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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá hlavními úkoly a činnostmi báňské záchranné stanice 

Most. První kapitola je věnována charakteristice vzniku a vývoje báňského záchranářství 

v České republice, zejména báňského záchranářství na severu Čech a vzniku Hlavní 

báňské záchranné stanice Most. V následující kapitole se věnuji legislativě související 

s báňským záchranářstvím, organizaci a Služebnímu řádu Hlavní báňské záchranné stanice 

Most. Dále se v práci zabývám modernizací přístrojů báňských záchranářů. Nezbytnou 

součástí je i jejich další vybavení. V této části práce také věnuji pozornost Havarijnímu 

plánu. V poslední kapitole bakalářské práce charakterizuji důlní nehody a uvedu statistiku 

úspěšnosti báňských záchranných akcí. 

 

Klíčová slova: báňský záchranář, vybavení čety, činnost, důlní nehoda 

 

 

 

 

 

Summary 

 Bachelor thesis deals with the main tasks and activities Mines Rescue Station Most. 

This first chapter is devoted to the characteristics of the origin and developementof the 

mine rescue in the Czech Republic, especially mine rescue in North Bohemia and the 

emergence of the Central Mine Rescue Station Most. The next chapter is devoted to the 

legislation related to mining rescue, organizations and the Staff Regulations of the Central 

Mine Rescue Station Most. Furthermore, I am focusing on modernizing eqipment mine 

rescuers. An essential part is the extra equipment. In this part also pays Attention 

emergency plan. In the last chapter of the thesis is characterized mining accidents and 

statistics success will bring mine rescue operations. 

 

Keywords: mine rescuer, Equipment Platoon, aktivity, mine accident 
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Úvod 

V České republice se nachází velké množství lokalit, kde se prováděla a provádí 

těžba nerostných surovin formou povrchového a hlubinného dobývání. Já budu ve své 

práci charakterizovat činnosti a úkoly Hlavní báňské záchranné stanice v Mostě.  

V severočeské lokalitě se víceméně těží povrchově. Práce na lomech a dolech patří 

k nejtěžším a nejnebezpečnějším druhů práce, proto je nezbytností, aby za těmito 

pracovníky, kteří mohou být každý den v ohrožení života, stáli lidé, kteří jsou vysoce 

specializováni a vyškoleni.  

Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem je úzce spjata s rizikem 

vzniku mimořádných událostí, o čemž nás přesvědčují neúprosné statistiky let minulých i 

těch současných. Závažnost a četnost souvisí s riziky spojenými s prostředím, ve kterém je 

práce prováděna, s mírou poznání těchto rizik a rovněž technických možností prevence. 

Báňské záchranářství můžeme brát jako zaměstnání, ale především jako poslání. Nejen, že 

tito pracovníci zdolávají havárie a jejich následky, ale především poskytují první pomoc 

v těžce dostupném prostředí, nedýchatelném ovzduší, pod vodou, čelí požárům a 

odhodlaně zachraňují lidské životy. Spolupracují mimo jiné také s dalšími složkami 

Integrovaného záchranného systému. Sami nasazují své životy a snaží se přispět ke zvýšení 

kvality a bezpečnosti práce v hornictví a dalších oblastech. Likvidují různé druhy nehod, 

pracují s nejrůznější technikou. A to vše se snaží předávat dalším a nastupujícím 

záchranářům. Mnozí pracovníci a zaměstnanci, kteří byli vystaveni  nebezpečí, jim mohou 

jistě poděkovat za záchranu svých životů, a proto jsou také právem bánští záchranáři 

pravidelně oceňováni nejrůznějšími vyznamenáními. 

 V první kapitole se pokusím charakterizovat vznik a popsat stručně a přehledně 

vývoj báňského záchranářství. Vznik a vývoj je spjat především s nehodami a neštěstími, 

ke kterým v průběhu let docházelo nejen na území České republiky, ale i ve světě. To vše 

přineslo vývoj a založení BZS na území České republiky. 

 Dále se zaměřím na obsáhlou legislativu související s báňským záchranářstvím.  

Dle vyhlášky  ČBÚ č. 447/2001 Sb. charakterizuji, kteří členové tvoří záchranný sbor, co 

vše patří mezi úkoly a činnosti Hlavní báňské záchranné stanice Most a báňské záchranné 
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služby obecně. Dále se budu zabývat tím, co vše musí zájemce o toto povolání splnit a 

absolvovat, než se do této profese dostane.  

 Následující kapitola bude pojednávat o technice a přístrojích, které jsou nezbytností 

při jejich činnosti. Zaměřím se na modernizaci, ke které v průběhu posledních pěti let 

došlo.  Nezbytnou součástí báňského záchranářství je nejrůznější vybavení. Také se 

zaměřím na soubor opatření a činností směřující k záchraně života a ochraně zdraví osob a 

majetku při haváriích, kdy je vypracován havarijní plán.  

 V závěru této práce charakterizuji důlní nehody a pro přehlednost zobrazím 

statistiku báňských záchranných akcí. V jakém prostředí je pravděpodobnější výskyt  

nehod a neštěstí, co může být příčinou a jak v tu chvíli funguje sbor Hlavní báňské 

záchranné stanice Most. 
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Cíle 

Hlavním cílem bakalářské práce je poukázat na činnosti Hlavní báňské záchranné 

stanice Most. 

Dílčími cíli jsou:  

 Rešerže vzniku a vývoje báňského záchranářství v ČR 

 Modernizace přístrojů Hlavní báňské záchranné stanice Most 

 Statistika záchranných akcí mosteckých báňských záchranářů 
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1 Charakteristika vzniku a vývoje báňského záchranářství 

ČR  

Dějiny báňského záchranářství v ČR jsou úzce spjaty se vznikem a vývojem 

těžby v daném území či oblasti. V podkrušnohorské oblasti to platí stejně tak, kdy od 

dob průmyslové revoluce významně stoupal národohospodářský význam těžby uhlí. 

Významným rokem se stal rok 1789, kdy uhlí bylo zahrnuto mezi nerosty, které tvoří 

horní regál a jeho těžba byla podřízena pravidlům horního zákona. To platilo nejen o 

těžbě v podkrušnohorském revíru, ale také v oblastech, jako je Kladenský revír, 

Ostravsko- karvinský, Rosicko- oslavanský a v mnohých dalších. I když je vývoj 

báňského záchranářství spjat s vývojem jednotlivých uhelných revírů, vstupuje do 

historie hornictví až začátkem 19. století. [1]   

Záchranářská činnost byla od počátku založena na obětavosti a ochotě riskovat 

své vlastní životy pro ty, kteří jsou přírodními živly působícími v hornictví ohrožováni. 

Projevy přírodního odporu proti zásahům do integrity země se v každé oblasti 

projevovaly různě. Oproti Ostravsko- karvinskému revíru, kde hrozilo především 

nebezpečí výbuchu metanu a uhelného prachu, museli být bánští záchranáři na severu 

připraveni  z části na odlišnější zásahy. V Severočeském revíru, kde jsou hnědouhelné 

zásoby a převážně povrchová těžba, hrozilo nebezpečí samovznícení s následnými 

rozsáhlými důlními požáry, také výbuchy uhelného prachu a dále pak nebezpečí závalů 

hornin a v neposlední řadě i průvaly vod. 

Prvopočátky vzniku báňské záchranné služby se datují od přelomu 19. a 20. 

století, kdy jsou i ve světě zaznamenána důlní neštěstí. Pro příklad uvádím nehody 

obecně: 

1890 24. 11. Souš u Mostu, důl Anna   33 obětí 

  - průval vod a bahnin 

1892 31. 5. RD Příbram, Důl Marie   319 obětí 

  - důlní požár (neuhašený knot kahanu) 

1906 10. 3. Francie, Důl Courrieres   1099 obětí 
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  - výbuch uhelného prachu 

1.1 Mimořádné události, které ovlivnily vývoj 

 Nejvíce důlních nehod zaznamenalo intenzivně se rozvíjející uhelné hornictví 

od poloviny 19. století. K průvalům vod, zaplynování důlních děl nedýchatelnými 

plyny a požárům způsobeným používáním otevřeného světla přibývaly další zdroje 

nebezpečí. Byly to zejména požáry ze samovznícení uhlí, výbuchy požárních plynů, 

výbuchy uhelného prachu, požáry vzniklé od rychle se rozvíjející mechanizace, 

průtrže uhlí a plynů, otřesy a jiné. 

 Evidence úrazů a nehod se začala v severních Čechách vést od poloviny 60. let 

19. století. Z té se můžeme dozvědět, že od roku 1864 do konce roku 1868 bylo 

zaznamenáno 138 smrtelných úrazů. To znamená, každoročně v průměru 35 

smrtelných úrazů. A v dalším období každoročně 30- 40 smrtelných úrazů. Nejvíce 

těchto úrazů připadá před 1. světovou válkou na rok 1900, kdy je zaznamenáno 140 

smrtelných úrazů. [1]   

 Těžké úrazy patřily v severočeských dolech k běžným událostem. To je důvod, 

proč byly nemocnice i některé doly vybaveny sanitními vozy (kočáry tažené koňmi), 

sloužící k rychlé přepravě raněných. Za hromadné katastrofy byla považována zranění 

pěti a více osob. 

1.1.1 Důl Döllinger v Duchcově 

 Dne 10. února roku 1879 došlo k průvalu podzemních vod na dole Döllinger 

v Duchcově. Zahynulo zde 21 horníků a další 2 utonuli v nedalekém dole Nelson. Důl 

měl velmi složitou tektoniku, dobývací práce probíhaly ve třech horizontech- spodní, 

střední a horní, které byly propojeny šachticemi vybavenými žebříky. Během ražení 

hlavní chodby ve spodním horizontu došlo k masivnímu průvalu vody, takže havíři 

nestihli opustit ohrožený prostor a 21 z nich se utopilo. Později během 3 dnů stopla 

voda na Döllingeru o 83 metrů a zatopila mimo jiné i již zmiňovaný sousední důl 

Nelson. 

 Jak se později ukázalo, přibližně osm měsíců před katastrofou se náhle vytratil 

pramen teplické termální vody nedaleko Lahoště, což pracovníky dolu nijak 

nevarovalo. Úřední správce, který byl na důl dosazen, neměl žádné báňské znalosti, a 
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proto bylo zamítnuto předvrtání při ražení hlavní chodby. Po dvou letech odčerpávání 

vod byly ostatní doly znovu otevřeny, avšak Döllinger nikoli.  

 V průběhu let došlo opět k průvalu termálních pramenů, tyto průvaly se však 

obešly již bez lidských obětí. Tentokrát majitelé dolů rezignovali na odčerpávání. 

Těžba byla obnovena až v roce 1895, kdy doly koupila Mostecká uhelná. Průvalová 

místa byla utěsněna hrázemi a hladina důlních vod se trvale udržovala na kótě 193,5 

metrů nad mořem, což významně přispělo k nerušenému chodu lázní. Autorem 

opatření se stal Ing. Gustav Bihl. [1]   

1.1.2 Důl Anna v Souši u Mostu 

 Tragičtější následky zaznamenala nehoda na dole Anna, kde dne 24. listopadu 

1890 došlo také k zatopení dolu, při kterém o život přišlo 33 horníků. Důvody, proč 

došlo k průvalu povrchových vod, byly nejasné. Nejspíše došlo k průvalu vod řeky 

Bíliny, která  byla  v té  době  rozvodněná  díky  podzimním  dešťům.  Celé neštěstí 

proběhlo tak rychle, že se nikomu nepodařilo zachránit. 

1.1.3 Důl Pokrok II. u Duchcova 

 Dne 21. ledna roku 1893 došlo k další významné nehodě. Byla jí nehoda na 

dole Pokrok II. u Duchcova, kde došlo kolem ranních hodin k výbuchu důlních plynů, 

při kterém zahynulo 18 horníků. Během šetření se prokázalo, že příčinou se stalo 

nedovolené otevření olejové lampy. To bylo také dalším krokem k modernizaci. Byly 

zavedeny bezpečné elektrické lampy s magnetickým zámkem, chráněné proti 

neodborné manipulaci. 

1.1.4 Důl Marie, rudné doly Příbram 

 Roku 1892 byla pohnutkou k přijetí zásadních bezpečnostních opatření 

katastrofa na jámě Marie v Březových horách Příbramských rudných dolů. Ve velkých 

hloubkách se dobývala stříbrná ruda. Jáma Marie byla nejhlubší ze čtyř navzájem 

propojených dolů a měla hloubku 1100metrů. Větrání dolů bylo přirozené. Ve 29. 

patře došlo k požáru, který byl způsoben odhozeným doutnajícím knotem od olejové 

lampy. Horníci se po směně připravovali na vyfárání, ucítili kouř z požáru mezi 28. a 

29. patrem. Vše bylo zamořeno zplodinami z požáru, jedovatým oxidem uhelnatým. 

Z celkového počtu 835sfáraných havířů jich zahynulo 319.  
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 Pro záchranu pracovníků v té době neexistoval žádný dýchací přístroj. Jedinou 

ochranou zachránců byly šátky namočené do octa a zavázané přes nos a ústa. Při této 

tragické události ho bylo spotřebováno okolo 144 litrů. Zachránci fárali do dolu pro 

zraněné havíře a vyváděli je do bezpečí. Během katastrofy padlo těchto hrdinů 5. 

Ostatní horníci nadýchaní kouřem cestu ven nezvládli a bezvládně padali dolů do 

jámy. Vyprošťování mrtvých těl trvalo celkem 5 dní. [1]   

1.2 Vznik záchranných stanic 

 Jedním z prvních kroků, které vedly ke zvýšení bezpečnosti práce bylo nařízení 

tehdejšího Báňského hejtmanství v Brně o zákazu kouření v dole z roku 1856. Roku 

1874 nařídil Báňský úřad v Olomouci povinnost opatřit závodní správy OKR na 

záchranu horníků v nedýchatelném ovzduší Galiberovy vaky. Byly to primitivní a 

málo účinné přístroje se zásobou vzduchu ve vaku pouze na cca 10 minut. [2]   

Koncem 19. století byla Země České koruny nejprůmyslovější oblastí 

Rakousko- Uherské monarchie. Nad hornictvím má dohled c. k. Báňské hejtmanství 

Praha a Vídeň. 

Jedním ze základních předpisů pro vedoucí dolů, kde hrozí nebezpečí výbuchu 

uhelného prachu, byl vydán v prosinci roku 1893. Tento předpis také stanovil 

používání dýchacích přístrojů při nehodách a při práci v nedýchatelném ovzduší. 

 Založení BZS se datuje ke konci 19. století. Za počátek BZS je považován rok 

1897, kdy záchranné mužstvo má být v četnosti 5% nejsilnější osazené směny. Zde je 

položen základ pro vznik Báňských záchranných stanic. [1]   

 6. dubna 1897 vydalo c. k. Báňské hejtmanství ve Vídni nařízení č. 692 o 

opatřeních na ochranu postižených a majetku pro případ výbuchu třaskavých plynů, 

uhelného prachu nebo požáru v jámě na dolech OKR.  

Nařízení č. 697 ukládalo: [1]   

1. Zřízení záchranné stanice na povrchu v blízkosti jámy. 

2. Počet dýchacích přístrojů a elektronických svítidel v počtu minimálně 5% 

stavu osazenstva nejpočetnější směny. 

3. Doporučený typ dýchacího přístroje Walcher- Gaertnerův Pneumatofor od 

firmy Waldeck, Wagner a Benda, Vídeň. 
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4. Vycvičení v báňském záchranářství nejméně dvojnásobného počtu 

zaměstnanců než je počet dýchacích přístrojů. 

5. Stanovit bezpečnostní opatření při výbuchu třaskavých plynů nebo uhelného 

prachu a při požáru v jámě. 

6. Stanovit úkoly záchranného mužstva a Pokyny pro postup při záchranné akci. 

 

15. dubna 1904 vydalo Zemské báňské hejtmanství v Praze nařízení, týkající se 

předcházení a zmáhání důlních požárů, výbuchu uhelného prachu a třaskavých plynů. 

Krom jiného je přikázáno: 

- Provést rozvod požární tlakové vody v dole, odstraňování uhelného prachu, 

zkrápění prostor za účelem zneškodnění uhelného prachu. 

- V blízkosti důlních prostor, kde hrozí nebezpečí výbuchu uhelného prachu a 

třaskavých plynů, musí se v jejich blízkosti postavit hráze s dveřmi nebo poklopy. 

- V každém dole se musí nacházet určené množství dýchacích přístrojů, větérek 

a elektrických lamp, tento stav určuje Revírní horní úřad. RHÚ také schvaluje typ 

dýchacích přístrojů. 

- Musí být proškoleno větší množství pracovníků pro práci s dýchacími přístroji 

a ti zapsáni v Důlní knize a rozděleni do všech směn. 

- Dále předpis obsahoval postup při likvidaci důlních nehod, požární kontroly 

tzv. požárníků, každý důlní technik musel znát a umět poskytnout 1. pomoc. [1]   

1. dubna 1913 bylo po nehodě několika záchranářů nařízeno vysílat při 

zmáhání nebo uzavírkových pracích v dýchacích přístrojích více vycvičených 

záchranářů, nejméně jedno záchranné družstvo o 5 mužích v pohotovosti. 8. května 

bylo stanoveno pro doly, kde hrozí nebezpečí ohně a uhelného prachu, sestavit 

záchranný tým o síle 10 mužů. [3]   

 Druhá světová válka nepřinesla do organizace báňské záchranné služby žádné 

významné změny. Už před druhou světovou válkou byly vybudovány BZS na všech 

hlubinných dolech a jejich počet se pohyboval okolo 55. Organizace služby se řídila 

nařízením ministerstva hospodářství a práce ze dne 17. dubna 1943. 
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 V průběhu let docházelo ke zpřísnění podmínek pro přijetí nováčků a setrvání 

stávajících záchranářů v báňském záchranném sboru. Zvyšují se požadavky na 

odbornou praxi u vedoucího HBZS z 5 na 8 let. Mění se název Ústředních báňských 

záchranných stanic na Obvodní báňské záchranné stanice (OBZS). 

 Roku 1946 se v Praze sešli záchranářští odborníci ze všech revírů. Bylo zde 

poprvé hovořeno o třístupňové organizaci. Dohodlo se zde, že nové HBZ mají 

zajišťovat výcvik a výchovu záchranářů, zajišťovat zkoušky a kontroly dýchacích 

přístrojů. 

Třístupňová organizace: 1. Závodní báňské záchranné stanice- každý důl 

    2. Obvodní báňská záchranná stanice- pro více dolů 

    3. Hlavní báňská záchranná stanice- pro větší důlní 

     oblasti 

 Roku 1957 byly na příkaz ministra paliv zřízeny stálé sbory záchranářů 

z povolání na HBZS v Mostě a Ostravě. Třístupňová organizace BZS byla změněna na 

dvoustupňovou roku 1992 vydáním vyhlášky ČBÚ č. j. 341/1992 Sb., a to na Revírní 

báňské záchranné stanice a Závodní báňské záchranné stanice. Systém zůstal zachován 

i po vydání nové vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb. „O báňské službě“, která i s několika 

změnami platí od 1. ledna 2002. Dochází pouze ke změně názvu RBZS na HBZS. [1]   

V současnosti jsou na území ČR zřízeny 4 HBZS: 

1. HBZS Ostrava 

2. HBZS Most 

3. HBZS Hodonín 

4. HBZS Praha 

  

1.3 Vznik HBZS v Mostě 

 V letech 1900 až 1907 byly zřízeny záchranné stanice na větších dolech 

v Severočeském revíru: Gisela v Háji, Maria v Lomu, Amálie, Císařská jáma v Lomu, 

Centrum, Julius IV. Roku 1904 vyrobila firma Dräger dýchací přístroj model 
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1904/1909, která v tehdejší době splňoval požadavky na dýchací pracovní přístroje. V 

roce 1907 bylo vydáno nařízení o schválení těchto přístrojů, stanoven počet dýchacích 

přístrojů i počet členů vycvičeného mužstva. Každý dýchací přístroj musel mít 

v zásobě 2 pohlcovače a 2 plné kyslíkové láhve. Mužstvo záchranářů muselo 2x ročně 

absolvovat dvouhodinové cvičení v dýchacím přístroji, počet členů záchranné čety byl 

stanoven na 1 + 4.  

 V letech 1912 a 1913 byly vydány zásadní předpisy pro činnost BZS. Bylo 

stanoveno pro doly s nebezpečím ohňů a výskytem uhelného prachu mít vycvičeno 

nejméně 10 mužů. Také zde bylo doporučeno používat oživovací přístroje Pullmotor 

pro případ otrav kouřovými zplodinami. 

 Do doby, než byla vybudována HBZS v Mostě, byla ústřední báňská záchranná 

stanice na dole Julius III. v Kopistech, kde byla zřízena dýmnice, cvičná chodba a 

pokusná štola, která sloužila k cvičným pokusům s uhelným prachem z jednotlivých 

dolů. 

Založení Hlavní báňské záchranné stanice v Mostě se datuje na rok 1943 a 

výstavba započala roku 1944 a probíhala až do roku 1947. Proběhla kolaudace a 

Místní národní výbor přidělil budově popisné číslo 1497. Téhož roku bylo uloženo 

zásadní opatření ke zdolávání důlních požárů a organizaci BZS v hornických závodech 

(bylo nařízeno nejméně 10 ks dýchacích přístrojů na minimální počet 20- ti 

záchranářů), cvičení 4x ročně po 2 hodinách, zbytek směny teorie. [1]   

 V roce 1948 Báňské hejtmanství v Praze nařídilo Národním podnikům 

Severočeské hnědouhelné doly v Mostě a Rudným a tuhovým dolům v Příbrami, aby 

společně zřídily a udržovaly HBZS v Mostě. RBZS byla zrušena. Do funkce přednosty 

HBZS byl potvrzen Ing. Koutský, který byl roku 1949 vystřídán Ing. Lysenkem. Byla 

zde zajišťována stálá pohotovost 2 čet záchranářů z řad dobrovolných záchranářů a 

technickým dozorem techniků – záchranářů z povolání. 

 V průběhu let docházelo k postupné modernizaci dýchacích přístrojů. 

Důležitým mezníkem je rok 1953, kdy bylo zavedeno povinné vybavení 

sebezáchrannými přístroji všech pracovníků v dole. Rok 1957 se stal důležitým 

z hlediska zřízení stálého záchranného sboru v Mostě. Vznikají záchranáři z povolání 

v našich hlavních uhelných revírech. V Mostě je stálý sbor 30 mužů a technické 
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vedení. Stálou pohotovost zajišťovaly 2 čety. Podmínky: být zaměstnancem důlního 

závodu, československé státní občanství, státně spolehlivý a bez úhony, 23- 34 let, 

duševní a tělesná způsobilost, dokončené základní vzdělání pro další externí studium 

na průmyslové horní škole.  V souladu se stávajícími předpisy byli záchranáři 

pravidelně školeni a cvičeni, nováčci procházeli pětitýdenními kurzy. 

 Avšak docházelo k tomu, že dobrovolní záchranáři neměli zkušenosti ze  

závažnějších havárií, proto bylo od 1. 1. 1964 znovu přistoupeno ke smíšené 

pohotovosti a to 1 četa záchranářů z povolání, 2 čety záchranářů ze závodů. Toto se 

velmi osvědčilo a pohotovost v tomto složení fungovala až do roku 2001, kdy došlo 

k redukci obsazení pohotovosti na základě rozhodnutí ČBÚ o schválení dodatku č. 2 

„Služebního řádu“ RBZS Most. Z důvodu výrazného útlumu těžeb na dolech 

Kohinoor a Centrum a ukončením dobývací metody komorováním došlo ke snížení 

počtu záchranářů na 1 četu záchranářů z povolání a 1 četu záchranářů ze závodů. 

Personální obsazení bylo stanoveno aktuálním a ČBÚ schváleným Pohotovostním 

řádem HBZS Most. [1]   

1.4 Činnosti a úkoly HBZS Most 

 Hlavní báňská záchranná stanice je záchranný sbor, který provádí rychlé a 

účinné zásahy k záchraně životů a majetku při zdolávání havárií v podzemí, 

v nedýchatelném ovzduší a podílí se na pracích při odstraňování následků havárií. 

Zasahuje při haváriích v podzemí, při zmáhání ostatních nehod spolupracuje se všemi 

složkami integrovaného záchranného systému ČR. K zásahům vyjíždí na výzvu 

organizace postižené havárií nebo operačního střediska IZS. Poskytuje odborně- 

technickou pomoc důlním organizacím a organizacím při pracích prováděných 

hornickým způsobem v podzemí ve svém obvodu působnosti a v rozsahu určeném 

legislativou ČBÚ. [6]   Poskytuje komerční služby organizacím, které jsou prováděny i 

v extrémních podmínkách: 

 Veškeré práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

 Veškeré práce v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí 

 Práce v podzemních a stísněných prostorách 

 Práce ve vysokých teplotách 

 Zemní práce, protlaky 

 Trhací práce malého rozsahu- demoliční 
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 Ostatní zemní, stavební a sanační práce v místech bez dosahu energií 

nebo mimořádně fyzicky náročné 

Rozdělení: 

Rizikové práce- neprodleně prováděné práce na záchranu lidských životů, zdolávání 

havárií a jiných mimořádných událostí, odstraňování následků havárií a jiných 

živelných pohrom, práce v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a práce 

v extrémních podmínkách. 

Výškové práce- záchranné práce, odstraňování havarijních a zdraví nebezpečných 

stavů, revize, čištění, opravy, údržba, průzkumy. 

Školení a výcvik- kurz báňských záchranářů- nováčků, kurz mechaniků dýchací 

techniky, školení první pomoci a jiné. 

Servisní služby- opravy a zkoušky dýchací techniky, kontroly sebezáchranných 

přístrojů izolačního typu a jiné. 

Detekce a indikace- stanovení mikroklimatických podmínek na důlních pracovištích, 

odběry vzorků ovzduší normovanými způsoby z důlních podzemních děl, analýza 

nitrozních plynů (oxidu dusíku) v ovzduší po trhací práci nebo v podzemních 

dopravních cestách s provozem zařízení se spalovacími motory a jiné. 

Dokumentace a monitoring- kamerové zařízení do vrtů a jam, do hloubek až 200 m 

s možností pořízení a zpracování videodokumentace a jiné. 

Stavební a sanační práce- vrtné práce, vyhledání a sanace podzemních dutin jejich 

vyplněním a jiné. 

Projektování a zaměřování- projektové práce v oblasti hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem, měřičské a geodetické práce ve ztížených 

podmínkách. 

Speciální práce- injektážní práce, rozrušování hornin, betonu a podobně pevných 

materiálů a jiné. 
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2  Legislativa související s báňským záchranářstvím 

2.1 Organizace báňské záchranné služby 

 K činnosti báňské záchranné služby se vztahují tyto předpisy: 

1. Zákon č. 44/1988 Sb. – „ O ochraně a využití nerostného bohatství“ (Horní 

zákon), kdy § 38 hovoří o bezpečnosti provozu a plnění úkolů báňské 

záchranné služby, tedy orgány a organizace jsou povinny zajištovat i havarijní 

prevenci, tedy bezodkladné odstraňování nebezpečných stavů, učinění všech 

potřebných preventivních a zajišťovacích opatření. 

2. Zákon ČNR č. 61/1988 Sb. – „O hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě“, tedy § 7, který v odstavci1- 9 hovoří o Báňské záchranné 

službě jako o službě pomáhající při havárii. Organizace, která provádí 

hornickou činnost v podzemí či dle případů stanovených ČBÚ, je povinna 

zajistit si BZS, jejíž úkolem je provádět práce k záchraně lidských životů a 

majetku při haváriích, včetně poskytnutí první pomoci. Dále plní úkoly na 

úseku prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. 

ČBÚ může s přihlédnutím na povahu pracovního prostředí nařídit organizaci, 

aby zajistila BZS. Organizace s vlastní BZS je povinna tyto záchranáře 

pravidelně školit, cvičit, vybavit. Toto vše zajišťuje ČBÚ obecně závazným 

právním přepisem. 

3. Vyhláška ČBÚ č. 71/2002 Sb. - „O zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy 

a zemního plynu“ – § 3, 22, 24, 25, tedy zástupce BZS spolupracuje 

s organizací na vypracování havarijního plánu a provádění změn, cvičné 

poplachy probíhají za účasti záchranářů, HBZS kontroluje havarijní plány 1x 

ročně. 

4. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. – způsob hlášení a zapisování pracovního 

úrazu. [5]   

2.2 Vyhláška ČBÚ č. 447/2001 Sb. „O báňské záchranné službě“ 

 Vyhláška je nejdůležitější právní normou pro výkon báňské záchranné služby. 

Stanoví jí Český báňský úřad podle § 6 odst. 6 písm. a) a § 7 odst. 9 Zákona č. 

61/1988 Sb. „O hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

zákona č. 184/2011 Sb. [5]   



Jana Volrábová: Činnosti a úkoly báňské záchranné stanice Most 

20 

2015 

1. Část první: § 1 a 2 

 V části první nalezneme Obecná ustanovení, § 1 a 2. Předmětem úpravy je 

zajištění báňské záchranné služby, její organizace a úkoly spočívající v provádění 

prací k záchraně lidských životů a majetku při haváriích. Další paragraf vykládá 

pojmy: důl, důl s jednoduchými poměry, potápěčská činnost, plánovaný nehavarijní 

zásah, závažná provozní nehoda, záchranářská akce, zásahová činnost, ztížené 

mikroklimatické podmínky. 

2. Část druhá: § 3 – 8 

Část druhá hovoří o Organizaci a úkolech báňské záchranné služby. Jsou to § 3 

– 8. § 3 nám říká, kdo tvoří báňskou záchrannou službu. Následující paragraf stanoví 

úkoly báňské záchranné služby, tedy záchrana lidských životů a majetku, zdolávání 

havárií a odstraňování následků havárií. Dále spolupracuje s integrovaným 

záchranným systémem a organizacemi při havarijní prevenci, vykonává i jiné činnosti 

ve zdraví škodlivém prostředí, speciální a rizikové práce, např. výškové práce, práce 

pod vodní hladinou a nad volnou hloubkou. § 5 charakterizuje HBZS, které stanoví 

ČBÚ územní celek, do kterého spadá, dále kdo je zřizovatelem. § 6 připisuje HBZS 

ještě další úkoly, kromě uvedených v § 4. Čili v rozsahu § 26, tedy služebním řádem. 

Spadá sem školení a výcvik (např. v tepelné komoře, v dýmnici, v dole, na cvičném 

pracovišti apod.), stálá pohotovost záchranářů včetně specialistů a techniky, zajištění 

neodkladné přednemocniční techniky, pravidelná kontrola, přezkoušení a oprava 

sebezáchranných a oživovacích přístrojů, záchranářskou techniku a jiné. § 7 a 8 hovoří 

o Závodní báňské záchranné stanici a jejích úkolech. 

3. Část třetí: § 9 – 13 

Třetí část hovoří o povinném vybavení a umístění báňských záchranných 

stanic. Do základního vybavení HBZS patří přístroje sebezáchranné, oživovací a 

dýchací i s příslušenstvím, prostory, kde je možno tyto přístroje kontrolovat, zkoušet, 

dezinfikovat a opravovat. Měřící, detekční a indikační přístroje, osobní ochranné 

pracovní prostředky, prostředky spojení, zdravotnická technika a materiál, potřebné 

dopravní prostředky, technika a zařízení pro práci nad volnou hloubkou, pod hladinou, 

ve výškách, výpočetní technika, fotoaparát, kamera, ubytování, prostora pro výuku a 

výcvik, dýmnice, ošetřovna, laboratoř, garáže, dílny a sklady. V neposlední řadě 
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prostory pro udržování a zvyšování tělesné kondice záchranářů. § 12 hovoří o 

dýchacích a oživovacích přístrojích, § 13 o objektech a umístění BZS.  

4. Část čtvrtá: § 14 – 25, hlava I., II. 

Báňské záchranné sbory a požadavky na odbornou způsobilost, tedy jaké se 

personální obsazení záchranného sboru a do jaké míry musí být tito zaměstnanci 

vyškoleni. Dle § 15 sbor HBZS zastupuje ředitel a jeho zástupce, hlavní mechanik a 

jeho zástupce, technici, mechanici, četaři, specialisté, lékaři s kvalifikací báňského 

záchranáře a další bánští záchranáři. V § 18 až 25 jsou rozsáhle kvalifikovány 

požadavky ta tu, kterou funkci.  

Báňský záchranář musí dosáhnout věku 21 let a musí být pro toto povolání 

zdravotně způsobilý. Podmínkou je nejméně dvouletá praxe v oboru a absolvování 

základního školení, praktického výcviku pro báňské záchranáře a vykonání závěrečné 

zkoušky. V neposlední řadě složí slib do rukou ředitele HBZS. Následují povinné 

preventivní prohlídky, školení a např. výcviky v dýmnici, udržování tělesné kondice. 

O řediteli a jeho zástupci hovoří § 19. Podmínkou je vysokoškolské vzdělání a 

podstatně delší praxe v oboru. Dále náležité zkoušky. § 20, tedy hlavní mechanik a 

jeho zástupce na HBZS a podmínky pro přijetí to této funkce. Mechanik, lezec a 

potápěč, četař spadají mezi § 23 – 25. I oni musí splnit určité požadavky na zvolenou 

pozici. 

5. Část pátá: § 26 – 30 

Služební řád báňské záchranné stanice je nezbytnou součástí HBZS v Mostě. 

Po schválení ČBÚ ho vydává ředitel HBZS. Slouží k určení organizačního uspořádání 

a blíže vymezuje úkoly, počty členů báňského záchranného sboru, úkoly a práva 

záchranářů, kdo odpovídá za plnění úkolů apod. Pohotovostní řád HBZS, Poplachový 

řád HBZS, Zásahový řád a Výcvikový řád jsou další součásti páté části, o kterých se 

zmíním podrobněji. 

6. Část šestá: § 31 – 48, hlava I., II., III. 

Tři hlavy tvoří část šestou, zásady zdolávání havárie báňskými záchranáři. 

První hlava je tvořena § 31- 38. Hovoří o postavení pracovníků báňského záchranného 

sboru v době zdolávání havárie. 
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V popředí záchranného báňského sboru stojí velitel, který dle § 31 řídí činnost 

báňských záchranářů při záchranné akci a organizuje ji, pokud neurčí ředitel HBZS 

jinak. Velitel báňského záchranného sboru se podřizuje vedoucímu likvidace havárie, 

pokud se odchýlí od příkazu, ihned hlásí téže osobě. Příkaz může odmítnout tehdy, 

když se jedná o ohrožení životů báňských záchranářů. O pravomocích velitele dále 

pojednávají odstavce 3- 6. 

V § 32 je specifikováno postavení velitele základny, který řídí činnost 

záchranářů přidělených na základnu. Pouze ten, kdo má alespoň kvalifikaci četaře a je 

báňským záchranářem, může být velitelem základny. Tato funkce je podřízena veliteli 

báňského záchranného sboru a plní jeho příkazy. Rozhoduje o nasazování čet do 

zásahu, jejich střídání, připravenosti záložní čety. Vydává příkazy četě, ta plní úkoly 

dle jeho nařízení. Velitel vede deník základny, zapisuje údaje, které se týkají čety či 

zásahů.  

Veliteli základny je podřízen mechanik. Řádně pečuje o přístroje, seřizuje a 

přezkušuje je. Opět vede záznamy. 

Všem členům čety je nadřazen četař. Řídí jejich činnost, celistvost a 

akceschopnost. Jeho nadřízeným je velitel základny. Dále rozhoduje o postupu čety, 

organizaci práce, praktické části provedení úkolů čety. Pokud četa postupuje do 

zásahu, četař vždy postupuje první, navrací se jako poslední. Před zásahem provádí 

kontrolu přístrojů, tedy „záchranářskou kontrolu“ a „četařskou kontrolu“. Dále jsou 

stanoveny povinnosti četaře během zásahu. Četař má dle § 35 svého zástupce. 

Dle § 36 lékař či zdravotnický záchranář sleduje zdravotní stav záchranářů 

před a po záchranné akci. Tyto informace zaznamenává průběžně, vede tedy lékařské 

záznamy. 

Postavení báňského záchranáře před, během a po zásahu podrobně popisuje § 

37, ze kterého vyplývá, že báňský záchranář se po vyrozumění o poplachu dostaví na 

určené místo, ihned nahlásí svůj aktuální zdravotní stav, a pokud je schopen, nastupuje 

do akce. Neprodleně před tím je povinen zkontrolovat vybavení potřebné pro daný typ 

záchranné akce. Během akce usiluje o splnění příkazu, který mu byl vydán. 

Hlava II. hovoří o přípravě a organizaci záchranářské akce. § 39 hovoří o 

jednotce báňských záchranářů četě. Specifikuje její povinnosti před, během a po 
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zásahu. Stanovuje počet členů a podmínky, po jejichž splnění může četa 

bezpodmínečně fungovat a plnit zadané úkoly. § 40 charakterizuje podmínky pro 

vznik základny. Výjezd na záchranářskou akci musí být dle § 41 co nejrychlejší, musí 

být zajištěny podmínky pro co snadnější přístup k havárii. Dle § 42 se zásah řídí 

zásahovým řádem HBZS. Dojde-li k opakovanému zásahu v dýchacím přístroji, musí 

být dodrženy podmínky § 43. Zásah ve ztížených mikroklimatických podmínkách se 

dle § 44 řídí služebním řádem HBZS. Zásahy lezců a potápěčů jsou specifikovány v § 

45 a 46. O plánovaném nehavarijním zásahu hovoří § 47.  

Hlava III. specifikuje podmínky pro vykonání záchranářského zásahu na 

povrchu. § 48 hovoří o vedení záchranářského zásahu na povrchu. 

       7.   Část sedmá: § 49 

Tato část pojednává o nezbytnosti dokladů a záznamů spojených s činnostmi a 

úkoly BZS. Tedy záznamy o zkouškách přístrojů, báňských záchranných akcích a 

neposlední řadě údaje o záchranářích včetně jejich zdravotní způsobilosti. 

       8.   Část osmá: § 50- 54 

Poslední část vyhlášky 447/2001 Sb. „O báňské záchranné službě“ hovoří o 

společných, přechodných a závěrečných ustanoveních. 

2.3 Služební řád HBZS Most 

 Služební řád Hlavní báňské záchranné stanice v Mostě je zpracován ve smyslu 

§ 26 Vyhlášky Českého báňského úřadu v Praze č. 447/2001 Sb. ze dne 3. 12. 2001 ve 

znění Vyhlášky ČBÚ č. 87/2006 Sb., ze dne 10. 3. 2006. Zřizovatelem HBZS v Mostě 

je Severní Energetická a. s. Součástí služebního řádu HBZS v Mostě jsou: 

Pohotovostní řád, Poplachový řád, Zásahový řád, Výcvikový řád a tabulka s orientační 

dobou zásahu ve ztížených mikroklimatických podmínkách. [7]   
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3 Návrh na modernizaci přístrojů báňských záchranářů, 

jejich modernizace, vybavení a havarijní plán 

3.1 Návrh na modernizaci přístrojů, jejich modernizace 

 Podle vyjádření vedení Hlavní báňské záchranné stanice v Mostě se v současné 

době neplánuje modernizace přístrojů. Je pouze plánována obměna stávající techniky 

vozového parku a drobného materiálu, jako je ruční nářadí.  

 Ke změně během uplynulých let ale došlo. Dříve užívané dýchací přístroje 

Dräger BG 174 byly roku 2013 nahrazeny novým typem Dräger BG 4. Tato změna 

byla vynucena opatřením výrobce. Použitelnost BG 174 skončila s koncem roku 2012 

a od roku 2013 musel být z legislativních důvodů vyřazen z provozu.  

3.1.1  Dräger BG 174 

 Byl (již se nepoužívá) určen pro práci důlních záchranářů k záchranným 

pracím. Byl nezávislý na složení vnějšího ovzduší, plynných koncentracích nebo 

prostředí s nedostatkem kyslíku.  

Přístroj je:   

 kyslíkový (zásoba kyslíku v tlakové lahvi) 

 isolační (isoluje od okolního prostředí) 

 regenerační (regeneruje vydechovanou vzdušninu) 

 okruhový (pohyb vzdušniny v přístroji je řízen ventily) 

 pracovní (je určen pro těžkou práci) 

 poloautomatický (má stálou dávku kyslíku a plicní automatiku) 

Technické parametry: 

 stálá dávka 1,5l/min. ± 10% O2 

 dávka přídavného ventilu- nejméně 75 l/min.
-1

 přetlakem 3- 5 kPa  

 dávka automatického proplachu 5,5- 7,5 l za 3- 4 sek. 

 dávka plicní automatiky 75 l/min.
-1  

 

 kyslíková láhev- ocelová bezešvá, vodní objem 2l  

 Dýchací vak- objem 6- 6,5l 
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 Pohlcovač- hydroxid sodný- 90%, chlorid sodný, uhličitan sodný 

 Ochranná doba- do 4 hodin dle druhu a namáhavosti práce 

 Váha kompletního přístroje- 12,5 kg 

 Rozměry- 485 x 435 x 160mm 

3.1.2 Dräger BG 4 

 Technické parametry: 

 Rozměry- 594 x 450x 185mm 

 Váha kompletního přístroje- 14,8 kg 

 Ochranná doba- do 4 hodin dle druhu a namáhavosti práce 

 Dýchací odpor (při f=25/min.)-  nádech>0mbar, výdech<7mbar 

 Měření při 200barech- stálá dávka: 1,5l/min. až 1,9l/min., ruční 

přídavný ventil: >50l/min., dávka plicní automatiky: >80l/min. 

 Kyslík- >99,5% O2 obj., bez chuti a bez zápachu 

 Přípustný obsah vodních par v nestlačeném plynu max. 50mg/m
3
 

3.1.3 Přednosti a nedostatky konstrukce Dräger BG 4 

 V roce 2002 byly ve zkušebně a cvičném prostoru dýmnice HBZS Ostrava 

provedeny zkoušky dvou zmíněných typů přístroje. Účelem bylo zjistit technický stav 

přístrojů a porovnat jejich technické parametry podle vybraných zkoušek. 

Některé přednosti konstrukce a provedení přístroje BG 4: 

 Vydechované vzdušniny jsou vedeny celým profilem pohlcovače 

 Přebytek vdechovaných vzdušnin je přetlakovým ventilem odpouštěn před 

vstupem do pohlcovače 

 Pružiny na dýchacím vaku vytvářejí stálý přetlak v dýchacím okruhu 

 Vdechované vzdušniny jsou chlazeny 

 Malý mrtvý prostor mezi vdechovou a výdechovou hadicí 

 Elektronický monitoring Bodyguard  

Některé nedostatky konstrukce a provedení přístroje BG 4: 

 Větší rozměry a méně vhodný tvar tělesa přístroje pro nošení a vyvedení hadic. 

Vývod dýchacích hadic na ramenech uživatele omezuje nošení těžších 
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předmětů. Při tlaku cca 30 kg dochází k deformaci tělesa přístroje (těleso je 

vyrobeno z umělé hmoty). 

 Příliš elastické dýchací hadice- při manipulaci s přístrojem se deformují a 

vzniká zvýšený dýchací odpor, případně zhoršený průchod vzdušnin. 

 Pohlcovací hmota je do pohlcovače jen volně nasypána, není fixována. Při 

použití přístroje na boku dochází ke zvýšenému průniku CO2. 

 Přístroj není vhodný pro použití při přenášení v ruce a pro polohy mimo nošení 

na zádech. 

 

Obr. 1 Přístroje BG 4 v pohotovosti (nahoře), přístroje BG 174 vyřazeny (dole), Zdroj:  archív 

HBZS Most 

 

3.2 Základní vybavení záchranářů 

3.2.1 Základní vybavení čety 

Pro každého člena čety: 

 Dýchací přístroj s maskou 

 Rezervní láhev stejného typu jako je v dýchacím přístroji 

 Příslušný rezervní pohlcovač, který se však nechává na základně (platí 

pro záchranáře s kyslíkovým dýchacím přístrojem) 

Dále: 
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 Četařská brašna 

 Měřící a detekční technika 

 Příruční lékárnička 

 Záchranářský telefon 

 Hodinky 

3.2.2 Základní vybavení čety báňských záchranářů lezců 

Pro každého člena čety: 

 Zachycovací postroj, nejméně však se zadním a hrudním závěsným 

prvkem, s tlumičem pádu se zachycovačem nebo s úchytným lanem 

 5 ks horolezecké karabiny se zámkem typu HMS 

 Slaňovací zařízení (např. slaňovací klíč- osma) 

 Neuzavíratelný nůž v pochvě 

 Pár rukavic kožených pětiprstých 

 Kožené boty s protiskluzovou podrážkou 

 Ochranná přilba 

Dále: 

 Četařská brašna 

 Brašna mechanika 

 Příruční lékárnička 

 2 ks zajišťovacího lana PAD o průměru 9- 12 mm a délce nejméně 60 

m 

 10 ks ocelových kotvících smyček 

 4 ks horolezecké kladky 

 2 ks lanové svěry včetně stoupacích smyček 

 Zajišťovací lano stáčené o průměru 14- 16 mm a délce nejméně 30 m 

 Brzda na lano o průměru 14- 16 mm 

 Pracovní a záchranný přístroj kladkostrojového typu s pracovní délkou 

alespoň 30 m 
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3.3 Vybavení na HBZS Most 

 Základní vybavení můžeme rozdělit na 3 oblasti: technické, materiální a 

prostorové. 

 Dýchací a oživovací technika:               

sebezáchranné přístroje (přístroj ŠSS- 1 PV), kyslíkové dýchací přístroje 

(dýchací přístroj Dräger PSS BG 4 EP), vzduchové dýchací přístroje (Saturn 

S5, Dräger PA- 94, AirMaXX SL), oživovací přístroje (SATURN OXY) 

 Příslušenství k dýchacím přístrojům 

 Zařízení pro zkoušky a kontroly, opravy sebezáchranných přístrojů, dýchacích 

přístrojů a jejich příslušenství:           

zkoušečka dýchacích přístrojů (Dräger RZ 22, RZ 25, RZ 30, GUAESTOR 

Automatic a TEST- IT od firmy Dräger), zkoušečka sebezáchranných přístrojů, 

universální zkušební panel, hlavová zkoušečka dýchacích masek, quaestor 

 Měřící, detekční a indikační přístroje:               

přístroj na kontinuální měření CO, kombinovaný osobní indikátor OLDHAM 

pro měření CO, CO2, O2, CH4, nasavač, infrateploměr, dálkový teploměr, 

osobní kombinovaný hygrotermometr 

 Osobní ochranné prostředky:        

protišlehový oblek, chladící vesta, protichemický oblek, oblek do vysokých 

teplot 

 Prostředky spojení:          

pevná telefonická síť, mobilní telefon, centrální rozhlas, radiosíť 

 Zdravotnická technika:                 

nosítka, podtlaková nosítka, souprava podtlakových dlah, křísící přístroj 

SATURN OXY, ruční Ambuvak, přikrývka, kufr první pomoci, přenosný 

EKG+ defibrilátor DEFIPORT SCP 912, odsávačka elektrická a s nožním 

pohonem, infuze, protišokový oděv, přenosná sedačka, vakuová matrace, 

prostředky na ošetření popálenin 

 Vybavení havarijního skladu HBZS: 

 pohlcovače, vyprošťovací zařízení s příslušenstvím, tlaková nádoba pro 

dopravu tekutin, ponorné čerpadlo, důlní ventilátor, hydraulický zvedák Lucas, 

hydraulický trhač ROCK- JACK a jiné. 
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Obr. 2.  Odsávač kouře Honda, Zdroj: Archív HBZS Most 

 

 

 Transportní technika: 

Nákladní automobil valník zn. Avia A 31 T- N, nákladní automobil sklápěcí 

zn. Tatra T 815- 260 r, Manitou MRT 2150- E2, sanita- osobní automobil zn. 

Mercedes 290 Bonna G, sanita- osobní automobil Mercedes Benz G 300 CDI, 

skříňový automobil Mercedes UNIMOG 4000, skříňový automobil Mercedes 

UNIMOG 4000, nákladní automobil kontejner Mercedes ZETROS 1833, 

otočný výložníkový jeřáb OVJ- 75,1, osobní automobil FORD TRANSIT 

300L, osobní automobil TOYOTA LAND CRUISER 150 



Jana Volrábová: Činnosti a úkoly báňské záchranné stanice Most 

30 

2015 

 

Obr. 3 Sanita do těžko přístupných míst, Zdroj: Archív HBZS Most 

 

 

 

Obr. 4 Víceúčelový stroj MT 2150 MANITOU, Zdroj: Archív HBZS Most 

 Kotvící opěrné stojky: 

VZMA, LUCAS, LUCAS HP- 50, HV 100 

 Pomocná technika: 

GRUNDOMAT 100- protlačovací zařízení, vrtačka D21583K, kladiva 

BOSCH, vrtací kladivo PERMON VK- 19 a VK- 22, vrtačka DEWALT AKU, 
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sbíjecí kladiva BW, SK 9 a SK 12, vzduchový kompresor DK 311, Atlas- 

Copco XAS175 Dd a Atlas- Copco XAS 75 DNG, elektrocentrála Atlas- 

Copco QAS 78 a ESE 604 D- RS, Pulzemeister P 38 DHF, Mixokret, vrátky, 

ventilátory, odsávač kouře, teplovzdušné agregáty, čerpadla kalová a ponorná, 

tryskací zařízení, pásový dopravník, zdvihací vaky vysokotlaké, svářecí 

souprava, elektrická svářečka s generátorem, míchací centrum, plasmová 

řezačka a jiné. 

3.4 Havarijní plán 

 Podle § 4 vyhlášky 71/2002 Sb. Českého báňského úřadu o zdolávání havárií 

v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu je rozdělen havarijní plán na 3 části:  

1. Pohotovostní část- obsahuje dvě složky fyzických a právnických osob, ty které 

je nutno vyrozumět a ty, které je nutno povolat. 

2. Operativní část- řeší jednotlivé případy předvídatelných druhů havárií, které se 

mohou vyskytnout v dole nebo na provozním středisku. 

3. Mapová dokumentace- obsahuje podle požadavků vyhlášky mapu povrchu 

dolu, mapu větrání dolu a dále účelové důlní mapy. 

Všichni zaměstnanci včetně zaměstnanců dodavatelských organizací jsou 

minimálně jednou za půl roku seznámeni s tou částí HP, která se jich týká. Je tak 

konáno při každém cvičném poplachu, změně pracoviště, tedy pokud se při tom mění 

záchranné cesty, po každé změně HP a jestliže je HP změněn.  

HP- uložen na dohodnutém místě, kde je k dispozici tomu, kdo řídí zdolávání 

havárie, musí být pravidelně doplňován pracovníkem, kterého určí závodní dolu. 

Jednou ročně se provádí revize HP, tj. projednání všech jeho částí a přezkoumání, zda 

HP odpovídá skutečnostem v dole. Tuto kontrolu provádí HBZS. Dále se v dole 

provádí jednou za půl roku cvičný poplach, konající se také za účasti báňských 

záchranářů. [4]   

Prostředky pro likvidaci závažných provozních nehod: 

1. Havarijní sklady- povrchové a podzemní, vybaveny nářadím a materiálem 

charakteristickým pro předpokládané druhy havárie, pravidelně kontrolovány. 

2. Požární vodovod- rozveden tak, aby byla možnost využití vody při požáru na 

všech místech důlního díla. Vyhláška ČBÚ č. 2/1994 Sb. stanoví podmínky pro 
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stavbu a provoz důlního požárního vodovodu, který musí být pod tlakem a 

dimenzován tak, aby umožnil dodávku vody nejméně 400 l/min při průtočném 

tlaku 0,25 MPa na konci požárního potrubí, hydrostatický přetlak zde nesmí 

být nižší než 0,4 MPa. [8]   

3. Požární nádrž- zásobárna vody, kterou lze využít během požáru 

prostřednictvím požárního vodovodu. Zásoba vody musí být taková, aby odběr 

vody při vydatnosti dle HP byl možný nejméně po dobu 8 hodin. 

4. Ostatní prostředky- havarijní skládky materiálu, hasicí přístroje, bedny 

s pískem, uzavírací poklopy, kouřové dveře, skrápěcí věnce. 
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4 Charakteristika důlních nehod a statistika úspěšnosti 

báňských záchranných akcí 

4.1 Pohotovostní služba na HBZS Most 

 HBZS v Mostě zajišťuje nepřetržitou pohotovostní službu báňského 

záchranného sboru pro hlubinné doly, povrchové lomy a ostatní smluvní partnery ve 

stanoveném obvodu působnosti[8]. Každý báňský záchranář je seznámen se svými 

právy a povinnostmi, které nalezne v obsáhlé brožuře „ Instrukce pro báňské 

záchranáře 2015“.   

 Personální obsazení pohotovostní služby na HBZS: 

 1 velitel pohotovosti (THZ- HBZS) 

 1 zástupce velitele pohotovosti (THZ- HBZS) 

 2 mechanici- záchranáři (HBZS) 

 8 záchranářů- 2 čety záchranářů (včetně dvou mechaniků) – HBZS + 

ZBZS 

Z toho:  2 záchranáři, řidiči skupiny „C“ (HBZS) 

minimálně 3 záchranáři (HBZS) 

minimálně 3 záchranáři (ZBZS) 

 1 záchranář- lékař (HBZS) 

 1 záchranář- řidič sanity (HBZS) 

Tito záchranáři jsou organizačně rozděleni do dvou čet, v každé této četě musí 

být zařazen mechanik a řidič skupiny „C“. Při pohotovostním výjezdu čet HBZS musí 

být v co nejkratší době doplněna pohotovost na minimální stav: 

 1 velitel pohotovosti 

 1 mechanik- záchranář 

 4 záchranáři (z toho 1 řidič skupiny „C“) 

 1 záchranář- řidič sanity) 

Pro výkon pohotovostní služby jsou vymezeny prostory v budově č. p. 2332, 

ulice V. Vančury, 434 01 Most (kromě místnosti dispečinku, dýmnice, posilovny a 
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sauny). Nepřetržitá pohotovostní služba probíhá v týdenních cyklech od pátku 

6:00hod. – následujícího pátku 6:00hod. Pracovní doba činí 7,5 hodin denně, má 

pohyblivý začátek a konec s ohledem na variabilnost zásahové činnosti a speciálních 

prací a potřeb v době výkonu pohotovostní služby. [6]   

Na HBZS v Mostě musí být pro zásahovou činnost připraveno ve stálé pohotovosti 

minimálně tolik následujících výjezdových vozidel: 

 Výjezdové vozidlo pro zásah jedné čety     1 ks 

 Sanitní terénní vůz        1 ks 

 Nákladní vůz pro přepravu vyprošťovacího zařízení   1 ks 

 Terénní vozidlo pro přepravu čet na povrchové lomy   2 ks 

 Osobní terénní vůz        1 ks 

 Osobní vůz         1 ks 

 Víceúčelový vůz „MANITOU“      1 ks 

 Nákladní terénní vůz pro záchranářské akce na povrchu   1 ks 

4.2 Charakteristika důlních nehod 

Typické druhy důlních nehod:   

 Endogenní požáry 

 Exogenní požáry 

 Výbuchy plynů a uhelného prachu 

 Výrony nedýchatelných plynů 

 Závaly důlních děl 

       Ve složitějších důlně- geologických podmínkách a při zavádění nové techniky dále: 

 Důlní otřesy a pilířové rány 

 Průtrže hornin, uhlí a plynů 

 Průvaly vod a bahnin 

 elektrický proud, stroje 
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Obr. 5Havarijní zásah- hašení požáru, Zdroj: Archív HBZS Most 

 

  

 

Obr. 6 Havarijní zásah- uzavírka chodby z důvodu výronu kouře, Zdroj: Archív HBZS Most 
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        Závěr 

 V závěru této bakalářské práce hodnotím výsledky řešení daných cílů. Hlavním 

cílem bylo poukázat na činnosti Hlavní báňské záchranné stanice Most. Z 

prodiskutování tématu s vedením HBZS Most a po získání informací z výročních 

zpráv plyne, že činností plánovaných a komerčních přibývá z důvodu útlumu hornické 

činnosti. Přestože spolupracuje s důlními organizacemi a organizacemi provádějícími 

práce hornickým způsobem v podzemí ve svém obvodu působnosti a v rozsahu 

určeném legislativou ČBÚ, poskytuje komerční služby organizacím. 

 Druhým cílem byla rešerže vzniku a vývoje báňského záchranářství. Formou 

této práce můžeme nahlédnout do historie vzniku báňského záchranářství v ČR a 

především založení HBZS Most. 

 Následující cíl poukazuje na modernizaci některého vybavení během 

posledních let. K výrazné změně došlo pouze v oblasti pracovních dýchacích přístrojů, 

tedy v jejich obměně. Autonomní dýchací přístroj s uzavřeným dýchacím okruhem a 

s tlakovým kyslíkem typu BG 4, výrobek firmy Dräger- Lübeck- Německo i přes nové 

a pokrokové technické i konstrukční řešení a využití nových materiálů nepřinesl 

uživatelům přístrojů BG 174 mimořádné výhody a v některých případech má dokonce 

nižší užitnou hodnotu. Přesto došlo k postupné náhradě přístrojů BG 174. 

 Posledním vytyčeným cílem byla statistika úspěšnosti báňských záchranných 

akcí. Při pročítání statistik záchranných akcí a akcí, které HBZS Most provádí 

v posledních letech, nelze konstatovat, že ta či jiná akce byla neúspěšná. V tomto 

případě se mi podařilo naplnit zadání pouze do určité míry. Z tabulky 2 můžeme 

vypozorovat statistiku báňských akcí za posledních 10 let.  
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Přílohy: 

Tabulka č. 1 Počet členů BZS v obvodu působnosti pro rok 2014 
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HBZS 70 29 8 9 10 1 9 4 0 5 4 34 

ZBZS SU a.s. 61 29 6 12 11 0 2 1 0 0 0 6 

ZBZS 

Centrum 
99 75 5 10 9 0 0 0 0 0 0 0 

ZBZS Celkem 160 104 11 22 20 0 2 1 0 0 0 6 

Celkem 230 133 19 31 30 1 11 5 0 5 4 40 
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 Tabulka č. 2 Vývoj zásahové činnosti HBZS MOST 

Druh zásahu 

(výjezdu) 

Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Havarijní 11 15 57 5 54 25 30 43 63 32 29 

Nehavarijní 115 190 155 81 86 82 62 42 84 46 51 

Plánované 134 85 15 20 43 25 45 18 11 16 10 

Speciální 

havarijní 
2 1 1 10 2 5 5 3 0 0 0 

Komerční 59 94 164 186 292 283 367 323 231 276 279 

Celkem bez 

zdravotních 

výjezdů 

321 385 392 302 477 420 509 429 389 370 369 
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