančně, tak technicky daleko 

náročnější. Další možností pro rozšíření znalostí o této problematice by mohlo být 

stanovení míry působení vnitřních vlivů. To by však mohlo být z důvodů jejich 

vzájemného ovlivňování složité. Další komplikací by byla nemožnost stanovení intenzity 

působení některých vlivů, jako aktuální zdravotní stav. 

Tuto práci je možné použít pro rozšíření znalostí v oblasti dýchací techniky,  

především znalostí ohledně vlivů působících na spotřebu vzduchu při používání dýchací 

techniky a celkovou ochrannou dobu. 
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Michal Staněk, Dýchací technika a vlivy působící na spotřebu vzduchu při jejím používání 

Příloha č.1  Tabulka hodnot získaných při měření vlivu fyzické zátěže na spotřebu vzduchu 

 

Tepová 

frekvence 

[tep/min] 

 

počáteční 

tlak 

[ATM] 

 

 

konečný 

tlak 

[ATM] 

 

 

vydýchaný 

objem  

[l] 

 

 

dechová 

frekvence 

[dech/min] 

 

 

dechový 

objem 

[l] 

 

Spotřeba 

vzduchu 

[l/min] 

 

105 280 250 204 22 1,8 39 

125 250 215 238 25 1,8 45 

145 215 172 292 25 2,2 56 
1.uživatel 

165 172 100 490 34 2,8 93 

105 260 215 306 19 3,2 61 

125 215 167 326 23 2,9 65 

145 167 115 254 25 2,9 71 
2.uživatel 

165 115 40 510 48 2,1 102 

105 295 260 238 17 2,8 48 

125 260 220 272 20 2,7 54 

145 220 175 306 27 2,3 61 
3.uživatel 

165 175 110 442 49 1,8 88 

 

 

 

Michal Staněk, Dýchací technika a vlivy působící na spotřebu vzduchu při jejím používání  

Příloha č.2  Tabulka s hodnotami spotřeby vzduchu pro různé stupně fyzické zátěži 

Změna spotřeby vzduchu [l/min]  

1.uživatel 2.uživatel 3.uživatel průměr 

105-125 6,5 4,1 6,8 5,8 

125-145 10,4 5,4 6,8 7,5 

Tepová 

frekvence 

(tep/min) 145-165 37,6 31,3 27,2 32,0 
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Michal Staněk, Dýchací technika a vlivy působící na spotřebu vzduchu při jejím používání 

Příloha č.3  Tabulka s hodnotami při uměle zvýšené a snížené dechové frekvenci 

 Tepová 

frekvence 

[tep/min] 

vydýchaný 

objem  

[l] 

dechová 

frekvence 

[dech/min] 

dechový 

objem 

[l] 

Spotřeba 

vzduchu 

[l/min] 

145 612 52 1,2 61 
1.uživatel 

145 850 32 2,7 85 

145 1299 52 2,5 130 
2.uživatel 

145 1088 30 3,6 109 

145 950 51 1,9 95 
3.uživatel 

145 840 31 2,7 84 

 

Michal Staněk, Dýchací technika a vlivy působící na spotřebu vzduchu při jejím používání 

Příloha č.4  Tabulka hodnot získaných při měření vlivu teploty na spotřebu vzduchu 

uživatel 
v 

[km/h] 
t 

[°C] 
Т 

[min] 
pn 

[ATM] 
lpn-pn-1l 
[ATM] 

puls 
spotřeba v 

intervalech 2 
min. [l/min] 

průměrná 
spotřeba 
[l/min] 

L [km] 

0 273 -------- 76 -------- 

2 250 23 131 78 

4 229 21 132 71 

6 206 23 135 78 

8 189 17 139 58 

1. 30 15 

10 169 20 131 68 

71 5,1 

0 283 -------- 90 -------- 

2 261 22 135 75 

4 240 21 150 71 

6 217 23 155 78 

8 193 24 163 82 

1 30 60 

10 172 21 164 71 

75 5,2 

0 290 -------- 110  

2 263 27 147 92 

4 232 31 158 105 

6 201 31 170 105 

8 176 25 173 85 

1 30 90 

10 152 24 179 82 

94 4,8 
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uživatel 
v 

[km/h] 
t 

[°C] 
Т 

[min] 
pn[ATM

] 
lpn-pn-1l 
[ATM] 

puls 
spotřeba v 

intervalech 2 
min. [l/min] 

průměrná 
spotřeba 
[l/min] 

L [km] 

0 169 -------- 85 -------- 

2 151 18 127 61 

4 134 17 144 58 

6 118 16 141 54 

8 100 18 147 61 

2 30 15 

10 84 16 145 54 

58 5,1 

0 165 -------- 111 -------- 

2 149 16 144 54 

4 130 19 152 65 

6 110 20 158 68 

8 91 19 161 65 

2 30 60 

10 70 21 165 71 

65 5,0 

0 149 -------- 140 -------- 

2 130 19 152 65 

4 112 18 174 61 

6 92 20 174 68 

8 71 21 183 71 

2 30 90 

10 50 21 184 71 

67 4,9 

0 162 -------- 81 -------- 

2 143 19 135 65 

4 125 18 149 61 

6 105 20 151 68 

8 85 20 147 68 

3 30 15 

10 66 19 154 65 

65 5,0 

0 278 -------- 110 -------- 

2 260 18 144 61 

4 237 23 156 78 

6 214 23 168 78 

8 190 24 179 82 

2. 30 60 

10 168 22 174 75 

75 5,0 

0 287 -------- 127 -------- 

2 265 27 156 74 

4 240 20 173 84 

6 214 26 180 87 

8 192 22 183 74 

3. 30 90 

10 170 22 188 74 

80 5,1 
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Michal Staněk, Dýchací technika a vlivy působící na spotřebu vzduchu při jejím používání 

Příloha č.5  Tabulka hodnot získaných při měření vlivu stresu na spotřebu vzduchu 

 Čas [min] 
Tlak v láhvi 

[MPA] 
Puls [tep/min] 

Spotřeba 

[l/min] 

0 269 93 -------- 

2 252 105 58 

4 241 105 37 

6 231 103 34 

8 223 106 27 

10 216 102 24 

12 210 103 20 

14 205 99 17 

16 200 95 17 

18 196 88 14 

1. uživatel 

20 193 74 10 

0 190 91 -------- 

2 175 123 51 

4 165 125 34 

6 157 113 29 

8 150 110 22 

10 145 108 17 

12 140 103 17 

14 135 100 17 

16 131 96 14 

18 128 81 10 

2. uživatel 

20 125 77 10 

0 299 100 -------- 

2 279 111 68 

4 269 115 34 

6 260 113 31 

8 252 113 27 

3. uživatel 

10 244 110 27 
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12 236 102 27 

14 229 101 24 

16 224 95 17 

18 220 89 14 

20 217 87 10 

 

Michal Staněk, Dýchací technika a vlivy působící na spotřebu vzduchu při jejím používání 

Příloha č.6  Tabulka hodnot získaných při měření úbytku vzduchu píšťalou varovného signálu 

Měření úbytku vzduchu píšťalou varovného signálu 

Tlak v láhvi 
 

Dräger PA94 Plus Dräger PA94-CZ Basic 
Čas [min] 1.měřená 2.měřená 1.měřená 2.měřená 

0 53 59 50 55 

10 41 53 46 51 

20 29 47 42 46 

30 16 41 38 43 

40 9 32 32 39 

50 4 23 26 36 

60 1 14 20 33 

70 0 5 15 30 

80 0 1 10 27 

90 0 0 7 24 

100 0 0 4 21 

110 - 0 1 18 

120 - - 0 16 

130 - - 0 12 

140 - - 0 9 

150 - - 0 6 

160 - - - 3 

170 - - - 1 

180  - - 0 

190 - - - 0 

200 - - - 0 
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Michal Staněk, Dýchací technika a vlivy působící na spotřebu vzduchu při jejím používání 

Příloha č.7  Fotodokumentace měření vlivu teploty na spotřebu vzduchu 

 

Obr. 1  Udržování konstantní rychlosti 83 otáček/min. (30km/h) 

 

 

Obr. 2  Odečítání hodnot  

 



 7  

 

 

Michal Staněk, Dýchací technika a vlivy působící na spotřebu vzduchu při jejím používání 

Příloha č.8  Fotodokumentace měření vlivu stresu na spotřebu vzduchu 

 

Obr. 1  Všechny stresující faktory  

 

 
Obr. 2  Zastavování přívodu vzduchu 
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Michal Staněk, Dýchací technika a vlivy působící na spotřebu vzduchu při jejím používání 

Příloha č.9  Fotodokumentace měření úniku vzduchu netěsností přes ochrannou kuklu 

 
Obr. 1  Celá kukla v masce 

 
 
 Obr. 2  Polovina kukly v masce 

 


