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Anotace 

Diplomová práce řeší problematiku práce v hyperbarickém prostředí při ražbě tunelovacím  

strojem TBM. Na počátku je popsána stavba prodloužení trasy A pražského metra, použitá 

technologie ražby a geologická stavba lokality nového úseku metra se zdůvodněním 

potřeby práce v hyperbarickém prostředí. V další části práce je technický  popis samotné 

technologie TBM hlavně ve vztahu k práci v přetlakovém režimu. Jsou zde představeny  

různé  činnosti a práce prováděné v hyperbarickém prostředí  a s nimi spojená  rizika. Dále 

jsou popsány možné mimořádné události, ke kterým může při těchto pracích dojít. 

Diplomová práce řeší zvládnutí různých havarijních situací s použitím záchranných 

zařízení, speciálně použití mobilní hyperbarické komory DK II s její technický popis. V 

závěru se práce zabývá postupem při záchranných akcích a jejich praktickým nácvikem.  

 

Klíčová slova 

Ražba tunelovacím strojem TBM, technologie TBM, hyperbarické prostředí,  havarijní 

situace, mobilní hyperbarická komora  

 

Summary 

This thesis addresses the issue of work in the hyperbaric environment during the 

excavation of TBM tunneling machine. At the beginning is described the construction of 

the extension of the Prague metro, used technology excavation and geological structure 

lokolaity new metro section, the justification needs work in the hyperbaric environment. 

The next section is a technical description of the technology itself TBM mainly in relation 

to activities carried out in the hyperbaric environment. It presents a variety of activities and 

work carried out in hyperbarikém environment and risks that are not connected, the 

possibility of different emergencies that may occur during this work. Furthermore thesis 

addresses the mastery of various emergency situations using safety equipment, specifically 

the use of mobile hyperbaric chamber DK II with its technical description. In conclusion, 

the work zavlastními possible rescue actions and practical training. 
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Coinage with tunneling machine TBM, TBM technology, hyperbaric environment, 

emergency situation, mobile hyperbaric chamber 
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Úvod 

 

Cestující veřejnost oprávněně očekává, že kvalita veřejné dopravy se bude neustále 

zkvalitňovat. Nové a moderní dopravní prostředky, telekomunikační zabezpečení, 

spolehlivost, to jsou jen některé základní požadavky. Hlavní město Praha již několik 

desítek let buduje městskou dopravu, která je stále předmětem kritiky občanů. Pro ulehčení 

povrchové dopravy již několik desítek let funguje metro. Poslední roky ale prokázaly, že 

jeho kapacitní možnosti jsou vyčerpány a bylo proto nutné hledat další efektivní řešení, jak 

dopravu nejen zmodernizovat, ale především zrychlit a odlehčit zároveň vytíženému středu 

města od autobusové a tramvajové dopravy. 

Po několika letech jednání všech zainteresovaných institucí bylo rozhodnuto 

prodloužit trasu A. Návrh nebylo jednoduché projednat, protože se ukázalo, že je nutná 

změna územního plánu. Po jeho schválení se trasa rozšířila směrem na  trasu Dejvická - 

Červený Vrch – Veleslavín – Petřiny – Motol - Bílá Hora – Dědina - Dlouhá Míle – Letiště 

Ruzyně s možností větvení za stanicí metra Bílá Hora do směru Řepy – Zličín s vazbou na 

depo Zličín  trasy B metra.  Přípravné práce si vyžádaly několik let, protože bylo nutné 

především velmi podrobně prozkoumat geologické poměry a navíc respektovat urbanizaci 

města.  Metro se stalo symbolem pražské dopravy, ale také terčem časté kritiky, protože se 

ukázalo, že rozložení jeho tras již nevyhovuje současným požadavkům. 

Na otázku, proč jako téma diplomové práce byl vybrán rozvoj metra a prodloužení 

trasy A , je snadná odpověď. Nejsem zaměstnancem Pražského dopravního podniku, ale 

zaměstnancem Hlavní báňské záchranné stanice Praha, organizace, která se podle 

legislativy a řady dalších významných dokumentů podílí v případě potřeby na záchraně 

lidských životů, kteří pracují v podzemí na ražení chodeb a dalších pracovních činnostech.     

O práci záchranářů veřejnost většinou dozví v případě konkrétní havárie. Práce 

záchranářů je velmi těžká a odpovědná, také oni často riskují své životy, aby pomohli 

jiným. Je to jejich práce, vybrali si ji. 

Pražské metro za roky své existence přepravilo miliony cestujících. To, co stačilo ke 

spokojenosti cestujících dříve, nyní nestačí. Veřejnost je náročnější, chce také více 

informací. Také autor diplomové práce jako záchranář chtěl vědět více a z tohoto důvodu 

si téma o rozšiřování trasy A vybral. Zajímá ho nejen vlastní práce jiných zaměstnanců 

v metru, ale především podmínky, úkoly a další povinnosti Hlavní báňské záchranné 
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stanice Praha. Pro vypracování práce  bylo nutné vyhledat a analyzovat  zdroje řešení. Byly 

použity především interní a externí dokumenty firem, které se na výstavbě prodloužené 

trasy metra podílejí. Zejména bylo nutné využít odborné časopisy s příspěvky, většinou 

doplněné fotografiemi a  kresbami. Druhým největším  zdrojem byly odborné příspěvky 

záchranářů, kteří mají své úkoly a povinnosti při výstavbě metra stanoveny  legislativou.   

Cílem této diplomové práce bylo popsat technologii ražby TBM ze zvláštním 

zaměřením na práci v přetlakovém režimu, vyspecifikovat její rizika a souhrnně popsat 

proces přípravy všech zúčastněných složek na první nasazení  této technologie v České 

republice. 
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1  Prodloužení trasy A v Praze 

 

1.1 Důvody prodloužení metra trasy A 

        Magistrát hlavního města Prahy mnoho let diskutoval o tom, že Praha nemá 

vyhovující dopravní strukturu zejména s ohledem na okrajové části města a také směrem 

na letiště Václava Havla v Ruzyni. Nejcitelněji se chybějící posílení dopravní obslužnosti 

projevuje na kvalitě dopravní obsluhy severozápadního okruhu města. Je zabezpečována 

tramvajovou a autobusovou dopravou, což ale způsobuje přetížení stávajících linek a 

výrazné zpomalení dopravy v této exponované části města. Z tohoto důvodu se již od roku 

2007 rada města vážně zabývala tématem dalšího zkvalitnění a zefektivnění dopravy v této 

části města, především protažení metra trasy A. První úsek mezi dnešní stanicí Dejvická 

(tehdy Leninova) a náměstím Míru byl otevřen 12. srpna 1978. Od té doby do dalšího 

projednávání možnosti prodloužení trasy A do Prahy-Motol uplynulo téměř třicet let.  

Několik let se  diskutovalo o nutnosti přijetí nové dopravní politiky zejména směrem 

do Motola, protože se jedná o městskou část, která, díky problémům v dopravní 

obslužnosti,  si vyžadovala zásadní řešení. O zahájení prací rozhodl Magistrát hlavního 

města Prahy v roce 2007.1 Tohoto dne Rada hl. m. Prahy projednala zprávu o přípravě 

realizace prodloužení trasy „A“ metra za stanicí Dejvická. Rada potvrdila prioritu tohoto 

záměru včetně výhradního nároku na finanční prostředky s tím, že budou zajištěny finanční 

prostředky z fondů Evropské unie.2 „Současně byl důvodem záměru přesunout současný 

koncový bod (terminál) trasy A metra ze stanice Dejvická do vhodnější, urbanisticky méně 

exponované, lokality směrem k okraji města“.  Po změně územního plánu následná 

varianta řešení představovala trasy Dejvická - Červený Vrch – Veleslavín – Petřiny – 

Motol - Bílá Hora – Dědina - Dlouhá Míle – Letiště Ruzyně s možností větvení za stanicí 

                                                 

1 Magistrát hl. m. Prahy. Usnesení č. 1288 z 28. srpna 2007 
2 Celkové náklady  32,72 miliard korun. Primárním – ne však dostačujícím – zdrojem financování, budou 

prostředky z evropských fondů. Na období do roku 2015 lze na výstavbu metra získat částku 290 mil. Euro 

(dle současného kurzu tedy cca 7,3 mld. Kč) v rámci priority 5 Operačního programu Doprava, která bude 

dle rozhodnutí Vlády ČR pojímána jako dotace ze státního rozpočtu. Nad rámec těchto finančních prostředků 

je ovšem na období let 2009-2018 nezbytné zabezpečit dalších 30,7 mld. Kč v případě realizace celé trasy, 

nebo 12,1 mld. Kč pro část v rozsahu Dejvická – Motol (úseky V.A1 a V.A2) pro období 2009-2014. 
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metra Bílá Hora do směru Řepy – Zličín s vazbou na depo Zličín  trasy B metra (Rejdal, 

2010). 

Tabulka 1 Plánované termíny a realizace stavby 

Fáze investičního procesu zahájení ukončení 

Vypracování ověřovací studie souboru stavby   10/2007 

Vypracování a schválení přípravné dokumentace k územnímu rozhodnutí 03/2007 11/2007 

Vypracování a schválení projektové dokumentace 07/2008 ke stavebnímu povolení 11/2008   

Zahájení stavebních řízení a právní moc základních 07/2009 01/2010 

Stavebních povolení stavby (SP nabyla účinnosti tj. jsou vykonavatelná k 30. 9. 2009)     

Zadání zakázky na dodávku stavební části 04/2009 12/2009 

Realizace stavební části 12/2009 12/2014 

Předstihové práce technologické části-výběr 2010 2011 

Technologická část výběr zhotovitele 2010 2011 

Realizace technologické části stavby 2011 2014 

Zdroj: http://strategickeprojekty.dpp.cz/metro/trasa-a/popis-projektu 

 

Projekt dále zahrnuje specifikace důvodů volby tohoto postupu a důvody výběry 

směru prodloužení trasy A.  

 významný pokles zátěží na tramvajových radiálních trasách (Evropská -70%, Na 

Petřinách -70%, Plzeňská -22%),  

 útlum významu autobusové dopravy PID v severozápadním segmentu Prahy (území 

dotčeném změnou) na úroveň místní návazné obsluhy (ul. Evropská v úseku Červený 

Vrch-Dejvická -95% zátěží; pokles zátěží v Patočkově ul. cca o 40%),  

 útlum regionální a dálkové autobusové dopravy v souvislosti s vybudováním 

přestupního terminálu na Dlouhé Míli,  

 možnost ukončení části linek městské a příměstské autobusové dopravy v terminálu 

Veleslavín  - redukce počtu autobusových spojů projíždějících Vítězným náměstím            

o cca 50% atd.   

 nárůst přepravních zátěží na autobusové tangentě ve vazbě na stanici metra  Motol             

v ul. Kukulova +43 %, spádová území Řepy a Jihozápadní město . 
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1.2  Technické řešení trasy 

S ohledem na morfologii terénu a urbanizaci města bylo technické řešení trasy navrženo 

jako převážně ražené. Staniční tunely jednolodních  a trojlodní stanice technologií NRTM 

(nová rakouská tunelovací metoda), přičemž jsou využity trhací práce. To umožňuje 

využití nákladních vozidel pro transport rubaniny a nemusí se budovat těžní šachty. 

Jednokolejné traťové tunely jsou prováděny technologií TMB (Tunel Boring Machin), při 

které jsou využity moderní tunelovací stroje. V menší míře je využívána technologie 

NRTM (DPP, 2008). Tabulka 1 dává přehled o základních technických parametrech. 

 

Tabulka 2 Základní technické údaje o metru trasy A .V 

stavební délka úseku  6134 m 

úsek ražeb NRTM 1551 m 

úsek ražeb TBM  2 x 4177 m 

hloubené traťové tunely  189 m 

hloubená stanice Motol  217 m 

maximální podélný  sklon  39,5 ‰ 

počet stanic 4 

ražené stanice  Petřiny, Červený Vrch, Veleslavín 

hloubená stanice  Motol 

předpokládaná doba jízdy  Dejvická–Motol 7,5 min. 

Zdroj: Metrostav. 

 

           Obrázek 1  Rozdělení jednotlivých úseků metra trasy A.V 

                                  Zdroj: http://www.metroweb.cz/metro/BUDOUCNOST/A/schema1.jpg 
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První práce byly zahájeny v dubnu 2010 a stavba bude uvedena do provozu v roce 

2014. Všechny podzemní stanice (až na Motol)  a dvoukolejné traťové tunely  budou 

raženy Novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM). Ostatní tunely budou jednokolejné 

a ražené dvěma plnoprofilovými razícími štíty – technologií TBM-EPB.  Ve světě se 

používá na přibližně 80 % nově budovaných tunelů (Metrostav, 2011). 

Přestože byly před zahájením výstavby prodloužení trasy prováděny geologické a 

další průzkumy, v průběhu vlastní výstavby bylo nutné provést některé zásadní technické 

změny. Například u stanice Červený Vrch bylo zjištěny oproti původním výsledkům 

průzkumu zhoršené geotechnické parametry horninového masivu v oblasti stanice a 

možnosti výskytu poklesů, které by se mohly projevit na povrchových objektech 

(Metrostav, 2011). 

„Trať A pražského metra ve svém prodloužení prostupuje jako dopravní osa  

severozápadním sektorem Prahy. Navazuje na současnou konečnou stanici Dejvická, pod 

Evropskou ulicí stoupá západním směrem k úpatí hřbetu Červeného vrchu a Hanspaulky, 

ve Vokovickém sedle se stáčí k jihu a prostupuje od severu Bělohorskou terasu s ostrohem 

Petřin a vyúsťuje pod jižními svahy Motolského údolí. Prochází tedy složitou konfigurací 

terénu, která předurčila uspořádání tratě jako převážně hlubinné s raženými mezistaničními 

úseky i stanicemi  (Dopravní podnik, Praha, 2013). 

 

1.3  Geologická stavba lokalit 

 

Červený vrch 

Na přelomu roku 2010 a 2011 začaly probíhat výkopové, razičské a stavební práce na 

prodloužení metra trasy A ze stanice Dejvická do stanice Červený vrch. Podle odborníků 

se jednalo o mimořádně zajímavou oblast Červeného vrchu v Praze-Vokovicích. Proto ji 

postupně zkoumalo několik geologů, kteří své poznatky shrnuli do odborných prací (Budil 

a kol. (20033a, 2003b), Chlupáč (2003) výkopy a štoly k budoucímu metru tak byly 

hloubeny v mimořádně významné oblasti. Ve výkopu pod Červených vrchem se nacházejí 

monotónní partie šáreckého souvrství, tvořenými velmi dobře štípatelnými, převážně 

jednozrnnými prachovci až břidlicemi převážně černošedé barvy (Kraft a kol., 2011, s. 22). 

„Stanice Červený Vrch je lokalizována do prostoru mezi křižovatkami ulic Evropská a 
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Horoměřická a Evropská a Kamerunská pod Evropskou ulicí. Je navržena jako jednolodní, 

ražená s ostrovním nástupištěm v hloubce 28,6 metru pod terénem, s jedním výstupem 

prostřednictvím eskalátoru do podzemního vestibulu, s podchodem pod Evropskou ulicí 

poblíž křižovatky s ulicemi Horoměřickou a Liberijskou, s přestupem na místní autobusové 

linky a na tramvaj. 

 

 

Obrázek  2  Pohled na čelbu štoly na staničení 188 m tektonicky silně narušenými jílovci 

Zdroj: KRAFT, Petr, a kol.  Zpráva o předběžné geologické dokumentaci dočasných 

odkryvů stavby metra linky A na Červeném   vrchu v Praze-Vokovicích. 2011, s. 21 

 

Druhý bezpečnostní výstup s dvojicí výtahů je veden přímo z nástupiště do nového 

podchodu pod Evropskou ulicí u ulic Arabská a Kamerunská“ (Dopravní podnik hl. m 

Prahy, 2013).  Podmínkou bezproblémové ražby metra trasy A byl důkladný průzkum  celé 

lokality z hlediska geologického. Prováděný průzkum lze dokumentovat na případu první 

trojlodní stanice pražského metra Veleslavín, jejíž výstavba byla navržena metodou 

NRTM. Již od 15. září 2010 musela být   prováděna při každém postupu ražby (povinné 

zpravidla po jednom metru) geologická a inženýrskogeologická dokumentace čelby. To se 

také týkalo všech dílčích stavebních objektů, tj. přístupových štol, větracích šachet, 

výtahových šachet, výhybny, eskalátorového tunelu, vestibulu a vlastní stanice (Bican, 

Chamra et al., 2012). 
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Stručná charakteristika území – Veleslavín, Petřiny, Motol 

 „Geologická charakteristika: Izolované skalní výchozy v jejichž podloží leží šikmo 

ukloněné ordovické břidlice (záhořanské a králodvorské souvrství), na nich diskordantně 

spočívají vodorovně uložené sedimenty perucko-korycanského souvrství (cenoman, křída). 

 

 

                       Obrázek 3 Portál trojlodní ražené části stanice Nádraží Veleslavín v období 

ražby středního tunelu (leden 2013) 

Zdroj: Andrzej Przybyla 

 

Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská 

oblast (bohemikum) - Barrandien, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity 

- křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj. Hornina: 

pískovec, opuka, břidlice“ (Zelenka, 1993, Steinová, 2009). Jak ukazuje obr. 4   

Geologické a hydrogeologické podmínky jsou značně variabilní. Předkvartérní podklad je 

tvořen horninami paleozoika (např. jílovitými břidlicemi, křemenci), zastoupeny jsou 

horniny mesozoika (svrchní křídy). 

 

Obrázek 4 Geologický profil trasy I. část Motol - Veleslavín 

                                      Zdroj: KUŇÁK, Josef a kol., 2011, č. 4, s 
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„V okolí stanice Motol vystupuje zpod křídy liteňské souvrství siluru. Další horniny 

předkvartérního podkladu jsou mesozoického stáří a náleží k svrchní křídě, konkrétně se 

jedná o souvrství perucké, korycanské a bělohorské. Tyto horniny jsou zastoupeny jíly a 

jílovci s uhelným pigmentem, pískovci, slepenci a ve svrchních partiích slínovci. Kvartérní 

pokryv představují zejména deluviální, deluviofluviální, eolické a fluviální terasové 

sedimenty.  

Poměrně zarážející je informace, že v letech 2007-2008 byl proveden malý rozsah 

průzkumných prací (pouze 21 průzkumných vrtů na cca 6,2 km trasy (pokyn objednavatele 

stavby). Přitom bylo poukazováno na nepříznivé geotechnické podmínky. „V průběhu let 

2010 až 2012“, tedy po zahájení prvních razících a výkopových prací, byla proto pro 

doplnění informací o geotechnických podmínkách výstavby v rámci celé trasy metra V. A 

postupně provedena řada doplňkových inženýrskogeologických a geofyzikálních 

průzkumů“ (Tlamsa a kol., 2012, s. 17). 
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2 Popis TMB – Tunnel Borign Machin 

2.1  Popis razícího komplexu se zaměřením na přetlakovou část  

Při výstavbě metra byla využívána technologie TBM. Touto technologií byla v Pražském 

metru realizována většina ražeb. Používalo se plnoprofilových tunelovacích strojů sovětské 

výroby bez možnosti ražby v přetlaku.  Jedná se o technologii, která minimalizuje rizika, 

maximalizuje výkon, přičemž je stroj možné využívat při rozrušování různých hornin. 

  

 
Obrázek  5 Schéma TMB 

Zdroj: Metrostav 

 

Stroje TBM-EPBS byly na výstavbu metra V.A nasazeny z několika důvodů.  

Prvním důvodem byla ekonomika. S ohledem na geologické podmínky, požadavky na 

rychlost výstavby a především délce tunelů, které bylo nutné vyrazit, byl zvolen typ štítu 

EPBS, protože se již dříve prokázalo, že je nejekonomičtější variantou ražby tunelu 

(v nedávné minulosti byly používány plnoprofilové razicí stroje s velkým úspěchem i na 

dolech OKR).   

Druhým důvodem byla projektovaná trasa. Geologický průzkum prokázal, že trasa 

vede mělce pod terénem, a to zvláště v úseku mezi Červeným vrchem a stanicí Dejvickou, 

takže musely být brány do úvahy objekty, které jsou náchylné na případné poklesy 

povrchu.  
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Třetím důvodem byly hydrogeologické podmínky. Ražba probíhala pod hladinou 

podzemní vody přítoky do 10l/sec.  

Čtvrtým důvodem byly geologické podmínky. Ražba probíhala v horninách 

s vysokou pevností v tlaku až v zeminách s nízkou pevností. Výrobce, který tento štít 

navrhl, doporučil využití do soudržných hornin a do hornin s obsahem jílovité složky. 

Horniny je možné použít do odtěžovací komory jako médium schopné kompenzovat zemní 

tlak vyvozovaný na čelbě.  

 

Popis stroje 

Zeminové štíty mají průměr řezné hlavy 6080 mm,  délka stroje je více než100 metrů, váha 

téměř 900 tun. Řeznou hlavu tvoří tří celky, což usnadňuje demontáž. V ocelovém tubusu 

jsou namontovány hlavní technologické části, například hnací motorová jednotka, sestava 

pístů posouvající štít dopředu, šnekový dopravník na dopravu rozpojené rubaniny, 

přetlakové komory pro možnost provádět opravy a údržby řezné hlavy v přetlaku vzduchu 

a erektor sestavující prefabrikované segmentové ostění. Při ražbě se štítový komplex 

posouvá dopředu a za ocelovým tubusem zůstávají hotové prstence železobetonového 

ostění tj. v délkovém měřítku hotový tunel.  

 

 Štít.

1. Řezná hlava

2. Buben naplněný rubaninou 

3. Tlaková štena (odděluje od atmosf. tlaku).

4. Písty. 

5. Šnekový podavač. 

6. Erektor pro segmenty.

7. Segmenty prstence.  
Obr. 6 Axonometrický řez zeminovým štítem 

Zdroj: ROSSLER, Karel.  Prezentace stroje a součástí, 2009, s. 6. 
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Princip ražby stroji TBM EPB 

V průběhu volby a příprav ražby bylo nutné rozhodnout o tom, jaký způsob ražby bude 

použit. Karin Bäppler, zástupce společnosti Herrenknecht AG, která razící štít vyrobila, 

konstatoval, volbu metody ovlivnila konfigurace terénu a vysoký stupeň urbanizace. Proto 

byla pro téměř celý rozsah stavby „ použita technologie ražených tunelů. Celkem 5,7 km 

ražeb dvoutrubních jednokolejních traťových tunelů od Vítězného náměstí do Motola bude 

provedeno a opatřeno ostěním s pomocí dvou zeminových štítů Herrenknech o průměru 

6,1 metru. Tři nové stanice metra (Červený vrch, Veleslavín a Petřiny se budou razit, 

zatímco Motol se bude budovat v otevřené jámě. 

 „Princip ražby stroji TBM EPB je založen na rozpojování horniny na čelbě tunelu 

(1) pomocí řezných nástrojů, umístěných na rotující řezné hlavě (2). Rozpojená hornina 

pak prochází přes otvory v řezné hlavě do odtěžovací komory (3), kde se promíchává s již 

rozpojenou rubaninou (obr. 6). Tlaková síla od tlačných válců je pak přenášena do 

rozpojené rubaniny prostřednictvím tlakové přepážky (4). Tím brání nekontrolovanému 

pronikání rubaniny z čelby tunelu do tlakové komory. Rovnovážného stavu je dosaženo, 

jakmile rozpojená rubanina v odtěžovací komoře brání samovolnému pronikání rubaniny 

do odtěžovací komory stroje, které je způsobeno horninovým a hydrostatickým tlakem na 

čelbě tunelu. Horninový tlak na čelbě tunelu pak zhruba odpovídá tlaku ve zbytku 

odtěžovací komory. Jestliže pak roste tlak vyvolaný rozpojenou rubaninou v tlakové 

komoře stroje během vyrovnávání tlaků, rubanina v odtěžovací komoře a hornina na čelbě 

tunelu dále konsoliduje, což může způsobit otřesy před štítem. Pokud je však tlak v komoře 

snižován, může rubanina před řeznou hlavou stroje pronikat do odtěžovací komory stroje a 

způsobovat sedání povrchu nad strojem TBM. Snahou je, aby výsledné ovlivnění 

zeminového prostředí v okolí stroje a povrchu nad strojem TBM bylo minimální. 

Rozpojená rubanina je z odtěžovací komory dopravována pomocí šnekového dopravníku 

(6) do tunelu na tunelový pás, kde je již atmosférický tlak. Řezná hlava, odtěžovací 

komora a pohon řezné hlavy jsou pak spojeny v jeden kompaktní celek, doplněný                            

o přetlakovou část, což je přetlaková komora, sloužící pro adaptaci pracovníků na zvýšený 

tlak v případě nutnosti opravy řezné hlavy a výměny řezných nástrojů v přetlaku. Tento 

kompaktní celek (štít) po obvodě doplňují dvojice tlačných hydraulických pístů (5), které 

se vysouvají a opírají o poslední zbudovaný prstenec segmentového ostění a tím posouvají 

celý komplex stroje i se závěsem vpřed“ (Cyroň, Ivor a kol., 2010, s. 16). Řezná hlava, 
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odtěžovací komora a pohon řezné hlavy jsou spojeny v kompaktní celek doplněný                   

o přetlakovou část. Tento kompaktní celek (štít) po obvodě doplňují dvojice tlačných 

hydraulických válců, které se vysouvají a opírají o poslední zbudovaný prstenec 

segmentového ostění a tím posouvají celý komplex stroje i se závěsem vpřed.  

O pohon řezné hlavy se stará šest hydraulických motorů s příkonem 1200 kW. 

Šestnáct dvojic hydraulických pístů generuje maximální přítlak na čelbu o velikosti 39000 

kN. Závěs stroje je s touto motorovou částí stroje spojen ocelovou konstrukcí v podobě 

mostu. K montáži ostění slouží vakuový erektor, dopravující jednotlivé segmenty ostění do 

správné pozice. Za mostem se nachází řídicí kabina a další nezbytné prvky, jako například 

pásový dopravník, který probíhá celým komplexem závěsu stroje (Metrostav, 2013a). 

Problém byla také odtěžení rubaniny. Původně se počítalo s tím,že bude zabezpečena 

pomocí kolejové a svislé dopravy. Kolejové vozy měly být vytaženy pomocí portálových 

jeřábů a vysypány na mezideponii. „Vzhledem k hloubce šachty 27 metrů se jednalo o 

časově velice náročnou a z pohledu nutnosti strojního vybavení i o poměrně nákladnou 

operaci. Po zvážení všech možných kombinací volby nosného odtěžovacího média bylo 

nakonec jako nejlepší řešení zvoleno použití dopravníkových pásů přímo od štítu a dále 

kontinuálně v celé délce tunelů až na povrch s výsypem na mezideponii“ (Šebesta a kol., 

2010, s. 5) 

 

 

              Obrázek 7 První třetina razícího stroje 

CYROŇ, D. a kol. Ražba jednokolejných tunelů na metru V. A technologií TBM EPB, 2011, s. 17. 
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 „Při stavbě jako je metro, které musí v nevyhnutelných případech procházet 

nestabilním, popřípadě zvodněném prostředí, je na stroji připraven rozvod bentonitu, který 

lze načerpat do odtěžovací komory a před řeznou hlavu i do prostoru mezi výrub a štít. 

Taktéž je možnost použití injektážních směsí. 

 

S jeho pomocí je  eliminováno rozvolňování výrubu a případné následné sedání 

povrchu“ (Cyroň, Ivor a kol., 2010, s. 16). Pro každý štít jsou potřeba čtyři osmičlenné 

posádky, složené z profesně zdatných lidí – nejlépe středoškoláků, popřípadě i 

vysokoškoláků s jazykovými a počítačovými znalostmi. TBM řídí pilot, v jehož kabině, 

umístěné v polovině stroje, se sbíhají všechna data o příkonech i výkonech zařízení. Podle 

nich pilot volí optimální rychlost postupu štítu. Všichni ostatní v posádce mají sice svou 

specializaci, ale také se musí umět vzájemně zastoupit. Pro oba štíty je na stavbě ještě 

společný tým asi 12 lidí, který zajišťuje logistiku (Metrostav, 2013 b). „Při použití strojů 

TMB je návrh logistiky pro konečný úspěch ražby zcela zásadní. Navržená kombinace 

technologických zařízení a vlastní logistiky ražeb je světově unikátní a do roku 2010 

nebyla nikde použita“ (Cyroň, Ivor a kol., 2010, s. 16). 

 

2.2 Údržba řezného orgánu v hyperbarickém prostředí 

Razící štít TBM-EPBS se skládá z řezné hlavy, za kterou je umístěna odtěžovací komora. 

Dále následuje systém tlakových komor – komora pracovní, hlavní (dekompresní) 

a předkomora. Před řeznou hlavou a tím současně i v odtěžovací komoře je možno 

v případě potřeby vytvořit přetlak, který zajišťuje stabilitu raženého horninového masívu. 

Tento přetlak je zajišťován tlakováním komory vzduchem. Hodnota pracovního přetlaku 

v odtěžovací komoře se řídí aktuální geologickou situací, ve které se razící štít nachází. 

Pracovní přetlak, který je možno v odtěžovací komoře vytvořit, je maximálně 3,5 baru, 

celkový tlak je 4,5 baru (Przybyla, 2013). 
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Obrázek  8 Výroba stroje v Německu 

Zdroj:Ladislav Konvička. 

 

Zaměstnanci, kteří se podílejí na ražení tunelů, pracují v určitém omezení, které se 

týká zejména podmínek práce umožňující snadné dýchání. Stroje pracují v přetlakovém 

režimu, což umožňuje systém přetlakových komor. Hodnota pracovního přetlaku 

v odtěžovací komoře se řídí aktuální geologickou situací. Výrobu stlačeného vzduchu 

zajišťuje na povrchu kompresorová sestava KAESER.  

 

Obrázek  9 Kompresorová jednotka KASER 

Zdroj: Adrzej Przybyla 

 

Při ražení může dojít k situaci, že je nezbytné vyměnit nebo opravit řezné nástroje 

v průběhu ražby, tedy v době, kdy je přetlak v odtěžovací komoře. Oprava je nezbytná, 

pracovníci musí do přetlaku vstoupit a provést potřebné úpravy.  

Přestože jsou zachovávána veškerá bezpečnostní opatření, může dojít k mimořádné 

situaci, většinou pracovnímu úrazu. Z tohoto důvodu je předpisy uloženo, že na pracovišti 



 16 

musí být vždy přítomen lékař a zároveň mobilní přetlaková komora. Všechny subjekty, 

které se na  pracích výstavby metra podílejí, znají dobře své povinnosti stanovené 

předpisy. Práce v přetlaku provádí a zajišťuje pracovní skupina, jejíž složení je stanoveno  

v „Příkazu k provedení práce v přetlaku“ podle aktuální potřeby a charakteru prací. 

V předpisu jsou stanoveny pracovní povinnosti. Pro práci v přetlaku je nutné zachovávat 

bezpečnostní pravidla, se kterými jsou zaměstnanci seznámeni. Způsobilost k práci je 

výrazně ovlivněna akutním zdravotním stavem. V předpisech jsou přesně definována 

zdravotní omezení. Je přísně nařízeno, že aktuální zdravotní stav, jeho změny a subjektivní 

pocity je nutné konzultovat před vstupem do přetlaku s lékařem.  

Z důvodů bezpečnosti práce je zaměstnancům Metrostavu stále k dispozici Hlavní 

báňská záchranná stanice Praha, a. s. a  dále Kűbeck, s. r. o., které po stránce bezpečnostní 

zajišťují řízení činnosti v přetlaku, zejména obsluhu předkomory a hlavní komory na stroji 

TBM, zajištění a obsluhu mobilní přetlakové komory, organizaci vstupu a pobytu 

pracovníků v přetlaku,  řešení mimořádných událostí a zdravotní zabezpečení zaměstnanců 

stavby. 
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3  Mobilní barokomora DK 2 

3.1 Popis zařízení 

 HBZS Praha je vybavena mobilní hyperbarickou komorou DK II, umístěnou 

v transportním kontejneru. V kontejneru je instalováno osvětlení a topení pro případné 

použití komory přímo v kontejneru. Dále je součástí kontejneru, kromě vlastní komory, 

i stabilní baterie 6 vzduchových lahví o objemu 50 litrů a tlaku 300 barů a 2 kyslíkových 

lahví o objemu 40 litrů a tlaku 200 barů.  

 

 

          Obrázek 10 Mobilní dekompresní komora DK II 

Zdroj: Andrzej Przybyla 

 

V kontejneru je také základní lékařské vybavení pro zásah. Hyperbarická komora 

DK II se skládá z předkomory a hlavní komory. Je plněná vzduchem a maximální pracovní 

přetlak je 10 barů. Hlavní komora je dvoumístná a je vybavena dvěma plicními 

automatikami pro dýchání kyslíku. Dále je předkomora i hlavní komora samozřejmě 

vybavena komunikací a osvětlením s vlastním zdrojem elektrické energie. Komora 

je upevněna v transportním rámu, ve kterém může být po speciálních pojezdech vytažena 

z kontejneru a následně jeřábem přemístěna na požadované místo (Przybyla, 2013). 
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K rámu jsou připevněny dvě vzduchové 50 litrové lahve tlakované na 300 barů a šest 

kyslíkových 10 litrových lahví tlakovaných na 150 barů. Tyto lahve jsou používány během 

transportu postiženého v komoře. V montážní jámě je rám s komorou připevněn na vozidlo 

sloužící pro přepravu tibinek (MSV = Multiservise Vehicle) pomocí speciálního úchytu. 

Na tomto vozidle je komora dopravena co nejblíže k čelbě, to je do vzdálenosti 30 metrů 

od razicí hlavy štítu. Barokomora je napojena na místní rozvod vzduchu s tlakem                      

6 - 7 barů. Ideální je napojení na rozvod dýchacího vzduchu. Pokud by byl k dispozici 

pouze technický vzduch, jeho použití je možné, protože do napouštěcího potrubí mobilní 

barokomory je vřazena kaskáda filtrů, která zajistí úpravu vzduchu na potřebnou kvalitu. 

 

 

Obrázek 10  Mobilní barokomora DK II v transportním rámu 

Zdroj: Andrzej Przybyla 

 

 

Vzduch je používán při tlakování barokomory přímo na stanovišti v tunelu. Pokud by 

došlo  z  jakéhokoliv důvodu k přerušení dodávky vzduchu z místního rozvodu, jsou vždy 

v pohotovosti vzduchové láhve umístěné v rámu pod komorou. Tím je zaručena 

nezávislost a spolehlivost barokomory pro použití v těchto nezvyklých podmínkách 

(Przybyla, 2013). 

 

 

 

 

http://www.zachranar.cz/wp-content/uploads/2013/01/1.jpg
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Obr. 11 MK na transportním voze                                       Obr. 12 MK při dopravě traťovým tunelem 

Andrzej Przybyla                                                                      Zdroj: Andrzej Przybyla 

 

 

Za běžných podmínek je údržba a výměna řezných nástrojů prováděna po dosažení 

předem vyraženého prostoru montážní jámy nebo budoucí stanice. Může ovšem nastat 

situace, že bude nezbytné vyměnit řezné nástroje přímo v průběhu ražby nestabilní 

horninou a tedy při přetlaku v odtěžovací komoře. V tomto případě musí pracovníci 

do přetlaku vstoupit. Za běžné situace pracovníci opouštějí přetlak přes hlavní 

(dekompresní) komoru, kde dochází k postupnému snižování přetlaku (dekompresi).  

 

 

                                               Obrázek 13 Mobilní barokomora DK II pro dvě  osoby 

                                                                                 Zdroj:Andrzej Przybyla  

                         

V případě nehody, při zranění nebo náhlém vážném stavu pracovníka při práci 

v přetlaku je nutná co nejvčasnější lékařská pomoc. V takovém případě je samozřejmostí 

vstup lékaře do přetlaku a poskytnutí neodkladné pomoci postiženému přímo v prostorách 

štítu. Pokud by zdravotní stav postiženého vyžadoval další péči, kterou není možno 

http://www.zachranar.cz/wp-content/uploads/2013/01/3.jpg
http://www.zachranar.cz/wp-content/uploads/2013/01/4.jpg
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poskytnout přímo na místě, je nutný jeho přesun do mobilní barokomory a v ní pak 

eventuální transport do nemocnice. Přesun postiženého v dekompresním režimu z hlavní 

(dekompresní) komory TBM do mobilní barokomory musí být rychlý z důvodu hrozícího 

rozvoje dekompresní nemoci. To je také důvod, proč mobilní barokomora musí stát co nej-

blíže razicímu štítu (Pryzbyla, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek14 Ovládací panel hyperbarické komory 

Zdroj: Andrzej Przybyla  

 

3.2  Postup při nasazení mobilní barokomory  

Aby byla zachována správná funkce mobilní barokomory, je nezbytné při záchranné akci 

zachovávat následující postup. Především je nutné zavřít všechny ventily, dále zapnout 

panel komunikace, a to za podmínky, se  nejprve v komoře musí rozsvítit a teprve potom 

zapnout komunikaci. Dalším krokem je otevření tlakové lahve, přičemž se výše tlaku 

následně projeví na manometru MPa. Poté otevřít ventil pro puštění tlaku do systému 

komory a ověřit, zda se objevil tlak redukovaný. Nutno otevřít přívod vzduchu k jemnému 

V1  Otevírací ventil vysokotlakého vzduchu  

       z lahví umístěných pod komorou   I - II                                   

V2  Otevírací ventil vysokotlakého vzduchu                  

       z lahví umístěných v přepravním kontejneru                         

       III - VIII  

V3  Otevírací ventil k manometru M4 

V4  Napouštěcí ventil do předkomory  

V5  Vyrovnávací ventil předkomory a hl.komory 

V6  Vypouštěcí ventil z hlavní komory  

V7  Napouštěcí ventil  hlavní komory  

V8 a V9  Ventily větrání hlavní komory 

V10  Vypouštěcí ventil předkomory  

V11  Otevírací ventil k manometru M4 

 

M1  Manometr  vysokotlakého vzduchu                 

        z lahví umístených pod komorou I – II 

M2   Manometr vysokotlakého vzduchu                          

         z lahví   umístěných v přepravním  

        kontejneru  III - VIII    

M3  Manometr redukovaného (pracovního)  

       tlaku  

M4  Jemný  manometr  tlaku v  hl.komoře a  

        předkomoře (jednotky v kPa)                                                                           

M5  Manometr tlaku v  předkomoře   

       (jednotky v MPa) 

M6  Manometr tlaku v hl.komoře  (jednotky  

       v MPa)       
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nanometru (střední) Kpa. Následně je nezbytné pacienta umístit do komory a uzavřít dveře.  

Je nutno nezapomínat na komunikaci s pacientem, která musí probíhat nepřetržitě. Zároveň 

musíme držet  tlačítko komunikace při mluvení.  Poté zahájíme napouštění komory.  

 

               Obrázek  15  Hyperbarická komora DK II přinácviku  zdravotnického zásahu 

Zdroj: Andrzej Przybyla 

 

Postup při nasazení hyperbarické komory musí i nadále pokračovat podle 

stanoveného předpisu. Je nutné sledovat dosažení požadovaného tlaku,  pustit větrání 

komory (1-2 pac.), udržovat požadovaný tlak, nastavit dobu pobytu a stále nezapomínat na 

komunikaci s pacientem. Dokončení dané zastávky. Připravit se k zahájení vypouštění 

komory k další dekompresní zastávce  (rychlost 3m/min = 1m/20s). Dosažení další 

dekompresní zastávky, již poněkolikáté, ale je to nutné, pokračovat podle bodu 10.  

Následuje vypouštění komory, je možno použít ventily: „vypouštění hlavní komory“. 

Pokud je využívána komora pro dva pacienty, je nutné začít vypouštět předkomoru. 

Následuje vyndání pacienta z komory. Poté je nutné zavřít tlakovou láhev, vypustit tlak ze 

systému komory (ventil „Napouštění hlavní komory“), pootevřít všechny ventily na 

ovládacím panelu komory, vypnout světla v komoře, vypnout celou komunikaci (HBZS 

Praha). 
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4  Práce v hyperbarickém prostředí a její rizika  

 

4.1 Fyzika a fyziologie hyperbarického prostředí 

 Práce v hyperbarickém prostředí je pro každého člověka velmi namáhavá a nebezpečná. 

Z tohoto důvodu je ji možno srovnávat s prací potápěče, který se nesmí rychle vynořit, 

protože by to bylo pro jeho život nebezpečné. S ohledem na možné nebezpečí 

vypracovávají odborníci různé informační materiály, analýzy, návody, jak postupovat, aby 

se osoba, která se pohybuje v hyperbarickém prostředí bezpečně dostala na povrch do 

podmínek, na které je lidské tělo přizpůsobeno. 

 

Definice, patofyziologie, rozdělení 

        Dekomprese je způsobena rychlým poklesem okolního tlaku při vynořování se nebo 

výstupu na povrch. Nebezpečí spočívá v tom, že v lidské krvi a tkáních vznikají bubliny 

plynu a reagují s organismem. Bublinky se v podstatě chovají jako cizorodá tělesa a 

aktivují různé kaskádové systémy, přičemž způsobují sekundární poškození.  

V případě, že nejsou bezpečnostní předpisy dodrženy, dojde k situaci, že poškozený 

bude potřebovat pomoc odborníků. Základním předpokladem je znalost předpisů, trénink, 

přítomnost nutného vybavení pro rychlé řešení pomoci a zejména komunikační kontakt pro 

zavolání záchranné služby, která má k dispozici možnost spojení na nejbližší barokomoru. 

Z důvodů  zdravotních potíží ,může nastat několik závažných situací od těch 

nejmírnějších až po těžké.      

 

Mírné příznaky (Novotný, Pácová, 2012a) 

 

a) Nápadná únava 

b) Svědění kůže 

c) Zduření podkožních tkání a mízních uzlin 

d) Bolesti břicha, plynatost, průjem 

Kompletně příznaky mizí do 30 minut od zahájení specifické první pomoci, kterou tvoří: 
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Opatření 

a) Dýchání 100 % kyslíku, a to bez ohledu na předchozí dýchací směs  

b) Podání dostatečného množství tekutin (l/2 –1 litr nealkoholických nápojů bez kofeinu a 

jiných stimulátorů) 

c) Ochrana proti chladu i přehřátí 

d) Provedení základního neurologického vyšetření.                                                                          

 

Těžké příznaky  

a) Skvrny na kůži („mramorování) 

b) Parestezie a změna citlivosti kůže 

c) Bolest (kloubů, hlavy – migrenózní) 

d) Dušnost, bolest za hrudí 

e) Nevolnost 

f) Tělesná slabost, extrémní únava 

g) Ztráta koordinace, třes 

h) Ochrnutí, porucha svěračů 

i) Porucha sluchu 

j) Porucha vidění, nystagmus 

k) Závrať 

l) Porucha řeči 

 

Postup při záchraně ohroženého člověka je podrobně znázorněn na obrázku 16. 

Jednotlivé fáze popisují postup při léčbě od jednoduchých až po složité příznaky. Bez 

ohledu na to, zda se jedná o jednoduché nebo složité případy, je nutná rychlá pomoc 

lékaře. 

 Zaměstnanci, kteří pracují v hyperbarickém prostředí jsou pravidelně proškolováni 

z ochrany a bezpečnosti práce. Učí se také zvládnout poskytování první pomoci pro případ, 

že by došlo u spolupracovníků ke zdravotním problému z důvodů barotraumatu. Často je, 

zejména laiky podceňován.  
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Obrázek 16 Postup při  nehodě barotraumatu 

Zdroj: Mudr.NOVOTNÝ, Štěpán, Mudr.PÁCOVÁ, Hana 
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4.2 Specifická nebezpečí  

Specifickými nebezpečím je podceňování a nedodržování bezpečnostních předpisů 

v souvislosti se změnou tlaku.  

 

 

Ušní barotrauma 

Vzniká nevrovnaným tlakem v uchu. K příznakům patří: náhlá prudká bolest v uchu, 

zhoršení sluchu, závrať, tupá silná bolest v uchu a přilehlých dutinách. Proškolení lidé 

vědí, že je možné tento tlak v uchu vyrovnat tzv. Valsalvovým manévrem, tj. stisknutím 

nosu a „fouknutí“ do nosu proti otvoru, čímž se vyrovná tlak v Eustachově trubici, která 

spojuje dutinu nosní a střední ucho (Machart, 2007). 

 

 

 

Obrázek 17 Eustachova trubice: Udržování tlaku vzduchu rovné  

Zdroj: 
http://www.merckmanuals.com/home/ear_nose_and_throat_disorders/middle_ear_disorders/barotrauma_

of_the_ear.html 

 

Eustachova trubice pomáhá udržovat stejný tlak vzduchu na obou stranách bubínku 

tím, že venkovní vzduch proudí do středního ucha. Pokud je Eustachova trubice 

blokována, vzduch nedosáhne středního ucha, takže se tlak snižuje. Pokud je tlak vzduchu 

ve středním uchu nižší než ve zvukovodu, utvoří se uvnitř bubínku boule a tlak může 

způsobit bolest a modřinu nebo prasknutí ušního bubínku (Miamoto, 2007).  
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Oční baurotrauma 

Tato zranění není bolestivé. Většina osob, které byly tímto způsobem postiženy uvádí, že 

žádnou bolest necítily, oko je spíš svědilo.  Podstata problému spočívá v tom, že na 

základě působení podtlaku je nasávána krev z oční bulvy tak dlouho, dokud nepraskne oční 

cévka a krev se rozteče. Vstřebává se po poměrně delší době. Celé krvavé oko až na malé 

výjimky nebolí, výrazně zčervenalá barva postupně bledne a krev se vstřebává,  po dvou 

měsících je oko spíše zažloutlé. V každém případě je nutné oko ihned po vzniku úrazu 

lékařsky prohlédnout, protože hrozí nebezpečí, že by člověk mohl v budoucnu špatně 

vidět. 

 

 

 

Obrázek 18 Barotrauma – krevní sraženina z podtlaku 

Zdroj:http://www.canstockphoto.cz/snimky-fotografie/barotrauma.html 

 

 

Plicní baurotrauma 

Přetlakové barotrauma plic patří k nejnebezpečnějším. Vzniká při rychlém vynoření. 

Objem vzduchu v plicích překročí jejich kapacitu a plíce praskne. Vzduch se dostane do 

pohrudniční dutiny a dojde k plicnímu kolapsu  - pneumotoraxu. Například při výstupu 

potápěče ze 40 na 30 metrů se objem plynu v uzavřeném neventilovaném prostoru zvětší 

25násobně. Podobně to funguje i při jiných pracích v přetlaku (Machart, 2007).  
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5  Předvídatelné druhy mimořádných událostí v podmínkách TBM 

 

5.1 Ztráta přetlaku 

Práce v podzemí je vždy velmi náročná. Neznamená to, že když těžkou fyzickou práci 

vykonávají stroje, že lidé v řídící kabině mají svou práci ulehčenu. Jedná se o natolik 

složitý komplex výrobního zařízení, že je bezpodmínečně nutná souhra obou subjektů. 

Systém přetlakových komor umožňuje, že stroj pracuje bezchybně v přetlakovém režimu. 

Odtěžovací komora umožňuje, že řezná hlava může pracovat, za ní následuje komora 

pracovní, hlavní (dekompresní) a předkomora. Před řeznou hlavou a tím současně                             

i v odtěžovací komoře je možno v případě potřeby vytvořit přetlak stlačeným vzduchem.    

         Hodnota pracovního přetlaku v odtěžovací komoře se řídí aktuální geologickou 

situací. Výrobu stlačeného vzduchu, který musí být uzpůsoben k dýchání, zajišťuje 

kompresorová sestava KAESER, umístěná na povrchu stavby poblíž montážní jámy. 

Nelze počítat s tím, že řezné nástroje nebudou potřebovat údržbu, že vydrží po celou 

dobu než bude ražba dokončena. Pokud se situace v tunelech vyvíjí standardně, provádí se 

údržba a výměna řezných nástrojů až poté, co je určený úsek montážní jámy nebo budoucí 

stanice vyražen.  

Odpovědní pracovníci musí také brát do úvahy, že se pracuje  v geologicky velmi 

různorodém prostředí. V případě, že se nějaké nedostatky zjistí,  musí odpovědní 

pracovníci vstoupit do přetlaku a provést práci, která je potřeba pro zajištění bezpečnosti 

ražby. 

Hlavní odpovědnost za zdárné provedení úkolů a v souvislosti s tím zajištění 

bezpečného vstupu a výstupu pracovníků z přetlaku spočívá na společnosti Metrostav. 

Z tohoto důvodu platí nařízení, že po celou dobu pracovních výkonů zaměstnanců musí být 

na pracovišti přítomen lékař. Navíc musí být plně k dispozici hyperbarická komora. Její 

bezporuchový provoz musí pravidelně kontrolovat odpovědní pracovníci. 
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Kontrolované údaje: 

 

a) teplota a složení ovzduší v komorách 

b) funkčnost přístrojů pro udržování stabilního tlaku (Samson) 

c) hodnota a stabilita tlaku v odtěžovací a pracovní komoře 

d) hodnota a stabilita tlaku v rozvodu dýchacího vzduchu  

e) složení dodávaného vzduchu 

f) stav a funkčnost hlavní komory a předkomory TBM 

g) kontrola funkčnosti ventilu pro vyrovnání tlaků mezi pracovní a odtěžovací komorou 

h) potřebné vybavení k provedení prací  

i) náhradní suché oděvy v hlavní komoře 

j) komunikační zařízení 

k) osvětlení pro odtěžovací komoru 

l) průchodnost evakuačních tras 

m) stav a funkčnost mobilní přetlakové komory, evakuační vany, kladkostroje 

n) zdravotnické vybavení 

o) rozvod vody 

 

Přísná bezpečností pravidla a dodržování bezpečnostních předpisů pro všechny 

zaměstnance samozřejmostí. Ještě před tím než zaměstnanci musí vstoupit do přetlaku, aby 

mohli provést práce, kterými byli pověřeni, musí jejich zdravotní stav zkontrolovat 

povinně lékař. Následně operátor je povinen zkontrolovat, zda jsou vybaveni předepsanými 

ochrannými pomůckami. Do přetlaku musí vstupovat zásadně skupina tří pracovníků. 

Jeden vždy musí kontrolovat práci a chování ostatních pro případ, kdyby náhle došlo 

k nečekané komplikaci například ke zhoršení zdravotního stavu. Povinně musí probíhat 

domluvená komunikace s obsluhou. Platí pravidlo, že veškerou manipulaci s ovládacími 

prvky uvnitř komor mohou pracovníci provádět pouze na pokyn operátora. Toto pravidlo 

nelze v žádném případně porušit.  

Při vstupu pracovníků do přetlaku je povinnost zachovávat následující postup: 

a) pracovníci vstoupí do hlavní komory a uzavřou za sebou dveře 

b) předkomora zůstává otevřená 

c) operátor zahájí tlakování hlavní komory  
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Následuje další část postupu, kdy po dosažení požadovaného tlaku v hlavní komoře 

 vyrovnají pracovníci tlaky mezi hlavní a pracovní komorou: 

a) otevření dveří a vstup do pracovní komory, dveře do hlavní komory zůstávají  otevřené 

b) kontrola vyrovnání tlaků mezi pracovní  a odtěžovací komorou 

c) otevření dveří odtěžovací komory 

d) vstup pracovníků do odtěžovací komory a zahájení prací 

 

                

Obrázek 22 Kabina operátora stroje 

Zdroj: David Cyroň 

 

Zásadně platí 

        Do odtěžovací komory mohou současně vstoupit maximálně dva pracovníci, jeden 

člen pracovní skupiny musí vždy zůstat v pracovní komoře, kontrolovat ostatní a zajišťovat 

spojení s obsluhou předem domluveným způsobem. 

        Maximální doba pobytu pracovníků v odtěžovací komoře je předem stanovena 

v závislosti na hodnotě přetlaku. Po uplynutí stanovené doby musí pracovníci komoru 

opustit bez ohledu na to, zda dokončili plánovanou práci a přesunout se do hlavní komory.  
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Postup při výstupu pracovníků  

       Bezpodmínečně uzavřít dveře mezi pracovní a odtěžovací komorou (neuzavírají se, 

pokud nebyly provedeny všechny požadované práce), následně po vstupu do hlavní 

komory  uzavřít oboje dveře mezi hlavní a pracovní komorou pracovníci se převléknou do 

suchých oděvů zahájení dekomprese. 

 

Příkaz k provedení práce v přetlaku 

Bez podepsání příkazu k práci přetlaku nesmí pracovník zahájit práce.  

V dokumentu musí být uvedeno zejména: 

a) datum provedení, 

b) účel a rozsah prováděných prací, 

c) předpokládaný pracovní tlak, 

d) předpokládaná doba trvání práce, 

e) osoba odpovědná za přípravu, řízení a provedení prací, 

f) seznam osob podílejících se na provedení prací, 

g) předpokládaná rizika 

 

Protokol o kontrole pracoviště před zahájením prací 

Před zahájením prací je nutno provést závěrečnou kontrolu, která potvrdí úplnou 

připravenost pracoviště. Kontrolu provádějí společně technik HBZS a pracovník za 

Metrostav,  a. s. O kontrole musí být sepsán protokol. Nedílnou součásti dokumentace o 

provedení prací jsou i zápisy z kontrolních zapisovačů na přetlakových komorách, kde jsou 

uvedeny průběhy změn tlaků, maximální dosažené hodnoty tlaků, teplota a časy. 
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Obrázek 23 Přechodová komora 

Zdroj: Herrenknech AG 

 

Karta  „Práce v přetlaku“ 

O každém případu práce v přetlaku je vedena karta. V ní jsou zapsáni všichni pracovníci 

vstupující do přetlaku  s uvedením  přesných údajů o expozici jednotlivých pracovníků 

včetně dosaženého tlaku, doby trvání práce v tlaku a provedení dekomprese.  

 

Pohotovostní karta pracovníka v přetlaku 

Každý pracovník v přetlaku je vybaven  identifikační „Pohotovostní  kartou“, kterou je 

povinen nosit u sebe i po skončení práce v přetlaku. Dekompresní nemoc a její příznaky se 

mohou objevit i v době, kdy již opustil pracoviště a pro pracovníka záchranné služby je 

důležité zjistit, že se postižený mohl nacházet v přetlaku. Na kartičce je vyznačeno jméno, 

datum narození, pracoviště nositele a kontakt na lékaře a pracoviště, které je schopno 

poskytnout adekvátní péči v případě potřeby. Po skončení práce v přetlaku, pokud pracovní 

tlak byl vyšší než 1 bar (100 kPa) přetlaku je z důvodů bezpečnosti nutné ponechat 

pracovníka na pracovišti v klidu minimálně: 

a) pokud je dekompresní čas kratší než 20 minut      1 hodinu 

b) pokud je dekompresní čas mezi 20 minutami a 2 hodinami              2 hodiny 

c) pokud je dekompresní čas delší než 2 hodiny     3 hodiny 
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Tabulka 3   Dekompresní tabulky 

 

 Zdroj:Kübeck  

 

Tento klidový režim je důležitý k omezení možnosti vzniku dekompresní nemoci a 

současně je důležitý k manifestaci jejích příznaků. Proces dekomprese trvá ještě několik 

hodin po skončení práce v přetlaku. Důležité je upozornění, že opakovaná komprese, to je 

komprese do 12 hodin od ukončení předchozího  pobytu v tlaku, je zakázána.  

Práce v přetlaku  provádí a zajišťuje pracovní skupina, jejíž složení bude určeno v 

„Příkazu k provedení práce v přetlaku“ podle aktuální potřeby a charakteru prací. 

 

Metrostav je povinen zajistit: 

a) Technický dozor, který  řídí vlastní provedení práce, 

b) dostatečný počet zdravotně způsobilých a odborně proškolených pracovníků  

k provedení práce,  

c) jejich vybavení ochrannými pomůckami a pracovními nástroji, 

d) obsluhu stroje TBM,  která bude zajišťovat  a zodpovídat za natlakování a kontrolu tlaku 

v odtěžovací a pracovní komoře a za kontrolu obsahu škodlivin v ovzduší, 

e) obsluhu kompresorové stanice pro zajištění dodávek stlačeného dýchacího vzduchu 

v potřebné kvalitě, množství a tlaku, 

f) další pracovníky pro zajištění kvalitního a bezpečného  provedení plánovaných prací 
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Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s. a Kűbeck zajišťuje: 

a) řízení činnosti v přetlaku, zejména: 

- obsluhu předkomory a hlavní komory na stroji TBM, 

- zajištění a obsluhu mobilní přetlakové komory, 

- organizaci vstupu a pobytu pracovníků v přetlaku, 

- proces výstupu a dekomprese,      

- řešení mimořádných událostí, 

- zdravotní zabezpečení, 

 

 

Popsané činnosti zajišťuje čtyřčlenná pracovní skupina, ve které budou technik jako 

vedoucí skupiny, lékař, obsluha komory-operátor a pomocník operátora. Při řešení 

případných mimořádných událostí bude spolupracovat výjezdová jednotka HBZS Praha. 

Pro zabezpečení uvedených činností má dodavatel k dispozici dostatečný počet pracovníků 

s potřebnou kvalifikací.  

 

Činnost a povinnosti technika 

a) organizuje, řídí a kontroluje činnost podřízených pracovníků, 

b) zajišťuje spojení mezi pilotem TBM, operátorem a obsluhou kompresorů,  

c) koordinuje činnost s odpovědným pracovníkem společnosti Metrostav a.s. 

d) je zálohou pro obsluhu komor TBM, 

e) při zdravotním zásahu spolupracuje s lékařem 

 

Činnost a povinnosti lékaře 

a) vyšetřuje pracovníky před a po skončení práce v přetlaku, 

b) schvaluje dekompresní postupy, 

c) má právo ukončit práce při zhoršení mikroklimatických podmínek v komorách                                         

a při změně zdravotního stavu pracovníků v přetlaku, 

d) ve spolupráci s technikem operativně řeší mimořádné události,  

e) poskytuje první pomoc postiženým v případě mimořádné události. 
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Obrázek 24  Pracovníci v řídícím velínu 

Zdroj:Andrzej Przybyla 

 

Činnost a povinnosti operátora 

a) obsluhuje předkomoru a hlavní komoru na stroji TBM 

b) řídí vstup pracovníků do přetlaku, 

c) kontroluje,  

- zda pracovníci mají k práci v přetlaku povolení, jsou  po zdravotní kontrole a prokáží se 

platným průkazem, 

-  do komory vstoupí jen předepsaný počet pracovníků, 

- nemají s sebou zakázané věci, které by mohly být zdrojem  hoření či výbuchu, 

- jsou vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami, zejména celotělovým  úvazkem 

pro případ nutnosti vyprošťování, 

- nikdy se nevzdálí od komory, aniž by předal řízení jiné kompetentní osobě 

- odpovídá za řízení tlakování komory s ohledem na nejpomalejšího pracovníka, 

- zodpovídá za komunikaci s pracovníky v přetlaku, 

- stanovuje dekompresní postupy a zodpovídá za jejich přesné dodržování,  

- zodpovídá za monitorování  tlaku a teploty v komorách 

 

 

 



 35 

Činnost a povinnosti pomocníka operátora 

a) plní příkazy operátora a spolupracuje s ním, 

b) zapisuje veškeré údaje do karty „Práce v přetlaku“, 

c) sleduje tlak v rozvodu vzduchu a těsnost jednotlivých uzávěrů, 

d) asistuje při monitorování časů a hloubek, 

e) pro případ vstupu lékaře do komory TBM se stává jeho pomocníkem 

 

 

5.2  Vysoká teplota pracovního prostředí 

         Důležitou podmínkou pro práci v přetlaku je správná teplota prostředí. Vysoká 

teplota ve spojení s vysokou vzdušnou vlhkostí je příčinou nízké výkonnosti pracovníků a 

zdrojem zdravotních potíží z přehřátí. V této kombinaci je znemožněna termoregulace  

pocením, které je významným zdrojem chlazení člověka. V hyperbarickém prostředí 

s vysokou teplotou a vzdušnou vlhkostí nepomáhá ani dostatečný  pitný režim. Proto je 

stanovena  maximální pracovní teplota v přetlaku 28o C. Proto musí být před vstupem 

pracovníků vychlazeno prostředí v komorách TBM na maximálně 24o C, při zvýšení 

teploty nad 28o C musí být práce zastaveny. V případě, že dojde ke kolísání tlaku, nárůstu 

teploty, výskytu škodlivin v ovzduší komor, tak se jedná o situace, které jsou důvodem k 

okamžitému ukončení prací. Pracovníci se přesunou do hlavní  komory a zavřou za sebou 

oboje dveře mezi hlavní a pracovní komorou. Zahájení dekomprese nastane v případě 

výskytu oxidu uhelnatého v koncentraci přesahující normu (kontinuální měření) bude 

rozhodnuto o místě provedení dekomprese (hlavní komora TBM nebo mobilní přetlaková 

komora) dle aktuální hodnoty koncentrace CO (krácení doby pobytu při výskytu CO). Je 

nutno co nejrychleji zjistit a odstranit příčinu kontaminace dýchacího vzduchu CO. 

 

 

5.3   Náhlé zdravotní komplikace, úrazy 

         Zaměstnanci pracují v obtížném prostředí, které má negativní vliv na jejich zdravotní 

stav. Za této situace proto může dojít k nečekaným zdravotním komplikacím. Hlavní 

báňská záchranná stanice Praha má tyto případy zpracován manuál s popisem činnosti a 

postupu  osob, kterých se vznik nenadálé situace týká.  
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       Protože se jedná o záchranu lidského života, je oprávněný požadavek, že tyto 

propozice musí všechny zúčastněné osoby dobře znát. 

 

V případě, že někteří zaměstnanci jsou pro náhlou zdravotní indispozici neschopni 

práce a potřebují pomoc, zbylí pracovníci: 

a) situaci okamžitě hlásí operátorovi a konzultují situaci s lékařem 

b) ukončí práci a dopraví postiženého do hlavní komory 

c) v případě kolapsu z přehřátí použijí chladicí prostředky (studená voda) k ochlazení těla 

uzavřou oboje dveře mezi hlavní a pracovní komorou 

d) lékař vstoupí do předkomory, uzavře dveře a operátor zahájí její tlakování 

po vyrovnání tlaků mezi předkomorou a hlavní komorou vstoupí lékař do hlavní komory, 

poskytne první pomoc postiženému a rozhodne o dalším postupu 

e) zahájení dekomprese 

 

 

Úraz s nutností evakuace postiženého do zdravotnického zařízení 

        O potřebě evakuace postiženého do zdravotnického zařízení s využitím mobilní 

přetlakové komory rozhodne lékař již při ohlášení úrazu nebo po vyšetření zraněného 

v hlavní komoře. 

Technik povolá výjezd HBZS a informuje zdravotní záchrannou službu (dva domluvené 

kódy). Po příjezdu HBZS dá lékař pokyn k vypuštění hlavní přetlakové komory (výjimkou 

je vysoká koncentrace CO v dýchacím vzduchu – nutný co nejrychlejší přesun pracovníků 

mimo kontaminované prostředí). Následuje transport  postiženého v doprovodu lékaře do 

mobilní přetlakové komory (na přesun z tlaku do tlaku je čas max. 5. minut, jinak se 

extrémně zvyšuje riziko rozvoje dekompresní nemoci) . Je uzavřena a natlakována mobilní 

komora (lékař s postiženým uvnitř) a následuje transport mobilní komory na povrch, 

proces dekomprese při transportu pokračuje, komoru obsluhuje záchranář z výjezdu HBZS  

zbylí dva pracovníci + jeden záchranář zůstávají v pracovní komoře. Okamžitě po 

transportu postiženého z hlavní komory operátor komoru znovu natlakuje, vydá pokyn 

k přesunu zbylých osob do hlavní komory a zahájí nebo pokračuje v procesu dekomprese 

V případě postižení pracovníka dekompresní nemocí bude léčba probíhat v mobilní 

přetlakové komoře  
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Obrázek 25  Postup léčby – 1. etapa 

Zdroj: Andrzej Przybyla 

 

1. Přetlaková komora je obsazena pacientem, který je pod tlakem 0,5 MPa. 

2.  Předkomora je bez tlaku.  

3. Lékař vstoupí do předkomory  a sedne si v její zadní části. 

 

Obrázek 26 Postup léčby – 2. etapa 

Zdroj: Andrzej Przybyla 

 

 

1. Obsluha uzavře dveře předkomory a pomalu napouští tlak do předkomory. 

2. Po vyrovnání tlaku v předkomoře a hlavní komoře vstupující lékař otevře dveře 

hlavní komory a vstoupí k pacientovi. 

B 
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zařízení 
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Obrázek 27 Postup léčby – 3. etapa 

Zdroj: Andrzej Przybyla 

 

1. Dveře za sebou pouze přivře. Vzduch z předkomory se nevypouští, aby byla 

připravena pro výstup osoby   z komory ven. 

 

 

Obrázek 28 Postup léčby – 4. etapa 

Zdroj: Andrzej Przybyla 

 

1. Při předpokladu vstupu další osoby do hlavní komory přitlačí osoba uvnitř hlavní 

komory dveře ve směru šipky a obsluha vypustí tlak z předkomory. 

2. Tím je předkomora opět připravena pro případný další vstup osob do hlavní 

komory (HBZS Praha). 

D 
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0,5 MPa 

C 

0,5 MPa 0,5 MPa 
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5.4 Kontaminace stlačeného vzduchu z povrchu  

Kontaminace stlačeného vzduchu z povrchu a její způsob řešení má pevně daná pravidla, 

která se musí bezpodmínečně dodržet, aby nebylo ještě více ohroženo zdraví zaměstnanců, 

kteří se v tomto prostředí ocitli. Proto se používá povrchová dekomprese s použitím 

kyslíku. Následující popis je výtah z manuálu HZBS Praha. 

 

a) Povrchová dekomprese je vhodná: 

- po provedení dekompresní zastávky ve 12m (40 fsw, 120 kPa) 

- pokud dekompresní zastávka ve 12m (40 fsw, 120 kPa) není potřebná, může se 

pracovník vynořit rovnou na povrch bez dekompresních zastávek a zahájit 

povrchovou dekompresi 

 

b) do 12m (40 fsw, 120 kPa) postupovat dle normální dekompresní tabulky 

(vzduchové), dále dle Sur-DO2 

c) povrchový interval: 5 min 

- začíná opuštěním 12m (40 fsw, 120 kPa)  

- končí příchodem do 15m (50 fsw, 150 kPa) v komoře DK II 

d) pokud není dekompresní zastávka ve 12m (40 fsw, 120 kPa) může pracovník rovnou 

pokračovat do atmosférického tlaku rychlostí 9m/min (30fsw/min) do 12m (40 fsw, 

120 kPa),  od 12m (40 fsw, 120 kPa) do 0m (atmosférický tlak) rychlostí 12m/min 

(40fsw/min), tj. 1 min 

e) přesun pracovníka do mobilní hyperbarické komory max. 5 minut 

f) příchod do 15m (50 fsw, 150 kPa) v hyperbarické komoře, zahájit dýchání kyslíku – 

půl periody dýchání kyslíku = 15min 

g) přechod z 15m (50fsw, 150 kPa) do 12m (40fsw, 120 kPa) rychlostí 9m/min 

(30fsw/min) = 20s při stálém dýchání kyslíku 

h) ve 12m (40fsw, 120 kPa) pokračovat v dýchání kyslíku dalších 14min 40s do 

celkového času 30min (První perioda dýchání kyslíku) 

- 1. perioda dýchání kyslíku: = 15min v 15m + 20s z 15 do 12m + 14 min 40s ve 12m 

  - 2.- 4. perioda dýchání kyslíku: = á 30 min ve 12m (40fsw, 120 kPa) 

  - 5. a další periody dýchání kyslíku: = á 30 min v 9m (30fsw, 90 kPa) 

i) mezi jednotlivými periodami jsou vzduchové pauzy 5 min 
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j) požadovaný čas dýchání kyslíku (kyslíkové periody) – viz předposlední sloupec ve 

vzduchových dekompresních tabulkách US Navy (2008) 

k) po provedení předepsaného počtu period dýchání kyslíku vystoupit do 

atmosférického tlaku rychlostí 9m/min (30fsw/min) při dýchání vzduchu 

 

V některých případech je nutné prodloužení povrchového intervalu, který je pro 

použití Sur-DO2 pět minut. 

 

Povrchový interval delší než 5 minut, ale kratší než 7 minut včetně: 

  - prodloužení periody dýchání kyslíku v 15m (50 fsw, 150 kPa) z 15 min na 30 min 

    (tzn. přidání ½ periody kyslíku)  

  - vystoupit rychlostí 9m/min (30fsw/min), tzn. 20s, do 12m (40 fsw, 120 kPa) během   

vzduchové pauzy (5 min) 

 

Povrchový interval delší než 7 minut: 

  - natlakovat do 18m (60 fsw, 180 kPa) 

  - léčit pracovníka dle Tab. US 5, pokud je potřeba 2 a méně period dýchání kyslíku  

    Sur-DO2 

  - léčit pracovníka dle Tab. US 6, pokud je potřeba více než 2 periody dýchání kyslíku  

    Sur-DO2 

 

Pokud pracovník není schopen dosáhnout 15m (50 fsw, 150 kPa) z důvodu problému 

s vyrovnáním tlaku ve středouší: 

   Alternativní postup pro Sur-DO2 („Safe way out procedure“): 

       - natlakovat pracovníka do největšího možného tlaku (hloubky) – většinou méně než   

        6m (20 fsw, 60 kPa) 

       - začít na daném tlaku dýchat kyslík 

       - pokračovat v pokusech o dosažení většího tlaku 

       - pokud je první nutná dekompresní zastávka (dle standartních dekompresních  

         tabulek) v 6 m (20 fsw, 60 kPa), nutno natlakovat pracovníka do 6m (20 fsw, 60 kPa)  

      - pokud je první nutná dekompresní zastávka (dle standartních dekompresních  

         tabulek) v 9 m (30 fsw, 90 kPa), nutno natlakovat pracovníka do 9m (30 fsw, 90 kPa)  
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       - ve všech případech nutno zdvojnásobit počet period dýchání kyslíku uvedený ve  

          standartní dekompresní tabulce a tyto periody dýchání kyslíku absolvovat v hloubce,        

          do které je pracovník schopen se dostat 

       - perioda dýchání kyslíku: á 60 minut (počet period dýchání kyslíku je stejný, ale   

každá perioda dýchání kyslíku trvá dvojnásobek času) 

       - vzduchová pauza: 15 min  

       - po provedení předepsaného počtu period dýchání kyslíku vystoupit do         

          atmosférického tlaku rychlostí 9m/min (30fsw/min) při dýchání vzduchu 

 

Tabulka 4 Postup při prodloužení povrchového intervalu 

Postup při prodloužení povrchového intervalu 

Povrchový interval        (Pozn. 1) Asymptomatický    pracovník Symptomy DCS I. Typu 

Do 5 minut Sur-DO2 
Prodloužení kyslíkové periody v 

15m na 30 min (Pozn. 2) 

Více než 5 min, méně než         7 

min včetně 

Prodloužení kyslíkové periody v 

15m na 30 min Léčebná Tab. US 5 (pokud je 

potřeba 2 a méně kyslíkových 

period Sur-DO2)                          

Léčebná Tab. US 6 (pokud je 

potřeba více než 2 kyslíkové 

periody Sur-DO2)             

Déle než 7 minut 

Léčebná Tab. US 5 (pokud je 

potřeba 2 a méně kyslíkových 

period Sur-DO2)             Léčebná 

Tab. US 6 (pokud je potřeba více 

než 2 kyslíkové periody Sur-DO2)                       

Pozn.:                                                                                                                                              1. 

Povrchový interval začíná opuštěním hloubky 12m (40fsw, 120 kPa) a končí příchodem do  hloubky 15m 

(50fsw, 150kPa) v rekompresní komoře  2. Symptomy DCS I. typu musí kompletně vymizet do 15 min v 

15m a neurologické vyšetření musí být normální. Pokud symptomy nevymizí do 15 min, nutno léčit dle 

Tab. US 5 nebo 6 (jak je předepsáno pro povrchový interval delší než 5 min). 3. Pokud se objeví příznaky 

DCS II. typu kdykoli během povrchového intervalu nebo neurologické vyšetření v 15m není normální, 

nutno léčit.  

Zdroj: HZBS Praha 
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6   Řešení havarijních situací 

 

6.1 Legislativa- činnost prováděná hornickým způsobem 

 Jedná se o zákon č. 61/1998 Sb., o činnosti hornickým způsobem, výbušninách a o státní 

báňské správě. Zákon doznal v průběhu let mnoha významných změn. Naposledy zákonem 

č. 18/2012 Sb. Podle § 1 odst. 1 zákon mj. zpracovává příslušné předpisy Evropských 

společenství a upravuje  podle odst. 1 písm. a) podmínky pro provádění hornické činnosti a 

činnosti prováděné hornickým způsobem.  Podle 1 písm. d) zároveň upravuje podmínky 

pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu a ochranu pracovního prostředí 

uvedených pod písm. a) a b). Podle odst. 1 písm. e) upravuje organizaci a působnost 

orgánů státní báňské správy. 

Druhá část tohoto zákona se přímo dotýká hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem. Paragraf 3 velmi podrobně vyjmenovává co se rozumí pod pojmem 

činnost prováděná hornickým způsobem. Vyjmenovává mj. podzemní práce spočívající 

v hloubení důlních jam a studní, ražení štol a tunelů, jakož i vytváření pozemních prostorů 

o objemu větším než 300 m krychlových hornin.  

Oddíl druhý se zabývá základními podmínkami hornické činnosti a činnostmi 

prováděnými hornickým způsobem.  V § 5 odst. 1 se uvádí, že při „hornické činnosti a 

činnosti prováděné hornickým způsobem musí být dodrženy zásady ochrany a využití 

nerostného bohatství, požadavky hospodárného využívání ložisek nerostů .... požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, zásady báňské technologie, 

jakož i požadavky ochrany pracovního prostředí“.  

V § 5 odst. 2 je ustanovení, že před vydáním k povolení hornické činnosti musí 

organizace doložit, že provádění těchto činností bude řídit a za jejich kvalitu  zodpovídat 

osoba s odbornou způsobilostí podle zvláštního zákona. Všechny práce, které jsou 

prováděny hornickým způsobem, popřípadě souvisejících prací, pokud nejsou upraveny 

zvláštním právním předpisem, stanoví Český báňský úřad vyhláškou. 

Podle § 5 odst. 3 požadavky na kvalifikaci stanoví Český báňský úřad. Týká se 

pracovníků, kteří také projektují nebo navrhují objekty a zařízení, které jsou součástí 

hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. 
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Báňské záchranné stanice jsou součástí integrovaného záchranného systému, který ale patří 

do tzv.  ostatních složek.  Integrovaný záchranný systém je definován zákonem č. 

239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a  o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  „IZS není organizace, ale systém, systém s nástroji spolupráce a 

modelovými postupy součinnosti. Jeho účelem je promyšlenou a plánovanou kooperací 

zabezpečit, aby veškeré možné zdroje a kompetence, které jsou potřebné při záchranných a 

likvidačních pracích, byly použity. Má tedy univerzální poslání a vznikl z potřeby 

společného postupu při přípravě na mimořádné události (dále jen MU) různého druhu“ 

(Štemberka, 2008, s. 1).  

Složky systému jsou rozděleny na základní a ostatní. K ostatním složkám patří 

báňská záchranná služba, která je také součástí integrovaného záchranného systému. 

Báňská záchranná služba je služba, kterou musí na základě zákona a za podmínek jim 

stanovených zajistit podnikatelské subjekty při hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem za účelem včasného a kvalifikovaného zásahu k záchraně lidských 

životů a majetku při haváriích (Štemberka, 2008, s. 1). 

Hlavní úkoly bánské záchranné služby jsou stanoveny v § 4 vyhlášky o BZS. Jejich 

úkolem je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k záchraně lidských životů a majetku 

při haváriích včetně poskytování první pomoci v podzemí, zdolávání havárií, odstraňování 

následků havárií. Kromě výše uvedených úkolů báňská záchranná služba vykonává i jiné 

činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové 

práce, např. práce ve výšce a nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou Báňská 

záchranná služba je svým způsobem ve světě unikátní. Má za povinnost zajistit lékařskou 

službu první pomoci v podzemí a musí disponovat lékaři, záchranáři a potřebnou technikou 

pro rychlý transport postižených úrazem (Štemberka, 2008, s. 2-3). 
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Obrázek 29 Pohotovost báňských záchranářů na území ČR 

Zdroj: http://slon.diamo.cz/hpvt/2008/legislativa/L07.pdf 

 

 

Otázka dále zní, jak je Báňská záchranná služba využívána mimo oblast hornictví.  

„Báňské záchranné stanice jsou začleněny do poplachových plánů IZS kraje. Každá stanice 

stanovila rozsah plánované pomoci (síly a prostředky určené k poskytnutí pomoci, osoby 

určené ke koordinaci a čas potřebný k výjezdu) a vymezila typové činnosti vhodné ke 

spolupráci.  

         V rámci IZS byli báňští záchranáři využíváni ke spolupráci při společných zásazích 

zejména při likvidaci živelních pohrom, průmyslových havárií a dalších mimořádných 

událostí z důvodu jejich způsobilosti k provádění dlouhodobých zásahů v nedýchatelném 

ovzduší a zajišťování stability budov poškozených následkem výbuchu, požáru nebo jejich 

podmáčením.  

         Pro společné akce byla využívána dýchací, vyprošťovací, zajišťovací, hasební a další 

báňská technika, mnohdy speciálně vyvinutá pro záchranné práce (např. velkoprofilové 

protlačovací potrubí, vysokozdvižný stroj s dálkově ovládaným hydraulickým 

zajišťováním staticky narušených objektu,). IZS využívá rovněž záchranáře specialisty 

zejména potápěče a lezce“ (Štemberka, 2008, s. 6). 
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7  Teoretické školení a příprava pro práce v přetlaku  

7.1  Okruh  zúčastněných pracovníků 

Pro připravovanou práci v přetlaku bylo nutno především vybrat z řad zaměstnanců 

společnosti Metrostav vhodné pracovníky. Ti museli být jednak podrobně obeznámeni 

s problematikou práce na razicím stroji, aby byli schopni splnit uložené pracovní úkoly, ale 

také museli být zdravotně způsobilí k pobytu v hyperbarickém prostředí. Proto všichni 

vybraní zaměstnanci museli před zahájením kurzu absolvovat náročné lékařské vyšetření 

na oddělení hyperbarické medicíny kladenské nemocnice. 

 

 

7.2 Zdravotní prohlídky 

Práci v přetlaku mohou vykonávat pouze zdravotně způsobilí a odborně proškolení 

pracovníci. Způsobilost k práci je výrazně ovlivněna akutním zdravotním stavem, do 

přetlaku proto nesmějí vstupovat pracovníci, kteří trpí onemocněním horních cest 

dýchacích (rýma, kašel, …), trpí akutním virovým onemocněním, trpí zánětem středního 

ucha nebo zánětem vedlejších dutin nosních, mají stomatologické potíže, jsou pod vlivem 

návykových látek (alkohol, drogy), nejsou schopni vyrovnávat změny tlaku z jakýchkoli 

důvodů (posoudí lékař před zahájením prací). 

 

7.3 Rozsah školení a osnovy 

Osnovy základního výukového kursu na proškolení zaměstnanců společnosti 

Metrostav pro práce v hyperbarickém prostředí byly nově účelově zpracovány včetně 

sepsání výukových materiálů – script.  

První etapa kurzu je zaměřena do oblasti fyzicky. Účastníci kurzu se seznamují s 

pojmy tla), podtlak a přetlak na konkrétních příkladech. Učí se přepočítávat fyzikální 

jednotky, se kterými se budou v praxi setkávat a seznamují se se vzniku a působení plynů v 

podzemí. 

Druhá etapa kurzu je zaměřena na anatomii a fyziognomii člověka. Absolventi se 

dozvídají, jak působí plyny v lidské krvi, co tento proces způsobuje, o krevním oběhu, 

dýchacím systému, zdravotních potížích, které mohou vzniknout, včetně  ohrožení života.   



 46 

Třetí etapa kurzu je zaměřena na účinky tlaku na lidský organismus, vliv rozpouštění 

oxidu uhličitého v krvi a hrozící barotrauma.  

Čtvrtá etapa kurzu je zaměřena na práci s dekompresními tabulkami. Jedná se 

zejména o vysvětlení systému dekomprese, tvorbu a správné použití tabulek, včetně 

vysvětlení hrozícího nebezpečí, pokud nebudou správně aplikovány. 

Pátá etapa kurzu je zaměřena na problematiku hyperbarické komory, na její stavbu, 

součásti, princip fungování a postupy při jejím použití. Účastníci se seznamují s pravidly 

používání komory, použití kyslíku, se způsoby komunikace a chování se v této komoře. 

Šestá etapa kurzu je zaměřena na laickou první pomoc, její praktický nácvik, a 

použití zdravotnických pomůcek, které jsou součástí vybavení komory a pracoviště. 

Sedmá etapa kurzu je speciálně zaměřena na praktický výcvik práce s mobilní 

hyperbarickou komorou včetně nácviky pobytu v přetlaku. 
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8 Praktický výcvik  

 

8.1   Praktické cvičení  v terénu 

Práce v pracovní komoře štítu například při výměně řezných orgánů je velmi nebezpečnou 

činností, zvláště pokud probíhá v přetlakovém režimu. I při dodržování (a kontrole 

dodržování) veškerých bezpečnostních opatření nelze vyloučit vznik úrazu, což znamená 

po urychleném poskytnutí první pomoci zejména rychlou dopravu raněného na povrch při 

zachování všech zdravotnických pokynů a předpisů. 

Z tohoto důvodu jsou pravidelně pořádána cvičení ve spolupráci s pracovníky báňské 

záchranné služby, při kterých si mohou zaměstnanci vyzkoušet řešení krizových situací  

s raněným přímo v praxi. Příkladem je cvičení, které proběhlo v červnu 2011 a jehož 

tématem byl transport pracovníka zraněného uvnitř razicího štítu do sanitního vozidla na 

povrchu. Ke cvičení jsme využili plánované odstávky razícího stroje „TONDA“. 

 

Praktické cvičení   červen 2011 

 

Obrázek 30 – Ošetření raněného zaměstnance 

Zdroj: Andrzej Przybyla 

Simulovaně byla vyhlášena akce - úraz na razícím štítu při stavbě metra V.A  

pracoviště Na Vypichu. „Ze stanice HBZS Praha vyjela četa záchranářů.Výjezdu se 

zúčastnil i  lékař. Postižený se nacházel v levém tunelovém tubusu v přetlakové komoře 

razícího štítu s pravděpodobnou zlomenou stehenní kost na levé noze“ . 

http://www.zachranar.cz/2011/10/cvicny-vyjezd-hbzs-praha-k-postizenemu-pri-razbe-tunelu/dsc_5202/
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Obrázek 31 Transport raněného zaměstnance 

Zdroj: Andrzej Przybyla 

 

Po ošetření lékařem podtlakovou dlahou začal transport raněného z útrob stroje. Pro 

úzký prostor nebylo možné použít evakuační nosítka. Postupně proto záchranáři protáhli 

zraněného prostorem štítu. Složitá cesta prostorem stroje trvala třináct minut, ač byla jen 

cca 90 m dlouhá. Zraněný byl uložen do nosítek a záchranáři ho odnesli k montážní jámě.  

 Poté se záchranáři rozhodli ještě ověřit možnost transportu postiženého vzhůru 

montážní jámou s využitím lezeckého vybavení. Postiženého v nosítkách zavěsili na lano 

a pomocí mimostředné trojnožky vytáhli více než třicet metrů hlubokou jámou na povrch. 

Celou cestu s postiženým absolvoval v podvěsu jeden ze záchranářů, aby pomohl 

překonávat vyčnívající železobetonové převázky a dohlížel na stav zraněného po dobu 

transportu. Cesta vzhůru trvala přibližně 25 minut, celá akce pak asi hodinu a čtvrt“ 

 

8.2  Obsluha komor 

V době příprav na započetí ražeb pomocí TBM ještě nebyla zpracována metodika obsluhy 

přetlakových komor TBM.  Existoval pouze návod na ovládání a funkci zařízení. Bylo 

proto nutno vytvořit metodiku pro zajištění obsluhy. 

         Na základě rozhodnutí vedení HBZS Praha a lékařů hyperbarické medicíny byl 

vybrán okruh záchranářů-mechaniků s oprávněním k obsluze tlakových zařízení vydaným 

ČBÚ. Záchranáři se začali podle platných norem pro práci v přetlaku učit ovládat a 

obsluhovat hyperbarické zařízení, které bylo součástí štítu. 

http://www.zachranar.cz/2011/10/cvicny-vyjezd-hbzs-praha-k-postizenemu-pri-razbe-tunelu/dsc_5061/
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Obrázek 32 Místo obsluhy barokomory umístěné na TBM 

Zdroj: Andrzej Przybyla 

 

 

8.3  Transport  mobilní komory do tunelu 

         V době kdy se stroj začal připravovat pro ražbu ještě nebyl vyřešen způsob, jak bude 

probíhat evakuace postiženého z pracovní komory na čelbě štítu až na povrch. Proto byl 

sestaven plán vyproštění postiženého z prostoru TBM a transport do mobilní barokomory. 

Tento plán vyžadoval mnoho technických řešení. Bylo třeba vyřešit způsob, jak bude 

mobilní barokomora dopravována co nejblíže k barokomorám umístěných na TBM. Byl 

připraven projekt, podle kterého bylo vytvořeno několik originálních technických zařízení, 

zejména ocelová klec pro přepravu mobilní barokomory DKII.   

http://www.zachranar.cz/2011/10/cvicny-vyjezd-hbzs-praha-k-postizenemu-pri-razbe-tunelu/dsc_5061/
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Obrázek 33 Mobilní barokomora v transportní ocelové kleci při výsunu z kontejnéru 

Zdroj: Andrzej Przybyla 

 

       Klec byla uzpůsobena pro vyjíždění z upraveného kontejneru po předem připravených 

lyžinách vyrobených pracovníky HBZS Praha. Bylo třeba vyřešit jak dopravit komoru do 

podzemí a na nejzazší místo v čelbě. Ocelová klec nesoucí mobilní barokomoru je 

uzpůsobena pro zaháknutí jeřábem, kterým se pak komora popustila montážní jámou na 

úroveň traťových tunelů.  

 

http://www.zachranar.cz/2011/10/cvicny-vyjezd-hbzs-praha-k-postizenemu-pri-razbe-tunelu/dsc_5061/
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Obrázek 34 Spuštění mobilní barokomory pomocí jeřábu do montážní jámy na úroveň traťových tunelů 

Zdroj: Andrzej Przybyla 

 

Doprava komory  na čelbu probíhala dopravním zařízením na přepravu tybinků -kolovým 

vozidlem MSV, pro které bylo vytvořeno originální řešení podvozkové části.. 

 

 

Obrázek 35 Transport mobilní barokomory pomocí kolového vozidla MSV 

Zdroj: Andrzej Przybyla 

 

         Postup dopravy mobilní barokomory z povrchu až do blízkosti štítu v podzemí byl 

opakovaně vyzkoušen při několika cvičeních. 

http://www.zachranar.cz/2011/10/cvicny-vyjezd-hbzs-praha-k-postizenemu-pri-razbe-tunelu/dsc_5061/
http://www.zachranar.cz/2011/10/cvicny-vyjezd-hbzs-praha-k-postizenemu-pri-razbe-tunelu/dsc_5061/
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8.4  Nácvik vyproštění a transport postiženého 

Cílem bylo vyproštění postiženého z hyperbarického prostředí a přetransportování do 

mobilní barokomory. Jeden z nejdůležitějších bodů byl transport z barokomory TBM do 

mobilní barokomory. Vzdálenost od výchozího bodu v pracovní komoře štítu TBM do 

mobilní barokomory činí 30m a s ohledem na hrozící barotrauma je třeba ji zvládnout do 

tří minut. Vzhledem ke složitým  provozním podmínkám se tento úkol zdál zpočátku jako  

nereálný, ale opakovaným cvičením se jej pracovníkům HBZS Praha podařilo zvládnout. 

 

              

Obrázek 36 Transport raněného zaměstnance 

Zdroj: Andrzej Przybyla 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.zachranar.cz/2011/10/cvicny-vyjezd-hbzs-praha-k-postizenemu-pri-razbe-tunelu/dsc_5061/
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Závěr 

 

Rozšíření trasy V.A pražského metra bude znamenat pro Pražany a cestující přijíždějící do 

Prahy další zkvalitnění dopravy v hlavním městě, zejména zklidnění dopravy ve středu 

města a zrychlení dopravní obslužnosti ve městě jako celku.  

 

 Výstavba metra je velmi náročnou investicí a proto také rozšíření trasy V.A 

předcházela náročná příprava. Byly posuzovány různé možnosti technologie ražby 

s ohledem na místní geologické podmínky a samozřejmě také na ekonomickou efektivitu 

provádění prací. Nakonec bylo rozhodnuto použít při ražbě traťových tunelů poprvé 

v České republice plnoprofilových razicích štítů TBM.  

 

Toto rozhodnutí postavilo před společnost Metrostav a.s. náročný úkol zvládnout 

novou, doposud nepoužitou technologii tak, aby byla celá stavba dokončena 

v požadovaném termínu a bez mimořádných událostí. Stavba pražského metra však není 

jen záležitostí společnosti Metrostav, ale i dalších firem, které se na výstavbě podílejí.  

 

Použití technologie TBM tak znamenalo řešit nové úkoly i pro Hlavní báňskou 

záchrannou stanici Praha, která pro společnost Metrostav zajišťuje na jejích stavbách 

báňskou záchrannou službu. Hlavním posláním báňské záchranné služby je záchrana 

života a majetku při haváriích v podzemí, zdolávání havárií a odstraňování jejich následků. 

Stejně důležitá je však prevence mimořádných událostí.  

 

Báňští záchranáři HBZS Praha se tak museli seznámit s novou technologií ražby a ve 

spolupráci se zaměstnanci společnosti Metrostav vyspecifikovat její rizika, druhy 

mimořádných událostí, ke kterým může při ražbě dojít, a účinně se připravit na jejich 

řešení.  

 

Zásadním problémem bylo zvládnout práce v přetlakovém režimu, protože HBZS 

Praha nemá vlastní potápěčský oddíl a běžně neprovádí práce v hyperbarickém prostředí. 

Na řešení této problematiky měli zásadní podíl odborníci ze společnosti Kübeck, s.r.o., 

která provozuje v kladenské nemocnici oddělení hyperbarické medicíny a zajišťuje zásahy 
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potápěčských jednotek Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. MUDr. Štěpán 

Novotný a MUDr. Hana Pácová jsou současně členy báňského záchranného sboru HBZS 

Praha a na řešení problematiky práce TBM v přetlakovém režimu se rozhodujícím 

způsobem podíleli.   

 

Cílem této diplomové práce bylo popsat technologii ražby TBM ze zvláštním 

zaměřením na práci v přetlakovém režimu, vyspecifikovat její rizika a souhrnně popsat 

proces přípravy všech zúčastněných složek na první nasazení  této technologie v České 

republice. 

 

V jednotlivých kapitolách je popsána problematika pobytu a práce v hyperbarickém 

prostředí včetně hrozících rizik, výběr vhodných zaměstnanců, jejich teoretická i praktická 

příprava pro pobyt v přetlaku. 

 

Významná část práce je věnována použitým technickým zařízením, zejména mobilní 

barokomoře. Jsou popsány provedené úpravy pro její nasazení v podzemí, pravidla obsluhy 

a postup při dopravě komory do blízkosti štítu v raženém tunelu.  

 

Největší pozornost je v práci věnována předvídatelným mimořádným událostem, 

postupům při jich řešení a nácviku jejich zdolávání. Jedná se zejména o postup při 

vyproštění zraněného pracovníka z pracovní komory štítu a jeho transport útrobami stroje 

přes tlakové komory do mobilní barokomory a dále raženým tunelem až na povrch do 

nemocnice k lékařskému ošetření. 

 

V práci je poprvé souhrnně publikována problematika práce stroje TBM 

v přetlakovém režimu, včetně zvlášť pro tyto účely vytvořených podkladových materiálů, 

technických zařízení a pracovních postupů pro řešení mimořádných událostí. Mimo jiné 

také práce popisuje nové možnosti uplatnění báňské záchranné služby v podzemním 

stavitelství. 
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