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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. 

• 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) 
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• 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 

• 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 
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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 

 

Počet zaměstnanců zúčastněných na cvičení s použitím aromatické signalizace 

Dělníci důl  1388 zaměstnanců 

THZ  107 zaměstnanců 

  1495 zaměstnanců 
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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. 

 

 


