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Anotace 
 

V předložené práci je zpracován a dokumentován sled, příčiny a důsledky havárie 

na hnědouhelném dole Nelson III v Oseku u Duchcova v lednu roku 1934, od které v roce 

2014 uplynulo 80 let. Práce si neklade za cíl objevit nějaké nové poznatky a skutečnosti, 

chce se pouze pokusit nashromáždit a dát do kontextu relevantní a prověřené informace 

z co možná největšího množství dostupných zdrojů a z nich pak vytvořit co nejúplnější 

obraz tehdejších událostí.   

V první části je krátce nastíněn historický a dobový stav hornictví ve třicátých le-

tech 20. století. Následně je začleněna geologická a provozní charakteristika dolu Nelson, 

stav a podmínky na dole před havárií, vlastní sled událostí a asanace této důlní havárie.  

V další části práce jsou pak probrány příčiny vzniku havárie. Na závěr práce je pak 

zařazen přehled současných protivýbuchových opatření používaných v českých uhelných 

dolech, včetně přehledu platné legislativy v této oblasti. 

Klíčová slova: Nelson, havárie, protivýbuchová opatření 

 
Summary 
 

In this thesis, there is processed and documented a sequence, causes and conse-

quences of the Nelson III Colliery disaster in Osek by Duchcov in January 1934, from 

which it passed 80 years (2014). There is no target in this thesis to find some new findings 

and reality, it only wanted to make an attempt to accumulate and put into context some 

relevant and proven information from the greatest possible quantity of available resources 

from which I would like to create the fullest possible picture of the events.  

 In the first part of the thesis there is a short description of the historical and con-

temporary state of mining in the 30s of the 20th century. Then there is included the geo-

logical and operating characteristic of the Nelson Colliery in the thesis, then the status and 

conditions at the mine before the disaster, the own sequence of events and the redevelop-

ment of this mine disaster. 

 In the next part of the thesis there are discussed the causes of the formation of the 

disaster.  



 

 

 There is classified a summary of the current explosive measures used at Czech coal 

mines at the end of this thesis, including a summary of the valid legislation of this area. 

Keywords: Nelson, disaster, current explosive measures 
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Úvod 

Havárie na dole Nelson v Oseku u Duchcova dne 3. ledna 1934 se stala jednou 

z nejtragičtějších událostí meziválečného období v Československé republice. Toto důlní 

neštěstí je po požáru na dole Marie v Příbrami roku 1892, kdy zemřelo 319 horníků, dru-

hou největší hornickou havárií v Čechách a v severočeském hnědouhelném revíru se jedná  

o vůbec největší důlní neštěstí v historii tohoto regionu.  

Náhlá tragická smrt 139 havířů v podzemí a dalších 3 na povrchu, kde dva smrtelně 

poranily trosky a třetí po bezvýsledných oživovacích pokusech zemřel hned záhy, a k nimž 

ještě navíc dodatečně přibyly další dva smrtelné úrazy, které se staly při následných zmá-

hacích pracích na místě havárie, velmi silně poznamenala cítění a vědomí obyvatelstva ve 

všech společenských vrstvách bez rozdílu jejich sociálního, národnostního nebo politické-

ho postavení.  

Po havárii na dole Nelson bylo publikováno značné množství kritických úvah, ne-

boť v  průběhu vyšetřování příčin neštěstí byly zjištěny velmi vážné nedostatky při dodr-

žování bezpečnosti práce na důlních provozech, při zajišťování pracovních podmínek  

v dole i při provádění účinných kontrol. Tyto zjištění pak vedly posléze ke změnám le-

gislativy v oblasti protivýbuchové prevence a svou měrou přispěly také ke zvýšení bezpeč-

nosti práce havířů pracujících v dolech. 
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1 Historický a dobový stav hornictví ve 30. letech 20. století 

1.1 Atmosféra doby 

Ve třicátých letech dvacátého století byla celá Evropa těžce svírána světovou hos-

podářskou krizí. Ne jinak tomu bylo i v případě severočeských hnědouhelných dolů. Počá-

tek těchto potíží sahá až do válečných let 1914-1918, kdy byly všechny těžařské společnos-

ti v revíru postiženy recesí způsobenou zejména odlivem kvalifikovaných pracovních sil 

a nedostatkem potřebného materiálu vzhledem k převedení valné části výroby pro válečné 

potřeby. V období první republiky byl pak pro uhelné hornictví zásadní vznik úplně no-

vých hospodářských a politických poměrů. Nově vzniklá Československá republika dispo-

novala v porovnání  s velikostí trhu bývalého Rakousko-Uherska značně menším územím. 

Těžba tak brzy začala převyšovat tuzemskou spotřebu uhlí. Zároveň exportní možnosti 

hledaly i polské a německé společnosti, a tak československé těžební firmy začaly rychle 

přicházet o dřívější zdárný export. Ale ani domácí trh nedokázal těžařům zajistit nutnou 

stabilitu v poptávce po uhlí. Hospodářství mladé Československé republiky zasažené recesí 

mezi roky 1921-1923 a zejména pak následně velkou světovou hospodářskou krizí v letech 

1929-1933 bylo silně poznamenáno omezením průmyslové výroby napříč všemi odvětví-

mi, což se nevyhnutelně projevilo dalším výrazným snížením domácí poptávky po uhlí. 

Všechny české uhelné revíry navíc doplatily na zastaralé způsoby hospodaření. Ještě dlou-

ho po konci první světové války se totiž těžily pouze nejvýhodnější a nejpřístupnější sloje, 

do přípravy nových dobývacích polí se také žádné prostředky neinvestovaly a ani se nijak 

výrazně nemodernizovala technika dobývacích prací. Do provozů byla mechanizace zavá-

děna jen velmi pomalu a víc než 75 % vytěženého uhlí se stále dobývalo zastaralými špi-

čáky. Elektrické stroje, které byly v okolní Evropě používané už na počátku století, se 

u nás rozšiřovaly velmi zdlouhavě. I přes tyto skutečnosti se dosud firmám dařilo stále 

zvyšovat produktivitu práce, nikoliv však intenzifikací těžby a technického vybavení, ale 

pouze za cenu stále intenzivnějšího využívání práce havířů. (Štrbáň, 2005). Během dvaceti 

let se navíc snížil počet pracujících ve hnědouhelných dolech o 24 tisíc, v černouhelných 

dokonce o více než 30 tisíc zaměstnanců. Tato praxe se však následně odrazila ve znač-

ných  sociálních nepokojích a velmi těžké sociální situaci propouštěných, kteří neměli šan-

ci si najít nové zaměstnání a byli odkázáni pouze na minimální dávky vyplácené státními 

úřady, a od roku 1925 také odborovými organizacemi.  
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Vyvrcholením neřešených sociálních rozporů se pak stala celá řadě stávek zakon-

čených tzv. „velkou mosteckou stávkou“ v roce 1932, ke které se přihlásili i havíři 

z dalších revírů po celém Československu. V reakci na tyto nepokoje pak připravila česko-

slovenská vláda řadu opatření, která měla přispět ke zklidnění této situace. (Luxa, 1997) 

1.2 Historie dolu Nelson 

Důl Nelson založil roku 1876 anglický podnikatel William Refeen v Nové Vsi po-

blíž Oseku u Duchcova a pojmenoval ho na počest legendy britského královského námoř-

nictva admirála lorda Nelsona, „Nelson Colliery" tedy „uhelný důl Nelson“. Důl se nachá-

zel v dosahu trasy tehdejší duchcovsko-podmokelské dráhy, jen několik set metrů od že-

lezniční stanice v Oseku. Jámy těžní a vodní podvojného dolu Nelson III se začaly hloubit 

v roce 1885. Krátce na to však zakladatel dolu William Refeen umírá a vdova po anglic-

kém podnikateli důl prodává. Všechny jámy přebírá nový vlastník, kterým se stala Mos-

tecká společnost pro těžbu uhlí (později Mostecká uhelná akciová společnost). Ta postupně 

otevírá jámy IV-IX, které se budují a osazují zařízením tak, aby mohly sloužit jako jámy 

těžní nebo větrní. (Funiok, 2006).  

 

Obrázek 1: Situační mapka (Makarius, 2008) 

V roce 1913 zaznamenal důl nejvyšší těžbu, když se podařilo vytěžit téměř 313 tisíc 

tun uhlí, a důl disponoval 632 důlními zaměstnanci. Těsně před nehodou pak roční těžba 

činila přibližně 150 tisíc tun uhlí a na dole pracovalo 580 zaměstnanců. (Makarius, 2008) 

V majetku Mostecké společnosti pro těžbu uhlí zůstal důl Nelson až do svého znárodnění 

v  roce 1945.  
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2 Důl Nelson III, geologická a provozní charakteristika 

2.1 Geologická charakteristika oblasti  

Z geologického hlediska důl Nelson přísluší do oblasti Mostecké pánve, jež repre-

zentuje relikt terciérní sedimentární oblasti, která byla převážně v období miocénu vyplňo-

vána sedimentárním materiálem. V této pánvi se zhruba před 22 až 17 miliony let nahro-

madilo místy až 500 m jílů, písků a také organické hmoty. Na většině území této oblasti 

 se  z vrstev organické hmoty ukládané v tehdejších rozsáhlých močálech vyvinula téměř 

souvislá 25 až 45 metrů mocná hnědouhelná sloj. Všude tam, kde do těchto močálů vtékaly 

řeky, které je napájely vodou, byla však sedimentace rašeliny potlačena sedimentací jílů     

a písků. Zde je uhelná sloj úplně nahrazena říčními či deltovými sedimenty nebo je jimi 

rozdělena na několik lávek. Dobývací prostor Nelsonských dolů se nacházel v nejhlubší 

části pánve v tzv. centrální oblasti.  

Ze stratigrafické analýzy vzorků získaných z geologických průzkumných vrtných 

prací prováděných v oblasti mostecké pánve vyplývá, že nejstarší část výplně této pánve 

tvoří vulkanické horniny oligocenního střezovského souvrství, které jednak vytvářejí pod-

loží uhelné sloje a zároveň také tvoří základ dnešního Českého středohoří a Doupovských 

hor. Zvětralé části těchto vulkanických hornin pomalu přecházejí do jílů a písků duchcov-

ských vrstev a tyto vrstvy reprezentují úvodní stadium sedimentární historie oblasti 

v období spodního miocénu. Postupná transformace systému říčního, který zformoval du-

chcovské vrstvy v ohromný rašelinotvorný močál, je v profilu naznačena výskytem ten-

kých uhelných slojek.  Výše v profilu je v místech žatecké delty už pak jasně patrná mocná 

uhelná sloj. Tato sloj je ale i zde písčitojílovitými proplástky rozštěpena na několik lávek. 

V jižní okrajové části žatecké delty je pak tato uhelná sloj říčními písčitými a jílovitými 

sedimenty zcela nahrazena. Tyto vrstvy tvořící uhelnou sloj i všechny její ostatní časové 

ekvivalenty, a to včetně sedimentů bílinské delty, které se nacházejí v jejím nadloží, pak 

náleží k vrstvám holešickým. Mocnost sedimentů budujících holešické vrstvy kolísá mezi 

20 a 300 m, a to v závislosti na tom, zda jsou tvořeny jen uhelnou slojí nebo i jejími pís-

čitojílovitými ekvivalenty. V horních patrech sloupce sedimentární výplně mostecké pánve 

jsou holešické vrstvy vystřídány vrstvami libkovickými, které zastupují jílovité usazeniny 

rozlehlého jezera a z kterých je tvořena většina nadložních usazenin v oblasti. V nejhlub-
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ších místech mostecké pánve dosahuje mocnost libkovických vrstev až 300 m. Ve střední 

části pánve jsou na horních vrstvách profilu ještě patrné jezerní jíly lomských vrstev s ně-

kolik málo metrů mocnou a velmi popelnatou uhelnou slojí. (Severočeské Doly, 2005) 

2.2 Úložní poměry na dole Nelson 

Úložní poměry na dole Nelson nebyly příznivé. Uhelná sloj byla rozdělena tzv. 

hlavním proplástkem na dvě části, a to na hlavní sloj, která měla poměrně stálou a pravi-

delnou mocnost mezi 8 a 10 metry, a dále na tzv. svrchní sloj, jejíž mocnost byla značně 

nestálá. V revíru Salesius se kromě hlavního proplástku navíc vyvinulo ještě několik dal-

ších jílových poloh. Hlavní sloj potom dále upadala směrem od východu k západu do 

hloubky přibližně 170 m, a to až k Úpadnímu revíru, a odtud potom opět stoupala až k de-

markačnímu poklesu na severozápadě. Hloubka sloje dosáhla maximálně 350 m a mocnost 

sloje dosahovala místy 14 až 16 m. Nejkvalitnější uhlí bylo těženo z hlavní sloje v Úpad-

ním revíru, v revíru č. V a v revíru Salesius, mocnost uhelné sloje zde neklesla pod 8 m. 

Sloj v těchto místech však strmě klesala pod úhlem 38° a směrem k výchozu pod Krušný-

mi horami její úklon ještě stoupal až na 50°. V místě jámy Nelson VIII byla sloj už jen 4 m 

mocná a obsahovala velké množství proplástků. Provozní situaci komplikovalo navíc to, 

že  vyjma revíru Salesius se všechna ostatní báňská díla nelsonských revírů nacházela již 

mezi stařinami, tedy mezi vyrubanými částmi sloje, nebo v jejich těsném okolí. Tyto části 

sloje byly často rozdrceny a obsahovaly trhlinky, které prostupovaly uhlím mezi chodbami 

a stařinami a vytvořily tak dokonalé podmínky pro vznik častých depresních požárů ze 

samovznícení. V tomto směru však podmínky na dole Nelson nebyly žádnou výjimkou. 

Řada dalších severočeských hnědouhelných dolů s dlouhotrvající těžbou čelila podobným 

problémům. 

2.3  Provozní situace 

Dobývací prostor dolu Nelson byl od východu na západ vzdušnou čarou dlouhý  

3 480 m a jeho šířka od jihu k východu byla 1 400 m. K dobývacímu prostoru dolu byl dále 

přičleněný revír Salesius, který byl od severozápadu k jihovýchodu dlouhý 1 100 m a širo-

ký 750 m. Tento prostor byl v našem zájmovém období, tedy v roce 1934, rozdělen do 

devíti revírů (z nich 5 bylo těžebních), a to na revír tzv. Staré jámy, revír Pomocné jámy, 

revír II, k němuž na severní straně přiléhal Hřbitovní revír, Jižní revír, který byl však 
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v roce 1934 již mimo provoz, a dále to byl revír V, Úpadní revír, revír VI, revír Severní 

vrch a revíry Salesius I a II, které byly původně součástí dolu Alexandr v Hrdlovce. 

(Majer, 1984) 

  

Obrázek 2: Důl Nelson před nehodou (Makarius, 2008) 

V provozu bylo na dole 7 jam. S výjimkou jámy č. IV měly všechny ostatní těžní 

věže železné konstrukce a jejich výstroj byla taktéž železná, jedinou dřevěnou konstrukci 

měla věž jámy č. VI. Profil jam byl kruhový, těžní a vodní jáma dolu Nelson byla vyzděna 

a jejich průměr byl 3,5 m. Jáma č. IV měla průměr 4 m. Průměr ostatních jam se potom 

pohyboval od 1,5 do 3,1 m. Hloubka jam byla určena úložnou hloubkou ložiska a provoz-

ními podmínkami dolu. Hloubka těžní jámy dolu Nelson byla 226,6 m, hloubka její vodní 

jámy byla 238,3 m, jáma č. IV pak byla vyhloubena do 236,4 m, jáma č. VI do 73,5 m, 

jáma č. VII do 146 m, jáma č. VIII do 117,6 m a jáma č. IX 69,1 m. Poslední jáma nachá-

zející se v tzv. Pomocném revíru (poblíže jámy VII) byla poškozena přibližujícím se poru-

bem, následně bylo spodní vodou zaplaveno její náraziště, a proto byla už před rokem 1933 

na povrchu zazděna. (Majer, 1984) 

Hlavním způsobem těžby, stejně tak jako tomu bylo na většině hlubinných dolů 

v severočeském revíru, kde se dobývaly mocné hnědouhelné sloje a kde byl nedostatek 

zakládkového materiálu, byla i zde zvolena metoda komorování na zával, a to i přesto, 

že výrubnost při této metodě byla pouze 50 %. Postup prací byl jednoduchý a riskantní. 

Příprava porubního úseku spočívala ve vyražení dvou porubních chodeb (vztažné a výduš-

né), které se navzájem propojily porubními základnami. Ze základen se pak postupně razi-
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ly jednotlivé porubní chodby. Komorový porub se založil na porubní chodbě tak, že se 

nejdříve vybudovalo ústí komory. Ústí komory tvořila dveřejová výztuž, která se směrem 

do komory, a to do šířky i do stropu, postupně rozšiřovala. První pracovní operací 

v komoře byla tzv. poddělávka komory. Jednalo se v podstatě o vyplenění porubní chodby 

a její rozšíření do obou stran až na plánovanou půdorysnou plochu. Následně se začaly 

sestřelovat jednotlivé uhelné stropy. Při odstřelu se uvolnila vrstva uhlí, která se pádem 

rozdrtila a odtěžila. Nakonec se celá komora zavalila, ústí komory se zazdilo, vymezil se 

ochranný pilíř a otevřela se další komora. (Grygárek, et al., 2004)  

2.4 Větrání 

Mimořádný význam měl pro práce na dole Nelson systém větrání. S ohledem na 

rozsah důlního pole a použitou dobývací metodu byla zřízena tři samostatná větrní odděle-

ní. Z těžní a vodní jámy dolu Nelson III byl veden úvodní větrní proud, který sloužil k od-

větrávání V., Úpadního a VI. revíru až k výdušné jámě VI. Východním směrem byl od 

těžní jámy veden přes revír Staré jámy druhý větrní proud k větrní jámě VII. Samostatný 

dílčí větrní proud odbočoval před revírem Staré jámy a směroval chodbou horní lanovky  

k výdušné jámě VI. Se západním proudem se tento dílčí proud spojoval teprve po odvětrá-

ní VI. revíru. V revíru Salesius byl vybudován vlastní větrní systém. Zde byly úvodní větry 

vedeny jamou VIII a dále důlními chodbami až na nejnižší směrnou chodbu, odkud proudi-

ly k výdušné jámě IX.  (Majer, 1984) Největší závadou tohoto systému však bylo neuspo-

kojivé odloučení větrů proudících z revíru Salesius od ostatních revírů dolu Nelson ne-

zbytným počtem větrních dveří. 

2.5 Systém dopravy 

       Z každého z pěti aktivních revírů dolu Nelson byla veškerá těžba směřována k jediné 

jámě využívané jako těžní a označované jako Nelson III. Dopravní trasy byly tedy velmi 

dlouhé a tím i velice komplikované. Vlivem těchto značně ztížených provozních podmínek 

se důl Nelson dostával do nepříznivé finanční výrobní relace vůči ostatním důlním podni-

kům Mostecké uhelné společnosti. Tato nepříznivá situace vedla ke snaze majitelů dolu 

o racionalizaci těžby, a to především mechanizací dopravy. Až do roku 1930, kdy bylo 

vedením Mostecké uhelné společnosti jednoznačně nařízeno zavedení nového a progresív-

ního způsobu dopravy pomocí otevřených plechových koryt a nátřasných žlabů, se totiž na 
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Nelsonu dopravoval vytěžený materiál pouze pomocí vozíků a důlní lanovky. Tento nový 

systém dopravy byl však velmi složitý. Vyrubané uhlí padalo z nátřasných žlabů do uza-

vřených plechových žlabů a poté se z nich sypalo do vozíků, kterými se po směrných 

chodbách přepravovalo na lokalitu zvanou "devětašedesátka". Zde se pomocí výklopníku 

sypalo do centrálního dopravního systému, který byl tvořen plechovými krytými žlaby, se 

spádem asi 38°. Z těchto žlabů se uhlí opět přesypávalo do dopravních vozíků a poté se 

elektrickou důlní lokomotivou dopravovalo ke  svážné, po ní vozíky sjely k důlní lanovce 

a touto lanovkou bylo konečně uhlí dopravováno ke klecím těžní jámy Nelson III. 

V průběhu dopravy bylo tedy uhlí celkově sedmkrát překládáno. Tímto způsobem dopravy 

vznikalo obrovské kvantum uhelného prachu, který byl unášen větrním proudem a usazo-

val se ve větrních chodbách. Nejvíce se prach usazoval v těch místech, kde se uhlí sypalo 

z nátřasných žlabů do vozíků.   
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3 Stav Dolu Nelson před havárií, sled události  

3.1 Pracovní podmínky 

Jak již bylo řečeno výše, důl Nelson od svého založení v roce 1876 nebyl nikdy po-

kládán za důl riskantní, nevyskytovaly se tu ani třaskavé plyny, ani tekuté písky, pořád se 

zde ve značné míře používalo ke svícení i otevřeného světla a v některých úsecích dolu se 

acetylénovými lampami svítilo ještě i v den výbuchu. Riskantním se tedy důl stal až po 

instalaci přepravy uhlí z komor pomocí zmíněných nátřasných žlabů tvořících veliké 

množství jemného uhelného prachu, který se v dole, podle svědeckých výpovědí, „usazo-

val ve vrstvách až několik centimetrů silných“. (Funiok, 2006). Navíc hnědé uhlí, které se 

zde těžilo, bylo sice velice kvalitní, ale bohužel také obsahovalo vysoké množství prcha-

vých látek a tím bylo také velmi náchylné k samovznícení. Svůj podíl na tom měl také pet-

rografický vývoj uhelné sloje a stupeň jejího prouhelnění. Uhlí s Nelsonských dolů bylo 

totiž při své velké jakosti velmi křehké a takřka čtvrtina jeho vytěženého objemu byla 

drobnozrnná, což podporovalo vývin značného množství uhelného prachu.  

Už dlouho před katastrofou bylo pracujícími horníky, ale i báňskými dozorci, na to-

to vážné nebezpečí spočívající ve velkém množství uhelného prachu v dole upozorňováno, 

svědci doslova uváděli: „Po chodbách se valily mraky prachu, že jsi ani opodál stojícího 

kolegu neviděl.“ I v hospodě U Holasů v Hrdlovce řešili zaměstnanci velké množství pra-

chu v dole, když jeden dozorce vykládá mladému horníkovi“ „Má-li mít důl tolik uhelného 

prachu, měl by se topit ve vodě a každý jen trochu volný havíř by měl kropit. Havíři by sice 

pracovali ve vodě a blátě, ale byla by to alespoň jistota." (Kukutsch, 2004). O existující 

hrozbě hovoří i protokoly Báňského inspekčního oddělení v Mostě vydané  

11. a 15. ledna 1932, které uvádějí, že u pomocné jámy staré šachty se nalézá velké množ-

ství uhelného prachu. Dále uvádějí, že důl nemá zpracována oficiální pravidla pro prová-

dění požárních hlídek. Při další inspekci, která proběhla ve dnech 9. a 16. března 1932, 

bylo opět báňským inspektorem konstatováno toliko to, že se v dole nachází uhelný prach, 

a v tomto duchu se vyjadřoval k problému i oficiální záznam bánského inspektora ze dne  

13. a 19. dubna 1933: „V chodbě na spodku je poněkud více uhelného prachu."  

 (Funiok, 2006) 
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3.2 Bezpečností opatření 

Všeobecná bezpečnostní pravidla platná pro české země byla zahrnuta již 

v Obecném horním zákonu č. 146/1854 ř. z. v § 170 a v § 171 tento zákon přikazoval rea-

lizovat účinné větrání k zajištění bezpečnosti dolu a osob, obzvláště pak k zabránění vzni-

ku požáru, v § 220 a § 221 určil dozorčí povinnosti báňských úřadů a způsob kontroly nad 

dodržováním bánských předpisů. K těmto paragrafům bylo už v roce 1854 a dále v roce 

1872 vydáno velké množství prováděcích předpisů. Vyjma těchto předpisů bylo vydáno 

několik dalších vyhlášek navrhujících opatření mající zabránit výbuchu explozivních plynů 

a černouhelného prachu. Byly to například dvě vyhlášky báňského hejtmanství ve Vídni  

z let 1895 a 1897 nebo vyhláška báňského hejtmanství v Praze z roku 1904 o ochraně proti 

důlním požárům, dále to byla směrnice o prostředcích proti samovznícení uhlí a výbuchům 

uhelného prachu, a to zejména v ostravsko-karvinském revíru, a navíc bylo vydáno ještě 

několik dalších vyhlášek bánského hejtmanství v Brně z let 1925, 1926 a 1932.  

Většina těchto bezpečnostních opatření byla ovšem určena černouhelným dolům,  

v nichž byl výskyt třaskavých plynů a výbušnost uhelného prachu v minulosti potvrzen 

sérií smutných událostí. Výskytu těchto problémů v hnědouhelných hlubinných dolech se 

však věnovalo jen velmi omezené množství bezpečnostních směrnic. Z těchto směrnic měl 

bezprostřední dosah pouze obecný předpis bánského hejtmanství v Praze z roku 1893 

a jeho novelizace z let 1902 a 1910. Podstatný význam měla však až vyhláška téhož bán-

ského úřadu z roku 1912 vydaná výlučně pro potřeby hnědouhelných dolů v oblasti revír-

ních bánských úřadů Teplice, Most, Chomutov, Loket a Sokolov. Jejím záměrem (zejména 

v § 35 a v § 36) bylo zabezpečení účinné ochrany proti vzniku požáru a výbuchům uhelné-

ho prachu v severočeských hnědouhelných dolech, konkrétně v dobývajících slojích mající 

sklon k samovznícení. Směrnice definovala povinnost zneškodňování uhelného prachu 

jeho skrápěním, povinnost zřídit samostatné větrní oddělení za účelem snížení velikosti 

výbuchu, a tedy i proti rozšíření požáru, a specifikovala ještě řadu dalších opatření v tomto 

směru. 

Na pracovní podmínky na dole Nelson byla tedy aplikována řada bezpečnostních 

směrnic vydaných Báňským úřadem v Mostě. Jednalo se o nařízení z 26. února 1932, které 

nařizovalo zdvojnásobení počtu hlídačů ohňů v dole, a to s ohledem k náchylnosti uhlí zde 

těženého k samovznícení, dále s příkazem ustavičného odstraňování uhelného prachu 

a  zákazem kouření po celém dole. Toto nařízení zpřesňovalo předchozí směrnici stejného 



Jan Hakel: 80 let od havárie na Dole Nelson 

 

2015 11 

 

revírního Báňského úřadu z 21. Ledna 1930 o nutnosti provádění účinného smáčení uhel-

ného prachu, o likvidaci ohňů a zápar, a to nepřetržitým prodlužováním vodního potrubí až 

k porubům a chodbovým předkům, a dále předepisovalo utěsnění dopravních žlabů. 

Na bázi tohoto rozhodnutí revírního Báňského úřadu v Mostě z února 1932 závodní 

správa dolu Nelson vypracovala a následně dne 21. března 1933 vydala tzv. „Instrukci 

k zamezení a zdolání požáru na dole Nelson", ve které určila množství bezpečnostních 

opatření při důlním provozu. V této instrukci jednoznačně stanovila povinnost nahromadě-

ný uhelný prach zkrápět a odstraňovat, všechny hlavní chodby mající náchylnost k hroma-

dění prachu udržovat vlhké, oblasti záparů, kde hrozil vznik ohně, důsledně střežit a pří-

padně ihned likvidovat kropením, popřípadě stavbou další hráze.  

V průběhu vyšetřování havárie však bylo zjištěno, že úsporný systém zavedený no-

vým mladým a nezkušeným, avšak velmi ambiciózním závodním dolu, inženýrem Štěpá-

nem Beisserem, který ve své touze ukázat svým nadřízeným a majitelům, že je mužem na 

pravém místě a že dovede důl k vetší výkonnosti a efektivnosti, a to vše za současného 

snížení dosavadních provozních nákladů, značně omezil možnost toto opatření na dole 

Nelson dodržovat. Činnosti vedoucí k zneškodnění uhelného prachu bohužel pokládal za 

práce neproduktivní a tedy téměř i nepotřebné. (Piruncík, 2014) 

Takové složité byly tedy poměry, ovlivňující provozní podmínky na dole Nelson 

vlastně po celou dobu jeho existence. Za desetiletí dobývání uhlí v tomto dole ovšem nikdy 

nevznikla taková mimořádná situace, která by se nedala nějak více či méně úspěšně zvlád-

nout. 

3.3 Výbuch 

Ve středu 3. ledna 1934 mezi šestnáctou a sedmnáctou hodinou panoval na du-

chcovských ulicích ještě rušný provoz. Krátce před sedmnáctou hodinou ale v Masarykově 

ulici poblíž náměstí začali z mnoha obchodů vybíhat lidé a polekaně volali: „Co se děje, 

země se chvěje, okna řinčí…?“ Lidé jdoucí po osecké silnici vyděšeně prchali z cesty do 

lesa a pod dětmi bruslícími na Velkém oseckém rybníku se začal trhat led. Majitel železář-

ství pan Hubschhübbel vyběhl ven z obchodu a křičel: „Mein Gott, was ist das?" („Pane 

bože, co se to děje?“). Z hračkářství přes ulici odpovídal jeho majitel pan Mrázek: „Das 



Jan Hakel: 80 let od havárie na Dole Nelson 

 

2015 12 

 

ganze Haus hat gezittert bis in den Grund!" („Celá budova se od základu chvěje!“). 

(Kukutsch, 2004).  

Vysvětlení jim přinesli až lidé spěchající do města z Osecké ulice, kteří spatřili 

směrem od Nelsonu plamen šlehající vysoko do oblak. To, že na Nelsonu opravdu došlo ke 

katastrofě, pak definitivně potvrdili cestující z hrdloveckého autobusu. Krátce nato se 

hasičské motorové stříkačky za zvuku svých trubek prohnaly Masarykovou třídou a řítily 

se dál směrem k Oseku. Na přeplněné silnici vedoucí z Duchcova do Oseka se však jejich 

vozy musely opatrně proplétat davem chodců i cyklistů ženoucích se k Nelsonu za svými 

nejbližšími, kteří byli ten den na odpolední směně.  

 Jak vyplývá z protokolu registračních přístrojů v elektrické rozvodně dolu Alexan-

der a také ze záznamů tachografu těžního stroje vodní jámy Nelson, došlo k explozi 

v 16:45 hodin. Zvuk mohutného výbuchu byl zaznamenán v širokém okolí a záchvěvy pů-

dy byly pocítěny v Oseku, v Duchcově, v Hrdlovce i na jiných místech. Svědci uváděli, že 

slyšeli opakované detonace, které byly způsobeny jednak zvukem plynů šířících se z roz-

sáhlých důlních prostor, tak i několika následnými detonacemi. Plameny vyšlehly z vtažné 

jámy do výše asi 30 metrů a utvořily sloup 

ohně, na jehož vrcholu byla silně zářící ohnivá 

koule. Na několik sekund jimi byla ozářena 

zimní obloha v celém okolí. Plameny s dýmem 

vylétly i z větrné jámy VII. Rovněž z jam  

VI a IX začaly následně vycházet sloupy nepro-

niknutelného černavého kouře, což byl následek 

požáru, který v dole na mnoha místech vypukl. 

Kouř obsahoval množství sazí a velký počet 

kapek dehtu, které vznikly v důsledku nedoko-

nalého hoření. (Funiok, 2006) 

Škody způsobené explozí byly velké i na 

povrchu. Tlaková vlna silně naklonila těžní věž 

a naprosto zničila dvě zdi a střechu jámové bu-

dovy, klece byly vrženy výbuchem až ke kolům 

a jedna z nich byla výbuchem hozena pod la-
Obrázek 3: Těžní jáma po výbuchu (Majer, 1984) 
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novnice, kde se vzpříčila. Rozerván byl i zděný pilíř ocelové konstrukce těžní věže. Poni-

čené konstrukce zablokovaly přístup do obou jam. Zpustošeny byly také dílny, strojovna 

a zčásti i správní budova. Všude ležely hromady trosek, které byly nalezeny dokonce až 

u 1 km vzdáleného oseckého nádraží. Ve strojovně byl raněn strojník a u jámy těžce zraněn 

kovář. Letícími troskami byla smrtelně poraněna i první oběť výbuchu, uklízečka Havel-

ková. Značně pobořena byla také třídírna, kde exploze poškodila zařízení, a navíc zde 

vznikl požár. V troskách třídírny byl také nalezen ještě další těžce zraněný, dílovedoucí 

Schmiedt, který ale bohužel po bezvýsledných oživovacích pokusech také zemřel. V době 

výbuchu byla v podzemí dolu kompletní odpolední směna, tedy 142 havířů.  

 

Obrázek 4: Nádvoří dolu po výbuchu (Makarius, 2008) 

Většina z nich zahynula okamžitě při výbuchu, ostatní zemřeli na svých pracoviš-

tích nebo těsně v nejbližším okolí krátce poté. Pouze několik skupinek havířů, např. v reví-

ru Salesius bylo objeveno mrtvých v prostorách, kde se pokoušeli schovat před žárem nebo 

před dusivým prachem. Žádný z nich však pro zátarasy nahromaděné výbuchem a smrtící 

účinky nedýchatelného ovzduší plného jedovatých požárních zplodin a prachu neunikl da-

leko. Z celé odpolední směny se pouze vlivem několika šťastných okolností lezním oddě-

lením výdušné jámy č. VII zachránili čtyři horníci pracující ve Starém revíru.   

Následkem exploze, následujícího podtlaku a jím způsobeného sacího efektu vý-

buchu, se totiž výdušná jáma č. VII stala na jednu hodinu jamou vtažnou a pouze díky to-

mu bylo šesti havířům umožněno dostat se až pod tuto jámu a čtyřem z nich vylézt po žeb-

řících až ven a tím se zachránit. Výbuch totiž narušil celou strukturu spletité větrní sítě. Na 

tomto místě je nutné upozornit, že v celém Severočeském hnědouhelném revíru bylo větrní 
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vedení osazováno ventilátory s nízkými depresními charakteristikami, aby se tak odvrátil 

vznik četných „depresních ohňů“. Už krátce po výbuchu byly i vtažné jámy mnohdy kon-

taminovány zplodinami a výdušné jámy se potom nakrátko stávaly vtažnými.  

 

Obrázek 5: Větrní jáma č. VII (Makarius, 2008) 

K záchraně oněch čtyř havířů navíc přispěl bratr jednoho ze zachráněných Alois 

Sýkora, který byl také havířem na Nelsonu. Když zaslechl zvuky exploze, usoudil, že jeho 

bratr a další jeho kolegové by mohli vyváznout na povrch jámou VII. Utíkal tedy k ní 

a fáral po žebřících do podzemí.  

 

 

                                            Obrázek 6: Zachránění havíři (Makarius, 2008) 

           Ve třiceti metrech se s bratrem setkal a s ním potom pomohl vylézt ještě dal-

ším třem již značně vysíleným a kouřem přiotráveným kolegům po žebřících 140 metrů 

hluboké jámy na ven. (Makarius, 2008).  
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Další dva havíři, kteří se také dostali k jámě VII, však už neměli dost sil na to, aby se za-

chránili. Havíře Kellera, který se zdržel se starým a dýchavičným požárníkem Pehem, si 

smrt našla při výstupu z jámy pod jedním z posledních ze žebříků, konkrétně na šestém 

odpočívadle asi 36 m od povrchu, a požárník Pehe sám byl později nalezen mrtev na odpo-

čívadle číslo tři, tedy jen 18 m od života. (Funiok uvádí 48 a 127 metrů od povrchu). Oba 

havíře nalezli záchranáři až po šesti měsících při zmáhacích pracích, když byla jáma opět 

otevřena. Jak bylo zjištěno, otrávili se plyny, které je po opětovném obrácení větrů v jámě 

dostihly při jejich zoufalém pokusu zachránit si život.   

Výbuchem byl zasažen důl Nelson v celém dobývacím prostoru o ploše téměř  

5 km
2
. Účinky zasáhly bezmála 30 km chodeb. Ušetřen byl pouze úsek Staré jámy, části 

revíru Salesius a několik dalších menších úseků, jinak byly zpustošeny všechny důlní 

chodby a důlní zařízení. Účinnost exploze byla následně stanovena na 229 664 kg výbuš-

niny. Samotný výbuch trval pouze 0,1 sekundy. Rychlost exploze na nejsvrchnějším patře 

těžní jámy dolu Nelson III byla vypočtena asi 655 m/s a přesáhla tedy mez rychlosti zvuku. 

Nejspíše však byla ještě větší, mohla údajně dosáhnout až 878 m/s, na nárazišti to mohlo 

být dokonce ještě více. (Majer, 1984). Na vodní jámě dolu Nelson III byla rychlost tlakové 

vlny určena o trochu menší než na jámě těžní, ale i tak činila úctyhodných 400 m/s. Devas-

tující účinnost výbuchu byla navíc umocněna skutečností, že ničivé tlakové vlny, které 

poškodily chodby a požární hráze, začaly otevírat dříve zabezpečená ohniště a umožnily 

tak zrod následných požárů. Směs požárních zplodin a uhelného prachu se následně stala 

iniciací dalších detonací. Tento scénář se opakoval i později, kdy v průběhu dvou prvních 

dnů po hlavní explozi přišla série následných výbuchů následujících v rychlých časových 

úsecích po sobě. Jejich důvodem byly čerstvé větry, které zde začaly znovu proudit poté, 

co byl obnoven provoz ventilátorů. 
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4 Asanace důlní havárie, báňská záchranná služba 

4.1 První zásahy záchranářů 

Okolo osudné jámy Nelson III byl okamžitě vytvořen kordon hlídek, ale o rozsahu 

nehody neměl nikdo ani ponětí, podle vzhledu jámy však bylo možné předvídat to nejhorší. 

Bylo naprosto zřejmé, že hlavní jámou do dolu nelze sfárat. Proto záchranné čety rychle 

spěchaly k větracím jámám VII a VIII. Od jámy VII zbudované nedaleko oseckého dolního 

nádraží se však zakrátko navracel zarmoucený zástup zpět. Jámou se zachránili jen čtyři 

výše zmiňovaní havíři. Se záchrannými pracemi a průzkumy bylo možno začít výhradně 

výdušnou větrní jámou VIII na silnici mezi Osekem a Loučnou. Sem tak byly krátce po 

17. hodině soustřeďovány první záchranářské čety z domácího závodu i ze sborů soused-

ních dolů Bihl, Alexander, Franzisci, Union a Kolumbus (Barbora). Neprodleně se zde 

začaly provádět usilovné záchranné práce, i když zakrátko bylo patrné, že vyhlídka na pře-

žití lidí v dole je minimální. V prvních hodinách po nehodě totiž ze všech výdušných jam 

dolu Nelson vystupovalo množství vodní páry promísené kouřem. (Funiok, 2006) 

 

Obrázek 7: Záchranné práce větrní jámou VIII (Makarius, 2008) 

V 17:10 hodin se první trojice záchranářů, kterou tvoří závodní dolu Nelson III  

Ing. S. Beisser, student horní školy Hofmann a havíř Diepold, pokouší sjet nepoškozeným 

těžním zařízením na „osmičce“ bez záchranných dýchacích přístrojů do dolu, ale již z po-

loviny jámy, kde narazili na množství kouře, se musí vrátit na povrch. Navíc jeden ze zá-

chranářů ztratil při tomto pokusu vědomí a utrpěl vážný úraz, když mu výstroj jámy utrhla 

část hýždě. Při dalším pokusu v 17:32 hodin byla přímo pod jámou VIII nalezena těla prv-
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ních tří obětí, ale skupina se vrátila, když závodní začal ztrácet vědomí. Četa pod vedením 

důlního Kutěny, která byla již vybavena záchrannými přístroji typu Dräger 1924, a sfárala  

v 17:52 hodin, našla dalšího postiženého, zahájila první vyprošťovací práce a položila tele-

fonní kabel ke „staré páté". Další záchranná četa z dolu Union pod vedením poddůlního 

Veselého sjela do dolu v 18:01 hodin a první čtyři nalezené oběti vyvezla na povrch. Te-

prve po třech hodinách se podařilo dostat četě z dolu Alexandr v nasazených dýchacích 

přístrojích do vzdálenosti 200 m od jámy. Zde záchranáři provedli několik průzkumů, při 

kterých zjistili značné poškození výztuží, výlomy a také husté kouře, které jim pro velmi 

špatnou viditelnost nedovolily postupovat dále. Při průzkumu byl navíc zraněn člen čety 

důlní Kutěna.  

První den, 3. ledna 1934, bylo rovněž provedeno sedm pokusů o fárání do revíru 

Salesius, a však na světlo denní bylo vyneseno jen několik bezvládných těl. Příčinou úmrtí 

všech těchto vynesených havířů byla otrava kysličníkem uhelnatým. V prvních hodinách 

po havárii stále nebylo možné pro záchranné práce využít těžní a vodní jámy dolu Nelson 

III, a to pro velké demolice po výbuchu, a stejně tak byly i jámy IV a VI zataraseny řadou 

překážek. Z tohoto důvodu zde probíhaly usilovné zmáhací práce, které se měly pokusit 

učinit je provozuschopné.  

 

Obrázek 8: Odklizové práce na těžní jámě III (Majer, 1984) 

Vodní jámu se povedlo zprovoznit až 4. ledna v 3:30 hodin ráno a byly tudy vyvá-

ženi další zahynulí havíři. Záchranářům se také podařilo proniknout až do těžní jámy a také 

odtud bylo vyproštěno několik obětí. Těžní jáma, výbuchem poničená nejvíc, však 
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z povrchu zůstala stále nedostupná. Nedařilo se také odizolovat obvod jam, protože v čer-

pací stanici stále zuřil rozsáhlý požár a ten nebylo čím hasit, protože požární vodovod byl 

zničen a tedy bez vody, navíc čerpací stanice byla bez elektřiny a tedy nepoužitelná. Po 

půlnoci z 3. na 4. ledna sfáraly čety elektrikářů, kteří se měli pokusit obnovit přerušené 

elektrické vedení. Kvůli vlastní bezpečnosti se však nemohli pobořeným dolem dostat dál 

a museli se vrátit. (Makarius, 2008)  

V této době byl již v dole absorbován z větší části vzdušný kyslík a ovzduší se stalo 

nehořlavé. Tato situace tak umožnila záchranářům provizorně opravit poničené zařízení 

jámy Nelson III a záchranné čety tak mohly v dýchacích přístrojích sjet do dolu. Tady je 

ale čekal pouze otřesný pohled na zmrzačená těla kolegů a byly zde provedeny pokusy 

uzavřít chodby, ve kterých stále zuřil požár. Narušení větrního systému však vedlo k tomu, 

že jakmile byl ventilací k provaleným ohňům opět přiveden vzduch, docházelo k recidivě. 

Vždy, když koncentrace požárních zplodin dosáhla 5-6 %, následovaly další detonace a tím 

byly jen dále ohrožovány životy záchranářů a bylo čím dál víc jasné, že v dole už nemohl 

nikdo další zůstat naživu. Jediným řešením vzniklé situace se tak ukazovalo uzavření všech 

jam dolu Nelson na ohlubních, a tím docílit izolace podzemí od vzdušného kyslíku a za-

mezit tak tvorbě explozivní směsi. Všechny předchozí pokusy o uzavření dílcích úseků 

v dole se totiž ukázaly neúčinné a navíc při dalších explozích došlo u devíti záchranářů 

k zraněním, která vyžadovala zásah lékaře. Z tohoto důvodu byly v 10 hodin dopoledne 

dne 4. ledna 1934 všechny záchranné pokusy skončeny a dne 5. ledna 1934 předseda vy-

šetřující havarijní komise, jmenované krátce po nehodě ministerstvem veřejných prací spo-

lu s  Revírním báňským úřadem v Mostě, Ing. Karlík, vydal příkaz k uzavření jam z po-

vrchu.  

Důl byl úplně uzavřen 6. ledna v 10:18 hodin, umlkl a stal se masovým hrobem 

142  havířů, z toho jedné ženy a osmi báňských dozorců. Zbylí pracovníci byli přeřazeni na 

sousední doly a závodní dolu Ing. Beisser, inženýři Krpata, Bambas a Blahník, naddůlní 

Neid spolu s důlním Kutinou byli vzati do vyšetřovací vazby. (Ing. Bohumil Bambas byl 

vedoucím záchranné stanice). (Funiok, 2006) 

4.2 Zmáhací práce 

Sedm týdnů po neštěstí bylo vydáno úřední povolení báňské správy k postupnému 

otevření a zpřístupnění dolu a k zahájení zmáhacích vyprošťovacích prací. Tyto práce vy-
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žadovaly neobyčejnou odvahu a značnou psychickou odolnost všech zasahujících. Dne  

22. března 1934 byla otevřena jáma č. IV a vodní jáma. Po ověření stavu a složení důlních 

větrů, což bylo provedeno spuštěním sichrovky a živé myšky v klícce do podzemí, sfárala 

kolem 9. hodiny ranní do dolu první záchranářská četa.  

 

Obrázek 9: Zmáhání závalů a hledání obětí. (Majer, 1984) 

Při následných zmáhacích pracích se v prvních třech dnech podařilo zpřístupnit 

chodbu k těžní jámě, do čerpací stanice a k výdušné jámě č. IV. Od 22. června 1934 byly 

započaty zmáhací práce i v oblasti jam č. VIII a IX, aby z nich mohlo být následně zpří-

stupněno západní území v revíru Salesius, které bylo jedním z míst, kde se mohlo nalézat 

možné ohnisko iniciace prvotní exploze. Při otvírce revíru Salesius dne 28. června 1934 

nahromaděné plyny vyrazily zděný uzávěr nad ohlubní a zahynuli zde další dva záchranáři.  

Vyprošťování obětí pokračovalo až do 23. února 1938, kdy se podařilo vyprostit 

posledního havíře, dvě těla nebyla identifikována a důlní Müller se třemi dalšími havíři 

nebyl nikdy nalezen. (Funiok, 2006) 

4.3 Následky havárie 

Strašlivé následky havárie lze nejlépe vyčíst z ohledacích protokolů vyproštěných 

obětí. S ohledem na stav jejich tělesných ostatků v době, kdy se je konečně podařilo vy-

prostit, se už bohužel u většiny z nich nepodařilo přesně určit, kteří postižení zemřeli na 

následky tlakové vlny způsobené výbuchem a kteří zemřeli později následkem otravy kys-

ličníkem uhelnatým z povýbuchových zplodin. U těch, které se podařilo vyprostit jako 

první, byly zjištěny rozsáhlé zlomeniny, rozdrcené lebeční kosti, zdeformované klouby 
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i jiné části jejich těl, některá těla byla výbuchem doslova roztrhána na kusy, u dalších byly 

zjištěny rozsáhlé popáleniny a některá těla byla úplně zuhelnatělá.  

 

Obrázek 10: Ostatky obětí nalezené roku 1935 (Majer, 1984) 

Poškození dolu způsobené výbuchem 3. ledna 1934 bylo tak rozměrné, že těžba zde 

mohla být obnovena až roku 1941. Velmi poničené byly budovy obou jam Nelson III, ob-

zvláště jeho těžní jáma. Podzemní prostory byly výbuchem zcela zdemolovány. Trosky 

zapříčinily na mnoha místech naprosto neprostupné závaly a zátarasy.  

 

Obrázek 11: Neprostupné závaly a zátarasy (Makarius, 2008) 

Asanační práce na dole trvaly téměř deset let a byly definitivně dokončeny až roku 

1944, ale ještě v roce 1999, konkrétně 20. května, se blízkosti železniční stanice v Oseku 

pod náspem místní silnice propadl záklop výdušné jámy č. VII. To bylo zatím naposledy, 

co o sobě dalo Nelsonské podzemí vědět. 



Jan Hakel: 80 let od havárie na Dole Nelson 

 

2015 21 

 

5 Příčiny vzniku havárie 

Vyšetřování příčin vzniku havárie bylo zahájeno již v den katastrofy a trvalo od 

roku 1934, kdy proběhly první výslechy svědků, ale o situaci v dole se toho příliš nevědě-

lo, až do roku 1938, kdy už byl takřka celý důl přístupný. Během přípravy soudního líčení 

vyslechli vyšetřovatelé více než stovku svědků a k vyšetřování byli přizváni také špičkoví 

znalci montanistiky. Vedením vyšetřovací komise byl jmenován tehdejší báňský rada  

Ing. JUDr. Voleník, v komisi byli také zastoupeni vyšetřovatelé jmenovaní ministerstvem 

veřejných prací, báňského hejtmanství, ministerstvem sociálních věcí, Mosteckou uhelnou 

společností, další znalci v oboru a také zástupci politické správy duchcovského okresu. 

Čestné místo ve vyšetřovací komisy zaujímal také rektor Báňské akademie (pozdější Vy-

soká škola báňská) v Příbrami, profesor Parma. (Funiok, 2006) 

V průběhu šetření bylo shledáno, že důl byl postižen častými a početnými zápary 

a ohni v revírech Úpadním a Salesiově, a že Nelsonské uhlí má značný sklon k tvoření 

uhelného prachu. Analýzou všech stop po explozi, zkoumáním doprovodných projevů vý-

buchu, pozorováním rozsahu škod a s přihlédnutím k chemickým rozborům uhlí, došli bán-

ští experti k závěru, že osudový výbuch byl zapříčiněn výbuchem uhelného prachu. Otázka 

iniciace výbuchu byla rozebírána z různých pohledů. Znalci jako nejpravděpodobnější pří-

činu určili „výbuch požárních plynů na ohništi obnaženého požářiště nebo otevřené lampě 

acetylénové“.  (Funiok, 2006). Skutečná příčina výbuchu však nebyla nikdy objasněna. 

Znalci se neshodli ani v určení místa, kde výbuch vznikl. Prvotní domněnka odborníků, že 

se tak stalo v revíru Salesius, byla vyloučena, protože účinky tlakové vlny mířily směrem 

do tohoto revíru. Jako nejvíce pravděpodobné místo iniciace exploze bylo nakonec ozna-

čeno zmáhání rozsáhlého požáru za zdí tzv. rourové chodby v V. revíru. Těsně před explo-

zí zde totiž bylo řešeno prohořívání hráze č. 3076, které mohlo být v konečném důsledku 

příčinou zapálení směsi uhelného prachu a požárních plynů. Tyto teorie potvrzovaly tři 

ověřené skutečnosti: Zaprvé to byla zpráva hlídačů ohňů o zvýšené teplotě hráze a kouři 

v jejím okolí, která byla nahlášena 3. ledna 1934 v 14:44 hodin, zadruhé to bylo hlášení 

provozního inženýra o naléhavé potřebě postavit další hráz, které bylo podáno 3. ledna 

v 15:00 hodin, tedy pouhých 105 minut před výbuchem. Zatřetí  bylo potvrzeno, že v 15:40 

hodin sjel do dolu důlní Kauer, jehož úkolem bylo zajistit vybudování další hráze v této 

lokalitě. Jak se mu jeho úkol povedlo splnit, však není známo, neboť důlní Kauer zahynul 

při výbuchu. Z možných příčin iniciace exploze nelze úplně vyloučit ani možný nesprávný 
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způsob likvidace požáru vodou na jiném místě v dole, či další skutečnosti, které obvykle 

důlní požáry provázejí. 

V odpovědích na otázku, zda lze spatřovat příčiny havárie v nově zavedeném 

úsporném systému, se experti lišili nejvíc. Nový závodní dolu, který nastoupil do funkce 

v roce 1932, se musel vypořádávat s velmi nelehkými podmínkami. Jestliže chtěl vyhovět 

požadavkům vedení společnosti a eliminovat finanční ztráty dolu, musel uskutečnit celou 

řadu nepopulárních úsporných opatření. Velkou chybou však bylo, že tato opatření byla 

zaváděna na úkor bezpečnosti provozu. Z problematických rozhodnutí závodního lze zmí-

nit např. nařízení o snížení počtu směn na provádění údržby z 230 na 100, a to přesto, že 

Revírní báňský úřad v Mostě ve svém nařízení ze dne 26. prosince 1932 naopak nařizoval 

zvýšení počtu směn na provádění údržby a také zvýšení počtu hlídačů ohňů v dole Nelson 

na dvojnásobek. (Piruncík, 2014). Závodní dolu však tyto výzvy ignoroval. V průběhu vy-

šetřování bylo shledáno, že např. v revíru Stará jáma, v revíru č. V. a v Úpadním revíru 

nebyla na likvidaci prachu v prosinci 1933 nasazena žádná směna. V revíru Salesius I to 

bylo směn pouhých deset a v revíru Salesius II pouhé dvě směny za měsíc. Jak jednoznač-

ně vyplynulo z hodnocení vyšetřovatelů, závodnímu dolu se sice podařilo těmito úsporný-

mi opatřeními dosáhnout snížení nákladů o 30 až 40 korun na tunu uhlí, ale už jedna dese-

tina z této úspory, která by byla poskytnuta na zlepšení bezpečnosti práce v dole, mohla 

značně omezit riziko výbuchu. O tom, že s uhelným prachem je to na Nelsonu špatné vědě-

li dle svědeckých výpovědí i samotní pracovníci, ti se ale v době velké nezaměstnanosti 

z obav před případným propuštěním báli své nadřízené na tento problém upozornit. Žádný 

z vyslýchaných si navíc v té době neuvědomoval, jak moc velké hrozí nebezpečí. Všichni 

se velmi obávali pouze častých záparů. 

Závěrečná zpráva znalců Parmy a Ing. Čermáka z roku 1938 předložená soudu 

uvádí, že havárie nebyla zaviněna nikým, protože nebyly zjištěny okolnosti, které by na-

značovaly nedbalou údržbu jakkoli poškozených míst v dole. Oba experti shodně prohlási-

li, že uhelný prach na dole Nelson bude znamenat stálé nebezpečí, a zdůraznili nutnost 

provádět jeho odstraňování. K zamezení šíření výbuchu bylo doporučeno vybudovat v dole 

tzv. mokrá pásma, provádět důslednou likvidaci záparů a ohňů a oddělit od sebe větrně 

jednotlivé revíry. Znalci navíc ve své zprávě kritizovali zastaralé bezpečnostní předpisy 

z roku 1912, které zaostávaly nejen za prudkým rozvojem techniky, ale i za obdobnými 

předpisy platnými v té době v okolní Evropě. Jako reakce na Nelsonské neštěstí byla vydá-
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na řada nařízení, která měla zamezit vzniku podobné situace  v budoucnu, např. bylo naří-

zeno používání vodních přehrad na určených místech, tj. vodních protivýbuchových uzá-

věr, které mají za úkol zamezit šíření výbuchu. Jako důsledek nehody byl také realizován 

nový systém provádění báňské inspekce. Nový zákon o báňské inspekci z 19. října 1934 

navíc zavedl instituci tzv. dělnických báňských inspektorů, kteří nesměli být existenčně 

závislí na vedení dolu, na kterém prováděli kontrolu.  

  Vyšetřovací spis čítající 340 stran obsahoval stovky protokolů, velké množství 

map a tisíce fotografií pořízených při provádění asanačních prací na výbuchem zdemolo-

vaném dole, vyšetřovatelé nakonec obžalovali sedm důlních úředníků. Z průběhu vlastního 

soudního líčením, které probíhalo pravděpodobně v roce 1940, se však žádné záznamy 

nedochovaly. Renomovaný historik J. Majer (Majer, 1984) dokonce uvádí, že se žádný 

proces nekonal. Podle jiných pramenů byl závodnímu dolu Beisserovi uložen podmíněný 

trest. (Makarius, 2008) 
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6 Současná protivýbuchová opatření v dolech 

6.1 Obecně 

V úvodu této kapitoly je nutné nejprve připomenout podmínky vzniku výbuchového 

děje, kterými je současná existence čtyř faktorů: práškového materiálu, okysličovadla, ini-

ciačního zdroje a výbuchového prostoru.  

Vybuchovat může prakticky každý organický prach, protože každý prachový aero-

sol, který má dostačující obsahové procento uhlovodíků (které se uvolňují v podobě prcha-

vých látek), se stává výbušným. U  tohoto mraku zvířeného prachu může v okamžiku, kdy 

bude ohřátý na zápalnou teplotu, dojít k vznícení a následnému šíření plamene všemi smě-

ry. V tento okamžik je vzniklý oheň schopný změnit se ve výbuch. Za přítomnosti malého 

množství metanu pak může dojít k výbuchu velké intenzity. Dochází však i k rozsáhlým 

explozím bez přítomnosti metanu. 

Když uhelný prach obsahuje méně než 15 % těkavých látek (metan, vodík, CO, uh-

lovodíky), tak se tento prach považuje za výbušný slabě. Když má obsah prchavých látek 

větší než 15 %, pokládá se za silně výbušný prach. Zařazení dolů do kategorií podle stupně 

nebezpečí výbuchu uhelného prachu se řídí § 152 vyhlášky Českého báňského úřadu         

č. 22/1989 Sb.  

           Nejdůležitějším parametrem hodnocení rizika nebezpečí výbuchu uhelného prachu 

v dolech je hodnota spodní meze výbušnosti. Tato hodnota vyjadřuje nejnižší koncentraci 

prachu ve vzduchu schopnou podlehnout prudkému oxidačnímu – výbuchovému ději, 

(Lichý, 1997). Prach je maximálně výbušný při velikosti jeho částic přibližně 10 μm. Zá-

palná teplota černouhelného prachu se pohybuje v rozmezí 700 – 800 
o
C, u hnědouhelného 

prachu se pohybuje v rozmezí 380 – 400 
o
C. (Faster, 2000). Výbušnost uhelného prachu se 

zvyšuje na základě jeho jemnosti, a proto roste riziko výbuchu úměrně se vzdáleností od 

zdroje vývinu prachu. Dolní mez výbušnosti silně výbušného prachu je 11-15 g/m3, 

u uhelného prachu ostravského uhlí až 35-80 g/m3. Výskyt metanu ve směsi pak tuto hra-

nici snižuje. Např. při 2% obsahu metanu klesá výbušnost prachu na polovinu a při 2,5% 

metanu dále dolní mez výbušnosti klesá až na 3-5 g/m3. Tento fenomén však platí pouze 

do koncentrace metanu 4 %. (Lichý, 1997)  
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Hranici výbušnosti snižuje také vlhkost prachu. Např. při 30% obsahu vody se sni-

žuje spodní hranice výbušnosti až na mez nevýbušnosti. Při explozi jsou pokaždé vnímány 

dva zvukové projevy, první slyšitelná rána vzniká rozpínáním plynů a vzduchu, druhá pak 

stlačováním exhalací výbuchu při snížení jejich teploty. 

Všeobecně platí, že účelem všech opatření při práci s hořlavými prachy je zamezit 

výbuchu. K tomuto jsou navržena tzv. aktivní opatření. V situaci, kdy k výbuchu již došlo, 

je pak nutné omezit nebo zredukovat důsledky nastalého výbuchu. K tomuto účelu jsou 

navržena tzv. pasivní opatření.  

Základ všech protivýbuchových opatření však spočívá již v samotném návrhu kon-

strukce těžebních zařízení a potrubních tras, kde lze vhodným konstrukčním řešením vy-

loučit nebo podstatně omezit vznik nebezpečných koncentrací prachu.  

6.2 Aktivní opatření – protivýbuchová ochrana 

Mezi aktivní opatření (protivýbuchovou ochranu) používané dnes v českých dolech patří: 

- kontrola koncentrace prachu,  

- mechanické odstranění prachu (zabránění zvíření usazeného prachu),  

- inertizace inertním plynem (u nás nejčastěji pomocí dusíku), 

- inertizace inertním prachem, 

- smáčení vodou, 

- zneškodňování uhelného prachu chloridem vápenatým. 

        Kontrola koncentrace prachu musí být prováděna v souladu s požadavky platného 

báňského předpisu, kterým je vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb. (dále jen 

„vyhláška“), která v § 7 stanovuje povinnost provádět prohlídky pracovišť, kontrolovat 

dodržování příslušné provozní dokumentace, stav bezpečnostních zařízení v dole i koncen-

traci metanu v důlním ovzduší a stanovuje povinnost zařídit odstranění zjištěných závad. 

V § 83 pak stanovuje jedno z klíčových protivýbuchových opatření, kterým jsou velmi 

přísné požadavky na složení důlního ovzduší, které musí obsahovat objemově nejméně 

20 % kyslíku a dále jsou zde uvedeny max. povolené koncentrace plynných škodlivin 

a metanu v důlním ovzduší. Koncentrace metanu v důlním ovzduší těch důlních děl, ve 

kterých se zdržují nebo mohou zdržovat pracovníci, nesmí být větší než 1 %. Pouze v mís-
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tech, která jsou mimo účinný dosah větrního proudu, je dovolena místní koncentrace meta-

nu do 2 %, musí však být provedena nezbytná opatření k odstranění tohoto stavu. 

V návazných § 109, 109a, 110 jsou pak ve vyhlášce stanoveny požadavky na způsob 

a četnost provádění kontrol složení důlního ovzduší. Zjistí-li se překročení stanovených 

koncentrací metanu, kysličníku uhličitého nebo kysličníku uhelnatého, musí být zjištěna 

příčina zvýšeného výskytu a provedena vhodná bezpečnostní opatření.  Hodnoty koncent-

rací metanu a kysličníku uhelnatého zjišťované kontinuálními analyzátory musí být vyve-

deny na jedno místo a záznamy o koncentracích musí být uchovávány nejméně po dobu 

1roku. Měření objemového průtoku, teploty a relativní vlhkosti důlních větrů je nutno pro-

vádět v plynujícím dole nejméně jednou za měsíc, v neplynujícím dole nejméně jednou za 

3 měsíce. V těchto místech musí být zároveň odebírány vzorky důlního ovzduší a provede-

ny jejich technické rozbory na kyslík, metan a kysličníky uhelnatý a uhličitý. 

Mechanické odstranění prachu prováděné z důvodu zabránění zvíření usazeného 

prachu se musí řídit opatřeními stanovenými v § 153 vyhlášky, které nařizuje používat 

vhodné a dostupné technické prostředky a opatření k tomu, aby se co nejvíce omezil vznik 

uhelného prachu a jeho pronikání do jiných důlních děl. Jáma, ve které je skipové zařízení 

pro dopravu uhlí, se nesmí používat jako vtažná. Uhelný prach musí být pravidelně odstra-

ňován, a to i když ztratil pro svoji vlhkost schopnost rozvíření. Lhůty pro odstraňování 

uhelného prachu určí organizace podle intenzity vývinu prachu. 

         Inertizace inertním plynem se v podmínkách našich dolů používá jednak pro pre-

ventivní inertizaci, kdy se dosahuje cílové koncentrace O2 = 10 %, dále pro inertizaci 

k potlačování samovznícení, kdy je cílová koncentrace O2 = 5 %, a represivní inertizaci, 

kdy je cílová koncentrace O2 = 0 %. Nejčastěji se využívá dusíku. Pro potřeby preventivní 

inertizace se dusík napouští do závalových prostor, které zatím ještě nevykazují příznaky 

samovznícení, a kdy se teplota uhelného materiálu v závalu shoduje s teplotou okolních 

hornin. Účelem preventivní inertizace je v co možná největší ploše závalu dosáhnout bez-

pečnou koncentraci kyslíku v takové úrovni, aby nedošlo k samovznícení, (Adamus, 1999). 

V aplikacích, ve kterých hodláme dusík použít pro účely represivní inertizace (hašení důl-

ního požáru), je požadována cílová koncentrace O2 blížící se 0 %. Z dosavadní praxe při 

využívání dusíku pro záměry represivní inertizace v dolech se ukazuje, že uzavíraný 

prostor požářiště je účelné nasytit plynným dusíkem na 1,2 násobek. Pro účely represivní 

inertizace lze použít také CO2, kterého postačuje 0,8 násobek. (Adamus, 1999)     
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Inertizace inertním prachem (poprašování podle §154 vyhlášky) se používá tam, 

kde není použito jiného povoleného způsobu zneškodňování. Poprašovat se musí tak, aby 

obsah hořlavých látek ve směsi inertního a uhelného prachu nepřesáhl 20 %. V důlních 

dílech, kde je ve větrním proudu povolena zvýšená koncentrace metanu nad 1 %, se musí 

poprašovat tak, aby obsah hořlavých látek ve směsi inertního a uhelného prachu nepřesáhl 

15 %. Poprašování musí být ihned obnoveno, jestliže prachová směs podle rozboru vzorku 

směsi obsahuje větší podíl hořlavých látek než je stanoveno nebo při zjištění, že se na po-

prášených místech usadila viditelná souvislá vrstva uhelného prachu. Směs inertního 

a uhelného prachu musí být pravidelně zkoušena a kontrolována a odebírané vzorky nesmí 

být ovlivněny vodou použitou při např. zkrápění. Zásoba prachu musí vystačit nejméně na 

jeden týden a musí být uchováván na vhodných suchých místech v blízkosti míst upotřebe-

ní. Místo uložení a množství inertního prachu si určí sama organizace. Jako inertního pra-

chu mohou být používány vápencové prachy, které nesmí obsahovat volný kysličník kře-

mičitý v množství přes 3 % ani jiné fibroplastické nebo toxické látky. Použitý prach si 

v dole musí zachovat rozviřitelnost a schopnost se udržet po delší dobu ve vznosu. 

Smáčení prachu vodou (podle §158 vyhlášky). Tento způsob zneškodňování 

uhelného prachu je dovolen tam, kde je hlavně z hlediska tepelně vlhkostních podmínek 

uspokojivě účinný. Pro tento účel lze použít jen vodu z důlního požárního vodovodu. Prach 

musí být smáčen po celém obvodu a po celé délce používaných důlních děl, kromě jam, 

komínů, vrtů, zásobníků, porubů a dobývek, a to v takové míře, aby nemohlo dojít k jeho 

rozvíření. Organizace určí lhůty smáčení uhelného prachu v jednotlivých důlních dílech. 

Při smáčení se musí dbát, aby nebyla smáčena elektrická zařízení. Vhodnými opatřeními 

musí být zajištěno, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. 

Zneškodňování uhelného prachu chloridem vápenatým (podle § 158 vyhlášky). 

Tento způsob zneškodňování uhelného prachu je dovolen jen v suchých důlních dílech. Při 

posypávání musí být elektrická zařízení chráněna zakrytím. 

6.3 Pasivní opatření – protivýbuchové uzávěry  

Jako jedno ze základních pasivních opatření sloužících k zabránění přenosu vý-

buchu uhelného prachu v důlních dílech, se budují tzv. protivýbuchové uzávěry. Tyto 

zařízení se konstruují buď jako prachové nebo jako vodní (druh používaných protivý-

buchových uzávěr určí organizace) a rozdělit je lze na hlavní, vedlejší a dělené. Jedná se 
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o soustavu koryt nebo vaků naplněných vodou (prachem) a umístěných v horní části důlní-

ho díla. Tyto vaky (korýtka) jsou tlakovou vlnou výbuchu převržena nebo roztržena 

a vodní (prachová) clona hasební látky utlumí povýbuchový plamen a zamezí jeho přene-

sení do dalších částí dolu. 

Jejich provedení a umístění v dole musí odpovídat platnému báňskému předpisu, tj. 

opět vyhlášce č. 22/1989 Sb. § 160 až 165 a dále musí splňovat požadavky návazné vy-

hlášky Českého báňského úřadu č. 10/1994 Sb.  

Protivýbuchové uzávěry vodní.  Korýtka a vaky pro stavbu vodních uzávěr musí 

být vyrobeny z plastů, musí mít dostatečnou pevnost, nesmí podporovat šíření požáru ani 

být příčinou vzniku výbuchu od statické elektřiny, musí mít stabilní tvar a musí v případě 

výbuchu zajistit uvolnění vody způsobem a v čase, který vytvoří účinný hasicí efekt. Na 

korýtku a vaku musí být výrobcem označen jeho užitný objem a výška hladiny odpovídají-

cí tomuto objemu. Výška hladiny v korýtku a vaku musí být kontrolovatelná, u korýtka 

musí být kontrolovatelná bez odstranění poklopu korýtka. Vodní uzávěra může být posta-

vena buď jen z korýtek, nebo jen z vaků. Korýtka i vaky vodní uzávěry musí být naplněny 

nejméně takovým objemem vody, který odpovídá příslušnému znaku na korýtku nebo va-

ku. Pro omezení odpařování vody z korýtka musí být použit poklop. (vyhláška ČBÚ 

č. 10/1994 Sb.) 

 

            Obrázek 12: Umístění korýtek vodní PVU (vyhláška ČBÚ č. 10/1994Sb.)             

Korýtka a vaky vodní uzávěry se v průřezu důlního díla ukládají nebo zavěšují na 

přehradách a musí při průřezu důlního díla do 15 metrů čtverečních krýt nejméně 50 % 

největší šířky světlého průřezu (u větších průřezů musí vykrýt nejméně 60 % největší šířky 
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světlého průřezu). K vykrytí volných prostorů, zejména na bocích důlního díla, se použije 

korýtek uložených na nosičích.  

Korýtka nebo vaky vodní uzávěry se umísťují tak, aby se nedotýkaly výztuže, vý-

stroje, boku důlního díla, a ani sebe navzájem. Součet mezer nesmí být větší než 1,8 m, 

přičemž žádná mezera mezi korýtkem nebo vakem a bokem důlního díla nesmí být větší 

než 1,2 m a mezi dvěma korýtky nebo vaky než 1,5 m.   

 

               Obrázek 13: Schéma umístění vakové PVU (vyhláška ČBÚ č.10/1994Sb.) 

Dna korýtek umístěných na nosné konstrukci a spodní rohy zavěšeného vaku nesmí 

být nad počvou výše než 2,6 m. Korýtko ani vak nesmí žádnou částí zasahovat do průřezu 

pro chůzi a dopravu.  Pokud je vzdálenost mezi spodní větví důlního pásového dopravníku 

a počvou větší než 0,75 m, musí být v tomto prostoru v místě každé přehrady umístěno 

nejméně jedno korýtko nebo vak naplněné vodou o objemu alespoň 40 l. Objem vody 

v tomto korýtku nebo vaku se nezapočítává do celkového objemu vody ve vodní uzávěře. 

(vyhláška ČBÚ č. 10/1994 Sb.) 

Vodní uzávěra soustředěná se skládá z potřebného počtu přehrad, ve kterých jsou 

umístěna korýtka nebo vaky naplněné vodou. Objem vody ve vodní uzávěře soustředěné se 

stanoví tak, aby připadalo nejméně 200 l na každý m
2
 průměrného průřezu důlního díla, 

v němž je tato uzávěra umístěna. Průměrný průřez se vypočítá jako průměr ze světlého 

průřezu měřeného uprostřed této uzávěry a na obou koncích navazujících úseků. Sousedící 

přehrady se umísťují tak, aby vzdálenost mezi korýtky a vaky na sousedních přehradách 

byla 1,2 m až 3 m. Celková délka vodní uzávěry soustředěné musí být nejméně 20 m. Cel-

kový objem vody ve vodní uzávěře soustředěné musí být rovnoměrně rozdělen po délce 

této uzávěry tak, aby připadalo nejméně 5 l vody na každý m
3
 objemu úseku důlního díla, 

v němž je tato uzávěra postavena. (vyhláška ČBÚ č. 10/1994 Sb.) 
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Vodní uzávěra dělená se skládá ze skupin přehrad s korýtky nebo vaky, které jsou 

rozmístěny průběžně v důlním díle. Vzdálenost mezi sousedními přehradami jedné skupiny 

musí být alespoň 1,2 m, avšak skupina přehrad smí být v důlním díle rozmístěna v délce 

nejvíce 4 m. Vzdálenost mezi skupinami přehrad může být nejvíce 30 m, při profilu důlní-

ho díla do 10 m
2
 nejvíce 50 m. Ve skupině přehrad musí být alespoň takový objem vody 

v litrech, kolik činí objem důlního díla v m
3
 k sousední skupině přehrad. Výpočet se pro-

vede pro úseky v obou směrech od skupiny přehrad a podle vyšší hodnoty se určí objem 

vody ve skupině přehrad. Nejmenší objem vody ve vodní uzávěře dělené musí být nejméně 

200 l na každý m
2
 průměrného světlého průřezu důlního díla, v němž je dělená uzávěra 

postavena. Průměrný průřez se vypočítá jako aritmetický průměr ze světlého průřezu mě-

řeného uprostřed a na koncích dělené uzávěry. (vyhláška ČBÚ č. 10/1994 Sb.)  

Prachová uzávěra se staví jako uzávěra soustředěná. Její celková délka nesmí být 

menší než 40 m. Vzdálenost mezi jednotlivými přehradami je 1,5 m až 2 m. Jen výjimečně 

tam, kde poměry nedovolují dodržení této vzdálenosti, může být tato vzdálenost zkrácena 

na 1 m. Přehrady prachové uzávěry se umísťují v horní třetině světlého průřezu důlního 

díla, přičemž musí každá přehrada krýt alespoň 65 % maximální šířky světlého průřezu 

důlního díla. První a poslední 2 až 3 přehrady se budují jako lehké (o šířce 35 cm), ostatní 

jsou těžké (o šířce 50 cm). Stejně se postupuje, je-li prachová uzávěra zhotovena z dvoji-

tých přehrad. (vyhláška ČBÚ č. 10/1994 Sb.) 

 

               Obrázek 14: Schéma lehké prachové PVÚ (vyhláška ČBÚ 10/1994 Sb.) 

Množství inertního prachu v prachových uzávěrách se musí stanovit tak, aby 

u hlavních uzávěr připadlo 400 kg na každý m
2
 průměrného průřezu důlního díla. Prachové 

protivýbuchové uzávěry se nesmí zřizovat v místech, kde stéká voda ze stropu, v blízkosti 
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křižovatek, ostrých zatáček a v úsecích důlních děl s většími změnami průřezu. Každá pra-

chová uzávěra se skládá z jednotlivých přehrad, na nichž je umístěn inertní prach. Kon-

strukce přehrad musí zajišťovat nejen převržení přehrad výbuchem, ale také jejich dosta-

tečnou stabilitu proti nárazům při trhací práci, dopravě atd. (vyhláška ČBÚ č. 10/1994 Sb.) 

Prachová uzávěra se skládá z těchto částí:  

1. nosné podstavce – dřevěné hranoly upevněné nehybně na výztuž důlního díla. Každá 

přehrada musí mít samostatné podstavce,  

2. příčné nosníky – zpravidla hranoly nebo fošny položené na nosné podstavce v patřičné 

vzdálenosti od sebe kolmo k ose důlního díla. Jako nosníků se nesmí používat kolejnic, 

vyrovnaných oblouků ocelové výztuže a podobně,  

3. destičky – jsou volně položené na příčné nosníky; tvoří stůl přehrady pro navršení Inert-

ního prachu. Destičky o šířce max. 20 cm se kladou volně vedle sebe napříč k nosníkům 

(nesmí do sebe zapadat), aby prach nebyl shozen jako celek, ale rozmetán. Destičky mají 

přečnívat na každou stranu nosníků u lehkých přehrad o 8 cm, u těžkých přehrad 13 cm. 

(vyhláška ČBÚ č. 10/1994 Sb.) 

6.4 Pasivní opatření – výbuchuvzdorné hrázové objekty 

Dalším využívaným protivýbuchovým pasivním opatřením v důlních dílech je bu-

dování průchozích výbuchuvzdorných hrázových objektů. Jedná se o vytvoření proti-

výbuchové izolace větrních oblastí dolů s možností regulace množství větrů, při současném 

zachování dopravních cest materiálu, důlní techniky, těživa a pracovníků. V případě vzni-

ku havarijní situace musí tyto objekty odolat předpokládanému výbuchovému tlaku o veli-

kosti 0,5 MPa (pro objekt hrázových dveří určený k izolaci větrních proudů uvnitř větrní 

oblasti a dále pro uzavírací hráz určenou k uzavírání opuštěných důlních děl a stařin bez 

nebezpečí samovznícení uhlí) nebo 1 MPa (pro objekt hrázových dveří určený k izolaci 

jednotlivých větrních oblastí, pro uzavírací hráz určenou k uzavírání důlních děl a stařin 

s nebezpečím samovznícení uhlí a pro hrázové objekty, které při povolování hornické čin-

nosti určí obvodní báňský úřad). Současně musí tyto objekty zabránit přenosu možného 

výbuchu do ostatních důlních děl. Tyto objekty jsou dále osazovány jednotlivými vý-

buchuvzdornými zařízeními. Mezi tato zařízení, která jsou zabudována nebo zavěšena do 

hrázových objektů, patří hrázové dveře, hrázové lutny, hrázové průvětrníky, průchody pro 
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pásový dopravník a účelová potrubí. Požadavky na provedení a stavbu těchto objektů 

a zařízení stanoví vyhláška Českého báňského úřadu č. 4/1994 Sb. v platném znění. Tato 

vyhláška podrobně upravuje způsob projektování, výroby a zřizování větrních a hrázových 

objektů na uhelných dolech. Určuje také technické a bezpečnostní požadavky na tyto ob-

jekty a na jejich vybavení. 

Podle konstrukce a druhu použitého materiálu lze uzavírací hráze rozdělit na: 

a) zděné z cihel nebo tvárnic, 

b) plavené popílkové nebo popílkocementové, 

c) z rychletuhnoucích nebo jiných speciálních hmot, 

d) betonové, 

e) kombinované. 

Zděné uzavírací hráze se staví z plných cihel nebo betonových či škvárobetono-

vých tvárnic o minimální pevnosti v tlaku 20 MPa na maltu cementovou nebo vápenoce-

mentovou o minimální pevnosti v tlaku 10 MPa. Hráz musí být vždy ukotvena do záseku 

po celém obvodu důlního díla. Klínový nebo obdélníkový zásek se zřizuje na neporušenou 

horninu nebo uhelný pilíř. Hloubka záseku se stanoví s ohledem na pevnost horniny v mís-

tě zapuštění, nejméně však 50 cm. Zdivo hráze musí navazovat na základy v počvě důlního 

díla nebo pevnou horninu. Celý obrys záseku je nutno opláchnout vodou a pokropit cemen-

tovým mlékem. Schéma hráze je na obrázku č. 15. (§ 16, vyhláška ČBÚ č. 4/1994 Sb.) 

 

Obrázek 15: Schéma zděné uzavírací hráze (vyhláška ČBÚ č.4/1994Sb.) 

Plavené uzavírací hráze se budují ze směsi popílku a vody, případně směsi popíl-

ku, vody a cementu; hmotnostní poměr popílku a cementu je 4 : 1 až 1 : 1, nebo jiných 

materiálů, pokud byly odzkoušeny na odolnost hráze proti výbuchu. Plavené uzavírací hrá-
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ze se zřizují zaplavováním prostoru důlního díla plavicí směsí mezi dvojicí filtračních pe-

ření s tím, že tloušťka uzávěry se měří pod stropem důlního díla. Plavenou popílkovou hráz 

lze považovat za výbuchuvzdornou nejdříve za 2 měsíce po dokončení její stavby. Schéma 

plavené hráze je na obrázku č. 16  ( 1 - čelní peření, 2 - zadní peření, 3 - kontrolní potrubí, 

4 - plavicí potrubí, 5 - výlom ve stropu, 6 – průlez, 7 - odběrové potrubí, 8 - odvodňovací 

potrubí, 9 - zásek po obvodu důlního díla. (§ 17, vyhláška ČBÚ č. 4/1994 Sb.) 

 

   Obrázek 16: Schéma popílkocementové uzavírací hráze (vyhláška ČBÚ č.4/1994Sb.) 

Uzavírací hráze z rychletuhnoucích a speciálních hmot se zhotovují ze sádry 

nebo jiných materiálů, pokud byly odzkoušeny na odolnost hráze proti výbuchu. Sádra je 

dopravována do prostoru mezi dvojicí opěrných peření pomocí tzv. sádrovacího agregátu. 

Pevnost tohoto typu hráze se určuje na základě předchozích laboratorních zkoušek pro jed-

notlivé hmoty. (§ 18, vyhláška ČBÚ č. 4/1994 Sb.) 

Betonové uzavírací hráze se staví z monolitického betonu třídy minimálně B 15. 

Pevnost těchto hrází se určuje po 28 dnech tuhnutí použitého betonu a místo opěrného pe-

ření zde lze použít zděné příčky. (§ 19, vyhláška ČBÚ č. 4/1994 Sb.) 

Pytlové uzavírací hráze lze v dole použít při zdolávání havárie pro rychlé, vý-

buchuvzdorné a těsné uzavření ohroženého prostoru. Pytle musí být naplněné ze dvou tře-

tin jemnozrnným pískem (dále jen "písek") nebo popílkem. Hmotnost naplněného pytle 

musí být max. 22 kg. Hráz se staví volným pokládáním pytlů od zadního čela hráze stup-

ňovitě tak, aby pytle byly mezi sebou provázány. Mezery mezi pytli a dutiny u boků důlní-

ho díla a okolo potrubí nebo hrázových luten se zaplňují pískem. Hráz musí být po dokon-

čení zajištěna vzpěrnou konstrukcí, ta se buduje z pevně vzepřených stojek přitlačených na 

čelo hráze příčnými podvlaky. Podvlaky se rozpínají proti stropu a počvě nebo proti bo-

kům důlního díla vzpěrami. (§ 20a, vyhláška ČBÚ č. 4/1994 Sb.) 
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Závěr 

Od Nelsonské katastrofy uplynulo v lednu 2014 již dlouhých osmdesát let. S ohle-

dem na svůj rozsah, velkou náročnost zmáhání následků havárie a dodnes nejasnou příčinu 

jejího vzniku je však natolik poučná, že stojí za to si ji i po tolika letech připomenout 

a  vzít si z ní ponaučení a varování i v dnešní době, a to nejen pro práci v dolech. Je potře-

ba mít neustále na paměti, že hornictví je násilný zásah člověka do přírody, protože hor-

nickou činností je narušován přirozený horninový masív. 

 Vývoj důlní techniky, a samozřejmě také prostředků bezpečnostních, se odrazil 

v tomto průmyslovém odvětví nejen v oblasti těžební výkonnosti, nýbrž i ve snížení fyzic-

ké námahy havířů. Nezpochybnitelný je význam rozvoje bezpečnostní techniky, jako jsou 

dýchací přístroje, sebezáchranné přístroje, analyzátory, prostředky signalizace a prevence 

průtrží, důlních otřesů, endogenních požárů, stejně jako prostředků zdolávání důlních po-

žárů, a to zejména možnost inertizace dusíkem, nové odolnější výbuchovzdoné hráze 

a  samozřejmě také prostředky pro záchranu postižených. Součastně aplikovaná protivý-

buchová opatření včetně zásadního omezení přípustného množství metanu a dalších nebez-

pečných plynů v důlním ovzduší, přísné požadavky na četnost prováděných kontrol a mě-

ření složení důlního ovzduší, přísné legislativně ošetřené požadavky na kvalitu provedení 

protivýbuchových uzávěr i výbuchuvzdorných hrázových objektů značně zvýšili bezpeč-

nost práce v současných dolech. Je si však třeba neustále uvědomovat, že každá nová sou-

část modernizace dolu s sebou vždy přinese do báňského provozu další nová rizika. 

Přehled událostí, které se odehrály při důlní havárii na dole Nelson a které jsem 

shrnul v této práci, jsou ukázkou toho, jaké hrozby jsou spojeny s exploatací uhelných loži-

sek, ale hlavně toho, jaké mohou být následky nedodržování zásad bezpečné práce a nere-

spektování bezpečnostních předpisů a přírodních zákonitostí. 
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