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ANOTACE   

FRANEK, T.: Aromatická signalizace v bezpečnostním systému. VŠB- TU Ostrava, 2010. 

Diplomová práce se zabývá řešením aktivního zapojení aromatické signalizace používané 

v hlubinných dolech do bezpečnostních systémů podpovrchových staveb a budov. Hodnotí se 

zde možnost, doplnění poplachových systémů o systém aromatické signalizace. Cílem je 

objasnit systém fungování aromatické signalizace v simulaci odlišných podmínek. Specifický 

charakter nasazení, přináší řadu situací, které diplomová práce řeší během aktivace 

při mimořádných událostech a dopadech na evakuační činnosti. 

 

Klí čová slova: Aromatická signalizace, bezpečnostní systémy, merkaptan 

 

ABSTRAKT 

 

FRANEK, T.: Aromatic signalization in the safety system. VŠB- TU Ostrava, 2010. 

The diploma work deals with the design of the active aromatic signalization linked to the 

safety systems used in the deep mines. A completion of the alarm systems with the system of 

the aromatic signalization is reviewed. The objective is to explain the function of the aromatic 

signalization simulated under various conditions. Specific applications bring up different 

situations which are considered in the diploma work within the activation at extraordinary 

situations along with the evacuation activity impacts. 

 

Key words: Aromatic signalization, safety systems, merkaptane 
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1. Úvod 

Současná situace v ČR na poli zabezpečení prostor a objektů a to ať již z hlediska požárně 

bezpečnostního či ochrany osob a majetku se může jevit dostatečná. Zvláště pak přihlédneme-

li k implementaci Evropské legislativy a moderních bezpečnostních prvků do bezpečnostních 

systémů. Při tvorbě havarijních a krizových plánů se předpokládá, že tyto bezpečnostní 

systémy dynamicky reagují na všechny možné scénáře havárií. Příklady možných druhů 

událostí, které pokládáme za havárie, nejsou taxativním výčtem a v praxi k nim mohou přibýt 

další události nebo i jiné nebezpečné stavy, neboť i ty mohou vážně ohrozit životy a zdraví 

osob a majetku a zde se nabízí využití takzvané aromatické signalizace. 

U organizací provádějící hornickou činnost v ČR existuje již několik desetiletí evakuační 

systém upozorňující důlní pracovníky na nebezpečí vzniklé havarijní situace v dole pomocí 

inertní aromatické látky vypuštěné do větrného proudu a zajišťující jejich rychlé odvolání 

z ohrožených úseků. Jedná se o důlní merkaptanovou signalizaci, která je světovým unikátem. 

Aromatická signalizace je v důlních podmínkách již několik desetiletí prověřený systém, 

který prošel modernizačním vývojem a dnes je plně adaptabilní do stávajících bezpečnostních 

systému. Z hlediska její aplikace do legislativních aktů lze využít i stávající úpravy vyhlášek 

Státní báňské správy.  

Cílem této Diplomové práce je analyzovat aktivní zapojení aromatické signalizace do systému 

zabezpečení současné výstavby a podpovrchové infrastruktury. Stanovit doporučení 

pro zvýšení efektivity evakuace při závažných haváriích s využitím aromatické signalizace. 

Nasazením aromatické signalizace do stávajících bezpečnostních systému by mělo za cíl 

posílení evakuačních činností při mimořádných událostech. Samozřejmě tento evakuační 

systém nelze aplikovat do všech bezpečnostních systémů. Nutná je zde podmínka nuceného 

větrání či samočinného odvětrávajícího zařízení, které je dnes zařazeno u mnoha budov 

a podpovrchových prostor. Jedná se například o moderní nákupní centra, vysoko podlažní 

administrativní budovy, kolektory, podzemní garáže tunely, metro atd. 
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2. Rešerše 

HOLBRÁDEK, J, DOSTÁL, M., Dokumentační archiv. ZAM - SERVIS s. r. o. 

Křišťanova 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2. Interní zdroje z pracoviště. 

Dokumentační archiv výrobce poskytuje ucelený přehled o vývoji, zkoušení a výrobě DMS. 

Z tohoto archívu jsem čerpal převážnou část informací pro popis funkcí a parametrů zařízení 

DMS 

 

 

 

FOLWARCZNY, L., POKORNÝ, J. Evakuace osob. 1. vyd. Ostrava: Sdružení 
požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2006. 125 s. ISBN 80-86634-92-2. 
Tato publikace řeší ucelený pohled na vývoj a historii evakuace v budovách, a na veřejných 

prostorách, hodnotí jednotlivé postupy a přináší údaje ze světové odborné literatury 

v uceleném pojetí vhodné k dalšímu rozpracování na konkrétní podmínky. 

 

 

 

FASTER, P., MAKARIUS, R., POŠTA, V., a kol. Báňské záchranářství II, Kompendium 

pro vedoucí likvidace havárie. 1. vyd. Ostrava: Montanes a.s., Výstavní 10, 70900, 2004. 

250 s. 

Tato publikace sumarizuje celý systém záchranných a likvidačních prací v hlubinných dolech. 

Vhodným způsobem řeší jednotlivé důlní nehody a aplikuje moderní technologické metody 

a postupy při likvidaci mimořádných událostí. 

 

 

 

SMIČKA, V., a kol. Archiv Útvaru výchovy, výcviku a taktiky HBZS Ostrava, interní 

zdroje z pracoviště 

Tento archiv poskytuje velké kvantum informací o činnosti Báňské záchranné služby 

a souvisejících činností. Z těchto dokumentů jsem popsal základní uplatnění aromatické 

signalizace v důlní praxi 
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3. Bezpečnostní systémy  
Bezpečnou společnost ve vztahu k mimořádným událostem a krizovým situacím lze 

charakterizovat jako společnost, která má přijatý soubor právních, technických, 

organizačních, finančních, vzdělávacích a dalších ochranných opatření k minimalizaci, resp. 

k překonání následků mimořádných událostí a krizových situací a v praxi ho úspěšně 

realizuje.  

Zpravidla hlavní složkou je zde veřejná správa, která zabezpečí podmínky pro přístup občanů 

k informacím o rizicích vzniku mimořádných událostí, možných následcích a zároveň 

o přijatých opatřeních k ochraně jejich životů a zdraví, majetku a životního prostředí. 

Nedílnou součástí implementace bezpečnostních systémů do celkové ochrany 

před mimořádnými událostmi je proaktivní přístup při současné moderní výstavbě. 

Moderní bezpečnostní systémy není bezpodmínečně nutné předjímat jen na základě 

zkušeností ze zahraničí, ale i domácí výrobci a inovátoři nabízejí často srovnatelná řešení 

bezpečnostních systému budov, podpovrchové infrastruktury a veřejných prostor.  

Postupující rozvoj moderní výstavby přináší stále složitější a rozsáhlejší objekty, které mají 

polyfunkční charakter. Zpravidla se již nestaví pouze jednoúčelové budovy (bytové, 

administrativní, obchodní, sportovní, shromažďovací, divadla, kina, hotely, restaurace, 

podzemní garáže, atd.), ale stále častěji se setkáváme s multikomplexními stavbami, kde je 

spojena celá řada výše uvedených uživatelských vlastností. V těchto budovách se pohybuje, 

bydlí či shromažďuje velké množství osob, prodává se různorodé zboží od košil až 

po automobily, poskytují se zde služby, kulturní vyžití apod. Tyto budovy jsou pochopitelně 

vybaveny drahým a exkluzivním interiérem, složitým technickým zařízením budovy, 

nákladnými výpočetními a informačními technologiemi. 

Proč vyjmenovávám tyto samozřejmosti? Je tomu tak proto, abych upozornil na fakt, že 

u těchto typů budov je riziko vzniku mimořádné události daleko vyšší, než bývalo dříve. 

Složitost a multifunkčnost těchto objektů si pochopitelně vynucuje také zavádění čím dál 

složitějších a promyšlenějších bezpečnostních systémů. Podobně je třeba nahlížet i na nové 

průmyslové objekty a komplexy. 

Ochranu prostoru před mimořádnými událostmi, ať už výrobního nebo nevýrobního 

charakteru můžeme rozdělit do dvou základních skupin: pasivní a aktivní opatření. 

Základní pasivní, ale i aktivní prvky ochrany budov a objektů vycházejí především 

s požadavků na nejznámější typ mimořádné události a to jest požár. Proto také tyto prvky 

tvoří hlavní pilíř všech bezpečnostních systému. 
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Pasivní opatření: 

• Návrh požárně odolných stavebních konstrukcí. 

• Evakuační chodby, východy, výtahy. 

• Nouzové, protipanické a únikové osvětlení 

• Bezpečnostní značky. 

Aktivní opatření:  

• elektrická požární signalizace 

• elektrická zabezpečovací signalizace 

• samočinné, stabilní, polostabilní hasicí zařízení 

• zařízení pro odvod kouře a tepla 

• komunikační zařízení dálkového přenosu 

• zařízení pro detekci hořlavých plynů a par 

• automatické protivýbuchové zařízení 

• bezpečnostní kamerový systém 

Z hlediska předmětu diplomové práce můžeme aromatickou signalizaci zařadit mezi prvky 

aktivního opatření. Nabízí se zde možnost zařazení ať už do evakuačního, poplachového 

systému nebo jako součást elektrické požární a zabezpečovací signalizace. 
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4. Popis zařízení 
Důlní merkaptanová signalizace DMS 32 upozorňuje důlní pracovníky na nebezpečí vzniklé 

havarijní situace v dole pomocí inertní aromatické látky vypuštěné do větrného proudu 

a zajišťuje jejich rychlé odvolání z ohrožených úseků. Důlní části jsou rozmístěny dleºpotřeby 

uživatele, zpravidla dle havarijního plánu. Jejich ovládání zajišťuje povrchová část, umístěná 

na dispečerském pracovišti. 

Signalizace jsou konstruována jako úseková. Systém má zvýšenou odolnost proti náhodným 

odpalům při obsluze a údržbě. Důlní část je konstruována pro provoz v prostorech 

s nebezpečím výbuchu metanu.[4] 

Důlní merkaptanová signalizace DMS 32 se skládá z povrchové ovládací části, keºkteré jsou 

pomocí samostatných linek připojeny důlní části, sestávající z DMS-DD a MR 04. Jedná se 

o hvězdicový systém, umožňující přenos informací o stavu důlní části naºpovrch. Jako povelu 

k odpálení je použito obrácení polarity napájecího napětí a datového povelu superponovaného 

na napájecí napětí. Stav každé linky je trvale kontrolován dohlížecím proudem, takže 

přerušení linky nebo nesprávná polarita je okamžitě indikovaná. Pro každou linku je 

samostatná řídící a ovládací karta, která zajišťuje napájení, řízení aºkomunikaci s důlní části. 

Na čelním štítku jsou indikační prvky a ovládací tlačítka. Přes sběrnici jsou karty propojeny 

a mají možnost připojení k počítači, na kterém je možno provádět vizualizaci procesů, 

probíhajících v systému. Systém je vybaven automatickým spouštěním testu. 

DMS-32 je napájen ze sítě, obsahuje záložní zdroj, který zaručuje napájení při výpadku sítě 

po dobu 20 minut. Při provozu ze záložního zdroje je po 10 minutách signalizován požadavek 

na vypnutí, aby v případě potřeby a nepřítomnosti napájení byl k dispozici. Zároveň je možno 

přivést k povrchové části záložní s napájení, například z dispečerské baterie. Pokud nelze 

použít na jedné lince napájení i komunikaci provede výrobce pro úpravu pro oddělení, poté je 

nutné použít jednu linku komunikaci a jednu linku pro napájení.[6] 

Těžištěm důlní části merkaptanové signalizace je tzv. merkaptanové relé MR03/C. Základní 

části merkaptanového relé je trubka, která je na dolním konci uzavřená deskou s otvory. Horní 

část je uzavřená na závit zvláštní zátkou, kterou procházejí vodiče k rozbušce. Zátka je 

zajištěna proti vyšroubování, zajišťovací podložkou a zámkovým šroubem. Ve spodní části 

jsou skleněné kuličky zajištěné proti rozsypání v trubce dvěma podložkami navzájem 

propojenými pružinou s tlakem min. o 50% větším než váha kuliček. Po zašroubování tělesa 

jsou kuličky tlačeny tyčinkami přes podložky a pružinu. Přivedením proudu do rozbušky tato 

vybuchne a vyvine dostatečný tlak potřebný k rozbití skleněné ampulky s etylmerkaptanem. 

Merkaptan v ampulce se rozšíří do vnitřního prostoru a je tlakem vytlačen přes kuličkový 
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závěr do okolního prostoru. Merkaptanové páry jsou větrním proudem unášeny na důlní 

pracoviště.[6] 

4.1. Složení systému 

• DMS-DD: důlní díl sloužící k připojení k povrchové části a k MR 04. 

• DMS-D: skříň, pevný závěr důlní části. 

• MR 03/C: merkaptanové relé. 

• DMS-DE: polyesterová skříň s elektronikou a připojovacím konektorem, umístěná 

v DMS-DD. 

• Vizualizační počítač: jednoúčelový počítač, na kterém běží SW vybavení, které 

umožňuje zobrazovat a archivovat činnost celého systému. 

4.2. Technické parametry 
Tabulka č. 1 Povrchová část DMS [6] 

Krytí IP 54 
 

Napájecí napětí 
Příkon max. 

230/50 Hz 
300VA 

Záložní zdroj k síťovému napětí 
Krytí 

na 20 minut 
IP 40 

Rozměry 
Váha 

752*553*510 mm 
70 kg 

Relativní vlhkost 
Okolní teplota 

≤ 90% bez kondenzace 
0ºC- 40ºC 

 

Tabulka č. 2 Důlní část DMS [6] 

Napájení s ovládací karty Zdroj proudu 35 Ma 
s vnitřním napětím do 60V 

Okolní teplota  
Relativní vlhkost 

0ºC- 50ºC 
≤ 90% 

Rozměry 
Provedení 

239*660*138 
I M2 EEx d I 
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Obrázek č. 1 

Vlevo - povrchová část DMS-PD 

Vpravo Sestavená důlní část z DMS-DD a MR 03/C.[6] 

4.3. Dálkové ovládaní  
Je sestava průmyslového PC s monitorem a podpůrných periferií. Umožňuje ze vzdáleného 

pracoviště ovládat odpal a test na jednotlivých ovládacích kartách. Vzdálenost mezi 

povrchovou části a dálkovým ovládáním může být až 9km. Maximální dosažená vzdálenost 

však závisí na kvalitě komunikačních linek. Dálkové ovládání nemá vlastní záložní zdroj. 

Pro možnost použití dálkového ovládání musí být provedena úprava ve vanách, doplnění 

vybavení rozvaděče povrchové části a ovládací karty musí být verze 3. Používání dálkového 

ovládání nemá žádný vliv na konfiguraci důlní části. Doplnění povrchové části o dálkové 

ovládání nevyžaduje dlouhodobou odstávku z provozu, nelze se však vyhnout několika 

hodinovým odstávkám. Během odstávky je možno v několika minutách uvést povrchovou 

část do funkčního stavu. 

Komunikace mezi dálkovým ovládáním probíhá periodicky a vždy se komunikují postupně 

všechny karty, včetně kontrolní. Pokud je požadavek ovládání, test-odpal, na některou karu, je 

tento vyřízen v okamžiku, až přijde konkrétní karta na řadu. V současné konfiguraci jsou 

komunikovány cca 3 karty za sekundu. Po vyčtení všech aktivních karet následuje 

3 sekundová pauza. Na odpověď karty se čeká maximálně 3 sekundy pak se pokračuje další 

kartou.[6] 
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Přepínání mezi panely a signalizace. 
V pravé části vodorovně pod sebou se nacházejí ovládací prvky pro přepínání mezi panely, 

ovládání odpalu a signalizaci stavu zařízení.[6] 

 

Obrázek č. 2 Obrázky panelů, které jsou pouze schematické, slouží pro orientaci aplikaci 

Panel „Ovládání“ 

 

 

Obrázek č. 3 Schéma panelu sloužícího pro řízení odpalů jednotlivých pozic.[6] 
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Význam barev 

• šedá = klid, základní klidový stav, není prováděn odpal ani není v poruše. 

• světle červená = odpal_start, spuštění odpalu z dálkového ovládání, povel k odpalu 

ještě nebyl předán, vykomunikován na kartu. 

• tmavě červená = odpal běží, karta spustila odpal nebo již běží povel odpal.  

• zelená = odpal ok, úspěšný odpal, tj. došlo ke změně parametrů kontrolního obvodu a 

rozbušky. 

• světle žlutá = odpal_chyba, byl obdržen výsledek odpalu, ale nebyl zcela úspěšný.  

• tmavě žlutá = porucha, porucha v činnosti karty bližší informace lze získat použitím 

diagnostického panelu. 

• světle žlutá = porucha_komunikace, nepodařilo se opakovaně skomunikovat s kartou. 

• modrá = ukončovaní, opakovaným stiskem po odpalu je možno požádat o jeho 

ukončení. Po opakovaném stisku je do doby vykomunikován povelu ovládací tlačítko 

tmavě modré. 

• světle modrá = ostatní, nespecifikované a servisní stavy a jejich kombinace.[6] 

Panel „Diagnostika“ 
Na tomto panelu je možné sledovat stav komunikací, zjišťovat podrobnosti o jednotlivých 

kartách a spouštět testy. 

 

Obrázek č. 4 Schéma panelu diagnostika[6] 
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4.4. Montáž a údržba zařízení 
Montáž, používání a údržba zařízení se smí provádět podle § 5 odst. 1, § 6 odst. 2 a § 216 BP, 

Certifikátu typu č. FTZÚ 98 Ex 0864X vystaveného FTZÚ Ostrava-Radvanice, SZ č. 210, 

Autorizovaná osoba dne 12. 8. 1998 o dvou stranách a jedné straně přílohy a výrobcem 

zpracovaného Návodu k obsluze č. 9809 “Důlní merkaptanová signalizace DMS 32” ze 14. 6. 

1999 o 26 listech. 

Před uvedením do provozu je nutno provést kontrolu odporu smyčky roznětného vedení. 

Odpor smyčky musí být takový, aby vedení od ovládacího panelu k merkaptanovému relé 

protékal minimálně dvojnásobek aktivačního proudu rozbušky. Tato kontrola musí být 

prováděna testem pravidelně jedenkrát za dva měsíce. Napájecí roznětné vedení 

pro merkaptanovou signalizaci musí být provedeno tak, aby bylo možno v případě potřeby 

provést jednoduchou manipulací z povrchu odpojeno roznětné vedení do dolu. Merkaptanové 

relé musí být alespoň jednou za 6 měsíců funkčně vyzkoušeno a co 2 měsíce kontrolováno, 

zda není zařízení z vnějšku poškozeno. Funkční zkouška spočívá ve skutečném odpálení 

při cvičném poplachu. Po funkční zkoušce se musí merkaptanové relé vyměnit a upotřebené 

znovu zkontrolovat na povrchu. Při jakékoliv manipulaci s merkaptanovým relé musí být 

zařízení v dispečinku odpojeno od napájení. Provedená kontrola i funkční zkouška musí být 

v dispečinku písemně zaznamenána s udáním kontrolující osoby a stavu zařízení. Kromě 

těchto uvedených bodů platí i pro toto zařízení všechny platné provozní předpisy týkající 

se elektrického zařízení v dole.[4] 

4.5. Ochrana a bezpečnost 
Protože merkaptanové relé má nainstalovanou rozbušku zapojenou do elektrického obvodu, 

může dojít při manipulaci k odpálení. Veškeré osoby, které jsou pověřeny manipulací, 

sestavováním, instalací a připojováním na elektrické okruhy, musí být prokazatelně 

seznámeni se zásadami bezpečné práce a zásadami elektrického odpalování. Přezkoušení 

těchto pracovníku může provést vedoucí trhacích prací podniku nebo závodu ze znalostí 

elektrických rozbušek a elektrického roznětu v rozsahu výše uvedeném. Při manipulaci 

s hotovým výrobkem je nutno přiměřeně dodržovat předpisy platné pro používání výbušnin. 

Úleva spočívá v tom, že merkaptanové relé není nutno bezpodmínečně skladovat ve skladišti 

výbušnin a v tom, že pro jeho transport neplatí předpisy pro transport výbušnin. Vedení 

organizace, které bude zařízení používat, stanoví podmínky pro jeho bezpečné uložení 

a transport. Elektrické rozbušky musí mít během veškeré manipulace (sestavení, skladování, 

transport) přívodní dráty trvale spojeny trvale na krátko a zaizolované rychlospojkou. 
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Rozpojit nebo odizolovat se smějí teprve před spojováním. Každé merkaptanové relé musí být 

řádně evidováno. Před odesláním merkaptanového relé je nutno zkontrolovat plombu a její 

záruční dobu.  

Při výměně náplně merkaptanového relé je nutné: 

• kontrolovat povrch trubky 

• výšku kuličkového uzávěru 

• záruční dobu rozbušky 

• kvalitu dentakrylové zátky nebo eprozinové zátky[4] 

4.6. Legislativní akty vztahující se k DMS 
Během bez mála čtyř desítek let, kdy došlo k nasazení DMS na hlubinných dolech 

se schvalovací a procesní legislativní akty samozřejmě měnily, vyvíjely a spoluutvářely 

hlavní rámec plného zapojení do poplachových a evakuačních plánu důlních provozů, 

spadajících do působnosti ČBU. 

Výčet všech legislativních opatření je vzhledem k délce používání DMS široký a není 

smyslem této práce je vypočítávat. Zmíním se jen o základním legislativním rámci 

vztahujícím se k zatím poslední modernizaci DMS. 

Jedná se o opatření ČBU č. 83 /1999 ze dne 6. 10. 1999 kterým povoluje používat “Důlní 

merkaptanovou signalizaci DMS-32” výrobek ZAM SERVIS, s.r.o., Hať, ČR. Český báňský 

úřad podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a podle § 3 odst. 3 

vyhlášky Českého báňského úřadu č. 5/1998 Sb., o vybraných důlních zařízeních povoluje 

používat v podzemí v prostředí s nebezpečím výbuchu a na povrchu v prostředí s nebezpečím 

výbuchu vybrané důlní zařízení vyjmenované v § 2 odst. 2 písm. f) citované vyhlášky “Důlní 

merkaptanovou signalizaci DMS-32” (dále jen zařízení) výrobce ZAM SERVIS, s.r.o., 

Hať.[1] Citace (str. 3). 

Dále pak vyhláška ČBU č.71/2002 sb. o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního 

plynu. Zde bych citoval § 22, cvičné poplachy, který má přímou souvislost při aplikaci 

do mimodůlní oblasti a §31 signalizace pro odvolání zaměstnanců z dolu. 

1) Havarijní plán určí nejméně dva nezávislé, na různém principu založené 

signalizační systémy pro odvolání zaměstnanců z dolu, z nichž jedním je vždy 

aromatická signalizace. 

2) Rozmístění prvků signalizace, okruh pracovišť a místo a způsob uvedení 

signalizace v činnost určí havarijní plán tak, aby zaměstnanci byli o havárii 
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a o nutnosti opustit pracoviště záchrannými cestami co nejdříve uvědomění. 

U aromatické signalizace lze považovat za dostačující, jsou-li zaměstnanci 

o havárii uvědomění do 20 minut od spuštění signalizace.[14]CITACE (str. 65.). 

3) Havarijní plán určí, do kterých úseků a míst je nutné zavést dorozumívací zařízení. 

Z této vyhlášky zmíním ještě §42. Mapa rozmístění zařízení aromatické signalizace a §44 

cvičné poplachy v dole. 

(1) Cvičné poplachy v dole se konají nejméně jednou za půl roku ve všech 

provozovaných směnách a v době s nejmenší absencí zaměstnanců. 

(2) Vyhodnocení cvičného poplachu se provede zejména s ohledem  

a) na dobu od spuštění aromatické signalizace do doby uvědomění zaměstnanců 

o poplachu na nejvzdálenějších pracovištích po větrním proudu v jednotlivých 

samostatných větrních odděleních nebo oblastech, 

b) dobu nutnou pro odvolání všech zaměstnanců z ohrožené části dolů 

záchrannými cestami na bezpečné místo a pro opuštění dolu, 

c) chování zaměstnanců, 

d) prověření délky a náročnosti záchranných cest z hlediska ochranné doby 

používaných sebezáchranných přístrojů a porovnání s údaji v havarijním plánu 

pro jednotlivá pracoviště a záchranné cesty[ 14]. Citace (str. 72). 

Zmíním ještě vyhlášku ČBU č. 447/2001 Sb. O báňské záchranné službě, která předchozí 

vyhlášku doplňuje.[11] 

Z hlediska návodu jak postupovat při řešení jednotlivých důlních havarijních situací 

s využitím aromatické signalizace jsou vypracovány základní tabulky obsahující 

strukturovaný postup.[1] 

Tabulka č. 3. Strukturovaný postup při důlní nehodě 

KAŽDÁ NEHODA   

Volat záchranáře 
� 

? HBZS, ZBZS, IZS 
 

Odvolat ohrožené 
� 

? Merkaptan? Centrálně, úsekově 
 

Vyhlásit počátek havarijního stavu 
� 

  
 

Povolat všechny dle HP 
� 
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ZAZNAMENAT   

co se stalo a kdy 
� 

�   

kde se stalo 
� 

   

komu se stalo 
� 

   

kdo, kdy a odkud hlásí 
� 

   

ZAJISTIT   

průvodce 
�  

  

uvolnit příjezd 
� � 

vrátnice, jáma  

Připravit sjezd dolu 
� � 

  

zákaz jiných sjezd do dolů 
� � 

také lampovna  

uvolnit cestu v dole 
� 

�   

zapisovat průběžně záznam 
� 

 také zápis na pc  

příprava příkazu na zásah 
� 

 pro první jednotky  

připravit mapy 
� 

   

 

NEZAPOMENOUT OHLAŠ.   

vždy společnost 
�� 

   

vždy OBU ��    

vždy dodavatelské organizace 
�� 

?   

případně sousední doly 
�� 

?   

případně dotčené obce, majitelé 
�� 

?   

podle typu-úrazy a nehody na 
povrchu 

�� 
? IBP-Inspektorát  

podle typu-průmyslové otravy 
�� 

? HS-Hygienici  

podle typu-nehody na železn. trati 
�� 

? Traťová distance  

podle typu-nehoda na cestách, spoj 
�� 

? Policie, dopravní společnost  
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PROVĚŘIT ZDA   

evidence osob v podzemí 
� 

 hlídky, lampovna známkovna  

dostavit se všichni dle HP 
� 

   

Plní vedoucí větrání úkoly dle HP 
� 

   

OVĚŘÍT ZDA   

budou nutní poradci 
� 

 Specialisti  

Stanovit oblast a uzavřít hlídkami 
� 

   

Legenda       � Zajistit ihned 

�Nechat zajistit předběžně 

� Zvaž 

� Ověř příkaz 
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5. Větrání a DMS 
Zásadní podmínkou pro nasazení aromatické signalizace do celého komplexu bezpečnostních 

systémů, je způsob jakým je zajištěné větrání prostor do kterých bychom eventuelně tuto 

signalizaci chtěli použít. 

Základní rámec nasazení aromatické signalizace z hlediska větrání v hlubinných dolech 

vychází z báňských předpisů a vyhlášek, kde je stanovena min. max. rychlost větrního 

proudění. V dolech měříme rychlost větrů a určujeme směr jejich proudění. Z údajů 

o rychlosti lze vypočítat množství větrů, jestliže známe průřez důlního díla v místě měření 

rychlosti. Pro výpočet platí vzorec: 

Q= S *v 

Kde Q je množství větrů v m3.s_1 nebo m3. Min_1, 

 „S“ je průřez díla v místě měření v m2, 

 „v“ je průměrná rychlost větrů v místě měření v m.s_1nebo m.min_1 

Průřez důlního díla musíme změřit a vypočítat. Pro lichoběžníkové, obdélníkové, čtvercové 

či kruhové průřezy platí základní vzorce známe z geometrie.[1]  

Objemový průtok důlních větrů v důlních dílech, ve kterých se zdržují nebo mohou zdržovat 

pracovníci, musí být takový, aby byly dodrženy požadavky vyhlášky  

Rychlost důlních větrů musí být nejméně: 

• 0,15 m.s-1 v hloubených svislých důlních dílech, 

•  0,2 m.s-1 v ústí komor, 

• 0,5 m.sec-1, pokud koncentrace metanu v důlním ovzduší je větší než 0,5 %, 

• 0,3 m.s-1 na ostatních pracovištích, kromě pracovišť uvedených v § 95 odst. 3. 

Rychlost důlních větrů v plynujících dolech však musí být taková, aby zabránila vzniku 

metanových vrstev, pokud jejich vzniku není zabráněno jinak.  

Rychlost důlních větrů nesmí být větší než: 

• 4 m.s-1 v otvírkových a přípravných důlních dílech, porubech dobývkách,  

• 10 m.s-1 v ostatních důlních dílech s chůzí nebo pravidelnou dopravou lidí,  

• 15 m.s-1 v ostatních důlních dílech bez chůze a pravidelné dopravy lidí. 

V důlních dílech, pokud neumožňují jakoukoliv chůzi nebo dopravu lidí, není rychlost 

důlních větrů omezena.[1] 

V důlním provozu se vyžaduje, aby časová délka z aromatizovaného ovzduší 

na nejvzdálenější pracoviště po odpálení nepřesáhla 20 minut. Tento časový údaj je dodržen 
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s ohledem na délku důlního pole, a zároveň vychází z ověřovacích měření při cvičných 

odpalech aromatické signalizace.  

Základní rámec větrání budov tvoří souhrn několika faktorů. Ty jsou ovlivněny hygienickými, 

bezpečnostními, společenskými požadavky V současnosti se při požadavku na snížení 

spotřeby energie na vytápění dokonale utěsňují spáry oken i celé stavební konstrukce 

a přirozená výměna vzduchu v bytech, rodinných domech, školách i společenských prostorách 

klesá až na hodnotu n = 0,05 až 0,15 h-1. Hygienický požadavek je přitom na větrání těchto 

prostor v celé řádě států až 10-ti násobně vyšší. Stále platí, že kvalita vzduchu v budovách je 

všeobecně horší než kvalita vzduchu venkovního. Větrání čerstvým venkovním vzduchem je 

proto pro lidské zdraví nepostradatelné a ničím nezastupitelné. Vnitřní prostředí budov se dělí 

na několik složek. [18] 

Tepelně-vlhkostní mikroklima je nejdůležitější složkou pro zajištění vnitřního prostředí budov. 

Především z hlediska zdraví a spokojenosti lidí, ale i ve vztahu k životnosti stavebních 

materiálů, budov, výrobních technologii a podobně. Teplota a vlhkost vzduchu se v budovách 

úzce vzájemně ovlivňuje a podmiňuje. Hygienicky doporučované vyšší relativní vlhkosti 

vzduchu (v rozsahu 50 až 70%), které zabraňují vysychání sliznic, pravidelně vedou 

ke vzniku plísni (například rodu Alternaria, Aspergillus). Mezi hlavní zdroje vlhkosti 

v budovách patří především metabolismus člověka (produkce 50 až 250 g vodní páry/hod, 

podle druhu činnosti), koupelny (produkce 700 až 2600 g vodní páry/hod), kuchyně 

(produkce 600 až 1500 g vodní páry/hod) a sušení prádla (produkce 200 až 500 g vodní 

páry/hod/5kg. Pro průměrný byt pak dosahuje celková produkce vodní páry 10 až 15 kg/den. 

Nárazové množství vodní páry je pohlcena sorpci omítek a postupně odvětráno s větším, či 

menším efektem při absenci jiných větracích systémů pouze nahodilou spárovou infiltrací 

oken. V řadě vyspělých zemí se proto pro dodržení optimální relativní vlhkosti vzduchu mezi 

35 a 45% předpisuje nucené větrání bytů, s trvalou intenzitou větrání n = 0,3 až 0,8 [h-1]. 

Mikrobiální mikroklima je vytvářeno mikroorganismy bakterii, viry, plísněmi, spórami a pyly. 

Vážným problémem se v poslední době stávají alergické syndromy na spóry různých druhů 

plísně a pylové částice. Kvalita mikrobiálního mikroklimatu se hodnotí podle únosné 

koncentrace mikrobů. Pro obytná prostředí činí max. 200 až 500 mikrobů/m3, v operačních 

sálech max. 70 mikrobů/m3. Ve venkovním prostředí měst jsou koncentrace až 

1500 mikrobů/m3. Dosud nejúčinnějším způsobem, jak snížit mikrobiální koncentrace 

v budovách, je dokonalé větrání s přívodem kvalitního venkovního vzduchu.[18] 

Ionizační mikroklima je charakterizováno toky ionizujícího záření z přírodních radionuklidů 

a umělých zdrojů. V běžných podmínkách bytových a občanských staveb se jedná převážně 
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o zdroje ionizujícího záření ze stavebních hmot, např. radioaktivních popílků s obsahem radia, 

a emanaci radioaktivních plynů z podloží a ze stavebních hmot do interiérů budov. Jako 

přípustné se u nás uvádějí hodnoty EOAR (ekvivalentní objemové aktivity radonu) v interiéru 

pro stávající budovy 200 Bq/m3 vzduchu. Pro již postavené budovy je osvědčenou 

nejúčinnější ochranou řízené větrání, výhodné s částečným přetlakem, s intenzitou výměny 

vzduchu 0,5 až 0,8 (/h-1) podle rychlosti přisunu. Tato intenzita větrání zaručuje snížení 

EOAR v interiéru budov až na hodnoty 12 až 35 Bq/m3. 

Aerosolové mikroklima, aerosoly se v ovzduší vyskytují ve formě pevných částic (prachů) 

nebo kapalných částic (mlhy). Ve venkovním ovzduší velkoměst se spad prachu pohybuje v 

hodnotách až 1100 t/km2/rok, při běžné koncentraci koncentrací 1 až 3 mg/m3. V čistém 

horském prostředí se vyskytují koncentrace od 0,05 do 0,5 mg/m3, ale v interiérech škol 

dosahují tyto koncentrace prachu až 10 mg/m3. Domovní prach, zvláště částice pod 1 

mikrometr je další hlavní příčinou postižení astmatem. 

Odérové mikroklima - obecně jsou odéry plynné složky ovzduší, vnímané jako vůně nebo 

zápachy, produkované člověkem nebo jeho činnosti. Mimo běžné odéry (kouření, příprava 

jídel) se v interiéru dnes vyskytují i styreny, formaldehydy a odpary z nátěrů, tedy látky dříve 

neznámé. Jako kriteriální a exaktně měřitelná hodnota se všeobecně udává koncentrace 0,10 

% CO2 (Pettenkoferovo kritérium) a pro odstranění pocitu vydýchaného vzduchu z produkce 

tělesných odérů pak dokonce 0,07 % CO2. Zásadním způsobem lze kvalitu odérového 

mikroklimatu v budovách ovlivnit pouze dostatečným přívodem čerstvého vzduchu. Základní 

a ve světě uznávaná hodnota intenzity větrání se udává 25 m3/hod čerstvého venkovního 

vzduchu na jednu osobu pro odvedení běžných tělesných odérů. Tato hodnota platí obecně 

pro školní učebny i obytné místnosti. Pro jídelny a kanceláře se zvyšuje až na 36 m3/hod/os 

. [18] 

Toxické mikroklima je vytvářeno toxickými plyny s patologickými účinky. Charakteristickými 

jsou zejména oxidy síry (SOx), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), ozon (O3), smog, 

formaldehyd atd. V interiéru budov je zdravotně nejzávažnějším plynem CO. Ve špatné nebo 

cirkulačně větraných kuchyních s neodvětranými plynovými sporáky vzniká oxid dusíku NOx, 

až 50 mikrogramů/m3 s prokazatelně karcinogenní účinky. Formaldehyd způsobuje ve vyšších 

koncentracích dráždění oči a sliznic, současně je i alergenem a potenciálním karcinogenem. 

Ekonomicky i technicky nejpřijatelnějším řešením pro odstranění toxických plynů zůstává 

stále větrání, případně obtížná filtrace aktivním uhlím nebo ionizace vzduchu.[18] 
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5.1. Systémy větrání budov 
Obecně se dělí větrací systémy u bytových budov, občanských budov i průmyslových hal na 

systémy přirozeného větrání, nuceného větrání a na systémy kombinovaného větrání. Systémy 

přirozeného větrání byly již od starověku empiricky a úspěšně využívány. Tlakové rozdíly 

způsobené jednak gravitačním vztlakem (tj. v zimě rozdílem hmotnosti vnitřního teplého 

a vnějšího chladného vzduchu) a dynamickým (náporovým) účinkem větru na fasádních 

a střešních plochách budovy zajišťovaly dostatečnou výměnu vzduchu, navíc ve spojení 

s lokálními topidly (krby, kamna). Pro výpočet přirozeného větrání je nutno vždy vycházet 

ze statisticky zjištěných hodnot četnosti výskytu teplot a rychlosti větru v průběhu 

uvažovaného období. Pro letní a přechodné období přitom nelze uvažovat v našem 

podnebném pásmu vyšší časovou účinnost náporového větrání než 50 %. Nucené větrání 

zajišťuje nucený přívod a současně nucený odvod vzduchu z vnitřních prostor budov pomoci 

mechanických strojních zařízení - nejčastěji ventilátorů. Větrání se u všech budov obytných, 

průmyslových i občanských používá převážně v rovnotlakém režimu - množství přiváděného 

a odváděného vzduchu je vyrovnané[5]. Nespornými výhodami těchto vzduchotechnických 

systémů nuceného větrání vůči přirozenému jsou zejména:  

• Ideální možnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu pro předehřev 

vzduchu přiváděného. Náklady na větrání představují často nejvyšší provozní 

položku, při stále se zvyšujících cenách tepelné energie. Často lze dokonce 

při instalaci rekuperace odpadního tepla zcela vyloučit další dohřev 

přiváděného vzduchu, neboť se využívají i veškeré teplotní zisky v budově 

(metabolismus osob, osvětlení, technologie, apod.). Účinnost rekuperačních 

systémů dosahuje běžně velmi dobrých hodnot 60 až 80 %. Tyto systémy se 

plně osvědčily při větrání rodinných domů, škol, bazénů, atd. 

• Nucený přívod vzduchu umožňuje dokonalou filtraci přiváděného, případně 

cirkulačního, vzduchu na speciálních tkaninových nebo i elektrostatických 

filtrech, které zachycují mikročástice velikosti 1 až 3 mikronů s účinnosti 

95 až 99%. 

• Automatická regulace výkonu snadno řídi výměnou vzduchu podle 

momentálních požadavků (např. podle počtu osob v prostoru) na základě 

vyhodnocení údajů čidel vlhkosti, čidel odérů, CO2 nebo podle senzorů 

pohybu osob. Je tak umožněna úplná hermetizace oken v budově a zcela 

se vyloučí nežádoucí infiltrace prachu, výrazně se sníží přenos hluku z ulic 



 

 24 

do vnitřního prostředí budov (zvlášť významné například u škol 

a u frekventovaných silnic) a neřízené větrání spárami. 

• Je zaručena výměna vzduchu v budově i při nepříznivých tlakových 

podmínkách (např. při letních nebo podzimních inverzích). 

• Nucené větrání s rekuperací tepla je možné kombinovat s teplovzdušným 

systémem vytápění celé budovy. Systém je možné doplnit dalšími prvky zisku 

energie, například cirkulační "solární" akumulaci přes prosklené pasivní 

zákryty, zimní zahrady, skleníky apod. 

• Systém lze doplnit i o výměníky pro chlazení, případně vlhčení přiváděného 

vzduchu. [18] 

Moderní koncepce vzduchotechniky preferuji spíše dislokované větrací systémy rovnotlakého 

větrání (mimo rodinné domy), které přináší řadu dalších výhod: 

• Ekonomický provoz a regulace vzduchotechniky pouze pro jednu funkční zónu 

objektů (například u halových objektů větráni pouze uceleného pracoviště 

systémem nástřešních, nebo nástěnných větráků jednotek s rekuperací tepla). 

• Dislokované jednotky lze situovat do pomocných prostor, např. v podstropním 

uspořádání, bez jakýchkoli nároků na prostorové drahé strojovny (např. 

komfortní kompaktní vzduchotechnický systém DUPLEX, standardně 

i s rekuperací tepla. 

• Dislokace jednotek umožňuje podstatně úspornější dimenzování potrubních 

rozvodů, s jednoduchým zregulováním systému. 

Podtlakové nucené větrání, charakterizované nižším výkonem přívodních ventilátorů vůči 

odsávacím, se používá hlavně při požadavku na lokalizaci škodlivin (například 

v nebezpečných provozech). Přetlakové větrání se používá naopak u hygienicky 

nejnáročnějších prostředí (tzv. "čistých provozu") a tam, kde je požadováno sterilní ovzduší, 

zajišťované speciální filtraci přiváděného vzduchu.[18] 

Kombinované větrání se v bytové a občanské výstavbě používají především u nuceného 

odtahu s přirozeným přívodem vzduchu okny a dveřmi (např. odsáváni sociálních zařízení 

s přívodem z předsíní a chodeb, místní odsávání v kuchyních apod.). Tento poměrně 

jednoduchý systém odsávání běžně používaný pro malé výkony však způsobuje potíže 

u větších výkonů, například při odsáváni v kuchyních. Zde totiž dochází k nasávání buď silně 

znečištěného teplého vzduchu do digestoře z přilehlých nečistých prostor, dokonce i z WC, 

nebo studeného nefiltrovaného vzduchu z oken. Oba případy způsobují u personálu silný pocit 
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diskomfortu a odsávací zařízení obsluha vypíná (nehledě na nepřípustnost takového stavu 

z hlediska hygienického). V průmyslu se pro větrání a současně vytápění používá systém 

centrálního přívodu teplého filtrovaného vzduchu a gravitační odvod střešními ventilačními 

otvory nebo aeračními světlíky do atmosféry. Při nutné vysoké teplotě přiváděného vzduchu 

do pracovní oblasti (z hygienických hledisek) dochází k stacionárnímu rozvrstvení teplot 

a k odtahu nejteplejšího vzduchu bez využití. 

Pro stanovení výše uvedených parametrů účinnosti se využívá celá řada diagnostických 

technik. Měření toku vzduchu se provádí pomocí měření pilotní trubicí (pilottube), technik 

sledování průchodu plynu, měřením statického tlaku v zadaných bodech a použitím 

kalibrovaných ventilátorů. Tok vzduchu v místnosti je možné stanovit pomocí průtokoměrů 

(flow hoods), anemometrů nebo dokonce časově nastaveným odběrem z bodů, v nichž je 

zajištěn přívod vzduchu pro větrání. Testy na únik vzduchu z rozvodných kanálků je možné 

provádět pomocí tlakových testů, i když je tou bytových domů obtížné. Normy pro systémy 

rozvodů jsou uvedeny ve sbírkách zásad a v normách, jako je například ASHRAE. [18] 

5.2. Větrání kolektor ů (metra) 
Výměna vzduchu v kolektoru a technické chodbě musí odpovídat požadavkům na větrání, 

které jsou vyvolány: 

• a) pobytem osob, 

• b) množstvím sdíleného tepla z instalovaných potrubních a kabelových vedení, 

• c) vývinem škodlivin z udaných zdrojů instalovaných vedení a příslušných 

armatur, eventuálně škodlivin vznikajících při pracích s otevřeným ohněm, 

při svařování, natírání apod. 

• d) dalšími požadavky ovlivňujícími intenzitu větrání (např. požadavek 

na snižování relativní vlhkosti vzduchu v kolektoru). 

K zajištění větrání musí být prostory sdružených tras vybaveny odpovídajícím větráním. 

Větrání může být přirozené nebo nucené. Nucené větrání musí mít instalovanou stabilní 

rezervu. 

Větrání může být přetlakové nebo podtlakové, v případě, že ve sdružené trase je veden 

plynovod, musí být větrání podtlakové, pokud nedojde k jiné dohodě s provozovatelem 

kolektoru. Nejmenší možná výměna vzduchu je 6× za 24 hodin.[19] 

Vzduchotechnická zařízení v metru slouží k zajištění vhodných mikroklimatických podmínek 

pro cestující, zaměstnance a instalovanou technologii. Vzduchotechnická zařízení se dělí 

na hlavní větrání a staniční vzduchotechniku. Úkolem hlavního větrání je zajistit požadované 
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prostředí v traťových tunelech a veřejných částech stanic, tj. na nástupištích, propojovacích 

chodbách, eskalátorových tunelech, vestibulech a podchodech. Zařízení odvádí z prostor 

metra tepelnou zátěž vzniklou provozem vlaků metra, technologického zařízení, osvětlení 

a přepravovanými osobami. Zařízení hlavního větrání pracuje v zimním a letním režimu. 

V zimním období je studený vzduch z povrchu většinou přiváděn do mezistaničních úseků, 

kde se ohřívá, takže do prostoru stanic přichází ohřátý na teplotu alespoň +5°C a odtud se 

odvádí na povrch. U některých větracích šachet je možnost přisávání a směšování venkovního 

chladného vzduchu s cirkulačním ohřátým vzduchem z trasy metra přes přisávací klapku. 

S dalším poklesem venkovní teploty se omezuje vzduchový výkon jednotlivých strojoven 

hlavního větrání. V letním režimu se obrátí směr proudění, přičemž teplota vzduchu 

ve stanicích může být nejvýše o 3°C vyšší než venkovní teplota. Změna směru proudění 

se provádí natáčením lopatek oběžného kola ventilátoru beze změny směru otáček motoru. 

Větrací šachty metra lze rozdělit na: 

• traťové – jsou umístěny přibližně v polovině vybraných 

mezistaničních úseků, metro jich má 21  

• staniční – nacházejí se v těsné blízkosti stanic nebo jsou její 

stavební součástí, některé větší stanice mají více větracích šachet; 

metro jich má 61  

• speciální – jsou součástí systému OSM a jimi nasávaný vzduch se 

upravuje filtroventilací pro potřeby ochranného systému. 

 Počet ventilátorů hlavního větrání 157. Ve strojovnách hlavního větrání jsou instalovány 

axiální přetlakové ventilátory APC 1800 nebo 1400 ZVVZ Milevsko, které byly vyvinuty 

specielně pro provoz v metru. Nastavením úhlu lopatek je možno měnit výkony výměny 

vzduchu v rozsahu 15-70 m3/s. Systém hlavního větrání je ovládán a kontrolován 

z technologického dispečinku centrálním řídicím systémem SAIA v závislosti na teplotě 

vzduchu na nástupištích stanic tmin = +5°C, tmax = +30°C. V případě požáru v tunelu nebo 

stanici metra lze zajistit u některých modernějších stanic odvod kouře a proudění čerstvého 

vzduchu proti směru úniku osob. [20] 

Souhrnem základních poznatků o větrání budov a podpovrchových prostor můžeme snadno 

dojít k závěru, že aromatickou signalizaci lze aplikovat prakticky do všech větraných budov 

a provozů.  

V porovnání systémů větrání důlních provozů a pracovišť se systémy větrání povrchových 

a podpovrchových prostor a objektů můžeme shledat společné atributy. Jednak v množství, 

rychlosti větru [ms-1] a typu větrání.  
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Obecně se tedy dá zapojit aromatická signalizace do všech nucených systémů větrání. Ještě 

většího efektu, ale můžeme dosáhnout tam, kde máme ZPOTK a dále pak bezpečnostní 

větrání. Z hlediska umístění merkaptanového relé do větracího systému se nabízí v případě 

přetlakového větrání místo ihned za výfukem ventilátoru. U podtlakových systémů ihned 

za ústím nasávacích otvorů, ale konkrétní umístění u dané budovy, kolektoru, podzemních 

garáží či metra by samozřejmě řešil projekt v návaznosti na další evakuační vyrozumivací 

zařízení. 
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6. Aromatická látka použitá v DMS 
Aromatickou látkou používanou v DMS je merkaptan. Abychom to nezobecňovali jen 

na merkaptan, kterého známe více druhů, např: 

• metylmerkaptam 

• ethylmerkaptan 

• propylmerkaptan 

• butylmerkaptan 

• pentylmerkaptan 

Uvádím proto přesné označení odorantu v DMS, tedy ethylmerkaptan.H3CH2SH. 

Číslo CAS: 75-08-1 

Klasifikace: F, XN,A 

R věty: R 11-20-50/53 

S věty: S (2-) 16-25-60-61 

Vlastnosti: tekutina pronikavého zápachu (podobného pórku), minimální rozpoznatelná 

koncentrace v ovzduší = 1 díl na 50 bilionu dílu vzduchu. Rozpustnost ve vodě při 20ºC : 6,76 

g/l nebo 0,112 molů/l. Rozpustný v alkoholu, éteru. Musí být uschován ve velmi dobře 

uzavřených těsných nádobách na studeném místě (exploduje při vyšších teplotách). Je 

přítomen v destilátech ropy, tvoří se při fermentaci vína. U králíků při snědeni zelí se nachází 

v moči.[17] 

Hlavním faktorem proč byla tato látka zvolena je výrazná možnost detekce smyslovým 

orgánem čichu kde je ethylmerkaptan rozpoznán již při velmi malých koncentracích. 

Tabulka č. 4 vybrané sloučeniny a jejich čichový práh[17] 

sloučenina Čichový práh (ppm) 

sulfan 0,00041 

dietylsulfid 0,000033 

etylmerkaptan 0,0000087 

n-butylmerkaptan 0,0000028 

izoamylmerkaptan 0,00000077 

Dalším faktorem pro použití ethylmerkaptanu je jeho použití při odorizaci zemního plynu. 

Ethylmerkaptan není samozřejmě jediným odorantem a v praxi se používají i podobné 

přípravky, ale pachový základ zůstává stejný. Na trh jsou dodávány desítky jednosložkových 
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i směsných odorantů, prodávají se pod různými obchodními názvy a v různých cenách. 

Do ČR se vesměs dovážejí a rozhodně nejde o levnou záležitost. 

Důležitý ukazatel je molární hmotnost ethylmerkaptanu – 62,13 g/mol k poměru 

se vzduchem-28,96 g/mol, kde vidíme vhodný poměr k výšce výskytu v profilu důlního díla. 

6.1. Příprava odorantu pro použití v DMS 
Pro přípravu ethylmerkaptanu pro použití v DMS se používají speciální skleněné nádobky 

o objemu 200ml, 700ml. Menší z nádobek se instaluje do merkaptanového relé, větší slouží 

přímo k ruční aktivaci, (jen CMP). Manipulace, plnění a montáž do merkaptanového relé 

probíhá v chemických laboratořích HBZS Ostrava. Personál musí být řádně proškolen 

a vybaven pro tuto manipulaci. Především s ohledem na nutnost použití dýchacího přístroje 

jako zálohu při případné nehodě. 

Dále pak se tyto skleněné nádobky zatavují a odesílají pro montáž do merkaptanových relé 

výrobci. 

 

Obrázek č. 5 Skleněná nádobka použitá pro montáž do DMS 

 vlevo, nádobka pro CMS  vpravo nádobka pro UMS 
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7. Aroma jako komunikační prostředek 
Na informovanosti je do značné míry závislé chování občana v případě jeho ohrožení. 

Realizace procesu informování probíhá ve třech fázích, které mají svá specifika a tomu 

odpovídající důraz na druh, charakter, obsah a způsob předávání informací s využitím všech 

dostupných komunikačních prostředků. Proces informování občana je cílený, neboť 

informovaný a správně reagující občan je jedním z předpokladů úspěšného zásahu 

záchranářů. Cílovým skupinám obyvatelstva (děti a mládež, dospělí, cizinci) musí odpovídat 

formy, metody a způsoby předávání informací.  

Obecné zásady (principy) informování obyvatelstva ve vztahu k mimořádným událostem jsou 

podvědomě dány pro značnou část obyvatel s příjmem zvukového výstupu, ať už v podobě 

výzvy, signálu či přednastaveného hovoru. Aromatická signalizace zásadním způsobem 

narušuje vnímání informace jako nebezpečí. Důležitá pozitivní role aromatického signálu jako 

takového, je již delší dobu využívána při odorizaci zemního plynu. Bohužel značná část 

veřejnosti není s touto informací doposud seznámena nebo ji ignoruje, i když v poslední době 

média této problematice věnují pozornost. Výhodou aromatické, v našem případě 

merkakaptanové informace je její jasné definování negativa, jako takového s ohledem 

na nepříjemný pocit zápachu u člověka a tím vyvolání negativní reakce na tento podnět. 

 

Obrázek č. 6 Atributy aromatické (merkaptanové) informace 

Značnou výhodou u tohoto typu přenosu informací je její jednoduchost a srozumitelnost 

pro člověka. Vzhledem počtu populace, která trpí závažnou poruchou čichu, je tento přenos 
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informace nerozpoznatelný pro diametrálně menší skupinu obyvatel, než část občanů, kteří 

trpí poruchou sluchu či zraku, na které se při instalaci poplachových systémů jaksi opomíná. 

 Poruchy čichu u člověka, které brání přenosu aromatické informace 

ANOSMIE  -ztráta čichu, ztráta schopnosti vnímat čichové podněty 

HYPOSMIE - snížená schopnost čichového vnímání 

HYPEROSMIE  - chorobně zvýšená čichová schopnost 

PAROSMIE  - kvalitativní porucha čichu, cítění něčeho, co neexistuje 

KAKOSMIE  - porucha čichu projevující se falešným pocitem vnímání nepříjemného pachu, 

je způsobena poruchou čichového ústrojí. [22] 

Při aktivaci poplachových systémů, způsobuje u člověka zapojení většího počtu smyslových 

vněmů (sluch, zrak, čich) daleko větší možnost vyhodnocení reakce na poplach. S tohoto 

pohledu je aromatická signalizace veskrze pozitivní činitel. 
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8. Pojem „evakuace“  
Na „evakuaci“ lze pohlížet ze dvou hledisek. Jednak z hlediska požární ochrany a z hlediska 

ochrany obyvatelstva.  

V požární ochraně se setkáváme s problémem záměny dvou pojmů. A to pojmu evakuace 

osob a záchrana osob. Termínem evakuace je míněno rychlé opuštění nebo vyklizení objektů 

bez vnější pomoci. Pokud je poskytnuta pomoc zvenčí a přijetí evakuačních opatření nejsou 

možná, jedná se již o záchranu.  

V požární ochraně nebyl v právních předpisech pojem evakuace osob nikdy přesně definován. 

Všeobecně je však chápán jako krátkodobé opuštění potenciálně ohroženého prostoru 

průvodními účinky požáru (např. úbytkem kyslíku, zplodinami hoření, teplem) bez pomoci 

záchranných složek. Z hlediska časového se jedná o opuštění prostoru za dobu řádově desítek 

sekund, maximálně minut. Klasickým a hasičům nejznámějším příkladem evakuace osob je 

opuštění objektu, v němž byl vyhlášen požární poplach, a to podle předem zpracovaného 

evakuačního plánu po stanovených únikových cestách [2]. 

8.1. Dělení evakuace  
Samotnou evakuaci lze rozdělit podle několika druhů hledisek.  

1) rozsahu opatření na:  

• evakuaci objektovou, která zahrnuje evakuaci osob jedné nebo malého počtu 

obytných budov, administrativně správních budov, technologických provozů 

nebo dalších objektů. 

• evakuaci plošnou, která zahrnuje evakuaci obyvatelstva z části nebo celého 

urbanistického celku, případně většího územního prostoru, přičemž obyvatelstvem 

jsou míněny všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí 

s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení 

evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost.[3] 

2) doby trvání:  

• evakuaci krátkodobou, kdy ohrožení nevyžaduje dlouhodobé opuštění objektu 

(prostoru). Pro evakuované osoby není zpravidla zapotřebí realizovat opatření 

související s následnou péčí o evakuované osoby, jako je např. náhradní ubytování 

a stravování. 

• evakuaci dlouhodobou, kdy ohrožení vyžaduje dlouhodobé opuštění objektu 

(prostoru). Pro evakuované je zpravidla zapotřebí realizovat opatření související 

s následnou péčí, jako je např. náhradní ubytování a stravování. [3] 
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Pro znázornění nám slouží metodická pomůcka ke zpracování plánu obyvatelstva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpravidla krátkodobá     Zpravidla dlouhodobá 

Obrázek č. 4 Rozdělení evakuace z hlediska rozsahu opatření a doby trvání. [2] 

V případě aromatické signalizace a jejího využití při vyhlašování evakuace se samozřejmě 

jedná o evakuaci objektovou (samovolnou) nebo prostorovou u podpovrchových staveb. 

8.2. Odhad doby od vyhlášení do zahájení evakuace 
Tabelační metoda. V Evropě bylo využito vzájemných vztahů kategorie budovy, systému 

varování, složitosti budovy a bezpečnostního managementu [2] (viz obr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 Vzájemné vztahy pro prognózu doby vyhlášení evakuace do jejího zahájení [2] 
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Vzájemné vztahy pro prognózu doby vyhlášení evakuace do jejího zahájení byly následně 

tabelovány a každá kategorie obsahuje dílčí charakteristice údaje: 

Kategorií budov byla rozdělena do 7 skupin na základě bdělosti, obeznámenosti s budovou 

a hustoty osob. (A, B, C(a), C(b), C(c), D, F) 

Systém varování v rámci vybavení budovy, objektu elektrickou požární signalizací 

nebo autonomními hlásiči požáru a jejich rychlosti varování osob je rozdělen do 3 kategorií 

(A1, A2, A3) 

Složitost budovy, kde je hlavně zohledněn počet podlaží, viditelnost únikových cest, délka 

únikových východů nebo zda se jedná o samostatný objekt nebo komplex budov. Kategorie 

(B1, B2, B3) 

Bezpečností management, kde je zohledněn výcvik a školení zaměstnanců s vazbou 

na bezpečnostní systémy a evakuační plány ve 3 kategoriích (M1, M2, M3). Z výsledné 

tabulky lze odhadnout požadovaný časový interval při zohlednění vzájemných vazeb v dílčích 

kategoriích. Popsaný systém je vhodný z hlediska své jednoduchosti a snadného ověření 

návrhu. (viz Tab. 5.) [2] 

 

Tabulka č. 5 Doba od vyhlášení evakuace osob do jejího zahájení [2] 

Scénář (kategorie, podkategorie) t1 

[min] 
t99 

[min] 

Kategorie A: osoby bdělé a znalé prostředí 

M1 B1-B2 A1-A2 0,5 1 

M2 B1-B2 A1-A2 1 2 

M3 B1-B2 A1-A3 >15 >15 

Kategorie B: osoby bdělé a neznalé prostředí 

M1 B1 A1-A2 0,5 1 

M2 B1 A1-A2 1 3 

M3 B1 A1-A3 >15 >15 

∆t1 … doba reakce 1% osob (předpokládaná reakce prvních osob) 
∆t99 … doba reakce 99% osob (předpokládaná reakce všech osob) 
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U aromatické signalizace je doba reakce na aromatický podnět dána především výkonem 

větrání v daném prostoru. V případě výpadku elektrického proudu, ale i záložního zdroje je 

tato aromatická informace doručena evakuovaným přirozeným prouděním vzduchu, i když 

samozřéjmně se zpožděním. Reakční doba se tedy pohybuje od 1 min. do 15 min. dle 

charakteru budovy, prostoru a výkonu větrání. 

8.3. Doba evakuace 
Odhad pohybu osob a zaměstnanců v průběhu evakuace je rozhodujícím prvkem úspěšné a 

hlavně bezpečné evakuace. Celková doba evakuace musí být menší nebo rovna dostupné doby 

evakuace. [2] 

Celková doba evakuace sestává z dílčích časových intervalů 

CDE = td + tv + tr + tz + tu [min], kde 

td = doba od vzniku do detekce požáru [min] 

tv =doba od detekce do vyhlášení evakuace [min] 

tr =doba od vyhlášení evakuace do rozhodnutí osob k jejímu zahájení [min] 

tz =doba od rozhodnutí k zahájení evakuace do vlastního zahájení evakuace [min] 

tu = předpokládaná doba evakuace (pohyb osob v objektu) [min] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 Doba evakuace osob[2] 

Doba evakuace je závislá na kvalitě vybavení objektu systémem detekce havárie. Proto doba 

od vzniku požáru do doby detekce td, může být řádově v sekundách, ale i v hodinách. Doba 

detekce je závislá i na vnitřních směrnicích, které upravují chování zaměstnanců, popřípadě 

stanovují pochůzkovou činnost strážní služby, zde je nezastupitelná role bezpečnostního 

managementu v systému plánování a řízení v prevenci krizových situací. Z výše uvedené 
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rovnice je zřejmé, že pro zdařilý průběh evakuace je důležitý hlavně časový úsek od vyhlášení 

do vlastní evakuace. Je možno jej rozložit na jednotlivé časové úseky a znázornit jej v rovnici. 

trz = tr + tz [min], kde 

trz = doba od vyhlášení do zahájení evakuace [min] 

tr =doba od vyhlášení evakuace do rozhodnutí osob k jejímu zahájení [min] 

tz =doba od rozhodnutí k zahájení evakuace do vlastního zahájení evakuace [min] 

Tento časový úsek v sobě zahrnuje prodlevu, která je přirozenou nejistotou rozhodování 

člověka a v minulosti byla často zanedbávána[2]. Je ale zcela zřejmé, že po vyhlášení 

poplachu nemůže dojít hned k pohybu směrem k nouzovému východu. Je přirozenou 

vlastností člověka nejdříve ověřit, popřípadě nechat si potvrdit správnost informace. Tento čas 

prodlužuje i neznalost prostor budovy či neznalost únikových cest. [7] 

 

V tabulce č. 6 jsou uvedeny údaje využitelné k prognóze doby vyhlášení evakuace do jejího 

zahájení pro některé druhy provozu [2] 

Typy budov (druh provozu) W1 W2 W3 
Kanceláře, komerční a průmyslové 
budovy, školy, vysoké školy a univerzity 
(osoby jsou v bdělém stavu, obeznámeny s 
budovou, bezpečnostními systémy a 
způsobem evakuace 

<1 3 >4 

Obchody, muzea, sportovní centra, 
shromažďovací prostory (osoby jsou 
v bdělém stavu, ale nemusí být 
obeznámeny s budovou, bezpečnostními 
systémy a způsobem evakuace 

<2 3 >6 

Obytné budovy, výškové objekty (osoby 
nemusí být v bdělém stavu, ale jsou 
převážně obeznámeny s budovou, 
bezpečnostními systémy a způsobem 
evakuace) 

<2 4 >5 

Hotely, ubytovací zařízení (osoby nemusí 
být v bdělém stavu, obeznámen s 
budovou, bezpečnostními systémy a 
způsobem evakuace) 

<2 4 >6 

Nemocnice, sanatoria (významné 
množství osob může vyžadovat pomoc) 

<3 5 >8 

W1 informace o nebezpečí sdělené osobami komunikačními systémy, uzavřeným okruhem 
nebo označeným vycvičeným personálem viditelným všemi osobami v prostoru 
W2 informace o nebezpečí sdělené připravenými textovými zprávami 
W3 akustický signál požárního poplachu, personál bez výcviku 
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9. Charakteristika systémů pro vyhlašování poplachu 

Tabulka č. 7 Přehled systému vyhlašování poplachu 

Systém pro vyhlášení 
poplachu 

Použití systému Způsob vyhlášení Systém lze nahradit 

Sirény systému 
detekce 

Vyhlášení poplachu 
akustickým signálem 

Akustický signál 
sirén systému 
detekce 

Nouzovým 
zvukovým systémem 

Domácí rozhlas 
Mluvené slovo 
k zajištění plynulé 
evakuace 

Akustický signál 
sirén systému 
detekce 

Evakuačním 
rozhlasem nebo 
nouzovým zvukovým 
systémem 

Evakuační rozhlas 

Mluvené slovo 
k zajištění plynulé 
evakuace 
automaticky spuštěné 
systémem detekce 

Akustický signál 
sirén systému 
detekce 

Nouzovým 
zvukovým systémem 

Nouzový zvukový 
systém 

Vyhlášení poplachu 
akustickým signálem 
a mluvené slovo 
k zajištění plynulé 
evakuace 
automaticky spuštěné 
systémem detekce 

Akustický signál 
a mluvené slovo 
nouzového 
zvukového systému 

 

Aromatická 
signalizace 

Rozhodnutí 
operátora 
dispečinku nebo 
automaticky 
spuštěné systémem 
detekce 

Aromatický signál  

 

Tabulku přehledu systému vyhlašování poplachu jsem doplnil o systém aromatické 

signalizace, který by s určitostí nebyl hlavním poplachovým systémem, ale vhodně 

by doplňoval stávající systémy poplachu.  

Systém aromatické signalizace nelze v důlních podmínkách nahradit, v případě použití 

v podzemních garážích, kolektoru, metra apod. lze z hlediska zápachu aplikovat do větracího 

systému vhodný aromatický prostředek na odstranění zápachu po merkaptanu. Vhodnějším 

prostředkem ke zmírnění zápachu se však jeví zabezpečení dostatečného přívodu čerstvého 

vzduchu. 
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10. Zkoušky reakcí systému na signál ze systému detekce 

Tabulka č. 8 Přehled prováděných kontrol před zahájením provozu 

Kontrola 
systému 

Domácí rozhlas Evakuační 
rozhlas 

Nouzový 
zvukový systém 

Aromatická 
signalizace 

 
dle ČSN 
 73 0802 

dle ČSN  
73 0831 

dle ČSN EN 
60849 

dle provozní 
dokumentace 

Individuální 
zkoušky 

    

Kontrola 
projektové 
dokumentace 

X X X X 

Kontrola 
montážní 
dokumentace 

X X X X 

Kontrola 
provozní 
dokumentace 

X X X X 

Kontrola 
grafických 
pomůcek pro 
nahlášení závady 
a postup v 
případě požáru 

X X X O 

Kontrola začátku 
vysílání do 10s 
po zapnutí 
napájení 

O O X O 

Kontrola 
náhradního 
zdroje a 
přechodu na 
náhradní zdroj 

X X X X 

Kontrola poruchy 
zesilovače a 
přechodu na 
záložní zesilovač 

O O X O 

Kontrola poruchy 
záložního 
zesilovače 

O O X O 

Kontrola poruchy 
mikrofonů O O X O 

Kontrola poruchy 
generátoru 
nouzových 
Signálů  

O O X O 



 

 39 

Kontrola poruchy 
obvodu 
reproduktorů 

O O X O 

Kontrola poruchy 
propojení 
systému, 
spojovacích nebo 
hlasových linek, 
závadě 
procesoru, 
závadě paměti 

O O X O 

Kontrola pojistek 
zařízení 

O O X X 

Kontrola hlášení 
závad O O X O 

Měření akustické 
hladiny okolního 
hluku 
pozadí 

O O X O 

Měření akustické 
hladiny 
nouzového 
signálu 

O O X O 

Měření 
srozumitelnosti O O X O 

Měření zátěže 
jednotlivých zón 

O O X O 

Fyzická kontrola 
zařízení 

O O X X 

Komplexní 
zkoušky 

    

Kontrola poruchy 
propojení se 
systémem 
detekce 

O X X O 

Informace o 
výskytu závady 

O O X X 

Kontrola 
zahájení 
evakuačního 
vysílání 

O X X O 

Kontrola 
vyřazení všech 
funkcí 
nespojených 
s funkcí 
nouzového 
systému 

O X X O 
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Kontrola hlášení 
signálu nouze 

O X X O 

Kontrola jazyka 
hlášení 

O X X O 

Možnost řízení 
distribuce signálu O O X O 

Možnost 
manuálního 
provozu 

O O X X 

 

X – provádí se       O – neprovádí se 
 

Z tabulky č 7 zjišťujeme, že systém aromatické signalizace je značně méně náročný 

na zkoušky z pohledu systému, které jsou nejčastěji nasazovány. Je to však dáno způsobem 

distribuce signálu k osobám. Nutné je i zdůraznit, že dosavadní nasazení aromatické 

signalizace není propojeno s detekčním systémem. 

 U aromatické signalizace funkční zkouška vychází z délky použitelnosti rozbušky, která 

slouží k odpálení nádobky s merkaptanem. U současně používaných rozbušek se jedná 

 o dobu 6 měsíců. Pokud bychom však chtěli tuto funkční zkoušku zkrátit či vyloučit úplně, 

při použití aromatické signalizace v bezpečnostních systémech budov a podpovrchových 

prostor, lze jednoduchým způsobem demontovat merkaptanovou kapsli z merkaptanového 

relé a provést výměnu rozbušky za novou. V důlní praxi nás délka použití rozbušky pozitivně 

motivuje k pravidelným praktickým evakuačním cvičením. Z ekonomického hlediska, je cena 

merkaptanové náplně do merkaptanového relé zanedbatelná s ohledem na informace jaké nám 

při vyhlášení merkaptanového poplachu vzniknou. 

Orientační cena nové náplně a rozbušky, včetně výměny autorizovanou osobou se pohybuje 

ve výši cca. pětiset korun. Pokud bychom měli v systému zařazena větší množství 

merkaptanových relé, pak tyto náklady na výměnu nepatrně stoupnou.  

Při použití v některém z bezpečnostního systému (budov, podpovrchových prostor), není 

nutné kalkulovat s větším množstvím merkaptanových relé. Průměrná délka důlního pole, 

pro jedno merkaptanové relé se pohybuje v délce dvou až tří kilometru, což představuje cca. 

33 000 m3vzduchu. To tvoří dostatečnou rezervu pro možnou odorizaci prostor. Vyskytují se, 

ale i rozsáhlejší prostory, jako je např. metro, kolektor. V tomto případě, už řešíme nasazení 

a počet merkaptanových relé funkční zkouškou a následným vyhodnocení 
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11. Analýza zapojení A.S. do bezpečnostního systému při MU. 

Pro analýzu zapojení A.S. jsem zvolil analýzu ETA. Definovanou pro účely studie WASH-

1400 (1974). Stromy události sledují počáteční příčinu přes několik možných výstupů. Lze je 

použít pro sledování nezávislých a časově shodných událostí, ale jsou obzvláště účinné 

pro zobrazení sekvencí událostí. Stromy událostí se obvykle používají na binární systémy, ale 

lze je použít i na stavy s několika násobným výstupem. Jsou relativně jednoduše 

vyhodnotitelné, protože každému výstupu může být přiřazena pravděpodobnost výskytu, 

podmíněná pouze výskytem předchozí události. Protože zde nejsou žádné logické kombinace, 

lze pravděpodobnost jakéhokoli jednotlivého výstupu získat přímým násobením všech větví 

pravděpodobnosti, vedoucích k tomuto výstupu. Postup: 

� 1. identifikace sledované události, 

� 2. identifikace bezpečnostních funkcí předcházejících této události, 

� 3. sestavení stromu událostí, 

� 4. vyhodnocení logického grafu a možných následků. 

11.1. Požár 
Identifikace události 

V analýze navodíme situaci typového požáru (např. požár automobilu v podzemní garáži) 

a sledujeme chování osob a poplachového systému. Poněvadž řešíme aktivaci poplachového 

systému, zajímá nás s analyzního hlediska jen doba do ukončení evakuace osob.  

Identifikace bezpečnostních funkcí předcházejících této události, 

Celý systém protipožárních a evakuačních systému doplňuje aromatická signalizace. Řešíme 

situaci prostor nebo objektů kde je instalováno bezpečnostní větrání s ohledem na přenos 

aromatické informace k osobám. Může samozřéjmně dojít i k situaci, kdy je toto bezpečnostní 

větrání vyřazeno z provozu, např. pro nefunkčnost záložního zdroje. Poté je aromatická 

informace distribuována k osobám jen velmi pomalu a ztrácí na významu. Je nutné zmínit, že 

v takovém případě jsou nefunkční i běžné poplachové systémy. Vhodným doplněním 

evakuačních systému při vyhlášení poplachu, by v našem navoleném případu byla i 

informativní značka, upozorňující na přítomnost aromatické signalizace.  
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Sestavení stromu událostí 
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Vyhodnocení logického grafu a možných následků. 

Z pravděpodobnostního hodnocení vývoje událostí vyplývá skutečnost, že základním prvkem 

u daného typu iniciační událostí je běžně používaný poplachový systém, který tvoří hlavní osu 

signálu určeného evakuovaným osobám. Jestliže, ale budeme uvažovat o tom, že se v každém 

prostoru vyskytne místo, které je dostatečně zvukově izolované má zde aromatická 

signalizace významnou roli. Pokud se bude jednat o objekt výrobního charakteru, může 

zvukový signál rušit i hluk z provozu. 

Další významnou překážkou pro příjem zvukového signálu může být porucha sluchu osob 

zdržující se v evakuované oblasti. Nemohu ještě opomenout případ osob, které používají 

sluchátka pro poslech hudby, rádia a nevěnují poplachovému signálu pozornost. 

Z obrázku č. 7 můžeme vyvodit situaci, kdy poplachový systém přehluší alarmy aut a osoby 

nacházející se v automobilu mohou situaci podcenit. 

 

Obrázek č. 7 možné umístění MR. 
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11.2. Teroristický útok 

 
Identifikace události 

Nejnovější teroristický útok v Moskvě znovu ukázal, jak zranitelný je zejména dopravní 

systém nejen v Rusku, ale vlastně v každé zemi. Podobný případ by se mohl odehrát i 

v Pražském metru. Důležitá by byla především situace ihned po samotném teroristickém aktu. 

Jako modelový případ použijeme explozi nástražného výbušného systému v některé ze stanic  

Identifikace bezpečnostních funkcí předcházejících této události, 

Pražské metro disponuje moderním technologickým, bezpečnostním, dopravním dispečinkem. 

Systém bezpečnosti tvoří: 

• Zařízení pro rádiové spojení  

• Automatický informační systém 

• Elektrická zabezpečovací signalizace 

• Elektrická požární signalizace 

• Staniční rozhlas 

• Průmyslová televize 

• Zařízení pro navádění zrakově postižených 

V případě evakuace ze stanice metra jsou prováděna opatření k zajištění co nejrychlejšího 

opuštění stanice a vlakových souprav cestujícími. Všechna ramena eskalátorů jsou uvedena 

do provozu ve směru úniku ze stanice, kromě jednoho, které slouží pro činnost hasičských 

jednotek. Je aktivováno bezpečnostní větrání, které proudí proti směru evakuačních tras (jen 

u některých stanic), tak aby byl zajištěn čerstvý přísun větrů pro evakuované. Při zapojení 

aromatické signalizace toto opatření posiluje dobu zachycení aromatického signálu 

evakuovanými osobami. 
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Sestavení stromu událostí 
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Vyhodnocení logického grafu a možných následků. 

V případu teroristického útoku daného typu je důležité ihned zahájit evakuaci osob, 

pro možnou další aktivaci nástražného výbušného systému v odlišné stanici či vlakové 

soupravě.  

Při aktivaci poplachových systému včetně aromatické signalizace dochází k urychlení 

zahájení evakuace. Opět zmíním výhodu aromatické informace, která vyvolává negativum 

a aktivuje osobu k opuštění prostor. Důležitá místa stanic jsou jistě dobře pokryta zvukovým 

a světelným signálem, mohou se, ale vyskytnout i prostory s malou silou signálu a zde nám 

aromatická signalizace plní funkci varovného signálu.  

Aromatický signál je nezastupitelný i u osob sluchově a zrakově postižených. Pro daný typ 

události se jeví aromatická signalizace jako vhodný doplněk posílení poplachových systému 

k zahájení evakuace. 

Vzhledem k přítomnosti merkaptanu při vyhlášení evakuačního poplachu u části osob 

(neznalých), můžeme očekávat i reakci opačnou. To jest pocit útoku nebezpečnou látkou. 

Tato situace by neměla výrazně ovlivnit únik, naopak osoby by si z podstaty věci chránily 

dýchací cesty. 
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12. Reakce osob na merkaptanový poplach  
Při nástupu a během periodických školeních BOZP, se důlní zaměstnanci seznamují se 

systémem odvolání z dolu a tím si vytvářejí základní povědomí o výstraze nebezpečí, která je 

spojena s pronikavým zápachem. 

Z důlního prostředí, ve kterém se merkaptanová signalizace používá několik desetiletí lze 

vypozorovat snímek chování osob při aktivaci A.S. Jedná se o typ chování a to s ohledem 

na situaci cvičného poplachu, o kterém zpravidla osazenstvo dolu předem ví, nebo druhý 

případ kdy dojde k MU a aktivace představuje skutečné ohrožení života. 

 Z pohledu cvičných poplachu se chování zaměstnanců vyhodnocuje především s ohledem 

na zpětnou reakci zaměstnanců informovat inspekční službu o zaznamenání merkaptanu 

na pracovišti. Tímto krokem se vytváří přibližný časový snímek pohybu aromatika důlním 

polem. Chování zaměstnanců je zpravidla rutinní, jelikož cvičení probíhá v pravidelných 

půlročních cyklech.  

U havarijní aktivace je reakce především zkušenějších zaměstnanců vzorová, záleží však 

na povaze nehody a aktuálním psychickým rozpoložení jednotlivce. Jednoznačně se ukazuje 

stará zásada“ těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. 

Tabulka č. 9 chování důlních zaměstnanců při aktivaci A.S 

 
CVIČNÝ 
MERKAPTANOVÝ 
POPLACH 

AKTIVACE P ŘI MU 

Zaměstnanci s důlní praxí > 
než 10 let 

Rutinní přístup, pachový 
vněm nevyvolává pocit 
nebezpečí, odezva na 
dispečerské pracoviště jen 
z povinnosti, rychlé opuštění 
pracoviště  

Okamžitá reakce, odezva na 
dispečerské pracoviště ihned, 
nasazení sebezáchranného 
přístroje spořádaný únik 
záchrannými cestami.  

Zaměstnanci s důlní praxí 
<než 10 let 

Navolení pocitu nejistoty, 
úzkosti, odezva na dispečerské 
pracoviště  

Pomalejší reakce, odezva na 
dispečerské pracoviště?, 
nasazení sebezáchranného 
přístroje s potížemi z důvodu 
paniky, únik záchrannými 
cestami. 

Báňští záchranáři  
Vzorová reakce, okamžitá 
komunikace s dispečerským 
pracovištěm, lokalizace MU  

Okamžitá reakce, odezva na 
dispečerské pracoviště ihned, 
nasazení sebezáchranného 
přístroje spořádaný únik 
záchrannými cestami.  
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Z tabulky chování zaměstnanců při aktivaci A.S, odvozujeme stav chování, který se mění se 

zvýšeným počtem provedených cvičení. Je však nutné posuzovat chování v souvislosti více 

faktorů např. věk zaměstnance, vzdělání, charakter práce. Praxe jasně dokazuje, že lidé, kteří 

jsou informovaní, znají rizika ohrožení a vědí, jak se mají v konkrétní situaci chovat, dokážou 

reálně posoudit ohrožení a v maximální míře mu i čelit, a to i v případě, že jsou si vědomi 

ohrožení vlastního života. 

Pro chování osob při aplikaci do nedůlního prostředí můžeme vycházet s chování 

zaměstnanců dolů jen částečně. Jednak se bude jednat osoby neznalé systému A.S, a reakci si 

mohou spojit s únikem plynu. Ale i to je pozitivum, vzhledem k nečinnosti a apatii.  

Pravidelným cvičením evakuace je možné předcházet panice, protože lidem se nácviky 

evakuace zapíší do podvědomí jako jejich příběh. Potom budou v krizové situaci reagovat 

podvědomě, tj. okamžitě, a co je důležité, budou reagovat správně! 

Procentuální [15] vyjádření reakce lidí na kritickou situaci: 

• 5 - 20 % lidí zůstávají relativně klidní a použitelní, 

• 10 - 25 % lidí stávají se naprosto nepoužitelní, zpanikaří, 

• 50 - 75 % lidí budou šokovaní a zmatení, ale ve stavu, kdy je v podstatě lze ovládat. 

Strach 

Strach je jednou z nejpřirozenějších vlastností člověka. Člověk s pocitem strachu se rozhoduje 

jinak než člověk v klidu a bezpečí. Tento pud člověka silně ovládá a většinou se nedá 

rozumově ovlivnit. Pocit strachu a nebezpečí výrazně ovlivňuje rozhodování člověka. 

V podstatě jde o to, že člověk jedná v určitém časovém nedostatku a pocitovém napětí, jedná 

pod určitým tlakem, jenž ovlivňuje konečné rozhodnutí. Vliv na toto rozhodnutí má celá řada 

faktorů, mezi které patří zkušenosti, intelekt. Ale hlavní faktorem je, jestli je daná osoba 

schopna zvládnout tuto tíhu momentu, resp. jestli se jedná o silnou osobnost či nikoliv, která 

se dokáže vypořádat se vzniklou situací. Mezi námi je totiž velmi mnoho vzdělaných lidí, 

kteří se ale mohou psychicky zhroutit v rizikové situaci a potom již nedokážou racionálně 

uvažovat či využít svých vědomostí. Takový člověk může upadnout i do stavu totální 

beznaděje. Pocit strachu ovlivňuje zejména duševní schopnosti člověka, takový člověk potom 

např. ztrácí orientaci v prostoru, v situaci nebo v čase. Přestává vnímat realitu, apod. Stádia 

strachu můžeme rozdělit do několika bodů: 

• 1. Žádné vnější projevy změny v chování, racionální překonávání emočních stavů, 

rychlý návrat schopnosti k práci. 
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• 2. Mírný stupeň podráždění, bledost líce, třes prstů, končetin až celého těla, vůlí 

nezvládnutelný; růst krevního tlaku i tepové frekvence; pocení velkými kapkami 

na čele a dlaních, pot je lepkavý i páchne. Zde je již vhodné dodat sebedůvěru 

(povzbudivým slovem, gestem nebo jinou obvyklou formou). Schopnost k práci bývá 

zachována, někdy je i zvýšená. 

• 3. Reaktivní deprese, útlum, pokles schopnosti k práci; těžko ovládnutelný stav. Hrozí 

vznik neurózy, akutního vyčerpání. Prognóza takového stavu není příliš příznivá. 

• 4. Emoční šok s panickou reakcí; vědomí bývá zastřené. Panické reakce se mohou 

vyskytnout ve dvou hlavních formách:  

 - emoční paralýza - ochromení (strnutí) strachem; 

 - raptus - panické běsnění, zuřivost zaměřená na sebe či na okolí. [15] 

Panika 

Panika je sociálně psychologický jev, který se dá charakterizovat spontánním, nekorigovaným 

chováním lidí, u kterých došlo k porušení duševní rovnováhy. V podstatě by se dalo říct, že 

lidé přestávají v dané chvíli reagovat a uvažovat racionálně a do popředí se dostávají pudy 

a instinkty. Panika vzniká většinou u většího počtu lidí, který můžeme označit jako dav. 

Prvotní příčinou je vznik mimořádné události a nedostatek informací. Jako příklad lze uvést 

situaci, kdy se velké množství lidí pohybuje směrem k východu a může dojít k ušlapání či 

udušení mnoha lidí. K takovéto situaci dochází ve chvíli, pokud je dav zaskočený z vývoje 

mimořádné události či jeho prvotní rozhodnutí se ukázalo jako chybné. Pod tímto prvotním 

rozhodnutím si můžeme představit spontánní rozhodnutí davu, kterým směrem se vydá vstříc 

ke své záchraně či jestli je vůbec potřeba daný prostor opustit. [16] 

Není smyslem A.S, vyvolávat ještě větší paniku, ale vyhodnotit situaci jako vážnou a k tomu 

přizpůsobit jednání osob, zvláště pak jestliže se mezi evakuovanými vyskytují osoby znalé 

systému AS. 
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13. Bezpečnostní značky, tabulky při použití A.S. 

Kdysi se zrodila tabulka… a dnes visí téměř všude. Jejich pohledy křižují všemi směry a není 

místa, kde by jejich přítomnosti nebylo zapotřebí. Plastové, smaltové, samolepicí i nepravé 

papírové. Oslovují nás denně ve vesnicích i městech, na staveništích, pracovištích, 

v dopravních prostředcích či před vlastním domem; pohodlně vylepené pozorují nás 

na chodbě či skrytě na pracovním nástroji, verbálně či neverbálně s námi komunikují, aniž my 

mnohdy odpovídáme; a myslíme na ně, aniž o tom přemýšlíme.[21] 

Tabulka č. 10 Obecné bezpečnostní značky 

Bezpečnostní barva Význam Příklady použití 

Červená Zákaz Stůj 

Značky pro zastavení 

Nouzové zastavení 

Značky zákazu 

Modrá Příkaz Příkaz k použití OOP 

Žlutá Výstraha Riziko nebezpečí Výstraha pro nebezpečí 

Zelená Bezpečí 
Únikové cesty 

Nouzové východy 

Pro typ značky definující A.S, bych volil zelený podklad a jistou formu čichového vněmu 

plus význam úniku.  

 

 

Obrázek č. 9 Možné schéma tabulky nebo značky AS. 
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14. Závěr 
Ve své diplomové práci jsem analyzoval aktivní zapojení aromatické signalizace 

do bezpečnostních a poplachových systému budov a podpovrchových staveb. Zpravidla 

ve všech oblastech bezpečnosti se využívají prvky elektronizace, v případě poplachových 

systémů se propagují moderní komunikační prostředky. U aromatické signalizace se 

dostáváme na zcela jinou rovinu vyhlášení signálu pro evakuaci. Pro značnou část veřejnosti 

je toto pojetí neznáme. Pro zařazení aromatické signalizace do poplachového systému hovoří 

především její jednoduchost nenáročnost a snadná údržba. Dalším faktorem je i příbuznost 

látky, při odorizaci zemního plynu, kde má veřejnost jistý stupeň povědomí, i když je často 

zemní plyn považován nositele samotného zápachu.  

Ovládání MS, je plně kompatibilní s běžnými poplachovými systémy s úplnou vizualizací 

celého systému, standardním doplněním softvérového vybavení od výrobce A.S. Důležitým 

faktorem pro nasazení A.S, je nevýbušné provedení, které dovoluje instalaci do nebezpečných 

zón a provozů. Z hlediska přímé montáže MR, lze dle zjištění využít informačních 

kabelových tras, které u současných staveb mají dostatečnou kapacitu.  

Pokud bychom volili optimální nasazení, pak z hlediska příbuznosti s podzemím se nabízí 

aplikace na rozsáhlejší prostory, jako jsou víceúrovňové podzemní garáže, metro a kolektory. 

Zde jsou instalovány potřebné ventilační limity, které dostatečně zabezpečují přenos 

aromatické informace.  

Při evakuační činnosti, A.S, primárně posiluje únik z ohrožených prostor, především 

s ohledem na důraz informace nebezpečí, schopnost pokrýt všechny prostory. Sekundárně 

nám zabezpečuje informaci nebezpečí osobám neslyšícím a vystaveným větší dávce hluku. 

Nabízí se i použití systému A.S, samostatnou aktivací bez zvukového a světelného poplachu 

např. při teroristickém útoku nebo obsazení prostor demonstranty.  

Značnou devízou, pro nasazení A.S, je i téměř třicetiletá zkušeno na důlních podnicích v ČR. 

Během této doby se systém A.S, plně osvědčil při všech druzích důlních havárií a zachránil 

nemalý počet životů. Dnes se v hornictví bere, nějak samozřejmě a význam se podceňuje. 

Úroveň bezpečnosti v dolech se zvyšuje a havarijní aktivací jsme se již dlouho nesetkali, 

přesto však je výhodné mít A.S, jako duplicitní prvek k zajištění maximální bezpečnosti 

pro zaměstnance. 
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15. Použité zkratky 

AS Aromatická signalizace 

BP Bezpečnost práce 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CCTV Closed-circuit television 

CDE Celková doba evakuace 

CMP Cvičný merkaptanový poplach 

ČR Česká republika 

ČBU Český báňský úřad 

DMS Důlní merkaptanová signalizace 

HBZS Hlavní báňská záchranná stanice 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IZS Integrovaný záchranný systém 

MU Mimořádná událost 

OSM Ochranný systém metra 

OOP Osobní ochranné prostředky 

UMS Úseková merkaptanová signalizace 

ZBZS Závodní báňská záchranná stanice 

 

 



 

 53 

 

16. Literatura 

Literární zdroje: 

[1] FASTER, P., MAKARIUS, R., POŠTA, V., a kol. Báňské záchranářství II, Kompendium 

pro vedoucí likvidace havárie. 1. vyd. Ostrava: Montanes a.s., Výstavní 10, 70900, 2004. 250 

s. 

[2] FOLWARCZNY, L, POKORNÝ, J. Evakuace osob. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2006. 125 s. ISBN 80-86634-92-2. 

[3] KRATOCHVÍLOVÁ, D: Ochrana obyvatelstva, SPBI,Ostrava, 2005, ISBN: 80-86634-

70-1  

[4] SMIČKA, V., a kol. Archiv Útvaru výchovy, výcviku a taktiky HBZS Ostrava, interní 

zdroje z pracoviště 

[5] PROKOP, P., BEBČÁK, P., ŠENOVSKÝ, M.: Větrání objektů, SPBI, Ostrava, 2007, 

ISBN 978-80-7385-008-1  

[6] HOLBRÁDEK, J, DOSTÁL, M., Dokumentační archiv. ZAM - SERVIS s. r. o. 

Křišťanová 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2. Interní zdroje z pracoviště. 

[7] LUZAR, L., Evakuace osob z rozsáhlých budov státní správy a samosprávy. Ostrava, 

2008. 46 s. VŠB- Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí 

diplomové práce Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák 

Legislativní zdroje 

[8] ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. Praha: Český normalizační 

úřad, 2000. 114s. 

[9] ČSN 73 0804. Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. Praha: Český normalizační 

úřad, 2002. 142s. 

[10] ČSN EN 60849. Nouzové zvukové systémy. Praha: Český normalizační institut, 1999. s. 
24. 
[11] Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnost 

provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, Dostupné 

na WWW: http://www.cbusbs.cz/sekce-predpisy.aspx. 

[12]Vyhláška ČBÚ č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení 

používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, Dostupné 

na WWW: http://www.cbusbs.cz/sekce-predpisy.aspx. 

[13] Vyhláška ČBU č. 447/2001 Sb., o Báňské záchranné službě, Dostupné na WWW: 

http://www.cbusbs.cz/sekce-predpisy.aspx. 



 

 54 

[14] Vyhláška ČBU č.71/2002 Sb. o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního 

plynu, Dostupné na WWW: http://www.cbusbs.cz/sekce-predpisy.aspx. 

 

Elektronické zdroje: 

[15] Ministerstvo vnitra České republiky [online]. Odborná příprava jednotek PO, 

Konspekty odborné přípravy. [cit. 2009-03-02]. Dostupný na WWW: 

http://www.mvcr.cz/hasici/izs/konspekty/zoo_hasici.html#faktory> 

[16] Wikipedia [online]. Otevřená encyklopedie. [cit. 2009-03-03]. Dostupný na WWW: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Panika 

[17] Chemie,ethylmerkaptan[online].Ethylmerkaptan. [cit. 2010-02-04]. Dostupný na WWW. 

http://piskac.cz/pavel/recenze/rf/ 

[18] TZB, info, [online]. Sekce větrání budov. [cit. 2010-02-03]. Dostupný na WWW 

http://vetrani.tzb-info.cz/t.py? 

[19] Kolektory Praha [online] O kolektoru. [cit. 2010-20-01]. Dostupný na WWW 

http://www.kolektory.cz/index/10_zt.html 

[20] Metro veb. cz. Pražské metro. [online] Technologie a zabezpečení metra. [cit. 2010-20-

04]. Dostupný na WWW http://metroweb.cz/ 

[21]. Co jsou bezpečnostní tabulky. [online] Bezpečnostní tabulky. [cit. 2010-20-04]. 

Dostupný na WWW http://ucjtk.ff.cuni.cz/publikace/12-04/tabulky.htm 

[22]. Smyslová ústrojí [online] Poruchy čichu, [cit. 2010-20-04]. Dostupný na WWW 

http://vosahs.cz/infovos/down.php 

 

Seznam příloh: 

A-Statistika havárií na uhelných dolech s pohledu aktivace A.S 

B-Dokumentace vyhodnocení CMP (důl-Karviná. 2009) 



 

 55 

 

Seznam obrázků: 

Obr. 1.  Povrchová část DMS-PD, vpravo Sestavená důlní část z DMS-DD a MR 

03/C.[6] 

Obr. 2.  Obrázky panelů, které jsou pouze schematické, slouží pro orientaci aplikaci 

Obr. 3.  Schéma panelu sloužícího pro řízení odpalů jednotlivých pozic.[6] 

Obr. 4.  Schéma panelu diagnostika[6] 

Obr. 5.  Skleněná nádobka použitá pro montáž do DMS 

Obr. 6.  Doba evakuace osob[2] 

Obr. 7.  Atributy aromatické (merkaptanové) informace 

Obr. 8.  Rozdělení evakuace z hlediska rozsahu opatření a doby trvání. [2] 

Obr. 9.  Vzájemné vztahy pro prognózu doby vyhlášení evakuace do jejího zahájení [2] 

Obr. 10.  Možné umístění MR. 

Obr. 11.  Možné schéma tabulky nebo značky AS. 

 

Seznam tabulek: 

Tab. 1.  Povrchová část DMS[6] 

Tab. 2.  Důlní část DMS [6] 

Tab. 3.  Strukturovaný postup při důlní nehodě 

Tab. 4.  Vybrané sloučeniny a jejich čichový práh[17] 

Tab. 5.  Doba od vyhlášení evakuace osob do jejího zahájení [2] 

Tab. 6.  Údaje využitelné k prognóze doby vyhlášení evakuace do jejího zahájení 

pro některé druhy provozu [2] 

Tab. 7.  Přehled systému vyhlašování poplachu 

Tab. 8.  Přehled prováděných kontrol před zahájením provozu 

Tab. 9.  Chování důlních zaměstnanců při aktivaci A.S 

Tab. 10.  Obecné bezpečnostní značky 



 

 56 

 

A-Statistika havárií na uhelných dolech z pohledu aktivace AS 

Přehled počtu mimořádných událostí ohlášených ČBU[4] 

Mimořádná 
událost v 
roce 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Požáry 
v dole i na 
povrchu 

37 14 17 12 15 21 14 9 11 6 

Zaplynování 
důlních děl 

4 - - 2 1 2 - - - - 

Průtrže uhlí, 
hornin a 
plynů 

1 - - 1 - - - 1 - - 

Zapálení a 
výbuchy 
metanu 

4 2 2 - 1 - 1 - 1 2 

Důlní otřesy 10 5 5 6 1 10 9 3 4 6 
Závaly, 
průvaly vod 

11 2 - 3 2 5 7 7 6 3 

Nehody na 
strojním a 
elektro. zař. 

5 5 6 3 2 3 1 - 3 3 

Nehody s 
výbušninami 

11 10 11 6 5 6 11 7 4 5 

Ostatní 
závažné 
nehody 

32 27 20 33 18 22 14 24 18 10 

CELKEM  115 65 62 65 45 69 57 51 47 35 
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B-Dokumentace vyhodnocení CMP, (důl. ČSA. 2009) 

VYHODNOCENÍ 

Cvičného poplachu s aromatickou signalizací na závodě ČSA[4] 

Za účelem ověření účinnosti aromatické signalizace, znalosti havarijního plánu 

a připravenosti pro likvidaci mimořádných událostí dle vyhlášky ČBU č. 71/2002 Sb. byl 

proveden ve dnech 18.6 a 19.6 2009 ve čtyřech provozech cvičný poplach s aromatickou 

signalizací dle Příkazu č.223/2009 závodního dolu ČSA s následujícími náměty: 

• 18. 6. 2009 I. Směna: Požár LZH na chodbě 40900 

• 18. 6. 2009 IV. Směna: Zaplynování porubu 14030 

• 18.6 2009 (19.6) V. Směna: Průval vody na čelbě 28003 

• 18. 6. 2009 (19.6) VI. Směna: Požár uhelné drtě na chodbě 01195 za křížem 11220/2 

1. VLH pověřil řízením cvičného poplachu s aromatickou signalizací své zástupce ve I. IV. V. 

IV. směně a techniky, vykonávající inspekční službu. Přímým dozorem prověřil jejich 

způsobilost včasného a správného rozhodování řídit zdolávání havárie. 

• 18. 6. 2009 (19.6)v I. směně  ing. ……….. 

• 18. 6. 2009 ve IV. směně  ing. ……….. 

• 18. 6. 2009 (19.6) ve V. směně ing. ………… 

• 18. 6. 2009 (19.6) ve VI. směně ing. ………… 

2. O konání cvičného poplachu s aromatickou signalizací byli předem uvědomění OBU 

v Ostravě, HBZS a sousední doly. 

3. Vyhlášení cvičného poplachu s aromatickou signalizací bylo provedeno na základě podání 

zprávy o „ nehodě“ na stanovišti SIS. V I. směně dne 18.6.2009 byl dán pokyn ke spuštění 

aromatické signalizace ve 1230 hod., pro IV. směnu v 1830 hod., pro V.směnu v 0030 hod. a pro 

VI. směnu ze dne 18.6. 2009 v 0630 hod. dne 19.6.2009 

Použití aromatické signalizace bylo následující: 

• 18. 6. 2009 v I. směně: CMS: vhození ampule do jámy ČSA 2 a Jan, spuštění MR-03 

č. 6,7 na překopu 1693, č. 11,18 na překopu 1692. UMS: spuštění MR-03 na překopu 

1060, 44013( st. 350m), 223710,34028, 40407.1(st. 1130 m), 1043a (st10m), 14003 

(st. 10m), 14000a (st. 1480 m), 01195, 11412/1, 11412/1 před 11412, 14012 (st.10 m), 

11220*11212, 139311 u 2430a, remíze 17000, 11414/1 (st. 10 m), kra č. 3-13000 

za 01166c. 
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• 18. 6. 2009 ve IV. směně: CMS: vhozením ampule do jámy ČSA 2 a Jan. ÚMS: 

spuštění MR-03 č. 5 na chodbě 14003 (st. 10 m) 

• 18. 6. 2009 (19.6) ve V. směně: CMS: vhozením ampule do jámy ČSA 2 a Jan. ÚMS: 

spuštění MR-03 č. 10 na chodbě 14000a (st 1480 m) 

• 18. 6. 2009 (19.6) ve VI. směně: CMS: vhozením ampule do jámy ČSA 2 a Jan. ÚMS: 

spuštění MR-03 č. 1 na chodbě 01195 pod 11412/1 

4. Ihned po rozbití ampulí byla zajištěna jejich výměna a aromatická signalizace byla opět 

uvedena do pohotovostního stavu. 

5. Cvičný poplach s aromatickou signalizací byl proveden ve všech čtyřech směnách 

v součinnosti se stálou hlídkou záchranářů. Bylo ověřeno spojení s průvodcem pro výjezd 

záchranářských vozidel HBZS Ostrava. Záchranářská hlídka byla pokaždé vyslána ze svého 

pracoviště na místo „nehody“ k ověření situace. 

6. Doba ucítění merkaptanu od spuštění havarijní signalizace na pracovištích ohrožených 

oblastí: 

• 18. 6. 2009 v I. směně-aromatická signalizace byla ucítěna na ohroženém pracovišti 

40407/1 za 3 minuty od spuštění. Zaměstnanci I. směny na pracovištích postižené 

oblasti byli uvědomění o námětu cvičného poplachu, vyzváni k odchodu s pracoviště a 

vyvedení útěkovými cestami na bezpečné místo, tzn. při daném námětu cvičení mimo 

postižené SVO. Doba dosažení bezpečného místa je 15 minut. Ochranná doba 

sebezáchranného přístroje OXY K 50S/AS postačuje pro odchod z postižené oblasti 

na bezpečné místo  

• 18.6. 2009 ve IV. směně-aromatická signalizace byla ucítěna v porubu 14030 za 5 

minut od spuštění. Zaměstnanci postižené oblasti byli uvědomění o námětu cvičného 

poplachu, vyzváni k odchodu z pracoviště a vyvedeni útěkovými cestami na bezpečné 

místo, tzn. při daném námětu cvičení mimo postižené SVO. Doba dosažení 

bezpečného místa je 22 minut. Ochranná doba sebezáchranného přístroje OXY 

K 50S/AS postačuje pro odchod z postižené oblasti na bezpečné místo  

• 18. 6. 2009 (19.6) ve V. směně-aromatická signalizace byla ucítěna na čelbě 28003 

za 1 minutu od spuštění. Zaměstnanci postižené oblasti byli uvědomění o námětu 

cvičného poplachu, vyzváni k odchodu z pracoviště a vyvedeni útěkovými cestami 

na bezpečné místo, tzn. při daném námětu cvičení mimo postižené SVO. Doba 

dosažení bezpečného místa je 9 minut. Ochranná doba sebezáchranného přístroje 

OXY K 50S/AS postačuje pro odchod z postižené oblasti na bezpečné místo 
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• 18.6. 2009 (19.6) ve VI. směně-aromatická signalizace byla ucítěna na třídě 01195 

za 2 minuty od spuštění. Zaměstnanci postižené oblasti byli uvědomění o námětu 

cvičného poplachu, vyzváni k odchodu z pracoviště a vyvedeni útěkovými cestami na 

bezpečné místo, tzn. při daném námětu cvičení mimo postižené SVO. Doba dosažení 

bezpečného místa je 25 minut. Ochranná doba sebezáchranného přístroje OXY 

K 50S/AS postačuje pro odchod z postižené oblasti na bezpečné místo. 

Zaměstnanci ze všech pracovišť postupovali podle hlášení o průběhu cvičení z jednotlivých 

úseků klidnou chůzí, nejevili známky neklidu či paniky. 

Zaměstnanci pracující v klasickém třísměnném provozu byli seznámeni s námětem cvičného 

poplachu s aromatickou signalizací, po ucítění aromatické signalizace se ohlásili inspekční 

službě a na její pokyn pokračovali v práci. Po ukončení pracovní doby byli vyvedeni 

útěkovými cestami směnovými předáky a THZ. 

V rámci centrálního merkaptanového poplachu byla profárána útěková cesta 

z nejvzdálenějšího pracoviště (132558) do komorového úkrytu na překopu 1041a. Doba 

dosažení bezpečného místa je 36 minut. Ochranná doba sebezáchranného přístroje OXY 

K 50S/AS postačuje pro odchod z postižené oblasti na bezpečné místo. 

7. Hlášení na stanoviště SIS bylo provedeno ze všech pracovišť závodu ČSA. 

8.  Stav zaměstnanců v době konání cvičení s použitím aromatické signalizace 

ČSA:  

Dělníci důl  1855 zaměstnanců 

THZ  199 zaměstnanců 

  2054 zaměstnanců 

Zaměstnanci cizích organizací a firem 

ALPEX  257 zaměstnanců 

VOKD   95 zaměstnanců 

ČECHPOL  97 zaměstnanců 

CARBOKOV  79 zaměstnanců 

BASTAV  87 zaměstnanců 

   615 zaměstnanců 

Celkem  2669 zaměstnanců 
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Počet zaměstnanců zúčastněných na cvičení s použitím aromatické signalizace 

Dělníci důl  1388 zaměstnanců 

THZ  107 zaměstnanců 

  1495 zaměstnanců 

Zaměstnanci cizích organizací a firem 

ALPEX  173 zaměstnanců 

VOKD   54 zaměstnanců 

ČECHPOL  76 zaměstnanců 

CARBOKOV  63 zaměstnanců 

BASTAV  33 zaměstnanců 

   405 zaměstnanců 

Celkem  1900 zaměstnanců 

Počet nezúčastněných zaměstnanců  na cvičení s použitím aromatické signalizace 

ČSA: 

Dělníci důl  497 zaměstnanců 

THZ  92 zaměstnanců 

  589 zaměstnanců 

Zaměstnanci cizích organizací a firem 

ALPEX  84 zaměstnanců 

VOKD   41 zaměstnanců 

ČECHPOL  21 zaměstnanců 

CARBOKOV  16 zaměstnanců 

BASTAV  52 zaměstnanců 

   226 zaměstnanců 

Celkem  815 zaměstnanců 

9. Zaměstnanci, kteří se z důvodu absence nezúčastnili cvičného poplachu s aromatickou 

signalizací a budou se postupně z absence vracet do zaměstnání, budou seznámeni s námětem 

cvičení a vyvedení stejnými útěkovými cestami nadřízenými pracovníky ze svých pracovišť 

na bezpečná místa. O splnění tohoto opatření bude vedoucími úseku sepsán prokazatelný 

záznam s podpisem proškoleného zaměstnance. Tyto záznamy budou uloženy u vedoucích 

jednotlivých úseků a na ZBZS. V intervalu 1* za měsíc budou tyto záznamy průběžně 

předkládány, až do doby proškolení posledního pracovníka. 

10. Cvičný poplach s aromatickou signalizací proběhl bez mimořádné události a úrazu, 

v souladu s Příkazem č. 67/2009 závodního dolu a § 22 vyhlášky ČBU č. 71/2002 Sb. 


