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proč začne člověk sbírat zrovna masky?
Dědečkův bratr míval železářství, ve kterém 
před válkou prodával i prostředky civilní 
obrany. Když mi bylo asi 18, ve sklepě 
jsem po něm našel pár masek, a prostě 
mě to chytlo. Takže je sbírám už skoro 
čtyřicet let. Za komunistů jsem se tím ale 
moc nechlubil. Byli podezřívaví a já se bál, 
aby mně nepovažovali za špióna, který 
shromažďuje strategický vojenský materiál. 
 co považujete za klenot sbírky?
Sám nevím. Snažím se dát dohromady 
co nejvíc československých masek, ale 
nemám je všechny. Masky nehodnotím 
jen podle vzácnosti výskytu, ale taky podle 
toho, jak se mi která líbí. 
co je modrý mauricius mezi maskami?
Americká maska z doby těsně před  
2. válkou, které se říká Mikymaus. Je to 
dětská maska, a aby se děti nebály nasadit 
si jí, opravdu vypadá jako Mikymaus. Znám 
ji jen z fotek, ani na Ebay se neprodává, 
takže je asi opravdu vzácná. Z evropských 
masek jsou hodně ceněné německé. Ne že 

by byly nedostupné, je jich relativně dost, 
ale spousta lidí sbírá výstroj Wehrmachtu. 
a z českých?
Klenotem je rakousko–uherská maska, 
prototyp, který nešel do výroby. Armáda 
se totiž nakonec rozhodla raději nakoupit 
německé kožené masky. Vím jen o jednom 
českém sběrateli, který ji má.
kolik nejcennější masky stojí?
Za ruské masky z 1. války se 
v přepočtu platí až deset tisíc 
korun. Ceny se ale strašně 
liší. Tu samou českou masku 
koupíte na burze pod stovku, 
ale na Aukru ji najedete  
i za tisícovku. Na rozdíl 
třeba od mincí u masek 
neexistuje žádný ceník. Já 
dal zatím nejvíc 1600 Kč za 
českou předválečnou masku 
od firmy Horák.
kolik máte kolegů sběratelů?
Jsou lidi, kteří mají deset 
masek, a považují se za 

sběratele. Ve větším množství ale v Česku 
masky kromě mě sbírá už jen jeden 
Pardubičák. Má jich míň než já, ale některé 
kousky mu závidím. V Evropě je asi tak pět 
sběratelů, kteří mají víc než sto masek. 
kdo má nějvětší sbírku?
Před lety u mně byl na návštěvě jeden 
Němec, který má několik tisíc masek, 
včetně masky na velblouda. 
na jaká další zvířata existují masky?
Na psy, koně a poštovní holuby, pro které se 
za 1. války používala plynotěsná klec.
Jakým směrem se dnes masky vyvíjejí? 

Trendem je bateriový ventilátor, 
který dovnitř pumpuje filtrovaný 

vzduch. Nemusíte se tedy už 
nasávat přes filtr, což je lehčí. 
Navíc je v masce přetlak, takže 
nemusí tak dobře těsnit. O 

nejnovějších maskách se ale nic 
neví, protože jsou tajné.  
kdy se objevily první masky?

Koncem 19. století si nějaký 
Američan nechal patentovat masku 

pro použití v průmyslu. Rozmach ale 
přišel až za 1. války s plynovými útoky v 
evropských zákopech. Po válce se pak 
masky rozšířily i mezi civilní obyvatelstvo. 
Vývoj masek šel vždy ruku v ruce s vývojem 
otravných látek podobně, jako dnešní 
antivirové programy reagují na viry. Jakmile 
někdo vymyslel nový jed, protistrana hned 
přišla s novým filtrem. Ty první chránily 
jen proti chlóru, pak se objevil filtr i proti 
yperitu, lewisitu... Zajímavé to bylo před 2. 
válkou v tehdejším Sovětském svazu. Díky 
masové civilní obraně se tam pořádaly 
třeba pochody v maskách mezi Moskvou 
a Kyjevem, to znaměná stovky kilometrů 
mnoho dnů! Viděl jsem i propagační film, 
ve kterém Sověti celou směnu pracují 
v maskách. Třeba chirurgové operují v 
maskách někomu oko.
otázka je, jestli pak pak viděl... pamatuju 
se, že za komunistů měl každý občan svou 
masku pro případ plynového útoku zlých 
američanů a západních němců...
Ano, dospělí mívali masku CM3 a děti 
zmenšenou DM1. Jenže to byla taková 
Potěmkinova vesnice. V případě plynového 
útoku by to s námi asi dopadlo blbě. Slyšel 
jsem o případech, kdy se ztratily klíče od 
krytu, kde byly ty masky uloženy.
co je ve filtru plynové masky?
Je totiž třeba rozlišovat vojenské masky 
s univerzálními filtry, které chrání proti 
širokému spektru otravných bojových 
látak, a civilní průmyslové masky, které 
chrání jen proti jedné konkrétní látce, 
s níž může zaměstnanec konkrétní 
továrny přijít do styku. Takže filtrů 
je celá řada s různými náplněmi 
pro různé použití. V těch 
vojenských bývá aktivní uhlí.
kdyby teď začalo hořet, jakou 
masku byste použil?
Žádnou, utekl bych. Běžná maska 
totiž nechrání proti jedovatému 
oxidu uhelnatému. 
Jak dlouho člověk vlastně 
v masce vydrží? 
Záleží na koncentraci 
jedovaté látky a taky 
na rychlosti průchodu 
vzduchu, tedy na 
úrovni vaší aktivitě. 
Jsou to ale řádově 
hodiny. Armáda na to 

má tabulky, i když praxe by byla asi jiná.
sbírku máte ve sklepě. proč ji schováváte 
před světem?
Neschovávám. Před časem jsem na svůj 
web www.gasmaska.cz vyvěsil oznámení, 
že sbírku zájemcům ukážu zadarmo, ale 
nikdo se neozval. Masky lidi nezajímají, na 
rozdíl od zbraní se jim zdají nehezké. 
není vám to líto?
Někdy trochu jo, ale já to tak neberu. 
Hlavně že se masky líbí mně. Několikrát 
jsem je půjčil na krátkodobé výstavy, jenže 
tam bývá problém s uložením. Masky 
potřebují tmu, stálou teplotu a vlhkost. 
Nejlíp jim je prostě ve sklepě. I tak se se 
mi ale bohužel některé rozpadají, protože 
z gumy vyprchávají změkčovadla. Jedna 
americká maska se mi úplně roztekla... 

a co mazat gumu glycerínem?
To jsem zkoušel – marně. Namazal 

jsem dětský protiplynový vak z 
50. let, ale dopadlo to špatně, 

guma se z něj oloupala. A 
když navíc glycerín zateče 
do očnic, zčernají. 
Jak masky sháníte?

Zlatou dobou kdysi bývaly 
tzv. železné neděle, kdy lidi 
vyváželi na ulici nepotřebné 

věci. Celé dny jsem tehdy 
obíhal Vinohrady a 

Žižkov, hrabal se v 
hromadách krámů a 

nacházel hotové 

Plynový útok!
Známky? Podpisy slavných? Mince? Ing. Petr Hemerle (56) sbírá plynové masky a ochranné 
obleky. V jednom pražském sklepě jich má přes čtyři sta. 

text IVan breZIna  foto jaroslaV šIroký

poklady! Dnes masky kupuju na burzách 
a na Aukru, a taky měním s cizinou. I když 
výměny už nejsou, co bývaly, protože české 
masky už dnes mezi západními sběrateli 
nepředstavují takovou raritu, jako dřív. 
není vám líto, že v Česku nikdy nedošlo 
k plynovému útoku, takže jste své masky 
nemohl vyzkoušet?
Není! Člověče, to by byl strašný masakr! 
Maska je maska, ale vždycky něco selže. 
Všimněte si, že od 1. války žádná armáda 
plyn v masovém měřítku nepoužila, snad 
jen s výjimkou írácko–íránské války v letech 
1980 – 88. Za 2. války byla sice maska 
součástí výstroje, ale pokud vím, plyn 
nasadili jen Italové v Habeši a Němci při 
dobývání sovětských pevností na Krymu. 
To byly lokální záležitosti. Plynu se všichni 
bojí. Ve vojenství je to slepá ulička, i když ve 
skladech je otravných látek spousta. 
ale kdyby chtěl někdo otrávit čtvrť, kde 
bydlíte, kde bydlíte, byl byste připraven...
To si nejsem tak jistý, protože běžný filtr má 
garantovanou životnost jen asi deset let. Ve 
sklepě mám sice filtrů a masek hodně, ale 
většinou už prošlých.

až do roku 1956 se ve filtrech řady masek používal azbest, jehož vlákna jsou dnes všeoběcně považována za 
rakovinotvorná. Maska tedy zabránila bezprostřední smnrti, ale často svého uživatele zabila mnohem pomaleji. 

Bohdana v předválečné československé masce
chema lps a s britským vakem na kojence.

moderní průmyslová
maska firmy msa auer,
dar od jejich českého
zastoupení

civilian respirator, 
typická britská maska 
z 2. světové války

otto dix: Útok pod plynem (1924). petr Hemerle říká: „může to být
jen umělecká licence, ale vypadá to jako maska z impregnované 
látky. tyhle první masky ještě neměly vydechovací ventily. přes 
filtr se dýchalo obousměrně, a byla dost fuška to udýchat...“

každý z nás nosí masku, 
pod kterou něco skrývá, 
a investigativní novináři
se to pokoušejí odkrýt 

německá maska pro
koně z 2. války. ty dvě 
špičaté věci se jim 
strčily do nozder.

autor článku v masce a ochranném obleku, 
které v 70. a 80. letech používala armáda
tehdejšího východního německa (ndr).


