
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut hornického inženýrství a bezpečnosti  

 

 

 

 

 

RIZIKA STARÝCH DŮLNÍCH DĚL PŘI TĚŽBĚ 

HNĚDÉHO UHLÍ POVRCHOVÝM ZPŮSOBEM 

V LOMECH 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

Autor:                                                                František Vítek 

Vedoucí bakalářské práce:                                doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2015 

 

 



František Vítek: Rizika starých důlních děl při těžbě hnědého uhlí povrchovým způsobem v lomech 
 

 

 

 

 



František Vítek: Rizika starých důlních děl při těžbě hnědého uhlí povrchovým způsobem v lomech 
 

 

Prohlášení 

 
 Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny použité podklady a literaturu.  

 Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon  

č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – využití díla v rámci občanských  

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a §60 

– školní dílo. 

 Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít 

(§35 odst. 3). 

 Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené 

v Záznamu o závěrečné práci, umístěné v příloze mé bakalářské práce, budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.  

 Souhlasím s tím, že bakalářská práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCOmmercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie 

této licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/lilcenses/by-nc-sa/3.0/ 

 Bylo sjednáno, že VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského 

zákona.  

 Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

 

V Mostě 20. dubna 2015                                                                                  František Vítek  

                                                                                                                         ......................... 

 

http://creativecommons.org/lilcenses/by-nc-sa/3.0/


František Vítek: Rizika starých důlních děl při těžbě hnědého uhlí povrchovým způsobem v lomech 
 

 

Anotace 

Předložená práce se zabývá otázkou rizik starých důlních děl při těžbě hnědého 

uhlí povrchovým způsobem v lomech. Zabývá se mapováním starých a opuštěných důlních 

děl, riziky pro těžbu velkostroji, předpisy pro práci v lomu se zaměřením na práci v oblasti 

starých a opuštěných důlních děl, uvádí příklady mimořádných událostí a popisuje  vývoj 

bezpečnostních předpisů v souvislosti s mimořádnými událostmi. Práce je zaměřena 

především na oblast těžby Severní energetickou a.s., lom ČSA. Její obsah je ale orientován 

obecněji. 

Klíčová slova: Povrchová těžba, stará důlní díla, BZS, práce velkostroje, bezpečnost 

práce, bezpečnostní předpisy, aktualizace bezpečnostních předpisů. 

 

 

Summary 

This thesis is focused on questions about possible risks of old mines in connection 

with opencast mining of brown coal in quarries. You can find inside parts about mapping 

of old and unused mining works, risks of using giant machines for opencast mining, 

instructions for opencast mining with focus on work in area of old and unused mining 

works, as well you can find there examples of especial incidents. It describes development 

of safety instructions in connection with especial incidents. Work is focused mainly on 

mine area of “Czech coal group company” quarry ČSA. But is taken generally as a whole.  
 

Key words: Opencast mining, old mine works, MRS, work of giant machines, 

occupational safety, safety instructions, updating of safety instructions.  
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1 Úvod 

 Téma práce je zaměřeno na jednu z oblastí, která komplikuje povrchovou těžbu  

a bohužel přináší nejen materiální ztráty, ale i úrazy, některé i smrtelné. Řada 

mimořádných událostí je způsobena důsledkem střetu těžby s pozůstatky starého  

a opuštěného důlního díla. Práce vychází z praktických zkušeností, získaných především  

v těžební oblasti severozápadních Čech. 

 Práce je zaměřena na oblast bezpečnosti práce v povrchových dolech v oblastech, 

kde docházelo dříve k hlubinné těžbě. Tato oblast je poměrně podrobně řešena  

v bezpečnostních předpisech (viz kapitola 5), proto se v práci zaměřím především 

na ilustraci vztahu jednotlivých oblastí bezpečnostních předpisů ke konkrétním situacím  

v praktickém provozu. Tím je dána i představa o uplatnění práce jako doplňkové literatury 

pro bezpečnostní techniky v rámci různých školení, případně i pro lektory jako zdroj 

informací pro tvorbu zajímavějších podkladů pro školení. 
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2 Cíle 

Hlavním cílem bakalářské práce je zpracovat v souladu se zadáním základní 

pohledy na rizika starých důlních děl při těžbě hnědého uhlí povrchovým způsobem  

v lomech.  

Dílčími cíli jsou:  

 Otázky mapování starých děl a riziková území před postupem velkostrojů. V rámci 

tohoto dílčího cíle jde především o popis základních zdrojů informací  o starých 

důlních dílech a možnostech doplňování těchto informací. Dále pak o stručnou 

charakteristiku rizika pro velkostroj a základní principy snižování tohoto rizika.  

 Báňsko-technická řešení při postupu těžby. V rámci tohoto dílčího cíle by měla být 

popsána především základní charakteristika zákonů, předpisů a dokumentace  

k těžbě. Nikoliv jako výčet, ale pokusit se popsat některé principy charakterizující 

jejich smysl a způsob aplikace na pracoviště. 

 Případy nehod a mimořádných událostí v souvislosti se starými důlními díly. Tento 

dílčí cíl by měl směřovat k popisu několika typických nehod a mimořádných 

událostí s charakteristikou jejich příčin a vyvozených důsledků.  

 Popis možných opatření pro snížení bezpečnostních rizik při těžbě v prostoru 

starých a opuštěných důlních děl. Tento dílčí cíl by měl ukázat vztah předpisů  

a opatření směřujících k omezení bezpečnostních rizik. Zejména to, že předpisy  

i opatření se vyvíjejí nejen na základě nových technologií a postupů při těžbě, resp. 

v souladu s celospolečenskou snahou o zvyšování bezpečnosti práce, ale i na 

základě poučení z konkrétních případů nehod a mimořádných událostí. Ale také na 

základě provozních zkušeností s aplikací přijatých předpisů a pokynů.   
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3 Mapování starých a opuštěných důlních děl  

 Především je třeba definovat pojem staré důlní dílo. To je provedeno v zákoně  

č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon), přesněji v jeho § 35: 

„Stará důlní díla 

 Starým důlním dílem se podle tohoto zákona rozumí důlní dílo v podzemí, které je 

opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo 

není znám. 

 Starým důlním dílem je také opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož 

původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. 

 Ministerstvo životního prostředí České republiky zabezpečuje zjišťování starých 

důlních děl a vede jejich registr. Vedením registru může pověřit jinou právnickou 

osobu. Údaje z registru poskytuje na vyžádání do 30 dnů příslušným orgánům 

územního plánování. 

 Kdo zjistí staré důlní dílo nebo jeho účinky na povrch, oznámí to bezodkladně 

ministerstvu životního prostředí České republiky. 

 Zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a jejich následků, která ohrožují 

zákonem chráněný obecný zájem zabezpečí v nezbytně nutném rozsahu 

ministerstvo životního prostředí České republiky. Ministerstvo životního prostředí 

České republiky vypořádá i případné škody na hmotném majetku způsobené při 

zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl. 

 Ministerstvo životního prostředí České republiky zajišťuje v nezbytně nutném 

rozsahu likvidaci starých důlních děl uvedených v odstavcích 1 a 2, pokud 

existence takových děl brání dalšímu rozvoji území a je v souladu s územním 

plánem velkého územního celku. V ostatních případech o tom, zda tato skutečnost 

nastala, rozhodne Ministerstvo životního prostředí České republiky v dohodě 

s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem průmyslu  

a obchodu České republiky. 

 Ministerstvo životního prostředí České republiky podrobněji upraví obecně 

závazným právním předpisem zjišťování starých důlních děl a vedení jejich 

registru.“ 

 Z uvedeného je celkem jasná definice starého důlního díla, pokud jde o evidenci,  

je zde odkaz na další obecně závazný předpis Ministerstva životního prostředí (MŽP). 
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 K orientaci v předpisech můžeme využít webovou stránku Státní báňské zprávy  

s přehledem platných předpisů [7]. V tomto přehledu ale předpis MŽP uveden není.  

Na stránkách MŽP v části věnované legislativě je uvedena pod číslem 363/1992 Sb. 

„Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 29. května 1992  

o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru, která tuto problematiku upravuje“. 

Ta odkazuje na Geofond. Což je vlastně odkaz na Českou geologickou službu, na jejíchž 

stránkách lze nalézt odkaz na mapy starých důlních děl. Podrobnější informace jsou  

v úvodním textu na stránce [8]. Zde je možné nalézt bližší podmínky pro poskytování 

údajů z registru. V registru je v současnosti 26 156 objektů. Součástí registru jsou  

i mapové podklady. Registr neslouží primárně jako zdroj informací pro povrchovou těžbu, 

ale jako zdroj informací pro stavební činnost. V části práce věnované popisu mimořádných 

událostí bude jeden takový příklad ze stavební činnosti uveden ve vazbě na možná rizika 

(odst. 6.2.4). Je třeba realizovat řadu doplňujících opatření i po provedení prvé fáze 

průzkumu, tj. studia uvedeného registru. U novějších děl jsou pak k dispozici i poměrně 

podrobné plány. 

 Z hlediska vývoje těžby nerostů si je třeba uvědomit posloupnost historického 

vývoje. Prvotní těžba měla spíše charakter povrchové těžby v místech, kde žíla nebo sloj  

s nerostem vystupovala k povrchu. Další rozvoj pak byl veden dvěma vlivy. Jednak 

problémy, které se projevily při vlastní těžbě, např. v hlubší štole problémy s přístupem 

vzduchu, čili zavedlo se větrání, zřícení štol vedlo k používání výztuže apod. Druhým 

vlivem pak byl technický pokrok, který umožňoval zefektivnit technologické postupy 

těžby. Např. přechod od dřevěné výztuže k výztuži ocelové a jejich kombinací, 

mimochodem využívané dodnes. Povrchová těžba se objevila jako varianta teprve na 

základě rozvoje techniky. Její počátky lze vidět již např. v tzv. „mlýnkové těžbě“, která je 

dokumentována např. na dole Hedvika, kde se uhlí tímto způsobem těžilo na celou 

mocnost sloje. Podrobněji je používaný postup popsán v literatuře [10].  

 
Obrázek 1 - Těžba uhlí metodou mlýnkování [11] 



František Vítek: Rizika starých důlních děl při těžbě hnědého uhlí povrchovým způsobem v lomech 
 

_________________________________________________________________________

2015                                                                                                                                  -5- 

 

Povrchová těžba tak, jak je provozována dnes, představuje značně rozsáhlou 

činnost s využitím specifických technologických celků. Její efektivita vychází z tzv. 

„příkryvného poměru“. Zjednodušeně řečeno, z poměru množství skrývkové hmoty  

a množství těženého nerostu, který mohu po odstranění skrývkové hmoty z ložiska vytěžit. 

Vlastní problematika je mnohem složitější, protože povrchová těžba má své zásady  

z hlediska realizovatelnosti. Jednou z hlavních je poměr prostoru těžby k hloubce těžební 

jámy, kde je třeba zachovat určitá omezení z hlediska bezpečnosti (sklon generálního 

svahu) i v závislosti na možnostech dopravy materiálu. 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že lomové těžbě v širším rozsahu obvykle předcházela 

těžba hlubinná (samozřejmě tam, kde byl výchoz sloje na povrchu, byla těžba povrchová), 

takže v rámci těžby lomovým způsobem na stará důlní díla standardně narážíme.  

V některých případech lomová těžba přímo zasahuje do velkého hlubinného dolu.  

 V práci používám termín mapování důlních děl, který z pohledu důlních měřičů 

není zcela korektní, protože jde spíše o digitalizaci získaných podkladů a jejich zanesení do 

mapových podkladů. Přesto u tohoto termínu zůstanu, protože z pohledu cíle práce dobře 

vystihuje podstatu problému. 

 Jedním z problémů mapování starých důlních děl je to, že důlní činnost je poměrně 

stará lidská aktivita. V počátcích nebyla vedena žádná evidence takové činnosti, později již 

určitá obecná evidence nastoupila v podobě třeba listinných zpráv o povolení činnosti, 

placení poplatku z výnosu apod. Tato evidence poskytuje ale velmi obecnou informaci, 

zjednodušeně řečeno na úrovni – pozor, v této relativně široké oblasti by mohly nějaké 

pozůstatky důlní činnosti být. Později je již dostupná kvalitnější informace, ale stále ještě 

bylo dobývání „živelné“, čili sledovala se sloj nebo žíla a nebyly ani prostředky pro 

přesnější zaměřování důlních chodeb. Ale již v době Rakouska Uherska existovaly  

na danou dobu velmi přesné mapy ložisek a důlní činnosti. Viz např. obr. 2 a důlní mapy  

v přílohách 1 a 2. Tyto mapy jsou součástí rozsáhlého atlasu mapových listů archivu  

Ing. Růžičky [9] ze všech oblastí výskytu uhlí v Rakousku Uhersku. V etapě, kdy se přešlo 

na průmyslovou těžbu, jsou již informace poměrně přesné i s ohledem na rostoucí nároky 

na bezpečnost práce. To vyvolávalo nutnost poměrně přesné evidence důlní činnosti  

s ohledem na potřebu vhodně navrhovat větrání, odvodnění apod. Ale i v této době 

vznikala nepovolená malá důlní díla, ať už s cílem získat uhlí pro sebe nebo případně pro 

drobný prodej. Právě tato malá díla představují poměrně velké nebezpečí s ohledem na to, 

že jejich prostřednictvím docházelo k procesu zvětrávání uhlí a tím rizika vzniku záparu. 

Základní podmínky samovznícení tvoří vlastnosti uhelné hmoty, přírodní a technické 

podmínky těžby. Problematika záparů je zpracována např. v literatuře [1]. 
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Obrázek 2 - Výřez z mapového listu - okolí Mostu za Rakouska-Uherska [9] 

 Z výše uvedeného vyplývá, že při přípravě těžby se nemůžeme spolehnout pouze  

na úřední evidenci, ale je třeba využít i historických pramenů a pamětníků. I pověst o tom, 

jak kočár pohltilo peklo, může být vodítkem pro zvýšení pozornosti v dané oblasti. Proto 

jsou úředně získané podklady dále ověřovány a doplňovány. 

 Je tedy zřejmé, že mapování starých důlních děl je komplexnější činnost.  

Z předpisů vyplývá, že je nedílnou součástí dokumentace nejen k zahájení těžby, ale její 

výsledky jsou zohledňovány v aktualizacích plánů těžby (roční a měsíční technické 

režimy). A naopak, na základě provozních zkušeností se mapování starých a opuštěných 

důlních děl stále upřesňuje. Představu o charakteru a výstupech této činnosti nám 

poskytuje např. předpis OZL č.131 [2] a především k němu zpracovaná dokumentace [3]. 

Tyto dva zdroje, které představují interní předpis pracoviště, budu ve své práci citovat 

často, protože představují velmi dobře zpracovaný materiál ve vztahu k tématu mé práce. 

 Hlubinná těžba probíhala na mnoha místech republiky. Na Mostecku byla celá řada 

hlubinných dolů, s rozvojem povrchové těžby byla jejich činnost utlumována. V současné 

době je zde již jen jeden hlubinný důl (Centrum). Je tedy zřejmé, že každý lom má na svém 

území pozůstatky předchozí hlubinné těžby. Např. na Lomu ČSA (Severní energetická a.s.) 

se nacházel hlubinný důl Grohmann (založen 1892 - 3), v roce 1946 byl přejmenován na 

důl Maršál Koněv. Těžba v něm byla ukončena 30. 6. 1977. Dále pak doly Eliška 

v Ervěnicích, Quido v Dolním Jiřetíně, Caroli a Ludwig (Karel) v Podhůří u Kundratic. 

Podrobnější popis metod dobývání, které se v těchto dolech používaly, je v literatuře [3]. 
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 Z hlediska příspěvku pro evidenci starých důlních děl nepřináší lomová těžba 

výrazný přínos, protože s ohledem na její charakter nalezená díla likviduje. Pouze  

v případě, že se na stará důlní díla narazí na okraji těžebního pole, vede to ke zpřesnění 

centrálního registru upozorněním na možné přesahy do okolí mimo těžební areál. 

 V kapitole 5 Báňsko-technická řešení při postupu těžby jsou příklady toho, jak je 

mapování starých důlních děl povinnou součástí dokumentace k povolení těžby i dílčích 

dokumentů nutných při provozu povrchového dolu. Současně je tam poukázáno na nutnost 

jejich stálé aktualizace (roční a měsíční technické režimy). 
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4 Riziková území před postupem velkostrojů  

Velkostroj představuje zařízení s výraznou hmotností a značnými rozměry. Pro 

pohyb používá mechanické a hydraulické systémy, které mají definovaný maximální tlak 

na podloží, který je nastaven na poměrně přijatelné hodnoty, aby byl možný pohyb  

i v rozměklé půdě. Pro představu je v příloze 3 uveden přehled základních parametrů 

vybraných velkostrojů.  

V dále uvedené tabulce 1 jsou uvedeny jen dva parametry, celková hmotnost [t]  

a měrný tlak na terén [t/m2] (úmyslně je zvolena nestandardní jednotka kvůli lepší 

představě) pro několik typů velkostroje a pomocné mechanizace. Údaje jsou orientační, 

protože u pomocné mechanizace jsou volitelné některé prvky, jako šířka pásů, typ radlice 

apod.  

Tabulka 1 - Vybrané parametry strojů používaných v těžebních lokalitách 

 

Typ stroje 
Celková hmotnost 

stroje [t] 

Měrný tlak 

na terén  [t/m2] 

 

Poznámka 

ZP 6600.6 (Z-82) 1 793 6 Zakladač 

KU300/17 - K73 1 110 12 Kolesové rypadlo 

RK 5000.0 5 500 12 Korečkové  rypadlo 

KU800/7 - K75 3 900 13 Kolesové rypadlo 

D155AX-5 39 10 Pásový dozer 

D6T 18 6,1 Pásový dozer 

D65EX-17 22 6,1 Pásový dozer 

PC240LC-10 25 5,1 Hydraulické rypadlo 

 

Z uvedeného je patrné, že případná havárie velkostroje je záležitost náročná jak 

technicky (případná oprava), tak i ekonomicky (nejen škoda na stroji, ale i výpadek těžby). 

S velkostrojem jsou svázány další technologické celky, podpůrnou činnost realizují další 

mechanismy, to vše může být starým důlním dílem ohroženo. Proto je na zajištění co 

největší bezpečnosti kladen takový důraz.  

První, co každého napadne v souvislosti s uvedenými riziky, je propad velkostroje 

(nebo jiné techniky) do starého nebo opuštěného důlního díla. Toto nebezpečí je do značné 

míry eliminováno řadou opatření. Především je to mapování starých a opuštěných důlních 



František Vítek: Rizika starých důlních děl při těžbě hnědého uhlí povrchovým způsobem v lomech 
 

_________________________________________________________________________

2015                                                                                                                                  -9- 

 

děl, které přináší informaci o rizikových oblastech a na základě těchto informací se pak 

provádějí konkrétní opatření. K těm patří i vymezení tzv. rizikových území I, II  

a rizikových míst, viz literatura [2 a 3]. Pro ně jsou pak definována příslušná omezení  

a zpřísnění podmínek pro postup práce. Základním ověřením podmínek pro práci 

velkostroje je vrtání průzkumných vrtů podle předepsaného schématu, kterými se ověřuje 

případná existence dutiny v prostoru činnosti stroje. Schéma je závislé např. na typu stroje, 

na rizikovosti území, provedení základny stroje atd. Je třeba volit kompromis mezi 

ekonomickou stránkou a pravděpodobností, že zvolené schéma nezachytí výskyt 

nebezpečné dutiny. V případě výskytu dutiny je postupováno podle příslušného 

technologického postupu. 

Další rizika vyplývají z toho, že důlní činnost v hlubinném dole s sebou nese 

nutnost realizace různých podpůrných objektů. Dalším vystrojením důlního díla je např. 

výztuž, jejíž odolnost je dána i charakterem důlní chodby a způsobem její likvidace při 

ukončení těžby v hlubinném dole. Někde byla výztuž odstraněna a chodba se nechala 

zavalit, někde zůstala výztuž a chodba se mohla díky chybějící údržbě také zavalit.  

V tomto případě hrozí poškození kolesa velkostroje, případně pásové dopravy částmi 

výztuže. Samozřejmě veškeré materiály jsou z hlediska těžby nežádoucí a i pokud třeba 

svou velikostí a pevností neohrožují technologii, zhoršují kvalitu těženého uhlí a musí být 

vytříděny. 

Specifickým rizikem je možnost nálezu výbušnin ve starém důlním díle (např. 

pozůstatek po selhávce odstřelu, kdy část náloží nevybuchla a byla zasypána, nebo ztrátě). 

Důležitou informací je technologie těžby. Ta se odvíjela jednak z konkrétních 

podmínek dolu, jednak samozřejmě souvisela i s rozvojem technologie. Např. běžně 

používaná technologie na Mostecku bylo komorování na řízený zával. Zjednodušeně 

vytěžení určitého prostoru, který se poté nechal zavalit. V tomto případě jsou celkem 

známé vlastnosti a dá se do značné míry předpovědět, jaká bude situace v prostoru těžby  

a přijmout příslušná opatření. Velmi rizikovým faktorem jsou ale případné odchylky  

od standardních postupů. Např. zvětšení rozměrů komory, zvýšení počtu komor, pokud 

tyto změny nebyly zpětně zaneseny do plánů a map. 

Specifickým nebezpečím jsou tzv. zápary, resp. zahoření uhlí. V „rostlé sloji“ je 

toto nebezpečí minimální, v případě narušení, které umožní přístup vzduchu, dojde ke 

zvětrávání uhlí a jeho následnému samovznícení. Ovšem s ohledem na omezený přísun 

vzduchu nedojde ke klasickému hoření, ale pouze se udržuje poměrně vysoká teplota 

ložiska a dochází k často velmi pomalému prohořívání do okolí. Samozřejmě při otevření 

takového ložiska dojde k přísunu vzduchu a prudkému vzplanutí. Tato problematika je 

velmi složitá, základní informace lze nalézt v literatuře [1]. Z hlediska prevence je problém  

v tom, že jsou definovány rizikové faktory, ale mechanismus vzniku a vývoje záparu není 

popsán natolik exaktně, aby bylo možné zápary jednoznačně předvídat a tím zajistit  

jejich včasnou likvidaci. Výskyt záparů je poměrně velký (mimo jiné vznikají  
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i na meziskládkách), proto jsou na dole skupiny pracovníků, tzv. „zmahači ohně“, kteří 

jsou k likvidaci záparů odborně připraveni a vybaveni i základní technikou. Také hlavní 

báňské záchranné stanice, dále jen (HBZS), jsou nedílnou součástí při zásazích při zmáhání 

ohňů, nehod a havárií. Zápary představují nejen riziko přímého vzplanutí při otevření 

takového ložiska. Daleko nebezpečnější je to, že zápar může vytvářet dutiny, které nelze  

na základě mapování starých důlních děl předvídat. Opět je v odst. 6.2.1 uveden příklad 

mimořádné události související se vznikem záparu. Zápar nemusí být jen důsledkem 

starého a opuštěného důlního díla – riziko záparu je např. při realizaci průzkumných vrtů, 

proto musí být každý vrt po dokončení vyplněn materiálem tak, aby nemohlo dojít  

k okysličování a následnému vzniku záparu v dutině po vrtu. Hlavním rizikovým faktorem 

pro zahoření ve vrtu jsou změny atmosférického tlaku, kdy při vyšším tlaku dochází  

ke vstupu vzduchu do vrtu, naopak při nižším k výstupu a toto proudění může vést 

k zahoření. Z hlediska práce velkostroje jsou dvě ohrožení záparem. Jednak pokud se 

vyskytne v dráze stroje pod povrchem, jednak pokud se vyskytne v těžené stěně. Tam 

může vést ke vzniku velkého požáru. Při otevření záparu korečkem velkostroje dojde  

k masivnímu odkrytí a tím přístupu velkého množství vzduchu k ohnisku, takže následné 

vzplanutí je podobné co do účinku výbuchu. Druhým rizikem je přimísení materiálu ze 

záparu do uhlí na pásovém dopravníku a následnému zahoření přepravovaného uhlí. Těmto 

rizikům lze v podstatě předejít pouze velmi pečlivým sledováním stěny, protože zápary se 

projevují mírným zakouřením. Účinnost této prevence je ale silně závislá na počasí, např.  

v mlze je pravděpodobnost zjištění výrazně nižší.   

Ve vztahu ke starým a opuštěným dílům je klíčový dále uvedený vztah. 

Výpočet mezní minimální mocnosti nadloží, kdy již nedojde k ovlivnění 

povrchového terénu v důsledku provalení nadloží do důlního díla [12]: 

1

2
.min




nk

h
X                                                                                                       (1) 

kde:  Xmin. – min. výška dosahu závalového paraboloidu od stropu dutiny do nadloží [m] 

 h –  maximální výška dutiny 

 kn – koeficient nakypření nadložní horniny  

Výpočet pro situaci na obr. 3 pro uvedený vzorec na minimální výšku nadloží (pro 

parametry h = 5,5 m, kn (hlína, slín apod.) =  1,25 – např. pro jíl by kn = 1,3 – 1,35 (prvotní 

nakypření)): 
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Pro možnost činnosti nad starým a opuštěným důlním dílem nám samozřejmě 

stačí síla nadloží kolem 6m (konkrétní výška záleží na materiálu, geologické situaci apod.). 

Vypočtený údaj je orientační a dává představu o míře ovlivnění. Z hlediska těžby jsou 

problémem dutiny, nikoliv zavalená díla.  

 

Obrázek 3 - Ukázka závalového paraboloidu [12] 

Pokud důlní činnost probíhala v souladu s plány, které jsou k dispozici, je možné 

celkem spolehlivě odhadovat rizika a zajistit bezpečnost práce při současné těžbě.  

Problémem jsou odchylky od dokumentace. Např. pokud nedošlo k závalu komory, horníci 

zvětšili její půdorys. Nebo s ohledem na zvýšení výkonu vytvořili další komoru mimo 

plánované pole apod. Čili i při velmi dobrých podkladech je třeba zachovávat značnou 

opatrnost. Výrazný vliv na situaci má i voda. Jednak občas může pomoci i při zjišťování 

dutin (voda z povrchu začne stékat do dutiny). Dalším, spíše rizikovým faktorem, je její 

erozní činnost – její průtok starým dílem mění jeho profil. A v neposlední řadě je třeba si 

uvědomit, že vodní hospodářství v povrchovém dole spojené s umístěním čerpací stanice  

v nejnižším místě dolu a odčerpáváním vody je relativně nová věc, dříve se k odvodu vody 

využívala stará důlní díla, do kterých voda nekontrolovaně odtékala.  

V literatuře [3] je velmi přehledně popsáno členění rizikových míst v souvislosti  

s předchozí hlubinou těžbou. Proto ho zde uvádím: 
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Hlavní důlní díla – jedná se o jámy a štoly spojující hlubinný důl s povrchem. 

Z hlediska informovanosti jsou tato díla nejlépe ověřená a natolik dominantní, že při 

dodržování stanovených bezpečnostních opatření nejsou nebezpečná. 

Plniče (zásobníky) – vzhledem k trvanlivé výztuži zůstávají tyto objekty většinou 

v původním stavu. Pro lomový provoz velmi nebezpečné. 

Důlní šachtice – obecně se tato svislá díla razila za účelem zkrácení pochozích 

vzdáleností, k průzkumu uhelné sloje, ke zjištění mocnosti a kvality uhelné sloje, 

k dopravě materiálu a těžené horniny, k únikovým účelům a ke zlepšení větrání určitých 

partií těžených polí.  

 Důlní šachtice v  závalovém  poli  -  tato  provozní důlní díla byla vyztužena 

většinou dřevěným pažením a v důsledku zvýšených horských tlaků po odtěžení okolní 

ploch jsou rozdrcena.  

 Důlní šachtice v netěženém poli – nebezpečné důlní dílo, jak z hlediska propadu 

strojů i osob, tak i z hlediska vzniku záparů a ohňů! Čím větší průměr a hloubka, tím 

nebezpečnější, přičemž výztuž nehraje zásadní roli. I zasypaná šachtice pro svoji 

pórovitost podporuje vznik záparů a ohňů. 

Svážné chodby – obecně platí stejné podmínky jako pro šachtice, a to  

i v závalovém poli, ale hlavně v netěžených pilířích. Čím větší sklon chodby, tím větší 

nebezpečí. 

Vrty – obecně podporují komunikaci vzduchu a vody, podporují vznik hoření ve 

sloji. Ohrožují provoz hlavně svojí výztuží.  

Nezavalené důlní prostory – velmi nebezpečná důlní díla z hlediska propadů 

strojů a osob.   

Prohořené prostory – velmi nebezpečná záležitost. Při zjištění vývinu kouře, 

kromě jiného, nutná spolupráce s hlubinnou mapou ke zjištění původní situace. 

Propadliny na terénu – jedná se o projevy konsolidace volných prostor po 

hlubinné těžbě, které se projevují náhlým propadem terénu. Tyto projevy se nedají 

předpovídat a jsou provozním rizikem. Po jejich sanování by neměly být překážkou 

hornickému provozu. Propadliny na terénu je nutno řešit případ od případu s veškerou 

dostupnou důlní dokumentací a ověřením prostoru v okolí propadliny (vrtným, popř. jiným 

vhodným průzkumem). Včasnou a správnou likvidací propadlin na terénu lze předcházet 

nebezpečným stavům, kterými jsou propady osob, strojů nebo zařízení do starých nebo 

opuštěných důlních děl, popř. nebezpečným jevům jakým je zápar, který může vznikat při 

zatékání vody v součinnosti s průtahem větrů v důlních prostorách a který může přerůst  

v požár podzemního důlního díla. 
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Současně je tam upozornění na dvě výrazná rizika, jednak výskyt nezavaleného 

prostoru v rámci závalového pole (bez ohledu na jeho stáří a tedy konsolidaci) a na 

nebezpečí vlivu vody, která z odkrytého řezu vnikne do starého důlního díla. 
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5 Báňsko-technická řešení při postupu těžby  

Z hlediska řízení a stanovení podmínek je důlní činnost specifická z několika 

hledisek. Kromě běžných podmínek pro činnost ekonomických subjektů (daňový systém, 

statistické výkazy, podmínky pro činnost podniku podle jeho typu, standardní pravidla 

bezpečnosti a ochrany zdraví, pracovní podmínky atd.) jsou zde specifické podmínky. Jsou 

dány např. systémem ochrany nerostných surovin. S tím souvisí např. povolení průzkumu  

a následně těžby. S hlediska tématu práce se jimi nebudeme podrobněji zabývat. Další 

specifické podmínky vycházejí z toho, že těžba výrazně ovlivňuje např. životní prostředí  

v dané lokalitě, zasahuje do systému spodních vod, má nároky na přemisťování materiálu 

apod. Zahrnuje rizikové činnosti – používání výbušnin, techniku tvoří mohutné stroje, 

které se pohybují v terénu apod. S ohledem na to vznikl speciální řídící a dohledový orgán 

– Báňský úřad. Ten představuje instituci relativně nezávislou, jejíž činnost je dána 

zákonem  České národní rady ze dne 21. dubna 1988 o hornické činnosti, výbušninách  

a o státní báňské správě (č. 61/1988 Sb.). Báňský úřad vydává vyhlášky, které upřesňují 

realizaci zákonů na specifické podmínky důlní činnosti. Pro představu o náročnosti 

orientace v předpisech nám může posloužit literatura [7], kde je na stránkách České báňské 

správy shrnut přehled platných předpisů pro těžební činnost z oblasti, spadající do její 

působnosti. Ve verzi k 1. 1. 2015 je jich uvedeno 46. 

Konkrétní činnost pracovníků na daném pracovišti je specifikována v principu 

dvěma okruhy dokumentů. Jeden okruh tvoří zákony, vyhlášky Báňského úřadu a vyhlášky 

a předpisy dalších orgánů státní moci. Druhý pak na jejich základě zpracovaná 

dokumentace pro dané pracoviště. Oba druhy dokumentů jsou stručně shrnuty  

v následujících dvou odstavcích. 

 

5.1 Zákony a předpisy 

Základním je zákon ze dne 19. dubna 1988 o ochraně a využití nerostného 

bohatství (č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tzv. horní zákon. Ten řeší 

základní podmínky těžby a kromě ministerstev je v něm zmiňován Český báňský úřad, 

resp. obvodní báňský úřad jako orgán, který upřesňuje a konkretizující podmínky těžby.  

V zákoně je z hlediska tématu práce zajímavý § 35 Stará důlní díla. V něm pak zejména 

odstavec „(3) Ministerstvo životního prostředí České republiky zabezpečuje zjišťování 

starých důlních děl a vede jejich registr. Vedením registru může pověřit jinou právnickou 

osobu. Údaje z registru poskytuje na vyžádání do 30 dnů příslušným orgánům územního 

plánování.“ Tento registr by měl být základním zdrojem informací pro vyhodnocování 

možného konfliktu starého důlního díla s konkrétním lomem. Podrobněji je tato 

problematika zpracována v kapitole 3. 
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Dalším významným zákonem je zákon České národní rady ze dne 21. dubna 1988 

o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (č. 61/1988 Sb.). Např. jeho § 5 

odstavec: „(3) Český báňský úřad stanoví požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost 

pracovníků, kteří vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým 

způsobem, popřípadě projektují nebo navrhují objekty a zařízení, které jsou součástí 

hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem nebo vykonávají některé 

práce, které souvisejí s hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem, 

dále pak postup při ověřování odborné způsobilosti pracovníků obecně závazným právním 

předpisem, pokud tyto požadavky nejsou upraveny zvláštním předpisem.“ 

Na základě zákona a vyhlášek Báňského úřadu jsou pak definovány další 

dokumenty, které konkretizují podmínky těžby pro konkrétní pracoviště. 

Těžba, zejména povrchová, má proti běžné průmyslové činnosti některá specifika. 

Patří sem např. výrazný vliv na životní prostředí. Nejen během těžby, např. vliv na spodní 

vody (jak kvalitu, tak hladinu), prašnost, velké požadavky na transport materiálů apod., ale 

i po skončení těžby, kdy je nutné provádět rozsáhlé rekultivace. Další specifika souvisí  

s bezpečností práce. Např. rozsáhlá doprava materiálu přináší podobné problémy jako 

železniční nebo silniční doprava (vliv počasí, terénu, ...), ale propojené s činnostmi v okolí 

velkostrojů, které představují velké technické celky s kombinací elektrických  

a hydraulických pohonů. Téma práce je zaměřeno na vliv starých důlních děl, proto se  

i v této kapitole zaměříme především na tu část předpisů, která s tímto tématem souvisí. 

Speciálně na lomovou těžbu je zaměřena Vyhláška Českého báňského úřadu  

č. 26/1989 Sb. ze dne 29. prosince 1988 „o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 

na povrchu“. Tato vyhláška byla několikrát modifikována. (změny: č. 340/1992 Sb.,  

č. 8/1994 Sb., č. 236/1998 Sb., č. 434/2000 Sb., č. 142/2004 Sb., č. 298/2005 Sb.,  

č. 240/2009 Sb.). V práci vycházím z posledního znění vyhlášky.  

Vyhláška je obecným předpisem, který velmi podrobně definuje zajištění 

bezpečnosti provozu. Proto jenom velmi stručně upozorním na některé její aspekty.  

Její první díl, „Úvodní ustanovení“ např. v § 2 velmi podrobně uvádí výklad 

použitých pojmů. V § 3, který řeší odpovědnost pracovníků, je pouze odkaz na organizační 

řád, který tuto odpovědnost musí upřesnit pro konkrétní pracoviště. Tato forma odkazu na 

další dokument, zpracovávaný přímo pro dané pracoviště je použita i v dalších 

paragrafech. Je tedy zřejmé, že kromě předpisů vydávaných v rámci standardního postupu 

zpracování zákonů a z nich plynoucích vyhlášek pro jejich realizaci může řadu povinností, 

zejména specifických pro dané pracoviště, obsahovat i další dokumentace, dostupná pouze 

na daném pracovišti. Tento aspekt ukazuje na význam administrativy pracoviště, zajišťující 

evidenci a aktualizaci této dokumentace. Také její zpřístupnění a to nejen po formální 

stránce – tedy že si některý pracovník příslušný dokument vyžádá, ale i to, aby  
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s dokumentem (a zejména pak i jeho změnami) byl seznámen každý pracovník, kterého se 

dokument týká. Zde je nejčastější úskalí různých školení, kdy jsou pracovníci seznamováni 

s rozsáhlými texty vyhlášek a předpisů, což vede k jejich pasivnímu postoji ke školení, a to 

pak často k mimořádným událostem. 

Díl druhý, § 5 je věnován provozní dokumentaci. Neobsahuje její výčet,  

ale stanovuje zásady jejího zpracování, aktualizace a archivace. Pokud jde o konkrétní 

obsah, vyplývá z aplikace jednotlivých paragrafů této vyhlášky. 

Díl čtvrtý, § 18 je věnován zpracování havarijního plánu. Je zřejmé, že tento plán 

je jedním ze stěžejních dokumentů. Kvalita jeho zpracování a jeho dostupnost pro všechny 

složky je zásadní, zejména pro počáteční stav při havárii. Tehdy je nutné co nejrychleji 

vykonat klíčové kroky pro omezení následků havárie a zejména pro bezpečnost pracovníků 

v místě havárie a případně dalších ohrožených místech. První reakce musí vyplývat  

ze základních kroků, které je třeba opakovaně připomínat při bezpečnostních školeních  

a prověrkách (např. vypnutí nebo naopak zapnutí určených zařízení při opouštění 

pracoviště, odstranění nebezpečných látek apod.). Následné reakce pak z pokynů 

nadřízených pracovníků v jasně dané hierarchii. Tyto pokyny pak již mohou vycházet  

z realizace havarijního plánu – tedy není nutné si je pamatovat. K tomu je ale důležitá 

přístupnost havarijních plánů. 

Díl pátý obsahuje seznam základní dokumentace v § 21 Dokumentace a záznamy. 

Opět nejde o výčet dokumentace pro dané pracoviště, ale obecně vedenou dokumentaci pro 

každé pracoviště. § 22 Důlně měřická a geologická dokumentace je velmi stručný text, 

který říká: „Důlně měřická a geologická dokumentace musí být vedeny tak, aby 

poskytovaly spolehlivé údaje pro vypracování provozní dokumentace.“ Ovšem je třeba  

si uvědomit, že stručnost je jen zdánlivá, § obsahuje odkaz na položku 14, ve které  

je uvedena řada dalších předpisů, vztahujících se k této dokumentaci: 

 Důlně měřický předpis Českého báňského úřadu ze dne 24. 3. 1987 č. j. 900/1987  

o důlně měřické dokumentaci při povrchovém dobývání uhlí (reg. v částce  

11/1987 Sb.). 

 Důlně měřický předpis Českého báňského úřadu ze dne 31. 1. 1972 č. j. 700/1972 

pro povrchové dobývání rud a nerud (reg. v částce č. 26/1972 Sb.). 

 Důlně měřický předpis Ústředního báňského úřadu ze dne 7. 7. 1967 č. j. 

4700/1967 - seznam smluvených značek důlních map (reg. v částce č. 43/1968 Sb.). 

 Vyhláška Ústředního báňského úřadu a Ústředního geologického úřadu ze dne  

31. 1. 1962 č.j. 1000/1962 o vedení a doplňování geologické dokumentace (reg.  

v částce č. 42/1962 Sb.), ve znění vyhlášky Českého geologického úřadu  

č. 96/1988 Sb. 

 Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického č. 10/1974 Sb.,  

o geodetických pracích ve výstavbě. 
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Je to potvrzení výše uvedeného konstatování, že obecné předpisy (vyhláška) 

pouze předepisují obecnou povinnost konat nějakou činnost (vést dokumentaci),  

ale nekonkretizují detaily, které musí odpovídat místní situaci. Přitom je ale třeba 

dodržovat celou řadu dalších, různě souvisejících předpisů a vyhlášek. Je třeba si 

uvědomit, že tento přístup má své kladné i záporné stránky. Na jedné straně umožňuje 

konat činnost (vést dokumentaci) optimálně s ohledem na dané podmínky, na straně druhé 

v případě problémů vznikají potíže s posouzením, nakolik bylo konání činnosti (vedení 

dokumentace) vhodné v dané podobě. To jsou pak např. problémy stanovisek soudních 

znalců apod. 

Část třetí, „Dobývání a výsypkové hospodářství“ je z pohledu tématu práce 

zajímavá, protože se v ní objevují části vztahující se ke kontaktu se starými důlními díly.  

 § 29, odstavec (2) opět jen obecně konstatuje, že: „Práce v blízkosti známých nebo 

předpokládaných starých nebo opuštěných podzemních důlních děl a jiných 

podzemních prostor jsou dovoleny jen po určení potřebných bezpečnostních 

opatření.“  

 § 30 Styk povrchového dobývání s jinou hornickou činností nebo činností 

prováděnou hornickým způsobem upřesňuje ve čtyřech odstavcích postup pro tyto 

případy. Jednoznačně je zde uvedeno, že do starých hlubinných děl smějí vstupovat 

pouze báňští záchranáři, jinak jde opět o obecný odkaz na nutnost respektovat styk 

hornických činností v příslušné dokumentaci. 

 § 32 Technologický postup výslovně uvádí v odstavci (2) Technologický postup 

pro povrchové dobývání musí určit alespoň, písmeno f) způsob ověřování 

nezavalených podzemních důlních děl a jiných podzemních prostor a g) opatření 

pro práce v závalových polích s možným výskytem nezavalených podzemních 

důlních děl a jiných podzemních prostor. Čili opět zdůraznění nutnosti předem 

definovat podmínky pro zmírnění rizika. 

 Podobně je formulován i § 39 Práce v závalových polích a v oblastech podzemních 

prostor: „Technologický postup pro povrchové dobývání v závalových polích  

a v oblastech podzemních prostor musí také řešit způsob ověřování nezavalených 

podzemních důlních děl nebo podzemních prostor.“ 

Výše uvedené § se zabývaly otázkou rizika propadu velkostrojů, resp. dalších 

technických prostředků do starých děl. Velké nebezpečí ale představuje riziko požárů 

vzniklých v souvislosti se starou důlní činností, resp. odkrytím hořlavých materiálů. Proto 

je mu věnován § 40 Opatření proti vzniku požáru: 

„(1) Dobývá-li se uhlí ve slojích náchylných k samovznícení, v závalových polích 

a vyhořelých částech sloje, musí být kromě rychlého postupu v místech ohrožených 

samovznícením provedena potřebná opatření, aby se zajistilo bezpečné pracovní prostředí. 
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(2) Nezavalená podzemní důlní díla musí být včas uzavřena nebo jinak 

zabezpečena, aby se zabránilo přístupu vzduchu k místům možného vzniku důlního 

požáru. 

(3) Zdolávání důlních požárů v podzemních důlních dílech ústících v lomech 

mohou provádět jen báňští záchranáři. 19)“  

Odkaz 19) vede na Vyhlášku Českého báňského úřadu č. 67/1988 Sb., o báňské 

záchranné službě. 

I v § 50 Vyhledávání a průzkum je zvláštní odstavec věnován možnosti výskytu 

starých důlních děl: „(3) V prostorech, kde lze předpokládat stará nebo opuštěná podzemní 

důlní díla či jiné podzemní prostory, je organizace povinna pokud možno ověřit jejich 

případnou existenci. Průzkumné práce nad známými nebo předpokládanými starými nebo 

opuštěnými podzemními důlními díly a jinými podzemními prostory jsou dovoleny jen  

po určení potřebných bezpečnostních opatření.“ 

V závěrečné části vyhlášky jsou přechodná opatření, opět upozorním jen na § 177 

Přechodná ustanovení: 

„(1) Důlní díla, stavby, výsypky a zařízení uvedená do používání před nabytím 

účinnosti této vyhlášky se mohou používat za předpokladu, že vyhovují požadavkům 

obecně závazných právních předpisů platných v době jejich uvedení do používání. Při 

rekonstrukci nebo generální opravě musí být tato důlní díla, stavby a zařízení uvedeny  

do souladu s touto vyhláškou, pokud při povolování těchto prací nebude určeno jinak. 

(2) Organizace přezkoumá svá opatření k zajištění bezpečnosti práce a provozu 

vydaná před nabytím účinnosti této vyhlášky a přizpůsobí je této vyhlášce do 6 měsíců  

od nabytí její účinnosti.“ 

Zde je standardně použito konstatování, že díla uvedená do provozu před platností 

této vyhlášky se mohou nadále používat, ale v případě rekonstrukce musí být uvedena  

do souladu s touto vyhláškou. Naproti tomu bezpečností opatření se musí přezkoumat  

a přizpůsobit této vyhlášce v dané lhůtě. Je zde patrný důraz na bezpečnost práce. 

Podobně pro práci v podzemí je vydána ve Sbírce zákonů (č. 22/1989 Sb.) 

Vyhláška Českého báňského úřadu ze dne 29. prosince 1988 o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených 

nerostů v podzemí. 

Obecnější je Vyhláška Českého báňského úřadu ze dne 20. května 1988  

(č. 104/1988 Sb.) o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování 

hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem. Tato vyhláška je 

z hlediska tématu práce především informací o podkladech, které mohou sloužit  

k vyhodnocení rizik spojených s otvírkou lomu na místě bývalého důlního díla. Ovšem  
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s ohledem na datum jejího vydání jde pouze o relativně nová díla, kde není problém se 

získáním informací tak výrazný. 

Z hlediska bezpečnosti má významné místo báňská záchranná služba. Ta má v ČR 

čtyři Hlavní báňské záchranné stanice (dále jen HBZS). 

Jak bude patrné z následující kapitoly, velké nebezpečí představují zápary. Proto 

je tato otázka upravena v samostatné vyhlášce č. 26/1989 Sb. Českého báňského úřadu  

o BOZP a bezpečnosti provozu při HČ a ČPHZ na povrchu. Speciálně pak v § 39 – Práce  

v závalových polích a v oblastech podzemních prostor a § 40 – Opatření proti vzniku 

požáru. 

 

5.2 Dokumentace 

V tomto odstavci uvedu pouze některé dokumenty, úplný popis by značně přesáhl 

rozsah práce. 

V předpisech pro konkrétní pracoviště je z hlediska rizika vlivem starých důlních 

děl třeba rozlišit dvě základní linie. Jednu tvoří objektivní metody, např. průzkumné vrty. 

Zde lze objektivně vyhodnotit, zda vrt narazil na dutinu apod. Druhou linii tvoří 

subjektivní postupy, založené především na zkušenostech pracovníků. Sem patří např. 

vyhodnocení vzhledu příslušného úseku terénu, ze kterého dokáže zkušený pracovník 

odhadnout existenci starého důlního díla (např. tvarování terénu vlivem propadů apod.). 

Podobně lze vyhodnotit např. doutnající ložiska, jejich projevy na povrchu. Kromě 

nejčastějšího, kterým je vystupující kouř, tak lze někdy využít i charakteristiku terénu jak  

v běžném stavu (např. charakteristické rostliny), tak za deště resp. sněhu. Samozřejmě  

k tomu lze využít i objektivní metody, např. termovizi, ale je třeba si uvědomit,  

že i k vyhodnocení takových záběrů je třeba značné zkušenosti, protože ložisko obvykle 

vlivem nedostatku kyslíku doutná jen velmi slabě, ale je velmi náchylné ke vzplanutí  

v případě přístupu dostatku vzduchu. Před tím jeho teplota téměř odpovídá okolí. Podobně 

lze využít chování vody za deště. Vlivem dutin může dojít k prosakování vody z povrchu 

apod. Tyto jevy mají samozřejmě různou intenzitu, zkušenost pracovníků vede  

k odhalování jevů s minimálními příznaky. Tyto subjektivní faktory jsou obvykle 

zohledněny konstatováním, že pracovník sleduje postup a nezvyklé jevy hlásí některému  

z nadřízených.  

Dále uvedu několik konkrétních předpisů. Uvedu je pro ilustraci, ucelený přehled 

všech nutných předpisů by přesahoval rozsah práce a z hlediska jejího tématu není nutný. 

Vyberu předpis „Bezpečnostní opatření pro práce v oblastech starých nebo opuštěných 

podzemních důlních děl na Severní energetické”. Jedná se o „Opatření závodního lomu“, 

předpis je označovaný OZL [2]. Jedná se o velmi stručný materiál (celkem 6 stran), který 

přehledně shrnuje potřebná opatření. První dvě strany jsou věnovány formálním údajům 
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(mimo jiné rozdělovník, kým byl připomínkován, co nahrazuje) a definici základních 

pojmů. Z pohledu tématu práce jsou podstatné dva dokumenty. DPM – důlně plánovací 

mapy, které se zpracovávají pro každý rok a MTR – měsíční technické režimy, které vycházejí 

z DPM. Tyto dokumenty detailněji rozpracovávají konkrétní situaci v právě těženém úseku 

lomu. Poté následují konkrétní úkoly. Prvním je zpracovat a každoročně aktualizovat materiál 

„Stará nebo opuštěná důlní díla“ [3]. Je zde charakterizován jeho obsah a stanoven 

bezpečnostní prostor kolem rizikových starých děl, na který má být rozšířena platnost 

stanovených postupů. Rovněž stanovuje podrobně obsah samostatné kapitoly v MTR 

věnované problematice práce v oblasti výskytu starých důlních děl. U seznamování 

zaměstnanců  

je zajímavá odchylka od standardních postupů, kdy jsou stanovována periodická školení. 

Zde je termín definován změnou v předpisu. Z toho je vidět, že se jedná skutečně  

o materiály, pro dané pracoviště významné a tedy upravované podle okamžité situace. 

Proto není možné čekat se seznámením pracovníků na termín periodického školení. Dále 

pak následují provozní opatření pro jednotlivé oblasti (jednotlivé typy rizikových míst 

apod.). 

Z výše uvedeného předpisu vyplývá požadavek na každoroční aktualizaci 

materiálu „Stará nebo opuštěná důlní díla“ [3]. Tento materiál obsahuje popis metod těžby 

používaných ve vymezené oblasti a k nim pak rizika pro současnou povrchovou těžbu.  

Z materiálu vyplývá, že riziko nepředstavují pouze vytěžené a nezavalené prostory, 

případně místa hrozící požárem, ale velké riziko představují zavalené materiály, resp. 

stavby v bývalém dole. Ať už např. komora, různé stroje a nástroje, pozůstatky vyztužení 

apod. Rizikem je i možnost nálezu výbušnin (např. pozůstatek po selhávce odstřelu nebo 

ztrátě). Materiál současně obsahuje podrobněji zpracovaná opatření z literatury [2]. 

Další stupeň konkretizace pak představují technologické postupy. Např. 

„Technologický postup pro povrchové dobývání v oblasti závalových polích a v oblasti 

podzemních prostor“ (TP 30) [4]. V tomto materiálu jsou již podrobně zpracována 

konkrétní opatření. Jeho obsah tvoří: 

 základní ustanovení, 

 názvosloví, 

 zpracování mapové dokumentace, 

 způsob zjišťování rizikových prostor, 

 způsob likvidace rizik, 

 zajištění bezpečnosti práce a pohybu zaměstnanců. 

Obsahem materiálu jsou již např. konkrétní pokyny k provádění vrtů, jejich 

rozteč, hloubka apod.   
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Podobně pro výskyt záparů a požáru je zpracován „Technologický postup 

zmáhání záparů a důlních požárů na uhelných a smíšených řezech, výsypkách a uhelných 

skládkách“ (TP 32) [5].  

Tyto materiály představují konkretizaci všech výše uvedených materiálů  

na činnost daného pracoviště. Proto je zde již pro seznamování pracovníků použita 

kombinovaná metoda. Jednak jako u např. v literatuře [3] při každé modifikaci, ale zároveň  

je zde daná periodicita (pro oba technologické postupy 1x za tři roky). 

Výše uvedené postupy představují preventivní opatření. Velmi významnou část  

z hlediska bezpečnosti tvoří ale i předpisy, definující chování pracovníka v případě vzniku 

mimořádné události. Např. velkostroj představuje značné množství hydraulické kapaliny 

(olej), která je hořlavá, velké množství mazacího tuku. Má značný příkon elektrické 

energie a ne všechna poškození vedou k inicializaci bezpečnostních prvků a tedy odpojení 

příkonu. Na druhé straně je třeba zachovat nouzové napájení atd. To vše musí být předem 

promyšleno a v okamžiku vzniku mimořádné události musí pracovník základní nutné 

kroky udělat „automaticky“, protože na přemýšlení nemá čas. Tato část předpisů a postupů 

není přímo vázána na téma práce – prevenci vlivu starých důlních děl, ale navazuje na něj 

a úzce s ním souvisí. 

 

5.3 Havarijní plán  

Základním předpisem pro mimořádné události je havarijní plán [6]. Vycházím  

z konkrétního předpisu zpracovaného komisí určenou závodním lomu, v souladu  

s vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb., vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb., vyhláškou ČBÚ  

č. 51/1989 Sb. a vyhláškou ČBÚ č. 55/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Obsah havarijního plánu (HP): 

1. Dokumentace HP   

2. Pohotovostní část   

3. Operativní část   

4. Mapová část   

5. Digitální HP 

První bod, „ Dokumentace HP“, má administrativní charakter a definuje základní 

informace.   

Zápis o zpracování HP (kdo a podle jakých předpisů zpracoval, konzultoval  

a schválil). Seznam vyhotovených Havarijních plánů, určení místa jejich uložení  

a potvrzení o převzetí textové a mapové části. Záznam o provedených změnách  

a opravách. 
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Další bod, „Pohotovostní část“, definuje jednak způsoby poučování zaměstnanců, 

jednak kdo, v jakém pořadí a kdy bude informován v případě vzniku mimořádné události 

(osoby i instituce), dispečinky a úseky v jejich pravomoci, povinnosti jak obecně 

zaměstnanců, tak pak konkrétně vybraných pracovníků, resp. pracovišť. Ve všech 

případech jsou uvedeny kontakty na příslušné pracovníky (pracoviště). V oblasti 

poučování je důležité, že zahrnuje nejen vlastní pracovníky, ale i případné pracovníky 

jiných firem a institucí. Poslední částí tohoto bodu je „Operační karta lokality – 

pracoviště“. To je technicko-organizační dokumentace k zajištění součinnosti při 

společném zásahu Hlavních báňských záchranných stanic (HBZS). Týká se 

předvídatelných druhů mimořádných událostí většího rozsahu, při kterých lze předpokládat 

součinnost s ostatními HBZS, což je požár ve vnitřních nebo vnějších prostorách  

s ohrožením osob nebo zával důlního díla s ohrožením osob. Jedná se o popis spolupráce  

s Báňskou záchrannou službou na úrovni Most, Praha a Ostrava. Tedy kdo, kdy povolává, 

kdo řídí zásah, je určena trasa a dojezdové časy a kontaktní místo. 

Další bod, „Operativní část“, obsahuje popis opatření pro jednotlivé typy 

mimořádných událostí (např. v drážní dopravě, při sesunech atd.), definuje umístění 

prostředků pro zdolávání mimořádné události, způsob a místa evakuace osob, zajištění 

bezpečnosti v případě stávky, opatření v případě vstupu neoprávněné osoby, pohřešování 

osoby apod. Členění je jak podle typu události, tak podle pracoviště. V některých 

případech je postup stanoven speciálním technologickým postupem, např. pro odstraňování 

kleneb, převisů a nálepů v zásobnících sypkých hmot je stanoven technologickým 

postupem.  

Další bod, „Mapová část“, obsahuje seznam mapových podkladů (jejich umístění 

na pracovištích je uvedeno v tabulce v bodu „ Dokumentace HP“).  

Poslední bod pak popisuje přístup k havarijnímu plánu v Intranetu firmy. 

Veškerá dokumentace je velmi důležitá pro případ mimořádné události, kdy 

vyšetřovací komise shromažďuje listinné důkazy. Např. pro konkrétní případ nehody 

propadu do záparu (odst. 6.2.1) obsahuje 25 položek a je členěn do tří částí: 

 Grafická dokumentace, kde jsou mapové podklady, fotodokumentace, různé řezy 

apod.   

 Provozní dokumentace, kde jsou obecné dokumenty (povolení hornické činnosti 

apod.), výpisy z provozních deníků, technologické postupy vztahující se k situaci  

v místě nehody atd. 

 Osobní dokumentace, kde jsou především prokazatelná seznámení s předpisy  

a technologickými postupy. 
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6 Případy nehod a mimořádných událostí při propadnutí 

do starých důlních děl 

V této kapitole uvedu několik případů nehod se stručnou charakteristikou. Cílem 

je ukázat, že nehody jsou v některých případech velmi těžko předvídatelné a tedy bez 

ohledu na následky je nutné konstatovat, že pracovníci neměli možnost jim zabránit. 

Rovněž to, že i charakterem velmi podobné nehody mohou mít rozdílný průběh a důsledky 

na základě vývoje situace na místě. A také to, že každá nehoda přispívá k upřesňování 

bezpečnostních předpisů a  technologických postupů. Protože přináší některé nové náměty 

na relativně jednoduchá řešení, která by v budoucnu mohla snížit dopad podobné nehody.  

I když poměrně typickým rysem nehod, které nejsou způsobeny hrubým porušením 

bezpečnostních předpisů, je jejich specifičnost a málo častý výskyt (právě díky 

propracovaným bezpečnostním předpisům). 

 

6.1 Reakce na mimořádnou událost 

Při vzniku mimořádné události je několik kroků, které po ní následují.  

Prvním krokem jsou záchranné práce, jejichž hlavním úkolem je omezit ohrožení 

osob a majetku bezprostředním vlivem události. Tyto práce se řídí havarijním plánem.  

Při větším rozsahu události a zejména při ohrožení života obvykle ve spolupráci s Báňskou 

záchrannou službou (BZS), která je na to materiálně i personálně vybavena. Samozřejmě 

podle rozsahu události ve spolupráci s dalšími složkami a pracovníky lomu. Pokud by 

událost zasahovala i do oblasti mimo pracoviště, pak se samozřejmě zapojují složky 

integrovaného záchranného systému. V této fázi je nejvyšší prioritou ochrana zdraví osob. 

Pak následuje zajištění podkladů pro vyšetření události. 

Další postup se dělí na dvě linie. Jednak probíhá vyšetřování příčin události, 

jednak odstranění jejích následků. Odstranění následků znamená rozhodnutí o dalším 

postupu, tj. zda se např. poškozená technika bude opravovat nebo likvidovat, zda se bude 

pokračovat v práci v daném místě apod. Jde hlavně o rozhodnutí technická a ekonomická. 

S ohledem na téma práce se zaměříme na druhou oblast, tj. vyšetřování příčin mimořádné 

události.  

Vyšetřování mimořádné události má dva aspekty. Jedním je odpovědnost za vznik 

události (trestněprávní, ekonomická), druhým pak poučení, umožňující do budoucna 

podobným událostem zabránit. Je zřejmé, že zatímco v prvém aspektu je v zájmu části lidí 

tajit některé skutečnosti, ve druhém aspektu je naopak v zájmu všech co nejpřesnější 

zjištění skutečností. Z toho vyplývá i různá náročnost vyšetřování. A samozřejmě je to  

i otázka kvality vyšetřovatelů, kteří se mohou dopracovat k výsledkům přinášejícím přínos 

do budoucna jedině tenkrát, pokud nevyužijí snazší cesty najít nějaká porušení předpisů  
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a ta označit za důvod vzniku nehody, bez ohledu na skutečné příčiny. (Např. pokud si 

pracovník nevzal ochrannou přilbu a nedošlo k poranění jeho hlavy, pak jde sice  

o porušení předpisů, ale např. s havárií rypadla nebude mít zřejmě žádnou souvislost. 

Naopak pokud ji neměl, spadl na něj uvolněný kámen a zranil ho, v důsledku toho pak 

pracovník udělal chybný krok, pak je toto porušení předpisů výrazným prvkem. Ale i tak je 

třeba posoudit, zda chybný krok byl jednoznačně způsoben otřesem při zranění, nebo zda 

by pracovník postupoval s největší pravděpodobností stejně i bez zranění. Např. proto,  

že uvedený krok představoval běžnou reakci a jen vlivem souběhu dalších okolností došlo 

k mimořádné události.) 

Prvotní fázi vyšetřování řídí dle havarijního plánu vedoucí likvidace havárie 

(VLH) v úzké spolupráci s Báňkým úřadem, který současně rozhodne o dalším postupu 

(zda se bude pokračovat v práci, případně za jak zpřísněných opatření, nebo zda se práce 

zastaví na daném pracovišti, nebo na všech pracovištích za podobných podmínek – např. 

při podezření na konstrukční vadu stroje vydá zákaz používání tohoto typu i v dalších 

lomech apod.). V souladu s havarijním plánem se v určených případech na vyšetřování 

podílí policie ČR, která obvykle po seznámení se situací přenechá vyšetřování Báňskému 

úřadu, který ji informuje o průběhu a výsledku. Do vyšetřování pak vstupuje v případě,  

že je podezření na trestný čin, kdy musí shromáždit podklady pro soudní řízení. Ustavuje 

se vyšetřovací komise, ve které je zastoupena i odborová organizace, která má právo 

podílet se na vyšetřování, případně i vést samostatné vyšetřování. Odborová organizace 

pak výsledky využívá v rámci svého podílu na zajišťování bezpečnosti práce. To vyplývá 

ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.  Výsledkem 

tohoto vyšetřování je značně rozsáhlá podrobná dokumentace, na jejímž základě se pak 

přijímají další opatření. Z praktického hlediska je tato dokumentace nepoužitelná pro účely 

poučení pracovníků. Proto jsou na jejím základě zpracovávány další, výrazně zjednodušené 

materiály. Ty jsou pak využívány jako podklady pro školení, pro odborné publikace,  

ale třeba i pro historické záznamy. 

Některé události jsou vděčným tématem i pro veřejnost, takže řada informací  

se objeví jak ve sdělovacích prostředcích, tak i na různých sítích, internetových fórech 

apod. Zde je samozřejmě úroveň a pravdivost informací různá. Ale právě proto je třeba  

i při vydávání oficiálních informací brát ohled na takto šířené zprávy a otevřenou a přesnou 

argumentací zajistit věrohodnost vydaných oficiálních informací. Jakákoliv snaha některá 

fakta zatajit či ignorovat vede ke vzniku „konspiračních teorií“ a ve svém důsledku může 

silně poškodit vztah pracovníků k přijatým opatřením a vztah veřejnosti k danému 

pracovišti. 

Z hlediska podkladů pro vyšetřování je základním informačním zdrojem o sledu 

událostí  Dolový deník. Zde jsou zaznamenávány průběžně zásadní faktické události. Díky 

tomu slouží i jako podklad pro vyšetřování, protože v něm jsou zaznamenány události, 

které nehodě předcházely. Dalšími zdroji je např. komunikace mezi pracovníky.  
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Ta probíhá přes dispečink, kde jsou vyhrazená  dvě čísla, jedno pro operativní provoz, 

druhé pro havárie. Na dispečinku jsou samozřejmě všechny hovory monitorovány.  

 

6.2 Mimořádné události 

V další části kapitoly uvedu některé konkrétní příklady mimořádných událostí. 

Jejich výběr vychází ze snahy ukázat velkou rozmanitost příčin nehod. Budu se snažit 

uvést zjednodušený popis události, vybrané závěry a jejich případné promítnutí do 

bezpečnostních předpisů. 

Následující mimořádné události jsou vybrány tak, aby ilustrovaly některá typická 

rizika. Proto jsou zmíněny i události netýkající se přímo práce v povrchovém dole. 

6.2.1 Propad pracovníka do záparu 

Tato nehoda v sobě shrnuje z hlediska tématu práce hned několik aspektů. 

Ukazuje na jedno významné riziko, vedla k úpravě bezpečnostních předpisů (při nehodě 

nedošlo k porušení platných předpisů) a v neposlední řadě ukazuje na obtížnost předvídání 

některých rizik. 

Nehoda se stala dne 20. 10. 2004 v dopoledních hodinách ranní směny. Velkostroj 

KU 300/K82 v té době pracoval v oblasti dřívější hlubinné těžby, proto byla veškeré 

činnosti věnována zvýšená pozornost. V rámci běžné činnosti se dva pracovníci 

pohybovali na horní etáži, kterou velkostroj měl odtěžit, pro získání  přehledu o situaci. 

Tuto etáž vytvořil stroj KU 300/K73 v daném místě ve dnech 19. - 20. 4. Zaregistrovali 

mírný dým vycházející z roury, která byla součástí bývalého dolu, konkrétně jeho těžní 

jámy. Zajeli k rouře, aby si ověřili situaci a realizovali příslušná opatření. Roura byla  

u valu vzniklého při stavbě odvodňovací strouhy. Vystoupili na tento val a zpozorovali 

mírné zadýmení, tedy příznak záparu na ploše, cca 100 m od velkostroje. Rozhodli se 

ověřit situaci, vozidlem zajeli do blízkosti místa výstupu dýmu, vystoupili z vozu a šli 

směrem k místu výstupu dýmu. S ohledem na postavení vozu musel jeden pracovník vůz 

obejít, tím na chvíli ztratil druhého z dohledu. Když vůz obešel, zahlédl vystupující 

sloupec černého dýmu v místě původního zadýmení a kolegu neviděl. Správně vyhodnotil 

situaci, vrátil se k vozu pro lano s tím, aby se s ním pokusil kolegu, u kterého 

předpokládal, že se propadl do záparu, vytáhnout. Když vyndal lano z vozu, vyšlehly  

z místa plameny. Proto pracovník podle havarijního plánu oznámil havárii a přivolal 

příslušné složky. Tedy informoval dispečink, který zajistil dle havarijního plánu a postupu 

při MU přivolání jednotlivých záchranných složek.  V prvé etapě záchranných prací se 

zasahující složky snažily proudy vody ochladit místo propadu a zamezit hoření. Což 

nemělo požadovaný efekt, takže po určité době lékař HBZS konstatoval, že podmínky  
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v místě jsou neslučitelné s přežitím a bylo přistoupeno k omezení požáru zásypem inertním 

materiálem. 

V další fázi se činnost zaměřila na vyzvednutí ostatků pracovníka, čili velkostroj 

byl přesměrován k místu neštěstí a provedl odhrabání nadloží tak, aby bylo zpřístupněno 

vlastní ohnisko požáru, kam se pracovník pravděpodobně propadl. To probíhalo za 

součinnosti se zmahači ohně a hasiči, kteří museli průběžně materiál chladit a dohašovat. 

Po přiblížení k místu propadu pak byl velkostroj nahrazen lžícovým bagrem a v poslední 

fázi pak pracovali pracovníci s lopatou. Místo, kam se pracovník propadl, bylo pod 

jedenáctimetrovou vrstvou nadloží. 24. 10. byly vyzvednuty ostatky postiženého a ty pak 

byly podrobeny soudní pitvě. Poté došlo k sanaci místa. 

Vyšetřování ukázalo příčiny nehody. Pod místem záparu bylo křížení dvou 

chodeb (z důlní činnosti okolo roku 1932). V něm vznikl zápar, jehož výsledkem bylo 

vytvoření dutiny ve tvaru láhve hrdlem směrem k povrchu. Pod pracovníkem zřejmě došlo 

k propadu stěny hrdla, tím k rozšíření otvoru, zvýšení přísunu kyslíku a následně vzplanutí. 

Bezprostředně po propadu vznikl otvor o průměru cca 90 cm, posléze se rozšířil na průměr 

přes dva metry. 

Tolik velmi stručný popis nehody. Vyšetřování prokázalo, že byly dodrženy 

všechny bezpečnostní předpisy, pracovníci byli řádně poučení, nebyli pod vlivem 

alkoholu, takže celá nehoda patří do kategorie těch, které v podstatě nelze odvrátit. Dále se 

pokusím popsat některé aspekty nehody, které ukazují na nebezpečnost záparu, který nebyl 

objeven ani přes realizovaná bezpečnostní opatření. 

Vliv počasí – v době nehody bylo mlhavé počasí, čili zhoršené podmínky pro 

registraci záparu. Nehoda se stala ráno, čili noční směna neměla možnost zápar registrovat. 

V dané ráno byl nižší tlak vzduchu, tím mohlo dojít ke zvýšení intenzity výstupu dýmu  

a díky tomu pracovníci zápar zpozorovali. Ale jeho intenzita byla velmi malá. I proto se 

pracovníci domnívali, že jde nejspíš o zápar vzniklý v materiálu po vytvoření odtoku pro 

dešťovou vodu nebo v dutině po průzkumném vrtu, nespojovali ho s důlním dílem. K tomu 

přispělo i to, že přes dané místo přejel velkostroj KU 300/K73 ve dnech 19. - 20. 4. 2004, 

který tuto etáž vytvořil při předchozím postupu těžby a před ním byl realizován standardní 

průzkum terénu pomocí průzkumných vrtů, který žádný problém nesignalizoval. To by 

nasvědčovalo tomu, ze vzniklá dutina v té době měla výrazně menší rozměry a k jejímu 

zvětšení došlo v relativně velmi krátké době. Což mohla ovlivnit právě činnost velkostroje, 

kdy otřesy mohlo dojít k většímu uvolnění přístupu kyslíku k záparu. V daném prostoru se 

poté pohybovali pracovníci vytvářející odtokovou strouhu včetně potřebné mechanizace, 

kteří také nezaregistrovali žádné známky záparu. 

V důsledku závěrů vyšetřování došlo v předpisech k vymezení rizikových území 

(I, II a rizikové místo) s požadavky na jejich vyznačení a omezení vstupu.  
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6.2.2 Propad kolesového rypadla KU 300 do starého důlního díla 

 Těžba probíhala v oblasti dřívější těžby dolu Eliška 2, kde byla používána metoda 

komorování. V souladu s technologickým postupem probíhalo standardní ověřování vrty 

před postupem velkostroje. Rypadlo KU 300/K82 dosedlo díky propadnutí do starého 

důlního díla řiditelným podvozkem, přičemž kabina klapkaře a vyvažovací část bagru se 

opřela o pláň. Koleso a kabina řidiče byly zvednuty o cca 8 - 9 metrů oproti normálnímu 

stavu. Těžební řez Eliška 2 se nachází v oblasti opuštěných důlních děl.  S ohledem na 

způsob těžby byla hloubka vrtů volena dle technologického postupu a v souladu  

s postupem těžby dle technických režimů těžby. Pokud by vrt narazil na dutinu, znamenalo 

by to, že vytěžený prostor nebyl dostatečně zavalen. Bylo by nutné udělat technická 

opatření dle dalšího postupu těžby a technologického postupu. Toto však při předvrtávce 

nebylo zjištěno. Proto bylo předpokládáno, že se velkostroj bude pohybovat mimo 

nezavalené prostory jednotlivých komor, protože v daném místě vrty potvrzovaly existenci 

uhelné sloje. Přesto došlo k propadu a následné havárii, která vedla k poškození 

velkostroje. Vyzvednutí velkostroje a jeho oprava znamenala přímou škodu.  
 

 

Obrázek 4 - Propad rypadla KU 300 (foto F. Vítek) 

Podrobné vyšetřování ukázalo, že v daném místě nedošlo k úplnému vytěžení celé 

mocnosti komory, ale těžba byla ukončena s tím, že nad vytěženým prostorem byla vrstva 

uhlí. Důvod předčasného ukončení těžby v daném místě se zjistit nepodařilo. V tomto 

případě nebylo z nehody vyvozeno žádné opatření, protože  šlo o nestandardní vyjímečný 
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postup při těžbě a eliminace takových případů je velmi obtížná. Teoreticky by šlo provádět 

vrty výrazně hlouběji, ale i při ověření určité mocnosti uhlí nad těženým prostorem  

k ukončení těžby mohlo vést např. zjištění rizika smyku v uhelné vrstvě, ke kterému by 

mohlo dojít po najetí velkostroje a přes ověřenou mocnost sloje by stejně k propadu došlo. 

Samozřejmě prohloubení vrtů, případně zavedení podrobnějšího průzkumu geologické 

situace by vedlo k nákladům, které by s ohledem na vyjímečnost podobného případu byly 

podstatně vyšší, než náklady na likvidaci havárie. 

 

Obrázek 5 - Detail propadu rypadla KU 300 (foto F. Vítek) 

V souvislosti s výše uvedenou nehodou související se záparem je vhodné 

připomenout podobnou nehodu velkostroje K300, která se stala na Dole Ležáky 6. dubna 

1967 [13]. Také tam došlo k propadu do komory. V tomto případě ale byla situace 

komplikována tím, že v komoře v nahromaděném uhlí díky mohutnému přístupu vzduchu 

došlo k záparu a velkostroj byl ohrožen rizikem požáru. Navíc velkostroj stále pomalu 

klesal a jeho těžiště se přesouvalo do prostoru propadu. Proto byl zvolen obdobný postup 

jako u výše uvedeného záparu, tj. provedlo se odtěžení materiálu ve směru ke komoře tak, 

že byly vytvořeny podmínky pro vytažení velkostroje pomocí vyprošťovacích vozidel. 

Oprava velkostroje trvala 4 měsíce. 

6.2.3  Nehody další mechanizace 

 Uvedené nehody jsou výrazně vybočující z běžných situací, proto jsem je 

zpracoval samostatně s určitými podrobnostmi. Následující příklady mají pouze ilustrovat 
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variantnost nehod a zejména upozornit na to, že nelze spoléhat ani na předchozí relativní 

bezpečnost, ani na schopnost včas reagovat. 

Přijatá bezpečnostní opatření jsou zaměřena na omezení možnosti propadu 

velkostroje. Jejich součástí je provádění vrtů před postupem velkostroje. Pro tyto vrty je 

stanoven technologický postup, včetně požadavku na utěsnění vrtu, aby nemohlo dojít ke 

vzniku záparu. Ovšem v případě vrtné soupravy již takový průzkum prováděn není, takže 

občas dojde k propadu vrtné soupravy. Na druhé straně po provedeném průzkumu  

a průjezdu velkorypadla by se dalo očekávat, že jde o bezpečný prostor, ale dochází  

k propadu zejména buldozerů, ale i jiné techniky. To souvisí s tím, že v podloží dochází  

k postupným změnám, které mohou souviset třeba i s průjezdem velkostroje. Stačí, že se 

vlivem mírných posuvů zvýší přísun vzduchu do zvětralého uhlí v podloží a dojde  

k rozvoji záparu apod. Svou roli hraje i to, že měrný tlak je u pomocné mechanizace 

obvykle soustředěn na menší plochu. Pásová doprava je spojena s otřesy, takže se poměrně 

často objevují (relativně malé) propady pod dopravníky. Díky konstrukci, která umožňuje 

určitý úsek překlenout bez podpory, většinou bez vážnějších dopadů. 

 

Obrázek 6 - Příklad propadu pásového rypadla do důlního díla (foto F. Vítek)  

Pokud těžba dospěje ke starému důlnímu dílu, musí se přijmout konkrétní opatření 

podle jeho charakteru a rozsahu. Pokud jde o dřevěnou výztuž, většinou nevzniká 

zásadnější problém, protože ji lze odtěžit. Pouze se realizují opatření ve smyslu oddělení 

vytěženého materiálu a jeho specielní zpracování.  Takže se odtěží uhelná vrstva kolem 

díla, poté se přesměruje tok materiálu od velkostroje a pokračuje se v těžbě. Podobně  

v případě použití cihel. V případě použití kovové výztuže, kombinované výztuže, trámů 
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větších rozměrů, výskytu potrubí apod. se pak obvykle provede odstrojení díla před 

velkostrojem  ve spolupráci s HBZS.  

Specifickým problémem jsou zápary. Ty vznikají jednak ve starých dílech vlivem 

zvětrání uhlí, ale vznikají také všude tam, kde je vytěžené uhlí deponováno. Nejen  

z hlediska bezpečnosti, ale i s ohledem na předpisy o ochraně ovzduší, podle kterých je 

sledováno a zpoplatňováno množství uvolňovaných škodlivin, je tomuto problému 

věnována trvalá pozornost s maximální snahou likvidovat zápary hned v počátečních 

fázích. Z hlediska rizik je třeba v této souvislosti připomenout riziko odkrytí záparu  

v odtěžované stěně, kdy dojde obvykle k prudkému vzplanutí. Pokud se žhavý materiál 

dostane na pás dopravníku, hrozí výrazné nebezpečí vzniku požáru materiálu, od kterého 

se vznítí pás dopravníku, což znamená velmi vážnou nehodu. 

6.2.4 Kuřavka 

Popisovaná nehoda nepatří přímo k tématu lomové těžby, ale je velmi ilustrativní 

pro představu souvislostí rizik. K nehodě došlo na hlubinném dole Anna v Mostě 

(pomocný důl k dolu v Souši), který byl založen v roce 1868. Dne 19. 7. 1895 horníci na 

čelbě narazili na „kuřavku“, tedy dutinu vyplněnou zvodnělými písky. Po proražení stěny 

se písky vyvalily do dolu. Nehoda  neměla dopad pouze na vlastní důl, ale vzniklá dutina 

způsobila propady povrchu ve městě Most. Podle odhadu se jednalo asi o 95 000 tun 

materiálu, který vnikl do prostoru důlního díla. Naštěstí v tomto případě docházelo  

k propadům postupně a předcházely jim otřesy půdy, takže v ohrožené oblastí lidé opustili 

domy. I díky tomu zahynuli pouze tři lidé, ale 2 500 se jich ocitlo bez střechy nad hlavou, 

bylo poničeno nádraží a velká část města v jeho okolí (cca 90 domů, zasažená plocha byla 

asi 36 000 metrů čtverečních). Rozsah nehody ilustrují fotografie na obr. 7 a 8. 

 

Obrázek 7 - Následky průvalu v kolejišti nádraží v Mostě [11] 
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Obrázek 8 - Propadnutí ulic, následek průvalu [11] 

Této velké nehodě předcházelo několik menších, např. 24. 11. 1890 došlo na 

hlavním dole v Souši k průvalu kuřavky. Zahynulo přitom 33 horníků. I v dalších letech 

pak následovaly podobné nehody, např. v roce 1896 dva průvaly, kdy bylo na povrchu 

poškozeno 12 domů. To ukazuje, že toto nebezpečí nebylo dostatečně respektováno. Mimo 

jiné byl problém i v tom, že těžba nerespektovala ochranný pilíř pod městem. Nehoda  

s podobným rozsahem by se dnes již neměla stát vzhledem k moderním metodám 

předběžného průzkumu. Hrozbu představují pouze padající kusy horniny, které mohou 

poškodit zařízení, případně zranit člověka. I proto je pohyb lidí při těžbě v okolí kolesa 

omezen.  Riziko představují i sesuvy stěny vlivem strukturálních poruch, které s ohledem 

na objem materiálu mohou velkostroj a jeho okolí ohrozit.  

Uvedená nehoda je příkladem toho, že důlní činnost může vyvolat následné 

poruchy stability. U hlubinné těžby jde o dutiny vytvářené důlní činností, kde dochází  

i během těžby k různým poruchám struktur a následným otřesům, u lomové těžby vznikají 

stěny, kde může velmi snadno dojít k sesuvům. Proto jsou v tomto ohledu velmi přísné 

předpisy jak např. na sklon stěn, výšky a šířky jednotlivých pracovních plošin, tak i na 

odvod vody z jednotlivých etáží lomu. Podobně jsou přísné předpisy i pro rekultivaci 

území, kdy je potřeba vytvořit dostatečně pevnou strukturu v zaplňované lomové jámě.  

I přes uvedená opatření k dílčím sesuvům dochází, ale s následky spíše ekonomickými 

(narušení standardního postupu těžby), než s přímými dopady na pracovníky. 

Výše uvedené případy dopadu těžby na okolní osídlení jsou nejen v přímé 

návaznosti na těžbu, ale i dlouho po ní právě díky vyvolaným poruchám struktur. Jako 

příklad může posloužit případ propadu rodinného domu v Polní ulici v Novosedlicích. 

Majitel odjel na dovolenou a po návratu se šel vykoupat. V koupelně se mu udělalo 

nevolno, proto byl odvezen do nemocnice s podezřením na srdeční příhodu. V nemocnici 

se ukázalo, že šlo o přiotrávení důlními plyny. Při návratu domů zjistil, že dům stojí opřený 
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pouze ve třech bodech nad velkou jámou. Přítomnost uvolněných důlních plynů byla 

následně zaznamenána i v sousedním domě. V daném případě šlo o výron plynů, který 

souvisel se strukturálními změnami v podloží vyvolanými dřívější těžbou a reakcí na 

zvětrávání uhlí. Opět šlo o děj, který měl určitou časovou posloupnost, čili změny 

probíhaly, při stavbě domu neměly žádné výraznější projevy a postupně došlo k jejich 

zintenzivnění až do fáze vzniku propadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



František Vítek: Rizika starých důlních děl při těžbě hnědého uhlí povrchovým způsobem v lomech 
 

_________________________________________________________________________

2015                                                                                                                                  -33- 

 

7 Vývoj a aktualizace bezpečnostních předpisů 

V úvodu je třeba si uvědomit, že práce na povrchovém dole je jedna z velmi 

obtížných, protože je to práce ve volném prostředí, v terénu, který je silně narušen vlastní 

činností, kde jsou rozsáhlé technologické celky, které sami o sobě představují rizikové 

faktory. Rovněž je zde pohyb další těžké techniky, pracoviště je rozsáhlé, řada prací 

fyzicky velmi náročných atd. V neposlední řadě jsou pracovníci závislí na kvalitě práce 

ostatních. To všechno vytváří speciální prostředí, ve kterém jsou schopni dlouhodobě 

pracovat jen lidé, kteří vytváří soudržný kolektiv s určitými specifickými vlastnostmi  

a jednáním. Tento faktor je významný i z hlediska dále popisovaných bezpečnostních 

hledisek. Projevuje se v přístupu pracovníků k bezpečnostním předpisům. 

Vzhledem k reálným rizikům jsou bezpečnostní pokyny vnímány spíše pozitivně. 

Na druhé straně je ale třeba si uvědomit, že pokud vytvoříme vlivem přísných 

bezpečnostních předpisů a náročné kontroly jejich dodržování situaci, kdy pracovník se 

bude starat o to, aby dodržel předpisy, ale prakticky díky tomu přestane sledovat  

a vyhodnocovat konkrétní situaci, může to vést naopak k výraznému nárůstu počtu nehod.  

I proto má značný význam vyhodnocování všech mimořádných událostí a provádění 

novelizace bezpečnostních předpisů na základě těchto vyhodnocení. Výhodou je,  

že v takovém případě můžeme stručný popis mimořádné události využít jako zdůvodnění 

změn. To vede k jejich přijímání ze strany pracovníků jako přínos k jejich bezpečí. Na 

druhé straně je důležité, aby vyhodnocování a přijímání závěrů dělali lidé s praktickými 

zkušenostmi a znalostí prostředí, protože díky podložení praktickou událostí jsou schopni  

i řadoví pracovníci vyhodnotit logiku a potřebnost přijatého opatření. A samozřejmě 

nelogické opatření by silně oslabilo nejen vnímání předpisu, ale i obecnou autoritu 

příslušných orgánů. 

Logika předpisů vychází z toho, že každý pracovník je schopen vyhodnotit 

základní běžná rizika. Takže předpis spíše vymezuje prostory, kam nesmí vstupovat 

pracovníci bez určitého stupně poučení.  

Jako typický příklad můžeme uvažovat opatření OZL 131 [2] a dokumentaci  

k němu [3].  V tomto opatření jsou definována riziková území I, II a riziková místa.  

Tyto definice do něj byly zavedeny po v předchozí kapitole uvedené mimořádné 

události – propadu do záparu. Čili předpis, patřící do dokumentů zpracovaných přímo na 

podmínky dolu (viz kapitola 5) reagoval na konkrétní vyšetřování stanovením určitých 

podmínek, které by měly do budoucna možnost výskytu podobné nehody výrazně omezit.  

Další moment, který je právě z této definice patrný, je právě výše uvedená snaha 

snížit riziko vhodně stanovenými omezeními.  V předpise je stanoven způsob označení 

rizikových území a míst. Přes riziková území mohou vést cesty, ale musí být v obou 

případech ověřeny předvrtáváním. Rozdíl je ale v cestách pro pomocnou mechanizaci,  
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u rizikového území I nemusí být ověřovány, u rizikového území II musí být ověření 

provedeno i pro ně. Vstup osob na oba typy rizikového území je omezen, na rizikové 

území I smějí zaměstnanci v souvislosti s výkonem pracovní činnosti bez omezení, na 

rizikové území II je naopak vstup povolen jen vyjmenovaným pracovníkům (samozřejmě 

také pouze v souvislosti s pracovní činností). Pokud jde o provoz těžební technologie  

a ostatní pomocné mechanizace, na území I jsou omezení dána pouze provozní 

dokumentací, na území II smí pracovat pomocná mechanizace a vrtná souprava za 

podmínek stanovených technickým dozorem příslušného provozního úseku. Pokud jde  

o rizikové místo, použiji přímou citaci předpisu: „Rizikové místo je konkrétně definováno 

jako jáma, šachtice, šibík, komín, zásobník apod. Rizikové místo je vytýčeno zaměstnanci 

OÚMG ve spolupráci se zaměstnanci HBZS. Vytýčení se provádí po obvodu 

předpokládaného důlního díla a označeno tabulkou s příslušnými údaji dle HDM  

a prokazatelně předáno příslušnému vedoucímu provozního úseku. Ověřování rizikového 

místa se provádí dle platné provozní dokumentace.“ 

Pro každou pracovní činnost jsou stanoveny technologické postupy, které 

vymezují činnost pracovníka. Tyto postupy v určitých situacích odkazují na jiný 

technologický postup. V případě rizikového území II je tato dokumentace doplněna (viz 

„smí pracovat pomocná mechanizace a vrtná souprava za podmínek stanovených 

technickým dozorem příslušného provozního úseku“) podle místních podmínek. Pokud jde 

o ověřování a likvidaci starých a opuštěných důlních děl, jsou k ní zpracovány samostatné 

technologické postupy TP 30, TP  32 a TP 83. 

Na tomto jednoduchém příkladu je ilustrován význam bezpečnostních předpisů, 

které musí v předstihu reagovat na možné situace a stanovovat příslušné postupy. 

Bezpečnost má dvě složky – jednou je prevence, v uvedeném případě vytyčování 

rizikových prostorů a míst a stanovení příslušných technologických postupů. Druhou 

složku tvoří postup pro případ vzniku situace vyžadující zásah během provozu, to řeší 

Havarijní plán. Tam je významným prvkem přesně definovaný postup hlášení výskytu 

nestandardních situací, jak bylo uvedeno v kapitole 5. Tento postup zajišťuje, že potřebný 

zásah řídí osoba, která má potřebné znalosti a pravomoci pro komplexní zajištění průběhu 

odstranění takové situace. 

Z výše uvedeného je patrné, že předpisy se snaží řešit standardní a předvídatelné 

situace. Samozřejmě takové předpisy zahrnují i předchozí zkušenosti a reagují v případě, 

že je to účelné, na každou novou událost. Ne vždy je ale plně doceňován jeden faktor, 

povědomí pracovníků.  Pokud zůstává v povědomí nějaká událost, lidé tuto zkušenost 

instinktivně uplatňují ve svém běžném přístupu. Čili vzhledem k nehodě popsané  

v předchozí kapitole si lidé uvědomují, že situace ve starém a opuštěném důlním díle se 

může stále vyvíjet a tedy vznikat nové riziko. Tedy dnes už nebude pro nikoho 

podvědomou zárukou bezpečí to, že nad místem projel při těžbě před delší dobou 

velkostroj.  
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Samozřejmě sebelepší bezpečnostní předpisy i ve spojení s povědomím 

pracovníků nemohou absolutně eliminovat riziko. Ale mohou ho výrazně omezit a hlavně 

omezit případné následky.  

Přijímaná opatření se nemusí v praxi osvědčit, proto je třeba jejich účinnost 

ověřovat průběžně a případně je modifikovat. Jako konkrétní příklad mohu uvést reakci na 

propadání techniky do dutin. Prvním opatřením, které se logicky nabízelo, bylo vybavení 

techniky žebříkem, který by umožnil posádce dostat se z vozidla vlastními silami. Opatření 

bylo přijato, během provozu se ale projevily některé negativní stránky: 

 Kam žebřík umístit – s ohledem na jeho minimální rozměry, aby plnil svůj účel. 

 Problém s odcizováním žebříků – žebřík není levný a jeho využití je velmi široké. 

Ten se řešil uzamčením upevněného žebříku, klíč byl v kabině stroje. 

 V případě nehody byl občas problém s nalezením klíče (třeba jen proto, že nárazem 

došlo k přesunu předmětů v kabině). 

 Technika po propadu často byla v takové poloze, že žebřík nebyl přístupný. 

Proto byl žebřík nahrazen lanem, které je svinuté a v obalu uložené v kabině 

stroje. To řeší většinu výše uvedených problémů. Vzhledem k tomu, že při propadu 

techniky je mnohem častější případ, že se kabina ocitne ve výšce, znemožňující bezpečné 

sestoupení na zem. V tomto případě je lano spíše vhodnější i díky jednodušší manipulaci. 

V případě propadu pod úroveň terénu by z hlediska záchrany vlastními silami byl asi 

vhodnější žebřík, ale jak se v praxi ukázalo, manipulace s ním byla problematická.  

V případě pomoci od spolupracovníků lano plně vyhovuje, navíc s jeho umístěním  

v potřebné délce na rozdíl od žebříku není problém ani  třeba v osobním automobilu. 

Při jakékoliv havárii, tedy i při propadu techniky hrozí nebezpečí úrazu, který 

pracovníkovi znemožní přivolat pomoc. Proto je nedílnou součástí problematiky 

bezpečnosti i sledování pohybu a činnosti pracovníků tak, aby v případě potřeby byla  

k dispozici včas buď informace o přítomnosti pracovníka v daném prostoru, nebo o ztrátě 

kontaktu s ním.  

První úroveň tvoří mobilní telefony a vysílačky, které jsou používány pro běžné 

provozní informace. Vzhledem k rozsahu a členitosti dolu jsou místa, kde není k dispozici 

signál těchto zařízení, čili další úroveň tvoří síť stacionárních telefonů, které jsou umístěny 

na klíčových místech.  

Při studiu předpisů a zejména při praktickém provozu je zřejmý velký význam 

BZS. Tu tvoří pracovníci jednak speciálně proškolení, ale především díky jejich 

každodenní aktivitě  i s velkými a širokými provozními zkušenostmi. Je třeba si uvědomit, 

že jejich činnost nemá pouze charakter záchranářský, tedy zásahu v případě nehody, ale  

že značná část jejich činnosti je zaměřena na prevenci. Sem patří nejen příprava činnosti, 

ale např. i to, že v případě potřeby vstupu do starého a opuštěného důlního díla jsou to 
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právě záchranáři, kteří k tomu mají oprávnění. Ale i třeba jen vstup do rizikové oblasti je 

omezen pouze na ně.  

 Dnešní trendy směřují k automatizaci činností. Práce v povrchovém dole ale stále 

nepatří do oblasti, kde by tento trend byl výrazný. Výrazný je technologický posun (od 

dřívější práce s krumpáčem po dnešní technologické celky), ale stále nemá řidič 

velkostroje charakter dispečera, který stiskne knoflík a tím předá řízení počítači a pak už 

jen sleduje, jak velkostroj pracuje. Přes různá vylepšení, zejména ve smyslu předávání  

a automatického sledování některých parametrů je to právě řidič, který, byť s minimální 

fyzickou námahou, řídí činnost a musí samostatně reagovat na konkrétní situaci. Podobně, 

spíše s výrazně nižším podílem zařízení pro usnadnění činnosti, pracují  pracovníci s menší 

technikou (dozery, bagry,...). I proto je zkušenost pracovníků a jejich schopnost 

spolupracovat výrazným prvkem rozhodujícím o úspěšnosti těžby a s tím související 

bezpečností. Např. materiál, který odpadne při těžbě od korečků velkostroje musí průběžně 

odklízet dozer. Ten se díky tomu pohybuje v pracovním poli velkostroje a nutně musí 

fungovat spolupráce řidičů obou strojů, kterou nelze vymezit sebesložitějšími předpisy.  

Ty mohou stanovit pouze základní principy činnosti s ohledem na potřebnou spolupráci.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



František Vítek: Rizika starých důlních děl při těžbě hnědého uhlí povrchovým způsobem v lomech 
 

_________________________________________________________________________

2015                                                                                                                                  -37- 

 

8 Závěr  

Předložená práce se v souladu se zadáním zabývá tématikou rizika starých důlních 

děl při těžbě hnědého uhlí povrchovým způsobem v lomech SHR. Je zpracována v souladu 

s cíli, uvedenými v kapitole 2. Je členěna v souladu se zadáním, s ohledem na rozsah 

problematiky jsem se zaměřil v každé kapitole na vybrané aspekty. Typicky je to patrné  

v kapitole 5, která se zaměřuje na legislativu. Zabýval jsem se zde charakteristikou logiky 

vytváření předpisů, nejen jejich strohým výčtem. Podobně např. v kapitole 6, kde jsou 

popsány mimořádné události, jsem se zaměřil jen na uvedené vybrané typické situace.   

Zpracovávaná tématika souvisí s mou pracovní náplní, proto jsem při zpracování 

BP mohl vycházet i z mých osobních zkušeností. Při zpracování práce jsem samozřejmě  

z počátku vycházel především z dostupných písemných materiálů. Současně jsem ale 

požádal o konzultace některé spolupracovníky z lomu i jiných institucí, jež se dotýkají 

hornické činnosti. Ty probíhaly většinou formou volných rozhovorů k tématu a při nich 

jsem dospěl k přesvědčení, jak užitečné jsou takové neformální rozhovory nejen z hlediska 

získávání poznatků, ale především v tom, že si člověk uvědomí historické vazby, 

připomene některé události a hlavně uvědomí nové souvislosti. Současné tempo života toto 

potlačuje, proto je třeba sledovat současný stav, reagovat na změny předpisů, případně  

i technologií. To na jedné straně nesporně zvyšuje bezpečnost a také efektivitu práce, na 

druhé straně někdy paradoxně vede k opakování starých (a tedy zapomenutých) chyb  

a omylů, případně ke vzniku problémů plynoucích z podcenění vzájemných vazeb  

a souvislostí. Je škoda, že není prostor k zachycení a prezentaci historie, vazeb  

a souvislostí v širším rozsahu.  

Při zpracování závěrečné kapitoly jsem si uvědomil, jak výraznou roli  

v otázce bezpečnosti hraje lidský faktor. Sebelépe propracovaný formální systém nebude 

účinný, pokud nebude fungovat základní solidarita a soudržnost pracovníků v rámci 

pracoviště. Ta úzce souvisí i neformální autoritou nadřízených pracovníků. A do značné 

míry i s perspektivou zaměstnavatele, která vede k tomu, že jednotliví pracovníci se 

považují za součást firmy, předávají si získané zkušenosti a své spolupracovníky chápou 

jako trvalé partnery. To je občas patrné při porovnání chování externích pracovníků  

a kmenových pracovníků lomu. Samozřejmě i někteří externí pracovníci se, zejména díky 

opakovanému kontaktu, stávají občas součástí pracoviště. 
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Technické parametry rypadel KU 300 

PARAMETR / RYPADLO KU300/17 - K73 KU300/23 - K82 KU300/24 - K86

Celková hmotnost stroje [ kg ] 1 110 1 250 1 250

Celkový příkon stroje [ kW ] 1 719 1 719 1 719

Teoretická výkonnost [ m3 sz. hod-1] 1 200 1 200 1 500

Typ kolesa a jeho průměr [ m ] 7,3 (komorové ) 7,3 (komorové ) 7,3 (bezkomorové )

Počet korečků [ ks ] 13 13 13

Druh pohonu kolesa KSK (pastorek,věnec) KSK (pastorek,věnec) UNEX (hřídelí)

Instalovaný příkon na kolese [ kW ] 315 315 315

Otáčky kolesa [ ot.min-1 ] 4,7 4,7 5,2

Rychlost dopravních pásů [ m.s-1] 4 4 4

Maximální výška řezu [ m ] 16,6 19,4 19,4

Maximální hloubka řezu [ m ] 1,9 2,5 2,5

Dovolený sklon prac. plošiny

(při těžbě)

Dovolený sklon prac. plošiny

(při transportu)

Měrný tlak na podložku  [ MPa ] 0,12 0,12 0,12

Obsah korečku [ l ] 365 365 365

Šířka dopravních pásů [ mm ] 1 400 1 400 1 400

Délka výsuvu koles. výložníku [ m ] bez výsuvu 8 8

Délka nakládacího výložníku [ mm ] 25 000 19 252 25 000

Rychlost pojezdu   [ m.h-1] 360 360 360

Počet členů osádky 5 (min 3) 5 (min 3) 5 (min 3) 

1:9 + 1:20 1:9 + 1:15 1:9 + 1:20

1:9 + 1:20 1:9 + 1:15 1:9 + 1:20

 

 

 

 

 

 

 


