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Anotace  

FRANEK, T.: Možnosti zapojení dalších složek IZS (Báňská záchranná služba). 

VŠB-TU Ostrava, 2008. 

V bakalářské práci popisuji báňskou záchrannou službu v ČR a její současné uplatnění 

v rámci IZS jako další složky k provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných 

událostech. Cílem je objasnit systém fungování báňské záchranné služby v ČR a její současné 

možnosti zapojení sil a prostředků pří řešení krizových situací nejen v podzemí, ale 

i na povrchu a to s ohledem na širokou škálu profesních dovedností báňských záchranářů 

a moderní techniku, kterou disponují báňské záchranné stanice.  

Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je o historii báňského záchranářství 

s ohledem na 120letou historii tohoto oboru lidské činnosti. Ve druhé části se věnuji hlavně 

organizaci BZS v ČR. Třetí část popisuje BZS jako ostatní složku IZS. 

Klí čová slova: záchranář, podzemí, báňská služba, báňské záchranářství. 

 

Annotation 

FRANEK, T.: Možnosti zapojení dalších složek IZS (Báňská záchranná služba). 

VŠB-TU Ostrava, 2008.  

The Bachelor work describes the Mining Rescue Service in the Czech Republic and its 

current use within the Integrated Rescues System as a further unit performing the rescue and 

safety services at extraordinary situations. The Bachelor work should explain the function of 

the Mining Rescue Service in the Czech Republic and its current activities and means used at 

various crisis situations not only underground but on the earth surface also with respect to the 

wide professional skills of mining rescuers and latest technique owned by Mining Rescue 

Stations. 

The work is dividend in three main parts. The first part consists of the history of the 

Mining Rescue Service respecting 120 years of its activity. The second part is mainly pointed 

to the organization of the Mining Rescue Service in the Czech Republic. The third part 

describes the Mining Rescue Service as another part of the Integrated Rescue System. 

 

Key words: rescuer, underground, mining service, mining rescue service. 



 3 

Obsah 

1 Úvod..................................................................................................................................... 4 

2 Rešerše................................................................................................................................. 5 

3 Historie Báňského záchranářství                                                                                       6 

3.1 Záchranářské muzejnictví ........................................................................................ 12 
4 Poslání a úkoly Báňské záchranné služby...................................................................... 17 

4.1 Nové rozšíření působností Báňské záchranné služby .............................................. 17 
4.2 Znak Báňské záchranné služby ................................................................................ 18 
4.3 Organizace Báňské záchranné služby ...................................................................... 19 

5 Hlavní báňské záchranné stanice.................................................................................... 21 

5.1 Hlavní úkoly a další prováděná činnost na Hlavní báńske záchranné stánici .......... 21 
5.2 Personální zajištění Hlavní báňske záchranné stánice ............................................. 22 
5.3 Služební řád Hlavní báňske záchranné stánice ........................................................ 22 

6 Báňské záchranářství ve světě......................................................................................... 24 

7 Integrovaný záchranný systém ....................................................................................... 25 

7.1 Poslání a úkoly složek Integrovaného záchranného systému................................... 25 
7.2 Vytváření ostatních složek Integrovaného záchranného systému............................ 26 

8   Hlavní báńske záchranné stánice - Integrovaný záchranný systém............................. 27 

8.1 Časový a dosahový rámec zásahů ............................................................................ 28 
8.2 Koordinace na informační bázi ................................................................................ 29 
8.3 Okruhy možných zásahů HBZS v rámci IZS........................................................... 29 
8.4 Vybavení pro možný zásah HBZS v rámci IZS....................................................... 30 
 

9 Závěr.................................................................................................................................. 34 

10 Použité zkratky................................................................................................................. 35 

11 Literatura.......................................................................................................................... 36 

11.1 Literární zdroje......................................................................................................... 36 
11.2 Legislativní zdroje.................................................................................................... 36 
11.3 Elektronické zdroje .................................................................................................. 36 



 4 

1. Úvod 

Pojem ostatní složky vznikl při tvorbě Integrovaného záchranného systému. Je to tzv. 

terminus technicus pro havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní 

ochrany, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, neziskové organizace a sdružení občanů. 

Běžný občan tyto ostatní složky pod tímto pojmem nezná, avšak pracovníci spojení 

s krizovým řízením, plánováním mají o těchto ostatních složkách detailní informace. Jednou 

z těchto ostatních složek je i Báňská záchranná služba. 

Význam a vážnost báňského záchranářství stvrzuje fakt, že je druhým nejstarším 

záchranářským sborem (po hasičích), o jeho vzniku rozhodlo v roce 1897 báňské hejtmanství 

ve Vídni v tehdejším Rakousku-Uhersku po velkých důlních neštěstích na Karvinsku 

a Mostecku. Během svého vývoje se báňské záchranářství přeměnilo na moderní 

profesionální sbor čítající bezmála 1500 záchranářů. Dobrovolným báňským záchranářem se 

stávají vysoce kvalifikovaní důlní zaměstnanci, kteří prošli příslušnými cvičeními a kurzy. 

Po určité době se zařazují do stálých záchranářských sborů. Ten, kdo si myslí, že záchranář 

musí mít velké svaly a malou hlavu, je na omylu. Záchranář, který v mezním okamžiku jde 

někomu na pomoc, musí hodně přemýšlet a znát. Pokud by postupoval bezhlavě mohl by 

ohrozit život nejen svůj, ale přivést do neštěstí své kolegy, nehledě na situaci zachraňovaných. 

Dnešní báňské záchranářství je záchranářskou službou, která je dána zákonem, 

konkrétně horním zákonem. Jeho hlavním cílem je rychle a účinně zasahovat při záchraně 

lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomoci v podzemí, dále pak 

zdolávání havárií a odstraňování jejich následků. Nejde, ale pouze o řešení důlních havárií, 

ale také o prevenci. U společností, které se zabývají hornickou činností, a jsou jich desítky, 

kontrolují havarijní plány, havarijní zásoby, technické vybavení, vybavení první pomoci, školí 

nové a přezkušují stávající záchranáře a zajišťují pravidelná cvičení. Současný stav báňských 

záchranných stanic, které disponují moderní technikou poukazuje na fakt, účinně se zapojovat 

i do řešení mimořádných událostí běžného civilního charakteru. Báňští záchranáři již 

nesčetněkrát prokázali svou kvalitu a profesionální přístup při společných cvičeních, ale 

i mimořádných událostech, při kterých zasahovali v  koordinaci se všemi složkami 

Integrovaného záchranného systému.  
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2. Rešerše 

Šenovský, M., Adamec, V., Hanuša, Z. Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. SPBI 

Ostrava, 2007. 157 s. ISBN-978-80-7385-007-4. 

Autoři této knihy velice přehledným způsobem popisují základy koordinace 

záchranných a likvidačních prací v ČR, které se nazývají integrovaný záchranný systém 

a proto jsem z ní čerpal v kapitole o IZS. 

 
Starovičová,P., Faster P. Služební řád HBZS Ostrava. 1.vyd. Ostrava:Vydavatelství 

Montanex a. s., 2006. 197 s. 

V této publikaci, která je vždy s každou změnou právních aktů v oblasti báňského 

záchranářství novelizována, jsem čerpal základní informace o pravidlech činností na HBZS. 

 
Smička, V., a kol. Archiv Útvaru výchovy, výcviku a taktiky HBZS Ostrava,interní 

zdroje z pracoviště 

Tento archiv poskytuje velké kvantum informací o 120leté historii tohoto oboru lidské 

činnosti. Z těchto dobových dokumentů jsem popsal jen ten nejdůležitější průřez historií BZS, 

 
Internetové stránky HBZS Ostrava: www.hbzs-ov.cz, internetové stránky HBZS Most: 

www.hbzs-most.cz, internetové stránky HBZS Praha: www.hbzs-praha.cz, internetové 

stránky HBZS Hodonín: www.mnd.cz. 

Jedná se o internetové stránky jednotlivých HBZS u nás, které se prezentují jak laické tak 

odborné veřejnosti. K popisu současných možností BZS a jejího vztahu k IZS jsem čerpal 

z internetových stránek těchto stanic. Zde jsem získal informace o možných oblastech zásahu 

BZS pro civilní sektor a nasazení její techniky. 

 
Internetové stránky časopisu záchranář: www.zachranar.cz 

Tato listovka poskytuje ucelené informace z oblasti BZS, obsah je garantován odborníky 

z oblasti báňského záchranářství, kteří publikují a přednášejí i ve světě. 
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3. Historie Báňského záchranářství 

Velké důlní nehody koncem 19. století přiměly C. k. báňské hejtmanství ve Vídni 

rozhodnout o zřízení záchranné stanice v blízkosti jámy pro sjezd mužstva, typu a počtu 

dýchacích přístrojů, důlních lamp a brýlí do kouřů ve vybavení stanice. Počet přístrojů 

v záchranné stanici musel činit 5% maximálního počtu osazenstva nejsilněji obsazené směny. 

Počty zaměstnanců, kteří museli být vycvičeni jako záchranné mužstvo. Jejich počet musel 

být 2 x větší než počet přístrojů. Byla vytýčena pravidla pro zahájení záchranné akce v dole, 

úkoly záchranného mužstva, povinností závodního dolu a přenesení jednotlivých opatření 

v případě nehody na určené osoby. Dále pak opatření při výbuchu třaskavých větrů nebo 

uhelného prachu a opatření pro případ požáru v šachtě. 

 

 

Obrázek č. 1: Nařízení C k báňského úřadu z roku 1897 

Zdroj: [3], cit. 20.9.2007 
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Prvním dýchacím přístrojem byl Pneumatophor Walcher Gärtner 1895. 

 

Obrázek č. 2: Dýchací přístroj Pneumatophor Walcher Gärtner  

Zdroj: [3], cit. 20.9.2007 

K zabezpečení dolů proti výbuchům třaskavých plynů a uhelného prachu bylo vydáno 

další nařízení c.k.báňského hejtmanství ve Vídni 20. října 1902. Obsahovalo tyto pokyny :  

- dýchací přístroje pro nejméně 3 % nejsilněji obsazené směny, nejméně ale 10 ks 

- bezpečná doba použití přístroje nejméně 1 hodina 

- zcela neomezená volnost pohybu použivatele dýchacího přístroje 

- počet osob vyškolených v používání dýchacího přístroje a v záchranářství dvakrát větší než 

počet dýchacích přístrojů. 

Povoleny byly tyto dýchací přístroje: Pneumatophor Walcher Gärtner, Pneumatophor 

Shamrock, Mayer Pilar, Giersberg Modell 1901. 

 

 

Obrázek č. 3, 4: Dýchací přístroje Mayer Pilar a Giersberg Model 1901  

Zdroj: [3], cit. 28.9.2007 



 8 

Dne 11.října 1905 bylo vydáno další nařízení. Počet připravených dýchacích přístrojů 

v záchranné stanici musel činit 2% nejvíce obsazené směny v dole. Povolené dýchací přístroje 

s ochrannou dobou nejméně jedna hodina. Umístění dvou přenosných beden s dýchacími 

přístroji pro narážeče v nárazišti patra, ze kterého se provádí těžba. Zřizování společných 

záchranných stanic pro dva nebo více blízko ležících dolů se souhlasem báňského úřadu. 

Vydáno nařízení c. k. báňského hejtmanství ve Vídni dne 23.6.1908 o zřizování 

ústředních záchranných stanic a záchranných stanic v podzemí. 

První Ústřední záchranná stanice byla na Dole Jan v Libušíně u Kladna již v roce 1907. 

V ostravsko-karvínském revíru: 

-1908 na jámě Karolína pro doly ve vlastnictví Vítkovické báňské a hutní společnosti 

-1911 na Dole Vilém pro doly ve vlastnictví c. k. Severní dráhy Ferdinandovy 

-1912 na Dole Trojice pro doly ve vlastnictví hraběte Wilczeka 

-1912 v Orlové Lazy pro doly ve východní části revíru 

 

 

Obrázek č. 5: Ústřední záchranná stanice v Orlové Lazy rok 1912 

Zdroj: [3], cit. 28.9.2007 

 

Nařízení ministerstva hospodářství a práce č. 290 ze 17. dubna 1943 o organizaci 

záchranné služby v hornických závodech: 

-Zřízení záchranné stanice na každém samostatném dole , koksovně, v železárnách a hutích. 

-Předepsaný počet dýchacích přístrojů musel činit 2 % osazenstva nejsilněji obsazené směny 

v dole. Koksovny, železárny a hutě nejméně 4 kusy. 

-Povolování dýchacích přístrojů ministerstvem. 

-Kontroly a zkoušení dýchacích přístrojů a vybavení jedenkrát za půl roku výrobcem, nebo 

mechanikem Ústřední záchranné stanice.  
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-Obsáhlý popis provádění zkoušení vybavení. 

-Revírní báňský úřad mohl nařídit dolům s nebezpečím průtrží uhlí pohotovost dýchacích 

přístrojů v dole. 

-Záchranný sbor se skládal z vedoucího, jeho zástupce a záchranného mužstva.  

-Četa se skládala z četaře jeho zástupce a 3 záchranářů. 

-Členy záchranného sboru se mohly stát jen zaměstnanci tělesně zdraví, vytrvalí a rozvážní ne 

mladší než 20 a ne starší než 45 roků. 

-Počet členů záchranného mužstva musel být o 50 % vyšší než byl předepsaný počet 

dýchacích přístrojů.  

-Každý rok se muselo opakovat lékařské vyšetření záchranářů. 

-Do záchranného mužstva museli být určeni dozorci a dělníci, kteří bydleli v blízkosti závodu. 

-Záchranný sbor musel cvičit pravidelně nejméně čtvrtletně, přičemž musel být použit 

nepřetržitě po dobu 2 hodin dýchací přístroj. 

Nařízení ministerstva hospodářství a práce č. 295 z 16. května 1944 o povolení 

dýchacích přístrojů s ochrannou dobou nejméně dvě hodiny pro záchrannou službu v dole. 

Ministerstvo stanovilo následující: 

Při zřízení nové záchranné stanice a pro doplnění na stávajících stanicích směly být použité 

dále uvedené dýchací přístroje: 

-AUER MR II se stálou dávkou kyslíku a plicní automatikou 

-AUER MR II OS se stálou dávkou kyslíku a plicní automatikou 

-Dräger 160 A se stálou dávkou kyslíku, plicní automatikou a ručním přídavným ventilem  

 

 

Obrázek č. 6, 7, 8: Dýchací přístroje AUER MR II, Dräger 160, AUER MR OS 

Zdroj: [3], cit. 28.9.2007 
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Vyhláška ministerstva hospodářství ze 14. ledna 1947:  

-Předepsaný počet dýchacích přístrojů s ochrannou dobou nejméně 2 hodiny na každém 

samostatném dole musel činit 2 % zaměstnanců nejsilněji obsazené směny v dole.  

-Koksovny, železárny a hutě nejméně 4 kusy. 

-Stanovení postupu zkoušení vybavení. 

-Použití regeneračních pohlcovačů, které nebyly starší než 1,5 roku. 

-Přírůstek hmotnosti pohlcovače nesměl být vyšší než 50 gramů.  

-Pohlcovače s přírůstkem hmotnosti mezi 50 a 100 gramy směly být použité pouze pro 

cvičení. 

-Počet členů záchranného mužstva musel být o 100 % vyšší než předepsaný počet dýchacích 

přístrojů. 

Nová organizace báňského záchranářství: 

-závodní báňské záchranné stanice 

-společné záchranné stanice pro blízké doly 

-Ústřední záchranné stanice pro několik dolů 

-Hlavní báňské záchranné stanice 

Hlavní báňské záchranné stanice:  

-Vedení a kontrola báňského záchranářství v obvodech své působnosti. 

-Vydávání směrnic pro cvičení a přípravu záchranných akcí 

-Provádění cvičení a školení. 

-Tvorba plánů vzájemné pomoci záchranných sborů. 

29. říjen 1950 - založení Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Hlavní báňská záchranná stanice v Ostravě rok 1950 

Zdroj: [3], cit. 3.10.2007 
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Příkaz ministra paliv č. 9 z 26. února 1957 o reorganizaci důlní záchranářské služby: 

-Zřízení profesionálních záchranných sborů o počtu 35 záchranářů se stálou pohotovostní 

službou na HBZS Ostrava, Most a na Ústřední záchranné stanici v Lazích. 

-Ubytování záchranářů z povolání v blízkosti HBZS nebo ÚZS. 

-Další vzdělávání záchranářů z povolání v dálkovém studiu na hornických průmyslových 

školách v Ostravě a Duchcově zakončené maturitou. 

Od roku 1961 do roku 1988 bylo v platnosti ustanovení o báňské záchranné službě 

jako 11. díl v platném bezpečnostním předpise ÚBÚ pro hlubinné doly č. 9000/61 a ČBÚ 

č. 1/71 

Bylo povoleno používání kyslíkového regeneračního dýchacího přístroje BG 174. 

 

 

Obrázek č. 10: Dýchací přístroj BG 174,výnos UBU o povolení tohoto přístroje 

Zdroj: [3], cit. 3.10.2007 

 

-rok 1968 – stálá pohotovost lékaře 

-rok 1963 vyškolení 23 lékařů v záchranářském kurze 

-od roku 1965 nepřetržitá domácí pohotovost lékařů 

-od února 1968 stálá pohotovost lékaře na HBZS 

Poskytování první pomoci v podzemí dáno zákonem o hornické činnosti, výbušninách a státní 

báňské správě č. 61/88 Sb. 

Zákon o hornické činnosti, trhavinách a státní báňské správě č. 61/1988 Sb.: 

-Povinnost vzájemné pomoci těch co provádějí hornickou činnost v případě nehody 

při likvidaci havárie, obzvláště při záchraně života lidí a majetku. 
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-Báňský úřad může nařídit báňskou záchrannou službu organizacím, které provádějí činnost 

hornickým způsobem - ražba tunelů, kanalizačních systémů, štěrkovny, jímání léčivé 

a minerální vody v důlních dílech, ...  

-Organizace, provádějící hornickou činnost, jsou povinny přispívat na zřízení, vybavení 

a provoz HBZS. 

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě: 

-Závodní báňské záchranné stanice 

-Hlavní báňské záchranné stanice 

-Odstranění věkové hranice 45 let pro členství v báňském záchranném sboru 

-Zavedení ověřování fyzické připravenosti 

V ČR schválen v r. 2001 dýchací přístroj PPS BG 4: 

-přísnější požadavky EN 145 na teplotu vdechovaných vzdušin. 

-přetlakový přístroj 

-náplň ledu pro chlazení 

-pohlcovací hmota  

-natronové vápno 

-elektronická vyhodnocovací a kontrolní jednotka 

-obal přístroje z plastu 

-nástrčné spoje. 

       Obrázek č. 11: Dýchací přístroj PPS BG 4 

       Zdroj: internet [14], cit. 15.3.2008 

3.1 Záchranářské muzejnictví 

Báňské záchranářství je jako druh lidské činnosti neodmyslitelně spojeno s vývojem 

dýchací techniky. U nás jsme si z pohledu historie zvykli na časové dělení vývoje báňské 

záchranné služby podle rozvoje dýchací techniky, jejíž existence se stala technickou 

podmínkou vzniku tohoto odvětví hornické činnosti.  

Shodou okolností je tomu právě 155 let od vzniku prvního regeneračního dýchacího 

přístroje belgického profesora D. T. Schwana, který vyhrál konkurz Akademie věd v Bruselu. 

Vyhrál, ale jeho, přístroj po dvacet let ležel ve sklepeních univerzity v Liege. Teprve o 40 let 

později vznikl po tragickém výbuchu na Larischových dolech Jan a Františka v Karviné 

v roce 1894 první sebezáchranný přístroj na světě PNEUMATHOPHOR Walcher-Gärtner, 
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což byl následně vlastně první sériově vyráběný regenerační kyslíkový dýchací přístroj 

pro hornictví. A současně započalo i sběratelské úsilí.  

 Nejstarší expozice této techniky na světě byla v Paříži na světové výstavě v roce 

1889, kde bylo vystaveno „záchranářské zařízení pro horníky“. 

První expozicí záchranářské techniky v Rakousko - Uhersku bylo zřejmě sídlo 

Revírního báňského úřadu v budově na rohu ulice Klementovy (dnes 30. dubna) a Nádražní 

ulice, kde byl od roku 1900 a postupně se rozšířil i do sousedních domů. Ve sklepeních těchto 

budov započali báňští úředníci od roku 1905 shromažďovat různé předměty dokumentující 

hornickou činnost v revíru. V roce 1907 zde již soustředěno mimo jiné i devadesát různých 

záchranných přístrojů. S rozšířením sbírek vznikla potřeba výstavby vlastního objektu. 

V nové budově mělo být i devět sálů o celkové rozloze 770 m2 věnováno expozicím 

hornického muzea. Projekt byl v roce 1913 ve Vídni schválen, ale k jeho realizaci nedošlo. 

Sbírky byly nadále pro veřejnost nepřístupné. V té době (od roku 1918) již Revírní báňský 

úřad sídlil i se svými sbírkami v 35 místnostech na ulici Eliščině (dnes Českobratrské) a 

od roku 1922 v nové budově policejního ředitelství na dnešní ulici 30. dubna.  

V roce 1923 byly sbírky Revírního báňského úřadu krátce zpřístupněny při konání 

průmyslové a živnostenské výstavy v Moravské Ostravě. Základní fundus báňského úřadu 

doplnily báňské podniky OKR o množství modelů a rozmanitých exponátů. V té době byly 

sbírky největší v celé Evropě.  

V roce 1930 se RBÚ definitivně stěhoval do budovy expozitury pro zahraniční obchod 

na ulici Veleslavínovu č. 18. Tam sídlí dodnes. Při tomto stěhování již nebyly rozsáhlé sbírky 

přemístěny a většinou skončily v městském muzeu a v průmyslovém muzeu. Podrobné 

informace z tohoto období však chybí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12: Část sbírek RBÚ Ostrava na průmyslové a živnostenské výstavě v Moravské 

Ostravě v roce 1923. 

Zdroj: [3], cit. 15.9.2007 
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Již v období před druhou světovou válkou, a také po ní, různá regionální muzea a také 

v té době nové Národní technické muzeum (NTM) v Praze doplňovala své sbírky 

i o záchranářskou techniku, lépe řečeno dýchací techniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13: Aparátka Ústřední záchranné stanice na Karolině byla občas i výstavou 

dýchací techniky. (Stav v polovině 20. let 20. století.) 

Zdroj: [3], cit. 15.9.2007 

 

Tak je tomu mnohde dodnes a tak nalezneme řadu expozic nebo alespoň jednotlivých 

exponátů v mnoha hornických a městských muzeích. Jejich výčet nalezneme nejnověji např. 

v Hornické ročence. Zde je také informace o současných aktivitách Kolegia pro dějiny 

báňského záchranářství (Blansko). V listovce Záchranář č. 7/98 zase najdeme zprávu 

o sběrateli dýchacích masek.  

Do současnosti také nalezneme některé ukázkové exponáty i na komerčních výstavách 

obecné záchranářské techniky (např. PYROS).  

 Z pohnutek vášnivého sběratelství vznikla moderní veřejně přístupná výstava ,,Vývoj 

důlního záchranářství" instalovaná z iniciativy OBZS Kladno v prostorách SPŠH v Kladně. 

Do konce ledna byla v prostorách NTM, kde také podle námětu J. Suldovského z OBZS 

Kladno, který byl tvůrcem této výstavy, vznikl scénář filmu ,,Včera a dnes" (J. Bábek, J. 

Semecký, Č. Kroček). Výstava pak putovala do Mostu, Příbrami, pobyla v Přibyslavi 

a nakonec zakotvila na VŠB v Ostravě při mezinárodním sympoziu Důlní záchranářství '80, 

kde byla v původní verzi jako výstavka dýchací techniky naposled. 
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Obrázek č. 14: Část kladenské putovní expozice při instalaci v prostorách Hasičského muzea 

v Přibyslavi 

Zdroj: [3], cit. 15.9.2007 

 

V prvním čtvrtletí roku 1982 byla dokončena první část stálé výstavy záchranářské 

dýchací techniky ve vestibulu HBZS v Ostravě. Tato expozice byla detašovanou výstavou 

NTM v Praze a vznikla z trosek výše vzpomínané výstavy odložené na VŠB v Ostravě. 

 Na HBZS Ostrava byla doplněna mnoha dalšími exponáty, které poskytly VŠB, 

HBZS Ostrava z pozůstatků uchovaných v půdních prostorách bývalé ÚZS Lazy ještě 

z dvacátých let 20. století a přispěla i řada báňských záchranných stanic v celé naší vlasti. 

 Téměř dvouletá práce na restauraci exponátů a tvorbě vlastní konstrukce vitrín byla 

konečně korunována závěrečným ustavením veřejně přístupných exponátů. Tato expozice, 

stále ještě ,,pouze" věnovaná dýchací technice, byla volně přístupná ve vestibulu stanice až 

do roku 2002. Ročně tuto expozici shlédly až čtyři tisíce návštěvníků. Reakce odborníků byly 

velmi lichotivé.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 15: Jedna z vitrín ve vestibulu HBZS Ostrava 

Zdroj: [3], cit. 18.9.2007 
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Jen málo obdivovatelů však mělo možnost vidět rozměrově menší, ale obsahově 

rozmanitější expozici umístěnou v prosklených skřínkách na chodbě oddělení speciální 

záchranářské techniky na této stanici. Exponáty z období posledních čtyř desetiletí 20. století 

z oblasti měřicí a detekční techniky, doplněné expozicí pohlcovačů a sebezáchranných 

přístrojů byly setříděny podle jednotlivých tematických celků, obdržely své identifikační číslo 

a ke každému byl zaveden štítek se základními technickými daty. Celý soubor byl uložen 

v programu Lotus 1-2-3.  

 Hornické muzeum OKD v areálu bývalého Dolu Anselm (E. Urx) v Ostravě-

Petřkovicích bylo slavnostně otevřeno při oslavách sv. Barbory v prosinci 1993. Od té doby 

se stalo významným střediskem montánní turistiky v evropském měřítku a každý rok přináší 

nová překvapení zpřístupňováním dalších expozic, služeb a zajímavostí. Již v roce 1994 byly 

v jedné z osmi památkově chráněných budov muzea (v objektu č. 14) ve dvou místnostech 

umístěny exponáty a informace o báňské záchranné službě. Exponáty byly doplněny také 

z fundusu tehdejšího Ostravského městského muzea. Hlavní expozice dýchací techniky však 

byla stále v objektu HBZS Ostrava. 

Od roku 2001 začala nová etapa záchranářského muzejnictví. Díky pochopení mnoha 

vedoucích činitelů, díky úsilí mnoha tvůrců a s přispěním sil stovek záchranářů z dolů v OKD 

vznikla expozice, která nemá ve světě obdoby.  

Během dvou let se podařilo vytvořit ve světovém měřítku ojedinělou expozici 

v jednom traktu památkově chráněné budovy č. 12 (někdejší koupelny, cechovna, lampovna, 

známkovna aj.). Dnes zde nalezneme funkční část dýmnice, hlavní typy uzavíracích hrází, 

zařízení těžké mechaniky i vybavení pro inertizaci, vybavenou důlní základnu, ale také 

funkční povrchovou aparátku, v další části prostředky speciální lezecké a potápěčské 

techniky. Druhé nadzemní podlaží je jen v části objektu a zde jsou soustředěny sbírky 

z vývoje dýchací techniky (přístroje pracovní, sebezáchranné a pomocné) a z oblasti měřící 

techniky do poloviny 20.století. Zdá se, že se podařilo dokumentovat báňské záchranářství 

nejen doklady a záznamy, ale přímo dobovými reáliemi a to takřka v ucelené časové řadě 

posledních 120 let [3].  

 

 

 

 

Obrázek č. 16: Hornické muzeum Ostrava-Petřkovice 

Zdroj:internet [13], cit. 14.2.2008 
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4. Poslaní a úkoly Báňské záchranné služby 

Báňská záchranná služba (dále jen BZS) je nedílnou součástí hornické činnosti. Její 

postavení i úkoly jsou stanoveny Horním zákonem, Vyhláškou Českého báňského úřadu 

o báňské záchranné službě a Služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem. 

Úkolem BZS je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k: 

1. záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomoci 

v podzemí 

2. zdolávání havárií 

3. odstraňování následků havárií. 

Kromě těchto úkolů BZS: 

-vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a 

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

-spolupracuje s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu zejména tím, že provádí namátkové prohlídky jejich 

pracovišť a kontroly prostředků pro zdolávání havárií, popřípadě i školení a výcvik 

zaměstnanců 

-plní úkoly a povinnosti vyplývající pro ni též ze zvláštních právních předpisů. 

4.1 Nové rozšíření působností Báňské záchranné služby  

Dne 31.12.2007 byl ve sbírce zákonů publikován zákon č.376/2007 Sb., který je 

novelou zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě č.61/1988 Sb. Tato 

právní norma věcně zasahuje jednak do oblasti výkonu státní báňské správy, jednak do oblasti 

nakládá s výbušninami. 

Podle dosavadní, ale i novelizované právní úpravy, vykonává státní báňská správa 

vrchní dozor m.j. i na podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, na ražení 

štol a  tunelů, jakož i na vytváření podzemních prostor o objemu větším než 300 m 

krychlových horniny. Až do současné zákonné úpravy byla ingerence státní báňské správy 

ukončena okamžikem dokončení těchto podzemních prací, které následně přecházely 

pod dozor příslušného inspektorátu bezpečnosti práce. Specifikace podzemních prostor, 

jejichž stabilita je do značné míry závislá na podmínkách jejich budování, a to zejména 

na geologických, hydrogeologických a tlakových poměrech, vyžaduje z hlediska posouzení 

jejich stability soustavné sledování. V minulosti bylo zaznamenáno mnoho případů vážného 
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narušení podzemních průmyslových prostor, zejména kolektorů, které v městské zástavbě plní 

funkci komunikace pitné vody, odpadů, el.energie apod., mezi jejich zdroji a spotřebitelem. Je 

nutné si uvědomit, že tyto průmyslové se ve valné většině nacházejí pod zastavěnými částmi 

měst a obcí. Jde řádově o stovky kilometrů štol, tunelů, kolektorů apod. 

K rizikům provozu přistupuje i skutečnost, že tyto objekty jsou relativně snadno 

přístupné resp.nelze u nich vyloučit přístup nepovolaných osob. Není snad nutné zdůrazňovat, 

že podzemní prostory by mohly být mimořádně citlivé i z hlediska jejich zneužití teroristy. 

Se všemi těmito skutečnostmi se zabývala Bezpečnostní rada státu a došla k závěru, že je 

důvodné zajistit státní odborný dozor při provozu podzemních staveb a objektů a současně 

pro případné zásahy v těchto podzemních objektech využít stávající potenciál BZS. 

4.2 Znak Báňské záchranné služby 

Znakem báňské záchranné služby je maltézský kříž doplněný zkříženými hornickými 

kladívky. Špice maltézského kříže znamenají osm rytířských ctností-bohabojnost, 

dobromyslnost, spravedlivost, svobodomyslnost, chytrost, statečnost, rozvážnost a skromnost. 

Tyto ctnosti musí mít také báňský záchranář když chce se svojí četou úspěšně zvládnout 

nejtěžší zásahy. 

Resortní medaile „Záchranářský záslužný kříž“ se uděluje za výjimečné zásluhy 

při záchraně života nebo majetku projevené při zásahu báňských záchranářů, při cestě 

k zásahu nebo při výcviku. Může být udělena i za zvláštní zásluhy o zvýšení odborné úrovně 

báňské záchranné služby nebo záchranářské taktiky, a to při splnění podmínky nejméně 10 let 

činnosti v báňské záchranné službě. Medaile uděluje a odevzdává předseda Českého báňského 

úřadu. 

 

Obrázek č.17: Medaile zlatý záchranářský záslužný kříž,znak BZS. 

Zdroj: Internet [9], cit. 15.03.2008 
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4.3 Organizace Báňské záchranné služby 

BZS tvoří báňské záchranné stanice, kterými jsou hlavní báňské záchranné stanice 

(dále jen „HBZS“) a závodní báňské záchranné stanice (dále jen“ZBZS“) a báňské záchranné 

sbory těchto stanic a státní báňské správy. 

Na území České republiky se od 01.01.2006 nacházejí čtyři HBZS, jejichž obvody 

působnosti byly rozhodnutím Českého báňského úřadu stanoveny následovně:  

 

1. Hlavní báňská záchranná stanice v Ostravě zajišťuje báňskou záchrannou 

službu při provádění hornické činnosti v podzemí (s výjimkou lokality důl Centrum, důl 

Kohinoor, důl Marie, důl Richard v Litoměřicích, důl Bratrství a důl Svornost 

v Jáchymově) a to na celém území České republiky.  

 

2. Hlavní báňská záchranná stanice v Mostě zajišťuje báňskou záchrannou službu 

při provádění hornické činnosti na povrchu, na celém území České republiky a dále 

při provádění hornické činnosti v podzemí, na dolech Centrum v Dolním Jiřetíně, 

Kohinoor v Mariánských Radčicích, Marie v Král. Poříčí, Richard v Litoměřicích, 

Bratrství a Svornost v Jáchymově.  

 

3. Hlavní báňská záchranná stanice v Hodoníně zajišťuje báňskou záchrannou službu 

při činnostech, při kterých může dojít k erupcím ropy a zemního plynu nebo erupcím vody 

pod tlakem (vrtné a geofyzikální práce, těžba, úprava nebo podzemní skladování 

kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách nebo podzemních 

zásobnících) nebo při haváriích podobného typu na celém území České republiky.  

 

4. Hlavní báňská záchranná stanice Praha zajišťuje báňskou záchrannou službu při provádění 

činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, pokud je organizaci nařízeno 

zajištění báňské záchranné služby, na celém území České republiky a po nabytí účinnosti 

novely zákona č. 61/1988 Sb. bude zajišťovat báňskou záchrannou službu a preventivní 

kontrolní činnost v provozovaných podzemních dílech a objektech.  
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BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ STANICE, JEJICH ZÁKLADNÍ SBORY 
Tabulka č. 1 
Zdroj: internet[9], cit. 25.9.2007 

Počty 
členů BZS 

Báňské záchranné stanice 

všech 
výkonných 
záchranářů 

mechaniků 
nezpůsobilých 3) 

celkem rozdíl proti 
roku 2006 

ostatních  
pracovníků 
stanice 

Ostrava HBZS 
ZBZS 14 
Σ obvodu 

    80 
1 059 
1 139 

17 
 9 
26 

     97 
1 068 
1 165 

   2 
-87 
-85 

10 
 0 
10 

Most HBZS 1) 

ZBZS 2 
Σ obvodu 

    81 
  141 
  222 

 2 
 0 
 2 

     83 
   141 
   224 

  -7 
  -5 
-12 

 9 
 1 
10 

Hodonín HBZS 
ZBZS 1 
Σ obvodu 

    35 
    27 
    62 

 0 
 0 
 0 

     35 
     27 
     62 

   4 
   1 
   5 

 0 
 0 
 0 

Praha HBZS 2) 

ZBZS 1 
Σ obvodu 

    35 
    22 
    57 

 1 
 0 
 1 

     36 
     22 
     58 

 36 
 22 
 58 

 3 
 1 
 4 

ČR HBZS 
ZBZS 18 
Σ Σ ČR 

   231 
1 249 
1 480 

20 
 9 
29 

   251 
1 258 
1 509 

 35 
-69 
-34 

22 
 2 
24 

 
SLOŽENÍ BÁŇSKÝCH ZÁCHRANNÝCH SBOR Ů PODLE ZAŘAZENÍ  

Tabulka č. 2 
Zdroj: internet[9], cit. 25.9.2007 

Pracovní zařazení členů BZS 

Technické profese 
se vzděláním 

Báňské záchranné stanice Počet členů BZS 
celkem Dělnická 

profese 4) 

SŠ VŠ 

lékaři  

Ostrava HBZS 
ZBZS 14 
Σ obvodu 

    97 
1 068 
1 165 

   66 
 838 
 904 

   9 
128 
137 

   7 
102 
109 

15 
  0 
15 

 

Most HBZS 1) 

ZBZS 2 
Σ obvodu 

    83 
   141 
  224 

   47 
 109 
 156 

  17 
  22 
  39 

   7 
   9 
 16 

12 
  1 
13 

 

Hodonín HBZS 
ZBZS 1 
Σ obvodu 

    35 
    27 
    62 

   15 
   16 
    31 

  11 
 10 
  21 

   9 
   1 
 10 

  0 
  0 
  0 

 

Praha HBZS 2) 

ZBZS 1 
Σ obvodu 

    36 
    22 
    58 

   27 
    15 
    42 

  7 
  3 
 10 

   2 
   2 
   4 

  0 
  2 
  2 

 

ČR HBZS 
ZBZS 18 
Σ Σ ČR 

   251 
1 258 
1 509 

   155 
   978 
1 133 

 44 
163 
207 

  25 
114 
139 

27 
  3 
30 

 

 
Poznámky: 

1) Do sboru HBZS jsou zahrnuti i bánští záchranáři – průvodci z dolů Kohinoor (12) a z V. 

O. S. potápěčské stanice (5) a HZS Karlovy Vary (1) 

2) Do sboru HBZS nejsou zahrnuti 3 smluvní lékaři, kteří nejsou výkonnými záchranáři 

3) Počty mechaniků zdravotně nezpůsobilých k zásahu v dýchacím přístroji. 

4) Včetně mechaniků zdravotně nezpůsobilých k zásahu v dýchacím přístroji. 



 21 

5. Hlavní báňské záchranné stanice  

Výčet hlavních úkolů HBZS se u všech čtyř zmiňovaných neliší, jsou tu jen menší rozdíly 

u dalších prováděných činností a to vzhledem k zřizovatelům stanic kdy tito jsou povinni 

přispívat na zřízení, provoz a vybavení HBZS v jejímž obvodu působnosti vykonávají činnost, 

pro kterou musí být BZS zajištěna. Množstvím přidělených prostředků má proto rozhodující 

vliv na rozsah komerčních aktivit těchto stanic. 

5.1 Hlavní úkoly a další prováděná činnost na Hlavní báňské záchranné 

stanici 

• zajišťuje stálou pohotovost báňských záchranářů a potřebné techniky 

• zajišťuje lékařskou službu první pomoci v podzemí 

• provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů 

• opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací přístroje. oživovací 

přístroje a záchranářskou techniku 

• metodicky řídí a kontroluje činnost ZBZS 

• kontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci a havarijní plány 

• školí a zkouší zaměstnance určené pro výdej, údržbu a opravy detekčních a indikačních 

přístrojů pro kontrolu složek důlního ovzduší a analytiky plynových laboratoří 

• dodává nebo zabezpečuje cejchovní plyny a kontroluje plynové laboratoře. 

Další prováděné činnosti: 

• opravy, kontroly, plnění a tlakové zkoušky hasících přístrojů 

• provoz, servis a údržba důlních svítidel 

• otryskávání kovových výrobků 

• trhání betonu, železobetonu, skla bez použití trhací práce pomocí hydraulického zařízení 

• měření úniků tepla a snímkování budov termovizní kamerou 

• servis a tlakové zkoušky tlakových lahví 

• chromatografické rozbory ovzduší 

• fotodokumentace a videozáznamy 

• technicko-poradenská a konzultační činnost 

• zkušebnictví a testování 

• čištění prostor od nánosů a usazenin s využitím sacích bagrů 

• zemní práce, protlaky. 
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5.2 Personální zajištění Hlavní báňské záchranné stanice 

Členy báňského záchranného sboru HBZS jsou: 

-ředitel HBZS - báňský záchranář (dále jen „záchranář“) 

-zástupce ředitele HBZS – záchranář, který je současně vedoucím pohotovostních sborů 

a hlavním inženýrem 

-hlavní mechanik – záchranář 

-směnoví technici – záchranáři 

-četaři – záchranáři 

-záchranáři 

-lékaři – záchranáři 

-mechanici – záchranáři 

-dispečeři 

U stanic v Ostravě a Mostě jsou do sboru zařazeni i potápěči a lezci, kdy tyto profese 

rozšiřují podstatným způsobem rozsah zásahů a profesních činností BZS.  

5.3 Služební řád Hlavní báňské záchranné stanice 

Pro všechny prováděné činnosti na stanici, ale i v místě zásahu platí jasně daná 

pravidla. Základním nástrojem je zde Služební řád. Ten určuje organizační uspořádání a bližší 

vymezení jejich úkolů, počty členů BZS, úkoly a práva báňských záchranářů, způsob výkonu 

pohotovosti, množství, typy, i způsob použití věcných prostředků báňské záchranné stanice, 

zásady zásahu a podrobnosti obsahu, rozsahu a četnosti školení a praktického výcviku 

báňských záchranářů a specialistů a hodnocení fyzické připravenosti. 

Základní osu služebního řádu tvoří pohotovostní, poplachový, zásahový a výcvikový 

řád a dále pak celá řada příloh, např. doby zásahu ve ztížených  mikroklimatických 

podmínkách, dekompresní tabulky, projekty školení atd. 

Dále určuje odpovědnost za plnění úkolů a povinností stanovených vyhláškou 

o báňské záchranné službě a ostatními právními předpisy a způsob určení výše příspěvků 

na zřízení, vybavení a provoz HBZS. Je závazný pro ZBZS v obvodu působnosti HBZS 

stanoveným Českým báňským úřadem. 
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Pohotovostní řád Hlavní báňské záchranné stanice 

Pohotovostní služba na HBZS je zajištěna stálou pohotovostí báňských záchranářů 

všech profesí, včetně specialistů a techniky potřebné pro plnění úkolů BZS v obvodu 

působnosti. Součástí stálé pohotovosti je i rychlá lékařská služba 1. pomoci. 

V pohotovostní službě jsou bánští záchranáři (od 16 osob až po 27osob)vzhledem velikosti 

obvodu působnosti v sestavě:  

-velitel pohotovosti a jeho zástupce 

-mechanici - řidiči 

-pětičlenné čety 

-lékař, paramedik a řidič sanity 

Po nahlášení mimořádné události vyjíždí zhruba do dvou minut a příjezd na místo 

nehody se dá počítat na minuty. Mezitím už na místě mohou pracovat záchranáři z příslušné 

závodní báňské záchranné stanice. Každý krok je sledován a komunikace nahrávána 

na dispečincích, takže se můžeme přesvědčit, že pomoc je zajištěna velice rychle. 

Poplachový řád Hlavní báňské záchranné stanice 

Poplach na HBZS je vyhlašován ze stanoviště dispečera. Po rozlišení typu nehod jsou 

zavedeny různé druhy signálů a to pro důlní výjezd táhlý tón sirény, pro výjezd rychlé důlní 

lékařské pomoci přerušovaný tón sirény.Informace o druhu a místě nehody se podává 

prostřednictvím mobilních telefonů . 

Ihned po vyhlášení poplachu nastoupí pohotovostní sbor k jednotlivým výjezdovým 

vozidlům a zde vyčká na příkazy velitele pohotovosti. 

Zásahový řád Hlavní báňské záchranné stanice 

  Nejobsáhlejší a nejdůležitější část služebního řádu tvoří zásahový řád. Tento stanoví 

přesný popis činností, postupů a úkolů při mimořádných událostech a to nejen v podzemí, ale 

i na povrchových pracovištích. Důležitá je zde hierarchie velení, počínaje vedoucím likvidace 

havárie, velitelem báňských záchranných sborů, velitelem důlní základny, četařem až 

po samotné záchranáře. 

Je zde popisována taktika vedeni zásahů, základní organizace, vybavení 

záchranářských čet. Dále je zde popisována záchranářská, četařská kontrola dýchacího 

přístroje a záchranářské signály. 
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Výcvikový řád Hlavní báňské záchranné stanice 

Všichni členové BZS musí absolvovat všechna školení předepsaná obecnými předpisy 

a dále všechna školení a praktický výcvik plynoucí z jejich příslušných specializací a z jejich 

konkrétních úkolů a zařazení v BZS. Školení a výcvik členů BZS a ostatních zaměstnanců 

uvedených ve vyhlášce o BZS se řídí jednotlivými projekty uvedenými v přílohách 

služebního řádu.  

6. Báňské záchranářství ve světě  

Organizace BZS v okolních zemí má podobný charakter. Důležitá je zde pozice státu 

s ohledem na vlastnictví nerostných surovin a legislativní akty umožňující jejich těžbu. Přesto 

však lze tvrdit, že se ustupuje od stálých pohotovostí na stanicích a přechází se na domácí 

pohotovost. Báňské záchranářství ve světě patří do velkého obecného systému záchranných 

prací spadající pod velení HZS, ZZS, nebo Armády. Obecně lze tvrdit, že české báňské 

záchranářství má ve světě vysoký kredit, který si získalo při společných cvičeních, ale 

i při řešení důlních nehod v okolních zemích. 

Naše báňské záchranné stanice udržují dlouholetou spolupráci s báňskými 

záchrannými službami Polska, Německa, Ukrajiny, Slovenska i  Rakouska. Spolupráce 

rovněž probíhá v rámci mezinárodní skupiny pro báňské záchranářství IMRB, která byla 

založená v roce 2001. Česká republika je následující hostitelskou zemí, která bude 

v pravidelném dvouletém cyklu pořádat v roce 2009 v Ostravě a Praze konferenci o báňském 

záchranářství v rámci mezinárodní skupiny IMRB. 

 

 

Obrázek č.18: Znaky zakládajících členů mezinárodní skupiny pro BZ IMRB, certifikát HBZS 

Ostrava 

Zdroj: internet [9], cit. 15.1.2008 
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7. Integrovaný záchranný systém  

Při činnosti krizového managementu, a to na všech úrovních územních orgánů, která 

zahrnuje analýzu rizik, tvorbu havarijních/krizových plánů až po samotné řešení krizových 

situací je nezbytné mít detailní přehled o všech stupních zasahujících složek. Tyto složky jsou 

seskupeny v  Integrovaný záchranný systém. Tento vznikl s potřeby každodenní činnosti 

záchranářů, zejména při složitých havarijních, nehodách a živelných pohromách, kdy je třeba 

organizovat společnou činnost všech, kdo mohou svými silami a prostředky, kompetencemi 

nebo jinými možnostmi přispět k provedení záchrany osob, zvířat, majetku nebo životního 

prostředí. Je to systém spolupráce a koordinace složek, orgánů státní správy a samosprávy, 

fyzických osob a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací 

tak, aby stručně řečeno „nikdo nebyl opomenut, kdo pomoci může a vzájemně si nikdo z nich 

nepřekážel“. To je zejména v hektickém období mimořádných událostí velice nesnadný úkol, 

který musí svá pravidla [1]. Základním návodem nebo řekněme kuchařkou pro tento systém, 

je zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.  

7.1 Postavení a úkoly složek Integrovaného záchranného systému 

Složky IZS realizují záchranné a likvidační práce, popř. ochranu obyvatel. Působením 

složek v IZS není dotčeno jejich postavení, způsob financování a úkoly stanovené zvláštními 

právními předpisy. 

V závislosti na působení při záchranných a likvidačních pracích rozlišujeme: 

-základní složky IZS 

-ostatní složky IZS 

Základní složky IZS jsou páteří systému, neboť zajišťují: 

-nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události:ohlášením 

mimořádné událostí se systém spouští a ohlásit, tedy spustit IZS může každý ohlášením 

mimořádné události na tísňové telefonní číslo (150,155,158,112), 

-vyhodnocením mimořádné události-tím se rozumí odhad ohrožení vyplývající z mimořádné 

události a odhad potřebných sil a prostředků, 

-neodkladný zásah v místě mimořádné události-za tímto účelem rozmisťují základní složky 

IZS své síly a prostředky po celém území ČR. 
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Základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární 

ochrany zařazené do plošného pokrytí území kraje, dále policie ČR a Zdravotní a záchranná 

služba. 

Složky IZS postupují při své činnosti na základě předpisů, kterými byly zřízeny(např. 

zákon o Policii ČR, o požární ochraně) a podle zákona o IZS. Cestou zákona o IZS se 

zajišťuje jejich koordinovaný postup a může některé z nich dát i další kompetence, např. jako 

je tomu v případě HZS ČR, který je ze zákona o IZS správním úřadem v oblasti IZS [1]. 

7.2 Vytváření ostatních složek Integrovaného záchranného systému 

V § 4 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, jsou 

uvedeny tzv. ostatní složky integrovaného záchranného systému. To je terminus technicus, 

který je tímto zákonem používán – "ostatní složky IZS".  

Pro zapojení těchto tzv. obdobných a jiných služeb do IZS jsou zákonem stanoveny 

přesné podmínky. Touto obdobnou a jinou službou může být i mnou dále popisovaná Báňská 

záchranná služba. Záleží na tom, jestli příslušné organy krizového řízeni využiji tohoto 

ustanovení zákona o IZS a tuto službu užijí, či neužijí. Provedení začlenění takovéto jiné 

služby je nutno učinit formou dohody o plánované pomoci na vyžádání při provádění 

záchranných a likvidačních prací podle § 21 stejného zákona. Ve stejném ustanoveni je 

uvedeno, že dohodu o plánované pomoci na vyžádání mohou uzavřít i další složky 

integrovaného záchranného systému, což znamená, ze složky IZS, kterými mohou být obecní 

úřady, krajské úřady, Ministerstvo vnitra, případně základní složky IZS, což je Hasičský 

záchranný sbor, policie nebo zdravotní záchranná služba, tak všechny tyto složky jsou 

ze zákona oprávněny s tzv. obdobnými a jinými službami podle zákona o IZS uzavřít tuto 

smlouvu a v případě potřeby je mohou povolat k plnění závazku z této smlouvy 

vyplývajících.  

Uvedené ustanovení § 21 tak umožňuje, aby kterýkoliv z vyjmenovaných orgánů 

veřejné správy v případě zdůvodněné potřeby připravil plánovaně tuto ostatní složku 

pro využití v IZS. Záleží tedy jen na tom, zda v havarijních, povodňových nebo krizových 

plánech je konkrétní úkol pro tuto ostatní složku IZS. Je samozřejmě otázka, jestli ten 

konkrétní úkol není možné plnit běžnými silami a prostředky IZS. 

Zapojení ostatních složek IZS pak probíhá tak, že konkrétní službu vyzve územně 

příslušné operační a informační středisko IZS, tzn. bud OPIS krajského ředitelství Hasičského 

záchranného sboru, nebo generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, nebo územní 
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odbor Hasičského záchranného sboru, čili podle § 20 zákona č. 239/2000 Sb. má příslušný 

OPIS právo vlastně tuto službu zapojit do plněni úkolu podle zmíněných plánu. Shrneme-li to, 

pokud se v krizových plánech počítá s jejich činností, je možné je okamžitě podle rozhodnutí 

OPIS mobilizovat a použít. 

8. Báňská záchranná služba – Integrovaný záchranný systém 

Tabulka č. 3: Zásahy HBZS v letech 2006, 2007 
Zdroj: [13] cit. 13.3.2008 

Hodiny odpracované v 
zásahu Počet 

prvotních  pohot. 
jednotky 
HBZS 

ostatní 
jednotky 
HBZS 

Druh havárie 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 
V DOLECH a V PODZEMÍ 

a)  výbuchy             

b)  ohně endogenní 58 5 3 645 566 7 200 4 200 

c)  ohně exogenní 3   467   1 128   

d)  závaly a otřesy 3 1 244 121     

e)  
průtrže, výrony plynů, 
poruchy ve větrání 

            

f)  zásahy lezců             

g)  zásahy potápěčů             

h)  zdravotnické zásahy 156 131 2442 1859     

i)  ostatní 2 3 76 78     

NA POVRCHU VČETNĚ LOMŮ 

a)  
výbuchy, erupce plynů a 
ropy 

            

b)  ohně endogenní 1 2 80 80     

c)  ohně exogenní             

d)  nedýchatelné ovzduší 12 3 196 26     

e) zásahy lezců   1   49     

f)  zásahy potápěčů             

g) zdravotnické zásahy 157 135 727 998     

h) ostatní   8 1 384   12 

Havarijní zásahy mimo 
smluvní organizace 1 3 9 256   16 

Havarijní zásahy v rámci IZS  2 1 49     56 

CELKEM 395 293 7 936 4 417 8 328 4 284 
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Z tabulky č. 2 jasně vyplývá skutečnost, že z rostoucí bezpečnostní situací v těžebním 

průmyslu dochází k stále se zvyšujícímu počtu zásahů v rámci IZS. Již před vznikem IZS 

probíhala aktivní spolupráce BZS se všemi základními složkami IZS a to jak při společných 

cvičeních tak i mimořádných událostech. Vždy byl kladně hodnocen profesionální přístup 

a kvalita provedených prací při všech těchto zásazích. Po vzniku IZS tato spolupráce 

pokračuje, avšak již na daných legislativních aktech v rámci zákona o IZS. Všechny HBZS 

mají uzavřené dohody o plánované pomoci na krajské, ale i republikové úrovni. Nelze též 

opomenout malou část ZBZS, které úzce spolupracují s některou ze základních složek IZS 

a rozšiřují tak záchranářskou činnost v daném regionu. 

8.1 Časový a dosahový rámec zásahů  

 

 
Obrázek č.18: Výjezdové trasy jednotlivých HBZS 

Zdroj:[3], cit. 15.2.2008 

 

Od roku 2005 je zajištěn on-line přístup [www.zachranar.cz] k spádovému rozdělení 

organizací provádějící činnost s nařízeným zajištěním BZS na území ČR a to včetně uvedení 

jejich časové dostupnosti. A samozřejmě zde dochází k průběžná aktualizace registru těchto 

organizací. Bylo by velice výhodné, v rámci společných zásahů tuto databázi využít a čerpat 

z ní i při tvorbě poplachových plánů IZS.  
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8.2 Koordinace na informační a komunikační bázi 

V rámci uzavřených dohod o plánované pomoci na vyžádaní je jasně definováno 

kontaktní místo v rámci operačního řízení. Jedná se především o havarijní linku, případně 

mobilní havarijní linku. Zde je však nutno podotknout že, dispečerský systém na jednotlivých 

stanicích poskytuje mnohem širší využití např.: 

• Sestavení velkých konferenčních hovorů pro až 30 účastníků najednou  

• Systém automatické distribuce předdefinovaných hlášení a vzkazů s následným potvrzením 

o přijetí zprávy  

• Automatická vazba do nadřazeného informačního systému a dynamická aktualizace 

pracovníků ve službě  

Prozvonění vybraného účastníka – náhrada pageru 

Zde se nabízí další z možností zkvalitnění informačních toků. Jednoduchým a ne 

nákladným způsobem propojit softverově dispečerské systémy IZS a HBZS v případě 

společných zásahů.  

8.3 Okruhy možných zásahů Hlavních báňských záchranných stanic 

v rámci Integrovaného záchranného systému 

Okruhy možných zásahů HBZS v rámci IZS je pestrý ať už s ohledem na množství 

profesních činností na jednotlivých HBZS ,ale i také vzhledem k vybavením technickým 

prostředkům jenž je pravidelně modernizováno. 

Jsou to zejména zásahy v nedýchatelném ovzduší s použitím kyslíkových 

čtyřhodinových pracovních přístrojů BG 174, PPS BG 4 nebo vzduchových dýchacích 

přístrojů dle charakteru místa zásahu. Veškeré zajišťovací a sanační práce podzemních děl 

a staveb. Zajišťování výkopů proti zavalení nebo vyjetí boků za pomocí šroubových spojek 

proti šíři výkopů. Zajišťování staticky nestabilních staveb (výdřeva apod.). Demoliční práce, 

zvedání těžkých předmětů. Dále pak evakuace osob z nedýchatelného ovzduší za pomocí 

sebezáchranných přístrojů SŠS 1PV s chemicky vázaným kyslíkem. Práce ve výškách 

a nad volnou hloubkou. Potápěčské práce i za nulové viditelnosti v hloubkách do 40m. 

Vyprošťování postižených ze závalů. Práce v chemicky závadném prostředí 

v protichemických oblecích. Monitoring vrtů s videozáznamem, termovizní měření, rozbory 

a sledování ovzduší prostřednictvím důlní plynové laboratoře, transport plynných médií 

prostřednictvím hadic DN 150 NITROGEN. Dále pak je to i hasební, inertizační 

a odvětrávací zásah. Výčet možných zásahů zde staví BZS na úroveň základních složek IZS. 
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Tento výčet možných zásahů je vhodný k použití při tvorbě tzv. typových činností 

složek IZS při společném zásahu. Do skladby typových činností vstupují jen základní složky 

IZS, které jsou jistě ty nejdůležitější. Avšak z hlediska vytížeností a vhodnosti se jeví zásahy 

BZS jako vhodná alternativa. Z hlediska struktury zásahů HBZS se jeví jako možný zásah 

při MU s velkým počtem zraněných nebo nález předmětu s podezřením na přítomnost toxinů.  

8.4 Vybavení pro možný zásah Hlavní báňské záchranné stanice v rámci 

Integrovaného záchranného systému 

Technický pokrok v oblasti hornictví se zákonitě promítá i do činnosti báňské 

záchranné služby. Velký důraz, kromě nezbytných morálních a fyzických schopností všech 

záchranářů, je kladen také na pestrost a maximální množství odborných způsobilostí každého 

jednotlivého záchranáře. To je předpokladem pro zvládnutí moderní techniky, kterou HBZS 

disponují 

Vyjmenovat všechny jednotlivé prvky moderní techniky, které mohou být využity 

v rámci IZS by bylo velmi obsáhlé, proto se zmíním jen o jednotlivých okruzích technického 

vybavení. 

Prvotní je základní vybavení báňského záchranáře-dýchací technika a ochranný oděv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.19: Cvičný zásah záchranářů HBZS Ostrava v prostorách VVU Ostrava 

Zdroj: internet [9], cit. 3.3.2008 

 

Dále jsou záchranáři vybaveni přenosnými analyzátory pro rozbor vzorků ovzduší 

a tlakových směsí plynů na CO, CO2, CH4, O2, N2, H2S, SF6 a plynných uhlovodíků firmy 

Maihak, Odham, Dräger, Servomex a plynovými chromatografy Perkin-Elmer. 
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Obrázek č.20: Přenosný analyzátor ovzduší, firmy Oldham 

Zdroj: internet [11], cit. 5.3.2008 

 

Nepostradatelnou součástí záchranářské techniky jsou též výjezdová a zásahová 

vozidla. Jedná se o speciály upravené pro přesun záchranářských čet a jejich vybavení. 

Ve výbavě stanic v Ostravě a Mostě se používají též nákladní speciály MERCEDES 

UNIMOG, které se velice osvědčily při povodních v roce 2002. Dále pak vozidla 

pro komerční činnosti např. Manitou MRT 1540, terénní manipulátor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č.21: Výjezdová a zásahová vozidla na HBZS Ostrava 

Zdroj: internet [9], cit. 20.2.2008 

 

Další okruh tvoří níže uvedena vyprošťovací, evakuační, hasební, inertizační a 

pomocná technika. 

Vzduchové polštáře WETTER ploché používané k zvedání těžkých břemen ve 

stísněných prostorech, vzduchový kompresor Atlas - Copco XAS 75 DNG, vzduchový 

kompresor elektrocentrálou Elektrocentrála SLAVIA 3S95 pojízdná Elektrocentrála ESE 604 
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D-RS přenosná Putzemeister P 38 DHF-použití: k hydraulické dopravě hustých kašovitých 

směsí. Vrátek stavební SVS - 125 A-použití: pro dopravu materiálu, Vrátek VTA – 1000-

použití: pro dopravu materiálu, Vrátek VPE - P118-použití: pro dopravu osob a materiálu, 

ventilátor (500 V) vnitřní průměr 400 mm, ventilátor (380 V) vnitřní průměr 400 mm, 

odsávač kouře HONDA GX 160-použití: s flexibilními lutnami, odsávač kouře VTA 60, 

instalován na přívěsu, Teplovzdušný agregát ENDRESS EHG - BV 40-použití: k ohřevu 

vzduchu, Teplovzdušný agregát ENDRESS EHG - BV 70-použití: k ohřevu vzduchu, 

Čerpadlo kalové RW 2120 BH/F, Čerpadlo ponorné WEDA L 566, Čerpadlo ponorné WEDA 

502, Čerpadlo ponorné SVEDALA RL 6096B3763, KÄRCHER HDS 995 Variotemp, 

kompaktní vysokotlaký horkovodní čistící stroj, PBT 1A, Pásový dopravník EBT přenosný; 

k dopravě sypkých hmot, Hřeblový dopravník. přenosný; k dopravě sypkých hmot (do úklonu 

50 %), kombi nůžky HOLMARO, pěnotvorné zařízení Turbex pro výrobu lehké a těžké pěny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 22: Zvedací vaky ZUMRO základní sada 4 vaků (2 x 23 tun a 2 x 58 tun) včetně 

příslušenství 

Zdroj:internet [9],cit. 20.2.2008 

Nelze vynechat také potápěčskou techniku, která tvoří špičku ve svém oboru. Jedná se 

především o suché obleky Wiking, těžké přilbové obleky DM-220 s přívodem vzduchu 

z povrchu pomocí tzv. Nargily. Samotné potápěčské přístroje, které používají jsou přístroje 

od firmy Dräger - MODULAR, PA-38. 

Do této kategorie patří i sonarové zařízení umístěné na malém plavidle, mobilní 

dvoumístná přetlaková komora Haux umožňující zasáhnout v případě dekompresní nemoci 

a také potápěčský robot Minirower MK II firmy Pentos, který je schopen provádět podvodní 

průzkum až do hloubky 150 metrů. Nelze nevzpomenout úspěšný zásah tohoto potápěčského 

robota pří hledání usmrcených osob na přehradě Orlík. V rámci rozsáhlých záchranných akcí 

jsou potápěči schopni působit v součinnosti s posádkou vrtulníku. 
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Obrázek č23: Potápěčský robot Minirower MK II firmy Pentos, při cvičném ponoru 

Zdroj: internet [9], cit. 20.2.2008 

 

 Posledním okruhem je lezecká technika. Zde patří např. spec. zařízení 

pro vyprošťování až 2 osob v horském terénu, ruční naviják, dosah až 500 m, lano ocelové, 

nerezové (průměr 5,1 mm). EVAK-jednomužné pákové zařízení pro spuštění a zpětnou 

evakuaci do 30 - 185 m na běžných horolezeckých lanech. Hmotnost zátěže až 450 kg.  

Nosítka KONG – Bonatti-horolezecká evakuační nosítka, nosítka SKIED, horolezecká 

evakuační nosítka ve složeném stavu: (průměr) 200 x (šířka) 920; hmotnost: 5 kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.24: Práce lezeckého oddílu HBZS Ostrava na čištění kouřovodu firmy DALKIA 

Zdroj: internet [9], cit. 25.3.2008 
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9. Závěr 

Cílem práce bylo charakterizovat BZS v ČR a její možnosti v rámci IZS jako ostatní 

složky záchranných a likvidačních prací. Schopnost podílet se na řešení krizových situací 

běžného civilního života si báňské záchranářství vydobylo nejen velkým rozsahem profesních 

činností a vybavením současné BZS, ale i z hlediska své 120leté historie, která je propojena 

do všech záchranářských činností. Současné možnosti BZS pro činnost v rámci IZS poskytují 

plnohodnotné zapojení při řešení MU. Velmi efektivně se dá využít stálá pohotovost 

na báňských stanicích s možností okamžitého transportu záchranářů, lékaře a techniky, který 

minimalizuje dobu přesunu na místo nehody. Především je důležité aby se operační a řídící 

pracovníci na střediscích OPIS IZS případně CTV důkladně seznámili s časovou a polohovou 

možností jednotlivých stanic. Ekonomické hledisko spolupráce s IZS nabízí nové možnosti 

financování zásahů.BZS jako privátní subjekt nespojen se státním rozpočtem je schopen lépe 

postupovat v rámci úhrady nákladů na zásah, zejména u právnických osob a odlehčit tak 

zatíženým rozpočtům základních složek IZS. 

V rámci dohod o plánované pomoci na vyžádání, které upravují formu a termíny plnění 

pomoci, zejména v oblastech, které jsem popsal v [7.2] se jednotlivé HBZS zařazují 

do poplachových plánů IZS. Ve veřejně dostupných částech těchto dohod jsem si také ověřil, 

že nasazení všech sil a prostředků HBZS bude realizováno pouze v případě, kdy neohrozí 

plnění vlastních závažnějších úkolů stanovených HBZS. Dále tyto dohody ve svých přílohách 

vyjmenovávají techniku, kde s ohledem na vývoj a modernizaci by mělo docházet k častější 

aktualizaci. Nedílnou součástí těchto dohod by měl být také dohodnutý pravidelný reporting 

všech MU a to jak na straně HBZS tak i složky, která s HBZS smlouvu uzavřela. 

Současný stav BZS a její pozice v záchranářství se zdá být optimální a vyvážená a to 

vzhledem rozsahu těžby nerostných surovin a podzemnímu stavitelství v ČR. Jistým vodítkem 

by zde mohla být HBZS Ostrava, která je již 14 rokem privátní a moderně koncipovaná. 

Velká pozornost je zde věnována využívání speciální techniky pro komerční využití, 

provádění speciálních prací v podzemí, technickému rozvoji v oblasti provozování důlních 

svítidel, servisu dýchací, oživovací a požární techniky apod. Jako vůbec první stanice v ČR je 

držitelem certifikátů kvality ISO 9001. Je možné říci, že zde není nutné přebírat některý 

ze zahraničních modelů. 

Není bohužel možné s ohledem na nedostatek informací stanovit lepší alternativu 

současných vztahů k IZS. Důvodem zde především byla časová zaneprázdněnost některých 

pracovníků HBZS Hodonín a Most.  
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Je jisté, že v horizontu 3 let nenastanou žádné radikální změny, jak v organizaci BZS, 

tak jejího vztahu k IZS. Čas ukáže, zda by nebylo vhodnější zařadit báňský záchranný sbor 

do struktury HZS a to s ohledem na podobnost činností. Nabízí se i možnost provozovat 

báňské záchranářství převážně na bázi dobrovolnosti, tak jak tomu bylo v historii. Je možné 

říci, že zde není nutné přebírat některý ze zahraničních modelů. 

10. Použité zkratky  

BZS Báňská záchranná služba 

BRS Bezpečnostní rada státu 

CTV Centrum tísňového volání 

ČR Česká republika 

ČBU Český báňský úřad 

HBZS Hlavní báňská záchranná služba 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IZS Integrovaný záchranný systém 

IMRB International mines rescue base 

MU Mimořádná událost 

NTN Národní technické muzeum 

OBU Obvodní báňský úřad 

OKD Ostravsko karvinské doly 

OPIS Operační a  informační středisko 

RBS Revírní báňská stanice 

RBU Revírní báňský úřad 

UZS Ústřední záchranné stanice 

UBU Ústřední báňský úřad 

ZBZS Závodní báňská záchranná stanice  

ZZS Zdravotní záchranná služba 
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