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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou prašnosti na pracovištích v dolech O K D, 

(Ostravsko Karvinské doly), a. s., po zavedení nových technologií POP 2010 (zkratka 

„Programu optimalizace produktivity 2010“ na období roku 2008 – 2010). Posuzuje 

stav v oblasti prašnosti v hlubinných uhelných dolech ostravsko  karvinského revíru 

v závislosti na současná platná rozhodnutí v oblasti hygieny a ochrany zdraví 

horníků. Je nutno uvést, že vedení OKD již od roku 1994 vyvíjí značné úsilí a 

prašnost na důlních pracovištích systematicky snižuje. Příchodem nových technologií 

POP, se nejen zvyšují výrobní výsledky, ale také se zvyšuje bezpečnost a hygiena 

práce. Nové technologie POP jsou vybaveny novými prostředky, které eliminují 

vznikající prašnost. Zejména postřiky, vzduchovodní postřiky, odlučovače prachu, 

pěnotvorná zařízení, postřikové regulátory atd. 

Klíčová slova: Program optimalizace produktivity, OKD, prašnost, skrápění 

 

 

 

Abstract 

This thesis deals with problems of dustiness in OKD (Ostrava  Karvina mines), s. c., 

after the introduction of new technologies POP 2010 (POP is an abbreviation of 

"productivity optimization program 2010" for the period 2008  2010). It assesses the 

state of dustiness in underground coal mines in the district according to the decision 

currently valid decision in the area of hygiene and health of miners. It should be 

noted that the management of OKD since 1994, is making considerable efforts 

systematically reduce mine dustiness on workplaces. By using of new technologies, 

POP, not only increase production results, but also increases work safety and 

hygiene. New technologies include new POP means to eliminate dustiness arising. In 

particular, spraying, water air spraying, dust collectors, foaming equipment, spray 

controllers, etc.  

Keywords: Program for optimization of productivity, OKD, dust level, sprinkling 
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1 Úvod 

Problematika prašnosti na důlních pracovištích je známa už od počátků hlubinného 

dobývání uhlí. Prašnost je a byla jedním z omezujících faktorů při hlubinném 

dobývání. V počátcích bylo dobývání omezeno jen na dosah přirozeného větrání, bez 

jiných prostředků zajištujících výměnu vzduchu v důlních prostorách a prakticky bez 

jakýchkoliv zařízení na boj s prašností. Tento fakt zapříčiňoval vysokou míru 

prašnosti. V těchto dobách nebyla problematika prašnosti řešena. Později 

s nástupem technologií  především s nasazením různých dobývacích a razících 

strojů  je problematice prašnosti věnována stále větší pozornost. 

Již od začátku hornictví prach zapříčiňoval nejenom zdravotní ohrožení pracovníků 

ale i nebezpečí výbuchu uhelného prachu. V dnešní době se klade na boj s prašností 

velký důraz. Příklad tohoto úsilí můžeme demonstrovat na nových dobývacích 

a razících komplexech, které jsou neustále vybavovány důmyslnějšími systémy 

vodních postřiků, které nám pomáhají prašnost snižovat. 

Využity byly i poslední teoretické poznatky z oblasti interakce mezi vodou a prachem. 

Přesněji řečeno mezi vodní kapkou a prachovou částicí. Z tohoto přehledu vyplynulo, 

že se jedná o problém, kdy k jeho úspěšnému zvládnutí je třeba získat přehled 

o fragmentaci prachu ze všech technologických procesů, při kterých vzniká. Poté už 

je možno postupem, který jsem v diplomové práci uvedla vybrat vhodný typ 

skrápěcího zařízení.  
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2 Prašnost, hygienická rizika a limity prašnosti 

Hlubinná těžba uhlí patří stále k významným průmyslovým odvětvím našeho státu. 

OKD v posledních letech těží kolem 11 mil. tun kvalitního černého uhlí ročně 

a zaměstnává 10 – 11 tis. vlastních pracovníků (viz. tab. 1). K těmto vlastním 

zaměstnancům je třeba připočíst cca 4000 pracovníků dodavatelských firem. Lidé 

zaměstnáni v tomto odvětví jsou neustále vystavováni nepříznivým faktorům, které 

mají značný dopad na jejich zdravotní stav [13]. Poznatky, vyplývající z ochrany 

zdraví zaměstnanců, jsou kladně hodnoceny hygienickou službou [8]. 

Tabulka 1 Průměrný počet důlních zaměstnanců v letech 2009 a 2010 [8] 

Dělníci THP Celkem 
Závod 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

DARKOV 2216 2158 259 251 2475 2409 

KARVINÁ 3329 3086 323 303 3652 3389 

PASKOV 2036 2040 259 257 2295 2297 

ČSM 2263 2162 233 226 2496 2388 

OKD, a.s. 9844 9446 1074 1037 10918 10483 

2.1 Sledovaní zdravotního stavu horníků z hlediska prašnosti 

Hlavním kritériem pro hodnocení míry zátěže prachem horníků je nadále jeho 

přípustný expoziční limit (PEL) dle zákona 361/2007 Sb. Dle tohoto zákona platí PEL 

pro prach v černouhelných dolech 2 mg.m 3 při obsahu fibrogenní složky (např. 

křemen, krystobalit) pod 5%. Pro černouhelný prach prošel PEL v průběhu let 

vývojem v závislosti na rozvoji vědeckého poznání a do určité míry také na vývoji 

přístrojů a metodik používaných k měření. Přípustný expoziční limit pro respirabilní 

frakci pro ražby 1,0 mg.m 3 a pro rubání 2,0 mg.m 3. 

Podle koncentrací prašnosti lze nejlépe vystihnout riziko důlního pracoviště. Pro 

hodnocení rizik se v současné době využívá prašnost respirabilní. Respirabilní prach 

je takový, který se při vdechnutí může dostat do plic a dosahuje rozměru do 5 m. 

Prašnost na důlních pracovištích se pravidelně měří prachoměry typu DP 50 a FOP 

10. Prachoměr FOP 10 (tzv. osobní prachoměr) se používá pro měření osobní 

prašné zátěže, kdežto prachoměr DP 50 se používá ke stacionárnímu měření 
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prašnosti v porubech a ražbách. Funkčnost prachoměru se provádí pravidelnou 

kontrolou ve výrobním závodě nebo v pověřené zkušebně. 

Na základě provedených rozsáhlých srovnávacích zkoušek několika typů odběrových 

zařízení pro stacionární odběry vzorků, (odběrová hlavice je umístěna v prostoru 

pracoviště na určeném místě), a pro osobní odběry, byly navrhnuty typy výše 

zmíněných prachoměrů. Při osobních odběrech se prachoměr umisťuje na tělo 

horníka, v blízkosti tzv. dýchací zóny. Tímto výsledky odpovídají skutečné 

koncentraci prachu, kterou horník v důlních podmínkách vdechuje. Sledováním počtu 

směn odpracovaných na důlních pracovištích je stanovena prašná expozice 

v příslušně kategorii rizika. Dokumentace o prašnosti musí být vedena pro všechny 

důlní pracovníky a počet odpracovaných směn musí být každý měsíc evidován. 

Zmíněná dokumentace musí obsahovat také údaje o směnách odpracovaných 

na předcházejících pracovištích. Jakmile pracovníci dovrší 100% NPE musí 

podstoupit mimořádnou preventivní lékařskou prohlídku a dle [9] mohou vykonávat 

důlní práce jen mimo produktivní konta (ražení, dobývání) nebo odejít pracovat mimo 

OKD. 

Průměrné hodnoty prašnosti v OKD, a.s. za 
rok 2010
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Obr. 1 Přehled průměrných hodnot prašnosti v OKD, a.s. za rok 2010 

Počet důlních pracovníků, kteří dosáhli 100% expozice NPE v roce 2010, a počet 

pracovníků, kteří na dolech pracují, i po naplnění 100% expozice ukazuje tabulka č. 

2. 
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Tabulka 2 Přeřazování pracovníků s dovršenou NPE v roce 2010 [8] 

Přeřazení 
Závod Důl 

důl  
důl 
povrch 

důl 
mimo 

Pracovníci 
v dole nad 100% 
NPE 

Karviná 7 0 3 190 

ČSM 1 0 0 210 

Darkov 2 0 1 58 

Paskov 0 0 0 120 

celkem 10 0 4 578 

 

Účinnost preventivního přeřazování horníků 

Již více než 40 let slouží jako prevence zdravotně organizační opatření a to formou 

sledováním NPE a řízeným přeřazováním horníků z rizikových na méně riziková 

pracoviště. Na základě výsledků epidemiologických studií prováděných hygienickou 

službou a rozvojem vědeckého poznání, došlo v průběhu několika let k výrazné 

úpravě kritérií pro stanovení NPE. Důkazem tohoto rozvoje je skutečnost, že před 

zahájením důsledného přeřazování důlních pracovníků v roce 1988 byl počet 

pracovníků trpících pneumokoniózou v OKR okolo 1000 případů ročně, ale 

zavedením preventivního opatření v podání přeřazování důlních pracovníků 

s dovršenou NPE, se tento počet postižených snížil až na pouhých několik desítek 

případů po roce 2000. V současné době je spojován pokles případů onemocnění 

pneumokoniózou s postupným útlumem těžby, ale také i se zavedením moderních 

technologií (např. POP 2010). 

2.2 Kategorizace prací v závislosti na míře rizika prašnosti 

Podle [15] a [9] se zařazují práce vykonávané na důlních pracovištích jednotlivých 

vnitřních organizačních složek provozovaných v rámci ostravsko karvinského revíru 

ve vztahu k objektivně zjištěným aktuálním pracovním podmínkám a v závislosti 

na míře rizika prašnosti do kategorií rámcově následujícím způsobem: 

• práce na produktivních kontech (rubání, ražení) do kategorií 2, 3. a 4. 

• práce na neproduktivních kontech („ostatní profese“, technickohospodářští 

zaměstnanci THZ) do kategorií 1., 2. a 3. 
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Ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2, písm. b) a písm. e) a § 84 odst. 1, písm. s) 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, 

zařadila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

k omezení rizika prašnosti při výkonu prací na důlních pracovištích tato opatření: 

1. Tabulka 3 určuje třídy rizika ve vztahu ke koncentraci respirabilní frakce 

fibrogenního prachu a jim odpovídající hodnoty nejvyšší přístupné expozice 

(NPE): 

Tabulka 3 třídy rizika ve vztahu ke koncentraci respirabilní frakce fibrogenního prachu a jim odpovídající hodnoty 

nejvyšší přístupné expozice (NPE) [9] 

Třídy 
rizika 

1 2 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 

Rubání, 
ostatní 

(mg.m 3) 

0 
 

0,6 

0,61 
 

2 

2,01 
– 
3 

3,01 
 

4 

4,01 
 

5 

5,01 
– 
6 

6,01 
 

7 

7,01 
 

8 

8,01 
 

9 

9,01 
 

10 

10,01 
 

11 

11,01 
 

12 
>12 

Ražení 
(mg.m 3) 

0 
 

0,3 

0,31 
 

1 

1,01 
 

1,5 

1,51 
 

2 

2,01 
 

2,5 

2,51 
 

3 

3,01 
 

3,5 

3,51 
 

4 

4,01 
 

4,5 

4,51 
 

5 

5,01 
 

5,5 

5,51 
 

6 
>6 

Limity 
NPE 

(směny) 
* 7000 5335 4459 3880 3463 3146 2895 2690 2519 2374 2248 ** 

Poznámka: * není stanoveno 

 ** opakovaně nepřístupná práce 

2. Kategoriím rizika prašnosti 1. a 2. odpovídají třídy rizika 1 a 2, kategorii 3. rizika 

prašnosti odpovídají třídy rizika 3a, 3b, 3c a 3d, kategorii 4. rizika prašnosti 

odpovídají třídy rizika 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f a 4g. 

3. Koncentrace respirabilní frakce prachu se stanovuje podle platné metodiky. 

4. Do činnosti „rubání, ostatní“ se začleňují rubání, ražby a prorážky bez přibírky 

průvodních hornin, tzv. „ostatní profese“ a THZ. 

5. Do činnosti ražení se začleňují překopní ražby, hloubení, ražby a prorážky 

s přibírkou průvodních hornin a tzv. „ostatní profese“ včetně THZ, u nichž je 

převážná část směny vykonávána v přípravách (např. někteří specialisté 

dělnických profesí, revírníci a mechanici příprav). 

6. Pracovní podmínky vzhledem k výskytu fibrogenního prachu se na důlních 

pracovištích hodnotí 1x měsíčně. Zařazování prací do rizika prašnosti musí být 
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průběžně upřesňováno podle objektivních podkladů vždy do 10. dne každého 

následujícího měsíce. 

7. Za návrh průběžného zařazování prací do rizika prašnosti odpovídá vedení 

organizace, které k tomuto účelu jmenuje odbornou komisi. Základní (stálé) 

složení komise: vedení organizace, protiprašný technik, zástupce odborového 

svazu. 

8. O zařazování prací do jednotlivých tříd rizika prašnosti, jakož i o měsíčních 

změnách, musí být vedeny řádné záznamy, které musí být k dispozici ke kontrole 

příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Kopie záznamů musí být do 

10 dnů ode dne zasedání odborné komise zaslány příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví. 

9. Při zařazování prací do jednotlivých tříd rizika se prašná expozice stanoví jako 

průměrná hodnota (aritmetický průměr) koncentrace respirabilní frakce prachu 

z měření prašnosti provedených v průběhu deseti celosměnových měření. Tato 

měření se provádějí v provozních směnách následujících bezprostředně po sobě 

do naplnění deseti směn. V případě nového pracoviště se hodnotí pracovní 

podmínky neprodleně po najetí pracoviště na plánované výrobně technologické 

parametry. 

10. Při dodržení objektivizovaných pracovních podmínek (stejná technologie, stejné 

geologické podmínky, dodržení všech předepsaných technických protiprašných 

opatření) jsou měření prašnosti prací na produktivních kontech platná po celou 

dobu provozování pracoviště, nejdéle však rok. U prací na neproduktivních 

kontech jsou měření platná dva roky. Po uplynutí uvedených lhůt, a pokud dojde 

ke změně pracovních podmínek, musí být měření neprodleně opakována. 

11. Pro práce na pracovištích provozovaných pouze na dva měsíce musí být 

aritmetický průměr koncentrace respirabilní frakce prachu vypočten ze šesti 

měření celosměnové prašnosti. Tato měření se provádějí v bezprostředně 

po sobě následujících provozních směnách. 

12. Nejvyšší přístupná expozice (NPE) vyjádřená ve směnách pro jednotlivé třídy 

rizika se vypočítává podle výše uvedené tabulky (viz tab. č. 3.). 
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13. Výpočet procenta čerpání NPE se provede následujícím způsobem 

 

  směny odpracované v příslušné třídě rizika 

  celoživotně přípustné počty směn v příslušné třídě rizika 

14. Limitní expoziční doba je dosažena, jestliže NPE vypočtená podle uvedeného 

vzorce dosáhla 100%. 

15. Prašná expozice se vyhodnocuje sledováním počtu směn odpracovaných 

v příslušné třídě rizika. Záznamy o prašné expozici musí být vedeny pro všechny 

pracovníky pracující na důlních pracovištích. Počet odpracovaných směn musí 

být měsíčně evidován. U THZ zařazených do třídy rizika prašnosti 1 a 2 může být 

zápočet směn prováděn v ročních intervalech, a to až do doby dosažení 

95% NPE. 

16. Zaměstnanci s nenavršenou NPE mohou pracovat na všech důlních pracovištích, 

v souladu s posudkem lékaře závodní preventivní péče. 

17. Zaměstnanci, kteří již dosáhli 100% NPE, mohou nadále vykonávat práce na 

důlních pracovištích, a to práce zařazené do třídy rizika prašnosti 1 a 2, avšak 

mimo produktivní konta (rubání, ražení). 

18. V termínu od 1. 9. 2005 byla u všech zaměstnanců, kteří k tomuto datu ještě 

nedosáhli limitní expoziční doby, hodnota NPE v % zpětně upravena podle výše 

uvedené tabulky č. 3, v závislosti na počtu skutečně odpracovaných důlních 

směn. Nápočet % NPE dosažený podle dosavadního systému na dolech 

v karvinské části ostravsko karvinského revíru k 31. 8. 2004 a na Dole Paskov 

k 31. 8. 2005 byl veden samostatně v evidenci rizikových prací ve smyslu 
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§40 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších 

předpisů a dle [15]. 

2.3 Riziko prašnosti jako zdravotní škodliviny 

Prach můžeme definovat jako soubor jemných tuhých částic libovolného složení, 

určité velikosti, které jsou rozptýleny ve vzduchu. Prach vzniká všude tam, kde je 

záměrně nebo nahodile vystavována tuhá látka působení vnějších sil. S prachem se 

setkáváme denně. Setkáváme se s ním i tam, kde přímo nevzniká, protože může být 

na pracoviště ve větší či menší míře dopravován větrním proudem. 

Přítomnost a vznik prachu na důlních pracovištích představuje jedno z velmi 

závažných rizik, které může v různé míře ohrožovat zdraví a život pracovníků. Proto 

problematika prašnosti a boje proti výskytu prachu na pracovištích s ohledem k jeho 

škodlivým účinkům na lidský organismus představuje dnes v celosvětovém měřítku 

jednu ze základních oblastí hygieny práce a v oboru bezpečnosti [4]. 

2.4 Základní vlastnosti prachu 

Podle [4] i když má prach podobné složení jako hornina, ze které vzniká, dochází 

zmenšováním částic k podstatným změnám fyzikálně chemických vlastností 

a chování prachových částic v ovzduší pracovišť. K nejdůležitějším změnám, které 

mají největší vliv na hygienické poměry na pracovištích, jsou uvedeny v tabulce č. 4 

Tabulka 4 Základní vlastnosti prachu [4] 

Průměr částice 
[ m] 

Povrch 1g částice 
[m2] 

Doba kolmého pádu 
po dráze 100 cm [s] 

Dolet částice z výšky 
100 cm při rychlosti 

větru [m] 

1000 
100 
10 
5 
1 

0,1 

0,004 
0,043 
0,428 
0,856 
4,284 
42,840 

0,20 
0,35 
114 
444 
9090 

300000 

0,32 
0,56 
228 
888 

18180 
600000 

Nejdůležitější vlastnosti a chování prachových částic lze stručně shrnout do 

následujícího přehledu:  

• Měrná hmotnost: sedimentační rychlost je přímo úměrná, dráha doletu nepřímo 

úměrná měrné hmotnosti. 
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• Tvar částic: nejrychleji sedimentují částice, které se blíží tvaru koule. Jiný tvar 

(vláknitý, šupinkovitý) snižuje sedimentační rychlost. 

• Změna pohybu směru: změnou směru (překážkami ve větrním proudu, pohybem 

větrů) dochází k vzájemným srážkám částic a ke zvětšení sedimentační rychlosti. 

• Vlhkost a ovzduší: od hodnoty ϕ = 60% je funkce částic jako kondenzačních 

jader významná, přispívá ke zvětšení hmotnosti částic. 

• Rychlost větru: od rychlosti cca 2 m.s 1 dochází k opětnému zviřování 

sedimentovaného prachu, zvyšováním rychlosti proudění se úměrně prodlužuje 

dráha doletu. 

• Koncentrace částic v jednotce objemu: pravděpodobnost srážky částic je přímo 

úměrná jejich počtu v jednotce objemu. Koagulace je proto nejrychlejší 

v počátečních stádiích prašného mraku. 

• Elektrický náboj: souhlasný náboj prodlužuje životnost prašného mraku, opačný 

náboj vyvolává shlukování částic. Většina prachových částic je elektroneutrální. 

Na základě uvedených vlastností prachových částic můžeme prašné ovzduší nazývat 

jako disperzní systém tvořený pevnou a plynnou složkou, přičemž pevná složka 

může být heterogenní jak z hlediska složení, tak i z hlediska velikostního. 

Jestliže se pevná látka volně vznáší ve vzduchu, je možno takový systém nazvat 

aerosolem. 

Za polétavý prach považujeme takový aerosol, kdy částice mohou zůstávat 

ve vzduchu teoreticky neomezenou dobu (30 m). Část tohoto poletavého prachu 

s velikostí částic do 5µm nazýváme respirabilním prachem, protože vzhledem 

ke svým rozměrům může vniknout až do dolních cest dýchacích. 

2.5 Škodlivé účinky prachu na lidský organismus 

Podle [4] k nejzávažnějším účinkům prachu patří nesporně jeho přímé účinky 

na člověka  lidský organismus. U pracovníků, kteří dlouhodobě pracují na prašných 

parkovištích a jsou v přímém kontaktu s prachem  dochází ke vzniku celé řady 

onemocnění, která jsou natolik závažná, že mohou zapříčinit trvalé vyřazení 

pracovníka z produktivní činnosti a dokonce v řadě případů i předčasné úmrtí. Tato 
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onemocnění, která vznikají v důsledku pronikání některých druhů prachu do plic 

a jejich dlouhodobým působením, se souborně nazývají pneumokoniózy. Dle druhu 

a  kvality vydechovaného prachu, lze rozlišovat např. siderózy, azbestózy,  atd.  

Podle [10] pro vznik pneumokoniózy přicházejí v úvahu jako patogenní agens pouze 

prachové částice, které dostupují do sklípků plícních (ne větší než 5 až 6 µm). Větší 

část prachu je zachycována v přívodných cestách dýchacích – hrtanu, nosu a je 

dopravována pomoci řasinkového epitelu zpět do hrtanu. I určitý menší rozdíl velmi 

malých částic (do 1 µm) je vylučován zpět vydechovaným vzduchem. Činnost 

řasinkového epitelu má pro eliminaci prachu z plic velký význam. 

Podle [11] je pneumokonióza výraz pro nashromáždění prachu v plících a reakce 

tkáně na jeho přítomnost. Ne každý prach může vyvolat reakci v plícní tkáni. Do 

plícní tkáně proniká z alveolů, především respirabilní frakce, která je reprezentována 

částicemi menšími než 5 µm. Plíce a dýchací cesty mají výkonný mechanismus 

k zabránění ukládání prachu. Pneumokoniózy rozdělujeme na kolagenní 

a nekolagenní. Prach, kterému jsou vystaveni pracovníci při dobývání uhlí, obsahuje 

částice uhlí s různým podílem SiO2. 

2.6 Měření a hodnocení prašnosti 

V rámci zákona 258/2000 Sb. musí být měření prašnosti a dalších činností na dolech 

autorizováno. Proces autorizace uděluje dolům Státní zdravotní ústav v Praze, 

na dobu 5 let. Pro autorizaci prašnosti mají na dolech zpracovány materiály (příručka 

jakosti), ve kterých je detailně popsáno vše od začátku měření prašnosti 

až po závěrečný protokol o výsledku měření a kategorie prašnosti. 

K získání co možná nejdokonalejšího obrazu o výskytu prachu na jednotlivých 

pracovištích a jeho vlastnostech jsou prováděny dle rozhodnutí [7] a [17]  pravidelné 

odběry prachu z pracovního prostředí – ovzduší, které pak slouží jako podklad 

ke zhodnocení stupně hygienického rizika na straně jedné, na druhé straně slouží 

jako podklad k realizaci vhodných technických, hygienických a organizačních 

opatření. Na základě toho rozhodnutí se stanovuje: 

• U kategorie prachu 3 a 4 dle [13] rozhodla KHS v [17], že u důlních pracovníků 

se stanovují periodické prohlídky, co dva roky a vyšetření, kterému se musí 

podrobit což je: základní vyšetření, vyšetření funkce plic a RTG hrudníku. 
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Při pravidelně prováděných odběrech jsou získávány v prvé řadě výsledky měření 

koncentrace prachu, které vystihují hygienické poměry na určitých jednotlivých 

pracovištích. Tyto výsledky jsou využívány spolu s řadou dalších faktorů k zařazování 

pracovišť do jednotlivých kategorií dle stupně rizika. Současně je evidován 

u každého pracovníka, který je vystaven prašnému riziku, i počet směn, 

odpracovaných na jednotlivých technologicky specifikovaných pracovištích. Tyto 

údaje jsou povinny vést organizace pro každého jednotlivého pracovníka. U každého 

pracovníka, vystaveného prašnému riziku, je takto vedena velmi přesná evidence 

o míře prašné expozice, které byl v průběhu celoživotní pracovní aktivity vystaven. Je 

tedy možno u každého ohroženého pracovníka provést včas jeho přeřazení na 

nerizikové pracoviště a tím chránit jeho zdraví. 

Více poznatků o faktorech, ovlivňující účinky prachu na lidský organismus, bylo 

získáno teprve v průběhu posledních desetiletí. Na často kladenou otázku, co je 

vlastní příčinou vzniku plícních prašných onemocnění, nedovedeme dodnes 

uspokojivě odpovědět, současný stav poznatků umožňuje určit alespoň základní 

faktory ovlivňující výši hygienického rizika pracovišť. 

Pro měření koncentrace polétavého prachu byla vyvinuta velká řada metod, 

pracujících na nejrůznějších principech. Z hygienického hlediska je pro vznik a vývoj 

konióz pracovníků na daném pracovišti rozhodujícím faktorem, z hlediska množství 

prachu, respirabilní frakce (uvádí se zpravidla v mg.m 3). Pro onemocnění horních 

cest dýchacích, dále pro vznik chronické bronchitidy a z hlediska dalších škodlivých 

účinků je rozhodujícím činitelem celková koncentrace polétavého prachu (velikost 

částic 0 až cca 30 µm). Částice větší než 30 µm poměrně rychle sedimentují, neudrží 

se tudíž ve vznosu v ovzduší pracoviště a nelze je tedy klasifikovat jako součást 

polétavého prachu pracoviště. Je tedy zřejmé, že kromě koncentrace prachu je nutno 

znát i distribuci částic dle jejich velikosti. 

Zkoumání příčin vzniku pneumokonióz vedlo k poznatku, že pouze prachové částice 

určitých velikostí jsou schopny pronikat do plic a vyvolat zde fibrotický proces, avšak 

poznatky o rozsahu velikostí těchto částic se dle jednotlivých autorů liší, takže dnes 

dokážeme respirabilní frakci vymezit pouze zhruba. Určování přibližného podílu 

respirabilní frakce ve vzorku prachu – tj. určení distribuční křivky velikostí částic např. 

proměřování částic optickým nebo elektronovým mikroskopem a výpočet 

hmotnostního podílu respirabilní frakce je zatíženo řadou chyb, dále je to poměrně 



Beáta Gibesová: Prašnost v dolech OKD, a.s., po zavedení technologií POP 

2012  12 

pracné a proveditelné pouze na vhodně vybavených pracovištích. Proto ve snaze 

nalézt metodu, která by umožnila jednoduché a hlavně spolehlivé stanovení 

respirabilní frakce, vznikla myšlenka napodobit třídění prachu v lidském těle vhodně 

uzpůsobenou odběrovou aparaturou a dala tak vznik dvou a vícestupňových 

prachoměrů. 

V souvislosti se znalostí koncentrace prachu na pracovišti je nutno zmínit se o tom, 

že je možno určit přibližně množství prachu vdechnutého pracovníkem, tzv. nabídku 

prachu (přičemž je nutno znát mimo koncentrace prachu i množství vzduchu 

vdechnutého pracovníkem při daném stupni tělesné námahy za jednotku času 

a dobu setrvání pracovníka na pracovišti). I tento údaj do určité míry charakterizuje 

prašné riziko daného pracoviště, i když je nutno znát řadu faktorů, které tento údaj 

ovlivňují (nutno vzít v úvahu individuální odchylky jednotlivých pracovníků od 

průměrných hodnot objemu vdechnutého vzduchu a frekvence dýchání, dále je nutno 

znát tzv. samočistění plic atd.). 

Přes veškeré omezující faktory je však koncentrace prachu na pracovišti významným 

ukazatelem rizikovosti pracoviště. Např. v podmínkách hlubinných dolů byly nalezeny 

velmi těsné korelace mezi celkovými koncentracemi prachu na důlních pracovištích a 

výskytem konióz a je proto zřejmé, že prvotní a velmi důležitý údaj pro získání obrazu 

o rizikovosti daného pracoviště a pro posouzení nutnosti protiprašné prevence je 

stálé sledování koncentrace prachu na pracovištích. Viz [4]. 

Účelem sledování a měření koncentrace polétavého prachu na pracovištích je tedy  

• stanovení prašného rizika pracovníků, 

• určení stupně účinnosti protiprašných opatření 

Z vlastností prachu a podmínek jeho vzniku, ze způsobu šíření prachu na 

pracovištích vyplývá, že správné stanovení koncentrace prachu není jednoduchá 

záležitost. O této skutečnosti svědčí i řada přístrojů, které jsou dnes ve světě 

používány a které s větší či menší přesností přibližují teoretické požadavky – 

napodobení funkce organismu. V zásadě používané přístroje lze rozdělit do dvou 

základních skupin. 

První skupinu tvoří přístroje na stanovení početní koncentrace částic v jednotce 

objemu vzduchu. Ty mají v dnešní době již poměrně malé použití a vyžadují 
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specifické podmínky pro stanovení prašnosti. Přístroje této skupiny nazýváme jako 

koniometry. 

Do druhé skupiny řadíme přístroje na stanovení hmotnostní koncentrace prachu. 

Pomocí nich stanovujeme hmotnost prachových částic v objemové jednotce. Tyto 

přístroje nabývají zvláště v poslední době velkého praktického významu, zejména 

prachoměry dvoustupňové. 

K měření koncentrace se v současné době u nás používá dvoustupňového 

prachoměru DP  50. Tento přístroj modeluje respiraci lidských dýchacích orgánů 

a umožňuje současný oddělený odběr respirabilní i nerespirabilní frakce. Přístroj 

pracuje s průtočným množstvím 50 ± 5 listů axiálně nasávaného vzduchu za minutu. 

V prvním stupni cyklonu se odděluje nerespirabilní frakce. Cyklon se skládá z virníku 

a dále z vnější a vnitřní trubky. Virníkem je aerosol uveden do rotačního pohybu, 

částice s relativně vysokou hmotností působením rotace vypadávají a sedimentují 

mezi vnější a vnitřní trubkou. Respirabilní frakce prochází vnitřní trubkou do druhého 

stupně prachoměru, kde se na zvláštním filtru zachycuje. Na filtru jsou zadržovány 

částice nad 0,1 µm, čímž je zaručeno zachycení celého intervalu distribuce 

respirabilní frakce. K docílení normovaného průtoku 50 ± 5 litrů za minutu je 

prachoměr DP  50 vybaven odběrovou aparaturou OAP  2 jako zdrojem sání. 

K vyhodnocení prašnosti z naměřených hodnot se používá vztahu: 

 

  [mg.m 3 ] (2) 

kde: 

Kn je koncentrace nerespirabilní frakce v mg.m 3 

Gn hmotnost suchého prachu zachyceného cyklonem v mg 

V objem vzduchu prosátého aparaturou  l/ min 1 

t čistá doba odběru vzorku v minutách 

Pomocí obdobného vztahu se stanovuje koncentrace respirabilní frakce prachových 

částic: 

 [mg.m 3 ] (3) 

kde:  

Kr koncentrace respirabilní frakce v mg.m 3 

Gr hmotnost suchého prachu zachyceného na filtru v mg 
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 [mg.m 3 ] (4) 

Kc celková koncentrace prachu v mg.m 3 

 [%] (5) 

r procentuální podíl respirabilní frakce v celkovém vzorku 

2.7 Opatření proti škodlivým účinkům prachu 

Podle [4] s narůstáním poznatků o příčinách a závažných důsledcích pneumokonióz 

byla postupně zaváděna a uplatňována řada účinných opatření směřujících 

k odstranění nebo alespoň omezení rizika prašnosti. 

Celý komplex opatření lze rozdělit do tří skupin, a to na opatření technická, 

organizační a zdravotnická. 

2.7.1 Technická protiprašná opatření 

Technická opatření mají za cíl snížit množství prachu v pracovním prostředí nebo 

izolovat lidský organismus před škodlivými účinky prachu. Základním vodítkem pro 

aplikaci vhodných protiprašných opatření je znalost intenzity jednotlivých zdrojů 

prachu. Protiprašná opatření mají hlavně směřovat k předcházení vývinu při 

technologické činnosti na jednotlivých pracovištích (vhodná úprava technologických 

zařízení, případně celého komplexu technologických pochodů aj.). Preventivní 

opatření patří vždy k nejúčinnějším a i ekonomicky nejvýhodnějším. Vždy je lépe 

riziku předcházet, než represivními opatřeními napravovat vzniklé škody. Technická 

opatření dále směřují k likvidaci a zneškodňování již vzniklého prachu v důsledku 

technologické činnosti (rozprašovače, skrápěče, vodní resp. pěnové postřiky, 

odprašovače např. OM – 800, OM – 1000, OM – 630, Hölter aj., popřípadě regulace 

množství větrů na čelbách a zvolení vhodného typu separátního větrání). 

V případech, kdy uvedené prostředky protiprašné prevence jsou málo účinné, nebo 

je nelze použít, vybavují se pracovníci osobními ochrannými pomůckami, zvláště pak 

respirátory. 

Za nejdokonalejší opatření je možno považovat nepřítomnost pracovníků 

v hygienicky závadném prostředí, což v praxi představuje automatizaci s dálkovým 

ovládáním prašných provozů. I když v této oblasti byly učiněny první kroky, tato 
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opatření zůstávají v převážné většině prašných pracovišť, a to jak u nás, tak 

v zahraničí, nedořešeny. 

Technickoprovozních prostředků, používaných v boji proti prachu, je mnoho. Patří 

sem různé druhy skrápěčů, rozprašovacích trysek, různé způsoby vytváření vodních 

nebo pěnových postřiků pro snižování prašnosti při jednotlivých pracovních 

operacích. Základní podmínkou vhodné aplikace těchto opatření jsou konkrétní 

potřeby a podmínky příslušného pracoviště. 

Do skupiny technických opatření v boji proti prachu zahrnujeme i respirátory. 

Používají se na takových pracovištích, kde se objevuje zvýšená prašnost nebo při 

prašných činnostech (např. čištění uhlí pod pásy, vrtání, … atd.). 

2.7.2 Organizační opatření v boji proti prachu 

Smyslem a cílem této skupiny opatření je hlavně směřovat k vytvoření účinného 

kontrolního systému nad zaváděním a dodržováním nejefektivnějších způsobů 

ochrany, ale také přímo usměrňovat pracovní zařazování pracovníků v riziku tak, aby 

prašná zátěž byla co nejnižší [12], [14]. 

K organizačním opatřením protiprašného boje na závodech patří: 

• technická kontrola nad zaváděním a dodržováním protiprašného opatření, 

• systematická kontrola a proměřování prašnosti na pracovištích, 

• kontrola dodržování opatření v pracovním zařazování a plnění příkazů 

zdravotnické prevence, 

• kontrola usazování uhelného prachu, 

• metodika školení a instruktáže pracovníků, 

• evidence prašné expozice pracovníků – karty prašné expozice, 

• uplatňování hmotných postihů a zásad ekonomické zainteresovanosti na boji 

proti prachu, 

Zařazování pracovníků v riziku prašnosti vychází z potřeb usměrnit dobu a intenzitu 

prašné expozice. Pracoviště jsou průběžně kategorizována dle závažnosti rizika. Pro 

tyto kategorie jsou pak formulovány podle epidemiologických studií i hranice 

prašnosti. Mimořádný význam pro pracovní zařazování má i průběžné sledování 

prašné expozice  každého zaměstnance. 
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3 Vývoj mechanizace pracovišť v OKD 

Pro úplnost bych chtěla uvést aspoň některé starší technologie a upozornit na rozdíly 

při volbě skrápěcích zařízení mezi nimi a novými typy mechanizmů. 

Pro oblast příprav se používala vrtací zařízení, od jednoduchých vrtacích kladiv, 

ke složitějším vrtacím vozům. Snižování prašnosti bylo řešeno výplachem, který přes 

vrtné soutyčí zneškodňoval prach na dně vývrtu. Poté, obvykle po odpalu, se hornina 

nakládala různými typy nakladačů. Tady už bylo řešení prašnosti složitější. Nejčastěji 

se nakládaná hornina skrápěla postřikem z hadice, poměrně primitivním způsobem.  

V porubech se po začátcích mechanizace, někdy v první polovině minulého století, 

začaly prosazovat různé typy dobývacích kombajnů.  Z počátku širokopokosových, 

s řetězovým pracovním orgánem. Později byly zavedeny úzkopokosové kombajny, 

kde byl pracovním orgánem řezný a současně nakládací buben. V počáteční éře 

úzkopokosových kombajnů, se k odtěžení využíval hřeblový dopravník a individuální 

stojky. Napřed mechanické, později hydraulické. Skrápěcím zařízením byl vybaven 

pouze kombajn, takže při dalších činnostech se spoléhalo na ruční skropení. 

Později byly vyvinuty moderní komplexy, kde dobývací kombajn, hřeblový dopravník 

a posuvná výztuž, tvoří jednotný celek. Typický dobývací komplex je na obr. 2. 

 

Obr. 2 Stěnový komplex. Kombajn, hřeblový dopravník, posuvná výztuž [6] 

Pro nižší sloje, se využívají pluhy. Byly obdobně tak jako úzkopokosové kombajny 

spojeny s hřeblovým dopravníkem a výztuží. Z počátku to byly individuální stojky, 
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později posuvná výztuž. Skrápěcím zařízením nebyly, zejména v počátečním období 

zavádění, pluhy mnohdy ani vybaveny.  

Další zařízení. Při dobývání je kromě mechanizmů pro přípravy a rubání využíváno 

více druhů zařízení. Významná je z tohoto hlediska například důlní doprava. 

Skrápění prachu na pásových dopravních tratích bylo instalováno především na 

přesypech. Pokud se týče prašnosti pro oblast důlní dopravy, jedná se o velmi 

specifické téma, které je řešeno ve speciálních disciplinách tohoto oboru. Totéž platí 

pro řadu dalších druhů mechanizace, jako jsou zařízení pro stavbu výztuže, budování 

svorníků, poprašování kamenným prachem apod. 

V diplomové práci jsem se soustředila na rozhodující technologie pro přípravy 

a rubání. 
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4 Prašnost na důlních pracovištích před a po zavedení nových 

technologií 

Nové technologie POP 2010 („Program optimalizace produktivity 2010“) pozitivně 

ovlivňují úroveň hygienického prostředí na důlních pracovištích. Díky automatickému 

systému, vodnímu a vzduchovodnímu postřiku uhelné sloje a okolního masivu, 

kterým jsou vybaveny jak dobývací, tak razicí komplexy, se výrazně snižuje prašnost 

v porubech a čelbách. To vede k nižšímu výskytu nemocí z povolání souvisejících 

právě s vdechováním prachových částic. 

Vodní a pěnové postřiky zároveň zabraňují vzniku jiskry při intenzivním kontaktu mezi 

dobývacím nebo razicím strojem s okolním kamenným masivem.  

V důsledku používání moderních technologií, které svou mohutností a rozměry 

výrazně převyšují své předchůdce, se zároveň razí chodby s většími profily, což má 

kladný efekt na systém větrání a lepší proudění vzduchu v důlních dílech. Viz [11]  

K objektivnímu posouzení rozdílu v  prašnosti na pracovištích před a po zavedení 

nových technologií POP, uvádím tabulku č. 5. Z ní je příznivý vývoj prašnosti zřejmý. 

Tabulka 5 Srovnání prašnosti u ražení a dobývání 

Srovnání prašnosti u dobývání a ražení při starých technologií a POP v 
OKD, a.s.  za rok 2011 

POP Staré technologie 

 

Kategorie činnosti Respirabilní prašnost 
mg.m 3 

Respirabilní prašnost 
mg.m 3 

Rozdíl prašnosti v 
% 

Dobývání 2,25 2,70 16,7 

Ražení 1,24 1,62 24,0 
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5 Nové způsoby snižování prašnosti v kamenouhelných dolech 

5.1 Zákonitosti výběru postřiku 

Podle [1] vyžaduje správná aplikace zneškodňování prachu, aby se přihlédlo k řadě 

fyzikálních zákonitostí. Každý materiál reaguje na vlhkost rozdílně. Nedostatečná 

vlhkost, znamená také nedostatečné zneškodnění. Příliš vysoké zkropení, může 

poškodit kvalitu materiálu, nebo ztížit jeho úpravu. Uhlí, například odpuzuje vodu a ta 

vyžaduje přidání chemických aditiv, aby se zvýšila absorpce. 

Nejvíce prachových částic, vznikajících při procesu rozrušování (dobývání) se 

neuvolňuje do vzduchu. Prach ulpívá na povrchu uvolněné substance. Úměrné 

zvlhčení je proto významné, aby se dosáhlo stavu, že prach bude spojen s původním 

materiálem. Je třeba zohlednit, že horniny a uhlí, které se musí po vytěžení ještě 

upravovat na úpravně, mohou být na vlhkost citlivější, než materiály, které úpravu 

nevyžadují. Důležité je také to, je li materiál v klidu, nebo se pohybuje. 

Rozměr kapek vody a úhel postřiku ovlivňují efekt pokrytí povrchu, když působí na 

stojící materiál. Rozměr kapek vody a rychlost kapek ovlivňují pokrytí povrchu, když 

působí na pohybující se materiál. Tyto faktory musí být brány v úvahu, když vybíráme 

rozmístění a typ trysek a když potřebujeme zachytit polétavý prach. 

Zachycení částic prachu je nejefektivnější, když mají částice prachu a vodních kapek 

ekvivalentní rozměry. Kapky, které jsou příliš velké, nechtějí kolidovat (střetat se), 

s malými částicemi prachu a kapky, které jsou příliš malé, se velmi rychle vypařují 

a unikají z prachových částic. Vyjadřuje to obrázek 3.  

Zachycení polétavého prachu vodním postřikem je nejefektivnější v oblasti s malou 

turbulencí. V závislosti na prostředí chceme dosáhnout uchycení prachových částic. 

Jestli je průměr kapek větší, než prachových částic, budou prachové částice sledovat 

proud kolem kapky (část obrázku vlevo). Pokud je průměr kapek a prachových částic 

srovnatelný, budou prachové částice sledovat menší proud kolem kapky a spojí se 

s ní (část obrázku vpravo). 
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Obr. 3 Vztah mezi rozměrem kapky a zrn prachu [1] 

Z obr. 3, lze dokázat, že rozměr částic prachu je při návrhu systému postřiku velmi 

zásadní.  

Pokud se týče rozměru kapky, odpovídá rozměru individuálních kapek, které tvoří 

rozložení kapek trysky. Každý postřik složen z kapek různých rozměrů se označuje 

jako distribuce kapek viz obr. 4.  

 

Obr. 4 Určení střední průměru kapky podle rozložení v proudu [1] 

V levé části diagramu vidíme, počet kapek příslušného průměru, který produkuje 

tryska. Z toho se dá určit Dv05. 
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Dv05 je střední průměr kapky, také označovaný jako VMD. (Volume median 

diameter). V daném příkladu na obr. 4 je Dv05 rovno 34,6 m. 

Práce [1] uvádí také rozměry částic prachu, které mohou vzniknout při dobývání 

určitých surovin. Současně ale upozorňuje, že se jedná jen o všeobecné určení 

a každý jednotlivý případ vyžaduje samostatné posouzení. Mimo jiné i z hlediska, jak 

určitý způsob postřiku ovlivní následný úpravárenský proces. 

Průměry částic prachu, které mohou vzniknout při dobývání.  

(V mikronech. 1 m = 10 6m). 

Vápenec  10 až 1000 m 

Polétavý popílek 10 až 200 m 

Uhelný prach 1 až 100 m 

Pískovec 2 až 100 m 

Prachovec 5 až 80 m 

Cementový prach 3 až 100 m 

Práškové uhlí 3 až 500 m 

 

V konkrétních podmínkách OKR, kterými se v diplomové práci zabývám, je tento 

problém zvláště složitý, vzhledem k různorodým geologickým podmínkám. S velkou 

pravděpodobností, bude mít každá uhelná sloj, určitého stratigrafického pásma, 

poněkud jiné složení prachových částic. A také volba a tvar dobývacího orgánu 

ovlivní průměr prachového zrna. Prokázalo se, že nejpříznivější fragmentaci měly 

uhelné pluhy. Z jiných důvodů, zejména pevnosti uhelných slojí, je však používání 

pluhů k dobývání silně limitováno. 

V současné době existují řady systémů, které je možno při řešení postřiku uplatnit. 

Uvádím jejich přehled:  

• Jednoduchý vodní systém, je nejméně nákladný a dá se jednoduše zavést 

• Přidáním povrchově aktivní látky k vodě, tím se sníží povrchové napětí a dojde 

k lepší interakci mezi vodou a určitým typem prachu, který vzdoruje absorpci vody 
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• Pěnový systém. Ten potřebuje méně vody, ale obvykle vyžaduje použití 

stlačeného vzduchu. 

• Pojiva, jako aglomeráty částic, které zamezí odpaření vody. Nicméně mohou 

způsobit zanášení trysek a po rozpuštění ve vodě i ohrozit životní prostředí. 

5.2 Typy trysek 

Také při výběru typu trysek je možno volit optimální řešení s ohledem na velikost 

prachových částic. K dispozici jsou následující typy, seřazeny podle velikosti rozměru 

kapky, od nejmenší, po největší obr. 5. 

 

Obr. 5 Různé typy trysek [1] 

Jsou to typy: 

• Tryska pro jemný postřik s použitím vzduchu (Air Atomizing Nozzle) Typ 1 

• Tryska pro jemný postřik (Fine Spray Nozzle) Typ 2 

• Tryska s kuželovou výdutí (Hollow Cone Nozzle) Typ 3 

• Plochá rozevřená tryska (Flat Fan Nozzle) Typ 4 

• Plně kuželovitá tryska (Full Cone Nozzle) Typ 5. 

Běžně se pro snížení prašnosti používají trysky, které produkují kapky průměru mezi 

200 až 1 200 m. Pro potlačení polétavého prachu se uplatňují trysky pro jemný 

postřik, které produkují kapky průměru mezi 20 až 200 m. 

Efektivita zmenšení obsahu polétavého prachu, podle typu trysek je uvedena na 

obr. 6. 
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Z obr. 6 lze odvodit, že se stoupajícím tlakem vody v tryskách, zbavíme prachu vyšší 

objem vzduchu. Tak například tryskou pro jemný postřik s podporou vzduchu, při 

tlaku vody 1,38 MPa, zbavíme prach v prostoru asi 45 až 50 kubických metrů. (Modrá 

přímka v grafu). 

 

 

Obr. 6 Závislost mezi tlakem vody a ekvivalentním objemem vzduchu v kubických metrech, pro 100 % zbavení se 

prachu, pro různé typy trysek [1] 

Z uvedeného přehledu, který jsem oproti [1] podstatně zkrátila, vyplývá, že volba 

systému postřiku a typu trysek, by měla být založena na podrobném rozboru 

vlastností horniny, jejíž prašnost máme omezit. To by vyžadovalo, aby alespoň pro 

určitou slojovou skupinu, byla zjištěna fragmentace prachu při vlastním ražení, 

dobývání, ale i jiných činnostech, například budování svorníků, transportu. Z analýzy 

této fragmentace lze pak postupem, který jsem v této kapitole uvedla, stanovit 

způsob zkrápění, který může být efektivní. 

Doposud jsem mluvila o funkci postřiku výhradně z hlediska zneškodňování prachu. 

Pro úplnost je nutno dodat, že postřik u všech důlních mechanismů, má 

nezastupitelnou úlohu i při omezování nebezpečí zapálení metanovzdušné směsi. 

5.3 Význam správné funkce postřiku a zneškodňování uhelného prachu.  

O významu správné funkce postřiku nelze přinést přesvědčující důkaz, než vyplynul 

z rozboru různých havárií v OKD [16] nebo ve světě [3]. 
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5.3.1 Mimořádná událost Důl ČS Armáda  1977 (OKR) 

V úterý 22. 3. 1977 ve večerních hodinách, došlo, na závodě II dolu ČS Armáda 

v Karviné k výbuchu metanu a uhelného prachu, který se destruktivně projevil v celé 

oblasti 36. sloje v páté kře. Následkem exploze zahynulo v dole 31 horníků. V této 

důlní katastrofě sehrála důležitou roli i nezvládnutá prachová situace. K explozi došlo 

na 10. patře v ražbě přípravných chodeb nového porubu díky nepřípustnému ničení 

trhaviny. Odpalem volné nálože na počvě byl iniciován metan vytlačený z výlomu do 

profilu chodby a uhelný prach. Následovalo šíření vzdušné rázové vlny doprovázené 

menšími místními výbuchy metanovzdušné směsi a rozvířeného uhelného prachu. 

K tomuto rozvíření přispěla nezvládnutá situace v oblasti zásobníků, kde prach nebyl 

dostatečně zneškodňován a také fakt, že v kritickou dobu výbuchu projížděl 

zásobníkem č. 2, vlak s uhlím ve vozech a uhlí bylo vyklápěno do zásobníku. 

Z tohoto neštěstí můžeme usuzovat, že v minulosti nebyl věnován otázce 

zneškodňování uhelného prachu takový důraz. Samozřejmě musíme zohlednit vývoj 

protiprašné techniky, který nebyl na takové úrovni, jako je dnes.  

5.3.2 Mimořádná událost Upper Big Branch  2010  

Podcenění a nedůslednosti protiprašného boje, v současné době, můžeme 

demonstrovat na důlní katastrofě v USA na dole Upper Big Branch. V pondělí 5. 

dubna 2010 došlo k explozi metanu, jejíž následky si vyžádaly smrt 29 horníků. Tato 

událost je považována za největší důlní katastrofu v USA za posledních 40 let. 

Na základě důkazů shromážděných na dole a svědectví, které nabídli ti, co znali 

praxi a podmínky na Upper Big Branch, dospěl vyšetřující tým k závěru, že místo 

vzniku výbuchu bylo na výdušné straně porubu. Řezný orgán porubového kombajnu 

přibral stropní vrstvu pískovce. Následkem toho vznikla jiskra, která zapálila vrstvu 

metanu a vytvořila ohnivou kouli. Tato hořící směs zapálila metan, který se 

nahromadil v závalovém prostoru během velikonočního víkendu a pronikl do porubní 

stěny. Exploze postupovala podél výdušné oblasti, kde se nahromaděný uhelný 

prach stal vhodným základem pro druhou ještě více smrtící výbušnou vlnu. Výbuch 

postupoval několika směry, přes porub, dále do vstupu na výdušnou stranu a 

pokračoval důlními díly v délce dvou mil. (3,2 km). 

Metan, který se soustředil také v prostoru dobývacího orgánu porubového kombajnu, 

zapálila frikční jiskra, když nože řezného nástroje přibíraly průvodní horninu – 
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pískovec. Jako ochrana proti možnému vzplanutí byly sekce výztuže i dobývací 

orgán opatřeny systémem vodních trysek. 

Bohužel trysky se často zanášely a tak většina z nich byla nefunkční. Na některých 

místech trysky chyběly úplně. Nejen že se pak v těchto místech vodní mlha 

nevytvořila, ale klesal také tlak vody v potrubí, takže voda i z funkčních trysek spíše 

vytékala. Skrápěcí zařízení nebylo správně udržováno a neplnilo funkci, ke které bylo 

konstruováno. V důsledku toho, nemohl být iniciační zdroj výbuchu rychle uhašen. 

I když kombajn byl vybaven vodním rozprašovačem, který měl uhasit případný oheň 

v okamžiku zapálení, pozdější zkoušky ukázaly, že postřikovač na kombajnu nebyl 

účinný. Některé trysky odpadly a některé byly ucpané. Osádka nemohla dělat nic, 

aby zastavila šíření ohnivé koule, která vznítila uhelný prach, na výdušné chodbě 

1. severní oblasti. Když se plamen šířil, zformoval se do tvaru klínu, a vyrostl tak do 

masivní střely, která se šířila po celém profilu důlních děl, od stropu až k počvě 

 

Obr. 7 Řezný orgán dobývacího kombajnu na dole UBB [2] 

5.4 Nové technologie 

S nástupem nových technologií, zejména v první dekádě 21. století se významně 

zvýšil způsob ochrany proti prachu, zejména pokud se týče skrápění. U technologií 

POP po roce 2010 určených pro rozhodující důlní činnosti, tj. dobývání a ražení jsou 

to tyto prostředky. 
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5.4.1 Skrápěcí zařízení u porubových kombajnů 

Podle [6] je například u dobývacího kombajnu MB 630E ochrana proti prachu 

zařízena tak, že sbíjecí orgány kombajnu mohou být vybaveny středním tlakovým 

vnitřním skrápěním, zamezujícím vznícení metanovzdušné směsi. 

Rameno je pro účinnější likvidaci prachu a omezení tvorby metanové vrstvy 

v prostoru mezi řeznými orgány vybaveno tryskami vnějšího postřiku. 

5.4.2 Skrápěcí zařízení na razicím kombajnu 

Při kontinuálním ražení důlních děl hraje zásadní roli postřikový systém u razících 

kombajnů. U nového kombajnu SANDVIK MR 340x – Ex je postřikový systém 

realizován jako kombinace vodního a vzduchového postřiku. Vzduchový postřik 

zajišťuje 19 trysek, trubky o průměru 5mm a 12 trysek v postřikových blocích o 

průměru 6mm. Tento systém funguje na jediném zdroji stlačeného vzduchu při 

tlacích 0,8 – 1 MPa. Vodní postřik je realizován postřikovou trubkou s 19 tryskami o 

průměru 1mm. Průtok vody se zde pohybuje okolo 19 l/min 1 při tlaku až 5 MPa. 

Mimo jiné to umožňuje kombajn vodní postřik vlastního dobývacího prostoru 

s přerušovaným sektorovým řízením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beáta Gibesová: Prašnost v dolech OKD, a.s., po zavedení technologií POP 

2012  27 

Podle [2] uvádím pohled na kombajn SANDVIK MR 340x. (Obr. 8). 

 

Obr. 8 Kombajn SANDVIK MR 340x [2] 

Znázornění funkce postřiku na razicím kombajnu JOY, je uveden na obr. 9. 

 

Obr. 9 Detailní pohled, funkce postřiku na řezný orgán razicího kombajnu JOY typu Wethead [5] 
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5.4.3 Skrápěcí zařízení na porubové výztuži 

Vývoj technologií pro dobývání uhlí nabízí stále nové a sofistikovanější systémy, 

především vodních a vzduchových postřiků jak u dobývacích i razících komplexů. 

Jeden z těchto nových systémů můžeme najít na nově dodané výztuží FAZOS, která 

obsahuje systém vodních postřiků na štítech výztuže a stropnici.  

 

Obr. 10 Štítová výztuž FAZOS, s tryskami [18] 

Štíty jsou vybaveny 8mi tryskami typu RECHLER, který vytváří vodní paprsek 

kuželovitého tvaru, s normálním výkonem (kapacitou) 7 l*min 1a tlak 0,5 MPa. 

Je ovšem více různých způsobů sledu postřikování, podobně jako to mají systémy 

CAT, nebo JOY, které se dají upravit podle řídicího programového vybavení, 

(software). 

Zde uvádím několik čísel podle výpočtu kapacity (výkonu). Nejméně dvě sekce 

postřikují současně (lze upravit podle programového vybavení), s výkonem 

10,2 l*min 1 a 0,98 MPA a 1 tryska, to znamená 40,8 l*min 1 pro 4 koncové trysky, 

během dobývání (řezání kombajnem), 128,8 l*min 1 a 1,08 MPa pro 12 

(stropnice a zával) trysek, během přesouvání sekce a 134,2 l*min 1 a 0,87MPa pro 

všech 16 trysek během regulérního skrápění podél stěnového porubu. (LW znamená 

long wall – stěnový porub). Kapacita postřiku (skrápění) může být zvýšena na pět 

současně postřikujících sekcí, v závislosti na těžbě. Především uvedené hodnoty 

vyžadují nezbytný objem chladící vody a předpokládají pouze jednu vodní pumpu 
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(čerpadlo) v daném okamžiku a jednu jednotku v záloze. V důsledku toho může být 

kapacita postřiku zvýšena dvojnásobně. Všechny objemy a funkce postřiku jsou 

srovnatelné se systémy CAT nebo JOY. 
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6 Zvýšení životnosti exponovaných pracovníků 

Jak vyplývá z [9] viz příloha 1, sleduje OKD počet směn v každé kategorii prašnosti 

a to u všech důlních zaměstnanců. Jestliže se technickým opatřením zlepší kategorie 

prašnosti, dojde i k pozdějšímu naplnění 100% NPE horníků. Například ve třídě rizika 

3a je stanoven počet směn na naplnění 100% NPE 5335. Z toho vyplývá, že této 

třídě rizika může pracovat 288,4, měsíců než naplní expoziční limit. Jestliže dojde 

vlivem technických opatření ke zlepšení zařazení pracoviště na kategorii 2, může v ní 

horník odpracovat 7000 směn, což v přepočtu dělá 378, 4 měsíců. Pracovní životnost 

horníka pracujícího v třídě prašnosti 2 oproti třídě prašnosti 3a je 90 měsíců, což je 

cca 7,5 roku. Proto se OKD snaží, aby se na důlních pracovištích vlivem nových 

protiprašných zařízení zlepšila třída rizika prašnosti pracovišť a tím pádem se co 

nejvíce prodloužila pracovní životnost horníků. 

Z přílohy 2 vyplývá, že v důsledku technických opatření ke snížení respirabilní 

prašnosti v přípravách a dobývání v OKD, a.s., po zavedení nových technologií POP, 

dochází v průběhu posledních 3 let k podstatnému snížení prašnosti.  

Jestliže byla v roce 2009 průměrná respirabilní prašnost při použití starých 

technologií 1,6 mg.m 3 , tak u nových technologií POP dosáhla 1,28 mg.m 3, tj. 

snížení o 20%. V roce 2011 byla u starých technologií zjištěna respirabilní prašnost 

1,68 mg/m3 a u nových technologií POP dosáhla 1,19 mg/m3 tj snížení o 29,2%. 

Tyto výsledky jasně dokazují péči, jakou věnuje OKD, a.s., snižování prašnosti, která 

značně ovlivňuje bezpečnost důlního provozu a má velký podíl na zdravotním stavu 

pracovníků. Tyto výsledky srovnání prašnosti u dobývacích technologií starých a 

POP v OKD, a.s. za roky 2009 – 2011 jsou uvedeny v přílohách č. 3 až 5. 

Výsledky srovnání prašnosti u razících technologií starých a POP v OKD, a. s., za 

rok 2009 až 2011 jsou uvedeny v přílohách 6 až 8. 

Prodloužení pracovní životnosti u nových technologií POP 2010 vzhledem k starým 

technologiím v ražení bylo 24,0 % a v dobývání 16,7 % za období 2009 až 2011.  

 



Beáta Gibesová: Prašnost v dolech OKD, a.s., po zavedení technologií POP 

2012  31 

7 Závěr 

V diplomové práci jsem hodnotila prašnost na důlních pracovištích Ostravsko

karvinského revíru, se zřetelem na nové technologie POP. Vzhledem k vlivu jaký 

může mít účinná ochrana proti prašnosti na bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců, 

je této problematice v rámci revíru věnována zvýšená pozornost. Přesto je zde však 

ještě řada znepokojivých skutečností. Pro lepší pochopení protiprašného boje na 

dolech jsem věnovala větší pozornost i teoretickým názorům, které definují vztah 

vodních kapek pro skrápění a vlastnostem a velikosti prachových částic. Z tohoto 

posouzení vyplývá, že by bylo vhodné obrátit pozornost k volbě systému postřiku a 

typu trysek. Pozornost by měla být založena na podrobném rozboru vlastností 

horniny, jejíž prašnost máme omezit. To by vyžadovalo, aby alespoň pro určitou 

slojovou skupinu, byla zjištěna fragmentace prachu při vlastním ražení, dobývání, ale 

i jiných činnostech, například budování svorníků, transportu. Z analýzy této 

fragmentace lze pak postupem, který jsem uvedla v příslušné kapitole, stanovit 

způsob zkrápění, který může být efektivní. 

Z hodnocení, kterému jsem se v diplomové práci věnoval, vyplývá, že OKD věnuje 

prašnosti velkou pozornost a dosavadní výsledky svědčí o tom, že postupy, jaké v 

posledních letech zvolilo, znamenají významný pokrok v péči o zdraví horníků a 

prodloužení pracovní životnosti horníků při zavádění nové, výkonné dobývací i razící 

technologie. 
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Seznam zkratek 

CWP  Coal worker´s pneumoconiosis (zaprášení plic 

horníků) 

KHS     Krajská hygienicko epidemiologická stanice 

MPa  mega Pascal 

NPE      Nejvyšší přípustná expozice 

OKD      Ostravsko Karvinské doly 

OKR      Ostravsko Karvinský revír 

PEL      Přípustný expoziční limit 

POP      Program optimalizace produktivity 

THZ      Technicko  hospodářští zaměstnanci 

UBB      Upper Big Branch (název dolu V USA) 

m  mikro metr 10 6 m  
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