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Anotace 
 
 V předložené práci je zpracována historie a vývoj pracovních dýchacích přístrojů 

v báňském záchranářství. 

V první části práce je popsán historický vývoj pracovních dýchacích přístrojů.  

Následně jsou popsány druhy pracovních dýchacích přístrojů a sebezáchranných 

přístrojů a jejich významní výrobci.  

V další časti je uvedena legislativa, výcvik a perioda v používání pracovních dýchacích 

přístrojů. 

Dále je popsáno využití pracovních dýchacích přístrojů v praxi. 

V závěru práce je provedeno zhodnocení historického vývoje pracovních dýchacích 

přístrojů. 
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Summary 
The theme of history and development of working breathing apparatus in mining 

rescue work is presented in this work. 

In the first part of the work there is the historical development of working breathing 

apparatus described. 

The description of the kinds of breathing and self – preserved apparatus followed as 

well as thein important producers. 

In the next part there are presented legislative, training and period in breathing 

apparatus using. 

Using working breathing apparatus in practice is worked out next. 

In the coclusion of this work there is the evaluation of working breathing apparatus 

historical development processed. 
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1. Úvod  

Široké možnosti použití dýchací techniky a zajímavá historie této problematiky sahají 

až do roku 1870. Dýchací přístroje se vyvinuly z jednoduchých dýchacích měchů 

v podobu složitých a spolehlivých přístrojů tak, jak je známe dnes. Tento vývoj byl 

ovšem nutný kvůli rozvoji ostatní techniky v hornictví. V polovině 19 století začal 

v OKR obrovský vzestup těžby, rostly dobývací hloubky, vzdalovaly se pracoviště, v čím 

dál větší míře se objevuje metan a jiné nebezpečné plyny. V návaznosti na tragické 

havárie v minulosti se rozvoj dýchací techniky musel ubírat tím správným směrem pro 

zajištění bezpečnosti všech pracujících v podzemí.  

Jsou různé druhy pracovních dýchacích přístrojů a sebezáchranných přístrojů různých  

výrobců. Ať je to legendární Dräger BG 174, nebo moderní Dräger BG 4, na těchto 

přístrojích dnes závisí životy báňských záchranářů. Ale nejen bánští záchranáři, ale i 

ostatní lidé pracující v dole, se mohou dostat do prostředí, ve kterém se vyskytují 

nebezpečné koncentrace jedovatých plynů nebo ve kterém je nedostatečné množství 

kyslíku. Proto každý, kdo sfárá do podzemí hlubinného dolu, musí mít u sebe 

sebezáchranný přístroj, který by ho v nebezpečné situaci zachránil.  

Důležitá je také legislativa a výcvik v používání pracovních dýchacích přístrojů. Pro 

dokonalé sžití se s dýchacím přístrojem je třeba si veškeré pohyby a situace, které se 

mohou vyskytnout při havárii, důkladně nacvičit. K tomu slouží výcvikové prostory 

s možností simulace zhoršené viditelnosti, vysoké teploty a relativní vlhkosti vzduchu.  

Jednotlivé pracovní dýchací přístroje mají různé konstrukce, používají se proto na 

odlišné druhy pracovních činností. Například izolační regenerační dýchací přístroje mají 

vyšší ochrannou dobu než přístroje s otevřeným okruhem, ale jejich nevýhodou jsou větší 

rozměry a vetší hmotnost.  
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2. Historický vývoj pracovních dýchacích přístrojů 

2.1. Galibertův vak  

Galibertův vak (obrázek 1) nebyl tak docela dýchacím přístrojem. Vznikl kolem 

roku 1870. Byl to vzduchotěsný pytel ušitý z kozinky. Tento měch o obsahu asi 50 

litrů se upevňoval na záda pomocí popruhů a opasku. Měch byl nahoře propojen 

s výdechovou hadicí a dole s vdechovou hadicí. Tímto způsobem se opotřebovaný a 

teplý vzduch z plic uživatele pomaleji smíchával se vzduchem vdechovaným. 

Dýchací hadice byly vyrobeny z kaučuku a z jedné strany vsazeny do měchu a ze 

strany druhé byly napojeny na ústenku ze dřeva nebo slonoviny, jejíž součástí byla 

také nosní svorka zamezující vstupu nedýchatelného ovzduší do nosních otvorů. 

Jelikož vdechová i výdechová hadice napojená do ústenky neměla žádný ventil 

regulující směr proudění vzdušin, musel uživatel při dýchání překládat jazyk na konce 

kaučukových hadic. Při vdechu pokládal uživatel konec jazyka na otvor výdechové 

hadice a držel jej takto po celou dobu vdechu. V okamžiku výdechu rychle přeložil 

konec jazyka na otvor vdechové hadice. Takto mohl uživatel dýchat v zamořeném 

prostředí nejvýše 10 minut. [6, 8] 

A – výdechová hadice 

B – vdechová hadice 

C – měch z kozinky 

D – ústenka 

E – nosní svorka 

F – kožený opasek 

G – kožené popruhy 

 

 
 

 
Obrázek 1: Galibertúv vak  
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2.2. Dýchací přístroj Walcher – Gärtner  

Dýchací přístroj Walcher – Gärtner (obrázek 2) vznikl ve Vídni v roce 1895. Byl to 

první prakticky použitelný dýchací přístroj s regenerací vydechovaných vzdušin 

v nádobce s roztokem NaOH a s tlakovou kyslíkovou láhví o obsahu 0,6 litru. Tento 

přístroj však nebyl myšlen jako pracovní pro záchranáře, měl být přístrojem 

sebezáchranným a mělo jím být vybaveno co nejvíce lidí v dole. [8] 

 

Obrázek 2: Schéma dýchacího přístroje Walcher - Gärtner 

a – ústenka; b – dýchací vak; c – kyslíková láhev; f – láhev s roztokem louhu sodného;     

g – vložka z vláken; s – dýchací hadice; u – ovládací ventil láhve; y – drtící šroub 

2.3. Dýchací přístroj Dräger 1904/1909, 1910/11, 1904/21  

Dräger 1904/09 (obrázek 3) byl dvouhodinovým regeneračním přístrojem se stálou 

dávkou 2 litry kyslíku za minutu. Dräger 1910/11 měl větší pohlcovač než předchozí typ 

a stálá dávka byla zvýšena na 2,3 litry za minutu. Byl určen rovněž pro dvouhodinové 

použití. Dräger 1904/21 měl dvě kyslíkové láhve a vážil téměř 19 kilogramů. Konstantní 

dávka kyslíku dosahovala 2,5 litrů za minutu. Dräger 1924 k použití u nás povolen v roce 
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1925, měl dvojí dávku kyslíku, byl bez plicní automatiky se stálou dávkou 2,5 litrů za 

minutu. [8] 

 

Obrázek 3: Dýchací přístroj Dräger 1904 

2.4. Dýchací přístroj Dräger 160  

Dräger 160 (obrázek 4) byl u nás schválen k používání v roce 1933. Byl to přístroj 

dnes již obvyklé konstrukce s varovným signálem a trojí dávkou kyslíku. Dýchací hadice 

byly umístěny na boku přístroje a byly vyvedeny pod paží nebo přes ramena uživatele. 

Hmotnost dýchacího přístroje byla 15 až 17 kilogramů. [8] 

 

Obrázek 4: Dýchací přístroj Dräger 160  
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Obrázek 5: Schéma a popis dýchacího přístroje Dräger 160 

z- dýchací hadice; p – pohlcovače naplněné hydroxidem draselným; b – dýchací vaky; v 

– dýchací ventily; l – chladič; d – sací tryska; r – redukční ventil, m - manometr 

2.5. Dýchací přístroj Auer MR2  

Auer MR2 (obrázek 6) byl k použití u nás schválený v roce 1941. Měl stálou dávku 

kyslíku a byl vybaven plicní automatikou. Byl to výrobek německé firmy 

Auergesellschaft Gmbh. 
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Obrázek 6: Dýchací přístroj Auer MR 2  

2.6. Dýchací přístroj Chirana CH 255  

Chirana CH 255 (obrázek 7) byl československý dýchací přístroj, který byl vyroben 

v roce 1955. Nebyl prvním u nás vyrobeným dýchacím přístrojem v poválečném období, 

Chotěbořské kovodělné závody vyrobily pracovní dýchací přístroje pro doly již v roce 

1946. Byly to přístroje CH 246 a později CH 250, ale teprve dýchací přístroj  CH 255 byl 

prvním používaným, který upokojil náročné požadavky. Hmotnost dýchacího přístroje 

CH 255 byla 18 kilogramů. [8] 

 

Obrázek 7: Dýchací přístroj Chirana CH 255 
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3. Druhy pracovních dýchacích přístrojů a sebezáchranných přístrojů a jejich 

významní výrobci. 

Pracovní dýchací přístroje můžeme rozdělit na: 

- izolační regenerační přístroje  

- izolační přístroje s otevřeným okruhem 

3.1. Pracovní izolační regenerační dýchací přístroje  

Regenerační přístroje s tlakovým kyslíkem izolují od okolního prostředí dýchací 

orgány člověka tím, že vzdušiny v nich cirkulují v dokonale těsném a uzavřeném okruhu, 

v němž se odstraňuje oxid uhličitý a vlhkost. Oxid uhličitý a vlhkost se odstraňují 

v pohlcovači, jehož konstrukce, velikost a složení pohlcovací hmoty určují kapacitu 

pohlcovače a tím i ochrannou dobu přístroje. Jako pohlcovací hmoty pro vyplnění 

pohlcovačů se používají náplně na bázi NaOH nebo KOH (louhové nebo sodnodraselné), 

které pohlcují i vlhkost, a na bázi Ca(OH)2 (nátronové), které vlhkost nepohlcují.  Pro 

doplnění množství spotřebovaného kyslíku se používá dávkování kyslíku ze zásoby 

v tlakové láhvi. Tento systém zajišťuje přetlak v uzavřeném okruhu přístroje po co možná 

nejdelší dobu.  

Pro spojení dýchacích orgánů s přístrojem slouží: 

- maska, která vzduchotěsně kryje téměř celý obličej (nebo maska kryjící celou 

hlavu) 

- polomaska, která kryje pouze nos a ústa 

- ústenka, která se vkládá do úst mezi rty a zuby a musí být doplněna nosní 

svorkou.  

 

3.1.1. Dýchací přístroj Dräger BG 174  

Pracovní dýchací přístroj Dräger BG 174 (obrázek 8) je izolační a regenerační 

přístroj, určený pro práce báňských záchranářů v nedýchatelném prostředí. 

Používání přístroje v České republice bylo schváleno Výnosem ÚBÚ v Praze, č 

1268/5/1966 ze dne 25.2.1966 a novelizováno Výnosem ČBÚ č. 3/79 ze dne 12.2.1979, 

kterým bylo schváleno použití přístroje i pro dvouhodinovou práci. Pro dvouhodinovou 
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práci je určen  pohlcovač o rozměrech 9 x 18 x 24 cm s vymezovací vložkou mezi 

pohlcovačem a připojovacím kolenem dýchacího vaku. 

Dýchací okruh přístroje je obohacován trojí dávkou kyslíku, a to stálou dávkou, plicní 

automatikou při zvýšené spotřebě kyslíku a ručním přídavným ventilem podle potřeby 

uživatele. [2] 

 

Obrázek 8: Dýchací přístroj Dräger BG 174 se sejmutým krytem 

Jednotlivé části dýchacího přístroje Dräger BG 174 

Těleso přístroje 

Konstrukce dýchacího přístroje je tvořena výliskem, v jehož horní části je lůžko pro 

pohlcovač, ve střední části je místo pro dýchací vak a ve spodní části je umístěna tlaková 

láhev. Kryt přístroje tvoří jednoduchý, odnímatelný výlisek, který je k vrchní části šasi 

uchycen závěsem a ke spodní části dvěma západkami. Nosné popruhy jsou vyrobeny 

z měkkého a jemného materiálu. Délku nosných popruhů lze snadno nastavit pomocí 

samosvorných přezek. 
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Spoje na přístroji 

Správné dotažení všech spojů je důležité pro celkovou těsnost a správnou funkčnost 

přístroje. Na přístroji Dräger BG 147 je celkem sedm spojů (spoj převlečné matice 

redukčního ventilu s kyslíkovou lahví, přípojky sdružené komory s dýchacím vakem, 

přípojky výdechové ventilové komory s pohlcovačem, přípojky dýchacího vaku 

s pohlcovačem, spoj obou hadic s ventilovou komorou a spoj uzavíracího šroubu na 

sliníku) Kontrolu všech spojů musí provést každý záchranář před nástupem do zásahu, 

nebo před každým použitím dýchacího přístroje. 

Dýchací vak 

V přístroji slouží k vyrovnání objemu vzdušin mezi přístrojem a plícemi uživatele. 

Obsah dýchacího vaku je asi 6 litrů. Je vyroben z gumotextilu, v rozích a ve spojích je 

slepen. Je propojen s pohlcovačem a se sdruženou komorou.  

Dýchací hadice 

Hadice (vdechová a výdechová) jsou napojeny na vdechovou a výdechovou 

ventilovou komoru a vedeny bočně pod levou paží uživatele. Ve vdechové hadici, která 

je dvoudílná, je vsazen sliník (slouží k zachycení slin uživatele). Obě hadice jsou pevně 

napojeny na centrální přípojku, na kterou se napojuje ústenka, nebo dýchací maska. 

 

Dýchací maska nebo ústenka 

Slouží k těsnému napojení dýchacích orgánů uživatele k dýchacímu přístroji. Maska 

kromě dýchacích orgánů chrání též oči a obličej.  

 

Pohlcovač  

Pohlcovač slouží k zachycování oxidu uhličitého a vlhkosti z vydechovaných 

vzdušin. Náplň pohlcovače tvoří směs hydroxidu draselného, hydroxidu sodného a jiných 

přísad.  

 

Tlaková kyslíková láhev 

Je to bezešvá ocelová láhev o obsahu 2 litry.  Je plněna na 20 MPa, takže zásoba 

medicinálního kyslíku je 400 litrů (při 4 hodinové práci), nebo je plněna na 15 MPa se 
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zásobou  medicinálního kyslíku 300 litrů (pro dvouhodinovou práci). Životnost láhve je 

40 let. 

 

Redukční ventil 

Redukční ventil slouží k rozdělení tlaku z láhve. Redukuje plný tlak 20 MPa na tlak 

redukovaný. Tvoří jeden konstrukční celek s ručním přídavným ventilem, uzávěrem 

přívodu k manometru a zařízením automatického proplachu. Plný tlak z láhve je vyveden 

pro ruční přídavkový ventil a pro manometr. Tlak redukovaný se využívá pro dvě dávky 

kyslíku (stálá dávka, dávka plicní automatiky). 

 

Sdružená komora 

Sdružená komora obsahuje přetlakový ventil, varovný signál a plicní automatiku. 

 Přetlakový ventil je uveden v činnost  tehdy, pokud přetlak v dýchacím okruhu přístroje 

dosáhne hodnot +150 až +400Pa. 

Varovný signál je uveden v činnost tehdy, klesne li pracovní tlak kyslíku pod 

0,4MPa, tedy při uzavřeném ventilu kyslíkové láhve, nebo při vyčerpání zásoby kyslíku.  

 

Popis činnosti přístroje Dräger BG 174  

Při otevření ventilu kyslíkové láhve dojde v okruhu přístroje k automatickému 

proplachu. Do okruhu je vypuštěno 5 až 7 litrů kyslíku, který z přístroje vytlačí zbytky 

okolního ovzduší. Vydechované vzdušiny proudí přes výdechovou hadici až do 

pohlcovače (obrázek9). Tam se zbavují vlhkosti a oxidu uhličitého. Pak proudí přes 

přípojku, kde jsou vydechované vzdušiny obohacovány kyslíkem ze stálé dávky (nebo 

z přídavného ventilu) do dýchacího vaku. Z dýchacího vaku jsou vzdušiny nasávány přes 

sdruženou komoru , vdechovou komoru a vdechový ventil do vdechové hadice. Pokud je 

v okruhu přístroje nedostatečné množství vzdušin a při nádechu uživatele dojde ke 

zvýšenému podtlaku, spustí se dávka plicní automatiky, která množství vzdušin doplní. 

Při přetlaku v přístroji jsou vzdušiny vypuštěny do okolního ovzduší přetlakovým 

ventilem. Stlačením ručního přídavného ventilu lze vpustit do okruhu přístroje cca 75 

litrů  kyslíku minutově. [2] 
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Obrázek 9: Schéma proudění vzdušin v Dýchacím přístroji Dräger BG 174 

 

Hlavní technické parametry dýchacího přístroje Dräger BG 174 

Rozměry 

 - délka      485 mm 

 - šířka      435 mm 

 - tloušťka     160 mm 

Hmotnost      12,5 kg 

Ochranná doba při středně těžké práci  2 až 4 hodiny 

Dávkování kyslíku  

 - stálá dávka     1,5    min-1 

 - dávka plicní automatiky   >75 l.min-1   

 - ruční přídavkový ventil              >75 l.min-1 
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3.1.2. Dýchací přístroj Dräger Bg 4  

Pracovní regenerační dýchací přístroj s uzavřeným okruhem Dräger BG 4 EP 

(obrázek 10) je poslední vyráběný typ  pracovního izolačního dýchacího přístroje od 

firmy Dräger. Umožňuje až čtyřhodinový pobyt v prostředí, ve kterém se vyskytují zdraví 

škodlivé a životu nebezpečné plyny, páry, nebo v prostředí, které se vyznačuje 

nedostatkem kyslíku. U nás byl k užívání schválen Opatřením ČBÚ č. 94/2001 ze dne  

12. 11. 2001, kterým se povoluje používat toto vybrané důlní zařízení ve všech důlních 

prostorech s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu a ve všech prostorách s 

nebezpečím výbuchu na povrchu. Dýchací okruh přístroje je obohacován trojí dávkou 

kyslíku, a to stálou dávkou, plicní automatikou při zvýšené spotřebě kyslíku a ručním 

přídavným ventilem podle potřeby uživatele. Sodnovápenatá náplň pohlcovače umožňuje 

odstraňování oxidu uhličitého a vlhkosti vydechované uživatelem. Vdechované vzdušiny 

mohou být ochlazovány v chladiči, pokud je naplněn ledem. 

Elektronický kontrolní a varovný systém Bodyguard umožňuje stálé měření a 

zobrazování tlaku v tlakové láhvi kyslíkem, sleduje funkci dýchacího přístroje a vysílá 

varovné signály při poruše nebo poklesu tlaku v tlakové láhvi s kyslíkem a měří dobu od 

uvedení dýchacího přístroje do provozu. [9] 

   

Obrázek 10: Dýchací přístroj Dräger BG 4se sejmutým krytem  
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Jednotlivé části dýchacího přístroje Dräger BG 4 (příloha č. 1) 

Těleso přístroje  

Základní těleso je zhotoveno z černého plastu. Na základním tělese jsou pohlcovač a 

chladič uchyceny zasunutím do úchytu a upevněny upínacím třmenem. Tlaková nádoba 

je na základním tělese upevněna pomocí široké pásky se suchým zipem.  

Spoje na přístroji 

Spoje hadic s pohlcovačem a ventilovou komorou jsou provedeny navlečením hadic 

na tvarované nátrubky a jsou zajištěny otočnou bajonetovou objímkou. Spoje dýchací vak 

- pohlcovač, dýchací vak - chladič, dýchací vak - přídavkový ventil plicní automatiky, 

dýchací vak - přetlakový ventil (odvodňovač) jsou jen navlečené na tvarované vývody. 

Spoj pohlcovač - přetlakový ventil je proveden nasunutím nátrubku s dotěsněním  

okroužkem a zajištěním dvěma západkami. Připojení masky k ventilové komoře je 

provedeno rychlospojkou s těsněním a pojistkou. Všechny spoje na přístroji jsou 

nekovové a dají se demontovat a znovu nasadit bez pomoci přípravků a montážního 

nářadí.  

Nosné popruhy 

       Nosné popruhy jsou vyrobeny z jemného a měkkého materiálu a jsou opatřeny 

polštářky pro rozložení hmotnosti. Popruhy umožňují jednoduchou a rychlou úpravu 

délky. V oblasti pasu je umístěn široký opasek s plastovou karabinou.  

Dýchací hadice 

Elastické vrapované hadice mají minimální vnitřní průměr 35 mm.. Mají stejnou 

délku a stejné provedení. Tvarování koncovek dýchacích hadic a tvarování nátrubků na 

ventilové komoře, pohlcovači a chladiči znemožňuje záměnu jejích propojení (je 

zachován správný jednosměrný průchod vzdušin).  

Dýchací vak 

Dýchací vak z plastu s tepelně lepenými spoji má užitný objem 5,5 litru. Dýchací vak 

je zavěšen ve čtyřech bodech (za vývody vaku) a dále je fixován na přítlačné desce, na 

které jsou umístěny dvě pružiny (vytvářejí stálý přetlak v dýchacím okruhu). Ty se opírají 
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o opěrný můstek z plastu vedený nad dýchacím vakem. Pozice (vymezení prostoru) 

přítlačné desky je jištěna vodicí pákou ukotvenou v horní části dýchacího přístroje a 

připevněnou k přítlačné desce.  

Pohlcovač 

Pro zachycení oxidu uhličitého a vlhkosti z výdechu uživatele se v přístroji používají 

pohlcovače plněné sodnovápenatou směsí a jsou v provedení buď pro jednorázové použití 

nebo se po použití mohou znova doplnit . Náplň pohlcovače je v tělese pohlcovače jen 

volně nasypaná.. Kapacita zachycování oxidu uhličitého je výrobcem garantovaná po 

dobu 4 hodin.  

Ventilová komora 

Ventilová komora je umístěna mezi lícnicovou část - masku a vdechovou i 

výdechovou hadicí. Provedení vývodu a různé průměry vdechového a výdechového 

ventilu znemožňují nesprávné zapojení, nebo  jejích záměnu. Ventilová komora je 

napojena na lícnicovou část přístroje. Tím odstraňuje mrtvý prostor mezi nádechem a 

výdechem uživatele. Tvarování ventilové komory způsobuje při manipulaci s přístrojem a 

při přenášení přístroje mimo polohu na zádech zalomení dýchacích hadic.  

Bodyguard 

Elektronický Bodyguard slouží jako manometr, je umístěn na pravém nosném 

popruhu přístroje a okamžitý tlak kyslíku ukazuje v barech (1 bar = 0,1 MPa) analogově a 

digitálně v barevných kruhových výsečích. Lze jej osvětlit. Bodyguard je dále vybaven 

varovnou optickou i akustickou signalizací, autotestem a časomírou doby od začátku 

uvedení přístroje do provozu v minutách. Bodyguard se automaticky zapíná při otevření 

tlakové láhve. Po zapnutí provede test systému, stavu baterie, těsnosti a test stálé dávky 

kyslíku. Vypíná se po zavření ventilu tlakové láhve nebo po vyčerpání zásoby kyslíku.  

Bodyguard signalizuje:  

-  bezchybnou funkci přístroje a dostatek kyslíku v tlakové láhvi 

opticky - zelenou kontrolkou, 
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-  pokles tlaku kyslíku v tlakové láhvi na 55 barů (spotřeba 75 % zásoby kyslíku v  

láhvi) opticky - červenou kontrolkou a akusticky výstražným tónem,  

-  pokles tlaku kyslíku v tlakové láhvi na 5 barů (spotřeba cca 95 % zásoby kyslíku 

v láhvi) opticky - červenou kontrolkou a akusticky - výstražným tónem. 

Redukční ventil 

Redukční ventil tvoří jeden konstrukční celek, který rozvádí kyslík:  

- pod plným tlakem - k ručnímu přídavnému ventilu,  

- pod redukovaným tlakem k stálé dávce a plicnímu automatu. 

Redukční ventil u dýchacího přístroje Dräger BG 4 již neumožňuje proplach dýchacího 

okruhu.  

Chladič  

Těleso chladiče se plní podle potřeby  ledem, nebo speciálním gelem (cca 1,2 kg).  

Hlavní technické parametry dýchacího přístroje Dräger  BG 4  

Rozměry 

 - délka      593 mm 

 - šířka      450 mm 

 - tloušťka     185 mm 

Hmotnost      14,8 kg 

Ochranná doba     až 4 hodiny 

Dávkování kyslíku  

 - stálá dávka     1,5 až 1,9 l.min-1 

 - dávka plicní automatiky   >80 l.min-1   

 - ruční přídavkový ventil              >50 l.min-1 

Zdroj el. energie pro Bodyguard   9 V 
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3.2. Přístroje izolační s otevřeným okruhem 

Dýchací přístroje s otevřeným okruhem se od přístrojů regeneračních liší jen tím, že 

vdechované vzdušiny z tlakové láhve, která je součástí přístroje, nejsou vydechovány 

zpět do uzavřeného okruhu přístroje a nejsou regenerovány, ale vystupují do okolního 

prostředí. Jsou to přístroje jednoduché a provozně levné. [2] 

 

3.2.1. Dýchací přístroj Dräger PA 94  

Přetlakový vzduchový dýchací přístroj Dräger PA 94 (obrázek 11) s otevřeným 

okruhem slouží jako pracovní přístroj při práci v nedýchatelném ovzduší.  

K používání při hornické činnosti byl schválen Rozhodnutím ČBÚ č.j. 19/95 ze dne     

10. 1. 1995  a to ve spojení s maskami FUTURA nebo PANORAMA NOVA.  

 

 
Obrázek 11: Konstrukce a popis dýchacího přístroje Dräger PA 94 

Popis: 1 – nosná skořepina s popruhy a opaskem; 2 – odpojená plicní automatika; 3 – 

dýchací maska; 4 – tlaková láhev; 5 – redukční ventil; 6 – rychlospojka; 7 – mezikus ve 

tvaru písmene Y pro zdvojení lahví; 8 – manometr 

 

Přístroj se skládá z nosné skořepiny z kompozitních materiálů s manometrem, 

dýchací hadicí, redukčním ventilem s varovnou signalizací, upínacím bederním pásem a 

nosnými popruhy.  

Regulaci vzdušin zajišťuje dávkovací zařízení, které je řízeno dýcháním uživatele. Tvoří 

ho plicní automatika napojená přímo na masku. S redukčním ventilem je spojena přes 

rychlospojku s hadicí CEJN. Ta je vedena přes levé rameno uživatele na ramenním 
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popruhu. Jako lícnicová část slouží dýchací maska. Jako zásobník vzdušin slouží tlaková 

láhev.  Konstrukce přístroje umožňuje použití lahví o obsahu 4 l nebo 6 l na plnící tlak 30 

MPa. Při vložení mezikusu ve tvaru písmene Y lze použít též láhve zdvojeně 2 x 4 l nebo 

2 x 6 l. Láhve jsou vyrobeny buď z kompozitního materiálu, nebo z legované oceli.  

Ochranná doba závisí na osazení tlakovými láhvemi. Při středné těžké práci od 30 minut 

(1 x 4/30) do 100 minut (2 x 6/30). Varovná signalizace zazní při poklesu tlaku v láhvi 

pod 5 MPa. [2] 

 

Hlavní technické parametry dýchacího přístroje Dräger PA  94 

Rozměry 

 - délka      620 mm 

 - šířka      320 mm 

 - tloušťka     150 mm 

Hmotnost (bez tlakové láhve)         3 kg 

Ochranná doba     od 30 min do 100 min 

 

3.3. Sebezáchranné přístroje  

Sebezáchranné přístroje slouží k ochraně dýchacích orgánů člověka při opouštění 

prostředí, které je zdraví škodlivé nebo životu nebezpečné. Například prostředí, kde není 

dostatek kyslíku nebo z prostředí, kde se vyskytují zdraví škodlivé, nebo jedovaté plyny a 

páry.  

Sebezáchranné přístroje můžeme rozdělit na 

- filtrační přístroje 

- izolační regenerační přístroje 

- přístroje s chemicky vyvíjeným kyslíkem. 

 

3.3.1. Přístroje filtra ční 

Filtrační dýchací přístroje zabraňují vstupu škodlivých látek z okolního ovzduší do 

dýchacích orgánů člověka tím, že škodlivé látky odfiltrují a propustí zbývající složky 

ovzduší. Člověka od okolí neizolují.  V okolním prostředí ale musí být při jejich použití 

dostatečný parciální tlak kyslíku. Jsou lehké, snadno použitelné a nezatěžují nadměrně 

dýchání například teplotou nebo vysokým dýchacím odporem. Sebezáchranné filtrační 

přístroje jsou pro jednoúčelové použití. Jejich význam byl však omezen výnosem            
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č. 26/1985, kterým se ukládá povinnost vybavit každého kdo vstupuje do dolu 

sebezáchranným přístrojem izolačního typu.  

 

Sebezáchranný přístroj ZP 4  

Prvními vyrobenými filtračními sebezáchrannými přístroji v Československu byly 

typy   ZP 1 a ZP 3. V roce 1960 navrhla laboratoř dýchacích přístrojů Výzkumného 

ústavu vzduchotechniky novou konstrukci sebezáchranného přístroje s hopkalitovou 

náplní, která byla označena jako typ ZP 4. Od svých předchůdců ZP 1 a ZP 3 se typ ZP 4 

lišil velikostí, tvarem a způsobem otevírání pouzdra. Sebezáchranný přístroj ZP 4 

(obrázek 12) byl zkonstruován k ochraně před působením oxidu uhelnatého. Poskytoval 

rovněž krátkodobou ochranu proti některým dalším plynům vznikajícím při hoření (HCl, 

SO2), avšak použití ZP 4 k ochraně před těmito plyny nebylo schváleno. Hlavní částí 

přístroje je filtr obsahující sušidlo a katalyzátor hopkalit. Na hopkalitu se vzdušiny 

zbavují CO katalytickou reakcí. Pro záchranu života musí být v okolním ovzduší 

minimálně 17 % kyslíku. [5] 

 

 

 
Obrázek 12: Schéma a popis sebezáchranného přístroje ZP 4 

1 – nosní svorka; 2 – ústenka; 3 – výdechový ventil; 4 – vdechový ventil; 5 – vrstva 

hopkalitu; 6 – vrstva sušidla; 7 – jemný filtr; 8 – hrubý filtr; 9 – pryžový ochranný kříž 
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Hlavní technické parametry sebezáchranného přístroje ZP 4 

Rozměry 

 - průměr    100 mm 

 - výška     180 mm 

Hmotnost     1,15 kg 

Ochranná doba     45 min 

 

3.3.2. Izolační regenerační sebezáchranné přístroje  

Při některých nehodách se filtrační sebezáchranné přístroje ukázaly jako 

nedostačující, protože nezajišťují dodávku potřebného množství kyslíku. Proto byl 

vznesen požadavek na malý izolační regenerační sebezáchranný přístroj. Ale náročná 

obsluha a údržba těchto přístrojů zatěžovala mechaniky dýchací techniky, navíc 

problémy se zajišťováním náhradních dílů vedly k závěru, že tento typ sebezáchranného 

přístroje nebyl vhodný zejména z ekonomického hlediska.  

     

Sebezáchranný přístroj SK – 4  

Sebezáchranný přístroj SK – 4 (obrázek 13) je malý, lehký kyslíkový dýchací přístroj 

se zásobou stlačeného kyslíku, s nastavitelnou dvojí stálou dávkou a s regenerací 

vydechovaných vzdušin pohlcovací hmotou na bázi Ca(OH)2. Vydechované vzdušiny 

z plic přecházejí přes výdechový ventil a vrapovanou hadici do pohlcovače. V pohlcovači 

se vzdušiny zbavují oxidu uhličitého. Regenerované vzdušiny proudí do dýchacího vaku 

přes vdechový ventil do masky, nebo ústenky. [5] 

 
Hlavní technické parametry sebezáchranného přístroje SK - 4  

Obsah tlakové láhve    0,7 dm3 

Plnící tlak     20 Mpa 

Ochranná doba 

 při práci     60 min 

 v klidu     120 min 

Hmotnost     4,9 kg 
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Obrázek 13: Sebezáchranný přístroj SK - 4 
 
 
 

3.3.3. Sebezáchranné přístroje s chemicky vyvíjeným kyslíkem  

Regenerační přístroje s chemicky vyvíjeným kyslíkem izolují dýchací orgány člověka 

od okolního prostředí. Vzdušiny v nich cirkulují v dokonale těsném a uzavřeném okruhu, 

v němž se odstraňuje oxid uhličitý a vlhkost v chemickém regeneračním pohlcovači, 

v němž se pomocí chemické reakce z okysličovadel (např. NaClO3, KNaO3, KO2) 

uvolňuje kyslík nahrazující s mírným přebytkem kyslík spotřebovaný při dýchání 

uživatelem.  

Před zahájením dýchání do přístroje se kyslík nezačne uvolňovat samočinně, přístroj se 

musí nejdříve zprovoznit: 

- buď iniciační složí, která uvolní dostatek kyslíku pro naplnění dýchacího vaku 

- nebo musí být do přístroje intenzivně jednou až dvakrát vydechnuto, aby se 

rozvinula chemická reakce. 

Pouzdra přístrojů s chemicky vázaným kyslíkem musí být hermeticky uzavřena a 

chráněna proti korozi, neboť při vniknutí vlhkosti do přístroje by docházelo k chemické 

reakci a k znehodnocování vyvíječové hmoty. 

 

Sebezáchranné přístroje řady a ŠSS  
 

Sebezáchranné přístroje řady  ŠSS (obrázek 14) jsou izolační sebezáchranné přístroje 

s chemicky vyvíjeným kyslíkem.  Využívají spojení cyklu regenerace vydechovaných 
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vzdušin s vyvíjením kyslíku do jedné chemické reakce. Při reakci se současně pohlcuje 

vlhkost a oxid uhličitý a uvolňuje se odpovídající množství kyslíku.  

Sebezáchranné dýchací přístroje řady ŠSS (v OKR používány ŠS 5 M, ŠSS 7, ŠSS 1 PV) 

nemají žádné ventily, pracují na principu jednocestného vedení vzdušin. Funkce přístroje 

je založena na chemické reakci peroxidové hmoty s oxidem uhličitým a vlhkostí 

obsaženou ve vydechovaných vzdušinách. Vydechnuté vzdušiny proudí přes ústenku a 

vrapovanou hadici do chemického vyvíječe, přes vrstvy směsi peroxidů draslíku a sodíku 

do spodní části filtru . Odtud pak s vyvinutým kyslíkem vnitřní trubkou do dýchacího 

vaku. Při vdechu proudí vzdušiny stejnou cestou zpět. Pouzdro je válcovitého tvaru a je 

opatřeno nastavitelným nosným popruhem, horní víko přístroje vzduchotěsně uzavírá 

dolní část, v níž je pevné uchycena vyvíjecí patrona s připojeným dýchacím vakem a 

hadicí s ústenkou a nosní svorkou. Přístroje řady ŠSS jsou výrobkem firmy 

RESPIRATOR (Ukrajina). Přístroj je na jednorázové použití a nelze ho použít 

opakovaně. [5] 

 
 

 
Obrázek 14: Schéma a popis sebezáchranného přístroje řady ŠSS 
1 – vyvíjecí hmota; 2 – spouštěcí patrona; 3 – vrapovaná dýchací hadice; 4 – ústenka; 5 -  

nosní svorka; 6 – dýchací vak; 7 – přetlakový ventil; 8 – ochranný obal 

 

 

 



Martin Brožík: Historie a vývoj pracovních dýchacích přístrojů v báňském záchranářství 

2009                                                                                                                                22 

Hlavní technické parametry přístrojů řady ŠSS  

Rozměry 

 - průměr    135 mm 

 - výška     250 mm 

Hmotnost     3 kg 

Ochranná doba 

 - při úniku ŠS 7 M   40 min 

        ŠSS 1 PV   50 min 

 - v klidu    až 300 min 

 

Sebezáchranný přístroj Dräger OXY K 50 

Sebezáchranný izolační přístroj OXY K 50 (obrázek 15) s chemicky vyvíjeným 

kyslíkem je výrobkem firmy DRÄGER. Tento sebezáchranný přístroj nahradil dříve 

používaný sebezáchranný přístroj ŠSS 1 PV v rámci modernizace POP 2010. Je určen pro 

únik z prostor s nedýchatelným ovzduším a lze s ním počítat jako s doplňkem výstroje 

báňských záchranářů k vyvedení lidí z nedýchatelného ovzduší a také k použití při poruše 

pracovního dýchacího přístroje.  

Přístroj OXY K 50 je v pohotovostním stavu uložen v dvoudílném plastovém krytu. 

V horní části pouzdra je umístěn indikátor těsnosti pouzdra s průhledným krycím 

plastem. Při vniknutí vlhkosti vyvolané netěsností pouzdra reaguje indikátor změnou 

zbarvení z červené na fialovou. Přístroj je vybaven startovací složí, která při otevření 

přístroje uvolní do dýchacího vaku asi 4 litry kyslíku. Je vybaven chladičem 

vdechovaných vzdušin s vysokým chladivým efektem. Tento přístroj slouží jen pro 

jednorázové použití , dýchání nelze přerušit a přístroj nelze použít opakovaně. [10] 

 



Martin Brožík: Historie a vývoj pracovních dýchacích přístrojů v báňském záchranářství 

2009                                                                                                                                23 

 
Obrázek 15: Sebezáchranný přístroj Dräger OXY K 50     
 
Hlavní technické parametry sebezáchranného přístroje Dräger OXY K 50 

Rozměry 

 - šířka     210 mm 

 - výška     257 m 

 - tloušťka     105 mm 

Hmotnost     3 kg 

Ochranná doba 

 - v klidu    150 min 

 - při střední zátěži   50 min 
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4. Legislativa, výcvik a perioda v používání pracovních dýchacích přístrojů. 

4.1. Používání pracovních dýchacích přístrojů podle Vyhlášky ČBÚ  

č. 447/2001 Sb.  

Dýchací přístroj může používat jen osoba, která byla zaškolena pro jeho používání.  

Dýchací přístroje a jejich příslušenství je nutné udržovat v provozuschopném stavu. 

Služebním řádem je určeno, kolik z těchto přístrojů nemusí být v pohotovostním stavu. 

Přístroje, které nejsou připraveny k zásahu je nutno označit tak, aby nedošlo k záměně 

s přístroji připravenými pro zásah a uložit zvlášť. Kyslíkový dýchací přístroj může být 

pro zásah použit jen v případě určeném služebním řádem nebo na příkaz velitele 

báňského záchranného sboru. Každý kyslíkový dýchací přístroj musí mít připraveny 

nejméně tři náhradní pohlcovače oxidu uhličitého a vlhkosti a tři náhradní naplněné 

tlakové láhve. K plnění tlakových lahví je možné použít jen lékařský kyslík, popřípadě 

dýchací směs určenou výrobcem dýchacího přístroje. [4] 

 

4.2. Výcvik v používání pracovních dýchacích přístrojů  

4.2.1. Cvičná štola VVUÚ  

V rámci zajištění odborných znalostí báňských záchranářů probíhá výcvik ve cvičné 

štole Vědeckovýzkumného ústavu, a.s. v Ostravě Radvancích (obrázek 16). Výcviku se 

zúčastňují čety ze všech závodních báňských záchranných stanic pod dohledem techniků 

z Hlavní báňské záchranné stanice. Četa, nastupující do cvičné štoly, je vybavena 

dýchacími přístroji BG 174, protišlehovým oblekem z materiálu NOMEX 3, ručními 

hasícími přístroji, záchranářským telefonem, četařkou brašnou a hadicí a proudnicí C 52. 

Úkolem čety je v dýchacích přístrojích uhasit normooheň, který imituje metanový fukač 

s následným požárem boku důlního díla a pásového dopravníku pomocí ručních hasících 

přístrojů a pomocí hadice s proudnicí C 52.  
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Obrázek 16: Nácvik hašení v pracovních dýchacích přístrojích 

 

4.2.2. Prostory pro praktický výcvik s dýchacími přístroji (dýmnice)  

Praktický výcvik báňských záchranářů s dýchacími přístroji se uskutečňuje v 

prostorách dýmnice na HBZS v Ostravě – Radvancích (obrázek 17). Dýmnice obsahují 5 

samostatných okruhů. Každý okruh má délku 105 metrů a obsahuje všechny druhy 

důlních děl, které se vyskytují v ostravsko–karvinském revíru. Prostory se před cvičením 

báňských záchranářů zadýmují zdravotně nezávadným dýmem z důvodu simulace kouřů 

při požáru. V těchto prostorách je také možno zvýšit teplotu a relativní vlhkost prostředí. 

Záchranáři si při prolézání okruhů s nasazeným dýchacím přístrojem zvykají na použití 

dýchacího přístroje ve ztížených podmínkách teploty, vlhkosti a viditelnosti. Navíc 

prolézají úzké prostory, které se obvykle vyskytují při závažných nehodách v dole. Před 

samotným cvičením v dýmnici záchranáři absolvují cvičení na ergometrech, kde se 

zjišťuje jejich fyzická připravenost.  Před i po cvičení se záchranářům měří fyziologické 

parametry, zejména srdeční tep a krevní tlak.  
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Obrázek 17: Vnitřní prostory dýmnice 
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5. Využití pracovních dýchacích přístrojů v praxi.  

Pro účely báňské záchranné služby v České republice jsou Českým báňským úřadem 

schváleny tyto typy pracovních dýchacích přístrojů.  

- pracovní izolační dýchací přístroj Dräger BG 174 

- pracovní izolační dýchací přístroj Dräger BG 4 

- pracovní vzduchový přístroj Dräger PA 94 

V báňské záchranné službě se využívají převážně izolační regenerační pracovní 

dýchací přístroje. Oproti přístrojům s otevřeným okruhem mají izolační regenerační 

dýchací přístroje delší ochrannou dobu, ale vyšší hmotnost. Nyní se využívají nejčastěji 

dýchací přístroje Dräger BG 174. Tyto dýchací přístroje se v našem ostravsko – 

karvinském revíru používají od roku 1966. Vzhledem k povinným šestiletým prohlídkám, 

při nichž se musí podle výrobce měnit určité části a těsnění na dýchacím přístroji Dräger 

BG 174 budou tyto přístroje během let 2010 a 2011 postupně vyřazovány z provozu. 

Nahradí je dýchací přístroj Dräger BG 4. Na HBZS Ostrava se již nachází 40 kusů těchto 

dýchacích přístrojů. Dräger BG 4 je zkonstruován podle poslední evropské normy ČSN 

EN 145 a jsou u něj uplatněny nejnovější poznatky z nároků na bezpečnost. Tento 

dýchací přístroj je již ve světě běžně používán (USA, Polsko, Kanada, Německo, Čína, 

JAR). Dräger BG 4 je také vybaven oproti typu Dräger BG 174 novinkou. Tou je chladič 

vdechovaných vzdušin, který se plní ledem, nebo speciálním gelem. Rozdíly teplot 

vdechovaných vzdušin při použití chladiče nebo bez použití chladiče jsou uvedeny na 

grafu č. 1. 



Martin Brožík: Historie a vývoj pracovních dýchacích přístrojů v báňském záchranářství 

2009                                                                                                                                28 

 

Graf 1: Rozdíly teplot vdechovaných vzdušin s chladičem a bez chladiče 

Oproti typu BG 174 má však typ BG 4 různé technické odlišnosti, pro které pro 

mnohé nebudí důvěru. Ať je to již těleso přístroje z plastu, nebo dýchací hadice vyvedené 

přes ramena uživatele, což při používání dýchacího přístroje ztěžuje manipulaci 

s předměty nošenými na rameni a navíc sundávání přístroje například při průlezu lutnou. 

Nevýhodou je také jeho větší hmotnost a větší rozměry.  

Přístroj s otevřeným okruhem Dräger PA 94 se v báňském záchranářství využívá jen 

velmi málo. Používá se například při pomoci HBZS integrovanému záchrannému 

systému. Pro svou krátkou ochrannou dobu se navíc nehodí do prvozásahů, protože při 

prvozásazích nelze přesně určit dobu zásahu.    
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6. Závěr 

Nezbytnou součástí práce báňských záchranářů v nedýchatelném prostředí je 

používání pracovní dýchací techniky. Vývoj těchto nepostradatelných záchranářských 

pomocníků prošel ve více než stoleté historii výraznými změnami. 

   

Cílem této bakalářské práce bylo ucelit historický vývoj dýchacích přístrojů od 

prvopočátků jejich používání až po současnou dobu. Dýchací technika se od vaků 

naplněných vzduchem, přes jednoduché a těžké přístroje vyvinula v moderní a spolehlivé 

pracovní dýchací přístroje. Přestože se jedná o velice zajímavou část historie hornictví, 

k dané problematice existuje poměrně málo technické literatury.  

  

V různých obdobích vývoje dýchací techniky vzniklo mnoho druhů dýchacích 

přístrojů, které vyráběli různí výrobci. Pro obsáhlost dané problematiky nelze v práci 

uvést všechny dýchací přístroje, které se používaly a používají při práci báňských 

záchranářů, proto jsou v obsahu práce uvedeny jen ty nejznámější a nejpoužívanější 

dýchací přístroje v OKR. 
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