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Anotace: 
 

 Předložená práce popisuje vývoj sebezáchranných a pracovních dýchacích přístrojů 

používaných v podzemí hlubinných dolů od historie do současnosti. Autor bakalářské 

práce přibližuje vývoj dýchacích přístrojů od prvních historických pokusů, které 

umožňovaly pobyt horníků v nedýchatelném ovzduší už od poloviny 18. století až po 

současnost. Je zmíněno několik vybraných důlních nehod ve vztahu k sebezáchranným a 

pracovním dýchacím přístrojům.  Následně je vysvětlen účel použití a základní členění 

sebezáchranných a pracovních dýchacích přístrojů. Práce pokračuje přehledem typů 

sebezáchranných a pracovních dýchacích přístrojů používaných v zahraničí. Důraz je 

kladen zejména na schvalovací proces související s uvedenými přístroji. Detailně je popsán 

proces schvalování sebezáchranného přístroje na Hlavní báňské záchranné stanici 

v Ostravě.  V závěru práce je navržena koncepce používání sebezáchranných a pracovních 

dýchacích přístrojů při hornické činnosti v České republice. 

 

 

Klíčová slova:  Báňská záchranná služba, sebezáchranný přístroj, pracovní dýchací 

přístroj   

 

 

 

 

Summary: 
 

 The presented work describes the development self rescue apparatuses and working 

breathing apparatuses used in underground mines from the past to the present. Author 

explains the development of breathing apparatuses from the first historical attempts which 

allowed miners to stay  in the unbreathable atmosphere since the mid-18th century to the 

present. There are mentioned several selected minig accidents in relation to the self rescue 

and breathing apparatuses. Subsequently is explained the purpose of using and  basic 

structure of self rescue and breathing apparatuses.Work continues with overwiew of the  

self rescue and breathing apparatuses types used abroad. The emphasis is mainly put  on 

the approval process  related  with the mentioned equipments. Approval process  of rescue 

apparatus at the Main Mine Rescue Station in Ostrava is described in detail. In conclusion 

is proposed the concept of using  of self rescue and breathing apparatuses in mining 

activities in the Czech Republic.  
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Seznam použitých zkratek: 
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HBZS  Hlavní báňská záchranná stanice 
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1. Úvod 

 

1.1. Historický vývoj pracovních  dýchacích  přístrojů v ČR 
 

Člověk jako takový se od počátku světa vždy pokouší překonat určité překážky,      

ať jsou jakékoliv. Jedna z nich je i usnadnění života a pohybu v prostředí, které není pro 

člověka přirozené, tzn. pod vodou, ve vzduchu a neposlední řadě i v nedýchatelném 

ovzduší. 

První pokusy o vývoj přístroje, který by umožnil pobyt havíře v nedýchatelném 

ovzduší se datují od poloviny 18. století. Tato doba je spojena se jmény prvních 

konstruktérů – Stephana Halese, Roberta Mensierse a především Jeana Francoise Pilatre de 

Rozier [1], který je znám především díky pokusu o vzlet montgolfiéry 15. října 1783. 

Tento badatel položil základ vývoje přístrojů hadicového typu. Jeho přístroj byl spojením 

obličejové masky vyrobené s mosazného plechu a dýchací hadice vyvedené do prostředí 

s dýchatelným ovzduším. Maska kryla pouze nos uživatele, kterým nadechoval čistý 

vzduch, výdech se prováděl ústy přímo do okolního ovzduší. Maximální délka hadice byla 

20 až 30m. S tímto přístrojem strávil v roce 1783 jeho vynálezce hodinu v prostředí 

s vysokou koncentrací oxidu uhličitého.  

V roce 1796 předvedl horní asesor a později vrchní ředitel francouzských dolů 

Alexandr von Humbolt první typ tzv. nádržkového přístroje, jehož nejdůležitější součástí 

byl vzduchový vak o objemu 200 l, který měl tehdejší horník připevněn na zádech. 

Z tohoto vaku si pak hadicí přisával potřebné množství vzduchu pod masku. Vdech          

se prováděl ústy, výdech pak nosem. Ochranná doba tohoto přístroje činila max. 10 minut 

v závislosti na dýchání uživatele. Podobný přístroj je znám také pod označením Galibertův 

vak. Vak z kozinky na zádech uživatele měl rozměr 1 x 0,6 x 0,35m a byl naplněn ruční 

pumpou na tlak 0,2 – 0,3 Mpa. 

Druhá polovina 19. Století představovala ve většině evropských zemí mohutný 

rozvoj hornictví. Nárůst těžby však přinášel i větší riziko hornické práce. Časté důlní 

katastrofy     si na přelomu století vynutily novou vlnu vývoje dýchací techniky. Němec L. 

von Bremen v této době vyvinul hadicový přístroj s nuceným přívodem vzduchu. Přístroj 

se skládal z válcových zásobníků přívodních hadic, ruční pumpy, a zvláštního 

„poloskafandru“ s váhou 10kg – přístroj je uveden na obr. č.1. Jeho předností byla 

především stálá a spolehlivá dodávka vzduchu. Tento přístroj později vylepšil Piere 

Charles Combes záměnou za první nádobu s cca 350 l stlačeného vzduchu.  

Autorství myšlenky dýchacího přístroje s uzavřeným okruhem a pohlcováním 

vydechovaného oxidu uhličitého je připisováno německému fyziologovi Theodoru 

Schwannovi. Ten sestrojil již v roce 1854 regenerační přístroj, jehož princip se používá 

dodnes i přesto, že tento samotný přístroj nebyl nikdy použit.  
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Obr. 1. Pobíjení dřevěného peření větrního objektu v přístroji Bremen [2] 

 

 

V roce 1871 patentoval inženýr britského námořnictva Henry A. Fleus regenerační 

přístroj vyráběný firmou Siebe Gorman pro vojenské účely. Přístroj měl jednu kyslíkovou 

láhev o obsahu 7 litrů, plněnou na tlak 2 MPa. Jako pohlcovací náplň byly použity 

konopné vložky nasycené hydroxidem sodným (NaOH) získávaným z odpadových 

kaustifikačních kalů. Oproti přístroji Aerophor profesora Schwanna byl se svými 14,5 kg o 

10 kg lehčí. Ačkoliv se jednalo o vojenský přístroj, byl použit při likvidaci následků 

výbuchu na Dole Seaham v Durhamu v Anglii, ke kterému došlo  8. Září 1880. Zmiňovaný 

přístroj byl koncem osmdesátých let 19. Století zkoušen i v Ostravsko-karvinském revíru.  

V roce 1895 zkonstruoval vídeňský profesor Gärtner dýchací přístroj 

Pneumatophor – přístroj je uveden na obr. 2. a 2a.. K pohlcování oxidu uhličitého použil 

kapalný louh draselný (KOH), který se před použitím vyléval do dýchacího vaku. 

Ochranná doba takto připraveného přístroje činila 30 minut. Postupným vylepšováním této 

metody dosáhly přístroje firmy Westfalia ochranné doby až 2 hodiny. Prvenství v použití 

pevného louhu v pohlcovači oxidu uhličitého pak patří průkopníkům českého báňského 

záchranářství, autorům Mayerovi a Pilařovi.  
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Obr. 2.  Dýchací přístroj  Walcher Gärtner 1895 [3] 

 

 

 
Obr. 2a.  Dýchací přístroj  Walcher Gärtner 1895, schéma přístroje [3] 

 

 

Pracovní přístroje používané v této době byly nuceny používat ruční doplňování 

kyslíku do dýchacího okruhu. Se stálým napouštěním kyslíku do dýchacího okruhu,       

pro který se dodnes užívá pojem „stálá dávka“, se setkáváme poprvé u přístroje firmy 

Dräger. Bernhard Dräger vyvinul přístroj – model 1904, který již používal v okruhu 

přístroje dvě dávky kyslíku – přístroj je uveden na obr. 3.. K masovému nasazování 

dýchacích přístrojů dochází i v Ostravsko- karvinském revíru, když v roce 1902 zde bylo 

v provoze cca 630 přístrojů (8 ks Müllerových kouřových přileb, 7 ks hadicových přístrojů 

Bremen, 301 ks Pneumatophorů (Shamrock), 131 ks Neupertových přístrojů Pneumatogen, 

4 ks Giersbergových přístrojů). K dýchání bylo pro účely záchranářství vycvičeno v této 

době 1 303 mužů. [3] 
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Obr 3.  Dýchací přístroj Dräger 1904 [archiv HBZS] 

 

 

K dalšímu rozvoji v oblasti ochrany dýchacích orgánů přispěla i první světová 

válka. V roce 1916 byl v USA vyráběn regenerační dýchací přístroj s tlakovým kyslíkem, 

plicním automatem a ručním přídavkovým ventilem s názvem Gibbs. Přístroj vážil 14,8 kg 

a ochrannou dobu měl již 3 hodiny – přístroj je uveden na obr. 4.. První přístroj moderní 

konstrukce pracující již se třemi dávkami kyslíku, vyráběla v této době v Evropě firma 

Dräger pod označením „model 1923“.  
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Obr. 4. Dýchací přístroj Gibbs 1917 [archiv HBZS] 

 

 

Období po druhé světové válce je oblasti dýchací techniky spojeno především 

s přístroji firmy Dräger (model BG 160) a u nás také s přístroji české výroby CH 255         

a   CH 458 – přístroj CH 255 je uveden na obr. 5.. V šedesátých letech docházelo 

k postupné unifikaci v používání pracovních přístrojů na typ BG 174. Tento vysoce 

kvalitní přístroj slouží ve vybavení báňských záchranných stanic až do současnosti – 

přístroj BG 174 je uveden na obr. 6.. V roce 2003 však oznámila firma Dräger ukončení 

logistické podpory těchto přístrojů a ukončení výroby náhradních dílů k 31.12.2006. 

Důvodem tohoto kroku byl přechod výroby na nový typ přístroje řady BG-4 v návaznosti 

na nové normy, konkrétně ČSN EN 145 – 1998 – dýchací přístroj PSS BG4 EPL je uveden 

na obr. 7. [4] 

Přístroj BG-4 je vyroben převážně z plastových materiálů, má tři dávky kyslíku, 

pohlcovač plněný natronovým vápnem. Je vybaven chladičem vzdušin a monitorovací 

jednotkou Bodyguard. Nevýhodou je vyvedení dýchacích hadic přes ramena uživatele.  
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Obr. 5. Dýchací přístroj CH 255 [foto autor] 

 

 

 

 
Obr. 6.  Dýchací přístroj BG174 [foto autor] 
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Obr. 7. Dýchací přístroj BG 4 [foto autor] 

 

 

 

  

 

1.2. Historický vývoj  sebezáchranných  přístrojů v ČR 
 

Sebezáchranný přístroj je základním osobním ochranným prostředkem všech osob 

vstupujících do podzemí. Nedokážeme si představit hornickou činnost při které by nebyl 

zajištěn únik z ohroženého prostoru s použitím sebezáchranného přístroje. 

První konstrukce sebezáchranného izolačního přístroje se v OKR objevila             

po katastrofě 1894 na Dolech Jan a Františka v Karviné, kde ve zplodinách po výbuchu 

zahynulo 235 horníků. Tento přístroj, později zvaný Walcher – Gaertnerův, byl 

regeneračním přístrojem s tlakovým kyslíkem. Vybavení pracujících v podzemí se však 

neuskutečnilo pro naprostý nezájem majitelů dolů.   

Nová koncepce sebezáchrany se tak začala realizovat až v roce 1951, kdy se v OKR 

poprvé objevily  filtrační sebezáchranné přístroje. Požadavek na dovoz přístrojů si vynutily 

nehody v předcházejících dvou letech na Dolech Antonín Zápotocký, ČSA a Doubrava. 

Prvními přístroji byly tehdy již osvědčené modely Dräger 623. Celkem 6 000 kusů bylo 

rozmístěno na dolech Karvinské části revíru.  
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Z iniciativy techniků a za plné podpory tehdejších ústředních orgánů bylo 

urychleně přistoupeno k  vývoji sebezáchranného přístroje československé konstrukce 

s využitím katalytické chemické látky známé pod názvem „hopkalit“. Hopkalit je dvou, tří, 

nebo čtyřsložková  směs oxidů manganu a mědi (manganu, mědi a kobaltu, případně 

manganu, mědi, kobaltu a stříbra). Název látky pochází ze zkráceného názvu americké 

instituce, která si nechala poprvé uvedené směsi patentovat a kterou byla Universita 

HOPkinsonova v KALIfornii. V praxi našel uplatnění dvousložkový hopkalit sestávající    

ze 70% oxidu manganičitého (MnO2) a z 30% oxidu měďňatého (CuO). Nespornou  

výhodou hopkalitu je možnost regenerace spočívající v desorpci vodní páry  a následné 

hydrataci.  

Po prototypových zkouškách v roce 1952 byla v roce 1954 vyrobena ověřovací 

série a brzy po té i první dvě série přístroje ZP-1. Výrobcem byly Chotěbořské kovodělné 

závody. Ještě v roce 1954 byla výroba přemístěna do národního podniku Sigma v Lutíně, 

kde také byla po zkušenostech s přístrojem změněna a vylepšena jeho konstrukce a od roku 

1956 zavedena výroba typu ZP-3 – přístroj je uveden na obr. 8..  

Současně s výrobou sebezáchranných přístrojů s hopkalitovou náplní probíhal 

v ústavu pro výzkum paliv v Praze vývoj typu ZP-2. Tento přístroj s náplní 

oxykatalyzátoru „AMO“ se však neosvědčil a vyráběn nakonec nebyl. Laboratoř dýchacích 

přístrojů Výzkumného ústavu vzduchotechniky navrhla v roce 1960 novou konstrukci 

sebezáchranného přístroje s hopkalitovou náplní, která byla označena později jako typ    

ZP 4. Tento přístroj se lišil od svých předchůdců především tvarem, velikostí a způsobem 

otevírání pouzdra. Výroba tohoto nového typu byla zahájena ještě v roce 1966 národním 

podnikem Závody říjnové revoluce v Jablůnce. Přístroj ZP 4 byl na základě provedených 

zkoušek hodnocen v těchto letech jako přístroj světové úrovně.  

 

 

Obr. 8. Sebezáchranný přístroj ZP-3 [foto autor] 
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Prvními vyrobenými přístroji ZP 1 a ZP 3 byly přednostně vybavovány doly 

v Karvinské části revíru. Zastaralý způsob hromadného uložení přístrojů v dole byl již 

v roce 1960 změněn a přístroje byly nošeny individuálně.  

Potíže se zaváděním nové organizace nošení a vydávání přístrojů vznikly 

především zaváděním výdejen, organizací kontrol, evidencí apod. Především chyběla 

logistika a sjednocení zmíněných zásad.  Nebyla prováděna evidence jednotlivých sérií. 

Současně také došlo k vyřazování velkého množství přístrojů z důvodu porušení těsnosti 

v letovaných spojích. Přístrojů byl náhle nedostatek a docházelo k paradoxní situaci, kdy 

důlní  zaměstnanci  byli  téměř  násilím nuceni přístroje nosit a zároveň hrozilo nebezpečí,  

že závod nebude moci všechny své zaměstnance dostatečně vybavit.  

V této době byla HBZS v Ostravě pověřena centrální organizací dodávek 

sebezáchranných přístrojů do závodů a kontrolou nošení, údržby a evidence v OKR. 

Pracovníci HBZS začali přejímat přístroje přímo u výrobce, přidělovali je podle potřeby  

do závodů v OKR. Byly zavedeny jednotné záznamové knihy pro kontrolu přístrojů 

a evidenční karty ve výdejnách. Stovky přístrojů, které byly netěsné, ačkoliv se na nich 

neprojevil váhový přírůstek, byly vyřazovány. Teprve po zkouškách v Autorizované 

zkušebně dýchací techniky na HBZS se prokázalo, že i přístroje s prošlou záruční dobou 

jsou stále ještě spolehlivé.   

Výnosem Ústředního báňského úřadu v Praze pak bylo povoleno v roce 1960 

používat přístroje až do 5 let od data výroby. A hned v následujícím roce povolil ÚBÚ také 

úpravy obalů sebezáchranných přístrojů letováním. Oba povolovací výnosy znamenaly 

nejen zvýšení početního stavu přístrojů, ale také značnou finanční úsporu. Od roku 1955 

bylo do OKR dodáno téměř 300 000 sebezáchranných filtračních přístrojů za necelých    

50 miliónů korun. Úspory, které tehdy vznikly, lze jen těžko vyčíslit, nicméně faktem je,  

že přes 250 000 přístrojů by bylo nutno bez zmíněných výnosů vyřadit. 

Kromě jednotné evidence přístrojů bylo nutno také sjednotit systém kontrol 

a povolených oprav. Stovky pracovníků byly vyškoleny a přezkušovány v pravidelných 

intervalech. Značná pozornost byla také věnována kontrole těsnosti přístrojů ZP 4. Zprvu 

byly přístroje zkoušeny váhově a na těsnost ponořením v teplé vodě. Teprve centrální 

zajištění tlakových zkoušeček AP 2 62 z Polské lidové republiky napomohlo zkulturnění 

této činnosti. Nová konstrukce přístrojů ZP 4 nakonec kontrolu těsnosti odbourala úplně – 

přístroj je uveden na obr. 9.  
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Obr. 9. Sebezáchranný přístroj ZP-4 [foto autor] 

 

 

Vybavením pracujících v podzemí filtračními sebezáchrannými přístroji byl učiněn 

první podstatný krok k zajištění bezpečnosti při důlních nehodách. Zkušenosti však i u nás 

ukázaly, že zejména na dolech s nebezpečím průtrží uhlí a plynů musí být zavedeny 

přístroje izolační. 

V  roce 1988 převzal tehdejší ředitel HBZS v Ostravě Ing. František Papřok 

symbolický „zlatý sebezáchranný filtrační přístroj ZP – 4 s pořadovým číslem 1 000 000. 

Výroba filtračních sebezáchranných přístrojů pak byla definitivně ukončena v roce 1998.  

Již v roce 1960 byl vznesen požadavek na vývoj malého izolačního 

sebezáchranného přístroje s regenerací vydechovaných vzdušin. Ve spolupráci HBZS 

a n.p. Přesná mechanika byl sice zhotoven prototyp takového přístroje (ochranná doba     

45 minut, váha 4 kg), jeho výroba však nebyla zahájena. 

Výhodnějším řešením bylo v této době zajištění přístrojů SK4 ze SSSR. Těmito 

přístroji byly v počtu 10 – 50 ks vybaveny všechny závody a přístroje byly hromadně 

uloženy na kritických místech. 
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Obr. 10. Sebezáchranný přístroj SK-4 [foto autor] 

 

 

 

Náročná obsluha těchto přístrojů zatěžující mechaniky ZBZS, problémy                  

se zajištěním náplní (natronové vápno) a náhradních dílů nakonec vedly k závěru, že tento 

typ přístroje nebyl příliš vhodný, zejména z ekonomického pohledu. 

Hodnocení a srovnávací zkoušky nakonec vedly k rozhodnutí zaměřit se při 

zabezpečení revíru izolačními sebezáchrannými přístroji na regenerační sebezáchranný 

přístroj s chemicky vázaným kyslíkem. Vývoj v této oblasti přístrojů pokračoval dále 

především v tehdejším Sovětském svazu. Zde byl již v roce 1966 masově používán 

v sovětských dolech sebezáchranný izolační přístroj s chemicky vázaným kyslíkem typu 

ŠS 5 M vyvinutý v Ústřední vědeckovýzkumné laboratoři pro důlní záchranářství 

v Doněcku (CNIL VGSČ Doněck). Již v roce 1967 pak bylo vyrobeno 1000 ks ověřovací 

série nového typu sebezáchranného izolačního přístroje ŠS 7.  

Sebezáchranné přístroje řady ŠS jsou izolační přístroje s chemicky vázaným 

kyslíkem. Vydechované vzdušiny jsou vedeny do chemické náplně, kterou tvoří peroxid, 

nebo směs peroxidů, zde se pohltí CO2 a vlhkost a současně se uvolní dostatečné množství 

kyslíku. 
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Dne 6. března 1969 vydal Český báňský úřad Výnos č.j. 894/16/1969 kterým         

se povoluje používat sebezáchranný přístroj ŠS 7 v organizacích podléhajících vrchnímu 

dozoru státní báňské správy. Zároveň byla schválena instrukce pro používání, kontrolu       

a skladování tohoto přístroje vypracovaná tehdejší autorizovanou zkušebnou báňské 

záchranné a dýchací techniky při HBZS v Ostravě. Jako první byly tyto přístroje používány 

v České republice na Dole Jan Šverma v Ostravě. V tomto roce již bylo na zmíněném dole 

375 přístrojů.  

Shodou okolností pak zmíněné přístroje hrály důležitou roli při průtrži dne 

31. 7. 1969, kdy na zmíněném Dole Jan Šverma došlo ve sloji Novodvorský k vyjetí uhlí 

z pilíře s následným zvýšeným výskytem plynů. Směnový předák  a havíř zde poprvé 

použili sebezáchranné izolační přístroje ŠS 7 při záchraně dalších dvou horníků. Od této 

průtrže neuplynuly ani dva měsíce a přístroje ŠS 7 byly znovu nasazeny při dvou průtržích 

na tomtéž závodě při záchraně šesti  horníků. 

Po Dole J. Šverma byly přístroji ŠS 7 postupně vybavovány i Doly Paskov a Staříč. 

Kromě toho byly v ostatní části revíru používány pro vybavení horníků pracujících 

v podpatrových oblastech. Koncem roku 1976 pak bylo v OKD již nasazeno okolo 10 000 

těchto přístrojů. 

Počátkem roku 1984 započala v Doněckém výrobním závodě záchranářských 

zařízení Všesvazového vědeckovýrobního sdružení RESPIRATOR výroba inovovaného 

typu izolačního sebezáchranného přístroje s chemicky vázaným kyslíkem pod typovým 

označením ŠS–1, a to ve dvou variantách: ŠSS-1U(pouzdro z uhlíkaté oceli) a ŠSS– 1N 

(pouzdro z nerezavějící oceli). 

V roce 1985 vydal ČBÚ výnos č. 26/85, kterým ukládal povinnost vybavit každého, 

kdo vstupuje do podzemí hlubinného dolu sebezáchranným přístrojem izolačního typu 

a následně v roce 1990 opatření č. 24/90, kterým byl uvedený výnos derogován.  Opatření 

jednoznačně stanovilo velmi úzký okruh těch případů, kdy směly být v OKD nadále 

používány filtrační sebezáchranné přístroje. 

V průběhu druhé poloviny osmdesátých let a začátkem let devadesátých pak byly 

doly OKD postupně vybavovány izolačními sebezáchrannými přístroji z tehdejšího 

Sovětského svazu izolačního typu řady ŠSS od ŠS – 7 až po současný typ SSS 1 PV KS. 

V roce 1992 byl realizován nákup izolačních sebezáchranných přístrojů v menším 

provedení. Jednalo se o přístroje francouzské firmy Fenzy, a to typ Biocel 1 Start.  

Vzhledem k tomu, že u těchto přístrojů se během provozu objevila při jednom 

cvičení skrytá vada přístroje a to při velkém zatížení na konci proklamované ochranné 

doby, omezil ČBÚ jeho ochrannou dobu z původních 30 minut na 20 minut. V rámci 

reklamačního řízení navrhla firma FENZY několik technických řešení, kterými                

by odstranila zjištěnou vadu. V roce 1995 pak byl jeden  z návrhů realizován (výměna 

výdechové hadice), po této opravě stanovil ČBÚ ochrannou dobu na 25 minut. Přístroje 

Fenzy Biocel 1 Start pak byly provozovány v OKR do roku 2000. 
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V roce 2000 došlo k unifikaci sebezáchranných přístrojů na jediný typ , a to 

sebezáchranný přístroj izolační typu ŠSS 1 PV, posléze přejmenovaný na typ SSS 1 PV 

KS. Tento sebezáchranný přístroj již prošel certifikačním procesem podle evropské normy 

EN 13 794, která stanoví požadavky na sebezáchranné izolační přístroje s chemicky 

vyvíjeným kyslíkem. 

V roce 2009 v rámci programu zvyšování bezpečnosti „Safety 2010“ pak došlo 

v Ostravsko-karvinském revíru k obměně sebezáchranných přístrojů SSS 1 PV KS            

za sebezáchranné přístroje OXY K 50 S vyráběné firmou Dräger. [5], [6] 

 

 

 
Obr. 11. Sebezáchranný přístroj SSS 1PV KS [foto autor] 

 

 

 
Obr. 12. Sebezáchranný přístroj OXY K 50S [foto autor] 
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2. Příklady použití dýchací techniky při důlních nehodách. 

 
V minulosti došlo v OKR k řadě závažných důlních nehod ve vztahu 

k sebezáchranným a pracovním dýchacím přístrojům. Uvádím zde pouze několik z nich: 

 

 24.6.1884 Důl Vilém Severní dráhy Ferdinandovy v Polské Ostravě. 

Asanace požáru s použitím dýchací techniky (přístroje Bremen) 

 

 14.6.1894  Důl Jan a Františka hraběte Heinricha Larisch-Mönnicha 

v Karviné. Výbuch metanu a uhelného prachu si vyžádal 235 obětí. Velký 

vliv na zvýšení bezpečnosti a vývoj pracovních dýchacích přístrojů. 

 

 20.12.1905 Důl Helena v Novém Sedle ve Falknovsko-loketské 

hnědouhelné pánvi. Endogenní požár při kterém zahynulo 19 horníků.       

Při zásahu záchranářů byly použity v dané době moderní přístroje Dräger 

1904/09 a Dräger 1903 s novým typem regeneračního pohlcovače. 

 

 12.4.1924 Důl Gabriela v Karviné-Dolech. Výbuch v uzavřeném požářišti    

si vyžádal 15 obětí na životech a následný výbuch zdevastoval celý důl.        

Při likvidaci následků pracovali záchranáři z ústřední záchranné stanice 

v Lazích v přístrojích Dräger 1923. Pro zmáhací práce bylo zakoupeno       

60 ks těchto přístrojů. Celkem bylo v dýchacích přístrojích odpracováno 

29 800 hodin. Tato nehoda urychlila inovaci dýchacích přístrojů v OKR. 

 

 14.11.1946 Důl Kohinoor. Výbuch metanovzdušné směsi ve stařinách        

si vyžádal 52 obětí. Tato katastrofa iniciovala zavádění filtračních 

sebezáchranných přístrojů, kterými museli být vybavení všichni fárající 

pracovníci. Rovněž došlo k reorganizaci báňské záchranné služby na hlavní 

báňské záchranné stanice a závodní báňské záchranné stanice. 

 

 12.2.1949 Důl Doubrava v OKR. Výbuch metanu si vyžádal životy            

19 horníků. Při záchranářském zásahu zahynulo dalších 5 záchranářů.       

Do OKR bylo dodáno k likvidaci nehody 100 ks dýchacích přístrojů         

BG 160A z důvodu nedostatečného vybavení OKR dýchací technikou.      

Při záchranářských pracích bylo odpracováno 161 704 hodin v dýchacích 

přístrojích. Při zdolávání nehody v tehdy nových přístrojích BG 160a         

se projevily problémy s pohlcovači dodávanými od českého výrobce 

(netěsnosti na letovaných spojích, dráždivé a páchnoucí látky v dýchacím 

okruhu, špatná kvalita pohlcovací hmoty), proto bylo rozhodnuto o vlastním 

plnění pohlcovačů přímo na ZBZS Doubrava. Přeplňování pohlcovacích 

směsí 10% KOH a 90% NaOH z chemičky v Ústí nad Labe zajišťovalo 

v každé směně   5 pomocných mechaniků. 
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 3.7.1951 Důl Antonín Zápotocký v OKR. Požár u pohonné stanice 

ocelového článkového dopravníku si vyžádal 8 obětí. V následné 

záchranářské akci byly poprvé použity dýchací přístroje Dräger 170/400 

s plicní automatikou. Byl urychlen vývoj dýchacího přístroje 

československé konstrukce. 

 

 7.7.1961 Důl Dukla v OKR. Jeden z největších požárů v historii našeho 

hornictví si vyžádal 108 obětí. Pod vlivem této nehody bylo dovezeno 

8 000 ks izolačních sebezáchranných přístrojů SK-4. Rovněž bylo urychleno 

nasazení nových pracovních dýchacích přístrojů, neboť v té době používané 

prototypy podtlakových přístrojů (CH 659) byly neperspektivní. 

 

 24.5.1964 Důl Petr Cingr. Požár ve vtažné jámě bez obětí.  Téměř všichni 

hornici použili filtrační sebezáchranný přístroj ZP-3, někteří pak izolační 

sebezáchranný přístroj SK-4. 

 

 7.5.1985 Důl Doubrava. Výbuch v oblasti 1. dobývací kry si vyžádal         

25 obětí. Havárie urychlila vydání výnosu Českého báňského úřadu č. 26/85 

ze dne 15.11. 1985 o vybavení pracovníků v podzemí hlubinných dolů 

sebezáchrannými přístroji izolačního typu.[7] 
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3. Typy dýchacích přístrojů a jejich využití u nás a v zahraničí 

3.1 Rozdělení dýchací techniky 
  

Evropská norma ČSN EN 133 [8] rozděluje dýchací přístroje:  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. 13. Rozdělení ochranných prostředků dýchacích orgánů dle ČSN EN 133 [8] 

 

Filtrační přístroje, užívané především jako sebezáchranné, zajišťují ochranu 

pracovníků proti zdraví škodlivým plynům. Jsou to přístroje s otevřeným okruhem 

jednoduché konstrukce, provozně spolehlivé, jednoduché na kontrolu a údržbu s poměrně 

dlouhou životností a nízkými pořizovacími náklady. Základní podmínkou jejich provozu je 

dostatek kyslíku v okolním prostředí, omezená koncentrace zdraví škodlivých plynů a 

absence látek, které filtraci neumožňují, popřípadě ruší chemickou reakci filtrace 

v přístroji. 

Izolační přístroje, izolují uživatele od okolního ovzduší a dodávají dýchatelný 

vzduch, nebo plyn vhodný pro bezpečné dýchání. Izolační dýchací přístroje chrání před 

nedostatkem kyslíku v okolním ovzduší i před znečišťujícími látkami (známými nebo 

neznámými) v okolním ovzduší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochranné prostředky dýchacích 

orgánů 

Filtrační přístroje                                 

(funkce je závislá na okolním ovzduší) 

 

Izolační dýchací přístroje                    

(funkce není závislá na okolním ovzduší) 
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Obr. 14. Rozdělení izolačních dýchací přístroje dle ČSN EN 133, [8] 

 

 

3.2. Používané typy přístrojů pro ochranu dýchacích orgánů:  

 
Níže  jsou  uvedeny  různé  typy  pracovních dýchacích přístrojů a sebezáchranných 

přístrojů  používané v  hornictví  v   České   republice  a  v  několika  ostatních  vybraných 

státech. Strategie využití dýchací techniky  je  ovlivněna  především podmínkami 

dobývání, způsobem    technologie   dobývání,    druhem    dobývané   suroviny,   

hloubkou    uložení, rizikovostí  jednotlivých  provozů a v neposlední řadě i trhem 

a ekonomickými možnostmi. Jako příklad lze uvést používání filtračních přístrojů 

v ideálních podmínkách hlubinných uhelných dolů v  USA,  či  v Jižní  Africe, nebo 

používání vzduchových přístrojů v porubech vedených ve velké vzdálenosti od hlavního 

důlního díla na uhelných dolech v Austrálii. 

 

3.2.1. Česká republika 

 

OXY K 50S  Sebezáchranný  izolační přístroj  s  chemicky    vyvíjeným 

   kyslíkem,  výrobce  Dräger  (Německo), ochranná doba 50 

   minut. Používaný na hlubinných uhelných dolech.  

   

SSS 1 PV KS  Sebezáchranný  izolační   přístroj   s  chemicky vyvíjeným 

   kyslíkem, výrobce DZGA Donetsk (Ukrajina), ochranná doba 

   50  minut.  Používaný  na hlubinných uhelných a rudných  

   dolech a při podzemním stavitelství.    

Izolační dýchací přístroje 

Neautonomní                    

(hadicové dýchací přístroje) 

 

Autonomní dýchací přístroje 

 
 Únikové  přístroje 

Dýchací hadicový přístroj 

 

Hadicový dýchací přístroj 

na tlakový vzduch 

S otevřeným okruhem 

 

S uzavřeným okruhem 

 

S otevřeným okruhem 

 

S uzavřeným okruhem 
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FSR W65-2 BL Sebezáchranný  filtrační   přístroj,  výrobce  MSA   AUER 

    (Německo),  ochranná  doba  max.  120  minut   (při plicní 

    ventilaci  40l/min),  podmínka 17% kyslíku. Používaný při 

    podzemním stavitelství. 

 

BG 174  Izolační dýchací přístroj s uzavřeným okruhem s ochrannou 

    dobou   4   hodiny,  s   tlakovým   kyslíkem  a   alkalickým 

    pohlcovačem, výrobce Dräger (Německo). Skončí životnost 

    v roce 2012.  

 

BG-4   Izolační dýchací přístroj s uzavřeným okruhem s ochrannou 

    dobou 4  hodiny,  s   tlakovým  kyslíkem  a   pohlcovačem 

    s natronovým vápnem, výrobce Dräger (Německo).   

 

PA 94   Izolační  dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový 

    vzduch, přetlakový, výrobce Dräger (Německo). Používaný 

    s jednou lahví. 

 

PSS 7000  Izolační  dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový 

    vzduch, přetlakový, výrobce Dräger (Německo). Používaný 

    s jednou  nebo dvěmi láhvemi. Opatřený druhým vývodem 

    pro napojení 2. stupně automatiky. 
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HBZS 

Ostrava 

15 000 

 

2 841 - 226 80 6 40 - - - 

HBZS 

Most 

- - - 100 25 10 - - - - 

HBZS 

Praha 

- 45 716 20 - - - 18 - - 

HBZS 

Hodonín 

- - - - - - - 20 10 10 

 

CELKEM 

 

15 000 

 

2 886 

 

716 

 

346 

 

105 

 

16 

 

40 

 

38 

 

10 

 

10 

 

Tab. 1. Počty sebezáchranných a pracovních přístrojů dle typů a jednotlivých obvodů 

působnosti HBZS v ČR  k  20.1. 2011. 
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 3.2.2.  Slovensko 

 

   

SSS 1 U  Sebezáchranný  izolační  přístroj  s   chemicky  vyvíjeným 

   kyslíkem, výrobce DZGA Donetsk (Ukrajina), ochranná doba 

   50 minut. Používaný na hlubinných uhelných dolech. 

   

POG-8M  Sebezáchranný  filtrační  přístroj,  výrobce Faser (Polsko), 

    ochranná  doba  max. 60 minut (při plicní ventilaci 30l/min

    a  max.  koncentraci  CO 0,25 %. Používaný na hlubinných 

    uhelných dolech. 

 

BG 174  Izolační dýchací přístroj s uzavřeným okruhem s ochrannou 

    dobou   4  hodiny,   s   tlakovým  kyslíkem  a    alkalickým 

    pohlcovačem, výrobce Dräger (Německo). Skončí životnost 

    v roce 2012.  

 

BG-4   Izolační dýchací přístroj s uzavřeným okruhem s ochrannou 

    dobou   4   hodiny,  s   tlakovým  kyslíkem a pohlcovačem 

    s natronovým vápnem, výrobce Dräger (Německo).   

 

 

3.2.3   Polsko 

 

SSS 1 PV KS  Sebezáchranný  izolační  přístroj  s  chemicky   vyvíjeným 

   kyslíkem, výrobce DZGA Donetsk (Ukrajina), ochranná doba 

   50 minut. Používaný na hlubinných uhelných dolech. 

   

OXY K 50S  Sebezáchranný  izolační   přístroj  s   chemicky vyvíjeným 

    kyslíkem,  výrobce  Dräger  (Německo), ochranná doba 50 

    minut. Používaný na hlubinných uhelných a rudných dolech.

   

SR-K30  Sebezáchranný  izolační  přístroj  s  chemicky   vyvíjeným 

    kyslíkem, výrobce Faser (Polsko), ochranná doba 30 minut.

    Používaný na hlubinných uhelných dolech.  

 

SR-K60  Sebezáchranný  izolační   přístroj  s  chemicky  vyvíjeným 

    kyslíkem, výrobce Faser (Polsko), ochranná doba 30 minut. 

    Používaný na hlubinných uhelných dolech.  

 

K – 60   Sebezáchranný  izolační  přístroj  s chemicky    vyvíjeným 

    kyslíkem, výrobce Faser (Polsko), ochranná doba 60 minut. 

    Používaný na hlubinných uhelných dolech.  
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EBA 6.5  Sebezáchranný přístroj s tlakovým kyslíkem a pohlcovačem 

    CO2, výrobce OCENKO (USA), ochranná doba 90 minut při 

    zátěži a až 8 hodin při odpočinku. Používaný na hlubinných 

    uhelných a rudných dolech. 

 

POG-8M  Sebezáchranný  filtrační  přístroj,  výrobce Faser (Polsko), 

    ochranná  doba  max. 60 minut (při plicní ventilaci 30l/min

    a max. koncentraci CO 0,25 %. 

 

W-70   Izolační  dýchací přístroj s uzavřeným okruhem s ochrannou 

    dobou  4  hodiny,   s  tlakovým  kyslíkem,  výrobce   Faser 

    (Polsko).   

 

BG-4   Izolační dýchací přístroj s uzavřeným okruhem s ochrannou 

    dobou  4   hodiny,  s  tlakovým  kyslíkem  a  pohlcovačem 

    s natronovým vápnem, výrobce Dräger (Německo).   

 

APS-3N  Izolační  dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový 

    vzduch,  přetlakový, výrobce Faser (Německo). Používaný 

    s dvěma láhvemi. 

 

PSS 7000  Izolační  dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový 

    vzduch, přetlakový, výrobce Dräger (Německo). Používaný 

    s jednou  nebo dvěmi láhvemi. Opatřený druhým vývodem 

    pro napojení 2. stupně automatiky. 

 

3.2.4.   Německo 

 

OXY K 50S  Sebezáchranný  izolační  přístroj  s  chemicky   vyvíjeným 

    kyslíkem,  výrobce  Dräger  (Německo), ochranná doba 50 

    minut. Používaný na hlubinných uhelných dolech.   

 

BG-4   Izolační dýchací přístroj s uzavřeným okruhem s ochrannou 

    dobou  4   hodiny,  s  tlakovým  kyslíkem  a  pohlcovačem 

    s natronovým vápnem, výrobce Dräger (Německo).   
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3.2.5.   Norsko 

 

OXY K 50S  Sebezáchranný  izolační  přístroj  s chemicky    vyvíjeným 

   kyslíkem,  výrobce  Dräger  (Německo), ochranná doba 50 

   minut. Používaný na hlubinných uhelných dolech.  

   

BG-4   Izolační  dýchací  přístroj s uzavřeným okruhem s ochrannou 

    dobou  4  hodiny,  s  tlakovým  kyslíkem   a   pohlcovačem 

    s natronovým vápnem, výrobce Dräger (Německo).   

 

PA 94   Izolační  dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový 

    vzduch, přetlakový, výrobce Dräger (Německo). Používaný 

    s jednou lahví. 

 

 

3.2.6    Jihoafrická republika 

 

SSR 90  Sebezáchranný  izolační  přístroj  s  chemicky   vyvíjeným 

    kyslíkem, výrobce   Auer  (Německo).  V roce  1998  bylo 

    dle  doporučení  výrobce  rozhodnuto  o  vyřazení přístrojů 

    starších deseti let. 

 

BG-4   Izolační dýchací přístroj s uzavřeným okruhem s ochrannou 

    dobou   4   hodiny,   s   tlakovým   kyslíkem  a   pohlcovačem  

   s natronovým vápnem, výrobce Dräger (Německo).   

 

 

3.2.7    Japonsko 

 

FSR W65  Sebezáchranný  filtrační   přístroj,  výrobce  MSA  (USA),  

    ochranná doba max. 120 minut (při plicní ventilaci 40l/min),  

    podmínka 17 % kyslíku.  

 

OXY GEM-11 Izolační dýchací přístroj s uzavřeným okruhem s ochrannou 

    dobou  150 min.,   s   tlakovým    kyslíkem   a   pohlcovačem  

   s natronovým vápnem, přetlakový, výrobce Air Water Safety 

    Service Inc. (Japonsko, prefektura Kobe).  
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4. Schvalovací proces sebezáchranné a pracovní dýchací techniky. 
 

Technické požadavky na výrobky uváděné na trh v České republice jsou v obecné 

rovině obsaženy v zákoně č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky 

v platném  znění. Souvisejícím zákonem týkajícím se bezpečnosti výrobků je zákon 

č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění. Smysl požadavků jež 

specifikuje tato legislativa spočívá v tom, že výrobce, popř. dovozce,  je povinen uvádět na 

trh pouze bezpečný výrobek. U vybraných skupin výrobků, stanovených nařízeními vlády, 

musí výrobce nebo dovozce vydat prohlášení o shodě s požadavky technických předpisů. 

Toto prohlášení je výsledkem procesu posuzování shody, jehož různé varianty, v závislosti 

na míře možného rizika spojeného s používáním výrobku, jsou uvedeny v zákoně a 

jednotlivých nařízeních vlády. Podkladem pro vydání prohlášení o shodě je certifikát třetí 

strany, která je v zákoně označena jako „autorizovaná osoba“. Jedná se o nezávislou 

zkušebnu, pověřenou k posuzování shody stanovených výrobků. 

„Osobní ochranné prostředky uváděné na trh musí odpovídat požadavkům nařízení 

vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky v platném znění. Toto nařízení svým obsahem odpovídá Evropské směrnici č. 

89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích, pro sjednocení právních předpisů 

členských států Evropské unie (EU), týkajících se osobních ochranných prostředků. 

Požadavky ve všech zemích EU jsou shodné“. 

Technické požadavky na  osobní ochranné prostředky (OOP), označované jako 

„základní požadavky“ jsou uvedeny v příloze č. 2 výše zmiňovaného nařízení vlády. Tato 

příloha je shodná s přílohou č. 2 směrnice 89/686/EHS. Pro nařízení vlády je 

charakteristické, že základní požadavky jsou formulovány poměrně široce a vyhýbají se 

stanovení konkrétních hodnot a limitů. Nařízení vlády, jako závazný právní předpis, totiž 

nelze měnit tak často, aby bylo možno v konkrétních hodnotách sledovat technický vývoj u 

jednotlivých OOP.  Přesné zkušební postupy, hodnoty, limity a další údaje odpovídající 

základním požadavkům jsou specifikovány v českých technických normách. Tyto normy 

nejsou závazné, avšak pokud jsou vlastnosti OOP v souladu s těmito normami, má se za to, 

že jsou základní požadavky závazného nařízení vlády splněny. Průběžně aktualizovaný 

seznam harmonizovaných norem vychází ve věstníku UNMZ. 

OOP představují široký okruh výrobků, které jsou z hlediska rizik, před kterými 

chrání různé, proto podle závislosti na míře možného rizika s používáním jsou OOP 

rozděleny do tří hlavních skupin. OOP sloužící k ochraně dýchacích orgánů jsou zařazeny 

do III. skupiny (kategorie). Na posuzování shody těchto OOP se musí podílet nezávislá 

instituce, v České republice označovaná jako autorizovaná osoba. Jedná se o právnické 

osoby, které jsou autorizovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví. Tyto instituce jsou pak v rámci EU oznámeny – notifikovány orgánům 

Evropského společenství a všem členským státům EU. V nařízení vlády č. 21/2003 Sb. se 

proto přímo hovoří o notifikovaných osobách. Výrobce si může nechat posoudit shodu u 

kterékoliv notifikované osoby v EU.  
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U OOP zajistí výrobce před uvedením na trh ES přezkoušení typu. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o výrobky používané při vysokém riziku, musí výrobce zajistit jejich 

průběžnou kontrolu nejméně jednou za rok. Před samotným ES přezkoušením typu 

shromáždí výrobce potřebnou technickou dokumentaci a předá ji notifikované osobě 

společně se žádostí o ES přezkoušení typu. Notifikovaná osoba pak provede přezkoušení 

typu s ohledem na příslušné technické normy [9], [10], [11].  Po tomto přezkoušení vydá 

výrobci ES certifikát o přezkoušení typu. Výrobce poté před uvedením výrobku na trh 

vypracuje ES prohlášení o shodě. Zároveň je povinen umístit na výrobek označení CE, 

které slouží jako vyjádření shody se základními požadavky nařízení vlády, resp. směrnice 

EU. U OOP III. kategorie musí být značka CE doplněna číslem notifikované osoby, která 

provádí kontrolu –ES systém řízení jakosti výrobku.[12] 

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb. ze dne 3. prosince 2001, o 

báňské záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů stanoví v § 6, odst. 2 hlavní 

báňskou záchrannou stanici jako instituci, která určuje vybavování organizací 

sebezáchrannými, dýchacími a oživovacími přístroji, včetně jejich příslušenství. 

V příloze č. 1. jsou přiloženy protokoly ze zkoušek prováděných na OKD, HBZS, 

a.s. v rámci schvalovacího procesu uvedení nového sebezáchranného přístroje Ci-30 dle 

ČSN EN 13794 a ČSN EN 13274-2. 

 
Obr. 14. Zkušební zařízení CM/2NL na OKD, HBZS, a.s. Ostrava [foto autor] 
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Zkoušky byly prováděny na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi OKD, HBZS, 

a.s. a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce v Praze, jehož zástupce je notifikovanou 

osobou. Před zahájením zkoušek provedl zástupce zadavatele kontrolu metrologie všech 

zkušebních zařízení na HBZS Ostrava. Ke zkouškám bylo doručeno celkem 16 přístrojů 

Ci-30 (výrobce DZGA Doněck, Ukrajina). Zkoušky se prováděly v následujících dílčích 

etapách:  

I. Etapa: Zkoušení sebezáchranných přístrojů dle ČSN EN 13 794, příloha A – 

dodatečné zkoušky pro použití v dolech, tzn. přístroje byly umístěny na kleci skipového 

zařízení 3/2 Dolu ČSA,  kde bylo provedeno celkem 3 754 jízd klece do hloubky 960 m. 

II. Etapa: Laboratorní provozní zkoušky na simulátoru dýchání AL 92 – CM/2NL. 

Zařízení je na obr. 14. Tyto zkoušky probíhaly ve třech zkušebních režimech (zkouška 

zařazení do třídy při ventilaci  35 l · min
-1

, provozní zkouška při krátkodobém zvýšení 

plicní ventilace na 70 l · min
-1

, provozní zkouška při ventilaci 10 l · min
-1

) 

III. Etapa: Praktická zkouška ve cvičném polygonu dle činností uvedených v ČSN 

EN 13794 a ČSN EN 13274-2. Činnosti: poučení, nasazení přístroje, zdolání převýšení 20 

m po žebříku s překážkami, přenesení 20 ks pytlů s pískem a´ 12 kg a uložení na plošinu 

ve výšce 1,5 m, rozvinutí a svinutí hadice C-52, absolvování okruhu v polygonu se 

sníženou světlou výškou. 

IV. etapa: Únikové cvičení v podzemí dolu dle ČSN EN 13 794, příloha č. 5, tzn. 

poučení, nasazení přístroje, chůze v důlních dílech s proměnlivým úklonem a výškou. 
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5. Návrh koncepce dýchací techniky hornictví ČR  

5.1. Sebezáchranné přístroje 

 
V současnosti je v České republice hlubinná těžba koncentrována především do 

oblasti Ostravsko-karvinského revíru, kde jsou v provoze 4 skupinové doly na kterých 

pracuje cca 14 700 fárajících zaměstnanců. Dále je v provoze uranový důl v Dolní 

Rožínce, kde v podzemí pracuje cca 400 zaměstnanců. 

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání vyhrazených nerostů 

v podzemí ve znění pozdějších předpisů v § 4a povoluje používat v uhelných dolech pouze 

sebezáchranné přístroje izolačního typu. Na ostatních dolech mohou být na základě 

příznivého posouzení a vyhodnocení rizik (§ 102, odst. 3. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce ve znění pozdějších předpisů) místo sebezáchranných přístrojů izolačního typu 

používány sebezáchranné přístroje filtrační.  

Při zpracování návrhu koncepce vybavení pracovníků sebezáchrannými přístroji při 

hlubinném dobývání v České republice je třeba vzít v úvahu tyto vstupní parametry a 

podmínky: 

a) pravidelně vykonávaná činnost ve vztahu na vzdálenost od hlavního vtažného 

 důlního díla, 

b) pravidelně vykonávaná činnost ve vztahu na vzdálenost k bezpečnému místu 

 (sousední samostatné větrní oddělení, oblast jiné větrní lámy, komorový úkryt),    

c) druh větrání pracoviště (průchodní větrní proud, resp. separátně větrané důlní dílo), 

d) rozmístění kontinuálních analyzátorů metanu, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a 

 kyslíku, 

e) vybavení pracovníků osobními analyzátory metanu, oxidu uhelnatého, oxidu 

 uhličitého, oxidů dusíku  a kyslíku, 

f) typy sebezáchranných přístrojů vyhovujících platným předpisům. 
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Filtrační sebezáchranný 

přístroj 

Sebezáchranný přístroj 

izolační na opasku 

s ochrannou dobou 30 minut 

Sebezáchranný přístroj 

izolační s ramenním 

popruhem s ochrannou 

dobou 50 minut 

 

Neuhelné doly:  

 

Všichni důlní zaměstnanci 

pracující na důlních 

pracovištích s možností 

útěkové cesty ke vtažné 

jámě, popř. do záchranné 

komory bez použití slepé 

jámy. 

 

 

Neuhelné doly: 

 

Důlní zaměstnanci pracující 

v dobývkách a separátně 

větraných důlních dílech 

s délkou útěkové cesty na 

bezpečné místo 

(převybavovací stanoviště, 

záchranná komora) 

vyhovující ochranné době 

použitého přístroje. 

Neuhelné doly: 

 

Důlní zaměstnanci pracující 

v dobývkách a separátně 

větraných důlních dílech 

s délkou útěkové cesty na 

bezpečné místo 

(převybavovací stanoviště, 

záchranná komora) 

vyhovující ochranné době 

použitého přístroje. 

 

Převybavovací stanoviště, 

záchranné komory, strojníci 

těžního stroje na slepé jámě. 

 

Uhelné doly: 

 

Po případné změně 

legislativy důlní 

zaměstnanci se stabilním 

pracovištěm v blízkosti 

vtažné jámy (např. důlní 

dílny apod.) 

 

 

 

Uhelné doly: 

 

Důlní zaměstnanci pracující 

v dobývkách a separátně 

větraných důlních dílech 

s délkou útěkové cesty na 

bezpečné místo 

(převybavovací stanoviště, 

záchranná komora) 

vyhovující ochranné době 

použitého přístroje. 

Uhelné doly: 

 

Důlní zaměstnanci pracující 

v dobývkách a separátně 

větraných důlních dílech 

s délkou útěkové cesty na 

bezpečné místo 

(převybavovací stanoviště, 

záchranná komora) 

vyhovující ochranné době 

použitého přístroje. 

Převybavovací stanoviště 

 

Tab. 2. Návrh koncepce použití sebezáchranných přístrojů 
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5.2. Pracovní přístroje pro báňské záchranáře 
  

Na základě zkušeností se jako ideální jeví možnost kombinace použití pracovních 

dýchacích přístrojů s uzavřeným okruhem a tlakovým kyslíkem a pracovních dýchacích 

přístrojů se stlačeným vzduchem.  

Donedávna byla jakákoli možnost zvýšení doby použití vzduchového přístroje 

limitována zvýšením váhy, což značně omezovalo použití v místech, která vyžadovala 

dlouhou ochrannou dobu.  

Až s nástupem kompozitních tlakových lahví se dosáhlo požadované ochranné 

doby okolo 60 minut s váhou přístroje 15  - 18 kg, která je již srovnatelná s přístroji 

s uzavřeným okruhem a tlakovým kyslíkem. V této souvislosti se pak otevírá možnost  

použití vzduchových přístrojů v podzemí jako alternativa k dosud používaným dýchacím 

přístrojům.  

V Polsku je používání vzduchových přístrojů  v některých typech zásahů již zcela 

běžné. V Australských dolech jsou vzduchové přístroje například používány jako osobní 

únikové přístroje. Jedno či dvouláhvové přístroje jsou trvale uloženy na stanovišti v 

podzemí  v blízkosti dobývacích porubů,  které jsou ve velkých vzdálenostech od východů 

z dolů. Zde je používán i systém „quick fill“ (rychlé plnění v  tzv. plnících stanicích - refil 

station), kde má uživatel možnost doplnění láhve i v nasazeném přístroji. 

Výhody vzduchových přístrojů: 

+ nízké pořizovací náklady oproti klasickým dýchacím přístrojům s uzavřeným 

okruhem a tlakovým kyslíkem 

+ nízké náklady na provoz a údržbu přístrojů včetně plnění vzduchu  

+ žádné další náklady na pohlcovač CO2  

+ příprava na opětovné použití (pouze dezinfekce masky a naplnění tlakové láhve)  

+ mnohem méně dílů které jsou opotřebovávány či nutné k výměně 

+ dýchání chladného vzduchu 

+ uvnitř masky nedochází k zamlžování zorníku 

+ možnost doplnění láhve i během použití v nasazeném přístroji i v podzemí 

+ jednoduché nasazení  a kontrola 

+ vyloučení tzv. dusíkové narkózy v okruhu přístroje 

+ vyloučení nebezpečí manipulace s tlakovým kyslíkem, možnost použití i v 

„mastném“ prostředí  

+ přístroj je v přetlakovém provedení 
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Nevýhody vzduchových přístrojů: 

- krátká ochranná doba max. okolo 90 minut 

- délka ochranné doby je přímo závislá na plicní ventilaci, přístroj nemá  

  stálou dávku 

- přístroj pracuje pouze s otevřeným okruhem  

- delší ochranná doba zvyšuje hmotnost přístroje 

Výhody přístroje se nejlépe projevují při zásazích,  kdy doba použití nepřesahuje 1 

hodinu, zejména při přerušovaném použití (odvětrávání, obsluha propustí, výklizové práce 

v inertní atmosféře v blízkosti propustí  apod.). 

Přístroj není vhodný pro první zásah, kdy nejsme schopni předem určit dobu 

použití. 

 

 

Tabulka s typy pracovních dýchacích  přístrojů a návrhem koncepce jejich použití: 

 

Pracovní dýchací přístroj s uzavřeným 

okruhem s tlakovým kyslíkem a 

ochrannou dobou 4 hodiny 

 

Pracovní dýchací přístroj se stlačeným 

vzduchem s otevřeným okruhem. 

První zásah k likvidaci nehody 

v neznámém prostředí. 

 

Havarijní zásah s délkou použití 

překračující možnost použití pracovního 

dýchacího  přístroje se stlačeným 

vzduchem s otevřeným okruhem. 

 

Plánovaný nehavarijní zásah s délkou 

použití překračující možnost použití 

pracovního dýchacího  přístroje se 

stlačeným vzduchem s otevřeným 

okruhem. 

 

Havarijní zásah s délkou použití 

umožňující možnost použití pracovního 

dýchacího  přístroje se stlačeným 

vzduchem s otevřeným okruhem. 

 

Plánovaný nehavarijní zásah s délkou 

použití umožňující možnost použití 

pracovního dýchacího  přístroje se 

stlačeným vzduchem s otevřeným 

okruhem. 

 

 

Tab. 3. Návrh koncepce použití Pracovních dýchacích přístrojů 
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6. Závěr 
 

Práce v podzemí vždy byla, je a bude prací v prostředí fyziologicky pro člověka 

nepřirozeném. Hlubinná těžba je pak vedle jiných technických problémů spojena 

s výskytem škodlivých, či výbušných plynů a v neposlední řadě také s  důlními požáry.  

Horníci,  a především báňští záchranáři  se tomuto stavu po celou dobu snaží čelit řadou 

opatření, a jedním z nich je rozvoj taktiky záchrany horníků a provádění záchranných prací 

v nedýchatelném ovzduší. 

Ve své práci jsem uvedl výběr nejdůležitějších milníků,  jež přispěly k modernizaci 

dýchací techniky. Tendence vynalézat, průkopnický duch  a síla se prosadit odedávna hrály 

důležitou roli v této oblasti. Mnohdy přispěla i náhoda. Zmínit mohu například poznatek, 

který později vedl k vynálezu redukčního ventilu v roce 1889. Tehdy Johan Heinrich 

Dräger dochází  k poznatku, že rovnoměrný tlak přívodu kysličníku uhličitého pro výčep 

piva  je hlavní  podmínkou jeho kvality. Tento poznatek byl impulsem zrodu redukčního 

ventilu.  

Vynález redukčního ventilu „Oxygenautomat“ (kyslíkový automat) a malého 

manometru vysokého tlaku, tvoří jeden z podstatných základů vývoje kyslíkových 

přístrojů. Rovněž možnost komprese kyslíku na tlaky vyšší než 10 MPa, vhodné malé 

tlakové láhve a pohlcovače oxidu uhličitého a vlhkosti přinesly další možnosti rozvoje 

dýchací techniky. Dýchací přístroj,  ať již pracovní  či sebezáchranný, pomáhá zachraňovat 

horníky a věcné hodnoty a účinně chrání báňské záchranáře.   

Zvyšující se význam báňského záchranářství vždy ovlivňoval vývoj těchto 

přístrojů. S počátkem evropského normování dýchacích přístrojů musely být 

harmonizovány různé národní požadavky na regenerační a sebezáchranné přístroje. I tato 

skutečnost přispěla k nutnosti vývoje nové generace přístrojů, aby splnila hodnoty dané 

evropskými normami a směrnicemi.  

Pokrok nelze zastavit ani v této oblasti. Poslední generace dýchacích  přístrojů je 

vyráběna z kvalitních odlehčených materiálů a některé jsou vybaveny moderními 

elektronickými řídícími jednotkami. Mnohdy však tato modernizace nepřináší to podstatné, 

co vždy báňští záchranáři, jako nejčastější uživatelé oceňovali, a to je především 

spolehlivost provozu, jednoduchost ovládání a snadná údržba. Každá obměna dýchací 

techniky pak představuje zvýšenou zátěž na všechny zainteresované horníky, techniky, 

báňské záchranáře a především mechaniky. Na samotných báňských záchranných stanicích 

je nutno připravit logistické zabezpečení, jako jsou speciální sušící panely, sušící skříně a 

zkušební zařízení. Pro nové dýchací přístroje jsou používány jiné typy pohlcovačů. 

V báňské záchranné službě v České republice, pak nastupuje kombinace použití 

kyslíkových a vzduchových přístrojů.  Ty mají kratší ochrannou dobu, ale jsou jednodušší 

v používání a údržbě. V České republice to bude v podzemí absolutní novinka, v zahraničí 

je naši kolegové již běžně používají do vybraných typů zásahů.  
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Nejdůležitější je vždy klást důraz na školení a cvičení v použití záchranných 

přístrojů. Mějme vždy na paměti, že báňský záchranář může efektivně pomáhat druhým jen 

za podmínky, že se může plně spolehnout na své vybavení, stoprocentně mu důvěřuje a 

umí ho bezpečně ovládat. 

 

 

Obr. 16. Záchranář v lutnovém průlezu s přístrojem PSS 7000[foto autor] 
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