
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut hornického inženýrství a bezpečnosti 

 

 

 

 

ASANACE ZÁPARU LIKVIDOVANÉHO PORUBU Č. 40 901 

NA LOKALITĚ DŮL DARKOV 

 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 Autor:                               Radka Matová 

Vedoucí bakalářské práce:           Ing. Václav Zubíček, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2015 



Radka Matová: Asanace záparu likvidovaného porubu č. 40 901 na lokalitě Důl Darkov 

  



Radka Matová: Asanace záparu likvidovaného porubu č. 40 901 na lokalitě Důl Darkov 

Prohlášení 

− Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu.  

− Byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. autorský zákon, zejména § 35 - využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 - 

školní dílo.  

− Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 

3)  

− Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o 

závěrečné práci, umístěn v příloze mě bakalářské práce, budou zveřejněny v 

informačním systému VŠB-TUO.  

− Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z jiné strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užit dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

− Bylo sjednáno, že užít své dílo - bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejího skutečné výše).  

 

 

V Ostravě dne 23. 4. 2015      

               ___________________ 

                                                                                                 Radka Matová 

 

 



Radka Matová: Asanace záparu likvidovaného porubu č. 40 901 na lokalitě Důl Darkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Chtěla bych touto cestou poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce Ing. 

Václavu Zubíčkovi, Ph.D. za cenné připomínky, odborné rady a konzultace, které mi 

poskytl při vypracování bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat také všem 

pedagogům fakulty HGF za předané vědomosti a znalosti. Zvláště chci poděkovat Ing. 

Luboši Dúbravkovi za poskytnuté informace a vstřícnost pří zpracování této bakalářské 

práce. A v nespolední řadě musím poděkovat také své rodině a příteli, jenž mi byli velkou 

oporou. 



Radka Matová: Asanace záparu likvidovaného porubu č. 40 901 na lokalitě Důl Darkov 

Anotace 

V předložené bakalářské práci je zpracována situace porubu č. 40 901. Práce se 

zaměřuje na problematiku vzniku, průběhu a sanace záparu likvidovaného porubu. V první 

části je popsána geologie dané oblasti, dále jsou charakterizovány dobývací technologie a 

nasazené strojní zařízení. Následuje popis větrání a způsob vedení větrů v  oblasti 40. sloje. 

Další část bakalářské práce popisuje příčiny předcházející záparu, metody klasifikace, 

hodnocení záparu a protizáparová opatření. Poté, se zaměřuje na popis jednotlivých fází 

předcházející záparu, průběhu záparu a popisuje stav vzniklý vyhlášením mimořádné 

situace. Poslední část podává informace o sanačních a likvidačních pracích probíhající 

v havarijním režimu a ve ztížených mikroklimatických podmínkách, a následně hodnotí 

ekonomickou náročnost těchto prácí.  

Klíčová slova: samovznícení, bezpečnost, zápar, havarijní stav, sanační a likvidační práce, 

 

Summary 

The situation of the coalface number 40 901 is delineated in the bachelor thesis. 

The work is targeted on issues as for origin, progress and remediation of a heating when 

liquidating a coalface. In the first part, a mining geology of the given area is described, 

also a mining technology and a deployed coal-cutting machine are characterised. It 

continues with delineation of ventilation and a way of conducting air in the area of the 

coalface number 40. Another part of this work explains the causes preceding a heating, 

methods of classification, evaluation of a heating and measures which are pre-empting a 

heating. Therefore, it focuses on a particular phases resulting in a heating, progress of it 

and elaborates a state which is caused by proclamation of the state of emergency. Finally, 

the last part informs about remediation and liquidation work which are underway in serious 

disrepair and worsened microclimatic circumstances and it appraises economic demands of 

such labour subsequently. 

Key words: spontaneous ignition, safety, serious disrepair, remediation and liquidation 

work 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

CO  Oxid uhelnatý 

CŘS  Centrální řídicí systém 

ČBÚ  Český Báňský úřad 

DD  důlní dílo 

HBZS  Hlavní Báňská Záchranná Stanice 

OBÚ  Obvodní báňský úřad 

OKD  Ostravsko-karvinské doly 

OKR  Ostravsko-karvinský revír 

SVO  Samostatné větrní oddělení 

SÚ  spodní úvrať 

VLH  Vedoucí likvidace havárie 

VÚ  vrchní úvrať 

ZBZS  Závodní Báňská Záchranná Stanice 
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ÚVOD 

 Před více jak 200 roky stála těžba černého uhlí za dynamickým rozvojem území 

dnešního Ostravska a Karvinska. I přes dlouhodobý vývoj, je i dnes hlubinná těžba černého 

uhlí neodmyslitelně spjata s moravskoslezským regionem. Lokalita Darkov je druhý 

největší hlubinný těžební komplex v České republice, s roční těžbou okolo 3 miliónů tun 

uhlí. (Síbrt, 2012) 

 Mezi četná rizika při hlubinném dobývání černého uhlí lze zařadit otřesy, průtrže, 

průvaly a v neposlední řadě také důlní požáry, jednak endogenní a exogenní. Tyto závažné 

rizika představují ohrožení zdraví a života samotných pracovníků, ale také značně zatěžují 

ekonomiku důlního závodu. Samovznícení uhelné hmoty představuje závažné riziko a 

častou příčinu vzniku endogenních požárů v karvinské části OKR. V minulém roce bylo 

zaznamenáno 10 případu nárůstu koncentrace CO nad 130 ppm zapříčiněným 

samovznícením uhelné hmoty. (Hornická ročenka, 2014) . 

 Riziko vzniku samovznícení v důlních podmínkách je podmíněno těmto činitelům: 

chemicko-fyzikálním vlastnostem uhlí, přírodním podmínkám dobývání a technickým 

podmínkám dobývání. Z praktických i teoretických poznatků nepochybně vyplývá, že se 

jedná o oxidační proces vzdušného kyslíku s uhelnou hmotou. Je všeobecně známo, že 

v karvinské části OKR nejčastěji dochází k záparům v závalových prostorách stěnových 

porubů s přítomností uhelné hmoty. (Adamus, 2004), (Faster, Makarius et al., 2000)   

Prvním cílem bakalářské práce byl popis geologické situace 40 sloje 9 kry, popis 

dobývací technologie spolu s popisem větrání zájmové oblasti.  

Druhým cílem byla analýza příčin předcházejících záparu a následný popis průběhu 

vzniklého záparu v závalovém prostoru porubu. 

Posledním cílem bakalářské práce byla kompilace podkladů o sanačních a 

likvidačních pracích a následné zhodnocení ekonomických nákladů vzniklých v průběhu 

likvidace záparu. 
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1 Geologický popis oblasti 9. kry 40 sloje  

 Tato kapitola se zaměřuje na všeobecný geologický popis dané oblasti a blíže 

specifikuje geologii porubu č. 40 901. 

1.1 Geologický popis širší oblasti 

Hornoslezská černouhelná pánev se rozkládá v zaznamenaných hranicích na ploše 

přesahující 7000 km2, z nichž přibližně 1550 km2 je plocha uhlonosného karbonu 

nacházející se na našem území.  Lokalita Darkov je umístěna v centrální části karvinské 

oblasti a rozprostírá se na území řady obcí a měst (Karviná, Havířov, Stonava aj.).  

 Karvinské souvrství, představující v české části hornoslezské pánvi uhlonosnou 

molasu, je samostatnou částí vzniklou po tektonické inverzi a hiátu. Člení se na vrstvy 

sedlové, sušské, a doubravské. Karvinské souvrství tvoří pouze klastické sedimenty. 

Klastickými sedimenty rozumíme slepence, pískovce, prachovce až jílovce, uhlí a zcela 

podružné kaolinizované popely kyselých vulkanitů, u nichž dochází k cyklickému 

opakování. (Dopita et al., 1997) 

1.2 Geologická situace porubu č. 40 901 

Stratigraficky náleží 40 sloj k sedlovým slojím karvinského souvrství. V oblasti 9. 

kry je uložena v hloubce cca 1100 až 1210 m pod zemským povrchem. Generální úklon 

vrstev v 9. kře je okolo 12º  severovýchodním směrem. Mocnost 40 sloje je v rozmezí 350 

až 810 cm.  

V předmětné ploše se vyskytují tektonické poruchy o amplitudě, jejíž rozsah je v 

rozmezí 0,8 až 2,5 m. Plocha porubu č. 40 901 byla ohraničena půdorysně na severu 

odnoží tektonické poruchy ''Eleonora'', na východě byla vymezena tektonickou poruchou 

''Albrechtická'', na jihu tektonickou poruchou nepojmenovanou a na západě tektonickou 

poruchou ''Olše'', viz příloha č. 1. Střihy ve sloji, s ohledem na jejich četnost a směr, jsou 

z hlediska nebezpečí vyjíždění uhlí z pilíře nepříznivé. (OKD, a. s. POPD, 2013) 
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1.3 Základní parametry porubu č. 40 901 

Délka porubu se pohybovala mezi 142,5 až 145,5 m, směrná délka porubu byla 430 

m, s kapacitou pokosu od  670t  do 685t a šířkou pokosu 0,8 m. Dobývaná mocnost činila 

450 až 530 cm. Těžní chodba byla vyražena s úklonem 8 až 20º. Úklon výdušné chodby se 

pohyboval v rozmezí 4 až 12º.  Prorážka, byla vyražena s úklonem od 7 do 12º. Na základě 

lokální prognózy, v souladu s §5 vyhláškou ČBÚ č.659/2004 v platném znění, byl zařazen 

porub do II. a III. stupně nebezpečí otřesů. (OKD, a. s., TP, 2013) 
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2 Technologie dobývání porubu

Porub č. 40 901 byl

stěnování je dobývací metoda na dlouhém porubním bloku. Ší

shodná s délkou stěnového porubu v

m. Směrná délka je urč

porubní chodby, jenž jedna

se na určitém místě (u hranice dobývacího prostoru, 

výchozí prorážkou. Ta 

prostor, hřeblovými dopravníky a 

charakteristický neustálý a pravidelný postup pracovního pr

až 1,5 m. Porubní blok

největšího spádu tzn. je postaven po úklonu dobývané sloje.

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Podpatrové dobývání

Porub č. 40 901 byl

dobývání nerostných surovin pod úrovní patra p

ČBÚ zaujímá k 

dobýváním se rozumí dobývání pod nejhloub

úvodní větry vedeny z tohoto patra úpadn

vyšší patro.“ (Stanovisko Č

Obrázek 1: Schéma sm
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Technologie dobývání porubu  

901 byl dobýván z pole směrným stěnováním na ř

nování je dobývací metoda na dlouhém porubním bloku. Šířka porubních blok

ěnového porubu v rozmezí od 30 do 300 m a směrnou délku 100 až 

rná délka je určena přírodními podmínkami ložiska. Stě

jedna je označována jako vtažná a druhá jako 

u hranice dobývacího prostoru, v místě s tektonickou poruc

 je po rozšíření vystrojena náležitou výztuží

dopravníky a samotným dobývacím zařízením.

charakteristický neustálý a pravidelný postup pracovního prostoru o tzv. pokos o ší

blok probíhá, při směrném stěnování, zhruba rovnob

tšího spádu tzn. je postaven po úklonu dobývané sloje. (Grygárek, Kryl, et al.

Podpatrové dobývání 

901 byl dobýván podpatrově. Podpatrové dobývání je popisováno

nerostných surovin pod úrovní patra přivádějícího do dolu č

 podpatrovému dobývání toto stanovisko, 

dobýváním se rozumí dobývání pod nejhlouběji otevřeným úvodním patrem, p

tohoto patra úpadně a výdušné větry jsou vedeny na totéž nebo na 

Stanovisko ČBÚ k podpatrovému dobývání 2014) 

Schéma směrného dobývání z pole (zdroj: Grygarek, Kryl, et. al 2010 )

. 40 901 na lokalitě Důl Darkov 

4 

nováním na řízený zával. Směrné 

řka porubních bloků je 

ěrnou délku 100 až 2000 

írodními podmínkami ložiska. Stěnový porub omezují 

 výdušná. Tyto chodby 

ktonickou poruchou) spojí 

náležitou výztuží zajišťující pracovní 

řízením.  Pro stěnování je 

toru o tzv. pokos o šířce 0,5 

zhruba rovnoběžně s přímkou 

(Grygárek, Kryl, et al. 2010) 

ové dobývání je popisováno jako 

jícího do dolu čerstvé větry.  

 citace:“Podpatrovým 

eným úvodním patrem, přičemž jsou 

try jsou vedeny na totéž nebo na 

Grygarek, Kryl, et. al 2010 ) 



Radka Matová: Asanace záparu likvidovaného porubu č. 40 901 na lokalitě Důl Darkov 

2015  5 
 

K tomuto způsobu dobývání se přistupuje jako k alternativě pro vydobytí 

zbytkových zásob pod stávajícími patry. K podpatrovému dobývání se uchylujeme 

zejména z ekonomických a provozních důvodů. V porovnání s klasickou otvírkou, je při 

rozhodování o použití tohoto způsobu dobývání klíčová menší investiční náročnost a 

rychlost zprovoznění patra. V případě podpatrového dobývání je celá oblast větrána 

úpadním větrním proudem. Při užití úpadního vedení větrů musí být oblast podpatrového 

dobývání dostatečně monitorována, protože je zde zvýšené riziko vzniku exogenních 

požárů, jenž může mít nedozírné následky jednak pro pracovníky, tak i pro organizaci. 

Negativa podpatrového dobývání jsou především zvýšení nákladů na bezpečnost, 

bezpečnostní techniku a délky únikových cest, jejich namáhavost při úniku a náročnost při 

zmáhání havárie. Tyto cesty bývají při podpatrovém dobývání až 4 násobně delší než 

v případě těžby z řádně založeného patra. Právě tyto skutečnosti představují závažná 

bezpečnostní rizika, s nimiž je nutno počítat při použití podpatrového dobývání. Princip 

podpatrového dobývání je znázorněná na obr. č. 2. (Snopek, Dorazil 2011) 

 

 

Obrázek 2: Schéma podpatrového dobývání (zdroj: Snopek, Dorazil 2011) 
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2.2 Doprava  

2.2.1 Doprava materiálu a osob 

Doprava materiálu pro provoz porubu č. 40 901 byla zajišťovaná po závěsné dráze 

ZD-24C/130 (ZD-24C/100, ZD-24A) dvěma dopravními cestami: 

• z 10. patra z překladiště č. 2086.2, překopy č.: 2086.2, 2072.1, 2072, 2092, a dále 

chodbou č. 40 943 nebo 2091.1 a 40 920, 

• z 10. patra z překladiště č. 2014 překopy č.: 2014, 2042, 2016 

a po chodbách č. 2046.3, 2046, 2091, 2093, 2098, 40 920 nebo 40 960, 40 960.5, 

40 940, 40 940.1, 40 941.2 resp. 40 941, 40 941.4, 40 921.5 a 40 921.1(TT). 

 Trakčním prostředkem byla závěsná lokomotiva LZH 50.xx. (např. LSP 70D.0, 

DLZ 110F, DLZ 210F), (Interní materiály OKD a. s. Dolu Darkov 2013 – POPD č. 40 

901). 

2.2.2 Odtěžení z porubu. 

Odtěžení z porubu bylo realizováno na úroveň 10. patra do skipového komplexu 

pomocí 1ks sběrného hřeblového dopravníku PF 4/1132, který byl součástí podporubového 

zařízení PZF 11, 2ks pásových dopravníků DP 1200/1, 1ks pásového dopravníku BELT 

1200 a dále 12ks pásových dopravníků centrálního odtěžení. Na sběrném pásovém 

dopravníku PF 4/1132 / PFZ 11 byl instalován drtič DU 3. Odtěžení bylo vedeno 

po třídách č.: 40 921.1, 40 921.5, 40 920, 2098, 2093, 2097.1, 2097, 2092, 2072, 2070 

a 2040.3 (OKD a. s. PDP, 2013). 

2.3 Strojní zařízení porubu 

Porub byl vybaven dobývacím komplexem skládajícím se z dobývacího kombajnu  

SL 500 (Eickhoff), porubového dopravníku PF6/1042  a podporubového dopravníku PZF 

11-PF4/1132. K zajištění pracovního prostoru byla využita štítová mechanizovaná výztuž 

Bucyrus DBT typu 2600-5500 v počtu 83 ks (z toho 10 ks typu  DBT 2600-5500 - 

koncová). Rozteč sekcí v porubu byla 1750 mm a krok sekce činil 900 mm. Výztuž měla 

maximální jmenovitý pracovní tlak 32 MPa. (Interní materiály OKD a. s. Dolu Darkov 

2013) 
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Dobývací kombajn byl vybaven dvěma tažnými vrátky se systémem pojezdu 

Jumbotrack 2000 a proto jej není nutné zajišťovat proti ujetí samostatným zajišťovacím 

zařízením. (Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb.) Technické parametry uvádí  tabulka č. 1. 

 

Tabulka 1: Technické parametry dobývacího kombajnu SL 500 (zdroj: Eickhoff) 

Technické parametry 

rozsah mocnosti 2,5 ÷ 5,6 m 

maximální úklon (podélný) 35° 

maximální úklon (příčný) 10° 

pevnost uhlí ~ 35 MPa 

pojezdová rychlost (max.) 1 461 m h–1 

tažná síla vrátků (max.) 956 kN 

výkon el.motorů (rozpojování) 2 x 500 kW 

výkon el.motoru (pojezd) 2 x 90 Kw 

výkon el.motoru (hydraulika) 1x 35 kW 

šířka řezných orgánů 0,85 m 
 

 

 

Obrázek 3: Dobývací kombajn typ Eickhoff SL 500 (zdroj: www.eickhoff-bochum.de) 

 

Pro překládání porubového hřeblového dopravníku byly použity překládací válce 

mechanizované výztuže. (OKD a. s., PDP, 2013) 
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3 Větrání 40. sloje 9. kry 

Porub byl zapojen paralelně do větrné oblasti výdušné jámy Mír IV a zařazen do 

SVO 40. sloje 9. kry. Vypočtený depresní spád SVO  ∆p =378 Pa, samotném porubu ∆p = 

35 Pa, přičemž vtažné větry byly vedeny z úrovně 10. patra od vtažné jámy Mír 

V porubem č. 40 901. Výdušný větrní proud byl veden nad úroveň 10. patra do výdušné 

jámy Mír IV. Porub byl větrán průchodním větrním proudem.  

Začátek SVO pro oblast 9 kry 40 sloje začíná na třídě č. 2098 západně od třídy 

č. 2064.  Konec tohoto SVO je na třídě č. 2092 západně od třídy č. 2092. (OKD a. s., PDP, 

2013) 

3.1 Způsob vedení větrů 

Spojený vtažný proud proudil horizontálně z úrovně 10. patra od vtažné jámy Mír V 

ochozy 10. patra č. 2013z, 2042, 2016. Zároveň spojený vtažný proud proudil paralelně od 

vtažné jámy Mír V ochozy č. 2013v, 2009, 2006, 2007, 2012v, 2014, 2012, 2015, 2011v, 

2011z, 2010, 2040, 2040.3, 2070, 2088.3. Dále vtažné větry proudily úpadně třídou č. 2046 

a úpadně třídou č. 2091, kde byl začátek SVO 40. sloje 9. Kry, viz příloha č. 2. (OKD a. s., 

PDP, 2013) 

Uvnitř SVO vtažné větry proudily úpadně třídou č. 2098 a paralelně chodbou 

č. 40 940.5.  Dále pokračoval vtažný proud úpadně chodbou č. 40 920, kde se dělil do dvou 

větví: 

- chodbou č. 40 921 

- chodbou č. 40 921.5 

Vtažné větry proudily dovrchně chodbou č. 40 921 a 40 921.1, a následně dovrchně 

porubem č. 40 901.  

Výdušné větry proudily z porubu č. 40 901 úpadně chodbou č. 40 941.5, 40 941 a 

dovrchně chodbou č. 40 940.6, kde se dělí do dvou paralelních větví: 

- dovrchně chodbou č. 40 941.1 a 40 943 
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- dovrchně chodbou č. 40 940.1 a 40 940, dovrchně chodbami č. 40 960 a 2091.1 

Poté pokračoval výdušný větrní proud chodbou č. 2092, kde byl konec tohoto SVO. 

Spojený výdušný proud proudil dovrchně třídou č. 2092, dovrchně třídou č. 2071 

do výdušné jámy Mír IV nad úroveň 10. patra. (OKD a. s., PDP, 2013) 

Situace větrání je zobrazena v příloze č. 3, Kanonické schéma. 

 Zkraty mezi SVO 40. sloje 9. kry byly řešeny spojeným vtažným proudem, který 

byl izolován na třídě č. 2091.1  1 ks hrázových dveří a 1 ks větrních izolačních dveří, dále 

byl izolován na chodbě č. 40 960 izolační hrází s průlezem.  Zkrat uvnitř SVO byl izolován 

na třídě č. 2091.1 dvojicí hrázových dveří. Jednalo se o podpatrové dobývání, z tohoto 

důvodu byly zkraty uvnitř SVO izolovány výbuchuvzdorně. 

 SVO 40. sloje 9. kry bylo zapojeno paralelně do větrní sítě dolu. Depresní spád byl 

ve výši 420 Pa. (OKD a. s., PDP, 2013) 

Úpadní vedení výdušných větrů bylo realizováno na chodbách č. 40 941.5, 40 941 

a 40 943, kde byla rychlost vyšší než 0,60 m/sec. Tato rychlost vyhovuje ustanovení § 91 

odst. 2 Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění. (OKD a. s., PDP, 2013) 
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4 Analýza příčin předcházejících záparu 

Pro analýzu příčin, které mohou mít za následek vznik záparu uhelné hmoty je nutno 

určit stupeň náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení, zhodnotit náchylnost sloje 

k samovznícení dle „M-F“ kritéria, stanovit preventivní opatření samovznícení uhelné 

hmoty a zohlednit další negativní faktory, jenž se podílejí na procesu samovznícení. 

4.1 Hodnocení stupně náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení 

Na základě rozhodnutí S 0300/2008 OBÚ Ostrava „Opatření k zajištění jednotného 

plnění požadavků vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění, které zařazuje všechny 

sloje v OKR v členění jednotlivých porubních bloků do kategorií náchylnosti uhelné hmoty 

k samovznícení na základě kalorimetrické zkoušky.  

Principem pulzní kalorimetrie je ověření množství tepla uvolněného z navážky 

uhelného vzorku oxidovaného v kalorimetru za dobu 30 minut. Dle hodnoty uvolněného 

oxidačního tepla označovaného jako q30, zařazujeme vzorek uhelné hmoty do jedné 

z následujících kategorií náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení: (Zubíček, 2010) 

 

Tabulka 2: Kategorie náchylnosti uhlí k samovznícení podle metody pulzní kalorimetrie (zdroj: Zubíček) 

Kategorie náchylnosti 
k samovznícení 

q30 (J.g-1) 
černá uhlí 

q30 (J.g-1) 
hnědá uhlí 

Nízká náchylnost k samovznícení < 0,35 < 3,5 

Zvýšená náchylnost k samovznícení 0,35 - 0,85 3,5 - 7,5 

Vysoká náchylnost k samovznícení > 0,85 > 7,5 

 

K zařazení sloje do kategorie musí být přihlédnuto už ve stádiu projekce 

s vypracováním projektů prevence samovznícení uhlí. Místa nebezpečná vznikem 

samovznícení a místa, kde jsou zajištěny příznaky možného samovznícení, musí být 

střežena.(Rozhodnutí OBÚ č. 10/1990 Sb.)  
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Dle čl. 27 rozhodnutí OBÚ v Ostravě spis zn.: S0300/2008-6-68/Ing.Kp/Pe byla sloj 

40. v 9. kře zařazena do kategorie: I. Vysoce reaktivní uhlí. (OKD a. s. Projekt prevence, 

2013) 

4.2 Stanovení náchylnosti sloje k samovznícení - „M-F“ kritérium  

Riziko samovznícení uhelné hmoty se v OKR posuzovalo od roku 1997. V roce 2009 

byl postup pro hodnocení kritéria M (Stanovení míry nebezpečí vzniku samovznícení „M“) 

upraven a rozšířen o chemicko-fyzikální vlastnosti uhlí. Je obsahem přílohy č. 2 Směrnice 

OKD č.05/2009. a byl pojmenován jako kritérium „M-F“. (Faster, Makarius et al., 2004)  

Toto hodnocení náchylnosti sloje, dobývané stěnovým porubem, k procesu 

samovznícení samostatně hodnotí tři existenční fáze stěnového porubu a to fázi 

vybavování a přípravy porubu (V), fázi těžební činnosti porubu (T) a fázi likvidaci a 

výklizu porubu (L). K hodnocení dochází pomocí počtu bodů vyčísleného kritéria „M-F“, 

přičemž sloj náchylnou k samovznícení tvoří bodový zisk roven a vyšší než 35 bodů a zisk 

pod 35 bodů tvoří sloj bez náchylnosti k samovznícení. (Faster, Makarius et al., 2004) 

Přesáhne-li stupeň nebezpečí pro vznik samovznícení hodnotu „M-F“ kritéria po 

sečtení všech bodových hodnocení dané fáze hodnotu 35 bodů, musí být nezbytně 

navrhnuta technická opatření vedoucí k jejímu snížení a být projednány v preventivní 

havarijní komisi. (Faster, Makarius et al. 2004)  

Protizáparová opatření stanovená pro provoz porubu č. 40 901 na základě prováděcího 

projektu byly stanoveny tyto hodnoty M-F kritérií: (OKD a. s. Projekt prevence, 2013) 

• „M-F“ kritérium pro vybavování a přípravu porubu na M=28  

• „M-F“ kritérium pro dobývání porubu na M=43  

• „M-F“ kritérium pro fázi likvidaci a výklizu na M=54  

Na základě výsledků prognostického hodnocení náchylnosti 40 sloje k samovznícení 

uhlí (kritériem „M-F“ dle směrnice č. 05/2009 generálního ředitele OKD a.s.) byl následně 

jako opatření vypracován projekt prevence samovznícení uhlí v porubu č. 40 901, ve které 

byly určeny místa potencionálního vzniku endogenního požáru pro oblast porubu č. 40 901 
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a to včetně závalových prostor. Jako základní preventivní opatření vzniku procesu 

samovznícení uhlí bylo stanoveno: (OKD a. s. Projekt prevence, 2013) 

a) zamezit ztrátám uhelné hmoty (zamezit ponechávání v závalové oblasti) 

b) zajistit plynulý a intenzivní postupu porubu (a to min 50m/měsíc) 

c) zamezit průtahu větrů do vyrubaných prostor 

d) minimalizace doby pro likvidaci porubního pracoviště (doba likvidace kratší než 5 

týdnů) 

4.3 Preventivní opatření samovznícení uhlí v porubu 40 901   

Dle §187 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění, byla stanovena následující 

opatření pro vedení porubu č. 40 901.  

Největší důraz byl kladen na zabránění průtahům důlních větrů již vyrubanými 

prostorami, stařinami, a to s ohledem na časoprostorové vedení důlních děl. Použití větrní 

přepážky (plenty) na úvodní výdušné třídě za porubem, s prodloužením na první (poslední) 

sekci, zhotovené z větrního plátna nebo koženkové textilie pro usměrnění větrního proudu 

kolem porubní fronty a zabránění průtahům větrů závalových prostor porubu.  

Uzavírání vydobytých prostorů (počet, druh a umístění výbuchu vzdorných hrází) 

bylo řešeno řídícím aktem ředitele, závodního dolu dle reálné situace pracoviště. (OKD a. 

s. Projekt prevence, 2013) 

Snížení tlakových spádů na základě analýzy tlakového snímku větrní oblasti 

s ohledem na požadované minimální objemové průtoky pracovištěm. Při rozjezdu porubu 

v pracovním prostoru porubu proudilo 23,6 m3s-1 objemového množství větrů v rozvinutém 

porubu 24,6  m3s-1. S ohledem na příčný profil likvidovaného porubu, který byl větší než 

příčný profil výdušné chodby, bylo vypočteno minimální množství větrů proudící porubem 

ve výši 14,0 m3s-1. Toto množství nesmělo být podkročeno. Snižování objemových průtoků 

důlních větrů na minimální hodnoty bylo prováděno negativní regulací na výdušné straně 

porubu. (OKD a. s. Projekt prevence, 2013) 
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Nejmenší denní postup porubu byl stanoven na 2,5 m (min. 60 m/měsíc). Opatření 

pro zastavení nebo zpomalení postupu porubu byla řešena řídícími akty ředitele, závodního 

dolu. Zaplavování závalových prostor porubu, pro omezení akumulace tepla, nebylo 

možno provádět z důvodu úpadního vedení porubu. (OKD a. s. Projekt prevence, 2013) 

Inertizace závalových prostor plynným dusíkem byla jedním z technických 

prostředků pro prevenci, resp. snížení nebezpečí vzniku endogenních požárů. (OKD a. s. 

Projekt prevence, 2013) 

Byla zvolena vhodná dobývací metoda - směrné úpadní stěnování na řízený zával 

z pole. Místa s mocností vrstev uhelné hmoty ponechané v závalovém prostoru byla řádně 

zaznamenána v měřické dokumentaci provozovaného porubu. Z důvodu zjišťování a 

vyhodnocování vývinu CO byla instalována kontinuální CO čidla dle §109a vyhlášky ČBÚ 

č. 22/1989 Sb. v platném znění s vyvedením registrace na CŘS na třídě č. 2098 cca 20 m 

od začátku SVO 40 sloje 9. kry, na úvodní třídě č. 40 921.1 cca 70 m před rubáním, na 

výdušné chodbě č. 40 941.1 v rozmezí cca 5 až 10 m od chodby č. 40 941 a na překopu č. 

3902 přibližně 5 až 10m od konce SVO 40 sloje 9. kry. Nepřetržité sledování bylo 

prováděno inspekční službou dolu Darkov. (OKD a. s. Projekt prevence, 2013) 

Potrubí důlního požárního vodovodu (na začátku a konci SVO) 40 sloje 9. kry bylo 

opatřeno odbočkami „C“ a „B“ a nástěnnými hydranty typu 75 pro napojení požárních 

hadic. (OKD a. s. Projekt prevence, 2013) 

4.3.1 Rozvod potrubí dusíku a jeho dimenze 

Z centrálního dusíkového hospodářství byl dusík veden z tehdejšího závodu 2 Dolu 

Darkov jámou Mír V. na 9. patro potrubím průměru Js 300 a následně na 10. patro 

potrubím Js 200, dále byl veden překopy č.: 2013, 2042, 2016 a chodbami č.: 2046.3, 

2046, 2091, 2093, 2098 a 2091.1 potrubím o průměru Js 114, chodbami č.: 40 920 a 

40 921.5 potrubím Js 150. (OKD a. s. Projekt prevence, 2013) 

Na úvodní třídě č. 40 921.1 bylo položeno potrubí Js 150 pro vypouštění N2 do 

závalových prostorů porubu. O objemovém množství napouštěného dusíku do závalových 

prostorů rozhodoval závodní dolu vždy dle konkrétní situace (OKD a. s. Projekt prevence, 

2013) 
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4.3.2 Represe samovznícení uhlí 

O započetí represe samovznícení uhlí rozhodoval ředitel, závodní dolu. Práce byly 

prováděny v souladu §187 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění, čl. 27 

rozhodnutí OBÚ v Ostravě spis.: S 0300/2008-6-68/Ing.Kp/Pe, směrnicí č. 05/2009 

generálního ředitele OKD, a.s. a zásahovým řádem vydaným HBZS. (OKD a. s. Projekt 

prevence, 2013) 

Technickým a organizačními opatřeními zajišťovat maximální postup porubní fronty. 

Při nárůstu koncentrace CO nad 10ppm na čidle ve výdušném proudu se musela zvážit 

případná inertizaci závalových prostor porubu dle pokynů ředitele, závodního dolu. 

Potřebné množství dusíku do závalových prostor pro tlumení vývinu CO se regulovalo 

podle hodnot průběžně zjišťovaných na stanovených čidlech ústřednou MTA 11.00 a dle 

výsledku analýz vzorků vzdušin odebraných v intervalech a z míst stanovených ředitelem, 

závodním dolu. (OKD a. s. Projekt prevence, 2013) 

4.3.3 Kontrola účinnosti a regulace inertizace závalových prostor 

porubu. 

Množství, dodávaného dusíku do rubání bylo měřeno na měřící stanici instalované u 

jámy Mír V. Kontrola složení ovzduší, byla v průběhu inertizace prováděna pomocí čidla 

ústředny MTA 11.00 s napojením na CŘS, umístěného v průchodním výdušném proudu 

z porubu na výdušné chodbě dle § 109a vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění. 

(OKD a. s. Projekt prevence, 2013) 

Při měření, regulaci a obsluze dusíkového hospodářství v dole se postupovalo dle 

příslušného provozního řádu. Potrubí pro rozvod dusíku do porubu, a všechny uzavírací 

armatury na tomto potrubí, byly označeny zelenou barvou. Na armaturách musela být 

tabulka se zákazem manipulace nepovolanými osobami (OKD a. s. Projekt prevence, 

2013) 

4.4 Příčiny předcházející záparu 

Endogenní požáry, označované též jako důlní požáry z vnitřních příčin, vznikají 

samovznícením uhelné hmoty. Mnohdy vznikají ve stařinách nebo závalových prostorách, 

kde jsou nepřístupné pro přímou likvidaci. Jejich zplodiny obsahují jedovaté plyny a často 
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i plyny hořlavé, zplodiny hoření mohou vytvořit explozivní atmosféru. Z tohoto důvodu 

představuje vznik, rozvoj i následná likvidace endogenních požárů závažné riziko, a to 

zejména z důvodů ohrožení zdraví nebo života lidí a má taktéž dopad na ekonomiku 

provozu.  Na procesu samovznícení se podílí nespočet faktorů, jenž působí především na 

oxidační pochod a na akumulaci tepla. (Faster, Makarius et al., 2000) 

4.4.1 Stupeň prouhelnění a chemicko-fyzikální vlastnosti uhelné hmoty 

Je dokázáno, že petrografická skladba uhelné hmoty ve značné míře ovlivňuje 

náchylnost uhlí k samovznícení. Vyšší stádium prouhelnění, naopak náchylnost uhlí 

k samovznícení, snižuje.  (Faster, Makarius et al., 2000) 

Dle rozboru vzorků uhlí 40 sloj obsahuje 15% popele, 0,48% síry, 27,7% prchavých 

hořlavin, index puchnutí je 5,0, spalné teplo 35,60MJ/kg. (OKD a. s. Projekt prevence, 

2013) 

Dle čl. 27 rozhodnutí OBÚ v Ostravě spis zn.: S0300/2008-6-68/Ing.Kp/Pe byla sloj 

40. v 9. kře zařazena do kategorie: I. Vysoce reaktivní uhlí. (OKD a. s. Projekt prevence, 

2013) 

4.4.2 Vliv větrání na samovznícení uhelné hmoty v závalovém prostoru  

Způsob vedení větrů má vliv na samovznícení ve smyslu pozitivním, tak i 

negativním. Při dostatečném množství větrů dochází k ochlazování místa oxidace a 

v počátečních stádiích zabrání nahromadění tepla nezbytného k dalšímu rozvoji 

samovznícení. V oblastech s nedostatečným větráním je sice dostatek kyslíku, dochází 

však k tomu, že větrní proud je nedostatečný k odvádění tepla. Mnohdy je rozhodující 

nejen množství větrů ve větrním proudu, ale také velkou roli má způsob větrání, stejně jako 

použití vhodného utěsnění závalových prostorů. (Faster, Makarius et al., 2000) 

Bylo použito úpadní vedení větrního proudu. Ve vyrubaných prostorách docházelo 

k průtahům důlních větrů. Průtahy důlních větrů se rozumí nežádoucí proudění vzdušin, 

kdy vzdušiny proudí jinými než určenými větrními cestami, což bylo jednou z 

příčin samovznícení uhelné hmoty v závalovém prostoru provozovaného porubu. (OKD a. 

s. Projekt prevence, 2013) 
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4.4.3 Ponechávání uhlí v závalové oblasti 

Úložní poměry a mocnost sloje se minimálně podílí na průběhu samovznícení. Avšak 

tyto okolnosti ovlivňují volbu metod pro dobývání a způsob větrání, tudíž i dané 

geologické faktory se podílejí na četnosti záparů. Při větších mocnostech se snižuje čistota 

výrubnosti a nezanedbatelná část uhlí zůstává ponechána v závalu. V mocnějších slojích 

dochází k obnažení větší plochy uhelné hmoty, zůstatkové uhelné pilíře mají velkou výšku 

při porovnání se základnou, což vede k mohutnějšímu působení horského tlaku a k většímu 

rozrušení celíku. Toto rozrušení je z pohledu samovznícení nepříznivým faktorem, jelikož 

je všeobecně známo, že uhlí kusové podléhá daleko obtížněji oxidaci, nežli uhlí 

rozmělněné (Taraba, 2003), (Faster, Makarius et al., 2000) 

Porub procházel tektonické poruchy o amplitudě 0,3 m. Docházelo k místnímu 

ponechávání uhelné vrstvy v závalu při procházení tektonických poruch, což bylo jednou z 

příčin vzniku endogenního požáru a důvodem následného zvýšení obsahu CO ve 

výdušných větrech. (OKD a. s., Zpráva, 2014). 

4.4.4 Dobývací metoda a denní postup těžby 

Volba dobývací metody ve značné míře ovlivňuje možnost vzniku záparu. Zejména 

v porubech s rozsáhlými tektonickými poruchami, s proměnlivou mocností, při nedodržení 

stanoveného denního postupu těžby, je při plně mechanizovaném dobývání daleko vyšší 

riziko samovznícení uhelné hmoty ponechané v závalu. (Faster, Makarius et al., 2000) 

Z důvodů přecházení tektonických poruch a řešení vzniklých provozních situací 

docházelo k přerušování těžby a časové prodlevě postupu těžby, což byla jedna z příčin 

vzniku endogenního požáru. Denní postup těžby byl oproti zamýšleným 2,5 - 3m za den 

pouhých 1 – 1,5 m za den a to zejména při rozjezdu porubu. (OKD a. s., Zpráva, 2014) 

4.4.5 Zaplavení porubu  

Zaplavení porubu a působení vody jako proces, jenž zvyšuje náchylnost uhlí 

k samovznícení. Vliv styku uhlí s vodou na náchylnost uhelné hmoty k samovznícení byl 

ověřován pomocí metody pulsní kalorimetrie. Rozbory prokázaly u všech vzorků zvýšení 

náchylnosti uhlí k samovznícení, při ochlazení uhelné hmoty o teplotě 200ºC vodou. 

Uhelné vzorky OKR prokázaly, že vlivem ochlazení vodou dochází k zvýšení náchylnosti 

uhelné hmoty k samovznícení za určitých podmínek přibližně o 86%. (Adamus, 2004) 
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V průběhu rozjezdu dobývání porubu došlo k nenadálému a značnému přítoku vody 

do závalového prostoru a také částečně zasahující do pracovního prostoru. V počáteční fázi 

dobývání bylo nutné odčerpat okolo 60 000 m3 vody. Tato slaná, původem karbonská voda 

uzavřená ve dvou čočkách o celkovém objemu přibližně 60 000 m3, značně zpomalila 

počáteční postup porubu a došlo k zaplavení uhelného pilíře do výšky 1 až 1,2 m. Tato 

událost měla také negativní vliv z hlediska pozdějšího vzniku záparu. (OKD a. s., Zpráva, 

2014)  
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5 Popis průběhu záparu porubu 

Pokud proudí okolo okysličovaného uhlí dostatečné množství vzdušin, stačí se 

většinou veškeré vznikající teplo odvádět. Jestliže se ale začne teplo v uhelné hmotě 

akumulovat, a nachází-li se v okolí pořád dostatek kyslíku, proces pokračuje a teplota 

nadále stoupá. (Faster, Makarius et al., 2000) 

Uhelná hmota se tak postupně zahřívá až k tzv. bodu zvratu a dále stoupá až ke 

kritické teplotě (u černého uhlí karvinských slojí je teplota tohoto bodu přibližně v rozmezí 

60 až 102 ºC). (Adamus, 2007) 

Dosáhne-li teplota uhelné hmoty kritického bodu, hovoříme, že se uhlí zapařilo, vznikl 

zápar. Fáze vedoucí k zapaření je doba, při níž dochází k pozvolnému nárůstu teploty tzv. 

inkubační, může trvat týdny, v OKR u karbonských slojí se tato doba pohybuje okolo 5 až 

6 týdnů (inkubace a rozvinuté stádium). U uhlí náchylných k samovznícení řádově týdny, 

měsíce. (Faster, Makarius et al. 2000)  

Při překročení kritické teploty (cca 150 ºC) stoupá teplota uhlí (velice rychle v řádech 

10 až 20 ºC za hodinu) náchylného k samovznícení až k tzv. bodu zvratu, jenž se 

vyznačuje zrychlením procesu oxidace. V této fázi jsou již patrné některé z příznaků 

záparu, a to zejména typické „pocení výztuže“, v ovzduší dochází k úbytku kyslíku, nárůst 

obsahu oxidu uhličitého a objevují se již i stopy oxidu uhelnatého. Neomylnou známkou 

rozvíjejícího záparu je nárůst koncentrace CO rychlostí 1 – 2 ppm za hodinu. (Faster, 

Makarius et al., 2000) 

Poté co uhelná hmota dosáhne šalovacího bodu (přibližně mezi 150 – 180 ºC), začne 

se rozkládat a vylučovat hořlavé a aromatické produkty, charakteristický zápach, jenž se 

podobá pachu petroleje (aromatické vyšší uhlovodíky). Z plynných zplodin, se ve vyšších 

koncentracích, hromadí nebezpečný oxid uhelnatý, a to zejména v oblastech mimo dosah 

účinného větrání.  

Samovznícení propukne, jakmile teplota dosáhne bodu zápalu (u černého uhlí 300 až 

350 ºC). Hmota je hořlavá, je zahřátá na bod zápalu, v ovzduší, jenž ji obklopuje, je 

dostatek kyslíku, za těchto okolností jsou splněny všechny podmínky hoření. Avšak 



Radka Matová: Asanace záparu likvidovaného porubu č. 40 901 na lokalitě Důl Darkov 

2015  19 
 

z pravidla kyslíku nebývá takové množství, aby samovznícení propuklo ihned v otevřený 

požár. (Faster, Makarius et al., 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Obecná křivka průběhu samovznícení uhlí (Adamus, 2007) 

 

5.1 Vývin CO a opatření pro snížení jeho koncentrace 

Dobývání porubu bylo zahájeno 1. 12. 2013. V době přípravy porubu došlo ke 

zvýšení koncentrace CO nad úroveň 10 ppm na třídě 40 921.1 a 40 941.1. Zvýšení CO 

bylo způsobeno nateplením sloje po bocích chodeb. Toto bylo řešeno zchlazováním vodou 

přes vrty navrtané do uhelné sloje (viz 6.3.1.). Zároveň na třídě č. 40 901.1 byla prováděna 

injektáž uhelné sloje s aplikováním antipyrogenních hmot do vývrtů. Použity byly látky 

ANTIPYROFIX® a GEOLITH®. Jedná se o látky chemicky inhibující oxireaktivitu uhlí. 

(viz 6.3.2.). (OKD a. s., Zpráva, 2014) 

Během dobývání porubu nedošlo ke zvýšenému výskytu CO ve výdušných větrech 

za porubem. 24. 7. 2014 bylo dobývání v porubu ukončeno a byla započata likvidace 

strojního zařízení a příprava k likvidaci mechanizované výztuže (OKD a. s., Zpráva, 2014) 
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Po ukončení dobývání byly postaveny za porubem, na úvodní i výdušné chodbě, 

těsné izopěnové hrázky. Všechny sekce v porubu byly utěsněny natažením textilie 

s izopěnovým nástřikem. (OKD a. s., Zpráva, 2014) 

Zároveň došlo k úpravě větrání, jehož cílem bylo minimalizovat tlakové namáhání 

stařin porubu. Došlo k regulaci objemového průtoku větru přes porub na 960 m3.min-1. 

(OKD a. s., Zpráva, 2014) 

Přes spodní úvrať porubu byl zprovozněn překlenovací lutnový tah (průměr luten 

630 mm) s vyvedením konce luten do sekce č. 17. Začátkem druhé dekády července 2014 

byla prováděna intenzivní inertizace závalových prostor porubu napouštěním plynného N2 

ztracenými potrubními řády (viz 6.1.3.). (OKD a. s., Zpráva, 2014) 

I navzdory těmto opatřením docházelo k postupnému nárůstu CO ve výdušných 

větrech za porubem, a to až na hodnotu CO překračujících hodnotu 130 ppm, a dne  

1. 9. 2014 byl VLH vyhlášen havarijní stav. (viz 5.1.1.) (OKD a. s., Zpráva, 2014) 

5.1.1 Havarijní stav 

Bezpečnostní předpis pro organizaci a postup při zdolávání závažných provozních 

nehod (havárií) a opatření směřující k záchraně životu lidí a omezení škod v organizacích 

provádějících hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a na 

pracovištích při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních 

pracích zaměřených na vyhledávání a průzkum ložisek ropy a při podzemním skladování 

ropy a zemního plynu, je závazná vyhláška ČBÚ č. 71/2002 Sb. v platném znění. (Faster, 

Makarius et al., 2004) 

Tato vyhláška, výslovně stanoví požadavky na havarijní plán, určuje úkoly, 

povinnosti ale i zodpovědnost vedoucích pracovníků při zdolávání havárie. VLH je vždy 

jedinou odpovědnou osobou, za úspěšné zdolávání havárie a to v plném rozsahu. (Faster, 

Makarius et al., 2004) 

Dle znění §2, pís.e) vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění, se považuje za 

„důlní požár nežádoucí a nekontrolované hoření; za důlní požár se považuje i proces 

samovznícení, a to od takového stadia, kdy jeho zplodiny jsou schopny ohrozit zdraví nebo 

životy lidí nebo kdy teplota hořlavé hmoty by mohla být příčinou výbuchu“. 
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Vyhláška zohledňuje, že stupeň ohrožení se může lišit. Obzvlášť, jde-li o situace 

důlních požárů, kdy může nastat ohrožení zaměstnanců požárními zplodinami na výdušné 

straně SVO , v němž k důlnímu požáru došlo. Tudíž je na VLH, aby zvážil riziko rozšíření 

požáru a s tím i nebezpečí zvratu větrů, které by zaprvé ohrozilo zaměstnance na vtažné 

straně požářiště a poté i v nejbližších SVO. (Faster, Makarius et al. 2004) 
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6 Sanační a likvidační práce a ekonomické zhodnocení 

asanačních prací 

Při přecházení tektonických poruch, erozivních výmolů a starých důlních děl porubem 

docházelo k místnímu spouštění uhelné vrstvy do závalu. Je pravděpodobné, že 

ponechávání uhelné vrstvy v závalu, a další faktory, byly příčinou vzniku endogenního 

požáru a zvýšeného obsahu CO ve výdušných větrech. Sanační a likvidační práce 

probíhaly v havarijním režimu, za účasti báňských záchranářů, kteří zasahovali ve 

ztížených mikroklimatických podmínkách a v nedýchatelném ovzduší. Bylo provedeno 

utěsnění závalových prostor, minimalizováno depresní namáhání stařin a intenzivní 

inertizace závalových prostor likvidovaného porubu. (OKD a. s., Zpráva, 2014) 

6.1 Zásah ve ztížených mikroklimatických podmínkách 

Podle znění §2, pís.i) vyhlášky ČBÚ  č. 447/2001 Sb. v platném znění je 

považováno za „ztížené mikroklimatické podmínky takové pracovní prostředím kterém 

fyzikální parametry okolního prostředí ztěžují nebo znemožňují odvádět metabolické teplo z 

lidského těla a z tohoto důvodu je nutné omezovat dobu pobytu v takovém prostřed; ztížené 

mikroklimatické podmínky jsou v důlním prostředí vždy, když vlhká teplota důlního ovzduší 

dosahuje hodnot 26ºC a více.“.  

Z důvodu ztížených mikroklimatických podmínek v průběhu likvidace záparu, 

musela být zřízena na třídě č. 40 921 základna báňských záchranářů. Na této základně byl 

přítomen po dobu zásahu lékař HBZS Ostrava. 

6.2 Použité metody likvidace endogenních požárů 

Mezi metody aktivní prevence, nebo při již projevujících se příznacích počínajícího 

endogenního požáru v uhelném pilíři činného porubu zařazujeme: prochlazování uhelného 

pilíře vodou, hloubkovou injektáž uhelného pilíře, vyplňování puklin v uhelném pilíři 

injektážní hmotou a zaplňování důlního díla za výztuží. K metodám zaměřujícím se proti 

endogenním požárům ve vydobytých prostorách se nejčastěji používá zejména: uzavírání, 

zapěňování a plnou inertizaci stařin. Při sanačních a likvidačních prácích byly prováděny 

následujících metody (viz. 6.3.1. až 6.3.5.) (Faster, Makarius et al. 2000) 
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6.2.1 Prochlazování uhelného pilíře vodou 

Uhelný pilíř, při předpokladu samovznícení, nebo při příznacích počínajícího 

samovznícení je navrtán. Vývrty jsou orientovány kolmo na pukliny a střihy ve vzdálenosti 

přibližně 20 až 100 cm. Do těchto vývrtů se zapustí nebo zarazí perforované trubky o délce 

120 až 150 cm a tlakovou vodou se zchlazuje uhelný pilíř. Tímto se zabraňuje nárůstu 

teploty a dalšímu procesu samovznícení. (Faster, Makarius et al., 2000) 

6.2.2 Hloubková injektáž uhelného pilíře 

Využívá se inhibiční (přerušení hoření zpomalením oxidačního procesu) efekt, při 

němž se působením vhodné látky na uhelnou hmotu zabraňuje jejímu okysličování. 

(Faster, Makarius et al., 2000) 

Byly použity antipyrogeny chemicky inhibitující oxireaktivitu uhlí a to hloubkově 

injektovaná suspenze bentonitu GEOLITH® a hloubkově injektovaný ANTYPIROFIX® ve 

formě suspenze, povrchově aplikovaný ANTYPIROFIX® ve formě prášku nebo aerosolu a 

film vytvářející antipyrogeny ve formě tlakově aplikované dusíkové pěny. (Kubica, Kroul 

et al., 2013) 

6.2.3 Inertizace závalových prostor dusíkem  

Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak předejít endogenním požárům, je napouštění 

inertních plynů do závalových prostorů porubu. Inertními plyny rozumíme sloučeniny a 

prvky v plynném skupenství, které lze díky jejich vlastnostem užít jednak v oblasti 

předcházení, tak i při likvidaci požárů. Dusík se nejčastěji uplatňuje v hasební technice 

jako preventivní opatření, ale také v oblasti represe, především v důlním prostředí. V OKR 

je rozváděn centrálním dusíkovodem. (Faster, Makarius et al., 2000) 

Za výhody při použití N2  pokládáme skutečnost, že po hašení nezůstanou žádné 

zbytky hasiva, jedná se o docela levný, chemicky stálý a dostupný plyn, který se dobře 

promísí s ovzduším a v celém prostoru sníží obsah O2. Neovlivňuje jiná, souběžně užitá, 

hasiva a nepůsobí dráždivě ani toxicky. (Faster, Makarius et al., 2000) 

Za nevýhody N2 lze uvést, že z důvodu chybějícího chladícího efektu nehasí žhnoucí 

požáry, účinné koncentrace N2 v prostorech jsou životu nebezpečná, ve volných 

prostranstvích má malý hasící účinek a jeho spotřeba je značná. Je nutné jej skladovat 
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v plynné formě v silnostěnných nádobách, v kapalné formě ve speciálních zásobnících. 

(Faster, Makarius et al., 2000) 

Po zahájení inertizace, a dále v intervalech 1x za 24hod a při zjištěných podstatných 

diferencích v množství dodávaného dusíku na měřených místech, prováděli poučení 

pracovníci kontrolu vedení inertního plynu potrubím na těsnost vizuálně i poslechem. 

Zjištěné netěsnosti musely být ihned odstraněny. V případě, že netěsnosti nemohly být 

odstraněny a hrozilo nebezpečí poklesu koncentrace kyslíku v používaných důlních dílech 

pod povolenou mez, musí být inertizace neprodleně přerušena a řešena VLH. (OKD a. s. 

Projekt prevence, 2013)  

6.2.4 Uzavírání závalových prostor 

Žádná z dobývacích metod nám neumožní stoprocentní výrubnost uhelné sloje. 

Běžně dochází k ponechání uhlí z odrubané sloje v závalových prostorách, jejíž případné 

samovznícení může mít vážný dopad na bezpečnost provozu. Proto je důležité zajistit 

důkladnou izolaci stařin a to na všech přístupových chodbách. Na izolování se využívají 

hráze, jejichž těsnost je základem pro jejich funkčnost. Vyrubané prostory postupně 

spotřebovávají kyslík, jenž je obsažen v stařinné atmosféře a postupem času dojde 

k vytvoření bezkyslíkatého prostředí. (Faster, Makarius et al. 2000) 

6.2.5 Zapěňování závalových prostor 

Dusíková pěna se aplikuje jako protizáparová prevence a spočívá v její pravidelné 

injektáži do závalové oblasti porubu. Dusíková pěna má následující účinky:  (Faster, 

Makarius et al. 2000) 

• změny areodynamiky závalových prostor, zejména snížení úniku větrů 

• snížení teploty a zvýšení vlhkosti ztrátových větrů, které proudí závalovými 

prostorami 

• smočení povrchu uhelné hmoty a utvoření tenké vrstvy, která zamezí přístupu 

vzduchu k uhelné hmotě 

• dochází k postupnému uvolňování N2 při rozpadu pěny a k inertizaci závalových 

prostor   
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6.3 Sanační a likvidační práce 

V likvidovaném porubu se prováděla intenzivní inertizace závalových prostor porubu 

napouštěním plynného N2 ztracenými potrubními řády a to z úvodní třídy č. 40 921.1 přes 

3ks potrubí ponechaného v závalu a to ve vzdálenostech 20 m, 70 m, 120 m, za linií 

dojezdu porubu a výpustným místem za izopěnovou hrázkou. Z třídy 40 920.5 byly ve st. 

102 m, 150 m, 170 m navrtány vrty o průměru 100 mm do míst ponechaného uhlí u 

výdušné chodby porubu. Tyto vrty byly zapaženy a probíhalo přes ně napouštění N2 za 

porub z výdušné strany. Dále byl N2 napuštěn do píků umístěných za sekcemi č. 35, 40, 45, 

50, a do vrtů navrtaných z porubu nad sekce č. 31, 36, 41, 46, a 51. Celkem bylo do 

závalových prostor porubu napuštěno až 4300 m3.hod-1 plynného N2 (OKD a. s., Zpráva, 

2014) 

Na stojkách byla v celé délce porubu natažena druhá těsnící přepážka dotěsněná 

izopěnovým nástřikem. Prostor mezi přepážkami, byl vyplňován vzduchomechanickou 

pěnou v úseku 1. až 30. sekce. V úseku přibližně 3 m před SÚ až po sekci č. 70 bylo 

provedeno utěsnění stropu likvidačního kanálu a prostoru mezi a před štíty sekcí nástřikem 

těsnící hmoty Poroflex (Ekoflex) a Isoschaum. Opětovně bylo prováděno dotěsnění sekcí, 

prostoru mezi sekcemi a mezi stropními štíty a stropem sloje izopěnou. (OKD a. s., 

Zpráva, 2014) 

Do závalových prostor byly v místě ponechaného uhlí v závalu navrtány a zapaženy 

vrty mezi sekcemi č. 30-31, č.36-37, č.40-41, č. 45-46, a č. 50-51 o délce 10 až 12,5 m. Po 

propláchnutí tlakovou vodou byla do těchto vrtů napouštěna dusíková pěna pomocí 

zařízení ONE-SEVEN a plynný N2. (OKD a. s., Zpráva, 2014) 

Pro snížení depresního namáhání prorubu byl provozován, přes SÚ porubu 

překlenovací lutnový tah o průměru luten 630 mm s vyvedením konce luten až do míst 

plenění sekcí. (OKD a. s., Zpráva, 2014) 

Na třídě č. 40 920.4 byl instalován pěnogenerátor ONE-SEVEN, kterým se 

aplikovala N2 pěna do závalových prostor střídavě na úvodní třídě přes ztracené potrubí do 

vzdálenosti 20 m a za sekce mechanizované výztuže v úseku sekcí č. 30 až č. 50 přes vrty 

v místě uhlí spuštěného do závalu při dojezdu porubu, dále se prováděla aplikace 

vzducvhomechanické pěny mezi izopěnové přepážky v sekcích. (OKD a. s., Zpráva, 2014) 
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Obrázek 5: Provádění aplikace dusíku pěnogenerátorem ONE-SEVEN (zdroj: návod k použití 
pěnogenerátoru ONE-SEVEN, 2014) 

 

Na výdušné chodbě č. 40 941.1 byla postavena uzavírací hráz H2 se 3 ks luten o 

průměru 800 mm. Na uzavírací hrázi H2 byl na jedné hrázové lutně nainstalován a 

provozován odsávací lutnový tah s natažením sacích luten do prostoru VÚ likvidovaného 

porubu č. 40 901 a s ventilátorem APXK-630 umístěným na tř. č. 40 901, o průměru luten 

630 mm, pro překlenutí výdušné straně na chodbu č. 40 941. Tento lutnový tah byl  

10. 11. 2014 odstaven. Třetí hrázová lutna v uzavírací hrázi H2 byla zaslepena. (OKD a. s., 

Zpráva, 2014) 

Pro provedení změny vedení výdušných větrů byly postaveny izolační hráze na 

chodbách č. 40 940 a č. 40 940.1. Po úpravách větrání se hodnota objemového průtoku 

důlních větrů přes likvidovaný porub č. 40 901 snížila na hodnotu 330 m3min-1.Sekce 

mechanizované výztuže byly vypleněny v havarijním režimu, porub byl výbuchuvzdorně 

uzavřen a havarijní stav byl ke dni 23. 11. 2014 v 6:00 hod ukončen. (OKD a. s., Zpráva, 

2014) 

6.4 Zhodnocení sanačních a likvidačních prací 

V souvislosti s mimořádnou událostí nedošlo ke zranění osob, ani ke škodám na 

zařízení. Nebyly shledány a zjištěny závady v přímé souvislosti s mimořádnou událostí. Na 
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základě šetření byla stanovená technická a organizační opatření, a to zpřísnění 

protizáparových opatření stanovených v příkazech závodního dolu pro provoz porubů, ve 

kterých při dobývání nelze vyloučit při přecházení tektonických poruch spouštění uhlí do 

závalových prostor. (OKD a. s., Zpráva, 2014) 

Na lokalitě Důl Darkov byly hlášeny obdobné události s nárůstem koncentrace CO 

nad 130 ppm a to ve dnech 1. 3. 2013 a 31. 10. 2013, kdy k překročení došlo 

v likvidovaných porubech č. 340 206 a č. 340 402. Dne 23. 7. 2014 byla překročena 

koncentrace CO nad 130 ppm v činném porubu č. 37 911. (OKD a. s., Zpráva, 2014) 

6.5 Ekonomické zhodnocení asanačních prací 

Náklady spojené s likvidací mimořádné události včetně havarijní připravenosti 

porubu. Nejvyšší část nákladů byla použita na mzdy zasahujících báňských záchranářů 

z HBZS Ostrava a ZBZS Darkov, kteří prováděli zásah ve ztížených mikroklimatických 

podmínkách, v protišlehových oděvech s použitím dýchací techniky. Tyto náklady byly 

vyčísleny na 28.350.000,- Kč. Náklady na použitý materiál, výstavbu hrází a dýchací 

techniku se stanovily na  3.351.000,- Kč. Samotnou část nákladů, tvořilo použití dusíku a 

náklady s ním spojené, jenž se vyčíslily na 5.130.000,- Kč. Celkové náklady vzniklé 

s vyhlášením závažné události při překročení koncentrace CO 130 ppm a následnou 

likvidací porubu č. 40 901, v němž k překročení došlo, byly vyčísleny na bezmála 

36.831.000,- Kč (OKD a. s., Zpráva, 2014) 
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7 ZÁVĚR 

Nebezpečí vzniku záparu na hlubinných dolech OKD, a.s. zejména v karvinské 

oblasti, představuje závažné riziko, které může mít za následek vážné následky (vznik 

požáru, zvrat větrů, vznik jedovatých plynů a nedýchatelného prostředí, způsobení 

výbuchu uhelného prachu, či jiné o nic méně nebezpečné situace, které může následkem 

vzniku záparu nastat).  Z tohoto důvodu je nutné jednak stanovit náchylnost sloje 

k samovznícení, stejně jako stanovit preventivní opatření pro dobývaný porub. 

Předložená bakalářská práce se zabývá kompilací podkladů asanace záparu vzniklého 

v porubu č. 40 901 na lokalitě Darkov ve fázi likvidace a výklizu. V první části je stručně 

popsaná geologie předmětné oblasti a následně popis dobývací technologie porubu.  

Z hlediska vzniku záparu při podpatrovém dobývání je v práci popsána situace větrání 40. 

sloje 9. kry, v které se porub nacházel. 

  Ve své druhé části analyzuje možné příčiny vzniku záparu v porubu, uvádí hodnoty 

M-F kriterií, preventivní opatření stanovená pro porub č. 40 901. V následující části je 

popsán průběh záparu a také sanační a likvidační práce při zmáhání záparu v porubu č. 

40 901. 

Vznik mimořádné situace při překročení koncentrace CO nad 130 ppm v porubu 

 sebou nese závažné komplikace, kdy organizace musí vynaložit nemalé finanční náklady 

na asanaci vzniklého záparu. Mzdové náklady na směny záchranářů, kteří se na asanaci 

likvidovaného porubu č. 40 901 podíleli, použití antipyrogenních látek, výstavba 

protivýbuchových hrází, inertizace závalových prostor N2, mělo za následek také navýšený 

celkových nákladů na vydobytí porubu. Dnešní potřeba snížení nákladů společnosti OKD, 

a.s. by měla být spojena především s řešením podpatrového dobývání s návazností na 

vznik záparů v závalových prostorech stěnových porubů. 
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