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na střední pěnu s integrovanou nádrţkou na pěnidlo. V závěru práce předkládám 

výsledky dvou experimentů, kde hodnotím riziko disociace vody na povrchu uhlí 

a oceli při vysoké teplotě a moţnost jeho sníţení zlepšením účinnosti hašení 

přidáním smáčedel nebo pouţitím mlhy v závislosti na spotřebě vody. 
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1 Úvod 

Jiţ v počátcích hlubinné těţby si lidé uvědomovali rizika, která přináší těţká práce ve 

velkých hloubkách s omezeným přístupem vzduchu a přítomností hořlavých 

a vybuchující plynů. Zvyšující se potřeba a poptávka po nerostných surovinách byla 

důvodem rozšiřování těţby a kaţdá větší nehoda, která se v dole udála, mohla kromě 

vysokých ekonomických škod zapříčinit také ztráty na ţivotech. Není tedy divu, ţe se 

lidé snaţili všemi moţnými způsoby těmto nehodám předcházet, ale ani zajištěním 

sebedokonalejší prevence nejsme schopni zaručit stav, kdy k nějaké mimořádné situaci 

nedojde. To dalo za vznik prvním jednotkám báňských záchranářů, které se, byť 

s primitivními ochrannými i zásahovými prostředky, vydávaly pomoci uvězněným 

a zraněným horníkům i za cenu velmi vysokého rizika.  

Důlní poţáry, ať uţ ty exogenní nebo endogenní, mají samozřejmě velkou míru 

zastoupení v zásahové činnosti báňské záchranné sluţby (dále jen BZS) a stále se řadí 

mezi nejnáročnější a nejnebezpečnější mimořádné události. I navzdory tomu, ţe 

v posledních letech dochází k poklesu jejich četnosti, tak nám příklady z historie jasně 

dokazují nutnost neustále zlepšovat taktiku a inovovat techniku, v závislosti na 

nejmodernějších poznatcích a výzkumech, s kterou je nutno seznámit báňské záchranáře 

a zajistit maximální bezpečnost jak jich samotných, tak horníků pracujících v dolech. 

V úvodní části své práce se zabývám historií BZS, zvláště v Ostravě, v průběhu 

které se formoval současný právní rámec, jenţ poloţil základy a utvořil její nynější 

podobu. Jedná se o třístupňovou záchranářskou legislativu tvořenou zákony, vyhláškami 

ČBÚ a sluţebními řády stanic. Je důleţité připomenout, ţe BZS je zařazena do 

integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) a poskytuje plánovanou pomoc na 

vyţádání jako jeho ostatní sloţka. Vzhledem k velkému rozsahu činností, kde je 

schopna zasahovat nad rámec základních sloţek IZS, se stává nezbytnou součástí 

v oblastech hlubinného potápění, paţení a stabilizace objektů, dlouhodobých zásahů 

v nedýchatelném prostředí atd. 

Na moderní podobu báňského záchranářství měly bezpochyby nemalý vliv velké 

důlní poţáry a tragédie, které se bohuţel v minulosti udály. Ve své práci uvádím dva 

příklady velkých důlních poţárů, které měly přes 200 obětí, a jeden poţár z Dolu 

Doubrava, kde došlo k váţnému ohroţení ţivotů horníků a báňských záchranářů 

z důvodů zanedbání prevence a nedodrţení funkčnosti a parametrů poţárního vodovodu 
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v dole. K těmto tragédiím je nutno přistupovat s úctou a respektem, nicméně vţdy je 

nutné důsledně hledat jejich příčiny, kterých se musíme snaţit v budoucnu vyvarovat. 

V dalších kapitolách se věnuji organizaci v četě záchranářů, zásadám, které zajišťují 

jejich bezpečnost, a nezbytnému technickému vybavení potřebnému pro jejich práci. 

Také se zde zabývám taktikou zdolávání poţárů v hlubinných dolech a zajištěním 

poţární ochrany z hlediska dodávky vody důlním poţárním vodovodem a pomocí 

přenosných hasicích přístrojů. Ty jsou často prvním prostředkem pouţitým laiky, který 

však zároveň můţe rozhodnout o dalším průběhu poţáru. 

Většinu přístupných poţárů lze zdolat přímým zásahem a záleţí na veliteli, jakou 

zvolí taktiku hašení a typ hasiva vzhledem k jeho vhodnosti, účinnosti a v neposlední 

řadě také k ochraně zasahujících. Mezi nejčastěji pouţívané hasivo při důlních poţárech 

patří bezesporu voda. Díky její dostupnosti, dopravitelnosti a relativně nízké ceně se 

jeví jako univerzální hasivo. Voda má ovšem i svá omezení v případě hašení 

elektrických zařízení, hořlavých kapalin, špatné smáčivosti při hašení uhlí a nebezpečí 

rozvíření uhelného prachu tlakem vodního proudu. Nelze brát jako bezvýznamné také 

riziko disociace neboli termického rozkladu vody, ke kterému dochází při kontaktu 

s povrchem o teplotě nad 1500 °C. Navrhuji zde také moţnosti vyuţití smáčedla, které 

sniţuje povrchové napětí vody a tím přidává na její hasební účinnosti, vyuţití 3D mlhy 

jako moderního hasebního prostředku, které zajišťuje vyšší ochranu zasahujících hasičů 

a také moţnost pouţití pěny pomocí moderních proudnic s integrovanou nádrţkou na 

pěnidlo, které lze pouţít i pro hašení hořlavých kapalin. Tyto moţnosti jsou zatím 

v báňské praxi jen málo vyuţívané. Okrajově zde zmiňuji také hašení inertním plynem 

a stručnou charakteristiku nepřímého zásahu. 

V praktické části předkládané práce popisuji experiment, který hodnotí riziko 

termického rozkladu vody v laboratorních podmínkách na rozţhaveném uhlí a oceli. 

I kdyţ je nutné nebrat tohle nebezpečí na lehkou váhu, dochází v plném rozsahu 

k tomuto jevu aţ při teplotách nad 2000 °C, které rozhodně nejsou u běţných poţárů 

obvyklé.  Dále zde porovnávám účinnost hašení vodou, vodní mlhou a vodou s pouţitím 

smáčedla vzhledem k rychlosti sniţování teploty a spotřebě hasiva. Vyhodnocením 

výsledků bych chtěl docílit návrhu na sníţení rizika a zlepšení efektivnosti hasebních 

metod při přímém zásahu. 
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2 Rešerše literatury 

V této kapitole uvádím seznam publikací a vyhlášek, které jsou úzce spojeny 

s problematikou báňského záchranářství a riziky hašení poţáru v hlubinných dolech 

a podzemních objektech. 

 

FASTER, Petr, Roman MAKARIUS a Václav POŠTA. Báňské záchranářství I.: 

Kompendium pro báňské záchranáře. Ostrava: MONTANEX a.s., 2000.  

ISBN 80-7225-43-4. 

Mezi stěţejní publikace zabývající se báňským záchranářstvím patří bezesporu tohle 

kompendium, které je určeno pro přípravu nových báňských záchranářů a jejich 

následné přezkoušení. Je normou znalostí pro záchranáře z oblasti hornické praxe 

s prvky různorodých situací, které mohou při zdolávání havárie v dole nastat. Kromě 

samotného záchranářského zásahu se zabývá moţnostmi sebezáchrany v mimořádných 

situacích, vysvětluje postupy při posuzování stavu prostředí a popisuje technické 

prostředky pouţívané BZS. 

 

FASTER, Petr, Roman MAKARIUS a Václav POŠTA.  

Báňské záchranářství II.: Kompendium pro vedoucího likvidace havárie.  

Ostrava: MONTANEX a.s., 2004. ISBN 80-7225-132-5. 

Kompendium Báňské záchranářství II. není určeno pouze vedoucím likvidace 

havárie, jak název napovídá, ale je vhodnou učební pomůckou pro všechny vedoucí 

důlní techniky a techniky BZS. Tato kniha je shrnutím poznatků záchranářské praxe, 

které lze aplikovat při likvidaci konkrétní nehody nebo při plánování záchranářských 

činností. 

 

ŠEBESTA, Jaroslav. ...osmnáct let v pohotovosti na hbzs ostrava...  

Ostrava: MONTANEX a.s., 2005. ISBN 80-7225-151-1. 

Tato, původně učební pomůcka a souhrn podkladů pro školení vedoucích likvidace 

havárie a velitelský pracovníků BZS, se stala odbornou literaturou, která mapuje důlní 

výjezdy HBZS Ostrava v letech 1987-2004. Zároveň v ní lze spatřit vývoj záchranářské 

techniky, taktiky a také legislativy, jeţ vcházela v platnost. Je to soubor vzpomínek 

a konkrétních poznatků z oblasti záchranářské praxe. 
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MAKARIUS, Roman a Petr FASTER. Memento důlních nehod v českém hornictví.  

Ostrava: MONTANEX a.s., 2005. ISBN 978-80-7225-271-8. 

Uvedená kniha se stává dalším nevyčerpatelným zdrojem při rešerši poţárů 

v důlním prostředí. Zasahuje do období téměř před 200 lety a mapuje přehled 

tragických událostí, při kterých přišli o ţivot horníci nebo bánští záchranáři, aţ téměř do 

dnešních dob. Stává se vzpomínkou těm, jejichţ ţivot vyhasl v dolech, a připomínkou 

s důrazným varováním těm, kdo tam nyní pracují. Je taky souhrnem odborných 

poznatků, zkušeností a výčtem chyb, které uţ by se neměly opakovat. 

 

Služební řád HBZS Ostrava. Ostrava: MONTANEX a.s., 2006. 

Tento interní dokument určuje organizaci OKD, HBZS, a.s. a vymezení bliţších 

úkolů, jakoţto i počty členů BZS, práva a úkoly záchranářů, mnoţství technických 

prostředků a vybavení stanic, způsoby výkonu pohotovosti, taktiku a zajištění 

bezpečnosti zásahů báňských záchranářů včetně zásahů speciálních skupin a také se 

zabývá hodnocením fyzické a odborné připravenosti záchranářů. 

 

Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění 

pozdějších předpisů, ČBÚ, Praha 1989 

Tato vyhláška ČBÚ stanoví poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v hornictví. Jsou v ní stanoveny povinnosti pracovníků, kteří zajišťují bezpečnost 

přímo na pracovišti, a také prvky základní hygieny v dole. Také se zabývá havarijním 

plánem dolu a určuje způsoby větrání v dolech. 

 

Vyhláška ČBÚ č. 2/1994 Sb., kterou se stanoví podmínky pro stavbu a provoz důlního 

požárního vodovodu, ČBÚ, Praha 1994 

V této vyhlášce jsou určeny technické poţadavky a parametry, které jsou zapotřebí 

pro zajištění dostatečného přetlaku a průtoku pro hašení poţáru v dole. Jsou zde také 

uvedeny další konstrukční poţadavky důlního poţárního vodovodu a zajištění poţární 

bezpečnosti na plynujících dolech II. třídy. Také uvádí mnoţství a umístění odboček pro 

připojení poţárních hadic a hydrantových skříní včetně jejich povinného vybavení.  
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Vyhláška ČBÚ č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ČBÚ, Praha 2001 

Touto vyhláškou byl de facto poloţen základ moderní báňské záchranné sluţby. Je 

zde opět upraveno názvosloví a rozdělení báňských záchranných stanic na stanice typu 

HBZS a ZBZS a určeny jejich hlavní úkoly. Dále velmi striktně určuje podmínky pro 

nástup ke sboru báňských záchranářů a pro výkon této sluţby.  

 

BALOG, Kamil. Hasiace látky a jejich technológie. Ostrava: SPBI, 2004.  

ISBN 80-86634-49-3. 

Cílem tohoto učebního skripta je porovnání různých druhů hasiv vzhledem 

k vhodnosti pouţití při různých typech poţárů v návaznosti na zachování co největší 

míry bezpečnosti a k záchraně lidských ţivotů a uchráněných hodnot. Jsou zde 

podrobně vysvětleny děje, které vznikají při disociaci vody na rozţhaveném povrchu 

uhlí nebo oceli a také rizika s tím spojená. Autor se dále zaměřuje na vyuţití různých 

druhů pěn při hašení a jejich vyuţití v praxi.  
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3 Organizace a činnost OKD, HBZS, a.s. 

V současné době působí BZS ve všech hornických oblastech v hlubinném i povrchovém 

dobývání nerostů, v oblasti vrtných a geofyzikálních prací, při provádění podzemních 

prací hornickým způsobem a také při těţbě ropy a zemního plynu. [1] 

Jejím hlavním úkolem je provádět rychlé a účinné zásahy k záchraně lidských ţivotů 

a majetku při všech druzích provozních nehod, poskytování první pomoci v podzemí 

a také odstraňování následků těchto havárií. Mezi tyto nehody patří výbuchy plynu 

a uhelného prachu, důlní endogenní i exogenní poţáry, průtrţe hornin a plynů, závaly 

důlních děl atd. [1] 

Z důvodu velké rozmanitosti a značného důrazu na odbornost při těchto, často velmi 

nebezpečných, zásazích jsou v rámci BZS zřizovány také speciální oddíly potápěčů 

a lezců, specialisté v oblasti přístrojové a měřící techniky a v neposlední řadě také 

specialisté k poskytování lékařské přednemocniční péče přímo v dole. [1] 

3.1 Historie HBZS Ostrava 

Historie BZS sahá jiţ více neţ sto let do historie a je spojena s báňským záchranářstvím 

od jeho vzniku. Jiţ v minulosti si lidé uvědomovali rizika, která představovala práce 

v dolech a podzemí, a snaţili se na ně v rámci technických moţností a znalostí té doby 

co nejlépe připravit. To dalo za vznik prvním taktickým postupům v oblasti důlních 

poţárů, předpisům spojeným s bezpečností práce a také důlních záchranných dýchacích 

přístrojů, jejichţ vzorem se staly ty pouţívané hlubinnými potápěči. Je nutno dodat, ţe 

bez této filozofie, tohoto vývoje, a také bez tradiční hornické solidarity a chuti pomoci 

bliţnímu svému, si nedovedeme moderní báňské záchranářské metody ani představit.  

 

1897 - Báňské hejtmanství ve Vídni vydalo zvláštní nařízení 

č. 692/1897 "směřující k zajištění ochrany osob a majetku v případě výbuchu 

třaskavých plynů nebo uhelného prachu". 

1905 - Nařízením téhoţ hejtmanství č. j. 3228/1905 bylo uloţeno vybavit 

dýchacími přístroji naráţeče na těţebních patrech, podrobit horníky určené 

k báňské záchranné sluţbě pravidelným lékařským prohlídkám. Tímto 

předpisem byl dán první podnět k vytváření báňských záchranných stanic 

vyššího typu. 
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1911 - Vznikla první oficiálně schválená Ústřední záchranná stanice v OKR dolů 

Severní dráhy Ferdinandovy na Zárubku (zrušena ke dni 1. 11. 1946). 

1947 - Byla zřízena HBZS Ostrava a měla svůj organizační řád. 

1950 - V nedokončených objektech v Ostravě Radvanicích byla na 

HBZS Ostrava zřízena stálá pohotovost 4 čet záchranářů. 

1957 - Příkazem ministra paliv č. 9 byly dnem 1. srpna 1957 zřízeny 

profesionální báňské záchranné sbory, a to nejprve na HBZS v Ostravě 

Radvanicích a ÚBZS v Lazích, později na HBZS v Mostě a následně pak i na 

uranových dolech. 

1963 - Příkazem ministra paliv č.16/1963 byla stanovena pro HBZS v Ostravě 

stálá pohotovost 8 čet záchranářů, tj. nejméně 40 záchranářů.  

1966 - HBZS Ostrava se stala samostatným závodem OKD. 

1979 - HBZS Ostrava (včetně pracoviště v Lazích) se přestěhovala do nově 

postavených prostor v Ostravě Radvanicích, kde zůstalo sídlo společnosti dosud. 

1992 - Vyhláškou Českého báňského úřadu č. 341/1992 Sb. vstupuje v platnost 

nová právní úprava, která ruší třístupňovou organizaci báňské záchranné sluţby, 

mění ji na dvojstupňovou (RBZS - ZBZS) a původní název hlavní báňské 

záchranné stanice se mění na revírní báňské záchranné stanice. Zavádí se rovněţ 

třetí stupeň záchranářské legislativy a tou jsou Sluţební řády báňských 

záchranných stanic. 

1994 - 6. ledna 1994 vznikla samostatná akciová společnost OKD, 

Revírní báňská záchranná stanice, akciová společnost (jako jediná v ČR). 

2001 - Byl ustanoven Mezinárodní orgán pro báňské záchranářství (IMRB). 

Jedním ze zakládajících členů byla i OKD, Revírní báňská záchranná stanice, 

akciová společnost. Zákonem č. 315/2001 Sb. byl změněn zákon č. 44/1988 Sb. 

a zákon č. 61/1988 Sb. Tato změna přinesla kromě jiného i změnu názvu 

z revírních báňských záchranných stanic na hlavní báňské záchranné stanice. 

2002 - Báňská záchranná sluţba se vydáním zákona č. 206 / 2002 Sb. ze dne 

24. dubna 2002 stala jednou z hornických činností ve smyslu zákona 

č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.  

[2] 
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3.2 Legislativní rámec a organizační struktura OKD, HBZS, a.s. 

Jak bylo řečeno jiţ dříve, tak mezi hlavní úkoly BZS patří rychle a účinně zasahovat při 

záchraně lidských ţivotů a majetku v případě závaţných provozních nehod. K zajištění 

rychlé pomoci a dostupnosti BZS je na území ČR dislokováno mnoţství stanic, které 

mají svěřené obvody působnosti. Tyto stanice jsou dále rozděleny na hlavní báňské 

záchranné stanice (HBZS Ostrava, HBZS Most, HBZS Hodonín) a závodní báňské 

záchranné stanice (ZBZS). Pro správné fungování BZS je nezbytný dostatečný právní 

základ, který je upraven horním zákonem, vyhláškou o BZS a příslušnými sluţebními 

řády konkrétních stanic.   

3.2.1 Právní základy BZS 

Moderní podoba BZS, jak ji známe dnes, vychází ze zákona č. 61/1988 Sb., který byl 

změněn zákonem č. 315/2001 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě. Tento zákon, jako první v naší historii, BZS zákonně zřídil a upravil podmínky 

jejího fungování. Dále vymezil základní pojmy v hornictví, definoval hornickou činnost 

a stanovil povinnosti organizací, které takovou činnost provádějí. Také určuje 

povinnosti Českého báňského úřadu (ČBÚ), jako vrchního dozoru orgánů státní báňské 

správy. 

Dalším velmi důleţitým právním aktem je vyhláška Českého báňského úřadu  

č. 447/2001 Sb. o báňské záchranné sluţbě. Tato vyhláška stanoví rozdělení BZS na 

stanice typu HBZS a ZBZS a určuje jejich hlavní úkoly a členy sboru BZS. Dále je zde 

velmi striktně určeno, kdo se můţe stát báňským záchranářem a za jakých podmínek. 

Dalším důleţitým předpisem je vyhláška ČBÚ č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií 

v dolech a při těţbě ropy a zemního plynu, jenţ je jedním ze základních dokumentů pro 

vedoucího likvidace havárie a velitele záchranných sborů. 

3.2.2 Organizační struktura OKD, HBZS, a.s. 

Organizační uspořádání a vymezení úkolů OKD, HBZS, a.s. v Ostravě je uloţeno 

Sluţebním řádem, který vydává její ředitel. Tento řád mimo jiné obsahuje pohotovostní 

řád, poplachový řád, výcvikový řád a zásahový řád, kterými je určena organizace sluţby 

na stanici a také obecné taktické i konkrétní postupy v případě havárie v územní 

působnosti stanice. V neposlední řadě je zde podrobně popsána technika, obsazení 

vozidel a postupy při zásazích speciálních druţstev. 
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Pohotovostní sluţba na OKD, HBZS, a.s. je organizována jako nepřetrţitá týdenní 

sluţba, která začíná vţdy v pátek v 7:00 a končí opět v pátek v 7:00. Na stanici musí být 

v pohotovosti vţdy 26 záchranářů ve sloţení: 

 10 záchranářů (2 čety) ZBZS,  

 1 technik ZBZS,  

 2 mechanici ZBZS (1 s kvalifikací záchranář-mechanik),  

 7 záchranářů HBZS (pětičlenná četa a 2 záchranáři),  

 2 technici HBZS (velitel pohotovosti a jeho zástupce),  

 mechanici HBZS (s oprávněním řídit pohotovostní vozidla),  

 1 lékař – záchranář HBZS. 

[3] 

OKD, HBZS, a.s. je akciovou společnostní, jejíţ organizační struktura je dána 

společenskou smlouvou mezi HBZS, řídícími akty představenstva a ředitele, které 

jsou v souladu s vyhláškou o BZS. Jedná se o jednostupňový systém řízení, kdy 

činnost vedoucího pohotovostních sborů a vedoucí jednotlivých útvarů řídí přímo 

ředitel HBZS Ostrava (viz obrázek 1). [4] 

 

Obrázek 1 Organizační schéma HBZS Ostrava [5] 
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3.3 Zařazení BZS v rámci IZS 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů s BZS počítá v § 4, kde BZS řadí mezi ostatní sloţky integrovaného 

záchranného systému, které poskytují při záchranných a likvidačních pracích 

plánovanou pomoc na vyţádání. Tato pomoc se dle § 21 téhoţ zákona zahrnuje do 

poplachového plánu kraje na základě dohody o poskytnutí plánované pomoci na 

vyţádání. V této dohodě je obsaţen seznam osob pověřených pro zabezpečování 

pomoci a způsob jejich vyrozumění, síly a prostředky určené k poskytnutí pomoci 

a doba potřebná pro poskytnutí sil a prostředků v případě vyţádání pomoci. [6] 

Vzhledem k velkému mnoţství typů událostí, na které je BZS vybavena a vycvičena, 

by měla být základními sloţkami IZS vyuţívána zvláště při zásazích v podzemních 

prostorech, paţení a stabilizaci objektů či výkopů, detekčních a měřících pracích, 

sloţitých lezeckých činnostech, při dlouhodobých zásazích v nedýchatelném prostředí 

a také pří potápěčských pracích ve velkých hloubkách a za sníţené viditelnosti. 
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4 Přehled v oblasti požárů v podzemních dolech 

Důlní poţáry patří neodmyslitelně k hornictví jiţ od samého počátku. I navzdory všem 

snahám a veškeré prevenci k těmto poţárům poměrně často dochází a mají mnohdy 

tragický konec. Pro důlní záchranáře je zdolávání takovéto mimořádné události velmi 

náročné jak z fyzického, tak z psychického hlediska. Nejenţe jsou při samotném zásahu 

vystaveni vysokým účinkům tepla a nebezpečí výbuchu, který doprovází tlakové 

projevy, ale zároveň mohou po cestě k zásahu, či na samotném místě události, nalézat 

značně popálené či jinak zraněné osoby, kterým musí zajistit předlékařskou pomoc. 

Veškeré tyto faktory stále jen zvyšují nebezpečí, kterému jsou bánští záchranáři 

vystaveni. Jak vyplývá z tabulky (Tabulka 1), tak důlní poţáry mají nemalé zastoupení 

v celkovém počtu událostí, které eviduje ČBÚ a jsou bezprostředně řešeny BZS. 

 
Tabulka 1 Přehled počtu vybraných mimořádných událostí ohlášených ČBÚ [7] 

 

I navzdory tomu, ţe se snaţíme poučit z poţárů, které se udály v minulosti, 

a výzkum v oblasti bezpečnosti, taktiky i techniky jde neustále dopředu, stále dochází 

při hašení poţárů ke zranění a dokonce i úmrtí báňských záchranářů. Pro příklad mohu 

závažné události / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Zápary a poţáry v dole i 

na povrchu 
21 14 9 11 6 7 8 8 9 12 13 13 

Zaplynování důlních děl  2 - - - - - - 2 - - - - 

Průtrţe hornin, uhlí a 

plynů  
- - 1 - - - - - - - 2 - 

Zapálení a výbuchy CH4  

a uhelného prachu 
- 1 - 1 2 - 1 - - - - - 

Důlní otřesy  10 9 3 4 6 - 3 1 3 7 2 5 

Závaly a skluzy zemin 

(sesuvy) vč. průvalů vod 

a bahnin 

5 7 7 6 3 1 4 3 3 4 1 1 

Nehody na strojním  

a elektrickém zařízení, 

včetně zařízení svislé 

dopravy  

3 1 - 3 3 - 4 12 2 - 1 - 

Mimořádné události  

při nakládání s 

výbušninami (včetně 

vloupání a krádeţí) 

6 11 7 4 5 3 3 5 6 2 1 2 

Ostatní závaţné události 22 14 24 18 10 11 11 4 14 24 24 18 

Celkem 69 57 51 47 35 22 34 35 37 49 44 39 
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uvést výbuch v Dole Handlová na Slovensku v roce 2009, kde zemřelo 11 báňských 

záchranářů a 9 horníků, kteří společně hasili poţár. Tato událost je nadále předmětem 

sporů vzhledem k příčinám výbuchu a jiţ 6. rokem trvá soudní spor, který dosud není 

uzavřen. Pokud nahlédneme zpět do historie (viz tabulka 2), tak zjistíme, ţe tato nehoda 

je „pouze“ tragédií menšího rozsahu, oproti těm, jeţ známe z minulosti, a jednou 

z mnoha, které se v průběhu dějin udály. 

 

Tabulka 2 Důlní nehody na našem území s více jak 100 SÚ [8] 

Datum Místo Počet SÚ Příčina 

6. 3. 1885 OKR Jan 108 Exploze po trhacích pracích 

31. 5. 1892 RUD Příbram, Důl Marie 319 Exogenní - knot lampy 

14. 6. 1894 OKR Jan a František 235 Exploze po trhacích pracích 

3. 1. 1934 SHR Nelson III 142 Exploze 

7. 7. 1961 OKR Dukla 108 Exogenní - tření pásu 

 

V této kapitole uvedu příklady vybraných důlních poţárů, u kterých se pokusím 

stručně popsat příčinu jejich vzniku a samotný záchranářský zásah.  

4.1 Karvinské důlní neštěstí v roce 1894 

Doposud největší důlní neštěstí v Ostravsko-karvinském revíru se událo dne 14. června 

1894, kdy došlo na dolech Jan a Františka k výbuchu, který si vyţádal 235 obětí. [8] 

První exploze byla zjištěna ve večerních hodinách při práci v dole a měla 

za následek zvrácení směru větrání. Okamţitě byly zorganizovány záchranné práce, 

avšak záchranáři měli ke své ochraně jen kapesníky namočené v octu a zavázané kolem 

obličeje. Navzdory pouze této primitivní ochraně ihned sfárali do jámy a asi po 300 m 

objevili spoušť, kterou výbuch napáchal. Celá cesta byla zatarasena vozíky a mrtvolami 

koní a horníků. Záchranáři na místě také našli mnoho raněných, které ošetřili a dopravili 

k jámě. Jen tento první výbuch si vyţádal 129 obětí. Po více neţ hodině záchranný prací 

došlo k druhému výbuchu, který sice nebyl tak intenzivní, ale zahynulo při něm 

60 záchranářů pracujících v dole. Na povrchu byly okamţitě vytvořeny další záchranné 

oddíly k pomoci raněným. Těm se naštěstí podařilo v rychlosti vyfárat na povrch těsně 

před třetím výbuchem, který byl předznamenán velkým vývinem kouře z hlavního 

ventilátoru. I přes usilovnou práci se pod zemí stále nacházelo ještě 213 obětí. Následně 

došlo ještě ke čtvrtému a pátému výbuchu, který se obešel beze ztrát na ţivotech. 

Z důvodu vysokého nebezpečí výbuchu se záchranáři do dolu vrátili aţ v listopadu, kdy 

vyzvedli 159 těl mrtvých horníků. Vyzvednutí dalších těl bylo, z důvodu bezpečnosti 
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zasahujících, vyloučeno. Jako příčinu výbuchu vyšetřování určilo špatný postup při 

trhacích pracích. [8]  

Z hlediska BZS byla tato katastrofa důleţitá, protoţe odstartovala diskuzi týkající se 

bezpečnosti na dolech OKR. Byl vyvinut první regenerační důlní záchranný přístroj 

a také bylo vydáno nařízení ke zřízení báňských záchranných stanic na plynujících 

dolech, coţ bylo předzvěstí zaloţení BZS. [8] 

4.2 Požár na dole Bois-du-Cazier v Marcinelle (Belgie) 

Mezi jednu z nejtragičtějších důlních katastrof vyvolanou poţárem se dozajista řadí 

poţár, který vypukl na dole Bois-du-Cazier v Marcinelle v Belgii dne 8. 8. 1956. 

Černouhelný důl provozoval dvě jámy od sebe vzdálené 28 m. První jáma měla průměr 

3,16 m a byla dále prohlubována pod úroveň - 1035 m a výdušná jáma byla o průměru 

3,26 m. Tyto dvě jámy byly spolu propojeny na jedenácti patrech. Pro větrání slouţil 

hlavní ventilátor na povrchu druhé jámy a dva výpomocné ventilátory v dole. [1] 

Poţár vznikl v důsledku nedostatečné a špatné koordinace při naráţení plných vozů 

do klece v hloubce 975 m. Tím došlo k poškození potrubí se stlačeným vzduchem, které 

bylo v jámě, a zároveň potrubí s hořlavou hydraulickou kapalinou naráţecího potrubí.  

Současně byl v jámě poškozen elektrický kabel o napětí 3 kV. Důsledkem toho vznikl 

elektrický oblouk, který okamţitě inicioval hydraulickou kapalinu. [9] 

Vlivem vysoké teploty hořícího oleje (1250 °C) se oheň velmi rychle rozšířil i do 

druhé jámy po spojovací chodbě a do hodiny zachvátil téměř celý důl. Tím vznikla 

beznadějná situace, jak pro záchranáře na povrchu, tak pro 275 horníků uvězněných 

v dole. Nakonec se podařilo zachránit 13 těch, kteří se nacházeli nad místem poţáru. 

Soustavným litím vody do obou jam se podařilo utlumit intenzitu poţáru a po 5 dnech 

se podařilo vyprostit 83 obětí. Ovšem aţ po 14 dnech dosáhli záchranáři patra 1035 m 

a vyprostili zbylá těla. [9] 

Tato tragédie nám opět ukázala, jaká nebezpečí skýtá práce v dolech a jak 

nedostatečná jsou bezpečnostní a protipoţární opatření v oblasti skladování a pouţívání 

hořlavých kapalin a olejů. To donutilo Evropskou hospodářskou komisi jednat 

a uvolnila prostředky na výzkum a vývoj v této oblasti. Výsledkem bylo zlepšení 

taktiky při hašení ohňů v jámách a také vyvinutí těţko zápalných hydraulických kapalin, 

které měly členské státy legislativně zapracovat, aby byly pouţívány ve všech důlních 

dílech. [9]    
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4.3 Požár závěsné lokomotivy v lokalitě Doubrava Dolu ČSA 

Dne 15. 10. 2001 v brzkých ranních hodinách došlo k překročení havarijní meze oxidu 

uhelnatého (CO), které bylo zaznamenáno analyzátorem. Inspekční technik ihned 

povolal výjezd BZS a vzápětí bylo z dolu hlášeno, ţe se jedná o poţár závěsné 

lokomotivy. [10] 

O prvotní zásah se snaţili oba členové posádky lokomotivy pomocí hasicích 

přístrojů, kterým v zápětí přišli na pomoc tři bánští záchranáři, ale pokus o uhašení ohně 

přímým zásahem se nedařil. Na povrchu se zatím připravovaly čety BZS na zásah 

a velitel záchranných sborů se odebral na stanoviště inspekční sluţby, kde byl jen jeden 

pracovník, který organizačně nezvládal počátky řízení likvidace sám. Aţ po téměř 

30 minutách byly vydány příkazy k řešení havarijního stavu (spuštění aromatické 

signalizace, vypnutí proudu, zákaz fárání atd.). Všem 25 horníkům se podařilo opustit 

zasaţenou oblast pomocí sebezáchranných přístrojů. [10] 

Samotný zásah záchranářům komplikovaly marné pokusy napojit poţární hadice na 

důlní poţární vodovod, který musí být v dole zřízen pro případ poţáru a potřebu hašení 

vodou. [11] V potrubním řádu se totiţ nenacházela ţádná voda a lokomotiva hořela 

intenzivně jiţ hodinu. Četě se nakonec podařilo projít kolem hořící lokomotivy a napojit 

se na vodu jinde aţ po 2 hodinách poţáru. Dá se mluvit o štěstí, ţe lokomotiva nezačala 

hořet v místech s větším výskytem hořlavin a poţár se dále nerozšířil. Vyšetřování 

ovšem prokázalo, ţe samotný poţární vodovod neodpovídá poţadavkům předpisů 

a v samotné oblasti byl v havarijním stavu. I přes tuto skutečnost byly uváděné zápisy 

z kontrol techniků v pořádku a vykazovaly řádný stav. [10]  
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5 Organizační struktura, taktika práce a vybavení čety 

Organizace a taktika práce v četě je souhrnem mnoha nařízení, právních aktů a kapitol 

ve sluţebních řádech příslušných stanic, které kladou za cíl minimalizovat rizika 

spojená se záchranářskými zásahy v dolech a snaţí se zajistit co nejvyšší míru 

bezpečnosti a jistoty jak pro záchranáře, tak pro zachraňované. Tento souhrn je 

výsledkem dlouhodobých zkušeností, poznatků a stále probíhajícího výzkumu v oblasti 

bezpečnosti v hornictví.  

Tyto předpisy a „doporučení“ však zdaleka nemohou obsáhnout celé spektrum 

situací, které se mohou stát v průběhu zásahu, a záleţí poté na zkušenostech 

a znalostech všech zúčastněných, aby se jim vzniklý problém podařilo úspěšně vyřešit. 

Jelikoţ se většina situací dynamický vyvíjí, lze pouţít také termín dynamické 

rozhodování, tedy takové, které je prováděno v situaci značně závislé na čase, kdy je 

potřeba skloubit více informací dohromady a nejlépe vytvořit rozhodnutí ještě před tím, 

neţ vyvstane jejich potřeba. Tato rozhodnutí, která jsou prováděna ve značném spěchu 

a improvizovaně, a zvláště pak ta, která nemají dostatečnou oporu v legislativě, kladou 

velmi vysoké poţadavky na kvalifikaci a zkušenosti velitelů. [12] 

5.1 Základní organizace a taktika čety 

Základní organizaci a taktika čety u zásahu stanoví vyhláška Českého báňského úřadu 

č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné sluţbě. Dle § 39 této vyhlášky je četa: 

 Nejmenší jednotkou báňských záchranářů, která zasahuje v dýchacích 

přístrojích. Tříčlenná četa můţe nastoupit do zásahu jen ve výjimečných 

případech. 

 Velitel báňského záchranného sboru provede rozdělení záchranářů do čet, 

vede evidenci těchto čet a vydá pro kaţdou četu před zahájením zásahu 

písemný příkaz. 

 Při zásahu v nedýchatelném prostředí má záchranář nasazen dýchací přístroj 

s připojenou maskou. 

 Příkaz k pouţití dýchacích přístrojů dává četař. Jestliţe se báňský záchranář 

domnívá, ţe je pouţití tohoto přístroje nezbytné, tak je oprávněn ho pouţít 

i bez příkazu četaře. 

 Při zásahu ve ztíţených mikroklimatických podmínkách a v nedýchatelném 

prostředí je nutné, aby na povrchu bylo v záloze připraveno minimálně stejné 
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mnoţství čet, jako je v zásahu. Tohle se nemusí dodrţet při zásahu na 

záchranu lidského ţivota, nicméně záloţní čety je nutné neprodleně zajistit. 

 Pokud je při zásahu menší viditelnost neţ 1 m četař zajistí, aby byli 

záchranáři mezi sebou pospojování lanky. 

[13] 

Základní jednotkou čety je báňský záchranář, který je podřízen svému  

veliteli – četaři. Četař je zodpovědný za bezpečnost členů čety a za správné splnění 

zadaného úkolu. Mezi základní úkoly četaře patří: 

 nepřipustit rozdělení čety s výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí 

z prodlení při záchraně lidských ţivotů, 

 jmenovat svého zástupce, 

 jít jako první v případě, kdyţ četa postupuje vpřed a jako poslední, kdyţ 

postupuje vzad, 

 kontrolovat vhodnost a úplnost výstroje záchranářů včetně dýchacího 

přístroje, 

 pravidelně kontrolovat chemické sloţení ovzduší a teplotu, 

 organizovat veškerou činnost čety na místě zásahu, 

 určovat nasazení dýchacích přístrojů a průběţně kontrolovat jejich stav. 

[1] 

Přesné sloţení čety závisí vţdy na úkolu, který má četa vykonat. Četařem by měl 

být v zásadě vţdy zkušený technik a zbývající záchranáři by měli vţdy mít znalosti 

o všech hlavních hornických profesích. Dále je vhodné, aby pro libovolný úkol byli 

v četě přítomni aspoň dva havíři. Také by zde nemělo být více nováčků neţ jeden. [1] 

5.2 Technické vybavení čety 

Základní vybavení čety, která má nastoupit do zásahu, je uvedeno  

v příloze č. 1 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné 

sluţbě. Další vybavení čety určuje sluţební řád HBZS a také je četa dovybavena 

prostředky, které jsou potřebné pro splnění daných úkolů. O těchto změnách ve 

vybavení rozhoduje velitel báňského záchranného sboru. 

Základní vybavení čety pro provedení zásahu v nedýchatelném prostředí za pouţití 

kyslíkových dýchacích přístrojů tvoří: 

 Pro kaţdého člena čety: 
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- dýchací přístroj s maskou (popř. i s ústenkou), 

- rezervní láhev stejného typu, jako v dýchacím přístroji (popř. i pohlcovač),  

- příslušný pracovní oděv, včetně spodního prádla, obuvi a přilby s osobním 

důlním svítidlem, 

- pro četaře a jeho zástupce osobní hodinky. 

 Pro četaře četařská brašna, která obsahuje nejméně: 

- základní klíče k pouţitým dýchacím přístrojům, 

- přídavnou trubičku pro zavedení kyslíku do uzavřeného okruhu dýchacího 

přístroje, 

- nůţ, izolační pásku, zápisník, tuţku, křídu, metr, hasák, 

- důlní teploměry, 

- osobní hygrometr určeného typu (měřič teploty a vlhkosti), 

- potřebné tabulky (zásah v CO, zásah ve ztíţených podmínkách), 

- pět spojovacích lanek o délce 1 aţ 1,5 m s karabinami, 

- zásahovou telefonní stanici ZR 1. 

 Měřící a detekční technika: 

- interferometr a přístroj pro měření koncentrace očekávaných plynů. 

 Příruční lékárnička, 

 záchranářský telefon, 

 sebezáchranný přístroj s ochrannou dobou 50 minut.   [4] 

V případě nebezpečí výbuchu nebo prošlehnutí je nezbytnou součástí vybavení 

záchranáře také tzv. protišlehový oděv s kuklou z materiálu nomex a kevlar. Další 

potřebné vybavení, včetně záloţních kyslíkových lahví, pohlcovačů, zdravotnického 

vybavení a týlového zabezpečení by mělo být připraveno na základně. [4] 
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6 Taktika zdolávání požárů v hlubinných dolech 

a podzemních objektech 

Poţár je kaţdé neţádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo 

zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo ţivotním prostředí a neţádoucí 

hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo ţivotní prostředí 

bezprostředně ohroţeny. [14] Ţádným preventivním opatřením nelze zcela zajistit, aby 

k takovýmto poţárům nedocházelo, a proto je třeba neustále zlepšovat a rozvíjet taktiku 

hašení poţárů a jejich zdolávání. Při veškerém hašení se v podstatě snaţíme o omezení 

nebo zabránění přístupu kyslíku na poţářiště a jeho ochlazení na teplotu niţší neţ je 

teplota hoření. 

V důlním prostředí se můţeme setkat jak s endogenními, tak s exogenními poţáry. 

Exogenní poţáry neboli poţáry z vnějších příčin vznikají nejčastěji třením, nesprávným 

pouţíváním otevřeného ohně, trhacími pracemi atd. Jejich nebezpečí spočívá hlavně 

v tom, ţe jejich průběh je většinou velmi rychlý a produkují značné mnoţství toxických 

látek. Naproti tomu důlní poţáry z vnitřních příčin, tedy endogenní, jsou 

charakterizovány pomalým a postupným průběhem zahřívání a rozvoje. Často se nám je 

podaří zjistit, ještě před samotným vznikem, detektory oxidu uhelnatého. Tyto poţáry 

jsou způsobeny samovznícením uhlí, jeţ provází několik vědeckých teorií. Jako 

nejpravděpodobnější se jeví teorie oxidace, která probíhá jiţ při niţších teplotách 

a s rostoucí teplotou se zrychluje. Uhlí exotermně reaguje se vzdušným kyslíkem, 

přičemţ se uvolňuje teplo a oxidační produkty. Vnitřní teplota nad 55 °C se jiţ povaţuje 

za nebezpečnou a hrozí při ní vznícení uhlí. [15] Důlní poţáry lze zdolávat buď přímým 

zásahem, který je zaloţen na okamţitém účinku hasebních prostředků na poţár nebo 

nepřímým zásahem, který zabraňuje přístupu vzduchu na místo poţářiště 

(např. uzavíráním hrázemi). Kaţdý tento způsob s sebou nese určitá charakteristická 

rizika, má své výhody a nevýhody. Postupy při zdolávání těchto poţárů stanoví 

vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb. a sluţební řády stanic. 

6.1 Zajištění požární ochrany v hlubinných dolech 

Povinnost hasit poţár uloţená kaţdému, kdo jej zpozoroval, není jen planým předpisem. 

Je dána tím, ţe v prvotní fázi rozvoje je hašení většinou ještě lehce zvládnutelné 

i s improvizovanými prostředky a základními znalostmi. Uplynulý čas, neţ se záchranné 

sloţky dostanou na místo, můţe být mnohdy rozhodujícím faktorem mezi zdoláváním 
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malého důlního poţáru a těţko zvládnutelného ţivlu. Proto je osobní odvaha, nasazení 

a umění rychlého rozhodování základním předpokladem pro vykonávání hornického 

povolání. Základní podmínky pro zvládnutí prvotního poţárního zásahu a zajištění 

poţární ochrany v dolech stanoví vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci a vyhláška ČBÚ č. 2/1994 Sb., důlní poţární vodovod. 

Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci nám kromě 

jiného, jako například bezpečnosti při pouţívání otevřeného ohně v podzemí, stanoví 

také rozmístění a počty přenosných hasicích přístrojů (dále jen PHP), aby se kaţdý 

zaměstnanec při zjištění nebezpečí pokusil tento stav napravit nebo přivolat pomoc. 

Dále je zde určeno, ţe ve všech provozovnách nebo před vstupy do nich, u kaţdého 

stacionárního strojního zařízení (kromě zařízení se vzduchovým pohonem) a v dalších 

místech, kde je nebezpečí vzniku poţáru, musí být umístěny PHP. V dílech, kde se 

pouţívají pásového dopravníky, musejí být PHP umístěny kaţdých 50 m. [16] 

Vyhláška ČBÚ č. 2/1994 Sb., důlní poţární vodovod určuje parametry a technické 

poţadavky pro zajištění dostatečného průtoku a tlaku pro hašení poţárů. Na všech 

důlních dílech musí být tento vodovod zhotoven z ocelových trub a musí zajišťovat 

dodávku vody minimálně 400 l/min při hydrostatickém přetlaku na konci potrubí min. 

0,4 MPa, coţ odpovídá tlaku potřebnému na zásah jednou proudnicí  

C 52. Na plynujících dolech II. třídy nebezpečí musí být zajištěna dodávka vody 

minimálně 900 l/min za stejného přetlaku. Dále tato vyhláška určuje umístění odboček 

pro připojení poţárních hadic, uzavíracích armatur a umístění hydrantových skříní, 

které musí obsahovat 3 ks hadice „C“, 1 ks hákový klíč na spojky a šroubení, 5 ks 

objímky na hadice a proudnici clonovou nebo mlhovou. [11] 

6.2 Zdolávání požárů přímým zásahem 

Pokud se jedná o přístupný poţár, tak nám sluţební řád jasně stanoví, ţe se hašení 

provádí vţdy přímým zásahem dostupnými hasebními prostředky z návětrné (vtaţné) 

strany, způsobem, který velitel na místě zásahu uzná jako nejvhodnější, nejúčinnější 

a nejbezpečnější vzhledem k místu vzniku, charakteru, rozsahu a rychlosti šíření poţárů. 

Přitom je třeba vţdy dbát zvýšené bezpečnosti a souběţně připravovat záloţní opatření, 

jako je kladení rezervních hadicových tahů a postupné prostorové uzavření ohroţené 

oblasti. [4] 
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6.2.1 Hašení pomocí přenosných hasicích přístrojů 

Jak uţ bylo zmíněno, tak okamţitý zásah za pouţití jednoduchých hasicích prostředků, 

ke kterým PHP patří, je hlavně v prvotní fázi poţáru nejúčinnější a vzhledem k jejich 

rychlé dostupnosti se jeví jako rozhodující okamţik vzhledem k dalšímu rozvoji poţáru. 

V dolech OKR jsou pouţívány hasicí přístroje pěnové, sněhové i práškové. [1] 

Princip hašení pěnovými přístroji spočívá ve vytvoření ochranného filmu na povrchu 

materiálu a tím k oddělení hořlavého materiálu od plamene (izolační efekt) a zabránění 

přístupu kyslíku (dusivý efekt) a částečně také sniţováním teploty hořlavé látky 

a zpomalováním teploty hoření (chladící efekt). [17] Tyto přístroje jsou vhodné pro 

hašení pevných látek (uhlí, uhelný prach atd.) a některých hořlavých kapalin. Nelze je 

pouţívat pro hašení elektrických spotřebičů a elektroinstalace, které jsou pod napětím. 

Sněhové hasicí přístroje fungují na principu vytěsnění kyslíku z prostoru poţářiště 

a vytvoření inertní atmosféry. Chladící účinek CO2 je zanedbatelný. Hasící koncentrace 

je značně závislá na druhu hořícího materiálu. Obecně lze říci, ţe se pohybuje mezi  

30 – 50 % obj. a toho je těţké dosáhnout ve velkých prostorech. Proto jsou vhodné pro 

hašení elektrických skříní (je elektricky nevodivý), prostory pod kryty strojů atd. Jeho 

účinek je také velmi vysoký při hašení hořlavých kapalin a plynů. Oxid uhličitý je sám 

o sobě velmi málo toxický, ale mezi hlavní nebezpečí, které plyne z jeho používání, 

patří udušení. Při koncentraci 3 % obj. – 4 % obj. ve vzduchu se zrychluje dýchání 

a můţe způsobit bolest hlavy. Ale při koncentraci asi 20 % obj. ve vzduchu – a to je 

o 10 % méně neţ je účinná hasební koncentrace – následuje smrt v průběhu 20 - 30 min. 

Na to je třeba pamatovat a při hašení pouţívat předepsané ochranné pomůcky. [17] 

Sněhové přístroje se nedoporučují pouţívat při hašení pevných látek, kde je velké 

mnoţství malých prachových částic. Mohlo by dojít k přenesení poţáru do jiných míst 

nebo dokonce vytvoření výbušné koncentrace a následnému výbuchu.  

Práškové hasicí přístroje jsou pouţitelné pro široké spektrum hořících látek. Jako 

nejvhodnější se jeví jejich pouţití pro hašení elektrických zařízení pod napětím 

a hořlavých kapalin. Hasební efekt je dusivý a práškový oblak částečně vytváří ochranu 

proti tepelnému záření. Nejsou toxické ani při rozpadu vlivem poţáru a nezpůsobují 

škody jako voda. Nevýhodou ovšem je, ţe nemají chladící efekt, coţ způsobuje 

nebezpečí opětovného vzplanutí ohně. Je proto vhodné je kombinovat s jinými druhy 

hasidel (např. pěna). 
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Jedním s nejdůleţitějších předpokladů úspěšného hašení je především dodrţení 

správných taktických zásad a zvládnutí techniky pouţívání přístroje. Proto musí být 

kaţdý pracující v dole neustále seznamován s jejich uvedením do provozu a pouţitím. 

Zásady hasebního postupu při pouţití PHP: 

1. k poţáru přistupujeme vţdy z návětrné strany, 

2. hasíme vţdy od okrajů poţárů a pomalu směřujeme k jeho ohnisku, 

3. neustále zajišťujeme přísun další PHP, 

4. okamţitě informujeme o vzniku poţáru a v průběhu hašení se stále snaţíme zajistit 

další účinnější prostředky.  

[1] 

6.2.2 Hašení vodou 

Stejně jako na povrchu, tak i v dolech je nejvhodnějším a nejpouţívanějším hasivem 

voda. Její univerzálnost spočívá hlavně v dostupnosti, nízké ceně a také ji lze, i ve 

sloţitém důlním prostředí, dopravit téměř kamkoliv pomocí důlního poţárního 

vodovodu. Voda působí na poţářiště především chladícím účinkem (odebíráním tepla) 

a z části také dusivým a zřeďovacím efektem vodní páry. Pomocí speciálních nebo 

univerzálních proudnic ji pro hašení lze pouţít prostřednictvím plného proudu, 

roztříštěného proudu, vodní mlhy nebo vodní clony. Je tedy pouţitelná jak pro poţární 

útok, tak pro ochranu zasahujících. V důlním prostředí se nedoporučuje pouţívání 

plného proudu kvůli jeho vysokému tlaku na hrdle proudnice, který můţe při 

neopatrném zacházení vyvolat zával nebo provalení hořícího uhlí. [1] 

Samozřejmě má i voda, stejně jako ostatní hasiva, některá omezení a pravidla, která 

je potřeba dodrţovat pro bezpečné hašení. V důlních podmínkách vodou nelze hasit 

elektrická zařízení pod proudem. I navzdory tomu, ţe probíhá intenzivní výzkum hašení 

elektrických zařízení pomocí vody, kde se určují bezpečné vzdálenosti a tlaky, tak 

v důlních podmínkách nelze vţdy tato kritéria dodrţet a vysoká elektrická vodivost 

vody, zvláště té uţitkové, která se pouţívá v poţárních vodovodech, je přímým 

ohroţením zasahujících. [1] 

Dalším rizikem pro zasahující záchranáře je paradoxně vysoký chladící efekt vody, 

který se v místě poţáru projevuje extrémně vysokým výparným teplem. V praxi to 

znamená, ţe z jednoho litru vody vznikne asi 1700 l vodní páry. To představuje pro 

zasahující značné riziko v podobě opaření a výrazného zhoršení viditelnosti a orientace. 

Zvláště se to projeví při pouţití roztříštěného proudu, kdy se voda aplikuje plošně na 
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hořící látku a vzhledem k menší velikosti kapek dochází k rychlému odvodu tepla, to 

má však za následek vysoký vývin páry. [17] 

Sluţební řád v taktice pro likvidaci přístupných poţárů udává, ţe je kaţdý poţár 

nutno hasit postupným ochlazováním od jeho okrajů směrem do středu. [4] Tohle 

opatření má sníţit riziko disociace (termického rozkladu) vody na horkých površích. 

Tento rozklad probíhá při dopadu vody na hořící materiál (např. uhlí, ocelové výztuţe, 

kovy) aţ při teplotách nad 2000 °C, kdy se voda rozkládá na výbušný vodík a kyslík, 

který se oxiduje. [17] 

Všechna tato rizika se bánští záchranáři snaţí omezit intenzivním výcvikem ve 

cvičných štolách, avšak taktické postupy s pouţitím jednoduchých hasebních metod 

a armatur se v dnešní době jeví jako nedostatečné. Je zapotřebí vyzkoušet účinnost 

nových metod hašení vodou s pouţitím smáčedel nebo hašení pomocí 3D mlhy, aby 

zásahy proti ohni byly ještě efektivnější a hlavně bezpečnější. 

 

6.2.3 Hašení vodou se smáčedlem 

Smáčedla jsou látky, které jiţ při malých koncentracích sniţují povrchové napětí vody 

a zvyšují smáčivost. Přimísením 1 % smáčedla v roztoku se značně sníţí potřebné 

mnoţství vody na hašení a dochází k rychlejší likvidaci ohně. Při hašení poţáru 

ţhnoucích látek je zapotřební ohnisko poţáru nejprve ochladit prvotním zásahem, kde 

poté roztok snáze vniká. V případě hašení rozţhaveného ohniska, kdy se většina vody 

ihned po dopadu vypaří, nemá jejich pouţití ţádný smysl. Smáčedla mají také 

schopnost potlačovat vývin kouře, čímţ podstatně zvyšují viditelnost a orientaci v místě 

zásahu. Jako velmi vhodné se jeví jejich pouţití při hašení poţárů dřevitého a uhelného 

prachu, gumy, rašeliny, hořlavých kapalin atd. [18] 

V důlním prostředí se jako nejvhodnější jeví pouţití proudnice se zásobníkem na 

tuhé smáčedlo (Obrázek 2), kdy při hašení dochází k postupnému uvolňování smáčedla 

z kartuše. Kartuše jsou vyměnitelné a existuje jich několik druhů. Lze je tedy vyuţívat 

jak na poţáry hořlavých kapalin, kdy je zapotřebí větší napěnění a vytvoření 

ochranného filmu na hladině, tak pro hašení tuhých látek a sypkých hmot, kde klademe 

důraz na pronikání roztoku dovnitř hořícího materiálu a sníţení spotřeby vod. Dle 

převaţujícího charakteru moţných hořících látek by bylo vhodné tyto kartuše předem 

osazovat na proudnice. 
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6.2.4 Hašení vodou za použití 3D mlhy 

Hašení 3D vodní mlhou je moderní a progresivní metoda vyvinuta ve Švédsku, která se 

běţně pouţívá ve vyspělých zahraničních státech a pomalu proniká i do podvědomí 

jednotek poţární ochrany v ČR. Jedná se v podstatě o aplikace krátkých pulzů vodní 

mlhy do prostoru horkých plynů nad místo poţáru, kde dojde k ochlazení a zředění 

zplodin. 

K úspěšné aplikaci této metody je zapotřebí mít kombinovanou proudnici, která je 

běţně ve výbavě HZS ČR. Touto proudnicí je třeba aplikovat krátké pulsy (cca 0,5 – 1s) 

do prostorů horkých plynů nad místo poţáru. Optimální úhel výstupního kuţele vody by 

měl být 60° a úhel mezi stropem a osou namířené proudnice by měl být 45° (viz 

obrázek 3). Takto docílíme, ţe voda není odpařována od konstrukcí, ale pouze 

v prostoru horkých plynů. [20] Při správně provedené technice zůstává kapka ve vznosu  

po dobu 3 – 4 s. [21] 

 

Obrázek 3 Taktika hašení 3D vodní mlhou [22] 

 

Obrázek 2 Proudnice se zásobníkem na tuhé smáčedlo Rambojet 02 [19] 
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Tato metoda je hasiči pouţívána při hašení poţárů v uzavřených prostorech a, dle 

mého názoru, je pouţitelná a vhodná i pro aplikaci v hlubinných dolech. Její nespornou 

výhodou je moţnost vyuţití jak k poţárnímu útoku, kdy se lze dostat velmi rychle 

a relativně bezpečně aţ k ohnisku poţáru, tak poţární obraně, kdy vytvořenou vodní 

clonou zajistíme ochranu pro případný ústup. 

Správné zvládnutí této techniky je ovšem podmíněno intenzivní teoretickou 

přípravou a opakovaným výcvikem, který by báňští záchranáři museli provádět ve 

cvičných štolách. Zvláště těţké je v kritických situacích přesné a jisté ovládání 

proudnice, které je rozhodující pro zajištění bezpečnosti, efektivnosti hašení a také pro 

odbourání stresu a dodání sebedůvěry všech zasahujících. 

6.2.5 Hašení za použití pěny 

Na rozdíl od zásahů na povrchu se v důlním prostředí s pouţitím pěny můţeme 

setkat pouze zřídkakdy. Přitom pěny jsou velmi účinné při hašení ţhnoucích pevných 

látek i hořlavých kapalin. V báňské praxi se vyuţívá středních a lehkých 

vzduchomechanických pěn nebo inertních pěn, kdy se, kvůli zvýšení dusivého účinku, 

vhání do pěnotvorného roztoku místo vzduchu dusík. Jeden ze způsobů dopravy pěny 

na místo poţáru je nasávání pěnidla na povrchu do válce, který je opatřen jemnými síty, 

a poté je pomocí hadic dopravována aţ na místo poţáru. Dalším způsobem je 

dopravování lehké pěny pomocí důlních větrů. Takto ji lze dopravit aţ do vzdálenosti 

1500 m. Mezi výhody pěny patří, ţe působí dusivým účinkem, který je ještě umocněn 

pouţitím dusíku, a také má částečný chladivý účinek projevující se hlavně při rozpadu 

pěny. Mezi nevýhody můţeme zařadit její špatnou dopravitelnost a postupnou 

degradaci. [1]  

Jak zde jiţ bylo několikrát zmíněno, tak mezi nejúčinnější zásahy patří ty, které jsou 

provedeny okamţitě po prvním zpozorování poţáru samotnými pracovníky dolu. 

Takovýto zásah je proveditelný, pouze pokud by byla zásoba pěnidla připravena 

k zásahu přímo na místě. K tomu jsou určeny proudnice na střední pěnu s integrovanou 

nádrţkou na pěnidlo, které jsou rozměry menší neţ klasické proudnice na střední pěnu 

a také je s nimi velice jednoduchá manipulace. Jako příklad uvádím proudnici Pelikán 

(Obrázek 4). Tato proudnice má nádobku na pěnidlo o objemu 2 litry, pracovní 

tlak 3,5 – 4 bary, dostřik pěny je 3 – 4 m a výrobce uvádí dobu hašení 1,5 – 2 min. 

Výhodou je hmotnost pouze 1,5 kg a rychlost výměny nádobky (cca 30 s). [23] 
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6.2.6 Hašení za použití inertního plynu 

Inertními plyny (N, CO2, paroplynové směsi) lze poţár uhasit nebo alespoň utlumit 

pouze tehdy, jsme-li schopni zajistit nepřetrţitou dodávku tohoto plynu do větrního 

proudu alespoň v takovém mnoţství, aby koncentrace kyslíku před místem hoření klesla 

pod 8 % obj. [1] 

První tuzemskou zkušeností s pouţitím inertního plynu byl zásah na Dole Doubrava 

OKR v roce 1949, kde došlo k explozi, která propukla v poţár doprovázený dalšími 

výbuchy v průběhu uzavírání. Bylo tedy rozhodnuto o uzavření dolu na povrchu 

a z Moravských dusíkáren byla na místo přemístěna kryogenní dusíková výrobní 

jednotka. Samotná inertizace trvala zhruba měsíc a do dolu bylo během ní vpraveno asi 

5 miliónů m
3 

dusíku. [24] Čistě přímé zásahy pomocí inertního plynu jsou značně 

komplikované a velmi závislé na rychlosti přípravy a podmínkách zásahu. V podstatě se 

dá říci, ţe tyto zásahy lze zasadit na samou hranici mezi zásahy nepřímé, 

resp. kombinované. V současné době se dusík od výrobce na místo přepravuje 

v tlakových láhvích, v soupravách tlakových láhví nebo dálkovým rozvodem, jak je to 

v případě dolů OKR. [1] 

6.3 Zdolávání požárů nepřímým zásahem 

V dolech se samozřejmě setkáváme i s poţáry, které nelze uhasit přímým zásahem nebo 

jsou pro tento zásah nepřístupné. V takovém případě je nutno okamţitě přistoupit k 

prostorovému uzavírání těchto míst. To má za následek zabránění přístupu kyslíku do 

místa poţářiště a šíření zplodin hoření do ostatních důlních děl. Je důleţité říci, ţe 

s přípravou na uzavírání místa poţáru je nutno započít co nejdříve a nespoléhat na 

Obrázek 4 Proudnice na střední pěnu PELIKÁN [23] 
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úspěšné provedení přímého zásahu. Místa uzavírání jsou předem určena havarijním 

plánem, avšak konkrétní podmínky je zapotřebí vţdy podřídit aktuální situaci. Hráze 

musejí být opatřeny průlezy pro moţnosti dalšího zásahu, jako je napouštění inertních 

plynů, a také místy pro odběr vzorků důlního ovzduší. Dle Sluţebního řádu 

HBZS Ostrava [24] musejí být všechny uzavírací hráze poţářišť na dolech OKR 

v konečné podobě provedeny jako výbuchovzdorné. Nepřímým (pasivním) zásahem je 

uzavírání místa poţáru nazýváno, protoţe úplné uhašení poţáru se prodluţuje na 

dlouhou dobu a je ovlivněno především přístupem kyslíku k poţářišti. [1] 
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7 Teoretický základ experimentu a návrh postupu měření 

Mezi jedno z největších a také nejdiskutovanějších rizik při hašení důlních poţárů 

přímým zásahem patří bezesporu disociace neboli termický rozklad vody na ţhavém 

povrchu. Při špatně provedeném zásahu a kontaktu vody s vysoce rozţhaveným 

povrchem, jakým mohou v případě důlních poţárů být nejčastěji uhlí a ocelové výztuţe, 

můţe dojít k rychlému odpaření vody a látky, které vznikly vlivem disociace, mohou 

zapříčinit moţnou explozi. Obecně lze říci, ţe tento jev je v běţné praxi zanedbatelný 

a při teplotách do 1500 °C se rozloţí asi 0,2 % vody (Tabulka 3). Naplno se disociace 

projevuje aţ při teplotách nad 2000 °C. [17] 

 

V případě přímého hašení rozţhavené ocelové výztuţe vodou můţe dojít k jejímu 

zborcení vlivem teplotního šoku a také ke vzniku vysoce výbušného plynu dle rovnice: 

Fe + H2O → FeO + H2  (1)  [23] 

Pokud bychom hnali vodu (popř. vodní páru) přes rozţhavené uhlí, vzniká jedovatý 

a výbušný vodní plyn dle rovnice: 

C + H2O → CO + H2  (2)  [23] 

Tento plyn je směsí 50 % obj. vodíku a 40 % obj. oxidu uhelnatého. Obsahuje také 

menší mnoţství metanu, oxidu uhličitého, dusíku a těţkých uhlovodíků. [23] 

 

Pro výpočet mezí výbušnosti vzniklé směsi, pokud jsou známy meze výbušnosti 

jednotlivých sloţek, je vhodné vyuţít Le Chatelierovo pravidlo: 

𝐿 =  
100

 
𝑝𝑖
𝐿𝑖

+
𝑝𝑖𝑛
100

×𝑘
         %   (3)  [24] 

kde pi je objemové procento sloţky i ve směsi, Li – mez výbušnosti sloţky 

i v objemových procentech, pin je objemové procento inertní sloţky ve směsi. Pouţívá 

se, kdyţ je obsah inertní sloţky ve směsi větší neţ 50 %. Korekční koeficient  

k = -0,4 pro dolní a k = 1,3 pro horní mez. Do vztahu je nutno dosazovat vţdy stejné 

meze, a to buď dolní, nebo horní. [24] Pravděpodobnost, ţe dojde k termickému 

Teplota (°C) 700 1000 1500 2000 2500 2700 3000 3200 3500

Stupeň 

disociace (%)
0,00003 0,003 0,2 2 9 15 20 40 60

Tabulka 3 Závislost stupně disociace vody na teplotě při normálním tlaku [17] 
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rozkladu vody a vzniku těchto plynů, je ve skutečnosti nízká. Dle různých slovníků 

a zdrojů je teplota hoření uhlí 680 aţ 1530 °C a teplota tání ţeleza okolo 1530 °C. Lze 

předpokládat, ţe při teplotě varu ţeleza, která je asi 3000 °C, bude takto zasaţené místo 

zcela nedostupné z důvodu vysokých teplot a moţného závalu způsobeného zhroucením 

ocelových výztuţí. [5] 

Z uvedených teplot tedy vyplývá, ţe při běţném důlním poţáru by mělo docházet 

k disociaci vody pouze výjimečně a v poměrně malém mnoţství. Závislost stupně 

disociace vody na teplotě je znázorněna v Grafu 1. 

 

Graf 1 Stupeň disociace vody v závislosti na teplotě požáru 

 

I navzdory tomu, ţe pravděpodobnost termického rozkladu vody a následného 

vzniku vodního plynu v podmínkách důlních poţárů není vysoká, nelze tohle riziko brát 

na lehkou váhu a je důleţité správně volit taktiku hašení poţáru. Nesmí se však stávat, 

aby v případě tragické události s úmrtím záchranářů a následného soudního sporu, bylo 

případné vyšetřování příčiny výbuchu zjednodušováno na špatně zvolený taktický 

postup zasahujících záchranářů, kteří nedodrţeli podmínky bezpečnosti při hašení, díky 

čemuţ došlo k výbuchu produktů vzniklých disociací. 

Při svém experimentu se zaměřím na moţnost disociace vody na rozţhaveném uhlí 

a oceli, podmínky vzniku vodního plynu a výbušných koncentrací vzniklých produktů 

a na omezení těchto rizik při pouţití hašení za pomocí roztříštěného proudu, vodní mlhy 

a smáčedla. Také budu sledovat pokles teplot zkušebních vzorků, v závislosti na 
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pouţitém hasivu a stylu hašení, kde se pokusím vyhodnotit jejich účinnost a vhodnost. 

Díky lepšímu odvodu tepla pomocí drobnějších kapek a také sníţením povrchového 

napětí vody smáčedlem předpokládáme, ţe hašení vodní mlhou a směsí vody a pěnidla 

bude vést k rychlejšímu poklesu teploty poţářiště a ke sníţení spotřeby vody ve 

srovnání s pouţitím kompaktního vodního proudu. 
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8 Experimentální část 

8.1 Ověření rizika hašení látek o vysokých teplotách z hlediska možné 

disociace vody 

Abychom mohli ověřit disociaci vody v laboratorních podmínkách, tak je zapotřebí 

zařízení, které je schopno vytvořit teplotu nad 1000 °C. Zároveň musí být přístupné 

natolik, abychom do něj mohli vloţit vzorek aţ při dosaţení poţadované teploty, aby za 

dobu nahřívání nedošlo k pozvolnému shoření látky a také zajistit okamţitou aplikaci 

vody, která má simulovat hašení. 

K tomuto experimentu jsem vyuţil přístroje zvaného Marsova pec, u kterého lze 

dosáhnout teploty okolo 1300 °C. Jedná se o elektricky vytápěnou pec, skrz niţ vede 

keramická trubice, která je vyhřívána ve svém středu pomocí topných těles. Do této 

trubice jsem vloţil keramickou vaničku o objemu cca 2 ml se zkoušeným vzorkem, 

kterou jsem pomocí drátu dopravil do jejího středu. Na drátu byla zároveň přichycena 

kovová trubička napojená hadičkou na injekční stříkačku, k provedení simulovaného 

hašení (Obrázek 5). 

 

Obrázek 5 Vkládání vzorku do Marsovy pece (foto autor) 
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Cílem tohoto pokusu bylo prokázat nebo vyvrátit vznik vodíku, jako důkaz disociace 

vody, a jiných výbušných plynů, zvláště pak CO, které by mohly ohrozit zasahující 

hasiče. Jelikoţ jsem předpokládal, ţe při uvolnění vodíku by došlo k jeho okamţitému 

spálení a detekce by tudíţ nebyla moţná, tak jsem tento pokus prováděl dvakrát, pro 

kaţdou ze zkoumaných látek (uhlí a ocel), vţdy při rozdílném sloţení okolního 

prostředí.  

Cílem prvního pokusu bylo zjistit přítomnost hořlavých a vybuchujících plynů 

(H2 a CO) a jejich koncentraci ve spalinách. Abych zvýšil pravděpodobnost detekce 

vodíku a omezil na minimum jeho okamţité spalování, vháněl jsem jedním koncem do 

trubice plynný dusík a tím vytvořil částečně inertní atmosféru. Druhým pokusem jsem 

chtěl ověřit pouze moţnou explozi výbušných plynů. Tento pokus jiţ probíhal jen za 

přístupu okolního vzduchu. 

Samotná detekce byla provedena na přístroji TESTO 350 XL, který je schopen 

kontinuálně s měřícím krokem 1 s detekovat vznikající spaliny a okamţitě je ukládat do 

počítače. TESTO 350 XL je zároveň vybaven měřící sondou, kterou se mi podařilo 

umístit přímo do opačného konce keramické trubice, neţ jakým jsem vstřikoval vodu, 

a tím se pokusit o co moţná nejpřesnější měření.  

8.1.1 Zkoumaný vzorek – hnědé uhlí 

Při první pokusu jsem do keramické vaničky vloţil 1,2 g hnědého uhlí a pomocí drátu 

společně s hadičkou vody za stálého přívodu dusíku posunul do středu Marsovy pece 

vytopené na 1350 °C. Tato teplota byla zjištěna pomocí kalibrovaného termočlánku. 

Okamţitě po vloţení zkoumaného vzorku započalo měření pomocí sondy přístroje 

TESTO 350 XL a po 5 vteřinách došlo k aplikaci vody na vzorek. Při vloţení vaničky 

do pece nastalo okamţitému uvolňování spalin z ţhnoucího uhlí a po aplikaci vody 

k rychlému uvolňování páry. Celkové měření probíhalo 40 s a původní počáteční 

koncentrace vzdušného kyslíku byla 21 %. 
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Z grafu (Graf 2) je patrné, ţe při aplikaci dusíku samozřejmě došlo k vytlačení 

vzdušného kyslíku a ke sníţení jeho koncentrace. Zároveň se při hoření vzorku a jeho 

následném hašení uvolňoval oxid uhelnatý (CO), který jsem detekoval v maximálním 

mnoţství 7,83 %. Dále se podařilo změřit oxid uhličitý (CO2) v maximální koncentraci 

8,75 %, který vznikl hořením CO dle rovnice:  

2 CO + O2 → 2 CO2  (4)   [25] 

I kdyţ se nepodařilo dosáhnout u oxidu uhelnatého jeho DMV, která je 12,5 %, 

mohou se zde uvolňovat i jiné hořlavé plyny, které mohou celkovou DMV směsi 

hořlavých plynů razantně sníţit. Také zde můţe dojít k vytvoření hybridních směsí, tedy 

směsí prachů a plynů, které jsou z hlediska výbušnosti mnohem nebezpečnější. To se 

potvrdilo při druhém pokusu, kdy došlo k výbuchu plynných zplodin hoření, který byl 

doprovázen světelným i zvukovým projevem. Proto nelze v ţádném případě nebezpečí 

výbuchu zanedbat nebo podcenit. Kompletní výsledky měření jsou uvedeny  

v příloze (Příloha A). 

 

  

Graf 2 Koncentrace měřených zplodin při hašení vzorku hnědého uhlí 
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8.1.2 Zkoumaný vzorek – ocel 

Při tomto měření jsem postupoval obdobně jako v předchozím případě, kdy jsem do 

keramické vaničky umístil 5 gramů ocelových špon, které jsou odpadním produktem při 

frézování a měly simulovat ocelové výztuţe uvnitř dolu. Při teplotě pece 1350 °C jsem 

vloţil připravenou vaničku do jejího středu. Téměř okamţitě se z ní začal valit kouř, 

který byl ovšem světlejší neţ v případě uhlí a po 5 s došlo k aplikaci 5 ml vody. První 

pokus byl proveden opět s atmosférou plynného dusíku. Měření probíhalo 40 s při 

koncentraci vzdušného kyslíku 21 %.  

Při sledování grafu (Graf 3), je okamţitě patrné, ţe oxid uhelnatý, který byl 

v předchozím měření detekován v celkem vysokém mnoţství, se zde nachází pouze 

v nízkých koncentracích ppm a naměřena byla maximální hodnota 1484 ppm. Z toho 

důvodu se nepodařilo zachytit ani oxid uhličitý. Sniţující se koncentrace kyslíku 

v průběhu hoření vzorku je uvedena samostatně na dalším grafu (viz Graf 4). Dále zde 

můţeme vidět, ţe vznikl ve velmi malém mnoţství vodík, čímţ se povedlo prokázat 

disociaci vody na rozţhavené oceli. Maximální naměřené mnoţství vzniklého vodíku je 

327 ppm, coţ je více neţ 100krát menší koncentrace neţ je zapotřebí k dosaţení DMV. 

Zde je třeba ovšem říci, ţe měřící přístroj TESTO 350 XL nebyl vybaven přímo čidlem 

na detekci vodíku a tento plyn si dopočítává z koncentrace CO. Proto je nutné brát tuto 

Graf 3 Koncentrace měřených zplodin při hašení vzorku oceli 
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koncentraci jako silně orientační, ale pro účely této práce nám stačí prokázat pouze jeho 

vznik. Kompletní výsledky měření jsou uvedeny v příloze (Příloha B). 

8.2 Porovnání účinnosti hasebních metod při hašení uhlí 

V této práci jiţ bylo několikrát řečeno, ţe správně zvoleným taktickým postupem 

v případě hašení poţáru lze docílit významného sníţení rizika termického rozkladu 

vody, avšak pokud jiţ k tomuto jevu dojde, tak se musíme snaţit docílit toho, aby bylo 

rozloţeno co nejmenší mnoţství hasební látky a nedošlo tím k překročení DMV 

výbušných plynů. Toho lze dosáhnout správně zvoleným druhem hasiva a pouţitou 

hasební metodou, díky čemuţ sníţíme spotřebu vody, která by mohla disociovat. 

 Provedl jsem tedy experiment, který srovnával hašení uhlí pomocí plného proudu, 

vodní mlhy, vody s 1% přimíšením pěnidla (dále jen voda se smáčedlem 1 %) a vody 

s přimíšením 4% pěnidla (dále jen voda se smáčedlem 4 %). Tento pokus jsem prováděl 

v laboratoři s místností vybavenou odtahem kouřových zplodin, kde byl umístěn kotlík 

s 600 g hnědého uhlí, v němţ byly zavedeny dva termočlánky zhruba v polovině jeho 

vrstvy. Toto uhlí jsem propanovým hořákem naţhavil na teplotu 650 °C a poté prováděl 

hašení pomocí ručního postřikovače s nastavitelným úhlem rozstřiku vţdy 10 vstřiků 

kaţdých 20 s. Jeden vstřik odpovídal objemu 10 ml. Sledoval jsem účinnost sraţení 

viditelných plamenů a dále rychlost sníţení teploty vzorku pod 50 °C, kterou jsem měřil 

přístrojem ALMEMO 2590 - 4S V5, v závislosti na spotřebě vody. Také jsem teplotu 

Graf 4 Koncentrace kyslíku při hašení vzorku oceli 
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hořícího uhlí měřil pomocí termokamery (Obrázek 6), kde ovšem docházelo ke 

značenému zkreslení z důvodu niţší teploty vody, která zůstávala na povrchu vzorku. 

  

Obrázek 6 Záběr z termokamery při hašení plným proudem (foto autor) 
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8.2.1 Hašení plným proudem 

Při hašení plným proudem došlo k rychlému sníţení teploty vzorku a hasební účinnost 

byla vcelku vysoká, avšak vzhledem k vysokému mnoţství vody v podobě velkých 

kapek, které se nestačí vypařit před dopadem do poţářiště, zde dochází pouze k malému 

chladícímu efektu a riziko disociace je tudíţ velmi vysoké. Také zde hrozí rozvíření 

usazeného uhelného prachu, který v kombinaci s výbušnými plyny můţe vytvářet 

hybridní směsi a hrozí tak nebezpečí výbuchu. Jako velká výhoda se jeví snadnější 

pronikání hasiva do spodních vrstev, kde dochází k neustálému ţhnutí, coţ se projevilo 

jako velký problém při všech pokusech. Jak jde vidět z grafu (Graf 5), sníţit teplotu na 

50 °C se podařilo po provedení 12 hasebních cyklů za dobu 247 s se spotřebou vody 

123,5 ml. 

  

Graf 5 Průběh snižování teploty v závislosti na spotřebě hasiva při hašení plným proudem 
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8.2.2 Hašení mlhovým proudem 

Je všeobecně známo, ţe hašení mlhovým proudem se povaţuje za účinnější z důvodu 

aplikace vody v malých kapičkách, coţ vede k lepšímu odvodu tepla z místa poţářiště 

a niţší spotřebě vody. Při hašení uhlí se to však ukázalo jako zcela neúčinné, protoţe 

i navzdory velmi rychlému sraţení plamenů a ochlazení povrchové vrstvy docházelo 

k neustálému ţhnutí a zvyšování teploty mezi hasebními cykly ve střední vrstvě vzorku, 

kde byly umístěny termočlánky, kam hasivo velmi špatně pronikalo. Špatná hasební 

schopnost jde jednoduše vyčíst z grafu (Graf 6), kdy jsem k poţadovanému sníţení 

teploty musel hasit po dobu 516 s a se spotřebou vody 258 ml. Vyuţití mlhy je tedy 

vhodné pouze v prvotní fázi zásahu ke sraţení plamenů a ochlazení poţářiště nebo 

případně k ochraně zasahujících. 

  

Graf 6 Průběh snižování teploty v závislosti na spotřebě hasiva při hašení vodní mlhou 



38 

8.2.3 Hašení vodou se smáčedlem 1 % 

Pro zlepšení hasební schopnosti plného proudu jsem pouţil při hašení roztok vody 

s přimíšením syntetického pěnidla STHAMEX F-15 v koncentraci 1 %, coţ sniţuje 

povrchové napětí vody a tím zvyšuje její hasební účinnost. Tím jsem chtěl simulovat 

pouţití tuhých smáčecích kartuší, které se vyuţívají například v proudnicích Rambojet 

a podrobně je popisuji v kapitole 6.2.3. Z výsledků (viz Graf 7) jasně vyplývá, ţe došlo 

k výraznému sníţení spotřeby vody při hašení. Pro dosaţení poţadovaného ochlazení 

jsem hasil 179 s se spotřebou 89,5 ml. Při pozorování bylo vidět, ţe smáčedlo vytváří na 

povrchu uhlí vodní film a zabraňuje tak opětovnému hoření. Problematický ovšem opět 

byl prostup hasiva do spodních vrstev uhlí, kde neustále docházelo ke ţhnutí. 

  

Graf 7 Průběh snižování teploty v závislosti na spotřebě hasiva při hašení vodou se smáčedlem 1 % 
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8.2.4 Hašení vodou se smáčedlem 4 % 

Pro ověření vlivu koncentrace pěnidla na hasební schopnost jsem poslední měření 

provedl při přimíšení pěnidla o koncentraci 4 %, kde ovšem nebylo za cíl vytvoření 

pěny. Hašení probíhalo naprosto shodně jako v předešlém případě, akorát na povrchu 

vzorku se tvořilo více pěny. Výsledky obou pokusů se jeví jako velmi podobné - tedy  

180 s a 90 ml roztoku (Graf 8). Z toho vyplývá, ţe koncentrace tedy nemá zásadní vliv 

na hasební schopnost. 

8.2.5 Porovnání naměřených hodnot 

Pokud porovnáme naměřené výsledky v závislosti na spotřebě vody (Graf 9), tak 

zjistíme, ţe vyuţití smáčedel při hašení poţáru uhlí je velmi vhodné, protoţe se, oproti 

pouţití plného proudu vody bez příměsi, podařilo sníţit spotřebu o téměř čtvrtinu, coţ je 

velmi dobrý výsledek. Naproti tomu vyuţití vodní mlhy pro úplné uhašení poţáru 

uhelné hmoty se jeví téměř jako neproveditelné, zvláště pak při hašení ohniska, které by 

bylo ukryto pod větší vrstvou. Tam rozdíl spotřeby oproti smáčedlu 1 % činí 168 ml 

v jeho prospěch. 

Obdobně to vypadá, pokud chceme srovnat rychlost sniţování teploty v závislosti na 

čase (Graf 10), kdy je jasně patrné, ţe při přimíšení smáčedla v poměru 1 % a 4 % 

Graf 8 Průběh snižování teploty v závislosti na spotřebě hasiva při hašení vodou se smáčedlem 4 % 
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nerozhoduje o hasební schopnosti a křivky mají naprosto podobný trend. Také je zde 

vidět schopnost pěnidel zůstávat na látce, kterou hasíme, čímţ dochází k rychlejšímu 

sníţení teploty hlavně v závěru hašení. 

  

Graf 9 Porovnání účinnosti hašení vzhledem ke spotřebě vody 

Graf 10 Porovnání účinnosti hašení v závislosti na čase 
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9 Závěr 

V současné záchranářské praxi, a to platí obecně pro činnost všech sloţek IZS, musí být 

zajištěno, ţe rychlá a profesionální záchrana obětí mimořádné situace jde ruku v ruce 

s maximálním moţným zajištěním bezpečnosti zasahujících záchranářů. Často 

pouţívaná věta, ţe obecně není horší situace, neţ kdyţ se ze zachránců stanou 

zachraňovaní, se nesmí stát pouze dobře znějícím klišé. Navíc pokud se zraníte 

v podzemí, kde mohou být zvýšené koncentrace nebezpečných plynů, nízký obsah 

kyslíku ve vzduchu a od účinné pomoci na povrchu vás dělí značné vzdálenosti, tak 

tahle „fráze“ nabývá dvojnásob na svém významu.  

Ve své práci zmiňuji, jak je zajištěna bezpečnost zasahujících záloţními četami na 

povrchu, hygienou a odpočinkem během zásahu, dostupností péče lékaře, kontrolou 

sloţení ovzduší a vlhkosti a vybavením pro řešení poruch dýchací techniky, avšak 

v případě přímého poţárního zásahu se taktický postup, který je zaloţen pouze na 

hašení plným proudem od okrajů do středu poţářiště, jeví sice jako správný, ale velice 

nedostačující. Přitom v dnešní moderní době existuje celá řada proudnic, které by byly 

pro zásahy v podzemních prostorech mnohem vhodnější. Argumenty o vyšší pořizovací 

ceně těchto proudnic přece nemohou obstát proti ekonomickým, samozřejmě v tom 

lepším případě, škodám, které by případný poţár či výbuch, vzhledem k malé účinnosti 

nebo nevhodnosti hašení, mohl napáchat. 

Experimentální část práce jsem zaměřil na ověření disociace vody při dopadu na 

povrch o teplotě 1350 °C, kdy se v přítomnosti inertní atmosféry podařilo detekovat 

malé mnoţství vodíku, který vznikl rozkladem vody na rozţhavené oceli. Při pokusech 

s hnědým uhlím zase došlo k vývinu velkého mnoţství CO, který by samostatně, ve 

směsi s jinými plyny anebo prachy, kdy vytvořením hybridních směsí nebezpečí 

výbuchu rapidně roste, mohl zapříčinit vznik výbušné koncentrace a následný výbuch. 

Coţ se potvrdilo při druhém pokusu, kdy opravdu k explozi došlo.  

Dále jsem porovnal účinnosti různých hasebních metod při hašení hnědého uhlí. 

Teploty jsem zaznamenával dvěma termočlánky umístěnými ve střední vrstvě 

zkoumaného vzorku. Měřením času a spotřeby vody při hašení, v určených časových 

intervalech, jsem sledoval pokles teploty z počátečních 650 °C na konečných 50 °C.  

Potvrdilo se, ţe pokud není zajištěna kontinuální dodávka hasiva, tak dochází 

k neustálému ţhnutí a zvyšování teploty rozţhaveného uhlí. Tato situace se opakovala 

při všech způsobech hašení. Proto je neustálý přívod hasební látky jedním ze základních 
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předpokladů pro úspěšné zdolání poţáru. Z výsledků měření vyplývá, ţe při hašení 

plným proudem dochází k poměrně dobrému pronikání vody pod povrch vzorku 

a rychlému sniţování teploty, avšak aplikace je pouze bodová (lokální) a dochází 

k rychlému protékání, kdy voda na uhlí nedrţí. Také má tento způsob řadu úskalí 

v podobě vysokého rizika disociace vody z důvodu přívodu velkého mnoţství hasiva do 

předem neochlazeného poţářiště a moţností rozvíření usazeného prachu, a tím také 

k vývinu velkého mnoţství páry. Při vyuţití vodní mlhy došlo k okamţitému sraţení 

plamenů a rychlému odvodu tepla, který souvisí s malou velikostí kapiček dopadajících 

na místo poţáru. Avšak velkým problémem se ukázalo pronikání hasiva přes svrchní 

vrstvu uhlí. Přimíšení pěnidla v poměru 1 % do vody a hašením plným proudem se 

v první fázi nijak neprojevuje, avšak po ochlazení ohniska dochází k vytvoření vodního 

filmu na povrchu uhlí a tím k razantnímu sniţování teploty, coţ mělo samozřejmě vliv 

na spotřebu vody, která klesla téměř o čtvrtinu. Zvýšením koncentrace pěnidla 

v roztoku na 4 % jsme docílili stejných výsledků. 

Z těchto získaných dat je tedy zřejmé, ţe při hašení poţáru o velké intenzitě je hned 

v prvotní fázi zásahu vhodné vyuţití kombinované proudnice a vytvoření 3D vodní 

mlhy, kterou usměrníme šlehající plameny, sníţíme teplotu poţářiště a také zajistíme 

vysokou ochranu zasahujících, v podobě vodního kuţele, při případném ústupu. Po 

sraţení plamenů je vhodné vyuţít proudnic se zásobníkem na tuhé smáčedlo, kterými je 

pak třeba, dle taktiky postupu od okrajů k ohnisku, hasit a prolévat hořící uhlí. 

Proudnice na střední pěnu se jeví jako vhodné pro laický zásah hned prvními 

pozorovateli poţáru, kteří tak mohou plameny okamţitě srazit a vrstvou pěny, do 

příjezdu báňských záchranářů, zabránit přístupu kyslíku a opětovnému rozhoření. 

Výhodou je velmi nízká spotřeba vody, avšak pěna nedokáţe proniknout do ohniska 

v niţších vrstvách uhlí. 

Je jisté, ţe tyto výsledky bude ještě nutné ověřit zkouškou většího rozměru například 

ve cvičné štole, která by byla proveditelná pomocí konstrukce, na které je upevněna 

proudnice konkrétního druhu ovládaná pomocí madla. Přístroji na detekci vodíku 

a oxidu uhelnatého bychom zkoumali riziko disociace a termočlánky a kamerami 

bychom měřili sniţování teploty při konkrétní hasební metodě.  

Případné aplikaci hasebních technik jako je hašení 3D vodní mlhou v praxi by 

musela předcházet intenzivní příprava báňských záchranářů jak v teoretické oblasti, tak 

při praktickém pouţití ve zkušebních štolách nebo flashover kontejnerech.   
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