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Anotace: 

Předložená práce popisuje vývoj komunikačních prostředků používaných v báňské 

záchranné službě od její historie do současnosti. Autor zejména porovnává různé způsoby 

komunikace jako základního prostředku pro úspěšné vedení záchranářského zásahu na 

všech úrovních. V popisu autor rozebírá několik důlních nehod s důrazem na souvislosti 

s komunikací. Následuje popis komunikačních prostředků používaných v báňské 

záchranné službě v zahraničí a jejich srovnání s technickými prostředky báňské záchranné 

služby České republiky, u kterých je uveden i technický popis. V závěru práce je detailně 

popsán návrh řešení komunikace báňských záchranářů. 
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Summary: 

The presented work describes the development means of communication used in 

the mine rescue service from the past to the present. Author compares the different 

methods of communication as a basic means for successfully conducting rescue 

intervention on all levels. In the description of the author discusses several mining 

accidents with an emphasis on the context of communication. Followed by a means of 

communication used in mine rescue service abroad  and their comparison with technical 

means mine rescue service of the Czech Republic, which is also given a technical 

description. In conclusion is described in detail of proposal communication of mine 

rescuers.  
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1 ÚVOD 

1.1 Úvod, historie, účel použití 

Základem úspěšného zdolávání následků důlních nehod vždy bylo, je a bude 

dokonalé spojení záchranářských jednotek s velitelským stanovištěm. Informace, které 

nelze získat z místa nehody a které  jsou dosažitelné pouze na stanovišti řízení zdolávání 

havárie bývají mnohdy základním předpokladem pro záchranu postižených a zejména 

slouží pro bezpečnost zasahujících záchranářských jednotek. 

Komunikace jako taková patří ke všem živočišným druhům, člověka nevyjímaje. 

Prvním prostředkem komunikace byly u našich předků posunky, posléze pak hlas, jež se 

postupně vyvinul do dnešní podoby.  Předávání informací hlasem bylo ale omezeno 

vzdáleností, jež byla člověku malá. Přenos zpráv však byl vázán na fyzický přenos nosiče 

této informace – kamenné destičky, papyrus, svitky kůry a v neposlední řadě i ústní podání 

prostřednictvím posla. Určitě významným prvkem bylo zjištění, že člověk může informace 

přenášet i na dálku. Jednou z nejstarších forem bylo používání signálního kouře. Tento 

optický systém se postupně vyvíjel přes používání majáků až k vynálezu optického 

telegrafu bratrů Chappéových. Tito vynálezci dokázali v roce 1793 přenášet informace na 

stovky kilometrů. Bezesporu to byli právě oni, kdo položili základ modernímu přenosu 

informací a také zavedení telegrafu.  Přesné a včasné informace mohou zachraňovat životy 

i vydělávat peníze. Tyto skutečnosti vedly člověka ke zdokonalování systémů přenosu 

informací. Revoluci v komunikaci vyvolal Samuel Finlay Breese Morse (1791-1872) svou 

telegrafní Morseovou abecedou, jež se zachovala v původní podobě dodnes. Přes různé 

pokusy přenášet zprávy elektrickým způsobem byl Samuel Morse prvním, který 24. května 

1844 poslal zprávu po svém telegrafním vedení z Washingtonu do Baltimoru na vzdálenost 

cca 65 km. 

Po technické stránce byl elektrický telegraf Morseova typu velmi jednoduchým 

zařízením digitálního charakteru. Originální Morseův telegraf je uveden na na obr. 1.. Sám 

Morse použil pro vybudování přenosové trasy mezi Washingtonem a městem Baltimore 

jednožilový měděný kabel, zavěšený na sloupech, zatímco jako druhý  vodič mu sloužila 

zem. Originální Morseův telegrafní přístroj je na obr. č.1. 

Morseův telegraf využívá pro přenos informace pouze dva stavy vysílače resp. 

zdroje signálu (např. svítí / nesvítí, vysílá / nevysílá). Stavy se střídají tak, že je možné je 

ve výsledku vnímat lidskými smysly (typicky zrak, sluch) jako sérii mezer, teček a čárek   

a následně dekódovat do jednotlivých písmen abecedy, číslic a dalších znaků. [1] 
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Obrázek 1. Originální Morseův telegraf [1] 

Potřeba komunikovat na velké vzdálenosti tlačila vývoj komunikačních prostředků 

neustále vpřed. Touha přenášet lidský hlas byla silnou motivací. Pokud bychom považovali  

za telefon  každé zařízení schopné přenést hlas na velkou vzdálenost je historie telefonu 

mnohem starší. První telefony byly čistě mechanické a našly své uplatnění především 

v lodní dopravě, kde umožnily relativně spolehlivé zvukové spojení oddělených částí lodi.  

Skutečný telefon byl poprvé předveden v New Yorku v roce 1860. Po dlouhých 

soudních sporech o objevení tohoto zařízení byl uznán kongresem USA rezolucí č. 269     

11. června 2002 prvním vynálezcem telefonu  ital Antonio Meucci. Jednalo se                           

o elektromagnetický mikrofon / sluchátko. Zvuk rozkmital membránu s permanentním 

magnetem v cívce, která převedla pohyb na elektrický proud. Ten pak byl přenesen dráty 

do stejného zařízení, které jej přeměnilo zpět na zvuk. Největším problémem dalšího 

vývoje telefonu v této době byl vhodný mikrofon.  Vynález uhlíkového mikrofonu 

Thomase Alvy Edisona umožnil rozšíření telefonů. 
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V českých zemích byl telefon zaváděn od roku 1881 a roku 1893 byl jeho provoz 

převzat státní správou. Úplně prvním podnikem, který u nás vynález využil, byl uhelný důl 

saského podnikatele Richarda Hartmanna v Ledvicích na Teplicku, který vybudoval dva 

kilometry dlouhou telefonní linku ze své správní budovy na nádraží v Duchcově. To se 

stalo 10. dubna 1881. O rok později byla v Praze na Malém náměstí, v Richterově domě 

zřízena první telefonní pražská ústředna. V roce 1925 fungovaly v Praze již 3 automatické 

telefonní ústředny. Etapa telefonizace všech obcí v bývalém Československu pak byla 

ukončena v roce 1953. Stolní telefonní přístroj systému místní baterie vyrobený firmou 

Elektrotechnická a.s. (dříve Deckert Homolka Praha Ericson) z počátku 20. století je na 

obr. č.2. [2] 

 

Obrázek 2. Stolní telefonní přístroj systému místní baterie vyrobený firmou 

Elektrotechnická a.s. (dříve Deckert Homolka Praha Ericson) z počátku 20. století [2] 
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1.2 Historický vývoj telefonů v hornictví 

Telefonizace pronikala i do oblasti hornictví. Zde stojí za zmínku samotné nařízení 

horního hejtmanství číslo 3361/I-VII z 23. června 1908, jakožto dodatek,  popřípadě 

doplněk k příslušným paragrafům nařízení o třaskavých plynech z roku 1902: „Aby se 

v případě důlní katastrofy mohla učiniti co nejrychleji všecka opatření pro záchrannou 

akci, musí býti na všech dolech s třaskavými plyny povrchová telefonní centrála spojena 

jak s nárazišti hlavních pater, tak i s veřejnou telefonní hovornou, s ventilačními stroji, 

s povrchovou záchrannou stanicí a se správami sousedních závodů“. [3] Za jednu 

z prvních  zmínek  o vybavení báňských záchranných stanic přenosnými telefonními 

přístroji lze považovat  výzbroj záchranné stanice v roce 1928 na Jámě Žofie v Porubě, 

která byla v zápisně dotčeného závodu, asi 50m od ústí jámy. Nedílnou součástí výzbroje 

do nedýchatelné atmosféry, jež byla v pohotovosti na záchranné stanici se staly                   

i 4 přenosné telefonní přístroje a 2 plátěné brašny s telefonním drátem o délce 1500m. 

Cvičení s telefonem bylo zařazeno do rozvrhu cvičení na Ústřední záchranné stanici 

v Lazích pod názvem: „Přednáška o přenosných telefonech a jejich významu při důlních 

neštěstích, cvičení v obsluze a přenášení telefonu, hovor přes přílbu“. [3] 

Tyto záchranářské přenosné telefony vycházely z principu vojenských polních telefonů. 

V podzemí hlubinných dolů byly až do šedesátých let 20. století používány z zejména 

telefony s místní baterií. Ty pak byly postupně nahrazovány analogovými přístroji 

s rotačním číselníkem.  

Až v roce 1960 se podařilo tehdejšímu vedoucímu hlavní báňské záchranné stanice 

v Ostravě Ing. Lubomíru Hájkovi společně s vědeckovýzkumným uhelným ústavem zavést 

do používání lehké a přenosné důlně bezpečné telefonní zařízení pod pozdějším označením 

LDT-1. Mikrotelefon Tesla se speciálně upraveným pouzdrem  v bezpečnostním 

provedení, napájení pomocí dvou monočlánků typu „Bateria 220“ o napětí 3V. Transportní 

telefonní buben původně pro dvě linky obyčejného palníkového drátu FeU o délce 500m 

byl později nahrazen jedním bubnem se střeleckou dvojlinkou. Dvojlinka natažená z důlní 

základny do místa zásahu sloužila již současně jako vodící lanko pro postup čety v případě 

snížené viditelnosti. Další zlepšovací návrh pak vyřešil připojení zásahové stanice 

v kterémkoli místě trasy, aniž by bylo nutné odizolovat vodící dvojlinku. Univerzálnost 

soupravy se tak ještě rozšířila.[4] Lehký důlní telefon LDT-1 je na obr. 3.  
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Obrázek 3. Lehký důlní telefon LDT-1 [6] 

Zkušenosti s tímto na svou dobu moderním zařízením, jež podstatně zvyšovalo 

bezpečnost zasahujících záchranářských čet,  vyústily v roce 1967, kdy státní podnik Tesla 

Rožnov Valašské Meziříčí uvedl do provozu záchranářské pojítko AZD 110, později 

upravené na typ AZD 120, jež splňovalo všechny požadavky na kvalitní hlasité spojení 

mezi četou v zásahu a základnou a bylo již v provedení do důlního prostředí se zvýšeným 

nebezpečím výbuchu. V nejkratší možné době bylo pořízeno na všechny báňské záchranné 

stanice a je do dnešní doby nejpoužívanějším komunikačním zařízením při zásahu 

báňských záchranářů v podzemí. Zařízení sestává z několika montážních jednotek: 

 Dispečerská stanice typu AZJ 120 (základnová stanice) 

 Stanice s kabelem typu AZY 120 (velký buben s kabelem a reproduktorem) 

 Stanice se smotkem typu AZY 120 (malý buben, tzv. „Kaťuša“) 

 Záchranářská rychlospojka typu ZR 1 
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Jako spojovací kabel je použit vodič LK-2, nebo LK-3. Jeho pevnost v tahu je       

40 kg. Dispečerská stanice (základnová) má zesilovač osazený tranzistory, reproduktor       

a akustickou signalizaci přerušeného vedení. Elektronická část je uzavřena v hliníkovém 

pouzdře. Na horním víku jsou připojovací konektory v provedení tlačných svorek, přepínač 

funkcí, hovorové  a signalizační tlačítko. Napájení stanice je zajištěno dvěma do série 

zapojenými plochými bateriemi 4,5V. Přenášena je v koženém pouzdru s popruhem. 

Stanici s kabelem (velký buben) tvoří otočná cívka s vodičem na nosném rámu. Ve středu 

cívky je reproduktor se signalizačním tlačítkem. Délka vodiče je cca 600m. Použitý vodič 

lze po ukončení provozu namotat zpět na buben pomocí sklopné kličky. Stanici se 

smotkem (malý buben) tvoří ocelová trubka o průměru 110mm a délce 272mm 

s popruhem, ve které je vsunut smotek vodiče v provedení parafínové cívky. Trubkovité 

těleso je na jedné straně ukončeno reproduktorem se signalizačním tlačítkem. Maximální 

délka vodiče je 250m. Použitý vodič se nesmotává. Záchranářská rychlospojka ZR-1    

(tzv. „Solnička“) slouží k havarijnímu napojení na dříve položenou linku pojítka. Je 

zhotovena ze dvou částí, ve kterých jsou umístěny nařezávací nože s polu s dynamickou 

vložkou (reproduktor-mikrofon) se slyšitelností cca 1m. [5] Kompletní souprava 

záchranářského pojítka je na obr. 4. 

 

 

Obrázek 4. Záchranářské pojítko řady AZD [foto autor] 
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2 POPIS  NĚKOLIKA  DŮLNÍCH  NEHOD  VE  VZTAHU  KE 

KOMUNIKACI  PŘI  ZÁSAHU  BÁŇSKÝCH  ZÁCHRANÁŘŮ  

2.1 Smrtelné úrazy záchranářů při plánovaném nehavarijním zásahu na Dole 

ČSA, lokalitě Jan-Karel 

V neděli 29. listopadu 1998 došlo při plánovaném nehavarijním zásahu záchranářů 

na Dole ČSA v závodě Jan-Karel k mimořádné události, která si vyžádala životy tří 

zkušených báňských záchranářů ZBZS jmenovaného dolu.  

Účelem plánovaného nehavarijního zásahu bylo odvětrání cca 3 700m uzavřených 

důlních děl severního okruhu překopů č. 1950 a 0390 v hloubce 900m, ve 12. kře 

dobývacího prostoru na 11. patře dolu. Akce byla zahájena v nedělní ranní směně 

částečným rozebráním uzavírací popílkové hráze  a otevřením poklopů na záchranářských 

průlezech hráze H-2 na překopu 0390 z výdušné strany uzavřeného prostoru. Po vyrovnání 

tepelných poměrů byl otevřen poklop na hrázi H-1 z úvodní strany na překopu 1950, 

včetně demontáže záslepek potrubí přes hráz. Po stabilizaci obnoveného průchodního 

větrního proudu se odvětrávání ustálilo na množství 170 m
3
.min

-1 
s obsahem 0,3% CH4,    

3 pmm CO, a 16 % O2. Teplota u hráze H-2 byla změřena 34 
o
C.  

Odvětrávání pokračovalo v odpolední směně s 25 záchranáři. Dvě pětičlenné čety 

byly přiděleny na hráz H-1 a dvě pětičlenné čety na hráz H-2. V 15
oo

 hodin hlásil velitel 

důlní základny, že na výdušné straně u hráze H-2 je stabilizovaný objemový průtok větrů  

170 m
3
.min

-1
, obsah CH4: 1,0 %,  CO: 2ppm, O2: 20%, teplota: 30

o
C. V 17

30
 hodin 

informoval velitel důlní základny, že půjde s dvojicí záchranářů za hráz H-2, aby provedli 

opětovné změření množství větrů, neboť se domníval, že první měření bylo nepřesné. 

K tomuto měření odešli za hráz bez dýchacích přístrojů a bez záchranářského pojítka. Asi 

po dvou hodinách bylo z důlní základny hlášeno veliteli záchranných sborů na povrchu, že 

se tito záchranáři nevracejí a že za hrází H-2 nejsou. Velitel záchranných sborů vydal 

příkaz k ověření proudění větrů za úvodní hrází H-1. Průzkumná četa zjistila ve 

vzdálenosti 200m za hrází H-1 na překopu 1950 plný neprůchodný zával důlního díla, přes 

který však částečně proudí větry směrem k výdušné hrázi H-2. Při pokusu nalézt tři 

pohřešované kamarády se záložní četa pokoušela o průzkum od výdušné hráze H-2. Při 

tomto pokusu však záchranáři záložní čety dosáhli staničení 1000 m, kde vzhledem 

k vyčerpání a příznakům přehřátí zůstali a potřebovali pomoc od dalších záchranářů. 

Postup na uzavřené části překopu ztěžovala vodní hladina o délce cca 300m a max. výšce 

hladiny 1,5m. Teplota v tomto místě dosahovala 35
o
C. 
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Obrázek 5. Výřez důlní mapy místa mimořádné události [6] 

Ve 21
00

 hodin povolala inspekční služba dolu důlní a lékařský výjezd pohotovosti 

RBZS Ostrava.  Po seznámení se situací vyslal  velitel výjezdu dle příkazu vedoucího 

likvidace havárie dvě čety s dýchacími přístroji, záchranářským telefonem, nosítky            

a ostatním vybavením ve 21
50

 za hráz H-2. Tyto čety nalezly a poskytly první pomoc 

vyčerpaným záchranářům záložní čety ZBZS. Ve 23
20

 byli tito záchranáři vyneseni před 

hráz H-2 a po ošetření lékařem posláni na povrch a následně do nemocnice.  
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Opětovný průzkum za úvodní hráz H-1 zjistil ve 23
45

, že proniknout závalem ve 

staničení 200m není možné. Další pokus dvou čet o průzkum začal přesně o půlnoci. Po 

137 minutách se však záchranářům dvou čet podařilo dojít pouze do staničení 1500m, kde 

při teplotě 37
o
C a 90% relativní vlhkosti  nastoupily u těchto příznaky přehřátí 

s neměřitelnou tepovou frekvencí (okolo 200 tepů za minutu). Čety se musely vrátit zpět 

na důlní základnu. Teprve další povolaná četa z domácí pohotovosti RBZS Ostrava nalezla 

prvního postiženého bohužel již bez známek života v 03
40

 hodin ve staničení 1 530m. Při 

dalším postupu dosáhla tato četa staničení 1 750m, kde četař vzhledem k totálnímu 

vyčerpání celé čety, příznakům přehřátí a nebezpečí kolapsu nařídil vrácení čety na důlní 

základnu. Tito záchranáři padli vyčerpáním 400m před hrází H-2 a byla jim rovněž 

poskytnuta pomoc od dalších povolaných čet.  

Již v průběhu průzkumu byly prováděny práce na změně větrání, čerpání vody ze 

zatopené části důlního díla a pomocí etapových průzkumů budování klimatizačních stanů. 

Zde se projevil zásadní nedostatek stávajícího spojení AZJD.  Při déletrvajících zásazích je 

již linka vodiče natažena a četa může při postupu podél linky použít pouze havarijně           

a místně zásahovou stanici ZR-1, jinak je během postupu na pracoviště bez spojení.  

V úterý 1. prosince 1998, po 42 hodinách od začátku záchranných prací byli 

nalezeni zbývající dva postižení záchranáři ve vzdálenosti cca 2 530m od hráze H-2. Po 

vyproštění postižených a pořízení dokumentace místa nálezu byla tato náročná akce 

ukončena. Výřez důlní  mapy je na obr.5. 

Ze závěru vyšetřování vyplynulo mimo jiné i porušení záchranářské taktiky, kdy 

průzkumná četa nepoužila záchranářské pojítko. Při vyhodnocení havarijního zásahu 

vyvstala nutnost zahájit vývoj nového moderního komunikačního zařízení.[6] 
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2.2 Smrtelné  úrazy záchranářů  při zásahu na Dole Darkov, závod 3  

V ranní směně ve čtvrtek 10.7. 2008 došlo na Dole Darkov, závod 3 k mimořádné 

události jež si vyžádala životy dvou báňských  záchranářů v zásahu. 

K mimořádné události došlo v likvidovaném porubu 40 415 ve spodní lávce        

40. sloje. Porub, který byl původně vybaven 121 ks mechanizované výztuže typu FAZOS 

17/35 a 15/31, byl vydobyt v období od 2.9.2007 do 29.2.2008. Po ukončení dobývání byl 

porub po demontáži a výklizu dobývacího kombajnu, porubového dopravníku, sběrného 

podporubového dopravníku a po vytvoření manipulačního prostoru pro výkliz sekcí 

preventivně uzavřen. 

Od 21.6. 2008 probíhal v porubu výkliz sekcí výztuže v inertní atmosféře v rámci 

plánovaného nehavarijního zásahu záchranářů. Z prostorového hlediska byl porub 40 415 

ukončen s linií dorubu ve staničení 56m na chodbě 40 435. Na této chodbě byly zřízeny     

4 propusťové plenty s označením „0“ až „3“, které byly umístěny na styku chodeb 4041     

a 40 435 ve staničení 24m a 30m a dále na styku chodby 40 435 a porubu 40 415.  Do dne 

7.7. 2008 bylo vyklizeno celkem 30 sekcí mechanizované výztuže (31. sekce byla v porubu 

ponechána jako „hráňová sekce“). 

Dne 7.7. 2008 závodní dolu na základě doporučení havarijní komise ukončil 

plánovaný nehavarijní zásah a od 14
00

 hodin vyhlásil v předmětné oblasti havarijní stav na 

základě nepříznivého vývoje koncentrací důlních plynů a zhoršujících se 

mikroklimatických podmínek v porubu 40 415. Další práce pak probíhaly dle příkazů 

vedoucího likvidace havárie (dále jen VLH).  

Dne 10.7. 2008 v I. směně měla být dle příkazu VLH v porubu zprovozněna dvě 

chladící zařízení typu SPK 22.  K tomuto dni bylo v porubu upnuto 89 sekcí 

mechanizované výztuže, 1 sekce výztuže byla ponechána jako „hráňová“ a 1 vypleněná 

výztuž sekce se nacházela v prostoru 73 sekce. Upnuté sekce měly po celé délce těsnící 

plentu oddělující manipulační prostor od závalového prostoru, která byla dotěsněna pěnou 

IZOSCHAUM a KRYLAMINA. V sekcích byl natažen lutnový tah o průměru 630mm pro 

případné využití separátního větrání. V porubu byly pro případ nutnosti rozmístěny 

náhradní kyslíkové tlakové láhve o vodním objemu 2l a to v prostoru 60., 72., a 82. sekce.  

Poslední dvě láhve byly opatřeny přídavnými jehlami. Dále bylo v porubu 

instalováno záchranářské pojítko AZJD. Buben s reproduktorem typu AZY 120 byl 

pověšen v prostoru 36. sekce. Záchranářské pojítko bylo vyvedeno na důlní základnu na  

tř. 40 402 vodičem LK-2, který byl napojen do řídící stanice AZJ 120.  Poslední měření 

složení ovzduší je v tabulce č. 1. 
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Tabulka 1. Složení ovzduší před mimořádnou událostí [6] 

 CO (ppm) O2 (%) CH4(%) t (M)(
o
C) 

Propusť 40 435 170 4,4 0,8 24,1 

Spodní úvrať 180 4,3 0,9 24,1 

Sekce č.30 200 3,6 1,1 26,1 

Sekce č.90 260 2,8 0,8 28,0 

 

Na I. směně dne 10.7.2008 měla za úkol četa záchranářů pokračovat ve 

zprovoznění chladícího zařízení rozvěšováním hadic v porubu. Postižení záchranáři dostali 

od četaře úkol opravit propusťovou plentu na styku chodby 40 435 s porubem 40 415. Při 

střídání následující četou na pracovišti  byl v prostoru styku chodby 40 435 s porubem 

40 415 nalezen jeden postižený záchranář v bezvědomí a následně druhý postižený 

v oblasti 20. sekce výztuže v porubu. Po nálezu byli okamžitě ostatními záchranáři 

transportováni před propusťovou komoru, byla zahájena kardiopulmonární resuscitace        

a současně byl povolán důlní a lékařský výjezd HBZS Ostrava. Bohužel i přes okamžitou 

pomoc ostatními záchranáři a posléze i lékařem a záchranáři důlního výjezdu HBZS 

Ostrava se postižené nepodařilo oživit.  

Výřez důlní mapy z deníku velitele záchranných sborů s vyznačením místa nálezu 

postižených z oblasti porubu 40 415  a přilehlých chodeb  je na obr.6. 
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Obrázek 6. Výřez důlní mapy místa mimořádné události [6] 

 

Jako jedno z opatření přijaté v souvislosti s touto mimořádnou událostí bylo 

vyvinout nový komunikační systém pro dlouhodobé zásahy v nedýchatelném prostředí, 

který by zejména umožnil spojení a odposlech zasahující čety od odchodu ze základny, 

v průběhu postupu na pracoviště a  po celou dobu zásahu, což stávající systém spojení 

typové řady AZJD neumožňuje. Při déletrvajících zásazích je již linka vodiče natažena       

a četa může při postupu podél linky použít pouze havarijně a místně zásahovou stanici   

ZR-1, jinak je během postupu na pracoviště bez spojení.[6]     
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3 POPIS  POUŽÍVÁNÍ  KOMUNIKAČNÍCH  PROSTŘEDKŮ  PŘI 

ZÁCHRANÁŘSKÝCH  ZÁSAZÍCH  V ČR  A  V  ZAHRANIČÍ  

3.1 Způsob organizace a charakteristika komunikace v báňské záchranné 

službě 

Během řízení záchranářského zásahu pod zemí jsou jednotlivé stupně řízení 

současně klíčovými uzly komunikace. Na povrchu je to především vedoucí likvidace 

havárie (dále jen VLH) na stanovišti vedoucího likvidace havárie určené havarijním 

plánem (§13, odst.1 vyhlášky ČBÚ č. 71/2002 Sb.v platném znění) a velitel báňských 

záchranných sborů (dále jen VZS), který se zdržuje na stanovišti  určeném VLH  obvykle 

na závodní báňské záchranné stanici (§31, odst.4 vyhlášky ČBÚ č. 447/2001Sb. v platném 

znění, dále jen ZBZS). V podzemí pak tvoří tyto uzly velitel důlní základny (dále jen 

VDZ) na důlní základně (§40, odst. 6 vyhlášky ČBÚ č. 447/2001Sb. v platném znění)        

a čety v zásahu. Schéma organizace je na obr. č. 7. 

 

Obrázek 7. Schéma komunikace v báňské záchranné službě. [foto autor] 

 

 



Jaroslav Provázek: Komunikační prostředky při zásazích báňských záchranářů 

2013 14 

 

Mezi jednotlivými záchranáři v četě, která je kromě pár výjimek nedělitelná a tvoří 

ji 5 osob, není v současnosti zajištěna komunikace technickými prostředky.  Topologie 

jednotlivých druhů spojení mezi výše popsanými uzly v záchranářské akci vypadá na první 

pohled velmi jednoduše, nicméně specifické podmínky hlubinného dolu sebou přinášejí 

řadu problémů a omezení. Počínaje vzdálenostmi jednotlivých uzlů: 

1. VLH - VZS: stovky metrů, až několik kilometrů (více závodová struktura) 

2. VZS - důlní základna: několik kilometrů (z povrchu do podzemí) 

3. Důlní základna - četa v zásahu: stovky metrů až max. cca 2 kilometry. 

4. V záchranářské četě: několik metrů až desítek metrů. 

Spojení v uzlu 1.  je vzhledem k potřebě vysoké spolehlivosti převážně zajištěno 

pevnou telefonní linkou ve stávající infrastruktuře dolu, nicméně může být rovněž 

v provedení nezávislém na veřejné  telefonní síti a přívodu energie a v případě potřeby 

může být jako alternativa použito spojení mobilními telefony, popř. radiostanicemi, u 

kterých je však problematické pořizovat záznamy komunikace.  Uzel 2. je  pak vždy  

zajištěn pevnou telefonní linkou ve stávající infrastruktuře dolu. Zde je zajištěn záznam 

komunikace v deníku velitele základny (§32, odst. 6 vyhlášky ČBÚ č. 447/2001Sb. 

v platném znění). Nejdůležitější část spojení v záchranářské akci vzhledem k efektivnosti 

zásahu a především bezpečnosti tvoří uzel 3. Je to spojení mezi důlní základnou a četou 

v zásahu. Specifika důlních prostor, ve kterých mohou báňští záchranáři zasahovat, ať již 

se jedná o samotná důlní díla, či následky mimořádných událostí (požár, výbuch, zával, 

otřes, průtrž uhlí a plynů, průval vod a bahnin), která ssebou přinášejí v řadě případů 

devastace důlních děl, poškození stávajících sdělovacích kabelů, apod. nám neumožňuje 

použít osvědčené prostředky komunikace používané běžně na povrchu např. u složek 

integrovaného záchranného systému. Deformace důlních děl, přítomnost vody, obrovské 

množství kovových předmětů a zařízení jsou faktory omezující prostupnost rádiových vln 

při použití klasické bezdrátové komunikace. Vybavení důlních děl před vznikem 

mimořádné události, které by mohlo během postupu záchranářské čety na místo nehody 

přenášet jakýkoli  signál elektrický, elektromagnetický, akustický (elektrické rozvody, 

koleje pozemní či závěsné, potrubní řady) často ztrácí svou celistvost. V praxi se 

v současnosti uvažuje se vzdáleností maximálně 2 km mezi důlní základnou a četou 

v zásahu. V budoucnu však vzhledem k plánovaným otvírkám nových ložisek nerostů 

mohou být tyto vzdálenosti 3 km i více. Zde je však nutno brát v úvahu i bezpečnou 

maximální dobu v zásahu při použití dýchacích přístrojů, která je v současnosti při použití 

dýchacích přístrojů s uzavřeným dýchacím okruhem maximálně 4 hodiny. 
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Zkušenosti z vývoje záchranářských telefonů, jež zajišťují spojení mezi základnou 

a četou v zásahu před nás staví řadu problémů a omezení. Jsou to především: nutnost 

provedení zásahové stanice v nevýbušném provedení, váha vodiče s nosičem, rychlost 

zprovoznění systému, možnost použití vodiče jako vodící linky v případě snížené 

viditelnosti (tzv. „life line“).  

V současnosti používaný systém komunikace mezi důlní základnou a četou 

v zásahu používaný v báňské záchranné službě v České republice je systém drátový,      

tzv. TTW (Through-the-Wire) typové řady AZJ, který se mnohdy jeví pro potřeby 

současnosti nedostatečný. Četa záchranářů v zásahu s telefonem AZJ 120 je na obr.8. 

Přestože v široké laické  veřejnosti převládá pozitivní náhled na možnosti 

komunikace v zásahu báňských záchranářů, mnohdy podporovaný i médii (např. během 

zásahu při záchraně 33 horníků ze zavaleného dolu mědi San-Jose v Chile v roce 2010), 

skutečnost je ve většině případů jiná. Stávají se případy, kdy i nejlépe materiálně                

a finančně zabezpečení těžaři nejsou schopni se bránit přírodě. Proto je nutno neustále 

pracovat na zdokonalování systému záchranářské komunikace s využitím nejnovějších 

poznatků a vědomostí. 

 

 

Obrázek 8. Četa záchranářů v zásahu s telefonem AZJ 120 [6] 
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V současnosti jsou teoreticky dostupné tyto komunikační systémy: 

1. Komunikace kabelovou linkou tzv. TTW (Through-the-Wire) 

2. Quasi-bezdrátová komunikace tzv. Q-TTA (Quasi- Through-the-Air) 

3. Bezdrátová komunikace tzv. TTA (Through-the-Air) 

4. Komunikace přes horninový masiv tzv. TTE (Through-the-Earth) 

Poslední z vyjmenovaných druhů komunikace má v hlubinném dobývání 

marginální využití (velká hloubka, různé geologické složení, podzemní technologická 

infrastruktura), nicméně, vzhledem k neustále se rozvíjejícím technologiím, které 

v současnosti ještě nejsou v civilním prostředí aplikovány je nutno v prognóze počítat          

i s touto možností. Všechny výše uvedené systémy pracují s elektromagnetickým médiem, 

tzn. prvkem přenášejícím informaci je buď proud plynoucí v elektrickém obvodu, případně 

pomocí proudu vyvolané elektromagnetické vlnění. Také akustické systémy komunikace 

(hlasité telefony, reproduktory), využívané především v dopravě fungují jako zvuková 

signalizace spojená mezi sebou elektrickým vodičem. Z pohledu záchranářské činnosti je 

velmi důležitá nezávislost celého systému. Rozsáhlé systémy, jako např. důlní slaboproudá 

sdělovací síť, vyžadují centrální zdroj napájení a přesnou hierarchii organizace. V dalších 

oblastech může být lokální síť komunikace např. v oblasti porubu, samostatného větrního 

oddělení, části dopravní linky i nezávislá. 

Rozvody kabelovou linkou TTW jsou provedeny pomocí tzv. telefonních párů, 

které tvoří měděné vodiče a v posledních letech jsou postupně nahrazovány vodiči              

s   optickými vlákny. Specifika šíření vln v podzemí hlubinných dolů rozvinula technologii 

quasi-bezdrátovou tzv. Q-TTA. Koaxiální vodič tvořící anténu je uložen v důlním díle       

a plní současně funkci antény pro vysílání a příjem. První takovéto systémy se uplatňovaly 

zejména v důlní dopravě, v porubech a na odtěžovacích linkách  a především ve svislé 

dopravě, kde  anténu tvořilo v podstatě těžní lano. Pásmo využívaných kmitočtů rádiových 

vln se pohybovalo od středních vln  MB (Midle Band Frequency,  několik set kHz) až po 

dolní hranici VHF (Very High Frequency,  30-300 MHz). V současnosti se jsou jednotlivé 

rozvody postupně nahrazovány vyzařujícím vodičem (leaky feeder).  

3.2 Záchranářská komunikace stacionární a mobilní 

O tom, jestli má být daná část komunikační sítě stacionární, či mobilní, rozhoduje 

především její role mezi jednotlivými  uzly spojení. Ze schématu organizace komunikace    

v záchranářském zásahu na obr. 7. vyplývá, že uzly: VLH, VZS a VDZ na důlní základně 

jsou „stálé“ a ve většině případů neměnné, oproti tomu záchranářská četa je uzlem 

„pohyblivým“. Část sítě komunikace zahrnující tři první uzly je tedy pevná, ale spojení 

mezi základnou a četami v zásahu je vždy pohyblivé. 
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Problematické šíření rádiových vln v podzemí znamená, že technika provedení 

stacionární části komunikace se opírá především o kabelové rozvody. Výzvou pro řešení 

zůstává část komunikační sítě mezi základnou a záchranářskými četami v zásahu. Praxe 

ukazuje, že toto spojení může být realizováno ve  všech třech výše vyjmenovaných 

modifikacích (TTW, Q-TTA a TTA). Četa záchranářů se záchranářským telefonem          

m-Com je na obr.9. 

 

Obrázek 9. Četa záchranářů se záchranářským telefonem m-comm [9] 

 

3.3 Perspektivy rozvoje systémů záchranářské komunikace 

Pohled do historie rozvoje systémů bezdrátové komunikace v podzemí nám může 

ukázat, že již od konce devadesátých let minulého století se na trhu začaly objevovat první 

komerční nabídky systémů Q-TTA. Nicméně mimo bouřlivého rozvoje této techniky 

v jiných odvětvích průmyslu a staveb,  jako jsou například prostory tunelů, metra, 

letištních terminálů, případně ve velkých halách (technologie GSM, TV, UKF, WLAN 

atd.),  rozvoj systémů opírajících se o světelné kabely byl v hornictví hodně opožděn. 

Ukázalo se totiž, pokud stacionární sítě Q-TTA fungují bezvadně v takových oblastech, 

jako je důlní doprava, pak v prostředí, kde dochází k dynamickým změnám (např. v oblasti 

stěnových porubů) bylo spojení problematické. Jinak tomu nebylo i v báňském 

záchranářství.  
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Přesto, že v nedávné minulosti v Polsku zavedli systém GABI 98 a přibližně ve 

stejném čase v USA systém Res-Q-Com, během dalších deseti let se ukázalo pouze několik 

dalších podobných systémů v této oblasti. V české Republice to je především bezdrátový 

záchranářský telefon Sefar-BZS, vyráběný firmou Zam-Servis, s.r.o. a v polských 

měděných dolech pak systém Dotra-R, výrobce Inova, jež však doposud nesplňuje 

podmínky pro použití v hlubinných uhelných dolech (nevýbušném provedení). Současně se 

zdokonalují systémy klasických záchranářských pojítek s vodičem, které mají báňští 

záchranáři tzv. zažité, a to v podstatě na celém světě.  

Problém přijmout nová technická řešení spojená s bezdrátovou komunikací, ne 

vždy dokonale vyzkoušenou a nedůvěra brzdily rozvoj této technologie. V neposlední řadě 

se ukazuje, že nová řešení spojená s bezdrátovou komunikací jsou finančně nákladná.  

Z tohoto důvodu pokračuje i modernizace stávajících záchranářských telefonů s vodičem. 

V Polsku  používané PTR-1, jsou postupně nahrazovány typy PTR-3 a PTR-4 (s měřením 

teploty a vlhkosti), v druhé polovině roku 2012 se pak objevila nová verze záchranářského 

pojítka ULR-10. V České republice se momentálně hledá náhrada doposud používaného 

vodiče v záchranářském pojítku AZD. I přes tyto skutečnosti se báňští záchranáři nebrání 

rozvoji nových technologií, které budou lepší a především bezpečnější a mohli by 

konkurovat dnes zavedeným technikám. [4] 
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4 NÁVRH A REALIZACE NOVÉHO SYSTÉMU KOMUNIKACE 

4.1 Definice problémů při komunikaci báňských záchranářů 

Omezení v oblasti dnes používaných tradičních vodičových záchranářských 

telefonů (např. český systém AZJ, polský systém PTR, ULR, německý systém 

Sprechanlage) vychází především z konstrukce jednotlivých systémů. O jejich efektivnosti 

rozhodují především rozměry  a váha jednotlivých prvků (bubnů s vodičem). Všechny tyto 

vodičové systémy mohou pracovat na dosti dlouhých vzdálenostech (polský PTR až do      

5 km), při splňování kritérií maximální bezpečnosti a spolehlivosti. Nicméně mají i řadu 

nevýhod, jako je především hmotnost, malá mobilita přemísťování, problematika spojení 

při postupu záchranářské čety podél již nataženého  vedení. Bohužel nelze v současnosti 

vyrobit tenký vodič o minimálním vyhovujícím průřezu, který by byl dostatečně pevný      

a současně splňoval požadavky na spolehlivost spojení. Využití přenosu kabelem 

s modulovanou nosnou frekvencí (anglický systém m-Comm) umožňuje sice spojení na 

vzdálenost až 5 kilometrů, ovšem na úkor zvýšení váhy u záchranářské stanice. Tato 

stanice vyžaduje vlastní autonomní napájení což přináší i omezení doby použití.[9]  

Mnohem více problémů pak ssebou přináší spojení bezdrátové. Řadu let již 

probíhají v podzemí hlubinných dolů zkoušky a pokusy spojené s šířením rádiových vln. 

Odborníci se shodují na faktu, že důlní chodby i stěnové poruby jsou charakteristické 

tlumením pásma vlnění, vzhledem ke svým specifickým průřezům. Dalším prvkem 

omezujícím šíření vln je bezesporu rozměr antény, jejíž délka by měla činit čtvrtinu až 

polovinu délky šířené vlny. Báňští záchranáři, pohybující se s vybavením mnohdy 

v podřepu, případně plížením, nemohou být vybaveni radiostanicemi, jejichž anténa by 

měla rozměr té, která je například montována na vozidlech (např. rádiový systém spojení 

„Dotra“ používaný na hlubinných měděných dolech společnosti KGHM v Polsku).[8] 

Nevhodné jsou i systémy používané běžně v jeskyních. Prostředí přirozených jeskynních 

systémů je naprosto odlišné od podzemí hlubinných dolů. Koncentrace obrovského 

množství kovových předmětů a také mnohakilometrových rozvodů technické 

infrastruktury (kabely, potrubí, koleje) částečně umožňují šíření vln, ale jsou i zdrojem 

rušení a to i na velmi krátkých vzdálenostech. Teoreticky by bylo možné rozmístěním 

směrových antén  zlepšit kvalitu signálu, nicméně jejich použití po důlní nehodě by bylo 

značně problematické. Více než desetileté zkušenosti s používáním quasi-bezdrátové 

komunikace (Q-TTA) u kolegů v polské báňské záchranné službě používáním systému 

GABI pomohly diagnostikovat řadu problémů a poukázat na možná řešení. Na základě 

těchto zkušeností se podařilo na HBZS Ostrava ve spolupráci s firmou Zam Servis, s.r.o. 

vyvinout a vyrobit první českou soupravu quasi-bezdrátového záchranářského telefonu 

SEFAR BZS. 
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Před započetím realizace byly určeny specifikace a podmínky, které musely 

splňovat jednotlivé komponenty soupravy. 

Základnová stanice:  

- bezdrátové spojení mezi základnou a četou v zásahu (základnová stanice 

obsluhovaná velitelem důlní základny), 

- základnová stanice musí umožňovat připojení min. 3 zásahových radiostanic, 

- základnová stanice musí být trvale na příjmu, s možností přepnutí do hovoru a 

zásahová stanice trvale v režimu hovoru i příjmu,  

- napájení základnové stanice musí být nezávislé pomocí „AKUBLOKU“ , připojení 

základnové stanice pomocí kabelu o délce min. 2 m, 

- kapacita „AKUBLOKU“ pro zásahovou stanici musí umožnit její plný provoz po 

dobu min. 10 hodin.  Aby „AKUBLOKY“ byly vybaveny signalizací stavu nabití, 

popř. kapacity,  

- ze základnové stanice musí být  možno napojit min. 2  anténní rozvody, 

- systém musí umožnit k základnové stanici připojení další základnovou stanice, 

- základnová stanice musí být umístěna v transportním kufru pro přenášení na 

zádech, 

- základnová stanice musí umožnit signalizaci „ztráty spojení“, tzn. „přerušená 

anténa“, ztráta signálu, 

- základnová stanice musí být v provedení do prostoru SNM (vyhl. ČBÚ 22/89 Sb.) 

v provedení I.M2. 

Zásahová stanice: 

- stanice v zásahu musí být uzpůsobena pro hovor v masce k dýchacímu přístroji, 

- ovládání stanice v zásahu musí být v provedení „handsfree“,  

- zásahová stanice musí být funkční do vzdálenosti min. 20m od natažené „antény“, 

- zásahová stanice musí být vybavena otočným spínačem pro vyvolání akustického   

a optického alarmu na základnové stanici s určením místa kanálu, na kterém byl 

alarm vyvolán, 

- kapacita baterií v zásahové stanici  musí umožnit provoz min. 6 hodin. Maximální 

hmotnost zásahové stanice nesmí přesáhnout 1 kg. 

- zásahová stanice musí být v provedení do prostoru SNM (vyhl. ČBÚ 22/89 Sb.) 

v provedení I.M1. 
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Anténní rozvod: 

- musí mít odrušení proti kovovým předmětům v podzemí (kolej, potrubí, výztuž 

chodeb a porubů, apod.), 

- anténní rozvod musí umožnit spojení z důlní základny na vzdálenost až  2 000 m, 

- anténní rozvod musí být navinut na mobilních „bubnech“. Maximální hmotnost 

jednoho bubnu do 20 kg, možnost přenášení bubnu v ruce i na zádech. Konstrukce 

samotného bubnu musí být maximálně odlehčená, 

- všechny bubny musí být identické, vybaveny dvěma zdířkami (zdířky zapuštěné do  

bubnu popř. kryté) pro propojení a vybaveny mechanickou brzdou užívanou při 

roztahování  kabelu antény, 

- doprava a instalace celého systému musí být proveditelná 1 pětičlennou četou v co 

nejkratším čase, 

- anténní rozvod musí být v provedení do prostoru SNM (vyhl. ČBÚ 22/89 Sb.) 

v provedení I.M1. 

 

4.2 Základní popis a užití komunikačního zařízení SEFAR 

Komunikační zařízení SEFAR-BZS se používá k bezdrátovému spojení báňských  

záchranářů zasahujících v nebezpečných prostorech (prostory s nebezpečím výbuchu, 

prostory s výskytem jedovatých plynů, atd.) a velitelem důlní základny prostřednictvím 

základnové stanice umístěné mimo nebezpečný prostor. 

Základnová stanice není konstruována do prostředí s nebezpečím výbuchu 

plynujících dolů, pokud je nutno ji v tomto prostředí provozovat, pak jedině za splnění 

požadavků uvedených v příslušných předpisech a normách, které se vztahují k příslušné 

instalaci, použití, aplikaci.  Anténa připojená k základnové stanici, tj. buben s navinutým 

kabelem a se zesilovačem, rozbočovač, a ruční radiostanice jsou v jiskrově bezpečném 

provedení třídy I M1 Ex ia I. 

Bezdrátový záchranářský telefon  SEFAR-BZS se skládá ze čtyř základních částí: 

základnové stanice, akumulátoru pro napájení základnové stanice, zásahové stanice pro 

záchranáře a antény. Bezdrátový záchranářský systém  SEFAR-BZS  je  možné instalovat 

do jedné linie nebo do stromové struktury dle potřeby, jak je uvedeno na obr.15. 
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4.3 Funkce jednotlivých částí zařízení SEFAR 

Základnová stanice SEFAR-BZS-A je uvedena na obr.10.  Umožňuje 

komunikovat až s pěti stanicemi v zásahu (SEFAR-BZS-C). Je konstruována jako robustní 

kufr s odnímatelným čelním víkem, s uchem pro přemístění v ruce a s popruhem pro 

přemístění na rameni.  Po sejmutí  víka  jsou  přístupny  ovládače  hlasitosti  pro  jednotlivé  

stanice  v zásahu (nelze  zcela  ztlumit), ovladač   hlasitosti   všech   stanic  v zásahu  

najednou  (nelze zcela ztlumit),  ovladač   hlasitosti  náhlavní  soupravy, LED-diody 

signalizující aktivní (funkční) připojení jednotlivých zásahových stanic SEFAR-BZS-C, 

LEDky signalizující vydaný nouzový  signál  od   jednotlivých zásahových stanic, 

reproduktory pro odposlech zásahových stanic, hlavní vypínač, přepínač mezi náhlavní 

soupravou a ruční soupravou pro komunikaci se zásahovými stanicemi. Dále konektor pro 

připojení napájecího zdroje SEFAR-BZS-B, konektory pro připojení náhlavní soupravy a 

ruční soupravy, konektor pro připojení antény SEFAR-BZS-D. 

 

Obrázek 10. Základnová stanice SEFAR-BZS-A [foto autor] 
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Akumulátorová skříň SEFAR-BZS-B je uvedena na obr.11. Je konstruována jako 

robustní kufr s odnímatelným čelním víkem, s uchem pro přemístění v ruce a s popruhem 

pro přemístění na rameni.  Obsahuje dva akumulátory s parametry 12V/12Ah, zapojeny 

paralelně. Akumulátor SEFAR-BZS-B je schopen napájet základnovou stanici         

SEFAR-BZS-A déle než 10 hodin. Po sejmutí víka je na panelu přístupné tlačítko 

umožňující provedení testu akumulátoru. Dále jsou přístupny patice s pojistkami pro každý 

akumulátor, displej zobrazující napětí akumulátoru a kapacitní stav akumulátoru                

v procentech. 

 

Obrázek 11. Akumulátorová skříň SEFAR-BZS-B [foto autor] 

 

Zásahová stanice SEFAR-BZS-C je uvedena na obr.12. Radiostanice umožňuje 

dvoukanálovou duplexní komunikaci v pásmu 171 - 172 MHz směrem k základní stanici   

a v pásmu 146MHz směrem k zásahovým stanicím. Rozložení přenosového pásma       

171-172MHz umožňuje naprogramování 5-ti vysílacích kanálů s odstupem 200 kHz.  
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Elektronika radiostanice je umístěna do plastové krabičky. Mikrofon je umístěn na ohebné 

tyčince, umožňující natočení mikrofonu směrem k ústům. Sluchátko je umístěno uvnitř 

krabičky. Z krabičky vyčnívá otočné tlačítko (knoflík) pro vydání nouzového signálu na 

základnovou stanici. U tlačítka je umístěna indikační LED dioda signalizující jednak chod 

přístroje a rovněž po vložení akumulátoru  do přístroje signalizuje počtem bliknutí číslo 

stanice. Ruční radiostanice je vybavena asi 10cm dlouhou anténou (drátek) umístěnou       

v koženém obalu spolu se stanicí. Radiostanice je napájená jiskrově bezpečným 

akumulátorem, který je schopen napájet stanici min. 6 hodin. Po vložení akumulátoru  do  

stanice  je  stanice  neustále  jednak  v  režimu vysílání, ale i v režimu příjem. Zásahové 

stanice jsou napájeny vyjímatelnými akumulátory SEFAR-C v provedení I M1 Exia I. 

Akumulátory SEFAR-C jsou nabíjeny nabíječem  NAB-10  mimo  prostor  s nebezpečím 

výbuchu. Ruční radiostanice SEFAR-BZS-C je uložena v koženém pouzdře opatřeném 

zámkem.  Maximální vzdálenost  ruční  radiostanice  od  antény  (SEFAR-BZS-D) je  20m  

měřeno kolmo k anténě. Ruční radiostanice SEFAR-BZS-C je v provedení I M1 Ex ia I. 

 

Obrázek 12. Záchranář se zásahovou stanicí SEFAR-BZS-C [foto autor] 
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Anténa SEFAR-BZS-D je uvedena na obr.13. Anténa, tj. speciální koaxiální kabel 

(vyzařovací kabel) je navinuta na kovovém bubnu. Při roztažení je celková délka antény 

cca 166m.  Na jednom konci kabelu je umístěn konektor pro připojení k předešlému 

SEFAR-BZS-D nebo k základnové stanici SEFAR-BZS-A.  Druhý konec  kabelu  je 

zaústěn  do vnitřního prostoru bubnu, kde je umístěn zesilovač s rozbočovačem signálu.  

Koaxiální kabel je přiveden na zesilovač.  Z rozbočovače  je signál přiveden na konektory 

umístěné na  boku  bubnu. Pomocí těchto dvou  konektorů lze trasu stavěnou                       

z jednotlivých bubnů větvit dle potřeby. Na  opačné  straně  bubnu  než  jsou  umístěny  

konektory  se  nacházejí  dva samostatné brzdící šrouby.  Jejich přitažením dosáhneme 

brzdění  při  odvíjení  kabelu  z  bubnu  nebo  úplného zastavení bubnu.  Anténa      

SEFAR-BZS-D je v provedení I M1 E xiaI. 

 

Obrázek 13. Záchranář při instalaci antény SEFAR-BZS-D [foto autor] 
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Nabíječka SEFAR-BZS-N je uvedena na obr.14.  Je  konstruována   jako  robustní   

kufr  s  odnímatelným  čelním   víkem,  s  uchem   pro přemístění v ruce a s popruhem pro 

přemístění na rameni. Po sejmutí víka jsou přístupny konektory  pro  připojení  až  dvou  

akumulátorů SEFAR-BZS-B, které jsou nabíjeny současně. Rovněž jsou přístupny 

pojistkové patice s pojistkami pro jednotlivé akumulátory a pro přívod napájení. Dále  je  

vidět  displej  zobrazující, zda je akumulátor připojený či nikoliv a v případě, že je  

připojený,  zobrazuje hodnotu nabíjecího proudu. Z nabíječky je vyveden kabel                   

s vidlicí pro připojení SEFAR-BZS-N k síti 230 V AC.  Čas nabíjení jednoho akumulátoru 

SEFAR-BZS-B je cca 12hod. 

 

Obrázek 14. Nabíjecí stanice  SEFAR-BZS-N [foto autor] 

 

4.4 Instalace a montáž  zařízení SEFAR 

Základnovou stanici SEFAR-BZS-A je nutno postavit na rovné místo tak, aby byla 

přístupná zepředu. V místě by měla být co nejnižší prašnost a vlhkost, na základnovou 

stanici nesmí stékat nebo kapat voda či jiná kapalina.  K základnové stanici se do 

konektoru „napájení“ připojí kabel napájení, který je součástí akumulátoru               

SEFAR-BZS-B. Tím je připojeno napájení základnové stanice. 
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K základnové stanici se do konektoru „mikrofon“ připojí ruční souprava, nebo se   

k základnové stanici do konektoru „náhlavní souprava“ připojí náhlavní souprava pro 

komunikaci se zásahovými stanicemi. K základnové stanici se do konektoru „anténa 1“ 

připojí konektor na volném konci kabelu namotaného na bubnu SEFAR-BZS-D. V případě 

nutnosti větvit trasu se k základnové stanici do konektoru „anténa 2“ připojí konektor na 

volném konci kabelu namotaného na dalším bubnu SEFAR-BZS-D. Připojení kabelu         

s konektorem se provede jeho nasunutím do konektoru tak hluboko, až je možné kryt na 

konektoru na kabelu zašroubovat na konektor na základnové stanici. 

 

Obrázek 15. Blokové schéma možného zapojení SEFAR BZS  [foto autor] 
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Akumulátorovou skříň SEFAR-BZS-B je nutno postavit na rovné místo tak, aby 

byla přístupná zepředu. V místě by měla být co nejnižší prašnost a vlhkost, na základnovou 

stanici nesmí stékat nebo kapat voda či jiná kapalina.  K akumulátorové skříni se do 

konektoru „power out“ připojí kabel (až pro připojení k základnové stanici), který je 

součástí akumulátorové skříně.  Připojení kabelu se provede jeho nasunutím do konektoru 

tak hluboko, až zaskočí jeho aretace. Odpojení se provede stlačením aretace (stříbrný 

hmatník) směrem do skříně a vytažením konektoru ze skříně.  Sestavená základnová 

stanice s akumulátorovou skříní a napojenou anténou je na obr.16. 

 

Obrázek 16. Obsluha základnové stanice  SEFAR-BZS-A [foto autor] 

Na radiostanici SEFAR-BZS-C se odemkne zámek na koženém pouzdře                  

a radiostanice se z něho částečně vysune. Vytažením krytu na spodní straně radiostanice ve 

směru šipek se odkryje místo pro akumulátor.  Akumulátor se vloží do radiostanice tak, 

aby kontakty byly směrovány dovnitř radiostanice. Přepólování není možné.  Opačným 

postupem jako při vytažení krytu na spodní straně radiostanice se kryt zasune zpět na své 

místo.  Tímto se radiostanice uvede do provozu. Vytažení akumulátoru se provede 

obdobně. Lze použít pouze akumulátory  určené pro tuto radiostanici,  dodané a  vyrobené, 

firmou Zam Servis, s.r.o. 
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Kabel  antény SEFAR-BZS-D  na jedné straně připojený k základnové stanici a na 

straně druhé navinutý na bubnu se rozmotává do požadovaných prostor postupným 

odvíjením z bubnu. Po úplném nebo i částečném odvinutí kabelu z bubnu se do konektoru 

umístěném na boku bubnu připojí následný buben SEFAR-BZS-D, který se stejným 

způsobem rozvine do požadovaných prostor. V případě potřeby větvení trasy se využije 

druhý konektor na boku bubnu, kde se opět připojí další SEFAR-BZS-D.  Větvení je 

možné  provést rovněž na již vystavěné trase. Nevyužité konektory musí být zakryty 

originálním víčkem. 

Při výstavbě trasy a zprovoznění zařízení se postupuje následovně: 

- umístí se základnová stanice a akumulátorová skříň, 

- obě  zařízení  se  propojí  kabelem (nejprve  kabel  připojit  k základnové 

stanici a až poté k akumulátorové skříni), 

- k základnové stanici se připojí ruční souprava, popř. náhlavní souprava, 

- k základnové stanici se připojí první anténa (buben), resp. první dvě antény 

(v případě větvení trasy), 

- do zásahových stanic se vloží akumulátory, tím se stanice zprovozní, 

- základnová stanice se  zapne přepnutím přepínače ON/OFF do polohy ON 

(umístěn zcela vlevo), 

- započne se s rozvinováním antén zasahující četou, 

- při dostatečné vzdálenosti zasahující čety, respektive SEFAR - BZS - C od 

základnové stanice se provede přepnutí patřičných přepínačů „ON/OFF 

stanice v  zásahu“ do polohy ON (5 přepínačů v řadě), v případě, že 

zasahující četa je příliš blízko základnové stanice (SEFAR -BZS-A              

a SEFAR-BZS-C se navzájem „slyší“) může dojít k  vazbě a systém se 

„rozpíská“, je nutné, aby zásahové stanice byly dále od základnové stanice, 

nebo snížit hlasitost zapnutých zásahových stanic otočným knoflíkem 

„hlasitost“ nebo „celková hlasitost“ na základnové stanici, 

- provede se  kontrola spojení zásahových stanic se základnovou stanicí, 

- je možno pokračovat ve výstavbě trasy. 

Komunikace mezi základnovou stanicí SEFAR-BZS-A a zásahovou stanicí 

SEFAR-BZS-C probíhá tak, že zásahová stanice je neustále v režimu vysílání a příjem 

(vlastník zásahové stanice nic nemačká),  to znamená, že  základnová stanice slyší vše co 

se děje v blízkosti zásahové stanice. V případě, že obsluha základnové stanice potřebuje 

hovořit směrem k zásahové stanici (vždy ke všem zásahovým stanicím najednou),  musí 

stisknout tlačítko na ruční soupravě, resp. při použití náhlavní soupravy tlačítko na kabelu 

vedoucím k náhlavní soupravě. Po stlačení tlačítka může hovořit. Při hovoru směrem od 

základnové stanice k zásahovým stanicím je vypnut příjem od zásahových stanic, aby 

nedocházelo ke zpětné vazbě. 
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V případě nutnosti vyslat  nouzový signál od zásahových stanic  otočením vypínače 

na zásahové stanici směrem doprava. 

Na základnové stanici jsou umístěny: 

- ovladač hlasitosti náhlavní soupravy, ovladač reproduktoru, 

- ovladače hlasitosti pro jednotlivé zasahující stanice, ztlumení hlasitosti je 

možné do určité úrovně, kdy je stále (slabě) danou zásahovou stanici slyšet, 

- vypínače zásahových stanic,  

- LED indikace zásahových stanic, které jsou v provozu,  LED „Signál OK“, 

v případě, že přepínač „Stanice v zásahu“ je přepnuto do polohy ON a 

patřičná zásahová stanice je v provozu, pak kontrolka  pro danou zásahovou 

stanici svítí zeleně.  

 

Ovládací, signalizační a připojovací prvky jsou na obr.17. 

 

Obrázek 17. Přední čelo základnové stanice SEFAR-BZS-A [foto autor] 
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V případě, že přepínač „Stanice v zásahu“ je přepnut do polohy „ON“ a patřičná 

zásahová stanice není  v provozu (porucha přístroje, přerušené spojení), pak příslušná 

kontrolka  pro danou zásahovou stanici svítí červeně a každou 2,5min je z reproduktorů 

vydán typický akustický signál.   

V případě, že přepínač „Stanice v zásahu“ pro danou zásahovou stanici je přepnut 

do polohy „ON“ a kontrolka pro danou zásahovou stanici svítí zeleně, pak při otočení 

ovládacího kolíku na zásahové stanici doprava dojde na základnové stanici k rozblikání 

červené kontrolky  u dané zásahové stanice. Zároveň dojde k vydání typického akustického 

signálu z reproduktoru základnové stanice 3x po sobě a tento se opakuje každé 2,5 minuty, 

pokud ho obsluha základnové stanice nepotvrdí.  

Při provozu zařízení se doporučuje vést provozní deník, do kterého se zapisují 

provozní hodiny obsluhy základnové stanice, čísla akumulátorů vkládaných do zásahových 

stanic a rovněž čísla zdrojů pro základnové stanice. Tento provozní deník přispívá 

k bezchybnému logistickému zabezpečení provozu zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaroslav Provázek: Komunikační prostředky při zásazích báňských záchranářů 

2013 32 

 

 

5 ZÁVĚR 

 

Slovní spojení „sdělovací technika“ má dnes již několik významů. Dřívější význam 

měla zejména komunikace, či telekomunikace, jež popisovala techniku přenosu zpráv 

z jednoho místa na druhé. Později začalo používání sdělovací techniky k předávání 

informací, instrukcí a příkazů uvnitř organizace. Dobrá sdělovací technika neznamená 

nutně kvalitní řízení, avšak kvalitní řízení nelze realizovat bez bezvadné sdělovací              

a komunikační techniky. Nejlépe je to vidět na dnešních velkých skupinových a vysoce 

mechanizovaných hlubinných dolech.  

Výzkumy a pokusy o zlepšení komunikace v podzemí probíhají v celém světě již 

od šedesátých let dvacátého století. Mnoho vědeckých týmů se zabývalo a zabývá touto 

problematikou dodnes. Příroda a specifické podmínky hlubinného dolu však jen pomalu     

a po částech dovolují člověku pokrok v této oblasti. Možnosti použití moderních 

komunikačních prostředků pro báňské záchranáře nebyly v minulosti příliš široce 

uvažovány. Nezbytnou podmínkou při provádění záchranných prací v podzemí je jasný 

přehled o všech zúčastněných silách a prostředcích. Jednou z důležitých podmínek pro 

úspěšné dokončení záchranných prací je organizace spolehlivé komunikace mezi všemi 

zúčastněnými jednotkami a zejména velitelskými funkcemi  v případě nouze. 

Přes významné technologické pokroky v mikroelektronice a přenosové  technice, problém 

spolehlivé výměny informací mezi záchranáři v zásahu, důlní základnou a  velitelským 

stanovištěm na povrchu v případě záchranářské akce zůstává námětem k modernizaci 

stávajícího stavu. 

Doly obvykle používají komplexní komunikační systémy, které představují důlní 

telefony, quasi-beztrátové telefonní přístroje, digitální sítě, vyzařující kabely, polohovací 

zařízení, apod. Součásti těchto systémů většinou pracují bezproblémově v době normálního 

provozu, ale v případě mimořádné události nezaručují již svou funkci a nelze je použít 

k výměně informací v případě záchranných prací. V celém světě prokázalo při důlních 

nehodách svou spolehlivost pouze spojení pomocí nezávislého vodiče. Nicméně při 

déletrvajících zásazích, případně při plánovaných zásazích, se ukázaly  i nedostatky těchto 

systémů. Je to zejména absence full-duplexní komunikace mezi zasahující četou                  

a základnou při postupu na pracoviště.   

Intenzivně se v posledních letech provádí výzkum zaměřený na zlepšení systému 

podzemních komunikačních systémů.  Do doby nalezení nových technických řešení v této 

oblasti však kombinace klasického drátového záchranářského telefonu                                  

a  quasi-bezdrátového záchranářského telefonu podstatně zvyšuje bezpečnost a efektivitu 

zasahujících záchranářských jednotek. 
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