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ANOTACE 
 

V předložené práci je zpracován přehled možností zdolávání důlních požárů 

v podmínkách OKR. V první části práce je uveden stručný historický přehled závažných 

důlních požárů v OKR. V další části je zpracována požární ochrana v hlubinných dolech 

včetně uvedení báňských předpisů, použití otevřeného ohně v podzemí a je uveden 

přehled přenosných hasících přístrojů používaných v dolech. V další části je uvedena 

likvidace požárů přímým zásahem s návrhem možného hašení požáru v dole pomocí 3D 

vodní mlhy. Následuje likvidace požárů nepřímým zásahem, jsou popsány typy 

uzavíracích hrází, vývojová stádia požářiště a kontrola složení důlního ovzduší. Další část 

práce se zabývá prvním použitím dusíku při řešení důlního požáru, použitím dusíku 

v současnosti a je uveden návrh pro rozprašování tekutého dusíku do uzavřeného 

požářiště.   
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SUMMARY 
 

In the presented work is prepared a overview of the possibilities of fighting mine 

fires in the OKR conditions. In the first part is  presented a brief historical overvief  of 

major mine fires in the OKR. In the next part is processed fire safety in the deep mines, 

including introduction of the „báňských“ laws, the use of open fire in underground and is 

presented overview of portable fire extinguishers used in the mine. In the next part is 

presented  fire fighting by direct intervention with the proposal of possible fire fighting in 

a mine using the 3D water fog. The following fire fighting indirect intervention, describes 

the types of closing dikes, developmental stages of fire residues and control of the 

composition of mine air. The next part of the work deals with the first use of nitrogen in 

solving mine fires, the use of nitrogen in the present and is given a proposal for sprying 

of liquid nitrogen  to the colosed fire residues. 
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OBZS    Obvodní báňská záchranná stanice 

OKD, a.s.   Ostravsko-karvinské doly, akciová společnost 

OKR    Ostravsko – karvinský revír 

OLT    odsávací lutnový tah 

PHP    přenosný hasicí přístroj 

ppm    parts per milion, 0,0001 % 

PSA Pressure Swing Adsorption 

VDZ    velitel důlní základny 

VLH    vedoucí likvidace havárie 

VOJ    vnitřní organizační jednotka 
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ÚVOD 

 Důlní požáry patří k uhelnému hornictví od počátku exploatace uhlí. V raných 

dobách hornictví byly prostředky pro boj s tímto mnohdy zákeřným živlem ve srovnání 

se současným hornictvím nepopsatelně na nižší úrovni. Neexistovaly koordinované 

pracovní postupy nebo havarijní plány, jak předvídat, zvládat vzniklou situaci, jak chránit 

pracovníky odchodem na bezpečná místa nebo budovat přetlakové komorové úkryty. 

Postupným zdokonalováním techniky včetně bezpečnostní byla zdokonalována  

i protipožární prevence a hasební problematika. V posledních desetiletích se postupně 

výskyt důlních požárů v dolech OKD podstatně snižuje. Příčinou tohoto příznivého stavu  

je důsledná preventivní činnost v oblasti samovzněcovacího procesu aplikací plynného 

dusíku vybudováním Centrálního dusíkového hospodářství (dále jen CDH), příprava 

pracovišť spojená s vynakládáním nemalých finančních prostředků i lidských sil  

při prevenci vzniku použitím těsnících hmot pro zabránění pronikání vzdušného kyslíku  

do závalových prostor porubů stavbou izopěnových hrázek, důsledným zakládáním 

vzniklých výlomů při ražbách a chromatografickým sledováním indikačních plynů 

samovznícení. Pokud už exogenní nebo endogenní požár přes všechnu snahu vznikne  

a je lokalizován v relativně brzké době, dá se pomocí současné úrovně poznání účinně 

zvládnout. 

V první části své práce uvádím příklady velmi závažných nehod, které se zapsaly 

do dějin českého hornictví tím, že při nich zahynulo více než 100 obětí. Následně uvádím 

příklad jednoho z mnoha důlních požárů, který svými důsledky podstatně omezil provoz 

postižené těžební organizace, ohrozil její zaměstnance a v hlavně báňské záchranáře, kteří 

s maximálním nasazením svých sil a reálným nebezpečím ohrožení života pracují  

na likvidaci důlního požáru a zmírnění jeho následků. 

Ve druhé části shrnuji zajištění protipožární ochrany v hlubinných dolech, kdy 

jsou báňskými předpisy stanoveny nezbytné technické požadavky a parametry důlního 

požárního vodovodu, protipožární zajištěni provozu v místech se zvýšeným požárním 

nebezpečím a nezbytná opatření pro práci s použitím otevřeného ohně. 

 Převážnou část diplomové práce věnuji popisu současného stavu problematiky 

likvidace požárů přímým a nepřímým zásahem. Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb. ukládá, 

pokud je to možné, jako první způsob likvidace požáru přímý zásah.  Navrhuji způsob 

ochrany zasahujících báňských záchranářů při zásahu na likvidaci těchto velmi 

nebezpečných nehod možností použití vodní 3D mlhy. Současně k přehledu řešení 

likvidace požárů nastiňuji použití potřebné měřící techniky a to osobní přenosných 

analyzátorů, tak i stacionárních měřících zařízení. 

 V poslední části práce podávám informace současného použití plynného dusíku 

prostřednictvím Centrálního dusíkového hospodářství jako významného prostředku 
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prevence proti vzniku při provozu pracovišť, snížení následků vzniklého samovznícení 

případně účinného tlumení endogenních, ale i exogenních požárů v na dolech OKR. 

Následně předkládám návrh na použití rozprášení tekutého dusíku do požářiště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Martin Brožík: Zdolávání důlních požárů v podmínkách OKR 
 

 
2011 3 

1. HISTORICKÝ PŘEHLED ZÁVAŽNÝCH DŮLNÍCH POŽÁRŮ 

V OKR 

1.1. Krátký přehled historie a současného stavu prevence vzniku důlních požárů 

 Důlní požáry jsou neodmyslitelnou součástí hornictví. Při zdolávání a likvidaci 

důlních požárů jsou vystavování báňští záchranáři značnému nebezpečí a to účinky tepla, 

ale i případnými tlakovými projevy. Mnoho záchranářů v dávných i celkem nedávných 

dobách přicházelo o své životy a přicházeli k újmám na zdraví při likvidaci důlních 

požárů. V dnešní době se také nemůžeme vyhnout situacím, kdy důlní požáry nebo jejich 

následky mohou a také prakticky způsobují nejen materiální, ale i duchovní škody. 

1.2. Stručné příklady důlních požárů v OKR 

Důlní požáry patří mezi závažné a časté důlní nehody. V tabulce (příloha 1) jsou 

uvedeny závažné nehody od roku 1970 do roku 2010. Sloupce převyšující spojnici, která 

udává počet smrtelných zranění bez hromadných, se vyznačují závažnými nehodami 

s velkým počtem obětí. Následně uvádím přehled některých nehod, které jsou uvedeny 

v tabulce (Příloha 1): 1970- Důl Paskov, zapálení metanové směsi po provedené trhací 

práci - 26 obětí 1975- Důl Staříč 2, exploze metanové směsi po trhací práci - 11 obětí, 

1977- Důl ČSA, zapálení metanové směsi – 31 obětí atd. Za posledních 21 let nedošlo 

v českém hornictví k důlní katastrofě, mimo otřesu na dole Lazy, při kterém zahynulo  

7 horníků. Ve své práci proto následně uvádím dvě závažné důlní nehody, při kterých 

zahynulo více než 100 obětí. Posléze uvádím svým rozsahem jednu velmi závažnou 

nehodu a to z pohledu omezení provozu a ohrožení života a zdraví zasahujících báňských 

záchranářů.  

 

1.3. Výbuch na dolech Jan a Františka 14. 6. 1894 

Dne 14. června 1894 došlo na dolech Jan a Františka v Karviné k výbuchu metanu 

a uhelného prachu, který byl největší katastrofou v dějinách českého hornictví. Havárie  

si vyžádala 235 obětí. [3]  

Ve 21:30 h došlo k prvnímu výbuchu v dole, při kterém zahynulo 129 obětí. 

Tímto výbuchem došlo na krátkou dobu ke zvratu větrání. Proto byl vydán příkaz  

ke zvýšení otáček hlavního ventilátoru kvůli zvýšení průtoku větrů dolem a tím  

se urychlilo odvětrání povýbuchových zplodin z dolu. Současně byly na jámě Františka 

zorganizovány záchranné práce. Jedinou ochranou záchranářů však byly jen šátky 

namočené v octě. Po sfárání záchranáři postoupili zhruba 300 m od jámy a narazili  

na devastaci důlního díla, kterou první výbuch způsobil. Celý překop byl zatarasen 

důlními vozy, mrtvolami koní a postiženými nebo mrtvými horníky. Nejdříve bylo nutné 
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ošetřit raněné a dopravit je k jámě. Posléze začali záchranáři odstraňovat překážky 

v profilu překopu. Při postupu se ukázalo, že k prvnímu výbuchu nejspíš došlo v 19. sloji. 

Mezitím celé osazenstvo dolu zanechalo práce a vyfáralo. Okolo 22:00 h však došlo 

k druhému výbuchu. Neměl sice takovou intenzitu jako výbuch první, ale došlo 

k vyražení kouře a prachu úvodními jámami Jan, Františka a Karel až na povrch. [3]  

Při druhém výbuchu zahynulo 60 záchranářů, kteří se nacházeli v dole. Byli nasazeni 

další pracovníci, aby se pokusili zachránit raněné a dopravit je k jámě. Sotva však 

dokončili záchranné práce, došlo 15. června na ranní směně k dalšímu, již třetímu 

výbuchu. Tentokrát však ke ztrátám na životech nedošlo, protože zachránci byli včas 

varováni, že z hlavního ventilátoru opět vychází černý kouř a podařilo se jim vyfárat včas 

na povrch. Do těchto chvil se záchranářům podařilo vynést z dolu na povrch  

15 zraněných a 22 těl mrtvých horníků. V dole však zůstávalo dalších 213 obětí. [3]  

 V 8:11 h nastala čtvrtá exploze a v 9:15h pátá exploze. To už však byly hlavní 

ventilátory zastaveny a na jámě se započalo pracovat na izolační vrstvě ze slínu a písku. 

Po náročných asanačních pracích se do 19. sloje, tedy do předpokládaného epicentra 

výbuchu, podařilo poprvé dostat až v listopadu 1894. Z postižené oblasti se podařilo 

vyprostit těla celkem 159 mrtvých horníků. V podzemí zůstalo 59 mrtvých horníků, 

neboť jejich těla se nacházela v nedostupných částech dolu. Jejich vyproštění by bylo 

nebezpečné pro zasahující záchranáře. Po vyšetřování se jako bezprostřední příčina 

výbuchu uvádí závadná trhací práce na pracovišti v 19. sloji. [3] 

Po této katastrofě se začala řešit otázka bezpečnosti na dolech OKR. Byl vyvinut 

první regenerační dýchací přístroj, určený pro doly (Pneumatophor Walcher – Gartner), 

který byl patentován ve Vídni v roce 1895, a sériová výroba byla zahájena v roce 1896. 

Díky této katastrofě byla iniciována povinnost nařízením Báňského hejtmanství č. 692  

ze dne 6. dubna 1897 zřídit báňské záchranné stanice na dolech plynujících s nebezpečím 

výbuchu třaskavých plynů. Tento předpis znamenal počátek organizované záchranné 

služby. [3] 

1.4. Požár na Dole Dukla 7. 7. 1961 

 V roce 1961  došlo 7. 7. na Dole Dukla v OKR k jednomu z největších důlních 

požárů v našem i světovém hornictví. Tato závažná nehoda si vyžádala 108 obětí  

na lidských životech. Obrovský rozsah neštěstí byl způsoben zanedbáním bezpečnostních 

opatření při provozu pásového dopravníku, nestabilitou větrní sítě a špatným postupem 

při zpozorování prvních příznaků nehody. [4] 

 Požár vznik na kříži pásové chodby č. 1134/IID a hlavní třídy 1134/II u první 

pohonné stanice z celkových osmi pásových dopravníků, které nebyly ještě kompletně 
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nainstalovány. Chyběla zejména kompletace prvků automatizace pásových dopravníků  

a nebylo používáno pásoviny se sníženou hořlavostí. [4] 

 Asi ve 13 hodin (konec ranní směny) došlo zřejmě k náhodnému spuštění pohonu 

pásového dopravníku. Při provozu dopravníku na něm vznikla manžeta (pás se při jízdě 

překroutil) a při zvýšeném tření se po zahřátí vznítila pryž z pásoviny a poté se vznítila 

dřevěná výztuž. [4] 

Charakteristický zápach spálené pryže byl zaznamenán asi v 15:30 hod.  

ve výdušných větrech. Příčiny zápachu nikdo neprošetřil, nikdo nenahlásil a tímto byla 

zmařena první možnost likvidace vzniklé havárie a možnost odvolání pracovníků z dolu.  

V 17:10 hod. byly povolány záchranné jednotky z nedaleké OBZS. Iniciací pro 

volání výjezdu byly husté kouře a zplodiny s nízkým obsahem kyslíku a vysokou 

koncentrací CO, které odřízly ústupovou cestu pro skupinu horníků pod šibíkem  

na překopu 2V. První dvě čety z výjezdu Obvodní báňské záchranné stanice (dále jen 

OBZS) sfáraly k postiženým na 2. patro. Nikdo nevěděl o tom, že v 8. sloji je ohrožena 

téměř další stovka horníků. K ohroženým horníkům na 2. patře se nepodařilo proniknout 

(ve vzorku ovzduší bylo 10,5 % CH4, 11,5 % CO a 0,8 % O2). Souběžně s prvními dvěma 

četami na 2. patro sfáraly další dvě čety na 3. patro k zahašení a likvidaci požáru, jehož 

epicentrum se podařilo odhadnout správně. V té době, při zvratu větrů, postupovali proti 

hustým kouřům, které obsahovaly až 4,8 % CH4. Hašení vodou z důlního požárního 

vodovodu již nebylo možné, protože potrubní tah procházel hořícím důlním dílem a byl 

již porušen. Zřídil se náhradní hadicový tah, díky němuž záchranáři instalovali do profilu 

důlního díla mlhové proudnice pro zabránění šíření požáru. Další čety se snažily 

proniknout do ohrožené 8. sloje, ale kolem 18 hodiny byla podána zpráva z ohroženého 

porubu, že lidé nejsou schopni uniknout ani s nasazenými filtračními sebezáchrannými 

přístroji. Při postupu záchranářů byla nacházena pouze mrtvá těla obětí udušených 

v ovzduší s nedostatkem kyslíku. Okolo 23 hodiny bylo vydáno rozhodnutí celou 

nebezpečnou oblast uzavřít. V této době již bylo k dispozici 40 čet záchranářů a během 

prvních 24 hodin likvidace požáru zasahovalo přes 700 báňských záchranářů. S přípravou 

na povrchu pomáhali pracovníci dolu Dukla, vojáci civilní obrany a hasiči. Se stavbou 

sedmi protivýbuchových hrází se začalo okamžitě na všech pracovištích (bylo 

spotřebováno přes 30 000 pytlů s pískem). Dne 9. 6. 1961 byla stavba všech hrází v první 

etapě dokončena a ve 12:25 hod byly hráze uzavřeny. Po následném předfárání byly  

ve větší části dolu práce obnoveny. Po uzavření hrází čety záchranářů pracovaly  

na dotěsnění a připravovali průlezové propusti. K inertizaci komor se dopravoval stlačený 

plynný dusík z chemické továrny v Ostravě v přívěsech určených pro BZS. Navíc byl 

k propustím zřízen přívod dusíku z povrchu. Inertizace započala 16. 7. 1961 na ranní 

směně. Celkem bylo dopraveno a napuštěno 122 630 m3 dusíku. První průzkum postižené 
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oblasti byl veden za hráz H4 již 17. 7. 1961. Byl však zjištěn zával na třídě 722/II.  

(obr. 1)     

 

 

 
Obrázek 1: Mapka postižené oblasti [4] 

Průzkum do 8. sloje byl veden 20. 7. 1961 v ranní směně. Uskutečnil  

se v prostředí, kde dosahovala teplota až 45°C, koncentrace CO byla 0,5 %, až 20 % CH4 

, O2 okolo 2 %. Při vyprošťování těl obětí bylo připravováno uzavření postižené oblasti 

v užším kruhu. Zmenšený okruh byl uzavřen 16. 8. 1961. Dne 20. 8. 961 byly odvětrány 

prostory ve třech etapách za hrázemi H1 a H5 , H3 a H4 a jako poslední byl odvětrán 

prostor za hrází H6. [4] 

Asanace požárem zasažené oblasti pokračovala až do prosince 1961. Byla 

definitivně zaplavena třída 1134/II D. Kříž, kde havárie vznikla, byl vyzmáhán kvůli 

rekonstrukci a zjištění příčiny havárie. Tato rozsáhlá havárie pomohla vývoji zajištění 

bezpečnosti práce a pomohla rozvoji vybavení techniky báňské záchranné služby.  

Podotýkám, že jsem se osobně prakticky účastnil, charakterem ne tak obtížných, 

zásahů a rozhodl jsem se proto navrhnout způsob ochrany báňských záchranářů při 

zásazích na likvidaci důlních požárů. 
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1.5. Průběh důlního požárů na Dole Dukla v roce 2002  

 V srpnu 2002 na již ukončeném a zlikvidovaném Dole Dukla došlo 

v likvidovaném porubu č. 18 419-1 k postupnému nárůstu koncentrací oxidu uhelnatého, 

který přerostl v otevřený oheň. Stručně popisuji zásah báňských záchranářů, kteří byli 

vystaveni vysokému nebezpečí rizika ohrožení života. [6] 

 Předmětný porub č. 18 419-1 byl po dokopání, demontáže a vyklizení dobývacího 

kombajnu s dopravníkem a rozšíření manipulačního prostoru pro plenění sekcí 

výbuchuvzdorně uzavřen sádrovými hrázemi. Po celou dobu dobývání porubu nebyly 

zaznamenány projevy samovznícení a porub byl uzavřen z důvodu nepřipravenosti 

následujícího porubu, ve kterém měla být technologie z ukončeného porubu využita. 

 Počátkem července 2002 byl po předchozí inertizaci plynným dusíkem porub 

odvětrán. Přes ztracený potrubní tah v závalovém prostoru porubu z úvodní chodby a přes 

vrty do stařin bylo k preventivní inertizaci napouštěno celkové množství 1 100 m3.hod-1 

dusíku. V průběhu prací došlo od 1. 8. 2002 k postupnému nárůstu CO na výdušné 

chodbě. Ke zlepšení stavu v místě plenění mechanizované výztuže (dále jen MV) byl 

instalován odsávací lutnový tah (dále jen OLT). Koncentrace CO na výdušné chodbě 

dosahovaly hodnoty cca 40 ppm a koncentrace CO z OLT do 320 ppm. Po 2 týdnech 

však došlo při plenění poslední sekce k prudkému nárůstu CO od porubu až k výdušné 

jámě Do 5 minut byly hodnoty koncentrací oxidu uhelnatého nad rozsah měřicích stanic. 

Do oblasti byla vyslána četa ZBZS Dolu Dukla a v pozdních večerních hodinách byly 

povolány výjezdové jednotky HBZS Ostrava. V tentýž den byl vyhlášen havarijní stav 

předmětné oblasti. [6] 

Při průzkumu četou HBZS Ostrava bylo zjištěno žhavé ohnisko u stropu asi 6 m 

ve vypleněném prostoru od úvodní chodby, byly proto vydány příkazy ke zchlazování 

přímým zásahem, dokončení přípravné výbuchuvzdorné hráze H2 na výdušné chodbě  

a zahájení stavby výbuchuvzdorné hráze H1 na úvodní chodbě. Asi po 2 hodinách bylo 

VDZ hlášeno, že žhavé ložisko v porubu bylo přímým zásahem částečně zchlazeno  

a vychází jen kouře. [6] 

 Za cca 50 minut dochází k upřesnění hlášení VDZ z dolu o změně situace. Byl 

lokalizován otevřený oheň před hrází H2 na výdušné straně porubu. S ohledem na změnu 

stavu při zásahu byl další postup přehodnocen a rozhodnuto neprodleně zahájit práce  

na uzavření porubu v širším okruhu hrázemi H3, H4 a H5 (obr. 2). Čety výjezdu HBZS 

Ostrava pokračovaly v tlumení ohniska v porubu z úvodní strany 2 proudnicemi  

a přímým zásahem likvidace otevřeného ohně před hrázi H2, kde se postupně pro udržení 

stavu napojovalo až 7 proudnic. Hromadící se voda ze zásahových požárních proudnic 

začala ohrožovat možným zatopením nejnižšího místa důlních děl a přerušením 

průchodního větrního proudu zasahující báňské záchranáře. Byl proto zřízen čerpací 
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systém, který střežila záchranářská hlídka. Při pracích na stavbě hráze H 3 byla 

viditelnost v kouřích do 0,5 m, teplota 40oC a koncentrace CO – 2 000 ppm. Koncentrace 

metanu byly zjištěny v hodnotách 0,2 %. [6] 

 

 

Obrázek 2: Schéma situace v 18. sloji [6] 

Během pokračujících prací na hrázích pro uzavření v širším okruhu postupně 

narůstala teplota na 42 oC, koncentrace CO se zvýšily na hodnotu 4 000 ppm a viditelnost 

klesla postupně na 0,3 m resp. 0,1 m. Požár v dalším dni zásahu se po neúspěšných 

snahách o jeho likvidaci přenáší z prostoru hráze H2 až k hrázi H3, dochází ke snížení 

tlaku vody zřejmě prohořením těsnění potrubního řádu, viditelnost se snižuje na nulu, 

teplota postupně vystoupala na 62 o C, koncentrace plynu: CH4 – 1,3 %, O2 – 9 %,  

CO2 – 8 % a CO – 2,1 %. Dehtové zplodiny zanášely vybavení i vystroj záchranářů. 

V úsekové čerpací stanici hladina vody zatopila elektromotor čerpadla a dochází  

k přerušení čerpání vody. [6] 

 Pro mimořádnou bezpečnostní situaci  byly odvolány čety, které dosud prováděly 

tlumení ohnisek požáru na úvodní a na výdušné straně porubu i čety od H3. Hráz H4 byla 

uzavřena na poklopech. U hráze č. H5 byly ponechány jen dvě čety k uzavření poklopů 

po průchodu čet od porubu (obr 3). Všichni báňští záchranáři vyfárali na povrch. Byla 

vypnuta elektrická energie do ohrožené oblasti a stlačený vzduch do dolu. [6] 

 Na dispečink DPB Paskov byl vydán příkaz připravit se na represi dusíkem 

z centrálního dusíkového rozvodu s ponecháním určeného nezbytného množství pro doly, 

které inertizovaly poruby s vývinem CO. Byl vydán pokyn na zvýšení dodávky dusíku  

5 000 m3/min pro Důl Dukla. [6] 
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Obrázek 3: Průchod čety báňských záchranářů hrází H5 [6] 

 

 Celkový uzavřený prostor k hrázi H3 činil 34 000 m2. Dusíková represe byla 

zahájena dne 18. 9. 2002 od 18:40 hod do 04:40 hod. následujícího dne. Jediné možné 

místo sledování vývoje požáru bylo prováděno pomocí odběru vzorků v hodinových 

intervalech v celkovém výdušném proudu výdušné jámy. I tam byla pro kouře nulová 

viditelnost. [6] 

  Třetí den havárie bylo na základě snižujících se koncentrací a litrového vývoje 

CO ve výdušné jámě rozhodnuto o provedení průzkumu k výdušné hrázi H3. Četou 

v průzkumu byla zjištěna viditelnost do 1 m a teplota 60o C. S ohledem na skutečnosti 

zjištěné při průzkumu bylo VLH rozhodnuto ustoupit na další širší okruh uzavření 

požářiště a to až u patrového překopu z úvodní strany hrází H6 a u výdušné jámy hrází 

H7. K ochraně záchranářů při stavbě hráze H7 byla chodba před hrází k požářišti 

zatopena v délce 70 m a do výšky 1 m vodou. [6] 

  Dne 20. 8. 2002, již 11 směnu od zahájení likvidace havárie byla prováděna 

doprava materiálu pro hráz H7 a to pomocí skipové klece bez náraží na patře a přes 

průlezovou lutnu v plavené hrází, jelikož tyto cesty byly jediným přístupem k hrázi. Hráz 

H6 na úvodní straně byla dosádrována v 19:50 hod. Ve 22:00 hod. bylo požářiště 

uzavřením poklopů na hrázích výbuchuvzdorně uzavřeno. Bezpečnostní čekací doba  

po uzavření poklopů trvala do 05:30 hod. dne 21. 8. 2002, kdy vyhodnocení odebraných 

vzorků z požářiště vykazovaly nevýbušnou směs. Do požářiště bylo i nadále vypouštěno 

cca 5 200 m3/hod. dusíku, který na hrázích tvořil přetlak. 

  Havarijní stav byl ukončen osmý den po požáru dne 24. 8. 2002, když bylo 

provedeno dotěsnění všech uzavíracích hrází. [6] 
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 Bez použití dusíkové represe by nemohla být postavena a uzavřena hráz č. H7  

u skipové jámy. V tomto případě nebylo jiné možnosti než uzavřít celý důl na požárních 

poklopech jámy. [6] 
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2. POŽÁRNÍ OCHRANA V HLUBINNÝCH DOLECH 

2.1. Báňské předpisy v oblasti požární ochrany 

Ke vzniku požárů v hlubinných dolech může docházet z různých příčin. 

K zamezení vzniku, k zmírnění následků a případné likvidace již vzniklých požárů jsou 

vydány báňské předpisy, které stanoví požadavky naproti požární zajištění. K důležitým 

báňským předpisům v oblasti protipožárního zabezpečení hlubinného dolu patří: 

• vyhláška ČBÚ č. 2/1994 Sb. – Důlní požární vodovod  

• vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb. – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

• vyhláška ČBÚ č. 4/1994 Sb. – objekty a zařízení pro rozvod větrů  

a uzavírání důlních děl 

2.2. Kompilace z vyhlášky ČBÚ č. 2/1994 

Tato vyhláška se vztahuje na provoz a stavbu důlního požárního vodovodu 

v hlubinných dolech. Jako požární voda se považuje voda, která je při vzniku požáru 

určena pro jeho uhašení. Je rozváděna důlním požárním vodovodem, který musí být 

rozveden a dimenzován tak, aby umožnil a) na uhelných dolech ve všech používaných  

a přístupných důlních dílech, na ostatních dolech v místech uvedených v § 13 odst. 2 

písm. a) dodávku požární vody v množství nejméně 400 l. min-1 při hydraulickém 

přetlaku za průtoku 0,25 MPa, přičemž hydrostatický přetlak na konci potrubí nesmí být 

nižší než 0,4 MPa, b) v plynujících dolech II. třídy nebezpečí pro případ havárie přivést  

k požářišti způsobem uvedeným v havarijním plánu množství vody určené tímto plánem, 

nejméně však 900 l.min-1  při dodržení tlaku podle písmene a).   

 Požární vodovod je po dole rozveden v ocelovém potrubí, které odolává korozi  

a vlivům důlního prostředí. Spojení se provádí pomocí přírubových spojů nebo pomocí 

svařování. Může zároveň sloužit i jako přívod technologické vody a pro účely ochrany 

dolu proti výbuchu uhelného prachu. Musí být chráněn proti zamrznutí. Při poruše  

na přívodu požární vody z povrchu do dolu se postupuje podle havarijního plánu. Potrubí, 

které je umístěno v jámě, musí být upevněno podle zvláštního předpisu a musí být 

vybaveno protipožárními zkrápěcími věnci, které se umisťují co nejblíže pod ohlubní 

jámy a v šibících co nejblíže vyústění na nejvyšší patro. Vyhláška uvádí místa pro 

připojení požárních hadic (v každém nárazišti, v ohlubni jámy, u skladů výbušnin  

a hořlavin, na chodbách s pásovou dopravou ve vzdálenostech po 50 m, na konci každé 

větve požárního vodovodu, na počátku a na konci samostatného větrního oddělení atd.), 

rozmístění hadicových skříní a jejich vybavení (požární hadice s navázanými 

půlspojkami 52x20 3 ks, hákový klíč na spojky a šroubení 1 ks, objímky na hadice 5 ks, 

proudnici clonovou nebo mlhovou 1 ks, redukční polospojku pro přechod za šroubení C 



Bc. Martin Brožík: Zdolávání důlních požárů v podmínkách OKR 
 

 
2011 12 

52 na B 75) a nařizuje periody kontrol potrubního tahu a měření tlaku vody. K označení 

požárního vodovodního potrubí se v dole používají červení pruhy o šířce 20 cm  

ve vzdálenostech po 30 m. Takto označena musí být každá odbočka a armatura.  

2.3. Bezpečnostní opatření obsažené ve vyhlášce ČBÚ č. 22/1989 Sb. 

2.3.1. Použití otevřeného ohně v podzemí 

 Použití otevřeného ohně v hlubinných dolech je činnost, kterou organizace 

povoluje výjimečně pro nezbytně nutné práce. Jelikož doly v OKR jsou zařazeny mezi 

doly plynující s nebezpečím výbuchu metanu a při nesprávném nebo nedostatečně 

zajištěném provádění prací by mohlo dojít k zapálení metanu nebo hořlavých materiálu 

nebo látek, jsou tyto práce povolovány za přísných určených bezpečnostních podmínek  

a na časově omezenou dobu. Například při nesprávném provádění prací s použitím 

otevřeného ohně na povrchu v místech se zvýšeným požárním nebezpečím by mohlo 

dojít k ohrožení celého dolu. Mezi místa se zvýšeným požárním nebezpečím jsou 

zahrnuty všechna místa v podzemí, prostory jámové budovy a v bezpečnostní vzdálenosti 

do 20 m kolem od jejího ústí, budovy a difuzoru HDV ve vzdálenosti do 20 m, degazační 

stanice apod.. [7] 

 Zásady bezpečného provádění prací s otevřeným ohněm jsou stanoveny 

Všeobecnou instrukcí č. 12 – Pracovní pravidla pro použití otevřeného ohně v podzemí 

dolů a na povrchových pracovištích, kterou vydalo OKD pro svou vnitřní potřebu a která 

je zpracována k provedení ustanovení § 12 odst. 2 vyhlášky ČBÚ č.22/1989 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen BP). Všeobecná instrukce řadí objekty a pracoviště do třech 

skupin podle stupně nebezpečí vzniku požáru, stanoví požadavky na vydání Rámcového 

povolení, vystavení směnového příkazu, určení komise pro místní šetření k posouzení  

a stanovení bezpečnostních opatření předmětného pracoviště, určení stálého dozoru při 

pracích, kontroly složení důlního ovzduší na výbušné plyny, lhůty kontrol pracoviště  

po ukončení prací s otevřeným ohněm apod. [7] 

2.3.2. Přenosné hasící přístroje na uhelných dolech 

 Dle vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., § 18 je uložena povinnost každému 

zaměstnanci při zjištění nebezpečí zahájit odstraněni tohoto stavu nebo přivolat pomoc. 

Aby byla splněna tato povinnost, musí být zabezpečeno umístění potřebných hasících 

prostředků na určených místech. Při provozu pásových dopravníků musí být zajištěna 

požární bezpečnost rozmístěním přenosných hasících  přístrojů (dále jen PHP) v souladu 

s § 170 BP a dle zásad určených směrnicí ředitele. Rozmisťují se u každého stacionárního 

strojního zařízení, v provozovnách nebo před vstupy do nich a v jiných místech 

s nebezpečím vzniku požáru. V důlních dílech s pásovými dopravníky musí být PHP 



Bc. Martin Brožík: Zdolávání důlních požárů v podmínkách OKR 
 

 
2011 13 

rozmístěny každých 50m. Těmito zásadami jsou určeny druhy PHP. V dolech OKD  

se používají PHP pěnové, práškové a sněhové. Z PHP pěnových se používají typy VP, 

VP 7 a VP 10 (obr. 5). Liší se pouze obsahem hasiva a rozměry tlakové nádoby. Jako 

hasivo se využívá 20% roztok pěnidla, který je z tlakové nádoby vytlačován pomocí 

oxidu uhličitého.  Přístroj se uvede v činnost nárazem vrchní části přístroje o tvrdou 

podložku a samotné hašení se provádí s přístrojem v obrácené poloze. Hašení nelze 

přerušit, musí se vypotřebovat celý obsah přístroje. Pěnové hasící přístroje jsou 

používány k hašení hořících plastů, dřeva, uhlí, minerálních olejů, nafty a tuků [4]. 

 Z PHP práškových se na našich dolech používají zejména přístroje řady PR 

(obr.4). Vyrábějí se s obsahem hasiva o hmotnosti 4, 6 nebo 10 kg a jsou doplněny ABC 

práškem. Tvoří je kovová tlaková nádoba, ze které je prášek vytlačován pomocí vzduchu 

nebo zkapalněného stlačeného oxidu uhličitého.  Činnost přístroje lze podle potřeby 

přerušit, není nutno spotřebovat celý obsah hasiva. PHP práškové jsou vhodné na hašení 

hořlavých kapalin a elektrických zařízení pod napětím. [4] 

 

 
`   Obrázek 4: PHP práškový [13] 

      PHP sněhové jsou tlakové ocelové láhve, kde se jako hasivo používá zkapalněný oxid 

uhličitý (obr. 5). Přístroj se uvádí do chodu otočením kolečka, nebo stisknutím pákového 

ventilu. Tím dojde k průtoku oxidu uhličitého, který vytváří mlhovinu a sněhové vločky, 

které působí na hořící předmět. Výhodou PHP sněhových je, že hašení nepoškozuje 

hašený předmět a obsah hasiva v důlních větrech nedosahuje škodlivých hodnot. 

Používají se pro hašení olejů, hořlavých kapalin, hašení elektrických zařízení pod 

napětím. [4] 
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Obrázek 5: PHP sněhový [13] 

 
2.3.3. Zajištění požární bezpečnosti při používání a skladování olejů  

     Pro nezbytné zajištění bezporuchového chodu strojů a zařízení je nutno v hlubinných 

dolech zřizovat pohotovostní sklady olejů a maziv. Na základě výjimky z § 184a odst. 1  

a 8 BP povolené OBÚ v Ostravě pod zn. 3503/2000-480/Ing.Ha/An ze dne 7. 8. 2000, 

k provozování pohotovostních skladů olejů závodní dolu stanoví bezpečnostní opatření 

k zajištění bezpečného užívání těchto skladů olejů a maziv. 
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3. LIKVIDACE POŽÁRŮ PŘÍMÝM ZÁSAHEM 

3.1. Zásady zdolávání důlních požárů  

Problematika zdolávání požárů je upravena vyhláškou ČBÚ č.22/1989 Sb., části 

šestou, dílem třetím §189 „Zdolávání důlních požárů“ a příslušnou části zásahového řádu 

báňské záchranné služby, např:  Ihned po zjištění důlního požáru musí být odvoláni 

všichni ohrožení pracovníci z důlních děl ohrožených požárem nebo požárními 

zplodinami. Musí se zvážit nebezpečí případného zvratu větrů či výbuchu. Pokud hrozí 

výbuch, musí být odvoláni všichni pracovníci, kteří by byli případně výbuchem ohroženi 

a to ze všech důlních děl v rozsahu nejméně samostatného větrního oddělení. Musí být 

zamezen přístup nepovolaným osobám do nebezpečných prostor. [8] 

Musí být okamžitě zahájeny přípravy pro uhašení důlního požáru. Pokud  

je to možné, musí být důlní požár zdoláván nejprve přímým zásahem. Pokud je požár 

v nepřístupném místě, je možné ho zdolávat účinným tlumením za předpokladu,  

že nehrozí nebezpečí výbuchu či pronikání požárních zplodin na pracoviště. Za tlumení 

požáru se považuje zejména co nejrychlejší a nepřetržitý postup porubu, inertizace 

vyrubaného prostoru nebo zakládání vhodnou základkou. [8] 

K prostorovému uzavření požářiště se přistupuje tehdy, není li možno požár 

utlumit, nebo jej zdolat přímým zásahem. Při tlumení nepřístupného důlního požáru  

je určen způsob střežení postižení oblasti a opatření na rychlé uzavření nebezpečného 

prostoru. Staví se protipožární hráze, připravují se záseky, naváží se materiál pro stavbu 

hrází a pro rychlé uzavření. [8] 

3.2. Použití vody při likvidaci požárů 

 Při hašení důlních požárů přímým zásahem je nejčastěji používaným hasivem 

voda, která je dodávána do místa hašení důlní požárním vodovodem. Hasební účinky 

vody a rizika vytváření výbušných koncentrací vodíku při termickém rozkladu vody 

nesprávným postupem při hašení jsou známá a báňští záchranáři a hasiči jsou  

ve správném způsobu hašení vodou školeni a cvičení ve cvičných požárních štolách. 

Termický rozklad vody probíhá při teplotách 2500-3000°C, kdy je voda při styku 

například s hořící uhelnou hmotou nebo rozžhavenou ocelovou výztuží rozložena  

na vodík a kyslík a může dojít k explozi z důvodu jejich výbušnosti. Z tohoto důvodu 

jsou zavedeny zásady pro přímý zásah vodou, které ukládají hasit ohnisko požáru  

od kraje ke středu. [8] 
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3.3. Využití hasící pěny 

 Při likvidaci důlních požárů je používána vzduchomechanická a dusíková pěna, 

které jsou vytvářeny v pěnoagregátech různé výroby. Princip vytváření pěny v těchto 

zařízeních je, že slabě koncentrovaná směs pěnidla (nejčastěji Sthamex F-15) je pomocí 

podávacího zubového čerpadla nasávána z vhodné objemné nádoby hadicemi přes trysku 

do válce, ve které jsou instalována nerezová jemnooká síta. Tlačným mediem, čímž  

je v případě vzduchomechanické pěny tlakový vzduch, je nasátá směs protlačována přes 

síta, kde se napěňuje a přes požární hadice C-52 vytlačovány na určené místo. V případě 

použití plynného dusíku jako tlačného media je tak vytvářená dusíková pěna. Podmínkou 

potřebné pěny je, aby na výstupu dusíkového plynovodu byl tlak alespoň 1,8 – 2,0 MPa, 

což běžně v podmínkách OKD plynný dusík dosahuje. Při rozpadu pěny je v případě 

dusíkové pěny několikanásobný účinek pěny. První účinek je chladící, protože uvolňující 

voda má sama o sobě chladící účinky, druhým účinkem účinek uvolňujícího se plynu  

(v tomto případě dusík), který svou existencí vytlačuje z okolí kyslík a poslední účinek 

spočívá v pokrytí uhelné hmoty filmem použitého pěnidla po úplném rozpadu pěny. 

K rozpadu pěny dochází různě podle kvality pěny a dosahuje zhruba 3 – 5 hodin. Hasební 

účinek pěny je tak v každém případě izolační, vytváří na hladině hořlavé kapaliny 

celistvou vrstvu, která brání přístupu vzduchu a znemožňuje další vývin hořlavých par. 

[4] 

3.4. Inertní prach 

 Hasební efekt inertního prachu efekt se u plamenného hoření zakládá na přerušení 

reakce hoření. Inertní prach navíc při delším setrvání v pásmu hoření vytváří na povrchu 

hořícího materiálu určitý škraloup, který brání přístupu vzduchu. Protože u prášků 

nepůsobí podobný chladivý efekt, jako u vody, vzniká za určitých okolností nebezpečí 

opětovného vznícení uhelné hmoty od nahřátých ocelových konstrukcí. [3]  

3.5. Inertní plyn 

 Hasební účinek inertních plynů je založen na dusivém efektu. V zahraničním 

hornictví, převážně v Polsku, je pro prevenci a likvidaci endogenních požárů používán 

oxid uhličitý (dále jen CO2). Výhodou použití CO2 je ideální plošné pokrytí požárem 

zasaženého místa z důvodu jeho vyšší měrné hmotnosti proti měrné hmotnosti vzduchu. 

Nevýhodou je možnost použití pouze u dovrchně vedených porubů, jeho setrvání 

v ošetřovaném prostoru a nutnost bezpečnostních opatření z důvodu jeho možného 

pronikání do chodeb ražených v okolí asanovaného prostoru, nemožnost aplikace pomocí 

potrubních rozvodů. V dolech OKR je pro prevenci a zdolávání endogenních požárů 

využíván propracovaný systém rozvodu plynného dusíku, který bude dále popsán. [4] 
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3.6. Rizika při hašení důlních požárů 

 Při procesu hoření a zásahu na likvidaci požárů dochází vlivem přímému kontaktu 

hasební látky s hořícími látkami k rozkladu hasícího media na plynné části (požární 

plyny) a aerosoly, které mohou svými účinky ohrozit zasahující. Aerosolové části svými 

účinky mohou způsobit popáleniny opařením horké páry, plynné části mohou ohrozit 

zasahující jednotku explozí v místech, kde tyto plyny bezprostředně přilehají k zóně 

hoření a mohou se nebezpečně promísit s okolním důlním ovzduším. Vzniklá plynná 

směs tehdy může částečně nebo úplně vyplnit kritická místa a vytvořit koncentrace směsí 

v konkrétních mezích výbušnosti. Pokud dojde k iniciaci uvedené plynné směsi 

kontaktem s místem hoření, může dojít k explozi i bez zásahu změny parametrů 

větrání.[5] 

 Při likvidaci požáru v dole dochází nad povrchem hořící uhelné hmoty k mísení 

horkých požárních plynů se vzdušným kyslíkem (okysličovadlem). Část těchto požárních 

plynů díky vysoké teploty a své nízké měrné hmotnosti se dostávají pod strop důlního 

díla. Požární plyny tak vytváří v těchto místech tzv. kouřové balóny. Nebezpečí 

kouřových balónů spočívá v tom, že k jejím výskytům může docházet ve výlomech 

důlního díla mimo účinný dosah větrního proudu. Kouřový balón může být dostatečně 

promíchán s důlním ovzduším a k jeho zapálení schází jen iniciace. Jednou z možných 

iniciací kouřového balónu může být vzestupné proudění požárních plynů z důlního 

požáru (obr. 6). Z těchto důvodů je taktika vedení postupu a zásahu zasahujících čet 

k místu požáru v souladu se zásahovým řádem HBZS Ostrava z úvodní strany tak, aby 

byla nejprve uhašena a ochlazena část důlního díla, kde je požár dohoříván a lze vyloučit 

iniciaci kouřového balónu ve výlomech přímo nad požárem.[5] 

 

 
Obrázek 6: Kouřový balón a jeho možná iniciace hořením [5] 
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 Další možnou iniciací kouřového balónu je změna parametrů větrání v postižené 

oblasti. Ke změně parametrů větrání může dojít i spontánně bez vědomého zásahu 

lidského činitele. V části požárem postiženého důlního díla může dojít k prohoření 

nadloží a jeho vypadnutí do profilu důlního díla (obr. 7). Při vypadnutí většího objemu 

hořícího materiálu z výlomu dojde ke změně parametrů větrání v postižené části důlního 

díla a posunu kouřového balónu z výlomu důlního díla do části prorážky, kde je intenzita 

požáru největší. Hoření je pak iniciací kouřového balónu.[5] 

 

 
Obrázek 7: Iniciace kouřového balonu hořícím materiálem [5] 

 

 Základním parametrem vzniku kouřových balonů a jejich složení je množství 

proudících větrů v důlním díle k požáru a množství hořícího materiálu. Čím menší  

je množství proudících větrů a větší množství hořícího materiálu, tím větší je produkce 

kouřových plynů a tím větší riziko vzniku kouřových balonů. [5] 

 Dalším velmi důležitým parametrem je působení horké vrstvy kouřových plynů  

na uhelnou hmotu ve stropu důlního díla. Již při poměrně nízkých teplotách  

(100-120°C) je uvolňován z uhelné hmoty metan v relativně velkém objemovém 

množství (obr. 8). Přítomnost takto vznikajícího metanu může významně ovlivňovat 

výbušnost kouřového balónu v místech mimo účinný dosah větrního proudu.[5] 
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Obrázek 8: Vliv uvolnění metanu z uhelné hmoty v závislosti na teplotě [5] 

 

3.7. Hasební prostředky při hašení vodou 

 Při likvidaci důlních požárů je nejčastější hasební látkou voda pro svou velkou 

schopnost vázat teplo (chladící účinek). Tvorbou páry, která se vytváří při odparu při 

kontaktu s hašenou uhelnou hmotou, kdy se z jednoho litru vody vytvoří cca 1700 litrů 

páry při teplotě 100 0C, při teplotě 6000C, která je reálnou teplotou v místě požáru, 

vznikne 3 980 litrů páry, je dále vytlačován vzdušný kyslík z místa hoření (dusivý 

účinek). Účinek dusivého efektu se projevuje hlavně při hašení vodou v uzavřených 

prostorách. Úspěšnost hašení je velmi závislá na tom, v jaké formě a množství se voda 

dostane k hořící uhelné hmotě, a proto se používají různé způsoby hašení vodou: 

-          plným proudem – docílíme relativně velké vzdálenosti dostřiku, což umožní 

provádět zásah z větších vzdáleností, mechanická energie vodního proudu může však 

způsobit rozmetání hořící hmoty, 

-          roztříštěným proudem nebo mlhou – voda se dostává na hořící látku plošně 

s menšími částečkami vody nad požár, tím dochází k rychlému odpaření  

a k rychlému poklesu teploty, nevýhodou je nebezpečí opaření zasahujících 

vzhledem k malým vzdálenostem k místu hoření.  

 Pro zvýšení účinnosti použití požární vody při likvidaci důlního požáru snížením 

povrchového napětí vody jsou při zásazích používána smáčedla v kapalné i tuhé formě, 
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která se aplikují v nízko koncentrovaných roztocích s požární vodou. Vzhledem k tomu, 

že se v dole mohou vyskytnout požáry různého materiálu (uhelná hmota, dřevo, ropné 

látky) je nutné správně rozhodnout o použití vhodného druhu smáčedla, aby bylo 

docíleno očekávaného efektu hašení a tím urychlení zásahu. [3] 

 Pro hašení tekutých hořících materiálů v důlních prostorách (olej, nafta) a hašení 

vodou by bylo proto velmi obtížné a málo účinné je vhodné používat tuhé smáčedlo 

PYROCOM TS TURBO (červená kartuš) pro svůj obsah pěnotvorných a filmotvorných 

komponent. Účinná látka má podle tvrzení výrobce schopnost na sebe vázat saze  

a škodlivé zplodiny vzniklé hořením. [11] 

 Pro likvidaci požárů uhelné hmoty, dřeva apod. je nejvhodnější použití smáčedla 

PYROCOM TS ECO (zelená kartuš), který díky velké vydatnosti a výraznému snížení 

spotřeby hasební vody vhodná proto, že smáčedlo usnadňuje protékání hasiva dovnitř 

hořlavého materiálu. [11] 

 
Obrázek 9: Proudnice RamboJet pro použití kartuší [11] 

      Tuhá smáčedla se používají jako přísady do vody výhradně při aplikaci rychle 

použitelné technologie s kartuší v proudnicích RamboJet (obr. 9) nebo přiměšovačích 

RamboMix (obr. 10). 
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Obrázek 10: Přiměsovací tubus RamboMix s připravenou kartuší [11] 

 

 Smáčedlo je vyplavováno při omývání kartuše proudem tlakové vody protékající 

tubusem proudnice RamboJet nebo tubusem přiměšovače RamboMix, který je aplikován 

mezi jednotlivé hadice a je tak možno použít libovolnou proudnici. Koncentrace 

hasebního roztoku je závislá na době použití kartuše při zásahu (obr. 11). Doba použití  

a rozpouštění tuhé kartuše při zásahu je cca 15 minut, pak je nutno kartuši v proudnici 

(nebo směšovači) vyměnit. 

 
Obrázek 11: Spotřeba kartuše a koncentrace roztoku v závislosti na protečeném množství vody [11] 

 Ve své práci navrhuji využití výše popsaných vlastností smáčecích kartuší při 

likvidaci důlních požárů, kde může dojít k nebezpečí vzniku kouřových balónů a při 

nebezpečí vznícení požárních plynů, které jsou projevem nelineárního rozvoje důlního 

požáru při hašení požáru přímým zásahem. Každý zásah při likvidaci požárů je vysoce 

rizikový a ohrožuje mnohdy zdraví a život báňských záchranářů. Riziko nebezpečných 

projevů při zásazích při likvidaci požárů spočívá v tepelných a tlakových účincích  

na zasahující báňské záchranáře, kteří mnohdy zasahují v jim neznámém prostředí např. 

při důlních výjezdech, kdy osádku výjezdových vozidel tvoří báňští záchranáři z různých 
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dolů a závodů a mnohdy zasahují na jiných závodech. V informacích o postiženém 

důlním díle se ani velitel zásahu nebo velitel v dole nemůže dozvědět o již vytvořených 

výlomech nebo výlomech vytvořených dodatečně vlivem požáru. Použití proudnic  

se smáčedly a aplikaci zkrápění vodou nebo vodní mlhy v místě možného vzniku 

kouřových balónů a jiných výbušných vrstev plynů při lze omezit nebezpečí zasahujících 

báňských záchranářů.  

3.8. Použití 3D mlhy v důlních podmínkách 

 V zahraniční záchranářské praxi je pro ochranu zasahujících čet používána 

metoda tzv. vodní 3D mlhy. Taktika využití vodní 3D mlhy, spočívá ve vytvoření 

takových podmínek, ve kterých by se bezpečně mohli záchranáři pohybovat co jak 

nejblíže k místu požáru. K vytvoření vodní 3D mlhy dochází při použití rychlých 

krátkých pulzů vody v proudnici. Princip takto vytvořené vodní clony spočívá v tom,  

že se vzniklé malé kapičky vody při kontaktu s požárem odpaří ještě před dopadem  

na zem. Proto správné použití vodní 3D mlhy spočívá v tom, že musí směřovat do vrchní 

části důlního díla, kde se nachází vrstva požárních plynů. Názorná ukázka jednotlivých 

fází při použití pulzu k vytvoření 3D mlhy je zobrazena na sérií snímků (obr. 12). 
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Obrázek 12: Ukázka jednotlivých fází pulzu a vodní 3D mlhy [9] 

 Vytvoření mlhy je závislé na velikosti kapek vody vycházející z proudnice. Čím 

menší kapičky jsou, tím lepšího chladícího účinku lze dosáhnout při zásahu. [9] 

 Dalším ovlivňujícím faktorem chladícího efektu vodní 3D mlhy je úhel a objem 

vody, pod kterým je mlha aplikována. Kapičky vytvořené pulzem při správně aplikované 

vodní D mlze vydrží ve vznosu cca 3 – 4 vteřiny. [9] 

 Taktika použití vodní 3D mlhy nasvědčuje vhodnost použití při likvidaci požárů 

v hlubinných dolech a v případě jejího zařazení do taktiky likvidace požárů přímým 

zásahem v báňském záchranářství může být vhodným a spolehlivým prostředkem 

k ochraně zasahujících čet. 
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4. LIKVIDACE POŽÁRŮ NEPŘÍMÝM ZÁSAHEM 

4.1. Základní ustanovení 

 Likvidace požárů nepřímým zásahem je popsána v odstavci 6.4.2.3 a odstavci 

6.4.2.4 zásahového řádu Služebního řádu HBZS Ostrava [8] Nepřímým zásahem  

je myšlena likvidace takových požárů, které nelze z důvodů přímé nedostupnosti 

zasahujících báňských záchranářů likvidovat přímým zásahem a nelze tak i předvídat 

další jejich průběh a vývoj. Při likvidaci požárů nepřímým zásahem jsou voleny práce 

k zabránění přístupu vzdušného kyslíku k místu předpokládaného požárů stavbou 

těsnících přepážek oddělujících průchodní větrní proud od závalových prostor, úpravami 

větrání ke snížení depresního namáhání části pracoviště, napouštění plynného dusíku  

ke snížení koncentrace kyslíku v předpokládaném místě požáru, aplikaci dusíkové nebo 

vzduchomechanické pěny z téhož důvodu apod. Ze své praxe báňského záchranáře stálé 

hlídky závodní báňské záchranné stanice jsem se mnoha takových prací osobně účastnil  

a mimo výše uvedené práce jsem prováděl i zatápění, ať už z preventivních důvodů nebo 

z důvodu řešení vzniklé nehody, závalových prostor porubu vodou a plaveným popílkem. 

Při těchto pracích je nutno v souladu se SŘ HBZS současně provádět přípravné práce 

k výbuchuvzdornému uzavření předmětné oblasti hrázemi.  

4.2. Typy hrází a jejich použití 

 V hornické praxi obecně slouží hráze k uzavírání nepotřebných důlních děl, 

k regulaci a rozvodu větrů apod. Pro stavbu hrází jsou využívány běžně dostupné 

materiály, jakými jsou dřevo, stavební materiál a části ocelové výztuže. (Příloha 2) Pro 

vyplňování hrází je nejčastěji používáno plaveného popílku, sádry a rychletuhnoucích 

hmot, písku a v případě použití vodní zátky i voda. Výbuchuvzdorné hráze však nelze 

všechny využít při havarijním uzavírání nepřímým zásahem z důvodu dlouhé doby, kdy 

je možno hráz považovat za výbuchuvzdornou. Příkladem je uzavírací hráz plavená, která 

nabývá výbuchuvzdornosti v souladu s báňským předpisem, nejdříve za 2 měsíce  

do dokončení, byť je svými vlastnostmi pro uzavření důlních děl nejvhodnější. [4] 

 Požadavky na stavbu hrází a jejich vybavení jsou stanoveny Vyhláškou ČBÚ 

č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro 

rozvod a izolaci větrů a uzavíraní důlních děl a konstrukce hráze, druh použitého 

materiálu při stavbě, nezbytné vybavení armaturami, technologie plnění a stanovení času 

dosažení výbuchuvzdornosti (čekací doby) se řídí Instrukcí HBZS Ostrava č. 1/2003  

a jejího Doplňku č. 1   
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Pro havarijní výbuchuvzdorné uzavření postižené oblasti lze však z celkového 

výčtu hrází použit pouze ty hráze, které lze v co jak nejkratší době postavit a které 

nabudou své výbuchuvzdornosti v krátké době. 

V současné době jsou k prostorovému výbuchuvzdornému uzavření postižené 

oblasti dolu nejčastěji používány hráze z rychle tuhnoucích hmot. Dosud hojně používaný 

sádrový rmut je čím dál, tím častěji nahrazován lehkými betonovými směsmi Tekblend H 

nebo minerálně-cementovou směsí Izolitex C   

 Stavbu peření výbuchuvzdorné uzavírací hráze z rychletuhnoucích hmot (příloha 

2)., její umístění a délku, případné další vybavení armaturami nad rámec předpisů stanoví 

vedoucí likvidace havárie (dále jen VLH) při havarijním řešení uzavírky. 

4.3. Základní vývojová stadia důlního požářiště 

Oblast dolu, která byla postižená požárem a následně z těchto důvodů 

výbuchuvzdorně uzavřena, je považována za požářiště. Každé požářiště má z hlediska 

produkce indikačních plynů doprovázející jednotlivé teplotní fáze samovznícení uhlí 

či důlního požáru a z této produkce vyplývající přístupnosti důlních děl čtyři základní 

vývojová stadia: 

• stadium samovzněcování uhlí, kdy průměrná koncentrace oxidu uhelnatého  

ve  vzdušinách  nepřekročí v osmihodinové směně hodnotu 0,003 %, na pracovišti 

je zajištěno kontinuální měření CO a jeho maximální koncentrace nepřekročí 

0,013 % ; 

• stadium účinného tlumení důlního požáru nebo realizace prostorové 

výbuchuvzdorné uzavírky důlních děl při jeho neúčinném tlumení, práce 

v postižené oblasti dolu jsou přístupna pouze báňským záchranářům, koncentrace 

CO 0,013 % a vyšších; 

• stadium prostorového výbuchuvzdorného uzavření požářiště a následné uhašení 

požáru v důsledku zamezení přístupu vzdušného kyslíku k ohnisku požáru; 

• stadium zpřístupňování prostorově uzavřeného požářiště. 

Indikátorem výše uvedených stadií požářiště je výskyt indikačních plynů  

ve vzorcích vzdušin odebíraných z postižené oblasti. Výsledky rozboru vzorků vzdušin 

poskytují informace o průběhu samovznícení ve všech jeho vývojových stadiích. 

Složení ovzduší a vývin indikačních plynů samovznícení či hoření ve všech 

čtyřech vývojových fázích požářiště je monitorován odběry vzorků vzdušin. Již při 

přípravě k uzavření postižené oblasti vedoucí likvidace havárie stanoví předběžná 

odběrová místa a četnost jejich odběru po výbuchuvzdorném uzavření. Z těchto míst jsou 

pak připravovány v procesu uzavření dálková odběrová vedení, kterými jsou odebírány 
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vzorky vzdušin po uzavření postižené oblasti hrázemi. Výsledky odběrů jsou pak 

vodítkem ke zjišťování stavu tlumení požáru a slouží jako podklad pro poradní sbor  

a havarijní komise pro posouzení opatření a vhodné doby ke zpřístupnění požářiště. [4] 

Tam, kde není potřeba znát výsledek rozboru vzdušin ihned, provádí se odběr 

vzorků ovzduší pomocí skleněných vzorkovnic a vyhodnocení jsou prováděna 

v plynových laboratořích na plynových chromatogramech (Obr. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Ilustrační foto plynového chromatografu [14] 

Odběrem vzorků pomocí skleněných vzorkovnic lze získat informace o složení 

základních plynů – kyslík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a metan (Obr. 14) 

 

 

 

Obrázek 14: schéma odběru vzorků do skleněné vzorkovnice pomocí harmonikového nasávače [4] 

O odběrech se vede písemný záznam v knihách (popř. pomocí výpočetní 

techniky), který musí být archivován. Na výsledcích rozborů závisí rozhodnutí vedoucího 

likvidace havárie o dalších pracích ale i bezpečnost zasahujících záchranářů. 

V současné době lze pro okamžité vyhodnocování složení důlních plynů 

v postižené oblasti využít důlní plynovou laboratoř (obr. 15), jejíž výsledky lze vyvést  

na stanoviště inspekční služby nebo jsou okamžitě k dispozici VLH (obr. 16).  
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Obrázek 15: Použití DPL v dole [14] 

 
 

 
 

Obrázek 16: Vyvedení vyhodnocení DPL na dispečink dolu [14] 

Nejčastějším způsobem tlumení uzavřeného požářiště je inertizace plynným 

dusíkem z centrálního dusíkového rozvodu na povrchu (dále jen CDH) a pomocí 

molekulárních sít. Na základě příznivých výsledků rozborů vzorků organizace připraví 

podrobný plán zpřístupnění požářiště, ke kterému vydává své stanovisko či doplnění 

HBZS Ostrava a zahájení prací pak schvaluje po posouzení všech předložených podkladů 

příslušný Obvodní báňský úřad (dále jen OBÚ). 
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4.4. Řešení kontroly složení důlního ovzduší 

 První příznaky samovznícení se projevují přítomností CO a plynů alkanové řady 

(etan, propan, butan). Tyto uhlovodíky se s výjimkou etanu za normálních podmínek 

zpravidla v důlním ovzduší nevyskytují. Etan bývá doprovodným plynem metanu, proto 

je koncentrace etanu závislá na koncentraci metanu v ovzduší. Počátek procesu 

samovznícení však doprovází zvyšování koncentrace etanu, pokud se současně úměrně 

nezvyšuje i koncentrace metanu. Přítomnost dalších plynů alkanové řady propanu  

a butanu signalizuje, že se začíná ohnisko samovznícení postupně zahřívat. Další 

navyšování teploty při samovznícení způsobuje, že se v odebraných vzorcích vzdušin 

objevuje etylén a koncentrace oxidu uhelnatého se prudce zvyšuje. Přítomnost etylénu  

ve vzorku je důkazem dosažení kritické teploty 60 až 90 °C, podle toho o jaký druh uhlí 

jde. Tak je signalizována kritická fáze rozvoje samovznícení. Při dalším navýšení teploty 

na cca 90 až 110 °C, se objevuje vodík a současně narůstají koncentrace propanu, butanu, 

etylénu a propylénu. Přítomnost acetylénu ve vzorcích signalizuje, že teplota v ohnisku 

samovznícení dosáhla 230o C. [4] 

      Stanovením uhlovodíků se získává ucelenější obraz o průběhu samovznícení nebo 

o již probíhajícím endogenním požáru. Vyhodnocením celého průběhu sledovaných 

procesů lze na základě pravidelných odběrů vzorků vzdušin rozhodnout i o otevření 

uzavřených požářišť v době, kdy se ještě ve vzorcích vzdušin zjišťuje přítomnost oxidu 

uhelnatého. Celá metoda tedy umožňuje včasnější zahájení prací na tlumení 

samovznícení, zmenšení jeho rozsahu a urychluje bezpečný návrat k podmínkám 

normálního provozu. [4] 

   Ukončení oxidačního procesu samovznícení lze předpokládat teprve tehdy, když 

dochází k poklesu koncentrací uhlovodíků. Tento vývoj lze sledovat dostatečně průkazně 

pouze při opakovaných odběrech vzorků za jinak stejných podmínek důlní situace. Pro 

otevření a odvětrání uzavřeného požářiště je nutné, aby koncentrace etylénu poklesla pod 

hranici 0,1 ppm a ze vzorku vzdušin zcela vymizel acetylén. 
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5. APLIKACE DUSÍKU PŘI PREVENCI A REPRESI DŮLNÍCH 

POŽÁRŮ 

5.1. První zkušenosti použití dusíku při řešení důlního požáru 

 Plynný dusík je využíván k prevenci a represi důlních požárů v hlubinných dolech 

již více jak 60 let. Poprvé v historii byl dusík použit pro hašení důlního požáru na Dole 

Doubrava v roce 1949. Stalo se tak v souvislosti s likvidací důlního požáru po uzavření 

dolu Doubrava. Uzavření, represe a následné zpřístupnění dolu trvalo 20 měsíců. Celkově 

bylo při inertizaci vypuštěno více než 5.106 m3 plynného dusíku.  

 Důlní požár na Dole Doubrava si vyžádal 24 lidských obětí včetně životů 

báňských záchranářů, kteří prováděli v postižené oblasti záchranářský průzkum. Dne 

12.2.1949 došlo ve sloji Hubert k výbuchu metanu s následným požárem, který byl 

doprovázen do následujícího dne dalšími výbuchy jak metanu, tak uhelného prachu (při 

současných poznatcích lze s jistotou podotknout, že k explozím docházelo i zapálením 

požárních plynů). Pro nemožnost zásahu přímým zásahem a z důvodu značného rozsahu 

požáru bylo rozhodnuto o uzavření dolu jámovými poklopy s následným utěsněním 

speciálními povaly (obr. 17) [2] 

 

 
Obrázek 17: Práce na utěsnění jámového povalu jílem a pískem [2] 
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 První návrh na použití dusíku pro inertizaci uzavřených prostor Dolu Doubrava  

se objevuje v červnu 1949. Na povrch dolu bylo dopraveno z ostravských dusíkáren 

kryogenní zařízení na výrobu dusíku typu Claude s výkonem až 17 000 m3 plynného 

dusíku denně. [2] 

Plynný dusík byl do dolu vypouštěn pomocí vrtných tyčí Js 100 mm, jehož 

vyústění se nacházelo v hloubce 543 m pod povrchem. Inertizace dolu byla po instalaci 

zařízení zahájena dne 8. 8. 1949 a probíhala až do 26. 7. 1950. Do konce roku 1949 bylo 

do dolu vypuštěno celkem 2.106 m3 plynného dusíku. Prvního zprůchodnění větrním 

proudem bylo dosaženo dne 12. 9. 1950 tj. 19 měsíců po prvním výbuchu. Provoz dolu 

byl obnoven dne 7. 10. 1950. [2] 

5.2. Použití plynného dusíku v současnosti 

 Kladné zkušenosti s využitím plynného dusíku na Dole Doubrava byly následně 

využity při činnosti báňské záchranné služby OKR. Masívní využití kapalného dusíku při 

zásahové činnosti nastal v roce 1988 vystavěním stacionárních odpařovacích stanic  

se zásobníky na kapalný dusík a vzduchovými odpařovači (Obr. 18). Tyto stanice byly 

instalovány na Dolech Lazy, Doubrava, Jan-Karel a Barbora, ze kterých byl plynný dusík 

dopravován přes předávací stanice s měřícím zařízením do dolu potrubím. [1] 

 

 
Obrázek 18: Jedna z odpařovacích stanic kapalného dusíku v OKR [2] 

 V současné době jsou páteřní rozvody plynného dusíku na všech činných dolech 

(vyjma Dolu Paskov) tvořeny potrubím Js 150 mm pro možnost dosažení maximálního 

průtoku plynu při dusíkové represi. V případech, že je instalace rozvodu plynného dusíku 

opožděná nebo úplně schází, je možno využít zásoby pryžových hadic Nitrogen Js 150 

mm, umístěných pro tyto případy v havarijním skladu na HBZS Ostrava o celkové 

využitelné délce 1500 m (obr. 19). 
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Obrázek 19: Pryžová hadice Nitrogen firmy Parsch v délce 20 m [12] 

 Další zařízení pro výrobu plynného dusíku jsou molekulová síta. První 

molekulová síta pro potřeby dolů OKR byla pořízena v roce 1989 (obr. 20). Jednalo se  

o mobilní jednotku PSA typ CMS 600 s produkčním výkonem 600 m3.hod-1 plynného 

dusíku. Později přibyla na Dole ČSM, závodě Jih další jednotka PSA typ CMS 900 

s výkonem 900 Nm3.hod-1 plynného dusíku. Obě uvedené jednotky jsou v OKR dodnes 

v provozu. [1] 
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Obrázek 20: Molekulová síta typu CMS 900 na Dole ČSM, závodě Jih [1] 

 

 Tím, že se asi 30 let postupně soustředila těžba karvinských důlních podniků  

do slojí sedlových vrstev karvinského souvrství, jejichž uhlí je vysoce náchylné  

k samovznícení, je potřeba inertizace při protizáparové prevenci a zdolávání důlních 

požárů velmi potřebná. [2] 

 Od konce 80. let minulého století proto vyvstává požadavek na zajištění 

dostatečného množství plynného dusíku. Pro zajištění těchto požadavků je zahájení 

realizace výstavby Centrálního dusíkového hospodářství OKD a.s. Od roku 1993 je pak 

v OKR v provozu centrální nadzemní plynovod propojující kyslíkárnu ostravských 

železáren (MG Odra Gas, s.r.o.) a důlní závody OKD a.s. (obr. 21). [2] 
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Obrázek 21: Nadzemní rozvod plynovodu CDH [1] 

Schéma rozvodu plynného dusíku od výrobce k odběratelům bez již ukončených dolů  

je znázorněn na obr. 22. Celková délka dusíkovodu je 31,5 km 

 
Obrázek 22: Schéma rozvodu plynného dusíku na činné doly OKR [2] 

 Měření odběru plynného dusíku na jednotlivých předávacích stanicích dolů bylo 

dříve prováděno měřícími přístroji Rombach, nyní jsou měření prováděna měřícími 

aparaturami Yokogawa.Maximální provozní kapacita CDH je 11.700 m3.h-1 při 

garantované průměrné čistotě dodávaného plynného dusíku 98%.   

 Pro potřeby dusíkové represe při likvidaci rozsáhlého důlního požáru je u výrobce 

k dispozici zásobník o objemu 500 m3 kapalného dusíku. V případě potřeby lze navýšit 
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objemový průtok dusíku na 18 000 m3.hod-1 po dobu 10 hodin. Po celou dobu dusíkové 

represe je ostatním koncovým odběratelům znemožněn odběr plynného dusíku pro vlastní 

řešení samovznícení či pro potřeby protizáparové prevence. V takových případech  

si musí zajistit návoz kapalného dusíku a pronájem odpařovačů, kterými jsou v omezené 

míře svou situaci v dole řešit. Plynový dispečink je umístěn ve firmě Green Gas, DPB, 

a.s. v Paskově. Po požadavku k provedení změn objemového průtoku jednotlivým 

závodům hlavním inženýrem HBZS Ostrava, kterému byly svěřeny kompetence 

rozdělování dodávek, jsou pak tyto změny dispečerem prováděny. 

 Do konce roku 2010 bylo v OKR spotřebováno celkem 1297.9 mil. m3 (88,7 mil. m3 

in 2010) plynného dusíku. Měrná spotřeba dusíku přepočtena na tunu revírní odbytové 

těžby dosáhla v roce 2010 hodnotu 7,79 m3 t-1.  V následující tabulce je uvedena spotřeba 

plynného dusíku v OKR v letech 1980 -2008.[2] 

 

 
Obrázek 23: Spotřeba dusíku od roku 1980 – 2008 [2] 

 Význam CDH spočívá zejména ve skutečností způsobu vedení hornických prací  

v OKR. Míra rizika vzniku endogenních požárů je ovlivněna dobývací metodou, kterou  

je stěnování z pole na řízený zával. Společně s existencí vysokokapacitních porubních 

bloků pak vyvstává nebezpečí ponechávání uhelné hmoty v závalových prostorech. 

Mnohdy přecházení tektonických poruch nebo vedení porubů s nesoudržnými nadložními 

horninami sebou přináší nucené vědomé ponechávání uhelných lávek nebo jejich části 

v nadloží, které pak propadá do závalových prostor. Vysoká míra náchylnosti uhlí 

sedlových slojí karvinského souvrství k samovznícení pak jsou příznivými podmínkami 

vzniku samovznícení. Těžebním podnikům pak vznikají velká bezpečnostní rizika 

v možnosti vzniku výbušných směsí a ekonomické ztráty vznikající z důvodů zdolávání 
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důlních požárů prostorovým výbuchuvzdorným uzavřením provozovaných  

či likvidovaných porubů a důlních děl zasažených důlním požárem. Toto uzavření 

způsobuje vznik dočasně neproduktivních těžebních kapacit provozovaných porubů  

či nemožnosti využití dobývací technologie do připravených porubních pracovišť.  

5.3. Návrh na použití rozprašování tekutého dusíku v uzavřeném požářišti.  

 Rozprašování kapalného dusíku do uzavřeného prostoru požářiště se v současné 

době v podmínkách českého hlubinného hornictví nepoužívá. Tato metoda je známa  

od 70. let minulého století. V Polském hornictví se tato metoda používala do nedávné 

minulosti. K injektáži kapalného dusíku pod tlakem do uzavřeného požářiště bylo 

vyvinuto zařízení AUG-2 (Příloha 4). Zařízení se skládá z 12 kusů tepelně izolovaných 

kontejnerů, které mají objem 1m kapalného dusíku. Ke kontejnerům se připojuje zařízení 

pro přepouštění kapalného dusíku z cisteren do transportních kontejnerů a dále zařízení 

určené k injektáži dusíku za hráz do požářiště.  

 Touto metodou se podařilo uhasit požár vzniklý po výbuchu v roce 27. 4. 2004 

v dole Warndt v Německu. Záchranný tým se snažil požár uhasit přímým zásahem. To  

se však nezdařilo a muselo se přistoupit k prostorovému uzavření požářiště (obr. 24).  

Do prostoru za hráz byl napouštěn kapalný dusík. Pomocí čidel byla pravidelně sledovaná 

teplota. Po třech týdnech klesla teplota v prostoru za hrází o 310˚C a uzavřený prostor  

se znovu otevřel po třech měsících. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24: Napojení zařízení pro vstřikování kapalného dusíku za hráz [10] 
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Závěr 

Vznícení požárních plynů coby projev nelineárního rozvoje důlního požáru je při 

hašení požáru přímým zásahem vysoce rizikovým a mnohdy zdraví a život báňských 

záchranářů ohrožujícím faktorem. Rizikovost tohoto jevu spočívá nejen v jeho tepelných, 

ale i tlakových účincích. Současná taktika zásahu při likvidaci důlních požárů zaměřena 

na maximální bezpečnost zasahujících báňských záchranářů pamatuje a je zakotvena  

ve vyhlášce ČBÚ č. 447/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Prováděcím interním 

předpisem této vyhlášky se stává Služební řád HBZS Ostrava, ve kterém je ochrana,  

ať už aktivní tak i pasívní detailně popsána. 

 Ve své práci bych chtěl upozornit na možnost nové metody ochrany báňských 

záchranářů a vyvolat proces nácviku taktiky s použitím vodní 3D mlhy. V této souvislosti 

je potřebné si uvědomit, že iniciaci již vzniklých kouřových balónů ve výlomech důlních 

děl nelze při zmáhání důlních požárů nikdy spolehlivě zabránit. Nelze rovněž zabránit 

vzniku výlomů důlních děl v důsledku prohoření, či tepelného namáhání důlní výztuže.  

Je proto žádoucí vzniklé kouřové balóny odvětrávat inertním plynem, nebo aplikací 3 D 

vodní mlhy. 

 Věřím, že existence způsobu použití vodní 3D mlhy najde uplatnění v důlních 

podmínkách a bude zařazena do standardních postupů při likvidaci důlních požárů. 
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