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Ing. Jan Tichý
Český metrologický institut

Ve středu 28. prosince 2005 vyšel v deníku MF Dnes 
v příloze Auto Moto článek pana Miroslava Hájka o přístro-
jích alkoholu. ČMI provedl testování 7 různých analyzátorů 
alkoholu v dechu tzv. neprofesionálních (neprůkazných), 
které byly dodány redakcí MF Dnes.

Test byl zaměřen na měřitelné i neměřitelné ukazatele, 
z něhož bylo zpracováno doporučující hodnocení – pořadí 
v oblasti měřitelných parametrů a v oblasti neměřitelných 
parametrů. Ze strany ČMI nebyla hodnocena cena a celkové 
porovnání se započtením měřitelných a neměřitelných uka-
zatelů vč. ceny přístroje bylo ponecháno na zadavateli, tedy 
příslušné redakci MF Dnes.

Z hlediska srozumitelnosti textu pro širokou laickou 
veřejnost byly záměrně použity i ne úplně správné metro-
logické termíny. Z důvodu rozsahu publikování v deníku, 
nebyly uvedeny tabulky s číselnými hodnotami a to jak pro 
vzájemné porovnání, tak výsledky měření jednotlivých ana-
lyzátorů.

Test byl zaměřen na cenově dostupné analyzátory, které 
si může pro svou osobní potřebu pořídit každý. 

Měřitelné ukazatele
 U každého analyzátoru byla provedena následující 
měření:
1.  měření metodou simulace ve třech roztocích (ethanol 

v destilované vodě) koncentračních úrovní odpovída-
jící: 0,3;  1 a 2 promile. 

2.  měření suchým plynem o koncentraci odpovídající  
1 promile

3.  měření indikace nulové hodnoty v čistém dechu, simu-
lací z destilované vody, dechem ovlivněným mento-
lovou žvýkačkou a dechem ovlivněným cigaretovým 
kouřem

4.  měření indikace hodnoty po 10 min. po požití alkoholu 
(10 ml domácí slivovice)

Hodnocení měřitelných ukazatelů:
a)  hodnotil se „rozptyl“ tří po sobě následujících měření 

(metrologicky přesnost měření, daná statistickým pa-
rametrem – standardní odchylkou, označ. SD).

b)  hodnotila se „chyba“, tj. rozdíl mezi hodnotou namě-
řenou a hodnotou referenční, (metrologicky správnost, 
matematicky absolutní odchylka, označ. ABS)  

Referenční hodnoty byly získány měřením průkazným 
analyzátorem (Draeger Alcotest 7410 Plus) ve vlastnictví 
ČMI, který je řádně metrologicky ošetřen (je kalibrovaný, 
tzn. metrologicky navázaný) a jeho výsledky jsou tudíž dů-
věryhodné.

Další použitou referenční hodnotou byla i certifikovaná
hodnota referenčního materiálu – plynu, uvedená v certifiká-
tu a pro jistotu zkontrolovaná měřením Draegerem.

Doplňujícími měřitelnými parametry byly ještě: rozsah 
měření, rozlišitelnost přístroje (kolik desetinných míst měří), 
rozměry a hmotnost.

Zkoušení bylo provedeno tak, aby jeho výsledky byly 
vzájemně porovnatelné, tj. stejná reference, stejné podmín-
ky, stejné jednotky (promile BAC – Blood Alcohol Concen-
tration) a stejný počet desetinných míst pro porovnání. 

Vysvětlení: výsledkem analyzátoru je hladina alkoholu 
v krvi zjištěná dechovou zkouškou. Používány  jsou násle-
dující měřicí jednotky:
■  mg/l BrAC (Breath Alcohol Concentration) – alkohol 

v dechu
■  ‰ BAC (promile – Blood Alcohol Concentration) – alko-

hol v krvi (hodnota je 2,1x vyšší než v dechu – v mg/l) 
■  % BAC (procenta – Blood Alcohol Concentration) – al-

kohol v krvi – používá se v USA – hodnota je 10x  nižší 
než v promile)

Všechny výsledky měření a referenčních hodnot byly 
přepočteny na jednotku promile, pokud v ní nebyly měřeny 
přímo.

Bodové hodnocení:
+++   velmi dobré     
++      dobré              
+        vyhovující      
-         špatné             

všechny výsledky jsou uváděny v ‰ (promile)

Tabulka č. 1 – výsledky měření simulací – roztokem
analyzátor CA 

1000 *

Al 

2000

Al 

2500

Al 

5000

Al 

6000

FIT ALERT

0,3 ‰ SD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,06

body ++ +++ +++ +++ ++ ++ +

ABS 0,01 0,01 0,01 0,09 0,07 0,01 0,05

body ++ +++ +++ + + +++ ++

1 ‰ SD 0,00 0,05 0,21 0,05 0,02 0,07 0,09

body + +++ + +++ +++ ++ ++

ABS 0,17 0,10 0,16 0,04 0,14 0,13 0,16

body + ++ + +++ + + +

2 ‰ SD --- 0,09 0,25 0,36 0,04 --- ---

body --- +++ + - +++ --- ---

ABS --- 0,63 0,34 0,46 0,49 --- ---

body --- - ++ + + --- ---

--- : neměří (mimo rozsah) a není hodnoceno

Komentář:
* CA 1000: analyzátor není konstruován k přesnému měře-
ní, měří v % BAC, ale má v návodu uvedenu přepočtovou 
tabulku, výsledek se zobrazuje barevnou LED diodou a od-
povídá určitým koncentračním rozsahům v mezích těchto 
limitních hodnot:
0,1; 0,3; 0,5 a 0,8 ‰ (resp. 0,01; 0,03; 0,05 a 0,08 % BAC)

Analyzátory Al 2500 a Alert se používají bez náustku 
a měření je tak ovlivněno vzdáleností od vzorku (dechu, si-
mulátoru, plynu).

ANALYZÁTORY  ALKOHOLU  V  DECHU  A  TEST  PRO  MF  DNES  
TROŠKU  ODBORNĚJI
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Kromě CA 1000 v jednotkách % BAC měří i Alert.
FIT je jediným analyzátorem, kde si uživatel může sám 

nastavit jednotky měření, na druhou stranu má omezený roz-
sah měření: od 0,15 do 1,5 ‰, koncentraci nižší než 0,15 
označí „LO“ (low) a vyšší než 1,5 % označí „HI“ (high). Po-
dobně omezený rozsah má i Alert (0,1 až 1,2 ‰, resp. 0,01 
až 0,12 % BAC).

Přístroj Al 5000 neměřil za standardních podmínek simu-
lace – nestačil průtok daný vzduchovacím motorkem, proto 
musel být vzorek hnán ústy.
Tabulka č. 2: výsledky měření plynem 

analyzátor CA 
1000

CA 
2000

Al 
2500

Al 
5000

Al 
6000

FIT ALERT

1 ‰ SD 0,00 0,05 0,05 0,00 0,04 0,04 0,05

body ++ ++ ++ +++ ++ ++ ++

ABS 0,21 0,14 0,24 0,81 0,46 0,23 0,34

body ++ +++ ++ -- - ++ +

Komentář:
Všechny testované analyzátory je doporučeno kalibrovat 

metodou simulace, tedy připraveným roztokem ethanolu ve 
vodě v simulátoru při teplotě 34°C, který je pomocí vzdu-
chového motorku vháněn v plynné fázi k připojenému ana-
lyzátoru.   

Proto metoda měřením suchým plynem byla vzata jako 
orientační a byla zejména hodnocena shoda s referenční 
hodnotou a shoda měření stejné koncentrace 1‰ suchým 
plynem a simulací z roztoku.

Přístroj Al 5000 vykazoval v tomto testování nízké hod-
noty, což přisuzujeme nízkému tlaku či průtoku vzorku plynu 
(průtok nebyl zvyšován z důvodu rovnosti podmínek měření).

Tabulka č. 3: výsledky dechu po požití alkoholu:

analyzátor Draeger
reference

CA 
1000 

CA 
2000

Al 
2500

Al 
5000

Al 
6000

FIT ALERT

měření 0,11 < 0,1 0,10 0,00 0,00 0,14 LO 0,00

ABS --- --- 0,01 0,11 0,11 0,03 --- 0,11

body --- + +++ - - ++ + +

Komentář:
U přístrojů, které mají omezený rozsah (FIT, Alert) či vý-

sledkem je rozmezí hodnot (CA 1000) nebyl rozdíl mezi na-
měřenou a referenční hodnocen, byl přiřazen bod + , neboť 
to odpovídá specifikaci přístroje.
Indikace nuly:

Ve všech případech (dech, voda, žvýkačka a cigareta) in-
dikovaly všechny přístroje výsledek „0,0“ ( FIT – „LO“). 
Tabulka č. 4: Shrnutí výsledků měření 

analyzátor CA 
1000 

CA 
2000

Al 
2500

Al 
5000

Al 
6000

FIT ALERT

pořadí 5-6 1 2-3 7 2-3 4 5-6

Pozn.: pořadí bylo určeno podle počtu (+) a (-) bodů v hodnocení
 
Měření pomocí indikačních trubiček a foukání do balónku

Bylo provedeno srovnávací měření pomocí trubiček 
v roztoku 0,3 ‰ a 1 ‰, výsledky odpovídaly návodu: limit-
ní hodnota je vyznačena a určuje hranici 0,8 ‰:

-  nižší hodnoty se zabarvují světlejší zelenou (blíž ná-
ustku),

-  vyšší hodnoty se zabarvují tmavší zelenou (blíž ba-
lónku),

-  foukání cigaretového kouře a foukání po požití 10 ml 
slivovice (referenční hodnota 0,11 ‰) vykazovalo 
shodné zabarvení – ztmavnutí světle žluté barvy (na 
tmavě žlutou až hnědou) u náustku. 

Tabulka č. 5: Neměřitelné parametry 
analyzátor CA 

1000 *
CA 
2000

Al 
2500

Al 
5000

Al 
6000

FIT ALERT

Obsluha ++ +++ ++ ++ +++ + ++

Rozměry +++ + +++ ++ ++ ++ +++

Hygiena ++ ++ +++ ++ ++ ++ +++

Balení, 

pouzdro 

- +++ +++ +++ +++ - +++

Vybavení 

(baterie)

+ +++ ++ ++ ++ - ++

pořadí 6 3-4 1-2 5 3-4 7 1-2

Komentář: 
Obsluha: hodnocena jednoduchost – jedno tlačítko, zvuko-
vá a světelná signalizace, srozumitelnost návodu (FIT použí-
vá více módů a je třeba se více seznámit s návodem), odběr 
vzorku (ubrány body u analyzátorů bez použití náustku – vý-
sledek závisí na vzdálenosti)
Rozměry: kladně hodnoceny malé rozměry a malá hmotnost 
(do kapsy), větší a těžší přístroje jako CA 2000 a Al 6000 
mohou pouze do větší kapsy (sako, kabát). 
Hygiena: kladně hodnocena větší sada náhradních náustků 
(od 2 do 5 ks), analyzátory bez náustků mají  nesporně hygi-
enickou výhodu.
Balení: kladně hodnocena přítomnost pouzdra a vhodné ba-
lení (základní popis na krabici), např. FIT a CA 1000 bez 
pouzdra.
Vybavení: baterie – vybavení bateriemi v balení (FIT ne-
měl), životnost baterií a typ (např. 9V, 2x 1,5 V AA, 2 x 
AAA), CA 2000 disponuje kabelem k připojení na autobate-
rii a alkalickou baterií 9 V.

Závěr 
Z testu vyplývají následující poznatky: 
1)  všechny testované analyzátory ukáží uživateli, že požil 

alkohol
2)  měření žádného z analyzátorů není ovlivněno žvýkačkou 

a cigaretovým dechem
3)  měření těmito analyzátory je třeba brát jako orientační (ze-

jména typ CA 1000 a typy bez náustku Al 2500 a Alert)
4)  srovnatelné výsledky s „profesionálním“ (průkazným) 

analyzátorem (např. Draeger Alcotest 7410) mají typy CA 
2000 a Al 6000.

5)  Typy s omezeným rozsahem měření, kdy číselná hodno-
ta se ukazuje až po překročení koncentrace 0,15 ‰ ne-
jsou vhodné pro použití v zemi, kde platí nulová hranice. 
Označení „LO“ garantuje, že obsah hladiny alkoholu je 
nižší než 0,15 ‰ (např. FIT) 
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6)  Použití trubiček bylo v případě našeho testu vyloženě ori-
entační a u velmi nízkých koncentrací (0,1 a 0,2 ‰) zá-
visí na individuálním posouzení (trubička trochu ztmavla 
v oblasti blízké „nule“ – to samé se projevilo  u cigareto-
vého dechu). Prokazatelné požití alkoholu se projevilo při 
hladině vyšší než 0,3 ‰.

Pokud se analyzátory používají ke kontrole zaměstnanců, 
musí mít zaměstnavatel na paměti, že:

1)  jejich použití se musí řídit vnitřním předpisem (např. 
následuje odběr krve)

2)  analyzátor by měl mít zkušební certifikát ČMI (u prů-
kazných analyzátorů certifikát schválení typu)

3)  měl by být pravidelně kalibrován (a justován) buď 
v ČMI nebo u servisní organizace (zpravidla distribu-
tor či výrobce), která vlastní simulátor ke kalibraci

4)  měl by mít v ČR zajištěnu servisní podporu (např. 
možnost výměny čidel po skončení doby jejich život-
nosti, apod.)

Příloha 
Výsledky měření jednotlivých alkoholtesterů

Vysvětlivky:
*)         referenční hodnota roztoku: 
získána měřením přístrojem Dreager 7410 Plus (vlasnictví 
ČMI, řádně kalibrován, justován a navázán pomocí certifi-
kovaných  referenčních materiálů) 
referenční hodnota plynu:  získána z certifikátu referenčního
materiálu
**) vypočtená standardní odchylka (pro 3 následná měření)
***) absolutní rozdíl mezi aritmetickým průměrem namě-
řených hodnot a referenční hodnotou Al 6000 - výsledek 
zkoušky:

Al 6000 - výsledek zkoušky:
Měření simulací 

Koncentrace roztoku 0,3 ‰ 1 ‰ 2 ‰

Referenční hodnota *) 0,29 0,97 2,04

1. měř. 0,38 1,12 2,50

2. měř. 0,33 1,12 2,58

3. měř. 0,38 1,08 2,50

Aritmetický průměr 0,36 1,11 2,53

Standardní odchylka **) 0,02 0,02 0,04

Absolutní odchylka ***) 0,07 0,14 0,49

Měření suchým plynem
Koncentrace plynu 1 ‰

Referenční hodnota *) 1,01

1. měř. 0,55

2. měř. 0,50

3. měř. 0,61

Aritmetický průměr 0,55

Standardní odchylka **) 0,04

Absolutní odchylka ***) 0,46

CA 2000 - výsledek zkoušky:
Měření simulací 

Koncentrace roztoku 0,3 ‰ 1 ‰ 2 ‰

Referenční hodnota *) 0,29 0,97 2,04

1. měř. 0,30 1,00 2,80

2. měř. 0,30 1,10 2,60

3. měř. 0,30 1,10 2,60

Aritmetický průměr 0,30 1,07 2,67

Standardní odchylka **) 0,00 0,05 0,09

Absolutní odchylka ***) 0,01 0,10 0,63

Měření suchým plynem 
Koncentrace plynu 1 ‰

Referenční hodnota *) 1,01

1. měř. 0,80

2. měř. 0,90

3. měř. 0,90

Aritmetický průměr 0,87

Standardní odchylka **) 0,05

Absolutní odchylka ***) 0,14

FIT 198A - výsledek zkoušky:
Měření simulací 

Koncentrace roztoku 0,3 ‰ 1 ‰ 2 ‰

Referenční hodnota *) 0,29 0,97 2,04

1. měř. 0,27 1,00 HI

2. měř. 0,31 1,11 HI

3. měř. 0,32 1,18 HI

Aritmetický průměr 0,30 1,10

Standardní odchylka **) 0,02 0,07

Absolutní odchylka ***) 0,01 0,13

Měření suchým plynem 
Koncentrace plynu 1 ‰

Referenční hodnota *) 1,01

1. měř. 1,24

2. měř. 1,19

3. měř. 1,28

Aritmetický průměr 1,24

Standardní odchylka **) 0,04

Absolutní odchylka ***) 0,23

AL 5000 - výsledek zkoušky:
Měření simulací 

Koncentrace roztoku 0,3 ‰ 1 ‰ 2 ‰

Referenční hodnota *) 0,29 0,97 2,04

1. měř. 0,20 0,90 2,00

2. měř. 0,20 1,00 2,80

3. měř. 0,20 0,90 2,70

Aritmetický průměr 0,20 0,93 2,50

Standardní odchylka **) 0,00 0,05 0,36

Absolutní odchylka ***) 0,09 0,04 0,46
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Měření suchým plynem 
Koncentrace plynu 1 ‰

Referenční hodnota *) 1,01

1. měř. 0,20

2. měř. 0,20

3. měř. 0,20

Aritmetický průměr 0,20

Standardní odchylka **) 0,00

Absolutní odchylka ***) 0,81

AL 2500 - výsledek zkoušky:
Měření simulací 

Koncentrace roztoku 0,3 ‰ 1 ‰ 2 ‰

Referenční hodnota *) 0,29 0,97 2,04

1. měř. 0,30 1,40 1,6

2. měř. 0,30 1,10 1,4

3. měř. 0,30 0,90 2,0

Aritmetický průměr 0,30 1,13 1,7

Standardní odchylka **) 0,00 0,21 0,25

Absolutní odchylka ***) 0,01 0,16 0,34

Měření suchým plynem 
Koncentrace plynu 1 ‰

Referenční hodnota *) 1,01

1. měř. 0,80

2. měř. 0,70

3. měř. 0,80

Aritmetický průměr 0,77

Standardní odchylka **) 0,05

Absolutní odchylka ***) 0,24

Alert - výsledek zkoušky
Měření simulací 

Koncentrace roztoku 0,3 ‰ 1 ‰ 2 ‰

Referenční hodnota *) 0,29 0,97 2,04

1. měř. 0,2 1,2 +0,12%BAC

2. měř. 0,2 1,2 +0,12%BAC

3. měř. 0,3 1,0 +0,12%BAC

Aritmetický průměr 0,24 1,13

Standardní odchylka **) 0,06 0,09

Absolutní odchylka ***) 0,05 0,16

Měření suchým plynem 
Koncentrace plynu 1 ‰

Referenční hodnota *) 1,01

1. měř. 0,7

2. měř. 0,6

3. měř. 0,7

Aritmetický průměr 0,67

Standardní odchylka **) 0,05

Absolutní odchylka ***) 0,34

Výsledky jsou přepočítány z % BAC na ‰ BAC (0,1 % = 1 ‰)

CA 1000 - výsledek zkoušky:
Měření simulací 

Koncentrace roztoku 0,3 ‰ 1 ‰ 2 ‰

Referenční hodnota *) 0,29 0,97 2,04

1. měř. ≤ 0,3 ≥ 0,8 mimo rozsah

2. měř. ≤ 0,3 ≥ 0,8 mimo rozsah

3. měř. ≤ 0,3 ≥ 0,8 mimo rozsah

Aritmetický průměr ≤ 0,3 ≥ 0,8 mimo rozsah

Standardní odchylka **) 0,00 0,00

Absolutní odchylka ***) 0,01 0,17
 
Měření suchým plynem 

Koncentrace plynu 1 ‰

Referenční hodnota *) 1,01

1. měř. ≥ 0,8

2. měř. ≥ 0,8

3. měř. ≥ 0,8

Aritmetický průměr ≥ 0,8

Standardní odchylka **) 0,00

Absolutní odchylka ***) 0,21

Výsledky jsou přepočítány z % BAC na ‰ BAC (0,1 % = 1 ‰

♦  ♦  ♦

Aktuální nabídku 
digitálních 
detektorů 
alkoholu 
naleznete
na www.altest.cz

Dovoz, distribuce a servis digitálních detektorů alkoholu, 
maloobchod a velkoobchod: 

ALTEST - Jiří Mrnuštík, Herčíkova 6, 612 00 Brno, Česká republika 
tel.: 541 210 101, mob.: 603 427 912, 603 180 831

fax: 541 249 191, e-mail: info@altest.cz

Při objednání uveďte heslo „METROLOGIE“  
a získáte slevu 5% z celkové ceny objednávky !


