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Anotace 

ULRICH, V. Dýchací směs v kyslíkových dýchacích přístrojích užívaných u HZS ČR a její 

možné fyziologické účinky na tělo uživatele : bakalářská práce. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 

FBI, 2010, 61 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou složení dýchací směsi u kyslíkových 

dýchacích přístrojů a vlivem tohoto složení na fyziologii uživatele. První kapitola se zabývá 

pojmem a složením zemské atmosféry. Druhá až šestá kapitola je věnována vybraným částem 

fyziologie lidského těla. Sedmá kapitola obsahuje popis a princip funkce kyslíkových 

dýchacích přístrojů aktuálně používaných v rámci HZS ČR a HBZS. Osmá kapitola popisuje 

fyzikální experiment zaměřený na zjištění složení dýchací směsi v přístroji Dräger BG 174. 

Závěrem je provedeno zhodnocení vlivu dýchací směsi na fyziologické pochody uživatele. 
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 This bachelor’s thesis deals with breathing mixture composition in oxygen breathing 

apparatuses and also with the effect of this composition on physiology of the user. The first 

chapter defines the term of atmosphere and its composition. The second chapter and following 

chapters up to the sixth chapter are dedicated to human body physiology. Seventh chapter 

contains brief description and principles of oxygen breathing apparatuses currently used at 

Fire and Rescue Service of the Czech Republic and Mining Rescue Service. Eighth chapter 

describes physical experiment focused on breathing mixture composition in apparatus Dräger 

BG 174. In conclusion the effect of measured breathing mixture on physiology of the user is 

estimated. 
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Úvod 

Práce příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) je 

často spojena s pohybem v nedýchatelném prostředí. Z tohoto důvodu jsou do výbavy každé 

jednotky zařazeny různé druhy dýchacích přístrojů, které umožňují v takovýchto prostorách 

vykonávat činnost nebo například realizovat záchranu postižených osob. 

 

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

vzduchovou a kyslíkovou. Vzduchové dýchací přístroje slouží pro krátkodobější zásahy 

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

uživatele až 4 hodiny. 

 

S použitím kyslíkových dýchacích přístrojů je však spojena větší fyzická zátěž, která 

může být dána nejen pohybovým režimem a činností příslušníka, ale též zvýšenou tepelnou 

zátěží a složením dýchací směsi. Vzhledem k faktu, že koncentrace kyslíku v dýchací směsi u 

kyslíkových dýchacích přístrojů překračuje běžnou koncentraci kyslíku v atmosféře, nabízí se 

otázka, jaký má tato zvýšená koncentrace vliv na fyziologické pochody v těle uživatele. Může 

být práce v kyslíkovém přístroji pro uživatele nebezpečná? Pokud ano, tak za jakých 

podmínek a proč? Odpověď na tyto a další otázky jsou záměrem této práce. 

 

Práce je logicky členěna do osmi číslovaných oddílů. Postupně je prezentován úvod do 

problematiky dýchání, krevního oběhu, termoregulace až po stručnou charakteristiku stavu 

hyperoxie. V dalších částech práce je popsána příprava a realizace fyzikálního experimentu, 

který byl proveden v klimatické komoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Cílem 

experimentu bylo zajištění dat, které by ukázaly složení dýchací směsi (především 

koncentrace O2 a CO2) v kyslíkovém dýchací přístroji při definované zátěži. 

 

Výsledky experimentu jsou použity pro závěrečné zhodnocení, zda přítomnost kyslíku 

v daných koncentracích představuje nebo nepředstavuje zdravotní riziko pro příslušníky, kteří 

výše zmíněné přístroje používají. Zjištěné informace mohou být využity jako podklad pro 

odbornou přípravu příslušníků HZS ČR stejně jako například příslušníky Hlavní báňské 

záchranné stanice (dále jen „HBZS“). 
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Rešerše 

Při tvorbě této bakalářské práce jsem využíval tištěných monografií, dostupných zdrojů na 

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

člověka a dýchací techniku. Byly použity informační zdroje v českém i anglickém jazyce. 

 

Literatura [3] pojednává o problematice létání, jenž obsahuje i stavbu zemské atmosféry, 

v které se nachází celá živočišná a rostlinná říše. Zde řadíme také člověka, který potřebuje pro 

svůj život výměnu plynů z okolní atmosféry, přičemž z okolní atmosféry využívá kyslík a 

zbavuje se oxidu uhličitého. Proces získání kyslíku z vnějšího prostředí a následný transport 

v krevním řečišti pak popisuje například literatura [15]. Samotné vlastnosti kyslíku a jeho 

působení na lidský organizmus charakterizují publikace [10],[11] a [23]. Se zvýšenou 

fyzickou zátěží vzrůstá energetický výdej, a také spotřeba kyslíku. Zdroje energie a její 

obnovu pro svalovou kontrakci najdeme v literatuře [7]. Hodnocení fyzické zátěže můžeme 

srovnat posouzením energetické náročnosti práce. Při fyzické zátěži se lidský organizmus 

zahřívá, a to díky nárůstu metabolické aktivity, při níž vzniká jako vedlejší produkt teplo. 

Proti přehřátí a chladu nás chrání termoregulace, jež je objasněna prostřednictvím literatury 

[8]. Chlad, horko a další okolnosti vyvolávají stres, jenž v lidském těle spouští velké množství 

metabolických změn. Tyto změny jsou popsány například v akademických pracích [17],[12]. 

Norma 0 definuje pojmy jednotlivých konstrukčních dílů kyslíkových dýchacích přístrojů a 

určuje jejich zkoušení a testování. Zbytek použité literatury podrobněji popisuje jednotlivé 

kyslíkové dýchací přístroje, jež jsou v této bakalářské práci zahrnuty.  

 

Pro tuto bakalářskou práci je důležité popsání principu dýchání a metabolických procesů, 

jež probíhají při fyzické zátěži či stresových situacích, jimž může být příslušník vystaven 

během mimořádné události. Dále je podstatnou částí práce definování problematiky tepelné 

zátěže a toxických účinků kyslíku, které nastávají při využití kyslíkových dýchacích přístrojů. 

Každý kyslíkový dýchací přístroj musí zaručit bezpečné složení vdechovaných vzdušin, a to 

zajištěním minimální koncentrace kyslíku a bezpečné koncentrace oxidu uhličitého.  
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1 Atmosféra 

Atmosféra je plynným obalem planety Země. Složení atmosféry najdeme např. v literatuře 

0. Vzdušný obal země tvoří ze 78 % objemu dusík a z 21 % objemu kyslík. Zbývající 1 % 

objemu tvoří argon (0,934 %) a oxid uhličitý (0,0314 %) a další plyny (viz tab. 1). Dalšími 

složkami nacházejícími se v atmosféře jsou voda a pevné částice jako například led, prach, 

pyly, sůl, drobná písečná zrna nebo bakteriální spory. Objemové koncentrace jednotlivých 

plynů v atmosféře nejsou všude stejné a závisí na mnoha faktorech, mezi něž patří nadmořská 

výška, roční období, zeměpisná šířka, povětrnostní podmínky, zástavba či průmysl. Podobně 

proměnlivý je i atmosférický tlak. Standardní podmínky uvažujeme na úrovni hladiny moře. 

Za charakteristiky standardní atmosféry pokládáme tlak 101325 Pa, teplotu 15 ˚C a hustotu 

vzdušin 1,225 kg/m3 0,[11]. 

 

Tab. 1 Složení dýchaného ovzduší [11] 

plynná složka složení v obj. % složení v hm. % 
dusík 78,09 75,51 
kyslík 20,95 23,15 
argon 0,93 1,28 

oxid uhličitý 0,03 0,046 
neon  0,0018 0,00125 

helium 0,00052 0,000072 
metan 0,00022 0,00012 

krypton 0,0001 0,00029 
oxid dusný 0,0001 0,00015 

vodík 0,00005 0,000003 
xenon 0,000008 0,000036  

 

 

Úloha dýchací soustavy spočívá v zásobování těla dostatečným množstvím O2, což se 

odehrává při nádechu. S výdechem má potom zbavovat organismus uvolňujícího se CO2 a 

vodní páry.  
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2 Fyziologie dýchání člověka 

Člověk jako zástupce živočišné říše ke svému životu vyžaduje zajištění stálosti vnitřního 

prostředí (homeostázu). Dýchání, krevní oběh, regulace teploty, metabolismus, 

biotransformace i vylučování probíhají optimálně pouze za určitých podmínek, jejichž rozsah 

je pro organismus člověka relativně úzký. Z těchto příčin se v průběhu evoluce vyvinula u 

člověka řada adaptačních mechanismů, zajišťujících nejen přežití v různých podmínkách, ale 

pokud možno optimální funkci a další rozvoj fyzický i psychický. 

 

Pro činnost lidského organismu je nezbytná energie. Člověk ji získává postupným 

štěpením jednotlivých živin (cukrů, tuků, bílkovin), ve kterých je konzervována energie 

sluneční. Chemická energie se z těchto živin uvolňuje sérií reakcí, při kterých je 

spotřebováván kyslík a vzniká oxid uhličitý a voda.  

 

2.1 Plicní ventilace 

Výměnu dýchacích plynů mezi plícemi (plicními sklípky – alveoly) a zevní atmosférou 

zajišťuje plicní ventilace. Vzduch se v dýchacích cestách zbavuje většiny mechanických 

nečistot zachycením v hlenu, kterým je epitel dýchacích cest povlečen. Řasinky epitelu svým 

kmitáním hlen se zachycenými částicemi posouvají směrem k hrtanu (pharyngu), odkud je 

buď spolknut nebo vykašlán. Lymfatická tkáň dýchacích cest tvoří další bariéru proti vniknutí 

infekce do organismu. Teplota vdechovaného vzduchu se v dýchacích cestách upravuje na 

teplotu těla a vzduch je zvlhčován. 

 

Při klidném dýchání se v průběhu jednoho dechu vymění v plicích asi 0,5 l vzduchu 

(dechový objem -VT). Po klidném výdechu je možné ve výdechu (expiraci) dále pokračovat 

maximálním volním úsilím a vydechnout ještě cca 1,1 l vzduchu (expirační rezervní objem – 

ERV). Po ukončení klidného vdechu (inspiria) je možné vdechnout dále cca 1,3 l vzduchu 

(inspirační rezervní objem – IRV). Součet dechového objemu, inspiračního a expiračního 

rezervního objemu označujeme jako vitální kapacitu plic (VC): 

ERVIRVVVC T ++= . 

Je to množství vzduchu, které můžeme maximálním volním úsilím vydechnout po 

maximálním nádechu.  
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Minutová plicní ventilace činí v klidu cca 8 l/min. Maximální minutová ventilace se 

pohybuje v rozmezí 125 – 170 l/min. Hodnota však podléhá vysoké míře interindividuální i 

intraindividuální variability. 

 

Všechny ventilační hodnoty jsou závislé na pohlaví, věku, hmotnosti, výšce, ale i fyzické 

zdatnosti a zdravotním stavu. 

 

2.2 Plicní difúze 

Poté, co se atmosférický vzduch dostane prouděním ve směru tlakových gradientů až 

k plicním alveolům, pokračuje dále k alveolo-kapilární membráně a dále přes tuto membránu 

do krve. Fyzikální podstatu tohoto jevu tvoří prostá difúze ve směru tlakových gradientů. 

Oxid uhličitý difunduje opačným směrem. Při normálním barometrickém tlaku 760 mm Hg je 

při klidném dýchání v alveolárním vzduchu pO2 = 100 mm Hg a pCO2 = 40 mm Hg. 

 

Krev v plicních kapilárách, která přichází ze systémových žil, má nízký parciální tlak 

kyslíku (pO2 = 40 mm Hg) a vysoký parciální tlak oxidu uhličitého (pCO2 = 46 mm Hg). Přes 

alveolo-kapilární membránu dochází na ploše asi 100 m2 k difúzi kyslíku a oxidu uhličitého a 

to do ustálení rovnováhy parciálních tlaků.  

 

Parciální tlak plynu tvoří podíl na celkovém tlaku směsi, který vyvozuje jeho jedna 

složka. Součet parciálních tlaků všech složek je roven celkovému tlaku směsi. Při 0 ºC lze 

přepočíst 1 mm Hg na 133,33 Pa 

 

2.3 Transport kyslíku krví  

Dospělý člověk v klidu spotřebuje průměrně 0,25 l O2 a vytvoří asi 0,20 l CO2 za minutu. 

Při maximální zátěži se tyto objemy mohou více než patnáctinásobně zvětšit. Kdyby krev 

transportovala pouze fyzikálně rozpuštěný kyslík, musela by v klidu přečerpávat více než 80 l 

krve za minutu a při maximální zátěži více než 1 500 l za minutu, aby tento kyslík pokryl 

potřeby tkání. V klidu však srdce přečerpá pouze cca 5 l krve za minutu a při maximální 

zátěži cca 40 l za minutu, proto je přenos kyslíku v organismu zajištěn dalším mechanismem, 

a to vazbou na hemoglobin červených krvinek (erytrocytů), přičemž tento druh transportu 
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tvoří podstatný podíl.  Objem 1 l arteriální krve tak obsahuje 3 ml fyzikálně rozpuštěného O2, 

avšak 197 ml O2 vázaného na hemoglobin [15]. 

 

2.4 Vnit řní dýchání  

Vnitřní dýchání představuje oxidoredukční procesy v mitochondriích, ve kterých se 

základní živiny v cyklu kyseliny citronové (Krebsův cyklus) rozkládají na CO2 a H2O. Při této 

reakci se uvolňuje energie. Množství kyslíku spotřebovaného při aerobním metabolismu a 

množství vytvořeného oxidu uhličitého jsou ukazateli metabolické aktivity tkání. 

 

Uvolněná energie je buď přímo využita buňkou k syntéze nových látek, nebo se oxidativní 

fosforylací tvoří makroergní fosfátová sloučenina – adenosintrifosfát (ATP). Při přeměně 

ATP na adenosindifosfát (ADP) či adenosinmonofosfát (AMP) se energie využívá ke svalové 

kontrakci, aktivnímu transportu či pro syntézu chemických sloučenin. Dalšími 

vysokoenergetickými sloučeninami jsou kreatinfosfát (CP) ve svalech, quanosintrifosfát 

(GTP) nebo koenzym A (CoA), součást intermediárního metabolismu. Energie uložená ve 

formě makroergních fosfátových vazeb je bezprostředním zdrojem pro svalový stah. 

K obnově těchto vazeb slouží oxidace glykogenu a mastných kyselin za vzniku kyseliny 

pyrohroznové, která je v Krebsově cyklu přeměněna CO2 a H2O. V případě, že sval nemá 

dostatek energie, vzniká jako meziprodukt kyselina mléčná (laktát), která je oxidována 

v játrech v průběhu zotavné fáze.  

 

2.5 Respirační kvocient 

O poměrném zastoupení živin, uplatňujících se při svalové práci, nás informuje hodnota 

respiračního kvocientu (RQ), která je určena vztahem: 

 

CO2 =  objem % uvolněného CO2 vzniklého oxidací živin  

O2 =  objem % potřebného O2 pro tuto oxidaci  

 

 

2

2

O

CO
RQ=
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RQ pro oxidaci cukrů = 1,0 

RQ pro oxidaci tuků   = 0,7 

 

Hodnota respiračního kvocientu je úměrná hodnotě energie uvolněné štěpení živin, o 

jejichž vzájemném poměrném zastoupení nás tato hodnota informuje. Tato energie se 

označuje jako energetický ekvivalent (EE). Pro dané RQ jsou hodnoty EE uvedeny 

v tabulkách. 

 

Zvýšená fyzická zátěž s sebou přináší i zvýšenou spotřebu O2 a produkci CO2. Na tuto 

skutečnost reaguje organismus zvýšením plicní ventilace a srdeční frekvence, proto lze na 

základě změny těchto fyziologických parametrů odhadnout, či přibližně vypočítat 

energetickou náročnost dané práce. 

 

Výpočet je vhodný zejména pro posuzování dynamické práce vykonávané velkými 

svalovými skupinami. Pro hodnocení dynamické práce především menšími svalovými 

skupinami byly vypracovány přepočtové tabulky (např. Bena, Spitzer-Hettinger) [7]. 
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3 Hodnocení fyzické zátěže 

Definice jednotlivých pojmů: 

• Jednotkou síly je newton [N]. Jeden newton je síla, která udává zrychlení 1 m/s2 

tělesu o hmotnosti 1 [kg]. 

• Jednotkou práce je joule [J]. Jeden joule je práce při které je bod aplikace síly 1 

newton  přemístěn o 1 metr ve směru působící síly. Jinými slovy se jedná o 

zvednutí 0,1 [kg] těžkého břemene  do výšky 1 [m]. 

• Jednotkou výkonu je watt [W]. Při výkonu 1 [W] je vykonána práce 1 joule za 1 

sekundu. Zvedneme-li břemeno o hmotnosti 0,1 [kg] do výšky 1 [m] za 1 sekundu, 

vykonali jsme 1 watt.    

 

Posouzení energetické náročnosti práce provádíme hodnocením energetického výdeje, to 

buď: 

a) tabulkovým odhadem ( Spitzer-Hettingerovy tabulky); 

b) metodou nepřímé kalorimetrie; 

c) ventilometricky. 

 

Při výpočtu je třeba brát v úvahu, že objem plynu závisí na teplotě a tlaku, proto ventilační 

hodnoty korigujeme na skutečné objemové hodnoty v těle, tj. 37 ˚C, nasycení vodní parou a 

daný barometrický tlak (BTPS). Spotřebu O2 a výdej CO2 udáváme v naměřených objemech 

těchto plynů, korigovaných na standardní podmínky (STPD), tj. suchý plyn při teplotě 0 ˚C a 

tlaku 101,3 kPa. 

 

Nepřímá kalorimetrie je metoda parciální. Hodnotí energetické nároky práce, vykonávané 

v rovnovážném stavu, tedy v době, kdy po počáteční práci na kyslíkový dluh začíná přísun O2 

odpovídat energetickým nárokům práce a v čase se již potřeba O2 nezvyšuje. 

 

Energetický výdej se vypočítá jako: 

 

BMMM bruttonetto −=  

 

 



 9 

]min[
100

% 12)min( −×
××

= kJ
EEOV

M STPD
brutto . 

 

M  netto  = průměrný minutový energetický výdej bez bazálního metabolismu  [W/m2] 

M  brutto   = průměrný minutový energetický výdej [W/m2] 

Vmin   = minutová plicní ventilace [l/min] 

objem % O2 = procento zužitkovaného kyslíku z vdechovaného vzduchu 

EE   = energetický ekvivalent pro daný RQ [W·h/l O2] 

BM   = bazální metabolismus (tabulková hodnota pro daný věk a pohlaví) [W/m2] 

 

Zjednodušený výpočet dle Sartorelliho rovnice je základem ventilometrické metody. 

Vychází z předpokladu, že do určité hranice je dechová frekvence přímo úměrná 

energetickým nárokům práce. Jde tedy o rovnici přímky podle vzorce: 

baxy +=  

 

)(2,0 kcalVM BTPSbrutto ×=  

 

)(84,0 kJVM BTPSbrutto ×=  . 

 

Spotřeba kyslíku při tělesné práci však může stoupat jen do určité míry – kyslíkového 

stropu. Při dalším zvyšování zátěže se již spotřeba kyslíku nezvyšuje a nastupuje anaerobní 

metabolismus. Hraniční hodnotu spotřeby kyslíku označujeme jako maximální aerobní 

kapacitu (VO2max) a definujeme ji jako maximální množství kyslíku za minutu, které může 

organismus využít při intenzivním fyzickém zatížení. Hodnota VO2max závisí na pohlaví, 

věku, množství aktivní tělesné hmoty a tělesné zdatnosti. Přímo ji stanovíme pomocí 

zátěžových testů, nepřímo z nomogramů podle SF korigované dle věku při submaximální 

zátěži [8]. 

 

Při stanovení kyslíku při tělesné práci je nutné vycházet z předpokladu, že 

kardiorespirační funkce nejsou schopny zajistit přívod potřebného množství kyslíku k činným 

svalům okamžitě. Při středně těžké fyzické práci trvá 3 – 4 min., než se zvýší přívod kyslíku 

z klidových hodnot na úroveň, kdy množství O2 odpovídá novým potřebám a dosáhne se tzv. 
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rovnovážný stav (steady state). Počáteční nedostatek (kyslíkový dluh) je uhrazen 

bezprostředně po ukončení činnosti. 

 

Obr. 1 Parciální metoda měření energetického výdeje [5] 

 

Regulace dýchání probíhá dvěma mechanismy – nervově a humorálně (chemicky). 

 

3.1 Krevní oběh při zvýšené fyzické zátěži 

Zvýšená potřeba kyslíku při fyzické zátěži je provázena zvýšením srdeční (tepové) 

frekvence, přičemž tepová frekvence odráží nároky organismu úměrněji než frekvence 

dechová. Maximální tepová frekvence, aniž by mohlo dojít k poškození zdraví, je určena 

vztahem 220 – věk, je tedy úměrná věku a s věkem se u dospělého jedince snižuje. 

Posuzování změn srdeční frekvence (SF) v závislosti na fyzické zátěži provádíme nejlépe 

kontinuálním monitorováním srdeční činnosti na principu Holterova přístroje. Při interpretaci 

hodnotíme průměrnou hodnotu SF za celou směnu, maxima SF při jednotlivých pracovních 

operacích a dále nárůst srdeční frekvence (∆ SF) oproti klidovým hodnotám. Hodnoty SF 

standardizujeme na věk.  
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4 Termoregulace lidského těla 

Jako nezbytný produkt metabolické aktivity vzniká v organismu teplo. U dospělého muže 

činí tato produkce za bazálních podmínek při spotřebě 250 ml O2 za minutu termogenezí cca 5 

kJ/min tepla. Pokud by se tato energie nepředávala do okolí, rostla by tělesná teplota asi o 1°C 

za hodinu. 

 

Pocit tepelné pohody patří k nejdůležitějším činitelům, určujícím pracovní pohodu a tím i 

výkonnost člověka při práci. Tento příjemný subjektivní pocit nastává tehdy, když okolní 

prostředí umožňuje takový tepelný spád, který zajišťuje udržení stálé vnitřní teploty cca 37 ˚C 

bez mimořádných nároků na termoregulaci. Teplota tělesného jádra mimo teplotní rozsah 29 

– 41 ˚C je již za běžných podmínek neslučitelná se životem a teplota 42 ˚C je všeobecně 

považována za smrtelnou hranici. Tělesné jádro je tvořeno orgány hlavy, dutiny hrudní a 

břišní. Ostatní části těla zejména kůže, podkoží a končetiny tvoří tzv. slupku tělní a snesou i 

větší tepelné výkyvy v závislosti na vnějších podmínkách. 

 

Produkce tepla v organismu probíhá nejen při práci, ale i za klidových, bazálních 

podmínek. Toto bazální metabolické teplo je závislé na pohlaví, věku, výšce a hmotnosti a 

činí asi 293 kJ za hodinu u průměrného muže, což při povrchu těla 1,9 m2 představuje 46,5 

W.m-2. Při chybějící termoregulaci by již základní látková výměna u 70 kg člověka vedla 

k vzestupu tělesné teploty o 1,2 ˚C za hodinu. 

 

Při tělesné práci se látková výměna zvyšuje 5 až 10-krát. Úměrně se zvyšuje i produkce 

tepla, a tím i potřeba teplo z organismu odvádět. Sumací bazálního metabolického tepla a 

tepla vniklého svalovou produkcí při práci (metabolické teplo netto) vzniká produkce brutto, 

která vztažena na jednotku povrchu těla se nazývá metabolické teplo. 

 

Tepelný tok z vnitřností na povrch těla se uskutečňuje vedením (kondukcí) a prouděním 

(konvekcí). Mezi tělem a okolním prostředím se uplatňují tepelné ztráty prouděním, sáláním a 

vypařováním. 

 

Podmínkou pro zachování konstantní teploty tělesného jádra je, že teplo vyprodukované 

v organismu bude rovno teplu odevzdanému okolí. Tento stav lze vyjádřit rovnicí:  
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Qp = Qc + Qs + Qv 

Qp = tepelná produkce [J] 

Qc = výměna tepla konvekcí a kondukcí [J] 

Qs = výměna tepla sáláním [J] 

Qv = výměna tepla odpařováním [J] 

 

Při teplotě 20 ˚C, relativní vlhkosti 50 % a malé rychlosti proudění vzduchu je 

z organismu odváděno 45 % tepla sáláním, 31 % prouděním a 20 % vypařováním. Ztráty 

tepla sáláním jsou ovlivněny velikostí okolního prostoru, jsou větší ve volné přírodě než 

v místnosti. Ztráty tepla prouděním jsou ovlivněny okolní teplotou a rychlostí proudění 

vzduchu. Ztráty tepla odpařováním se zvyšují se stoupající teplotou vzduchu, rychlostí 

proudění vzduchu a naopak klesají se zvyšující se vlhkostí prostředí. 

 

Termoregulační mechanismy jsou řízeny z termoregulačních center, umístěných 

v hypothalamu. V anteriorním hypothalamu je uložen centrální tepelný senzor A. Ovládá 

vasodilataci a perspiraci, přičemž bere v úvahu i vliv chladu od chladových receptorů v kůži. 

V posteriorním hypothalamu je centrum zachování tepelné rovnováhy P. Ovládá 

metabolickou odezvu na chlad. Toto centrum se nazývá též chladové centrum, avšak obě 

odezvy, jak na teplo, tak na chlad jsou řízeny z centra A.  

 

Při zvýšení tělesné teploty se uplatňuje především fyzikální termoregulace. K hlavním 

automatickým kompenzačním mechanismům patří kožní vasodilatace a pocení. Vasodilatace 

v kůži výrazně snižuje periferní odpor. Objevuje se pokles diastolického tlaku a zvyšuje se 

srdeční frekvence. Snížené zásobování orgánů krví se projeví především na činnosti 

nervového systému. Je postižena přesná motorická koordinace, klesá výkonnost, snižuje se 

bdělost. 

 

Zvýšené množství tepla vyvolá hyperpnoi (prohloubení dýchání), čímž dochází k poklesu 

CO2 s následnou alkalémií (zvýšením pH prostředí). 

  

Hlavní mechanismus odvádění tepla z organismu představuje pocení. Při odpaření 1 litru 

potu se organismu odejme 2 436 kJ. V době, kdy nejsou zvýšeny nároky na termoregulaci, se 

uplatňuje jako perspiratio insensibilis. Evaporační chlazení můžeme rozdělit do tří fází. 
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V první fázi stoupá množství potu v závislosti na okolní teplotě jen nepatrně. Od určité, pro 

každou zátěž charakteristické teploty, nastává druhá fáze – viditelné pocení, v níž stoupá 

množství vyloučeného potu téměř lineárně s teplotou prostředí. Ve třetí fázi se množství potu 

prudce zvyšuje a produkce potu probíhá exponenciálně s teplotou prostředí. Zevně se to 

projeví tvorbou kapiček potu na kůži. V tomto okamžiku se termoregulační mechanismy 

prudce vyčerpávají a hrozí přehřátí jádra. Produkce potu je ovlivňována celou řadou faktorů – 

fyzickou zátěží, stupněm adaptace, věkem, pohlavím, náhradou tekutin v průběhu směny. 

Trvalá expozice horka vede v organismu k adaptaci. Vlivem adaptace dochází ke stoupání 

množství vyloučeného potu, poklesu teploty kůže, teploty rektální a poklesu srdeční 

frekvence. Dobrou adaptaci lze očekávat po 2 - 4 týdnech práce v horku. V průběhu adaptace 

se sice zvyšuje množství vyloučeného potu, klesá však koncentrace soli v potu až na 1/10 

počátečních hodnot. Adaptace na teplo rychle klesá přerušením expozice a věkem. Tento 

pokles je rychlejší než u adaptace na fyzickou zátěž. 

 

Při působení chladu se uplatňuje především termoregulace chemická, tj. zvýšená tvorba 

tepla. Chlad podněcuje vylučování adrenalinu, který podporuje zvýšení metabolismu. 

Zvýšená funkce štítné žlázy podněcuje uvolňování glykogenu z jater a glukoneogenezu. 

Nejdůležitějším zdrojem tepla je energie uvolněná ve svalech při svalovém třesu. Jako 

reflexní obrana při pocitu chladu se objevuje snaha po ochraně tepelného jádra a zmenšení 

tělesného povrchu (choulení) [8]. 

 

Jako mechanická termoregulace se někdy označuje volba vhodného oděvu při práci 

(tepelný odpor oděvu = clo). 
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5 Reakce lidského těla na nedostatek a přebytek kyslíku 

Kyslík (O2) je plyn nezbytný pro život. Spotřebovává se v tkáních při přeměně živin na 

energii. Zároveň je to také plyn životu nebezpečný. V tkáních vznikají volné radikály, které 

působí škodu různým makromolekulám (bílkoviny, nukleové kyseliny, sacharidy) v buněčné i 

v mezibuněčné tkáni [23]. 

 

5.1 Hypoxie 

Literatury [10], [11] a [23] definují hypoxii jako nedostatek O2 ve tkáních, který nastává 

ve vysokých nadmořských výškách a při řadě běžných onemocnění. Důvody nedostatku 

kyslíku v organizmu jsou: 

• nedostatek kyslíku v dýchací směsi; 

• zástava nebo omezení ventilace plic (stažený hrudník, vdechnutí cizího předmětu, 

apod.);  

• nemoc dýchacích orgánů (otok plic, atd.); 

• poruchy oběhu; 

• nasycením krve (otrava CO – hemoglobin je obsazen oxidem uhelnatým a 

nepřijímá kyslík, atd.). 

 

Prvotní příznaky hypoxie projevující se při změně parciálního tlaku O2 pod 16 kPa jsou: 

• lehké rozjaření nebo naopak otupělost, ospalost, nepřesná koordinace pohybů; 

• větší pocit sebejistoty; 

• zrychlení srdečního tepu, zrychlené dýchání; 

• pocit nepohodlí; 

• studeně opocená pokožka; 

• pokles krevního tlaku; 

• centrální cyanóza (z nedostatku O2 dochází k zmodrání sliznic, rtů, lůžek nehtů a 

kůže); 

• pod 10 kPa náhlé bezvědomí; 

• pod 6 kPa smrt. 
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)5,0)5,0ln((83,0 ÷−⋅⋅= petOTU

Léčba spočívá ve vytažení osoby na venkovní prostor, uvolnění dýchacích cest, oživování 

(KPR), dýchání O2 a klidu na lůžku. Správně poskytnutá a rychlá první pomoc zabraňuje 

trvalým následkům – poškození CNS (neurastenie, demence). 

 

Lepší než léčba je prevence, ta spočívá v použití tlakové láhve, která byla naplněna méně 

než před rokem (vychází z nařízení pro tlakové lahve naplněné vzduchem). Dále nutnost 

důkladně kontrolovat funkci svých kyslíkových uzavřených přístrojů.  

5.2 Hyperoxie 

Hyperoxie je otrava nadbytkem kyslíku. Můžeme ji rozdělit na chronickou a akutní. 

5.2.1 Chronická forma hyperoxie 

Je to pomalá forma otravy, postihuje zejména plíce. Někdy se také používá název Lorrain 

Smithův efekt. Je při ní poškozována výstelka alveolů a dýchacích trubic. Bortí se některé 

alveoly a vzniká otok plic. 

 

Tato forma vyžaduje poměrně dlouhou expozici, minimálně jeden den, ale může nastat již 

při parciálním tlaku kyslíku 50 kPa. Otrava má kumulativní účinek. 

 

Podle metody Repex (Bill Hamilton) se míra otravy vyjadřuje v OTU (Oxygen Toxicity 

Unit) = jednotka toxicity kyslíkem. Je to bezrozměrná jednotka, jenž určuje dle Tab. 2 denní 

limitní hodnoty OTU, jenž lidský organizmus může být vystaven bez trvalého poškození 

zdraví. OTU vypočteme ze vztahu: 

 

 

 

t = čas [min] 

p = vdechovaná tlak [bar]  
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Tab. 2 Limitní hodnoty OTU [23] 

Tabulka maximálních kyslíkových expozic 

Dny expozice  
Maximální denní dávka 

[OTU] 
Maximální celková dávka 

[OTU] 

1 850 850 

2 700 1400 

3 620 1860 

4 525 2100 

5 460 2300 

6 420 2520 

7 380 2660 

8 350 2800 

9 310 2970 

10  300 3100 
 

Výpočtový vztah platí pro pracovní tlak alespoň od 0,5 bar a výš. Limitní hodnota 

přibližně odpovídá poškození plic, při kterém klesne vitální kapacita o 4 %. Léčba poškozené 

plicní tkáně do původního stavu trvá dlouhou dobu. Tyto limitní hodnoty slouží především u 

saturačního potápění a u dlouhodobé inhalaci kyslíku.  

 

Příznaky jsou podobné, jako u zánětu horních dýchacích cest: 

• překrvený nosohltan; 

• sucho v krku; 

• dráždění ke kašli; 

• otok plic (dušnost). 

 

Léčba musí začít snížením parciálního tlaku kyslíku nebo dýchání vzduchu (o normálním 

tlaku). Eventuelně lékař podá antibiotika a léky na podporu činnosti plic a srdce. Prevencí je 

důsledné sledování kumulativní dávky OTU.  

 

Předpokládáme-li nejvyšší hodnoty O2, jimž může být uživatel kyslíkového dýchacího 

přístroje vystaven s ohledem na dodržení limitní hranice OTU v přístrojích BG 174 a BG 4, 

aniž by došlo k trvalému poškození zdraví. Nejvyšších koncentrací O2 dosáhneme po 

proplachu dýchacího přístroje před samotným nasazením. Tato koncentrace činila během 
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začátku našeho zátěžového experimentu 100% O2. Pro výpočet kumulativní dávky OTU 

uvažujeme, že koncentrace O2 se rovná 100% a nemění se během 4 hodinové ochranné 

pracovní doby. U každého z těchto přístrojů je rozdílný vdechovaný tlak vzdušin (v našem 

výpočtu O2). 

Př.: BG 174 = maximální tlak nadechovaného media činní barometrický tlak plus přetlak 

přetlakového ventilu. 101,325 kPa + 0,4 kPa = 101,725 kPa = 1,01725 Bar  

 

)5,0)5,001725,1ln((83,0240 ÷−⋅⋅= eOTU  

85,246=OTU  

 

Př.: BG 4 = maximální tlak nadechovaného media činní barometrický tlak plus přetlak 

přetlakového ventilu. 101,325 kPa + 0,7 kPa = 102,025 kPa = 1,02025 Bar  

 

)5,0)5,002025,1ln((83,0240 ÷−⋅⋅= eOTU  

04,248=OTU  

Tyto výsledky limitní hranice OTU nepřesahují maximální denní dávku ani maximální 

dávku pro deset dní. Oba přístroje lze využívat 4 hodiny po dobu 10 dnů aniž by se 

projevovala chronická hyperoxie.  

  

5.2.2 Akutní forma hyperoxie 

Je to rychlá forma otravy, postihuje CNS při dýchání kyslíku o vysokém parciálním tlaku. 

Někdy se také používá název Paul Bertův efekt. Přichází velmi rychle, příznaky jsou:  

• záškuby rtů, eventuálně smyslové poruchy (neklid, závratě, nutkání zvracet, někdy 

tunelové vidění); 

• záškuby svalstva tváří; 

• křeče končetin; 

• křeče celého těla (epileptický záchvat); 

• bezvědomí. 
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Bohužel někdy se mohou křeče vyskytnout i bez předchozího varování. V anglické 

literatuře se často pracuje s pomůckou CONVENTID: 

• CON - CONvulsion – Křeče; 

• V - Visual symptoms - Vizuální příznaky, zejména omezení periferního vidění; 

• E - Ear symptoms - Sluchové příznaky, zejména hučení, pískání zvonění v uších; 

• N - Nausea - Nevolnost a zvracení; 

• T - Twitching and tingling - záškuby malých (zejména obličejových) svalů, 

nejběžnější příznak; 

• I - Irritability - podrážděnost, může se projevovat i jako zmatenost, znepokojení a 

úzkost; 

• D - Dizziness - závrať, může se projevovat i jako špatná koordinace pohybů a 

nemotornost. 

 

Léčba spočívá ve snížení parciálního tlaku dýchaného kyslíku, dýchání vzduchu a 

případně vsunutí měkkého předmětu mezi zuby, aby si postižený nepokousal jazyk. 

 

Prevencí je dodržování horní hranice parciálního tlaku O2. Oficiální horní hranice 

parciálního tlaku kyslíku je 160 kPa, ačkoliv někteří jedinci dokáží v klidovém stavu tolerovat 

i 200 kPa. Ponor se však nikdy neuskutečňuje v klidovém stavu. Naopak, někteří lidé jsou 

vůči kyslíku citlivější. Pro pracovní a technické potápění je rozumné nechat si lékařem udělat 

test kyslíkové tolerance. 

 

Některé léky tuto hranici ještě snižují. Například při užívání efedrinu (obsahují ho některé 

nosní kapky) hrozí akutní otrava kyslíkem již od hranice 120 kPa. Významnou roli hraje také 

hladina CO2 v krvi. Vyšší obsah CO2 v krvi přispívá k nástupu akutní otravy O2. 
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Tab. 3 Limity parciálních tlak ů kyslíku pro armádu [23] 

Přehled významných hodnot zatížení kyslíkem 

6 kPa kóma nebo smrt 

10 kPa bezvědomí 

12 kPa těžká hypoxie (člověk má tendenci hyperventilovat, což situaci zhoršuje) 

16 kPa lehká hypoxie (člověk má pocit, že nemá dostatek vzduchu) 

21 kPa normální vzduch 

35 kPa hranice saturačního potápění 

40 kPa hranice trvalého zatížení kyslíkem 

50 kPa hranice saturačního potápění během 24 hodin 

140 kPa doporučená hranice pro zatížení kyslíkem v optimálních podmínkách 

150 kPa hranice pro pracovní potápěče při střední zátěži 

160 kPa 
konečný limit pro zatížení kyslíkem při optimálních podmínkách – důrazně se 

doporučuje nepřekračovat 

180 kPa limit US Navy pro speciální operace (až 240 minut) 

250 kPa limit US Navy pro speciální operace (maximálně 10 minut) 

280 kPa léčba v barokomoře při potápěčských nehodách 

280 kPa historický limit sovětské Rudé armády 

300 kPa téměř jistá akutní otrava 
 

Naše tělo pracuje tedy bez problému při parciálním tlaku kyslíku od 17 do 40 kPa. V 

tabulce uvedené limity pro armádu vycházejí z toho, že armáda vždy uvažuje s jistými 

povolenými ztrátami. Pro speciální operace jsou navíc vybíráni jen výjimečně disponovaní 

jedinci, takže zkoušet něco podobného je naprostý hazard. 

 

Výše uvedené údaje platí pro zásobování tkání kyslíkem za normálního (100 kPa) nebo 

zvýšeného okolního tlaku. Za sníženého okolního tlaku nastupuje celá skupina korekčních 

mechanismů, které sníží odpor průchodu kyslíku do tkání, a tak se až na místo určení dostane 

více kyslíku, než by bylo možné za normálního tlaku. Tím je dosaženo hranice bezvědomí ve 

výšce zhruba 7 km pro neaklimatizované osoby. Delší aklimatizace (tedy zvýšení počtu 

červených krvinek transportujících kyslík) pak umožní dosáhnout i výšek Everestu v relativně 

bdělém stavu. Pořád je však třeba mít na zřeteli, že se horolezec nachází v lehké až těžké 

hypoxii [23]. 
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Zvýšená hodnota parciálního tlaku O2 oproti atmosférickému tlaku (21 kPa) nevede 

k navýšení množství navázaného O2 na červené krvinky (potažmo na červené krevní barvivo 

– hemoglobin), jenž jsou už nasyceny při běžném atmosférickém tlaku. Nepřekročí-li 

parciální tlak O2 kumulativní dávku OTU, má tento pozitivní vliv na fyzikálně rozpuštěný O2 

v krvi (zanedbatelné množství) a jeho vyšší parciální tlak usnadňuje přechod O2 do tkání [2]. 
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6 Stres a jeho vliv na dýchání a spotřebu kyslíku 

Stres lidské tělo vnímá jako zátěž organizmu, a tudíž mobilizuje různé funkce organizmu. 

Stres může vyvolat horko, chlad ale také fyzickou námahu a psychické tlaky. Psychický tlak 

nastává při očekávání něčeho nepříjemného, například ze špatných vzpomínek, nebo při 

kladení velkých nároků na jedince. Následky stresu se projevují na svalovém napětí živých 

tkání, jako jsou např. úhybné manévry a obranné pohyby. Lidský organizmus přes únavu a 

zranění dokáže zmobilizovat své fyzické rezervy. Posléze nastává vyrovnání se, se zátěžovou 

situací. Člověk si zvykne na stresující okolnosti. Teprve po opadnutí stresové situace nastává 

stádium vyčerpání, které může dojít až ke zhroucení. Zhroucení může přijít i při 

dlouhotrvajícím stresu [17],[12].  

 

Při stresové reakci v lidském organismu dochází ke stoupání krevního tlaku, zrychlování 

TF, zvyšování minutového objemu, atd. V těle začne probíhat řada metabolických změn, které 

mají za následek vyplavení řady hormonů z oblasti nadledvin, což jsou žlázy s vnitřní sekrecí 

umístněné v horní části ledvin. Odtud pochází hormony adrenalin a noradrenalin. Tvoří se ve 

dřeni nadledvin. Adrenalin se vylučuje zejména při fyzické a psychické zátěži, stimuluje 

srdeční činnost, zvyšuje srdeční výkon, rozšiřuje cévy v kosterních svalech, připravuje 

organismus na zvýšenou námahu. Příprava probíhá i po stránce metabolické, zvyšuje štěpení 

glykogenu v játrech, svalech a tuků v tukové tkáni, zajišťuje tak rychle použitelný zdroj 

energie pro centrální nervovou soustavu (CNS) a svalstvo. Dřeň nadledvin produkuje též, 

noradrenalin a ten zužuje cévy. To má za následek zvýšení tlaku. Dále kůra nadledvinek (na 

buněčné úrovni) produkuje glukokortikoidy. Jedná se o steroidní hormony, jejichž produkci 

řídí přední lalok hypofýzy. Ovlivňují především látkovou výměnu, zvyšují hladinu cukrů 

v krvi, napomáhají zvládnutí stresu a tlumí zánětlivé a alergické reakce. Nejvýznamnějším 

zástupcem je kortizon. Ten rozbíjí proteiny přímo v lymfoidní tkáni, aby následně z volných 

aminokyselin mohla vznikat nová glukóza, resp. glykogen. Pokud se vrátíme zpět k 

předešlým pochodům, vyvolaným stresovou situací, můžeme poskládat celou stavebnici 

negativního působení na lidský organismus. V minimální době se uvolňují až desítky 

miligramů katecholaminů (skupina důležitých látek organismu z kůry nadledvin, jimiž jsou: 

adrenalin, noradrenalin a dopamin), což je smrtelná dávka pro několik dospělých jedinců. 

Cholesterol (steroidní látka tukové povahy, která je součástí každé naší buňky) spolu s 

ostatními tuky, připravenými k pokrytí úbytku energie, se ukládá ve formě nespotřebovaných 

zbytků na cévní stěny, kde časem způsobuje arteriosklerózu (ztvrdnutí tepenné stěny a zúžení 
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světlého průřezu cév), jež ve spojení s uměle zvýšeným krevním tlakem může vést k angině 

pectoris nebo infarktu myokardu. Angina pectoris je srdeční onemocnění, které souvisí se 

zásobováním srdečního svalu krví respektive kyslíkem, kdy vlivem omezeného přísunu 

kyslíku k srdečnímu svalu nedochází k jeho správnému stahování, což vede k neschopnosti 

pumpování krve do celého těla. Při Infarktu myokardu dochází k částečnému odumření 

srdečního svalstva důsledkem přerušení zásobování krve kyslíkem. Dalším zdravotním 

problémem je migréna – bolest hlavy, způsobená zúžením či rozšířením cév vedoucích 

k mozku. Velmi frekventovanou záležitostí je tvorba žaludečních vředů v důsledku 

hyperprodukce kyselin a enzymů, které narušují ochrannou slizniční vrstvu žaludku, 

dvanácterníku či střev, kde vše ještě umocňuje snížená schopnost smršťování svalstva 

trávicího ústrojí. 
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7 Kyslíkové dýchací přístroje u HZS ČR a HBZS 

 
Technické požadavky na autonomní kyslíkové dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím 

okruhem stanovuje ČSN EN 145, jenž jednotlivé přístroje zařazuje do typových tříd (viz Tab. 

4).  Jednotlivé třídy jsou rozděleny podle doby nasazení a podle tlaku vdechovaných vzdušin. 

Jednotlivé třídy jsou omezeny maximálně dovolenou hmotností 0.  

 

Tab. 4 Třídy kyslíkových dýchacích přístrojů se stlačeným plynem0 

Třída 
 

Jmenovitá 
doba 

použití 

Maximální 
hmotnost 
přístroje 

podtlakového přístroje přetlakového přístroje [h] [kg] 
1N 1P 1 12 
2N 2P 2 16 

4N 4P 4 16  

7.1 Izolační dýchací přístroje 

Izolační dýchací přístroje jsou při používání nezávislé na složení pracovního ovzduší a na 

koncentraci škodlivin, neboť dýchací orgány jsou zcela odděleny od okolního ovzduší a 

vzduch určený k dýchání nepochází z místa, kde se uživatel (příslušník) nachází. Tyto 

přístroje se dále dělí z hlediska způsobu přivádění a odvádění vzduchu či dýchací směsi do tří 

následujících tříd:  

• hadicové dýchací přístroje; 

• autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem nebo s uzavřeným okruhem; 

• únikové dýchací přístroje s otevřeným okruhem nebo s uzavřeným okruhem. 

 
Dýchací izolační přístroje poskytují ochranu jak při nedostatku kyslíku, tak i 

v znečištěném ovzduší. U těchto prostředků je uživatel zásobován čistým dýchacím plynem, 

kterým může být vzduch nebo kyslík, či jiná dýchací směs. Tato skutečnost znamená, že jsou 

nezávislé na okolním prostředí [14]. 
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7.2 Autonomní kyslíkový dýchací přístroj s uzavřeným okruhem 

Kyslíkové dýchací přístroje jsou konstrukčně složitější než vzduchové dýchací přístroje. 

Zásadní odlišnost je v tom, že vzdušiny vydechované uživatelem nejsou odváděny do 

okolního prostředí, ale vrací se do přístroje, kde jsou regenerovány. Z tohoto důvodu se tyto 

přístroje označují jako přístroje s uzavřeným okruhem. Další odlišnost je v tom, že 

v zásobovací tlakové láhvi není stlačen atmosférický vzduch, ale medicinální kyslík. Existují i 

kyslíkové dýchací přístroje, které nemají tlakovou láhev s kyslíkem, nýbrž u nichž je 

regenerace vydechovaných vzdušin založena na chemické reakci, při které je produkován 

kyslík. Kyslíkové dýchací přístroje mají delší ochrannou dobu než vzduchové dýchací 

přístroje (1 až 4 hodiny), která tkví především v kapacitě pohlcovače. Konstrukční složení 

kyslíkových dýchacích přístrojů je v podstatě u všech typů stejné. Součástí kyslíkového 

přístroje musí být maska, která kryje téměř celý obličej. Pro usměrnění vzdušin slouží 

záklopky, dýchací ventily, které jsou ovládány pod tlakem a přetlakem vdechovaných 

vzdušin. Změny tlaků vyvolává dýchací soustava za pomocí síly dýchacího svalstva. Základní 

princip tkví v odstraňování oxidu uhličitého z vydechovaných vzdušin a dodávce 

dostatečného množství kyslíku. 

 

7.3 Princip a konstrukce Dräger BG 174 

Výrobce je firma Drägerwerk AG Co, KGaA (Lübeck-Nemecko), dle ČSN EN 145 / O2 / 

4N. Jedná se o kyslíkový regenerační izolační podtlakový (rovnotlaký) dýchací přístroj s 

uzavřeným okruhem dýchání. Prvotně používaný pro práci důlních záchranářů, především 

díky své bytelné konstrukci, spolehlivosti a až čtyř hodinové ochranné době. Ochranná doba 

spočívá v závislosti na funkční kapacitě pohlcovače a na zásobě stlačeného medicínského 

kyslíku v láhvi. První použití Dräger BG 174 u nás, se datuje na rok 1966.  
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Obr. 2 Dräger BG 174 s horním krytem a bez horního krytu [6] 

 

 

 

Obr. 3 Schéma Dräger BG 174 [4] 

 

 



 26 

Vysvětlivky k Obr. 3 Schéma Dräger BG 174 [4] (1) výdechová hadice, (2) výdechový 

ventil, (3) pohlcovač CO2, (4) dýchací vak, (5) komora plicního automatu, (6) nádechový 

ventil ve vdechové komoře, (7) nádechová hadice, (8) centrální přípojka, (9) úhlový láhvový 

ventil, (10) tlaková láhev, (11) rozvaděč kyslíku, (12) redukční ventil, (13) tlakové potrubí 

redukovaného tlaku, (14) tryska stálé dávky, (15) membrána plicní automatiky, (16) 

přetlakový ventil, (17) ovládací páka, jehla plicní automatiky ventilu, (18) vyvracecí kuželka, 

(19) přívodní vedení varovného signálu, (20) ovládací zařízení plicní automatiky, (21) 

akustická část varovného signálu, (22) těleso automatického proplachu, (23) ventil 

automatického proplachu, (24) potrubí automatického proplachu, (25) komora automatického 

proplachu, (26) ručně přídavný ventil, (27) manometrické potrubí, (28) manometr kyslíku, 

(29) uzavírací ventil manometrického vedení, (30) sliník. 

 

Na Obr. 3 jsou popsány jednotlivé konstrukční díly a vyznačuje směr proudění vzdušin. 

Vzdušiny vydechnuté uživatelem směřují výdechovou hadicí do pohlcovače, který pohlcuje 

oxid uhličitý. Dále vzdušiny směřují do nádechového vaku, kde dochází k regeneraci 

vydechovaných vzdušin kyslíkem, který pochází z tlakové láhve. Posléze směřují 

regenerované vzdušiny přes plicní automatiku do nádechové hadice až k uživateli. 

 

Každý kyslíkový dýchací přístroj používaný u záchranářů jako pracovní, musí mít zajištěn 

přísun kyslíku třemi způsoby. Základní dávku přístroje tvoří stálá dávka, která neustále 

dodává konstantní množství O2 z láhve 1,55 l/min do dýchacího vaku a pokrývá spotřebu při 

střední práci. Za střední zátěž se považuje vzpřímená chůze po rovině rychlostí 3,5 až 4,2 

km/h, sestup rychlostí 2,4 km/h pod úhlem 45˚, nakládání lopatou apod. Tato dávka byla 

stanovena tak, že se ke spotřebě O2 při střední zátěži přičetla 10 až 30% O2 rezerva. S rostoucí 

námahou stoupá spotřeba O2, a to až na 9 l/min. Na takovouto spotřebu reaguje plicní 

automatika (plicně automatická dávka), která je krátkodobě uváděna v činnost. K spuštění 

dojde při poklesu objemu v dýchacím vaku, a to díky hlubšímu a intenzivnějšímu dýchání. 

Membrána plicního automatu poklesne dolů z důvodu vytvoření podtlaku v okruhu, zatlačí 

tímto na vyvracecí kuželku plicního automatu, a ta otevře připouštěcí tlakový ventil pro 

přívod 75 l/min kyslíku pod tlakem 0,4 MPa. Plicní automat spouští přídavnou dávku při 

poklesu tlaku v uzavřeném okruhu přístroje od 150 do 400 MPa. Z bezpečnostních důvodů 

jsou pracovní dýchací přístroje vybaveny dávkou ručně přídavného ventilu. Pokud 

v extrémních případech dávka z plicní automatiky není schopna pokrýt spotřebu O2, může si 

příslušník pomocí ručně přídavného ventilu přidat navíc ještě 75 l/min O2. Jde o vysokotlaký 
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Plný tlak 
(z lahve) 

Redukovaný tlak 
(0,4 ± 0,03 MPa) 

manometr Přídavný ventil stálá 
dávka 

dávka z 
plicní 

automatiky 

varovný 
signál 

automatick
ý proplach 

Redukční ventil zabezpečuje 

okruh, který obchází celou redukční soustavu a vyúsťuje do potrubí stálé dávky. Dále směřuje 

tato dávka do dýchacího vaku. Před vysokým tlakem v okruhu, který by mohl poškodit 

dýchací vak, chrání přetlakový ventil. Přetlakový ventil je součástí plicního automatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Tlakové zabezpečení dodávky O2  v Dräger BG 174 [9] 

 

Redukční ventil redukuje tlak kyslíku z tlakové láhve na 0,4 MPa, což je pracovní tlak (viz 

Obr. 4). Na stejném obrázku jsou znázorněny tlakové rozvody O2 k jednotlivým prvkům 

dýchacího přístroje. 

 

Dräger BG 174 využívá louhového pohlcovače. Skládá se z kovového obalu s rovnými a 

vlnitými síty. Náplň obalu tvoří zrna hydroxidu sodného + hydroxidu draselného v poměru 

9:1 (NaOH + KOH). Nutnost rovnoměrného rozmístnění obou látek spočívá v 

rozdílné rychlosti pohlcení oxidu uhličitého a vodní vlhkosti. Hydroxid sodný (NaOH) 

vychází cenově přijatelněji, ale za to u hydroxidu draselného (KOH) chemický proces probíhá 

intenzivněji. Zrna náplně jsou o velikosti čočky. 

 

Následující chemické reakce vyjadřují pohlcování CO2 a také vodní páry pohlcovačem, a 

to ve formě rozpouštědla za vzniku značného množství tepla. Nárůst teploty znamená pro 

uživatele kontrolu funkčnosti pohlcovače: 

2 KOH + CO2 = K2CO3 + H2O + teplo 

2 NaOH + CO2 = NA2CO3 + H2O + teplo 

 

 

V louhovém pohlcovači dochází k rozleptání povrchu zrn náplně vodní párou, která se 

tvoří z vydechovaných vzdušin. Při ochladnutí se rozleptaný povrch scelí, tudíž nelze přerušit 
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dýchání, a to z důvodu následné neprůchodnosti náplně. Právě proto musí být pohlcovač stále 

v chodu. Před použitím se musí pohlcovač rozdýchat tak, aby se zahřál, a tím začal bezpečně 

fungovat. Z důvodu průběhu chemické reakce v pohlcovači vzrůstá uvnitř teplota zhruba na 

90 ˚C, a proto nadechované vzdušiny dosahují zhruba 50 ˚C. 

 

Při klidovém režimu dochází za stálého přísunu O2 z konstantní dávky k nárůstu tlaku ve 

vaku. Na tuto situaci reaguje přetlakový ventil, jenž je umístněn v plicním automatu a vypustí 

nadbytečné vzdušiny do okolí. Přetlakový ventil reaguje na nárůst tlaku v rozmezí od 150 až 

do 400 Pa oproti okolnímu tlaku. 

 

Varovný akustický signál je samočinně aktivní. Při poklesu tlaku kyslíku v tlakové láhvi 

pod hodnotu 0,4 MPa se spustí. Nachází se v tělese plicní automatiky a zní při nádechu 

uživatele. 

 

Sliník slouží k odstranění slin. Nalézá se v nejnižším bodě přístroje na nádechové vrapové 

hadici. Při využití adaptéru slouží také jako chladič vzdušin. 

 

Pootevřením tlakové láhve proudí kyslík přes redukční ventil, který snižuje tlak z láhve, a 

to z 20MPa na 0,4MPa. Automatický proplach nastává při otevření uzavírací armatury tlakové 

láhve s kyslíkem. Jednorázově dojde k proplachu, a to naplněním dýchacího vaku čistým 

kyslíkem.  

 

Tab. 5 Technická data kyslíkového dýchacího přístroje Dräger BG 174 [9] 

vodní objem ocelové tlakové láhve [l] 2 
plnící tlak kyslíku v ocelové lahvi [MPa] 20 

celková zásoba kyslíku při tlaku 20 MPa [l]                                400 
stálá dávka kyslíku [l/min] 1,55 

ochranná doba při středně těžké práci [h] 4 
obsah nádechového vaku [l] 7l 

maximální zásahová hmotnost i s láhví [kg] 12,8 
velikost přístroje [mm] 485x435x160 

velikost 4 h pohlcovače [mm] 9x18x28 
velikost 2 h pohlcovače [mm] 9x18x24 

redukovaný tlak na [MPa] 0,4  
 

Boční vyvedení dýchacích hadic umožňuje ponechání volných ramen, levá paže více 

chrání dechové hadice a zajišťuje snazší sejmutí přístroje z ramen.  
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Plicní automatika u Dräger BG 174 je součástí sdružené komory s přetlakovým ventilem, 

vdechovým ventilem a varovným signálem [4],[9]. 

 

Od 31.12.2006 firma Dräger ukončila výrobu náhradních dílů k přístroji Dräger BG 174. 

Důvodem tohoto kroku je přechod výroby na nový typ přístroje v návaznosti na ČSN EN 145 

v roce 1998. Vzhledem k povinným šestiletým prohlídkám přístrojů Dräger BG 174 spojeným 

s výměnou náhradních dílů, začnou být od roku 2007 tyto přístroje postupně vyřazovány 

z provozu [18]. 

 

7.4 Princip a konstrukce Dräger BG 4 

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

Podle této normy se jedná o /kyslíkový/ čtyřhodinový přetlakový přístroj. 

 

Dräger BG 4 je přetlakový kyslíkový regenerační izolační dýchací přístroj s uzavřeným 

okruhem dýchání. Natronový pohlcovač zbavuje CO2 z vydechovaných vzdušin a zásobou O2 

zajišťuje tlaková láhev. Jde o reálného nástupce Dräger BG 174. Dýchací okruh vychází 

z koncepce Dräger BG 174 a základní funkce jsou stejné. Liší se od sebe v následujících 

bodech: 

• kryt přístroje (plast); 

• krční vyvedení hadic; 

• natronový pohlcovač; 

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

• trvalý přetlak tvořený tlačením pružin přes přítlačnou destičku na vak; 

• do okruhu se vkládá chladič. 

 

Manometr byl nahrazen dokonalejším přístrojem zvaným „Bodyguard“. 
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Obr. 5 Schéma a proudění vzdušin v přístroji Dräger BG 4 [13] 

 

Vysvětlivky Obr. 5: (1) celoobličejová maska; (2) spojka;  (3) výdechová hadice; (4) 

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

(9) chladič dýchacího vzduchu; (10) ventil pro konstantní dávkování; (11) nádechová hadice; 

(12) vypouštěcí ventil; (13) kyslíková láhev; (14) ventil láhve; (15) redukční ventil; (16) 

spínací skříňka; (17) Bodyguard; (18) senzor. 
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Po otevření proběhne autotest přístroje a v lahvovém ventilu dochází k automatické 

aktivaci monitronu a displeje na bodyguardu (tlak v láhvi znázorňuje jak analogově, tak i 

digitálně). Funkčnost přístroje je signalizována akusticky (pípnutím) a zeleným rozsvícením 

displeje. V případě poruchy nastává signalizace červeným světlem a hlučným varovným 

signálem.  

 

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

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

přetlaku v hodnotách 400 až 700 Pa. K samotnému sepnutí dochází z důvodu nárůstu tlaku 

v nádechovém vaku, přičemž vak stlačuje pružiny, jimiž je vytvářen v přístroji přetlak. Vak 

zvětšuje svůj objem, až stlačí pružiny do úrovně přetlakového ventilu a následně dojde k jeho 

spuštění. Přetlak je odstraněn vypuštěním vzdušin mimo vnitřní okruh do okolní atmosféry. 

 

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

přísun O2. Ventil pro konstantní dávkování dodává do okruhu stálou dávku 1,5 až 1,9 l/min. 

Při vzrůstající zátěži, tudíž větší spotřebě kyslíku, nastává pokles tlaku v uzavřeném okruhu, 

jenž se projeví poklesem přítlačné desky až k spínací skříňce. Právě to má za následek sepnutí 

spínací skříňky, která aktivuje minimální ventil, jenž dodává po dobu sepnutí spínací skříňky 

80 l/min. Tato situace nastává, pokud klesající tlak v uzavřeném okruhu dosáhne hodnot od 

250 kPa až do 10 kPa. Za extrémních situací může také dojít k subjektivnímu pocitu nízké 

koncentrace O2 v uzavřeném okruhu. Proto existuje červené tlačítko obtokového ventilu, 

který po dobu stisknutí dodává 50 l/min O2 z neredukovaného tlaku do vaku. 

 

Natronový pohlcovač je zpravidla kovový obal s práškovou náplní natronového vápna. 

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

vysypat, slouží pro více použití. Tvar obalu si může výrobce přizpůsobit podle umístnění ve 

svém přístroji. Natronové vápno obsahuje směs Ca(OH)2 + NaOH +CaCO3 (hydroxid 

vápenatý, hydroxid sodný, uhličitan vápenatý a u některých typů i indikátor vyčerpanosti – při 

vyčerpání zmodrá). Náplň natronového vápna pohlcuje CO2 a částečně i vodní páry, avšak 

oproti louhovému pohlcovači v daleko menší míře. Tento pohlcovač umožňuje krátkodobé 

přerušení dýchání, a to v řádech minut. Náplň tvoří natronové vápno, jenž má tvar bílých nebo 

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

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

slepení. 
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Dříve, než je regenerovaný vzduch znovu vdechnut, prochází chladičem vzduchu, aby se 

snížila teplota vdechovaného vzduchu, a tím také minimalizovalo nepohodlí uživatele. 

Chladič vzduchu plníme ledem nebo bez ledových náplní. Na Obr. 6 je znázorněn teplotní 

průběh vdechovaných vzdušin za použití chladícího gelu a ledu [9],[13]. 

 

Obr. 6 Rozdíl teplot nadechovaných vzdušin u typu Dräger BG 4 [18] 

 

 

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

se pomocí dvou pružin, které tlačí na štítek (zpevněná část) umístněný na vaku. 

 

Krční vyvedení hadic znesnadňuje nasazování přístroje, jelikož tento proces musí být 

prováděn oběma rukama. Uživatel musí obě ruce protáhnout skrz ramenní popruhy a 

zvednout přístroj nad sebe. Celý přístroj musí převrátit přes hlavu, tudíž potřebuje poměrně 

veliký svislý prostor pro manipulaci s přístrojem. Totéž platí při procesu sundávání. Potřeba 

většího manipulačního prostoru znesnadňuje zásah v úzkých chodbách a štolách, kde si často 

uživatel sundává dýchací přístroj a tlačí ho před sebou. Výhodou je, že ve spojce jsou 

umístněny nádechové a výdechové ventily. Takovéto umístnění ventilů umožňuje jejich 

snazší otevření, tudíž je menší potřeba vydechovaných vzdušin pro usměrnění výdechu. 

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

nelze (hašení, zatopené důlní průchody). Proto jej HBZS v Ostravě podrobila náročné 

zátěžové zkoušce v bazénu. Výsledky jsou plně vyhovující a krytí proti vodě je spolehlivé 

[18] . 
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Elektronický monitorovací systém zahrnuje jednotku vysokotlakého senzoru (v centrálním 

ventilu), spínací skříňku a přístroj Bodyguard. Soustavně měří tlak v kyslíkové láhvi, ukazuje 

tento tlak na přístroji Bodyguard, testuje a monitoruje správnou funkci přístroje Dräger BG 4 

a aktivuje výstrahu, pokud je dosaženo zbytkového tlaku (5,5 Mpa) nebo když se vyskytne 

porucha. Přístroj Bodyguard zabezpečuje soustavné monitorování zařízení Dräger BG 4 a 

pohybu uživatele. Má tyto funkce: 

• monitorování dostupného tlaku kyslíku v přístroji; 

• vypisování zbývající doby použití do aktivace výstrahy nízkého tlaku; 

• pohybový senzor a jednotka automatického tísňového signálu; 

• žluté tlačítko pro aktivaci manuálního tísňového signálu; 

• zobrazuje kapacitu baterie; 

• prosvícený displej; 

• varovný signál spíná pří tlaku 5,5 MPa, měření probíhá v O2 tlakové láhvi; 

• měření okolní teploty; 

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

[9],[13]. 

Obr. 7 Technická data kyslíkového dýchacího přístroje Dräger BG 4 [9] 

vodní objem ocelové tlakové láhve [l] 2 
plnící tlak kyslíku v ocelové láhvi [MPa] 20 

celková zásoba kyslíku při tlaku 20 MPa [l]                                400 
stálá dávka kyslíku [l/min] 1,25 

ochranná doba při středně těžké práci [h] 4 
obsah nádechového vaku [l] 5,5 

maximální zásahová hmotnost s láhví a chladičem [kg] 14 
velikost přístroje [mm] 595x450x145 

redukovaný tlak na [MPa] 0,4  
 

 

7.5 Princip a konstrukce Air-ELITE 4h 

Výrobcem je firma MSA AUER GmbH (Berlín-Německo). Air-elite je cirkulační 

regenerační přístroj na bázi chemického vyvíjení kyslíku. Regenerace dýchaných vzdušin 

(vázání oxidu uhličitého a dávkování kyslíku) probíhá řízeně, a to pomocí hyperoxidu 

draselného (KO2). Příslušný zbytek kapacity přístroje se procentuálně zobrazí na elektronické 

indikaci spotřeby. Kromě toho dochází k akustické a optické signalizaci při zbytkové kapacitě 

ve výši 20% a 5%. Indikace spotřeby je řízena tlakovým ventilátorem (dmychadlem), který 
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čerpá vydechovaný vzduch. Přístroj se automaticky uvádí do provozu, když se přípojka 

přístroje k masce (startovací automatika) odšroubuje od uzávěru na levém ramenním popruhu 

a spojí se s dýchací přípojkou obličejové masky. 

 

Obr. 8 Konstrukce a vedení vzdušin v AUER Air-Elite 4h [16] 

 

 

Obr. 9 AUER Air-Elite 4h [18] 

 

AUER Air-elite obsahuje dva kanystry s chemickými vyvíječi v paralelním zapojení. 

Kanystry (1) jsou vybaveny rychlostartérem (2) a chladícím pláštěm (3). Nad rozdělovačem 

vzduchu je jednotka s dýchacími vaky – s nádechovým vakem (5), výdechovým vakem (6) a 

(8) přetlakovým ventilem (7). Na straně vstupu vzduchu do nádechového vaku, se nachází 
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filtr na zachycování částic třídy P3 podle EN 143 (4). Ovládání ventilu (9) je na straně 

nádechu spojeno s nádechovým vakem a na výdechové části s výdechovým vakem. Na 

ventilu je upevněn tlakový ventilátor (10), spojený ze strany nasávání s výdechovým vakem a 

ze strany tlaku s rozdělovačem vzduchu. Elektrický proud pro tlakový ventilátor (dmychadlo), 

startér a indikaci spotřeby (11) dodává olověná baterie (12). Sada dýchacích hadic (13) je ze 

strany přístroje spojena s ovládáním ventilu a ze strany připojení na dýchání je uzavřena na 

levém ramenním popruhu a zaplombovaná (14). Odšroubováním sady dýchacích hadic 

z levého popruhu se přístroj pomocí startovací automatiky (14) uvede do provozu. Na 

jednotku s dýchacími vaky je elektronická řídící jednotka (15) s kalibračním spínačem pro 

indikaci spotřeby. Elektrická řídící jednotka ovládá tlakovou ventilaci, indikaci spotřeby a 

startér. Air-elite je uložen do plastového krytu, odolného vůči nárazu. Pomocí ramenních a 

bederních popruhů se nosí na zádech. Vhodná obličejová maska je AUER 3 SR s centrální 

závitovou přípojkou. 

 

Komfort při zásahu zaručuje malá konstrukce, nepatrná hmotnost, postranní přiléhavá 

dýchací hadice pro snadné oblékání a svlékání. Vysoký komfort dýchání je zaručen nízkým 

odporem dýchání, nízkou teplotou vdechovaného vzduchu (30 až 45 ˚C), suchým dýchacím 

vzduchem (20 – 40 %). Vyznačuje se automatickým startem při uvolnění připojení masky od 

ramenního bezpečnostního pásu. Flexibilní doba nasazení závisí na výkonu dýchání (zásoba 

dýchacího vzduchu > 7200 litrů). Přístroj je provozně bezpečný, také při výpadku elektroniky. 

V tomto případě zhasne displej a přestane fungovat tlakový ventilátor, což se projeví 

zhoršením komfortu při dýchání. Kvůli neinformovanosti o zásobě vyvíječů musí příslušník 

opustit místo zásahu. Regenerace vzdušin probíhá v jednom okruhu bez tlakové láhve a bez 

dávkovacích ventilů. Jedná se o jednoduché vzduchové chlazení bez ledu a bez přípravy pro 

nasazení. 

 

Tento přístroj obsahuje tři stupně výstrahy při 50 %, 20 % a 5 % zbývající kapacity 

[optická a akustická]. Automatický senzor pohybu a alarm varuje ostatní záchranáře při 

zranění jejich kolegy. Dále lze využít manuálně spustitelný alarm nouzového volání. 

Inteligentní monitorovací systém zobrazuje veškerá data co Dräger BG 4 (Integrated Control). 

 

Kanystry s KO2 fungují tak, že vydechovaný vzduch obohacený o CO2 a vlhkost uživatele 

proniká skrz ventilový rozvod k výdechovému pytli. Ventilátor podporuje přenos vzduchu 

přes rozdělovač vzduchu k oběma souběžně zapojeným kanystrům s KO2. Uvnitř kanystrů 
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probíhá chemický proces, jenž je extrémně reaktivní. Chemický proces reaguje s vlhkostí a 

CO2 výdechového vzduchu. Při tom se vyvíjí energie (teplo) a O2. V každém okamžiku 

dochází k tvorbě zřetelně většího množství O2, než jaké se spotřebovává. Nositel přístroje je 

stále zásobován s dostatečnou kyslíkovou rezervou, a to i při změnách zátěže [16]. 

 

Chemický proces umožňující pohlcení CO2 z vydechovaných vzdušin a zajišťující 

opětovnou regeneraci vdechovaných vzdušin kyslíkem: 

 

1) Start  NaClO3 = NaCl + 1,5 O2  

2) Dýchání 2 KO2 + H2O = 2 KHO2 + 0,5 O2 

3)   2 KO2 + H2O = KHO2 + KOH +O2 

4)   2 KO2 + H2O = 2 KOH + 1,5 O2 

5)   2 KO2 + CO2 = K2CO3 + 1,5 O2 

6) Pohlcovač 2 KOH + CO2 = K2CO3 + H2O 

 

Tyto rovnice jsou popsány v literatuře [9]. Další rovnice by podle obchodního dodavatele 

měla obsahovat veškeré důležité chemické reakce, tudíž ji nelze vyčíslit. 

 

2 KO2 + CO2 + H2O → [K2CO3*H2O] + 1,5 O2 + E 

kaliumhyperoxid        kaliumcarbonat               teplo 

 
Vznikající voda opětovně vstupuje do reakce, tudíž dýchací cyklus tohoto dýchacího 

přístroje odpovídá v podstatě kyslíkovým dýchacím přístrojům s tlakovým mediciálním 

kyslíkem. Díky chemickému vyvíječi dýchací přístroj pracuje na úrovni tlaku okolní 

atmosféry, tudíž nemá žádnou tlakovou láhev a žádné redukční systémy. 

 

Kyslíková a chladící logistika není potřebná. Díky funkčnímu principu KO2 jsou 

kyslíkové láhve a doplňkový pohlcovač oxidu uhličitého nadbytečné. Eventuální 

doporučované proplachování dusíkem se děje automaticky díky nadbytku kyslíku. Reakční 

teplo je bezpečně absorbováno vzduchem chlazeným výměníkem tepla a zcela autonomním 

vodním chlazením chladícího pláště. 

 

AUER Air-Elite 4h lze rychle a nekomplikovaně přestavět na bezplatný tréninkový 

přístroj. Všechna potřebná cvičení mohou být prováděna se znovupoužitelnými cvičnými 
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kanystry prakticky bez nákladů. Integrovaný filtr částic P3 dovoluje cvičení za reálných 

podmínek v mlze a netoxickém kouři. 

 

Tab. 6 Technická data kyslíkového dýchacího přístroje AUER Air-Elite [16] 

počet kanystrů s vyvíječem KO2 [kusů] 2 
zásoba dýchaného média [l] 7200 

ochranná doba při středně těžké práci [h] 4 
maximální zásahová hmotnost s kanystry [kg] 15 

velikost přístroje [mm] 600 x 360 x 190  
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8 Fyzikální experiment v klimatické komoře 

Dne 16.4.2010 byl v klimatické komoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (viz 

níže) proveden fyzikální experiment zaměřený na zatížení příslušníků záchranných sborů 

v kyslíkovém dýchacím přístroji.  

 

Cílem experimentu bylo stanovit složení nadechovaných vzdušin při fyzické a tepelné 

zátěži. Konkrétně byly měřeny v nádechové hadici kyslíkového dýchacího přístroje Dräger 

BG 174 koncentrace O2, CO, CO2 a SO2, a také teplota a vlhkost. Záměrem práce bylo 

navrhnout způsob měření těchto fyzikálních hodnot a prakticky jej odzkoušet. 

 

Byla použita následující měřící aparatura: Analyzátor G110 [22], Analyzátor Qrae 

[24], Comet S3120 [20] a Sporttester Polar CS 600 [21]. 

 

8.1 Cíle a popis experimentu 

Místo konání experimentu: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

Partyzánské nám. 7 

702 00 Ostrava 

Datum: 16.4.2010 

Čas:  8:30 – 11:00 

 

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

MUDr. Hana Lehocká, Ph.D. (lékařský dozor) 

vedoucí oddělení fyziologie a psychologie práce 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

Partyzánské nám. 7 

702 00 Ostrava 

hana.lehocka@uova.cz 

Tel.:    +420 596 200 332 

 

Eduard Ježo (technik sestavující měřící aparaturu a zajišťující část měřených 

dat – teplota, vlhkost, koncentrace O2, CO, CO2 a SO2) 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
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Oddělení faktorů prostředí 

Partyzánské náměstí 7 

702 00 Ostrava 

tel.: +420 596 397 217 

mob.: +420 606 666 124 

IČO: 71009396 

DIČ: CZ71009396 

http://www.zuova.cz/  

 

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

manipulace s dýchacím přístrojem Dräger BG-

174) 

VŠB – technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany (030) 

Lumírova 13/630, 700 30  Ostrava – Výškovice 

Česká republika 

Tel.:   + 420 59 732 2893 

ondrej.zavila@vsb.cz  

 

 testovaný hasič – proband č.1 

 

 testovaný hasič – proband č.2 

  

Cíl experimentu: 

1) zjištění složení dýchací směsi v nádechové hadici kyslíkového dýchacího přístroje 

Dräger BG 174 při definované pravidelně narůstající zátěži (konkrétně koncentrace 

plynů O2, CO, CO2 a SO2); 

2) zjištění hodnot teploty a vlhkosti dýchací směsi v kyslíkovém dýchacím přístroji 

Dräger BG 174 při jeho funkci; 

3) zjištění úbytku tělesných tekutin probandů při definované pravidelně narůstající zátěži 

(zjištění tělesné hmotnosti před a po experimentu). 
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8.2 Popis klimatické komory a použité měřící aparatury 

Klimatická komora Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě je unikátní zdravotnické 

zařízení, umožňující modelování mikroklimatických podmínek vnitřního prostředí. Účelem 

testovacích měření je monitorování reakce organismu za ztížených mikroklimatických 

podmínek při různých úrovních zátěže, a to jak zátěže fyzické, tak i psychické. Výstupy slouží 

jako podklad k legislativním opatřením v oblasti ochrany veřejného zdraví. Jedná se zejména 

o stanovení limitních hodnot mikroklimatických parametrů prostředí u profesí, kdy výkon 

práce probíhá pravidelně za podmínek, jež nejsou z hlediska zátěže organismu dlouhodobě 

únosné (např. hasiči, důlní záchranáři apod.) Výsledky experimentů v klimatické komoře se 

však rovněž staly podkladem kompletní legislativy týkající se zátěže teplem pro oblast 

ochrany veřejného zdraví v pracovním prostředí. 

 

Komora je vytápěna párou s regulací pomocí chladiče. Výstup je osazen frekvenčním 

měničem pro řízení chladiče typu VFD – NXL firmy CAREL (Itálie). Potřebnou vlhkost 

zajišťuje parní zvlhčovač CONDAIRMATIC MC typ 400 (Německo), umožňující 99%-ní 

sycení vodní párou. Kontakt s velínem je zajištěn monitorovacím okénkem. 

 

Základní přístrojové vybavení komory tvoří přístroj Bruel Kjaer, typ 1213, Indoor Climate 

Analyzer (Holandsko). Tento přístroj je vybaven několika čidly: pro měření suché teploty (do 

70 °C), proudění vzduchu (do 1 m/s), měření relativní vlhkosti, bodu tání a rosného bodu (do 

99 %), měření radiační teploty ve dvou směrech, dále dotekovým čidlem pro měření teploty, 

vše s možností výpočtu dlouhodobého průměru. Přístroj má výstup na tiskárnu a počítač s 

funkcí ukládání dat a naprogramování přístroje. Je určen do laboratorních podmínek, má však 

mimo síťového napájení možnost použití vlastního, vyměnitelného zdroje (8 velkých 

monočlánků). 

 

Klimatická komora je dále vybavena bicyklovým ergometrem Ergoselect 200P firmy 

Ergoline (Německo). Tento přístroj umožňuje přesné dávkování fyzické zátěže (W) za 

konkrétních mikroklimatických podmínek. 

 

Použitá měřící aparatura: 

Analyzátor G110: měření koncentrace CO2 

Analyzátor Qrae: měření koncentrace O2 ( při automatické kalibraci přístroj měří 
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přesně do  60 obj.  %;  z důvodu 60% překročení koncentrace O2 vzrůstá nepřesnost 

měření (viz Tab. 10 a Tab. 11). 

 

CometS3120:  měření tepla a vlhka 

 

Lékařský fonendoskop: lékařský nástroj k vyšetřování poslechem  

Rtuťový tonometr:  přístroj na měření krevního tlaku 

Sporttester Polar CS 600: přístroj pro kontinuální telemetrické monitorování tepové 

frekvence  

WPT 60/150: osobní váha s výškoměrem  

 
Při testování byly zvoleny následující mikroklimatické parametry: 

1. Globe teplota Tg = 30 °C 

2. Rychlost proudění vzduchu v = 1 m/s 

3. Relativní vlhkost vzduchu Rh = 30 % 

 

Charakteristika probandů a jejich vybavení (oblečení): 

Tab. 7 Výstroj probandu při testování 

  proband č.1 proband č.2 

Přilba: Gallet F1 SF MSA Gallet F1 SF 

Zásahový oděv Fireman tiger Fireman tiger 

Zásahové rukavice  Rukavice Caroline  Rukavice Caroline 

Maska CM3 Panorama nova CM3 Panorama nova 

Boty sportovní obuv sportovní obuv  
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Tab. 8 Fyziologické hodnoty probandu 

Proband č.  1 2 

Věk (rok) 23 31 

Výška (cm) 177 181 

Hmotnost před 
experimentem (kg) 

83,7 84,85 

Hmotnost po experimentu 
(kg) 

83,1 84,65 

Anamnéza (včetně AA) negat. negat. 

Fyzikální vyšetření 
 
 

AS pravid., ozvy 
ohran., dýchání 
sklípkové bvf. 

AS pravid., ozvy 
ohran., dýchání 
sklípkové bvf. 

Krevní tlak (TK) klidový 
(torr) 

120/90 130/90 

Tepová frekvence (TF) 
klidová (počet/min.) 

72 68 

 
 

 

Použité kyslíkové dýchací přístroje: 

1. měření (proband č.1): 

 Typ přístroje:   Dräger BG 174 – werg AG 

 ID číslo přístroje:  9577/1980 

 Pohlcovač: 

  Typ:   sodnodraselný (louhový) 

  ID číslo:  026 308 

  Ochranná doba: 2 hodiny  

  Hmotnost:  2400g 

  Vyrobeno:  5. září 2005 

  Životnost:  5 let 

 Kyslíková tlaková láhev: 

  Materiál:   ocelová 

  Vodní objem:   2 l 

  Tlak (počáteční / konečný): 17 MPa / 15,5 MPa 

  Vyrobena:   prosinec 1999  

  ID číslo   A 79 152  
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2. měření (proband č.2): 

 Typ přístroje:   Dräger BG 174 – werg AG 

 ID číslo přístroje:  13195/1985 

 Pohlcovač: 

  Typ:   sodnodraselný (louhový) 

  ID číslo:  026 310 

  Ochranná doba: 2 hodiny  

  Hmotnost:  2400g 

  Vyrobeno:  5. září 2005 

  Životnost:  5 let 

 Kyslíková tlaková láhev: 

  Materiál:   ocelová 

  Vodní objem:   2 l 

  Tlak (počáteční / konečný): 17 MPa / 16 MPa 

  Vyrobena:   prosinec 1999  

ID číslo   A 83797  

  

Popis improvizované měřící soustavy:  

Pro účely měření vlhkosti a koncentrací plynů O2, CO2 a SO2, byla sestrojena 

improvizovaná měřící komora, v níž byly umístněny analyzátor G110, analyzátor Qrae a 

Comet S3120. Pro sestrojení měřící komory bylo použito dvou kusů zahradních hadic (1 m) a 

dva kusy koncovek pro napojení těchto hadic. Hadice byla z průhledného materiálu o průměru 

2,4 cm. Analyzační komoru tvořila dóza na uchování potravin viz Obr 11. U veškerých spojů 

došlo k utěsnění netoxickou fólií Parafilm M. 

  
Obr. 10 klimatická komora s bicyklovým 

ergometrem 

Obr. 11 Improvizovaná měřící komora 
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8.3 Průběh experimentu 

Před vlastním testováním byly odebrány anamnestické údaje, proband byl zvážen, 

změřen, bylo provedeno základní fyzikální vyšetření, změřen krevní tlak, dále klidové EKG a 

vyšetření spirometrické. Při těchto vyšetřeních nebyla u probandů zjištěna kontraindikace pro 

uskutečnění zátěžového testu. Údaje byly písemně zaznamenány vyšetřujícím lékařem. 

 

Dále proběhla tepelná zkouška, která následovala po smontování měřící sestavy, jenž byla 

vystavena teplotě 45 ºC. Při této zkoušce nebyl sledován žádný nárůst koncentrace 

sledovaných veličin vlivem zvýšené teploty. 

 

Došlo k připojení improvizované měřící soustavy k přístroji Dräger BG 174. Soustava 

byla připojena jako příruba na šroubení nádechového ventilu a nádechové hadice. 

 

Přístroj Dräger BG 174 byl nastartován dle pravidel uživatelské (laické) kontroly (viz 

platná Řád chemické služby). 

 

Následovalo rozdýchání přístroje po dobu 10 min., a to při klidovém režimu probanda. Po 

základním vyšetření a zvážení ve spodním prádle byl na hrudník upevněn telemetrický pás se 

snímačem tepové frekvence, proband si oblékl standardní hasičský oděv včetně přilby, 

rukavic, obuvi a nasadil si testovaný dýchací přístroj (celkem 1,3 clo – tepelný odpor oděvu 

stanovený dle ČSN EN ISO 7733:1997). Po celou dobu pokusu byla monitorována tepová 

frekvence. Po 3 minutovém sedu v klidu pro ustálení tepové frekvence byl proband odveden 

do vlastního jádra klimatické komory a usazen na bicyklový ergometr viz Obr. 10. Základní 

zátěž činila 20 W a byla zvyšována po 1 minutě až do celkové hodnoty 200 W. Po celou dobu 

zátěže probíhalo kontinuální monitorování tepové frekvence lékařem ve velínu. Po stranách 

probanda stály 2 osoby připravené k poskytnutí pomoci a dále pro odebírání vzdušin 

dýchacího přístroje k chemické analýze sledovaných plynů. 

 

Po 10 minutách zátěže byl pokus ukončen, naposledy proveden odběr vzdušin a proband 

byl převeden do prostoru vyšetřovny, usazen na židli a nepřetržitě tepově monitorován. Poté 

svlékl oděv, otřel se ručníkem a byl opětovně zvážen. V 5. a 8. minutě byla monitorována 

tepová frekvence. Na závěr proběhl pohovor s lékařem. Celý vykonaný experiment byl 

proveden se dvěma dobrovolnými probandy.  
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8.4 Naměřená data 

Tab. 9 Naměřené fyziologické hodnoty probandů 

Proband č.  1 2 
Hmotnost před experimentem (kg) 83,70 84,85 
Hmotnost po experimentu (kg) 83,10 84,65 
Ztráta vody v průběhu experimentu (kg) 0,60 0,20 
TF klidová (počet/min.) 72 68 
TF klidová s přístrojem (počet/min.) 80 90 
TF klidová s přístrojem v komoře (počet/min.) 88 95 
TF 1.min. pokusu 108 97 
TF 2.min. pokusu 111 105 
TF 3.min. pokusu 108 101 
TF 4.min. pokusu 116 105 
TF 5.min. pokusu 118 112 
TF 6.min. pokusu 132 120 
TF 7.min. pokusu 145 125 
TF 8.min. pokusu 146 134 
TF 9.min. pokusu 159 146 
TF 10.min. pokusu 163 149 
TF po pokusu (bez dýchacího přístroje)   
TF 1.min. po pokusu 141 115 
TF 2.min. po pokusu 130 109 
TF 3.min. po pokusu 125 106 
TF 5.min. po pokusu  105 99 
TF 8.min. po pokusu 94 90 
TK po pokusu (bez dýchacího přístroje)   
TK 5.min. po pokusu 140/100 145/100 
TK 8.min. po pokusu 130/90 130/90 
Tepová frekvence klidová (počet/min.) 72 68 
Subjektivní potíže Sucho v krku, škrábání Bez potíží 
Úroveň zátěže submaximální střední  
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Tab. 10 Naměřené hodnoty v nádechové části kyslíkového dýchacího přístroje s proband 1 

nejistota % 

pokus 1 50 10 10 10 5 5 

čas                         

[min] 

O2      

[%] 

CO2 

[ppm] 

CO 

[ppm] 

SO2 

[ppm] 

teplota 

[°C] 

vlhkost 

[%] 

0 100 1000 1 0 27 8,9 

1 100 1000 1,5 0,1 27,3 8,5 

2 92 2000 4,9 0,7 27,6 8,9 

3 90 4000 8,2 1,9 27,9 9,2 

4 86 4000 10,3 2,7 28,1 10,2 

5 87 4000 12,7 3,2 28,1 9,5 

6 89 5000 15,1 3,5 28,2 11,2 

7 82 5000 16,9 3,8 28,2 22,3 

8 83 6000 17,7 3,9 28,2 27,9 

9 89 6000 19,6 4,2 28,3 32,1 

10 90 7000 21,4 4,7 28,4 24,3 

limit dle 361/2007 Sb. - 5004 26,19 1,91 - - 

limit dle 6/2003 Sb. - - 4,365 - - - 

limity dle ČSN EN 145 min 21% 15000 - - - - 
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Tab. 11 Naměřené hodnoty v nádechové části kyslíkového dýchacího přístroje s proband 2 

nejistota % 

pokus 2 50 10 10 10 5 5 

čas                         

[min] 

O2       

[%] 

CO2  

[ppm] 

CO 

[ppm] 

SO2 

[ppm] 

teplota 

[°C] 

vlhkost 

[%] 

0 100 1000 0 0 26,9 7,6 

1 100 1000 8,4 3,9 27,2 8,2 

2 90 1000 10,1 5,9 27,4 8,4 

3 85 3000 11,1 6 27,6 8,6 

4 85 4000 12 6,7 27,8 8,6 

5 84 5000 13,6 7,5 28,1 9,4 

6 81 6000 14,7 8,2 28,2 11,2 

7 79 6000 16,6 9,3 28,2 16,2 

8 82 7000 17,4 9,4 28,2 17,5 

9 87 7000 17,5 9,5 28,3 25,3 

10 89 7000 17,4 9,5 28,3 24,6 

limit dle 361/2007 Sb. - 5004 26,19 1,91 - - 

limit dle 6/2003 Sb. - - 4,365 - - - 

limity dle ČSN EN 145 min 21 15000 - - - - 
 
 

Legislativa:  

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

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

ČSN EN 145: 1997 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Autonomní dýchací přístroje 

s uzavřeným dýchacím okujím s tlakovým kyslíkem nebo se směsí tlakového kyslíku – 

Požadavky, zkoušení a značení. 

 

8.5 Interpretace výsledků 

Z Tab. 10 a Tab. 11 je patrné, že proband 1 a  proband 2 vykonávali jmenovitou práci na 

bicyklovém ergometru s narůstající zátěží, při které klesá koncentrace O2 v nádechové části 

přístroje. Děje se tak díky skutečnosti, že lidský organizmus s rostoucí zátěží spotřebovává 

větší množství O2, a to má za následek produkci většího množství CO2 pro výdech. Z 

výsledků lze konstatovat, že pohlcovač při daném režimu dýchání a zatížení organismu 

nestíhá pohlcovat CO2 ve vydechovaných vzdušinách, a tudíž vzrůstá koncentrace CO2. Dle 

ČSN EN 145 nesmí koncentrace CO2 po dobu používání přístroje s maskou přesáhnout 1,5 % 
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(15000 ppm), teplota nesmí překročit 45 °C a koncentrace O2 nesmí poklesnout pod 21 obj. 

%. Tyto limity jsou určeny pro minutovou ventilaci 50 l/min a k těmto hodnotám se ani jeden 

z probandů nepřiblížil, i když minutová ventilace byla pravděpodobně překročena (nebylo 

snímáno žádným přístrojem, jedná se pouze o subjektivní názor).  

 

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

byly překročeny expoziční limity chemických látek CO2 a SO2 ve vdechovaných vzdušinách 

kyslíkového dýchacího přístroje. Zaměstnanci mohou být vystaveni expozičnímu limitu, aniž 

by u nich došlo i při celoživotní pracovní (osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní 

doby) expozici k poškození zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. 

Přípustný expoziční limit je však stanoven pro práci, při které průměrná plicní ventilace 

zaměstnance nepřekračuje 20 litrů za minutu v průběhu osmihodinové směny. Nejvyšší 

přípustná koncentrace je taková koncentrace chemické látky, které nesmí být zaměstnanec v 

žádném úseku směny vystaven, což se v případě chemické látky SO2 stalo (viz Tab. 10 

Naměřené hodnoty v nádechové části kyslíkového dýchacího přístroje s proband 1a Tab. 11). 

Nejvyšší přípustná koncentrace SO2 u probanda č. 1 činní 3,38 ppm a nejvyšší experimentálně 

naměřená hodnota u probandu č. 2 činila 9,5 ppm, kdy došlo k mnohonásobnému překročení 

limitu stanoveného Nařízením vlády 361/2007 Sb. (viz výše).  

 

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

vnitřní prostředí pobytových místností. Limitní koncentrace chemických faktorů ve vnitřním 

prostředí staveb jsou stanoveny jako jednohodinové a pro chemickou látku CO činní 4,365 

ppm. Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí staveb se pokládají za splněné, nepřekročí-li 

střední hodnota hodinové koncentrace limit zjišťované látky. Tímto měřením nelze prokázat 

překročení středního hodinového limitu, jelikož vlastní test trval pouhých deset minut, při 

nichž se koncentrace CO měnila. U proměnlivé koncentrace látky je třeba měřit 70 % času z 

hodiny. Z tohoto důvodu střední hodnotu CO nelze vypočítat, jelikož test probíhal 

nedostatečnou dobu. Dle mého názoru, bylo při pokusu zjištěno, že dochází k překračování 

středního hodinového limitu během 10 minutového experimentu, a lze proto předpokládat, že 

k překračování bude docházet i při běžném využití.   

 

 Proband 1 a proband 2 během testu vdechovali totožnou koncentraci O2 a CO2, ale 

lišili se v nadechovaných koncentracích CO a SO2, přičemž proband 1 byl vystaven vyšší 
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koncentraci CO, která z největší pravděpodobností způsobovala horší subjektivní pocity 

z nadechovaných vzdušin po ukončení testu oproti probandu 2. 

 

Na stejnou zátěž reagovali oba dva probandi odlišně. U probanda 1 byla zpozorována 

během testu vyšší TF a po ukončení také vyšší tělesná ztráta tekutin (úbytek hmotnosti). 

Z těchto zjištěných hodnot lze vyvodit skutečnost, že pro probanda 2 test znamenal nižší zátěž 

než pro probanda 1, jelikož se nedostal do submaximální zátěže, ale jen na střední zátěž. 

 

Rozdíl ve ztrátě hmotnosti byl dán tím, že pro probanda 1 byla zátěž 200 W v těchto 

podmínkách submaximální, takže vznikalo větší množství vnitřního (endogenního) tepla, 

které se odvádělo zejména pocením (vážení proběhlo ve spodním prádle po otření ručníkem). 

Pro druhého z probandů tato zátěž byla pouze střední, takže i tepla vzniklo méně, takže 

nemuselo být tolik odvedeno pocením. 

 

Zásahový oděv omezuje odpaření potu do okolního prostředí, tudíž nefunguje nejúčinnější 

způsob termoregulace, tj. ochlazování organismu vlivem odpařování potu z pokožky při 

současné ztrátě tepla. Zásahový oděv tedy obecně přispívá k urychlení procesu přehřívání 

organismu, ačkoliv vnitřní prohřívání organizmu nebylo při experimentu tak patrné, jelikož 

při zátěžovém testu teplota nadechovaných vzdušin překročila 28 °C jen mírně. 
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Závěr 

Úkolem práce bylo shrnout faktory, jež ovlivňují uživatele kyslíkové dýchací techniky. 

Práce se zaměřuje na vysvětlení fyziologických procesů probíhajících v lidském těle (dýchání, 

fyzická zátěž, termoregulace a stres), které mohou ovlivňovat výkon hasiče. Především bylo 

zkoumáno složení vdechované vzdušiny a případný vliv tohoto složení na fyziologii uživatele 

kyslíkové dýchací techniky. 

 

K vysvětlení problematických otázek jsem využil odborné literatury, znalostí odborníků a 

především experimentálně naměřených dat. Tyto data vypovídaly o vdechované koncentraci 

vzdušin u kyslíkového dýchacího přístroje Dräger BG 174 pří stupňovité zátěži. Následné 

vyhodnocení výsledků proběhlo za využití předem nashromážděných informací ohledně této 

problematiky a konzultací s odborníky. 

 

Kyslík (O2) je plyn nezbytný pro život. Spotřebovává se v tkáních při přeměně živin na 

energii. Za určitých okolností však jeho přebytek může znamenat ohrožení života či zdraví. V 

tkáních vznikají volné radikály, které působí na biotransformační pochody. Za normálních 

podmínek v atmosféře dýcháme 20,9 obj. % O2 pod parciálním tlakem přibližně 21 

kPa. S odlišnými parciální tlaky kyslíku se lze setkat například u dýchací techniky určené pro 

potápění, v letectví, při vysokohorské turistice, apod. 

 

Poklesne-li tento parciální tlak z důvodu nedostatku O2 v dýchacím médiu nebo snížením 

okolního tlaku z důvodu vysoké nadmořské výšky na hodnotu 16 kPa, dostavuje se lehká 

hypoxie (pocit nedostatku kyslíku). V případě vyššího parciálního tlaku O2 do 40 kPa má 

kyslík na lidské tělo pozitivní vliv, např. usnadňuje přechod O2 z krve do svalových tkání, což 

se pozitivně projevuje na fyzické i psychické kondici. Od této hranice hrozí chronická 

hyperoxie (otrava kyslíkem), jenž se projevuje pomalu a hlavně po dlouhodobé inhalaci 

kyslíku se zvýšeným parciálním tlakem. Akutní hyperoxie nastává při dýchání pdo parciální 

tlakem 160 kPa O2, čehož lze dosáhnout například při potápění nebo v dekompresní komoře. 

Tato hyperoxie má rychlý nástup, přičemž některé příznaky si postižený nestihne ani 

uvědomit. Při parciálním tlaku 300 kPa O2 lze označit tlakovou hranici O2 za smrtelnou. 

 

Pro hraniční limity O2 je podstatnější parciální tlak O2, než jeho hmotnostní nebo 

objemové množství v dýchacím médiu, a to z důvodu difúze, která probíhá na principu 
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vyrovnávání parciálních tlaků v plicích. Tímto způsobem se O2 dostává z okolní atmosféry do 

krevního oběhu a naopak CO2 z tělního oběhu ven až do okolního ovzduší.  

 

Při experimentu vykonávali proband 1 a proband 2 jízdu na bicyklovém ergometru, který 

po každé minutě přidal zátěž o 20 W. Základní zátěž činila 20 W a skončila až při dosažení   

celkové hodnoty 200 W. Oba probandi měli na sobě klasickou zásahovou výstroj (přilba, 

zásahový oděv, rukavice a obuv) a na zádech přístroj Dräger BG 174 s celoobličejovou  

maskou, ze kterého dýchali. Experiment probíhal v klimatické komoře, jenž udržovala stálé 

podmínky, tj. 30% vlhkosti, rychlost proudění vzduchu 1 m/s při teplotě 30 °C. Během 

vykonávání práce na bicyklovým ergometru proběhlo kontinuální měření nadechovaných 

vzdušin z příruby nádechového ventilu a nádechové hadice. Největší koncentrace O2 činila 

100%, a to na začátku experimentu, jelikož po otevření tlakové láhve dochází 

k automatickému proplachu. V průběhu měření objemová koncentrace O2 klesala a narůstaly 

koncentrace CO, CO2 a SO2. 

 

Akutní hyperoxie v kyslíkovém dýchacím přístroji nemůže nastat, jelikož ani vdechované 

vzdušiny u přetlakového přístroje Dräger BG 4 nejsou podávány pod celkovým tlakem 

vyšším než 102 kPa (tedy hluboko pod limitem tlaku odpovídajícím nebezpečí akutních 

toxických účinků kyslíku). Zato u chronické hyperoxie stačí parciální tlak O2 40 kPa, ale je 

nutná dlouhodobá inhalace. V tomto případě se sleduje kumulativní jednotka toxicity 

kyslíkem (OTU). Pro zjednodušení předpokládáme vdechování 100% O2 v uzavřeném 

dýchacím okruhu kyslíkového přístroje po dobu čtyřhodinové ochranné doby. Z výpočtu v 

kapitole 5.2.1 Chronická forma hyperoxie vyplývá, že O2 nedosahuje zdaleka limitních 

hodnot OTU. Je to dáno působením nízkého parciálního tlaku O2 a krátké doby inhalace O2. Z 

předcházejících údajů vyplývá, že uživatel kyslíkové dýchací techniky není limitován 

z důvodu hyperoxie, jelikož v tomto uzavřeném okruhu nedochází k překročení 

kumulativních limitních hodnot pro chronickou hyperoxii (OTU) a ani zdaleka nedošlo 

k přiblížení se limitům akutním hyperoxie (parciální tlak 160 kPa). 

 

Tepelná zátěž se projevila na úbytku hmotnosti (tekutiny), a to zejména z důvodu 

sníženého odvodu tepla díky vypařování potu. Jelikož nedošlo k odpaření potu, vzrůstala 

teplotní zátěž. K vnitřnímu prohřátí za pomoci nadechovaných vzdušin nedošlo, jelikož 

zátěžový experiment trval krátce, aniž by se nadechované vzdušiny ohřály na 37 ºC, a to díky 

exotermní reakci probíhající v pohlcovači. 
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Bylo by možné pokračovat dalším výzkumem s novými přístroji Dräger BG 4 a AUER 

Air-ELITE 4h. U prvně jmenovaného by se mohlo zaměřenit především na tepelnou zátěž na 

organismus hasiče, přičemž víme, že v tomto přístroji nehrozí hyperoxie. Druhý jmenovaný 

přístroj je zatím touto cestou nezmapován, a proto by zcela jistě stálo za to jej otestovat při 

fyzické zátěži. Zda chemický vyvíječ O2 bude stíhat pokrýt spotřebu O2  lidského organismu. 

Podle výsledků provedeného měření (viz kapitola 8) byly překročeny hygienické limity CO a 

SO2. Lze tedy doporučit věnovat zvýšenou pozornost složení nadechovaných vzdušin, a to u 

všech dýchacích přístrojů s uzavřeným dýchacím okruhem, jelikož by mohl potenciálně hrozit 

vznik zdravotní potíže při dlouhodobém zásahu. 
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Seznam zkratek 

ATP  kyselina adenosintrifosforečná 

ATP-CP anaerobně alaktátová zóna 

LA  anaerobně laktátová zóna 

CP, KP kreatinfosfát 

LA- 2O   aerobně laktátová, smíšená zóna 

ANP  anaerobní práh 

TF  tepová frekvence 

CNS  centrální nervový systém 

DNA  nukleová kyselina, nositel genetické informace 

RNA  ribonukleová kyselina; Je součástí všech buněk a slouží k přenosu informací z 

DNA dále do buňky 

TK tlak krve, která působí na stěnu cév 

EKG  klidový elektrokardiogram  
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Seznam definic 

adrenalin  hormon dřeně nadledvinek (epinerfin) 

alkalémie  zvýšení pH prostředí 

angina pectoris svíravá bolest za hrudní kostí spojená s úzkostí a pocením, projev 

srdeční nedokrevnosti  tkáně (angína srdeční) 

anteriorní přední, čelní 

arterioskleróza  skupina onemocnění charakterizovaná ztvrdnutím tepenné stěny a 

zúžením průsvitů cév 

biotransformace biologická přeměna 

cyanóza modrofialové zbarvení kůže a sliznic způsobené nedostatečným 

okysličováním krve 

demence  duševní nemoc, která se projevuje oslabením rozumových schopností v 

důsledku degenerativních přeměn v mozkové tkáni 

diastola povolení stahu srdeční svaloviny po předcházející kontrakci 

difundovat  pronikat, prolínat, prosakovat 

endogenní  vnitřní, mající vnitřní příčinu   

epitel   buněčná vystýlka 

evaporace  vypařování 

glykogen   živočišný škrob 

glukoneogeneze tvorba glukosy z jiných látek aminokyselin, laktátu, která probíhá 

především v játrech a ledvinách. Dochází k ní po vyčerpání buněčné 

zásoby cukrů viz glykogen, např. při hladovění nebo při cukrovce 

glukóza  hroznový cukr, škrobový cukr 

hemoglobin  červené krevní barvivo 

homeostáza  udržující rovnováhy vnitřního prostředí 

hyperoxie  nadbytečné množství kyslíku 

hyperpnoie   prohloubení dýchání 

hypoxie  snížený obsah kyslíku ve tkáních 

hypotalamus  spodní část mezimosku 

infarktu myokardu ohraničené odumření srdeční svaloviny po zamezení přívodu krve z 

uzavřené tepny 

interindividuální vnitřní rozdílnost 
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kapiláry vlásečnice, nejmenší cévy, tvořící v tkáních těla rozsáhlou síť, která  

umožňuje látkovou výměnu odevzdání kyslíku a živin, odstranění oxidu 

uhličitého a jiných zplodin 

katecholamin skupina důležitých látek organismu, k nimž patří adrenalin, 

noradrenalin a dopamin. Mají význam jako přenašeč impulsu přes 

synoptickou štěrbinu v nervovém systému, jako hormony tvořené dření 

nadledvin a jako léky v akutní medicíně 

kontraindikace jakýkoliv stav pacienta, který znemožňuje provedení určitého léčebného 

nebo diagnostického výkonu včetně podání určitých léků 

lymfa tkáňový mok, týkající se lymfy mízy; Lymfatické cévy, které vedou lymfu, 

vznikají slepě ve většině orgánů těla mízní čili lymfatické kapiláry a 

odvádějí z nich vodu, ionty a bílkoviny, jejichž hromadění by vedlo k 

otokům. Tvoří důležitou součást imunitního systému 

makroergní  energeticky bohatá (vazba vázaná na fosfor) 

metabolizmus  látková přeměna v živých tkáních 

mitochondrie je buněčnou součástí zabezpečující buňce energii (dýchací řetězec) a 

další metabolické funkce (syntéza některých látek apod.) 

mrtvý prostor  objem vzduchu, který se nemůže podílet v plicních sklípcích, na výměně 

plynů 

neurastenie  nervová slabost vyskytující se u různých duševních a tělesných poruch; 

noradrenalin  hormon dřeně nadledvinek (norepinefrin) 

nomogram matematicko grafické zobrazení funkce dvou nebo více nezávisle 

proměnných 

periferní okrajový, obvodový; 

organismus  v medicíně člověk jako biologický jedinec – soustava jednotlivých 

orgánů a ústrojí systémů tvořících jednotku schopnou života pohybu, 

látkové výměny, rozmnožování apod. orgán 

perspirace dýchání kůží 

posteriorní zadní, směřující dozadu 

proband  jedinec, který je předmětem zkoumání 

sekrece  vyloučení sekretu mimo buňku 

somatologie  nauka o těle (tělověda) 

submaximáln zátěž o 20% menší zátěž než je maximální 

termoregulace  udržování, usměrňování teploty 
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vasodilatace  rozšíření cév 

 

CO2  oxid uhličitý 

KO2  hyperoxid draselný 

KOH  hydroxid draselný 

NaOH  hydroxid sodný 

O2  kyslík 

SO2  oxid siřičitý 
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