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361. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/1994 Sb., kterou se stanoví technické podmínky provedení protivýbuchových uzávěr
prachových a vodních, a vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické
činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 12/1994 Sb.,
kterou se stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem, ve znění vyhlášky
č. 447/2001 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 7. října 2009,

kterou se mění vyhláška č. 10/1994 Sb., kterou se stanoví technické podmínky provedení
protivýbuchových uzávěr prachových a vodních, a vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví

při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí,
ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 12/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky

na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem, ve znění vyhlášky č. 447/2001 Sb.

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6
písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky, kterou se stanoví technické
podmínky provedení protivýbuchových uzávěr

prachových a vodních

Čl. I

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 10/1994 Sb.,
kterou se stanoví technické podmínky provedení proti-
výbuchových uzávěr prachových a vodních, se mění
takto:

1. V § 1 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:

„(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze
dne 22. června 1998 o postupu při poskytování infor-
mací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů
pro služby informační společnosti, ve znění směrni-
ce 98/48 ES.“.

2. § 2 včetně nadpisu zní:

„§ 2

Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky se považuje za

a) pasivní protivýbuchovou uzávěru zařízení v důl-
ních dílech určené k zabránění přenosu výbuchu
uhelného prachu a metanu rozmetáním hasební
látky do profilu důlního díla tlakovou vlnou vý-
buchu,

b) prachovou uzávěru řada přehrad rozmístěných ve
stanovených vzdálenostech v profilu důlního díla,
na nichž je uložen inertní prach,

c) vodní uzávěru řada přehrad rozmístěných ve sta-
novených vzdálenostech v profilu důlního díla, na

nichž jsou uložena nebo zavěšena korýtka nebo
vaky naplněné vodou,

d) přehradu pasivní protivýbuchové uzávěry nosná
konstrukce v příčném profilu důlního díla sahající
od jednoho boku důlního díla k druhému boku, na
které je hasební látka určená k zabránění přenosu
výbuchu. Hasební látkou je buď volně uložený
inertní prach, nebo voda v korýtkách nebo vacích.
Není-li dále stanoveno jinak, jsou součástí pře-
hrady u vodních uzávěr i korýtka nebo vaky na-
plněné vodou umístěné v jiných částech stejného
příčného profilu důlního díla za účelem lepšího
vykrytí celého profilu důlního díla.“.

3. § 3 včetně nadpisu zní:

„§ 3

Určení druhu a provedení pasivní protivýbuchové
uzávěry

(1) Podle použité hasební látky se rozlišují pasivní
protivýbuchové uzávěry prachové (dále jen „prachové
uzávěry“) nebo pasivní protivýbuchové uzávěry vodní
(dále jen „vodní uzávěry“). Vodní uzávěry se dělí na
korýtkové a vakové a podle způsobu rozmístění pře-
hrad v důlním díle na soustředěné a dělené.

(2) V technologickém postupu1) pro vedení důl-
ních děl musí být konkrétně zpracován způsob ochra-
ny proti přenosu výbuchu uhelného prachu pomocí
pasivních protivýbuchových uzávěr. Profil důlního díla
musí být určen tak, aby vzhledem k předpokládanému
rozmístění výstroje dopravního a strojního zařízení,
luten a prostoru pro chůzi byla ustanovení této vyhláš-
ky dodržena. Obdobně musí být zpracován způsob
ochrany proti přenosu výbuchu uhelného prachu po-
mocí protivýbuchových uzávěr pro důlní díla již vy-
ražená, pokud vznikne povinnost tyto uzávěry v důlním
díle rozmístit.“.

4. V nadpisu části druhé se slovo „protivýbu-
chové“ zrušuje.
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5. V nadpisu § 4 se slovo „protivýbuchová“ zru-
šuje.

6. V § 4 odst. 1 se slova „protivýbuchová“ a „(dále
jen „prachová uzávěra“)“ zrušují.

7. V nadpisu části třetí se slovo „protivýbuchové“
zrušuje.

8. § 11 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2,
3 a 4 zní:

„§ 11
Korýtka a vaky

(1) Korýtka a vaky pro stavbu vodních uzávěr
musí mít užitný objem alespoň 40 l, musí být vyrobeny
z plastů, musí mít dostatečnou pevnost, nesmí podpo-
rovat šíření požáru ani být příčinou vzniku výbuchu od
statické elektřiny; korýtka musí mít stabilní tvar. Tyto
požadavky se považují za splněné, pokud korýtka
a vaky vyhovují alespoň požadavkům určených no-
rem2) upravujících hořlavost plastů, vyloučení nebez-
pečí od statické elektřiny a metody a požadavky na
neelektrická zařízení3) pro prostředí s nebezpečím vý-
buchu4).

(2) Korýtka a vaky musí v případě výbuchu zajis-
tit uvolnění vody způsobem a v čase, který vytvoří
účinný hasicí efekt. Tato podmínka se považuje za spl-
něnou, pokud korýtka vyhovují alespoň požadavkům
určené normy2) upravující ochranné systémy a prevenci
proti výbuchu v hlubinných dolech4) nebo pokud je
zkouškou podle přílohy č. 5 této vyhlášky ověřeno,
že korýtka a vaky zajistí definované rozprášení vody
při stanoveném tlaku výbuchové vlny.

(3) Na korýtku a vaku musí být výrobcem ozna-
čen jeho užitný objem a výška hladiny odpovídající
tomuto objemu. Výška hladiny v korýtku a vaku musí
být kontrolovatelná, u korýtka bez odstranění poklopu
korýtka.

(4) Vodní uzávěra může být postavena buď jen
z korýtek, v tom případě se jedná o vodní uzávěru
korýtkovou, nebo jen z vaků, v tom případě se jedná
o vodní uzávěru vakovou; to neplatí pro korýtko a vak
umísťované podle § 13 odst. 5.

2) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

3) Například ČSN ISO 4589-2 Plasty – Stanovení hořlavosti
metodou kyslíkového čísla – Část 2: Zkouška při teplotě
okolí, z hlediska nebezpečí vzniku a šíření požáru, ČSN
33 2030 Elektrostatika – Směrnice pro vyloučení nebezpečí
od statické elektřiny a ČSN EN 13463-1 Neelektrická za-
řízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 1: Zá-
kladní metody a požadavky, s ohledem na vyloučení nebez-
pečí výbuchu od statické elektřiny.

4) Například ČSN EN 14591-2 Ochrana a prevence proti vý-
buchu v hlubinných dolech – Ochranné systémy – Část 2:
Pasivní vodní korýtkové uzávěry.“.

9. § 12 a 13 včetně nadpisů znějí:

„§ 12

Naplnění korýtek a vaků vodou

(1) Korýtko i vak vodní uzávěry musí být na-
plněny nejméně takovým objemem vody, který odpo-
vídá příslušnému znaku na korýtku nebo vaku.

(2) Pro omezení odpařování vody z korýtka musí
být použit poklop.

§ 13

Vykrytí profilu důlního díla

(1) Korýtka a vaky vodní uzávěry se v průřezu
důlního díla ukládají nebo zavěšují na přehradách tak,
aby kryla alespoň 35 % největší šířky světlého průřezu
důlního díla o ploše do 10 m2, 50 % největší šířky
světlého průřezu důlního díla o ploše nad 10 m2 do
15 m2 a alespoň 60 % největší šířky průřezu důlního
díla většího než 15 m2; vaky mohou být jen zavěšeny.
Pokud výstroj důlního díla neumožňuje rozmístění ko-
rýtek v jedné rovině nebo brání účinnému rozptýlení
vody do profilu důlního díla, mohou být korýtka roz-
místěna ve více rovinách. Příklad rozmístění je uveden
v příloze č. 2 k této vyhlášce, obrázky 2 a 3.

(2) K vykrytí volných prostorů, zejména na bo-
cích důlního díla, se použije korýtek nebo vaků ulože-
ných nebo zavěšených na nosičích; vaky mohou být jen
zavěšeny. Příklad vykrytí je uveden v příloze č. 2 k této
vyhlášce, obrázek 3.

(3) Korýtka nebo vaky vodní uzávěry se umísťují
tak, aby se nedotýkaly výztuže, výstroje ani boku důl-
ního díla, ani navzájem. Součet mezer mezi jednotlivý-
mi korýtky nebo vaky a korýtky nebo vaky a boky
důlního díla nesmí být větší než 1,8 m, přičemž žádná
mezera mezi korýtkem nebo vakem a bokem důlního
díla nesmí být větší než 1,2 m a mezi dvěma korýtky
nebo vaky nesmí být větší než 1,5 m. Mezery se měří
mezi svislými rovinami rovnoběžnými s podélnou osou
důlního díla proloženými vrchními okraji korýtek nebo
vaků. Příklady umístění korýtek a vaků jsou uvedeny
v příloze č. 2 k této vyhlášce, obrázek 3, a v příloze č. 4
k této vyhlášce, obrázek 3.

(4) Dna korýtek umístěných na nosné konstrukci
a spodní rohy zavěšeného vaku nesmí být nad počvou
výše než 2,6 m. Korýtko ani vak nesmí žádnou částí
zasahovat do průřezu pro chůzi a dopravu. V profilech,
kde je nad korýtky nebo vaky volný prostor vyšší než
1,5 m, se umístí další přehrada, pro kterou neplatí po-
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žadavek věty první; pro umístění korýtek a vaků na
další přehradě platí odstavec 3. Příklady umístění ko-
rýtek a vaků jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
obrázky 2 a 3, a v příloze č. 4 k této vyhlášce, obrá-
zek 3.

(5) Pokud je vzdálenost mezi spodní větví důlního
pásového dopravníku a počvou větší než 0,75 m, musí
být v tomto prostoru v místě každé přehrady nejméně
jedno korýtko nebo vak naplněné vodou o objemu ale-
spoň 40 l. Toto korýtko nebo vak se nezapočítává mezi
korýtka a vaky podle odstavce 1 a voda v tomto ko-
rýtku nebo vaku se nezapočítává do celkového objemu
vody ve vodní uzávěře.“.

10. § 14 odstavec 5 zní:
„(5) V jedné přehradě mohou být korýtka polo-

žena podélně i příčně. Podélně může být v přehradě
položeno nejvíce 50 % korýtek; větší počet pouze
tehdy, když je zkouškou podle určené normy upravu-
jící ochranné systémy a prevenci proti výbuchu v hlu-
binných dolech4) nebo podle přílohy č. 5 k této vy-
hlášce ověřen zhášecí účinek takového uspořádání.“.

11. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 14a
Umístění vaků v přehradě

(1) Vaky v přehradě musí být zavěšeny na nos-
níky samosvorným závěsem, a to způsobem, který za-
chová přístupný napouštěcí otvor a nezpůsobí fyzické
porušení vaku.

(2) Nosníky se kladou vodorovně, kolmo k podél-
né ose důlního díla.

(3) Vaky se zavěšují jen kolmo k podélné ose důl-
ního díla.“.

12. § 15 včetně nadpisu zní:

„§ 15
Nosné konstrukce pro korýtka a vaky vodní uzávěry

(1) Nosná konstrukce pro korýtka a vaky vodní
uzávěry, kterými jsou nosné rámy, nosníky a jejich
podstavce, nosiče, držáky a jejich ukotvení, musí být
natolik tuhá a pevná, aby vyhovovala danému účelu.
V širokých průřezech důlních děl, kde by případné
prohnutí nosné konstrukce mohlo způsobit posun ko-
rýtek nebo vylévání vody z nich, může být průhybu
nosné konstrukce zamezeno jejím uchycením drátem
nebo řetízkem ke stropní části důlní výztuže.

(2) Nosná konstrukce se upevňuje na výztuž důl-
ního díla nebo na kompaktní horninový plášť důlního
díla.

(3) Nosná konstrukce pro volně položená korýtka
musí zajišťovat dostatečně velkou styčnou plochu
s dnem korýtka, aby nedocházelo k deformaci dna ko-
rýtka po jeho naplnění vodou. U kombinovaného ulo-
žení je možno podélně uložená korýtka podložit.

(4) Nosný rám pro zavěšení korýtek sestává ze
dvou rovnoběžných nosníků spolu pevně spojených
kolmými příčkami, které zajišťují jejich stálou vzdále-
nost. Stěny korýtek nesmí být nosným rámem zakryty
na větší výšku než 0,06 m.

(5) Nosné konstrukce musí být zajištěny proti po-
hybu ve směru podélné osy důlního díla. Příklad zajiš-
tění nosné konstrukce pro vaky je uveden v příloze č. 4
k této vyhlášce, obrázek 5.“.

13. V § 16 odst. 2 větě druhé se číslo „25“ nahra-
zuje číslem „20“.

14. V § 16 odstavec 3 zní:
„(3) Vodní uzávěra soustředěná se skládá z potřeb-

ného počtu přehrad, ve kterých jsou umístěna korýtka
nebo vaky naplněné vodou. Sousedící přehrady se
umísťují tak, aby vzdálenost mezi korýtky a vaky na
sousedních přehradách byla 1,2 m až 3 m. Celková
délka vodní uzávěry soustředěné musí být nejméně
20 m.“.

15. V § 17 odst. 1 větě druhé se číslo „25“ nahra-
zuje číslem „20“.

16. V § 17 odst. 2 se číslo „25“ nahrazuje číslem
„20“.

17. V § 18 se na konci textu tečka nahrazuje střed-
níkem a doplňují se slova „obdobně se postupuje při
přemísťování jednotlivých přehrad.“.

18. § 19 a 20 včetně nadpisů znějí:

„§ 19
Vodní uzávěra dělená a její délka

Vodní uzávěra dělená se skládá ze skupin přehrad
s korýtky nebo vaky, které jsou rozmístěny průběžně
v důlním díle podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, ob-
rázek 1. Vzdálenost mezi sousedními přehradami jedné
skupiny musí být alespoň 1,2 m, avšak skupina přehrad
smí být v důlním díle rozmístěna v délce nejvíce 4 m.
Vzdálenost mezi skupinami přehrad může být nejvíce
30 m, při profilu důlního díla do 10 m2 nejvíce 50 m.

§ 20
Objem vody ve skupině přehrad

Ve skupině přehrad musí být alespoň takový ob-
jem vody v litrech, kolik činí objem důlního díla v m3

k sousední skupině přehrad. Výpočet se provede pro
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úseky v obou směrech od skupiny přehrad a podle vyš-
ší hodnoty se určí objem vody ve skupině přehrad.“.

19. V § 21 se slova „v korýtkách“ zrušují.

20. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 10/1994 Sb.
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21. Příloha č. 4 zní:
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„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 10/1994 Sb.
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22. Za přílohu č. 4 se doplňuje nová příloha č. 5,
která zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 10/1994 Sb.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Protivýbuchové uzávěry postavené v souladu
s požadavky dosavadních předpisů před nabytím účin-
nosti této vyhlášky v důlních dílech souvisejících bez-
prostředně s dobývanými nebo likvidovanými poruby
a v důlních dílech, jejichž životnost bude kratší dva-
nácti měsíců, se považují za protivýbuchové uzávěry
vyhovující požadavkům této vyhlášky.

2. Ostatní protivýbuchové uzávěry postavené
před nabytím účinnosti této vyhlášky musí být uve-
deny do souladu s touto vyhláškou do dvanácti měsíců
od nabytí její účinnosti.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti
a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí

Čl. III

Vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické
činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v pod-

zemí, ve znění vyhlášky č. 477/1991 Sb., vyhlášky
č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 3/1994 Sb., vyhlášky
č. 54/1996 Sb., vyhlášky č. 109/1998 Sb., vyhlášky
č. 434/2000 Sb., vyhlášky č. 330/2002 Sb., vyhlášky
č. 141/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb. a vyhlášky
č. 282/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 164 odst. 1 se slova „musí být umístěny“
nahrazují slovy „se staví pokud možno“ a číslo „30“ se
nahrazuje číslem „20“.

2. V § 164 odst. 5 se za slovo „korýtek“ vkládají
slova „nebo vaků“.

3. V § 164 odstavec 6 zní:

„(6) Pokud je mezi dvěma skupinami korýtek
nebo vaků protivýbuchové uzávěry dělené kříž, od-
bočka, vidlice nebo zatáčka, ve které se mění směr o více
než 90 stupňů, může být v odůvodněných případech
vzdálenost mezi těmito skupinami korýtek nebo vaků
větší než 30 metrů. Počet korýtek nebo vaků však musí
být zvýšen natolik, aby byla dodržena podmínka nej-
méně 1 litr vody na 1 metr krychlový objemu důlního
díla mezi skupinami korýtek nebo vaků.“.

4. V § 164 odst. 8 větě první se za slovo „korýtek“
vkládají slova „nebo vaků“.
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5. V § 165 odst. 2 větě první se za slovo „korýtek“
vkládají slova „nebo vaků“.

6. V § 165 odstavec 3 zní:

„(3) Protivýbuchová uzávěra dělená musí být
označena tabulkami, na kterých je uvedeno číslo uzá-
věry, průřez důlního díla v metrech čtverečních, počet
korýtek nebo vaků, případně množství vody v jedné
skupině korýtek nebo vaků, datum poslední pravidelné
kontroly a podpis kontrolujícího. Tabulky se umísťují
na obou koncích uzávěry. V případě, že dělená uzávěra
přechází do jiného důlního díla, musí být označena
novými tabulkami. Totéž platí i při změně průřezu důl-
ního díla, podle kterého se mění množství vody ve
skupině korýtek nebo vaků.“.

ČÁST TŘETÍ

Zrušení vyhlášky, kterou se stanoví požadavky
na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky

vázaným kyslíkem

Čl. IV

Vyhláška č. 12/1994 Sb., kterou se stanoví poža-
davky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky
vázaným kyslíkem, se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Předseda:

Ing. Pěgřímek v. r.
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