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Anotace  

Bakalářská  práce na téma: „Specifika hašení požárů v podzemí“ je rozdělena do 

sedmi částí. 

V první části popisuji zadanou problematiku v čem je specifická a odlišná od ostatních 

havárií a požárů. 

V druhé části se zabývám postupy při likvidacích důlních požárů a následných 

haváriích. 

Ve třetí části popisuji současný stav při likvidaci důlních požárů a následných 

haváriích. 

Ve čtvrté části se seznámíme s legislativou platnou v podzemí. Zmiňuji zde „Vyhlášku 

ČBU č.447/2001 Sb., ze dne 3. prosince 2001, o báňské záchranné službě, ve znění vyhlášky 

č.87/2006 Sb., ze dne 10. března 2006“ a také „Vyhlášku ČBU ze dne 21. ledna 2002 o 

zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu“. 

Pátá část řeší zásady organizace represivního zásahu v dole. Řešíme zde organizační 

postupy při zdolávání důlních havárií nebo požárů. 

Šestá část nás seznamuje s novými hasebními látkami, které se objevují v dnešní době 

na světových trzích. Také se zde zabývám možným použitím v podzemí. 

Sedmá část obsahuje návrhy využití nových hasebních látek a technologií v podzemí. 

 

 

           Klíčová slova: záchranář, podzemí, báňská služba, báňské záchranářství. 
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Annotation 

 

Bachelor work themed: „Specificity of the fire extinguishing in the 

underground" is divided into the seven parts. 

In forepart I describe engaged problematic what is the specific and the 

difference from the others breakdowns and fires. 

In the second part I deal with routes at liquidations in the underground fires 

following breakdowns. 

In the third part I describe the present state of the  liquidation underground´s 

fires and following breakdowns. 

In the fourth part we get to know the legislature valid in the underground.  I 

allude here „Public Notice CBU No.447/2001 Sb., from the day the 3rd December 

2001, about mining rescue service, in a word of public notice No.87/2006 Sb., from  

the day the 10th March 2006" as well as „Public Notice CBU from the day the 21th 

January 2002 about negotiation of breakdowns in mines and at oil and gas 

extraction". 

The fifth part deal with theses of organization of repressive interference in the  

underground.  We solve here the organizational´s routes at negotiation mine 

breakdowns or fires. 

The sixth part acquaint us with the new fire materials that occur nowadays on 

world's markets.  I also  deal here with possible using in the underground. 

The seventh part includes suggestions usage new fires materials and 

underground´s technology. 

 

     Key words: rescuer, underground, mining service, mining rescue service. 
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1. Úvod 

 

V této zemi se na likvidaci požárů podílí mnoho složek integrovaného záchranného 

systému. Je třeba stanovit, která ze složek a za jakých podmínek je schopna zasahovat u 

daného požáru. Je rozdíl jestli se požár nachází na povrchu zemském nebo v podzemí. Každý 

požár je totiž něčím odlišný od ostatních. Jiné podmínky panují na povrchu a jiné v podzemí. 

Musíme si uvědomit, že zadaná problematika je velmi obsáhlá. Požáry v podzemí se 

od požáru na povrchu liší v mnohých aspektech. Měli bychom se zde seznámit se základními 

odlišnostmi při likvidacích požárů a havárií. Je třeba si uvědomit, že postupy při likvidaci 

havárií respektive důlních požárů jsou zcela odlišné od postupů na povrchu. Také je důležité 

si uvědomit, že složky integrovaného záchranného systému zasahující v podzemí se řídí 

jinými zákony, než složky zasahující na povrchu. Jakým způsobem postupovat při likvidaci 

požáru jednak na povrchu, jednak v podzemí a jaké látky se používají k likvidaci daných 

požárů. Této oblasti musíme věnovat největší pozornost. V dnešní době se na trhu objevuje 

velké množství nových hasebních látek. Tím se nám naskýtají obrovské možnosti jak s požáry 

bojovat. Aby byl zásah co možná nejúčinnější, ale taky výhodný po ekonomické stránce a 

v neposlední řadě co nejšetrnější k životnímu prostředí. 

Snahou autora této práce je seznámit čtenáře se základními specifiky při zdolávání 

havárií a požáru v podzemí. Zhodnotit současný stav požární prevence a represe při zdolávání  

důlních požárů. Navrhnou využití nových hasebních látek při represivních zásazích 

v podzemí. V současné době se objevuje spoustu nových hasebních látek, které se už 

využívají při represivní likvidaci havárií a požáru na povrchu. 

 

 

2.  Popis zadané problematiky 

 2.1 Specifika hašení požárů v dole 

 

Všechny způsoby hašení různých druhů požárů mají za cíl zabránit nebo omezit 

přístup kyslíku k hořící hmotě a vyvolat její ochlazení na teplotu nižší, než je teplota potřebná 

k udržení hoření. Potud jsou základní principy hašení společné pro povrch i důl. Zdolávání 

požárů v dole má však mnohé odlišnosti a výrazná specifika. 
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Taktika záchranářských prací je při hašení důlních požárů velmi rozmanitá. To je dáno 

nejen rozdílností průběhu důlních požárů v jednotlivých stadiích, ale zejména různými 

důlními podmínkami, a to nejen v jednotlivých revírech, ale také v každém důlním závodě 

téhož revíru. 

V prvních stadiích hoření je podstatný rozdíl mezi likvidací ohniska záparu a hašením 

otevřeného ohně z vnějších příčin nebo požáru, který vznikl ze záparu. Mnohotvárné způsoby 

likvidace záparu a jejich následků vyžadují bohaté zkušenosti a zpravidla i značné technické 

vybavení. 

Postup prací při likvidaci ohně a požáru závisí na podmínkách v místě vzniku, 

možnostech přístupu k místu hašení, vzniku nebezpečí nahromadění hořlavých plynů, stabilitě 

větrních proudů, na připravenosti prostředků pro hašení apod. Svým charakterem se postupy 

případ od případu zpravidla značně liší. 

V podstatě můžeme požár likvidovat: 

-Přímým zásahem, který spočívá v bezprostředním účinku hasebních prostředků na 

ohnisko požáru 

-Nepřímým zásahem (například uzavíráním požářiště), který spočívá v izolaci ohniska 

požáru od přístupu vzduchu, a tím i kyslíku 

-Kombinovaným zásahem, kdy současně s přímým hašením (vodou, pěnou, inertními 

plyny) se uzavíráním požářiště zabraňuje přístupu kyslíku 

Při všech způsobech zdolávání důlních požáru musí být pravidelně (kontinuálně) 

kontrolováno složení ovzduší v místech rozhodných pro posouzení nebezpečí výbuchu a 

jiného ohrožení lidí. Kromě přímého nebezpečí, které požár představuje, je pro další ohrožení 

rozhodující zejména větrání, a to jak v plynujících, tak v neplynujících dolech. 

Do větrní sítě je totiž při důlním požáru vřazen nový zdroj deprese, který živelně 

narušuje dosavadní větrní systém. Při postupném hašení proto musíme předvídat i možnost 

zvrácení směru proudění větrů. Vysoká teplota vznikající při požáru zahřívá proudící větry a 

jejich objem se tak zvyšuje. Současně narůstá objem větrů plynnými spalinami vznikajícími 

spálením pevných hořlavých látek. To vše působí na vytváření termické deprese. Částečně 

bude působit i po uhašení požáru, neboť zahřáté větry předávaly část své tepelné energie 

okolním horninám a ty ji postupně do větrního proudu vracejí. S místním působením termické 

deprese nebo i se vzdutím spalin se někdy setkáváme již při přístupu k místu požáru z vtažné 

strany, kdy se při hašení vracejí kouře proti větrnímu proudu pod stropem důlního díla. 

Kromě toho závisí na rychlosti větrního proudu i rychlost šíření požáru důlním dílem. Při 

malých rychlostech se požár šíří i proti větrnímu proudu  [5]. 
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2.1.1 Přímý zásah obecně   

 

Přímý zásah v dole můžeme dále rozdělit na přímý zásah v důlních dílech větraných 

průchodním větrním proudem a zásah v separátně větraných důlních dílech. Každý z těchto 

zásahů má svá specifika. 

Při zásahu v důlních dílech větraných průvodním větrním proudem nastupujeme vždy 

nejprve z vtažné strany a k místu aktivního zásahu. 

Zásahy v separátně větraných důlních dílech tvoří zcela samostatnou problematiku 

přímé likvidace požáru. 

V separátně větraných důlních dílech je při sacím větrání zajištěn vždy dobrý přístup 

k místu požáru po čerstvých větrech. Splodiny a vzniklá pára jsou odsávány lutnovým tahem. 

Těžší situace nastává pokud je důlní dílo větráno foukacím způsobem větrání, kdy je 

nutno postupovat  k ohnisku požáru proti splodinám, které proudí celým důlním dílem. Přímý 

zásah je většinou možný jen v počátcích požáru. Jakmile se požár rozroste nejsou většinou 

jednotky záchranného sboru schopny zasáhnout z důvodu narůstající teploty a zvětšující se 

relativní vlhkosti, která vzniká při hašení  požáru. Pak už je většinou možná likvidace 

nepřímým způsobem (např. prostorovou uzavírkou důlního díla) [5]. 

 

2.1.2 Nepřímý zásah obecně 

 

Důlní požáry a zápary, které nelze uhasit přímým zásahem, nebo které nejsou pro 

tento přímý zásah přístupné, a dále nepřístupné požáry v závalových prostorách, které nelze 

účinně tlumit např. inertizací, musí být co nejrychleji prostorově uzavírány. Uzavřením se 

sleduje jednak zabránění přístupu kyslíku, jednak zabránění znehodnocování ostatních 

větrních proudů a pronikání zplodin hoření do činných důlních děl. S přípravou pro uzavírání 

požářiště musí být započato co nejdříve, nehledě na stav požáru nebo záparu, a to již v době 

pokusu o přímý zásah, a nelze brát zřetel na případné nadějné výsledky prvních průzkumů a 

prvních zásahů. 

Na uzavření požářiště se používají různé druhy hrází. V podstatě je dělíme podle 

použitého materiálu a způsobu stavby a odolností proti vlivům důlního prostředí. 

V zásadě lze přehrady a uzavírací hráze rozdělit následovně: 

-přehrady omezující průtahy větrů požářištěm 

 -větrní závěsy (plenty) 
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 -přehrady z vaků 

 -dřevěná (utěsňovací) bednění, peření 

 -kulatinové (špalíkové) hráze 

 -hráze ze základkového kamene (hlušiny) 

 -plavené hráze (popílkové a podobné materiály) 

 -těsnící hrázky z pěnotvorných hmot 

-výbuchuvzdorné hráze 

 -zděné a betonové 

 -pytlové 

 -sádrové (nebo z jiných rychletuhnoucích hmot) 

 -vodní zátky  

 -jámové uzavírací povaly 

Po uzavření požářiště musí být uzavírací hráze v pravidelných intervalech 

kontrolovány zejména se zaměřením na ověřování jejich těsnosti a složení ovzduší za hrázemi 

i před nimi. Sleduje se také teplota okolních hornin i hráze samotné a pokud je to možné i 

teplota ovzduší za hrázemi. Běžně se rovněž sleduje rozdíl tlaku ovzduší porovnáním tlaků 

před hrází a za ní. Nelze opomenout skutečnost, že uzavřením hráze se prostor před hrází stal 

slepým důlním dílem a je nutné zajistit jeho účinné odvětrání [5]. 

 

2.1.3 Větrání dolu 

 

Tato kapitola by byla velmi obsáhlá z důvodu složitosti a náročnosti větrání celého 

dolu. Proto se touto problematikou budeme v této kapitole zabývat pouze okrajově. To 

neznamená, že by větrání dolu nebylo důležité a nemělo zásadní vliv při likvidaci havárií a 

požárů.  

Důlní ovzduší je směsi plynů, prachů a aerosolů, jejichž výskyt v podzemí je dán 

vlastnostmi ovzduší přivedeného z povrchu větráním a dále je ovlivňován hornickou činností, 

což zahrnuje i vlivy havarijních situací. Z důvodu nekvalitního větrání dochází k nepříznivým 

vlivům, které omezují zasahující jednotky při likvidaci havárie. Při zásazích nastávají velmi 

těžké mikroklimatické podmínky. Zvýší se vlhkost a teplota ovzduší a neposlední řadě také 

odvod splodin požáru. 

Větrání důlních děl je vedeno průchodním větrním proudem, pokud jsou tato díla 

spojena (proražena), nebo separátním větráním u neproražených důlních děl. Separátní větrání 
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dále můžeme rozdělit na foukací nebo sací. Každé z nich má zásadní vliv na celkový průběh 

požáru a zásahu.  

Celý důl je pak jako celek větrán pomocí ventilátorů, které jsou umístěny na povrchu a 

vytvářejí v dole podtlak. Tedy důl jako takový musí mít vyhloubeny dvě jámy. Jednu úvodní a 

jednu výdušnou. Ventilátory jsou umístěny na výdušné jámě. 

 

3.  Základní východiska 

 

3.1  Zásady organizace likvidace havárie 

 

Na vznik a likvidaci všech pravděpodobných nehod musí být každý důl dostatečně 

připraven. Souhrn takových opatřením je obsažen v havarijním plánu (HP) a všichni 

pracovníci dolu musí být s příslušnými částmi HP seznámeni. Musí být také školeni a cvičeni 

k tomu, jak si při nehodě počínat, případně jak zasáhnout k zmírnění jejích následků a jak 

pomoci postiženým. Specifické úkoly má zde báňská záchranná služba. 

 

Havarijní vyhláška  a havarijní plán 

 

Pro organizaci a postup při zdolávání závažných provozních nehod (havárií) a opatření 

směřující k záchraně životů 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 

ČBU č.71/2002 Sb.  

Havarijní vyhláška jednoznačně stanoví požadavky na sestavení havarijního plánu, určuje 

úkoly, povinnosti, ale i zodpovědnost vedoucích hospodářských pracovníků při zdolávání 

havárie. Neznalost této vyhlášky nebo nesprávné pochopení některého jejího ustanovení by ve 

svých důsledcích  mohly vést  i k nesprávnostem v přípravě havarijního plánu nebo v realizaci 

jeho jednotlivých aplikací, a to se všemi důsledky, které by chybný postup mohl způsobit. 

Havarijní plán (HP) určuje mimo jiné i popis a způsob zdolávání havárie. Záchrana 

lidského života, lidského zdraví a majetku je mnohdy závislá, nebo je alespoň významně 

ovlivněna rychlým zásahem báňských záchranářů, jejichž postupy jsou určovány vesměs 

pečlivě a promyšleně vypracovaným HP. 
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Havarijní plán organizací provádějících hornickou činnost musí být vypracován pro celý 

důl bez ohledu na to, zda v některých částech dolu pracují zaměstnanci cizích společností. 

Jediná osoba, která odpovídá za správnost HP je závodní dolu, u něhož je předpoklad 

dokonalé znalosti nejenom důlních podmínek, ale i potenciálních nebezpečí, která mohou 

ohrozit nejen vlastní provoz dolu, ale i sousední doly nebo povrchové objekty mimo jeho 

hranice. 

 

 

 

Pohotovostní část HP 

 

Obsahuje dva zásadně odlišné seznamy zaměstnanců, právnických a fyzických osob a 

orgánů. Jednak ty , které je nutno v případě určitého druhu havárie povolat, jednak ty, které je 

nutno o havárii vyrozumět. 

 

Operativní část HP 

 

Řeší jednotlivé případy předvídatelných druhů havárií, které se mohou vyskytnout v dole 

nebo na provozním středisku. Z této zásady vyplývá, že by HP neměl být vypracován pro 

jednotlivá pracoviště, ale měl by komplexně řešit určité druhy havárie z hlediska celého dolu, 

případně určité větrní oblasti nebo střediska. Takové druhy havárií, jakými jsou zejména 

výbuchy, důlní požáry, průvaly vod a bahnin, průtrže hornin a plynů, důlní otřesy, ale i 

některé jiné zpravidla ohrožují značnou část dolu, mnohdy i celý důl nebo provozní středisko, 

a proto je nutno je řešit v širších souvislostech. 

 

Mapová část HP 

 

Obsahuje podle požadavků vyhlášky  mapu povrchu dolu, mapu větrání dolu a dále 

učelové důlní mapy, jejichž obsah v zásadních názvech stanovují paragrafy 35 až 43  citované 

vyhlášky [2]. 
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3.1.1 Bojový řád 

 

Bojový řád obsahuje tzv. metodické listy označené písmeny D,L,N,O,P,R,S,T. Jednotlivé 

metodické listy obsahují taktické postupy zásahu. Každá s těchto skupin má ještě podskupiny 

jako například skupina D má označení D1-D4. Skupina D je určená dopravním nehodám. Je 

zde popsáno od základu co se za dopravní nehodu považuje až po vyproštění osob a likvidaci 

havárie na komunikaci. A také hlavní úloha HZS při těchto nehodách. Další skupinou je 

skupina L. Ta má šestnác metodických listů. Metodický list s označením L1 nám určuje 

postup při zásahu s přítomností nebezpečných látek. List s označením L2 nám pak určuje 

postup činnosti hasičů v nástupním prostoru. Tak bychom mohli vyjmenovat celý bojový řád. 

Ten ale všichni můžeme naléz na internetových stránkách ministerstva vnitra. Obsahem této 

práce není samozřejmě vyjmenovávat to, co už známe. Pro tuto práci jsou nejdůležitější 

metodické listy, které nám určují postupy u zásahů HZS při požárech a to jsou metodické listy 

s označením P1-P45. Z těchto metodických listů se dozvíme jak mají sbory HZS postupovat 

při likvidaci požárů na povrchu. Ať to je zdolávání požárů za silného větru nebo mrazu. Nebo 

je to zásobování vodou, použití hasebních látek při likvidací určitých haváriích a požárech. 

HZS samozřejmě nemohou zasahovat při požárech v podzemí, protože nejsou na tyto zásahy 

školeni a ani nemají potřebné znalosti a vybavení k těmto zásahům.  

BZS zasahující v podzemí se řídí služebním řádem. Ve služebním řádu se pojednává o 

organizačním uspořádání HBZS, o vybavení HBZS, pohotovostním řádu, poplachovém řádu, 

zásahovém řádu a výcvikovém řádu . 

 

3.1.2 Zásahový řád 

 

V zásahovém řádu máme dané  pravomoci a povinnosti osob při haváriích. Je zde popsáno 

co má za povinnosti vedoucí likvidace havárie, velitele záchranného sboru, velitele základny, 

četaře a v neposlední ředě také záchranáře. Je zde popsána základní organizace, vybavení a 

taktika čety. Je zde uvedena taktika vedení zásahů v podzemí při likvidaci požárů [3].    

 

Likvidace požáru obecně dle SŘ 

 

Likvidace požáru se provádí přímým a nepřímým hašením včetně prostorového uzavírání 

podle zásad daných platnými bezpečnostními předpisy a SŘ HBZS, a to způsoby a 
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prostředky, které jsou pro danou místní situaci nejúčelnější z hlediska bezpečnosti, rychlosti a 

dostupnosti. 

Dále nám SŘ pojednává o vybavení záchranářů při likvidaci požáru. Je zde také uvedeno, 

že při požárech v dole musíme sledovat složení a stav ovzduší v dole. Neboť v dole máme 

nebezpečí výskytu metanu a to by jistě nebylo bezpečné při jakémkoli požáru [2].  

 

 

3.2  Postupy likvidace požárů v dolech 

 

V této kapitole se seznámíme se základními postupy při likvidacích závažných důlních 

nehod a požárů. Bude zde uvedena taktika vedení zásahů v podzemí dle zásahového řádu 

HBZS Ostrava, který je součástí služebního řádu HBZS Ostrava z roku 2007. 

Likvidace požáru se provádí přímým a nepřímým hašením včetně prostorového 

uzavírání podle zásad daných platnými bezpečnostními předpisy a SŘ HBZS, a to způsoby a 

prostředky, které jsou pro danou místní situaci nejúčelnější z hlediska bezpečnosti, rychlosti a 

dostupnosti.  

Pro zásahy k likvidaci požáru musí být součástí výstroje každého záchranáře vždy 

pracovní oděv v protišlehové úpravě z materiálu NOMEX III včetně kukly, rukavic a 

příslušného spodního prádla.  

Při použití libovolných hasebních a inertizačních prostředků musí být dodržena 

příslušná instrukce, směrnice, provozní řád nebo návod k použití daného prostředku a členové 

čety, kteří daný prostředek používají, s nimi musí být seznámeni. 

Při každém zásahu musí být zajištěno sledování složení a stavu ovzduší a větrání. 

Zejména musí být sledovány koncentrace zdraví škodlivých látek a výbušnost ovzduší, 

přičemž VZS může rozhodnout o nasazení důlní plynové laboratoře. Pro zlepšení podmínek 

při likvidaci požáru může být provedena úprava větrání, ale vždy jen na základě příkazu VLH 

[2]. 

 

3.2.1 Likvidace přístupných požárů 

 

Provádí se vždy přímým zásahem dostupnými hasebními prostředky z úvodní strany, 

způsobem, který se na místě nehody jeví veliteli, který zásah řídí, jako nejúčinnější a 

nejbezpečnější vzhledem k charakteru, místu vzniku, rozsahu a rychlosti šíření požáru. 
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Každý požár je nutno hasit postupným ochlazováním od krajů do středu. Hořící metan 

smí být hašen za současného ochlazování okolí nebo tehdy, je-li okolí dostatečně ochlazeno a 

pokud možno i větráno. 

Při likvidaci požáru v jámě nebo obdobném svislém důlním díle se přímý zásah 

uskutečňuje předně spuštěním vody prostřednictvím zkrápěcích protipožárních věnců. 

Nejsou-li instalovány, je nutné zajistit dodávku do postiženého díla v množství nejméně  

50 l.min
-1

 na čtvereční metr průřezu díla. Vždy musí být proveden propočet vlivu 

padající vody na větrání díla a celého dolu, pokud nebyl proveden dříve. 

V době co nejkratší je nutno vhodnými prostředky zabránit dalšímu šíření požáru, 

například rozmístěním mlhových clon, vytvořením nehořlavých pásem, inertizací apod. 

Dokud se požár nedaří zcela zlikvidovat, je nutno připravovat prostorové uzavření 

ohrožené oblasti. 

Po uhašení přístupného požáru musí být postižené místo hlídáno po dobu 8 hodin 

hlídkami s infrakamerou nebo infrateploměrem v prvních čtyřech hodinách nepřetržitě, dále 

pak v určených intervalech [2]. 

 

3.2.2 Likvidace nepřístupných požárů 

 

Provádí se nepřímým zásahem, tj. buď uzavřením ohrožené oblasti hrázemi, nebo 

jiným zásahem směřujícím k ochlazování nepřístupného ohniska či k zamezení přístupu 

kyslíku k ohnisku, a to zejména inertizací prostředí, zaplňováním přístupů k požářišti lehkou 

pěnou, zatápění ohniska nebo přístupu k němu vodou. 

Při jiném zásahu, než je uzavírání hrázemi je nutno současně připravovat uzavření 

ohrožené oblasti hrázemi. Nelze-li požár účinně tlumit, musí být ihned přikročeno k uzavření 

ohrožené oblasti [2]. 

 

4.     Současný stav 

4.1  TŘÍDY požáru dle ČSN EN2 

Správná volba hasicího přístroje v boji se začínajícím požárem je podmíněna 

druhem hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru. 
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Třída A - hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím (např. dřevo, uhlí, 

textil, papír, sláma, seno, plasty). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, 

pěnové a práškové. 

Třída B - hoření kapalných látek a látek které do kapalného skupenství přecházejí (např. 

benzin, nafta, oleje, barvy a laky, ředidla éter, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice, 

mazadla). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové. 

Třída C - hoření plynných látek hořících plamenem (např. propan-butan, zemní plyn, 

svítiplyn, acetylen, metan, vodík). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, 

přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého) a halonové. 

Třída D - hoření lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při 

hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje 

použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků. 

V podzemí můžeme uvažovat požáry třídy A a požáry třídy C. Proto se u nás v dolech 

nejčastěji používají hasící přístroje práškové nebo sněhové. 

 

4.2  Přenosné hasicí přístroje 

V této kapitole se seznámíme s některými typy hasicích přístrojů, které se u nás 

vyskytují. Vysvětlíme si jejich princip a použití. V současné době je na rozmístění hasících 

přístrojů v dole kladen veliký důraz nejenom u nás, ale i v ostatních státech s vyspělým 

hornictvím. Zkušenosti prokázaly, že rychlé použití účinného hasebního prostředku 

v počáteční fázi požáru je základním předpokladem jeho rychlé likvidace. 

Tento účel v plném rozsahu splňují přenosné hasící přístroje, k jejichž 

přednostem patří zejména: 

-možnost volby různých druhů hasících přístrojů podle jejich hasebních účinků 

-možnost libovolného umístění a snadného přemístění 

-snadné použití bez zvláštních požadavků na znalosti a zkušenosti 

-možnost opětovného naplnění hasivem 

Z nedostatků přenosných hasících přístrojů lze uvést zejména: 

-relativně malý obsah hasiva 

-značné nebezpečí poškození nebo zneužití hasicího přístroje umístěného v důlním 

provozu 
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4.2.1  Přenosné hasicí přístroje sněhové 

 

Přístroje tohoto typu jsou tlakové ocelové láhve, naplněné zkapalněným oxidem 

uhličitým. Ručně ovladatelným kolečkem nebo pákovým ventilem se otevírá přístroj a tím i 

tok CO2, který proudí výstřikovou tryskou do expanzní sněhové proudnice, kde se odpařuje. 

Při průtoku CO2 proudnicí dochází ke změně rychlosti a tím i k jeho rychlému ochlazení. 

Oxid uhličitý vytváří sněhové vločky a mlhovinu, kterou působíme na hořící předmět. 

Činnost sněhových hasicích přístrojů lze uzavřením ventilu přerušit nebo ukončit, 

případně zbytek hasební látky použit později. V dole jsou používány přenosné hasicí přístroje 

sněhové 5 S KT 05.05/EN3. 

Sněhové hasicí přístroje mají dvě základní přednosti. Oxid uhličitý nepoškozuje 

hašené předměty a jeho obsah v proudících důlních větrech nedosáhne zdraví škodlivé  

koncentrace. Druhou předností je jejich použitelnost pro hašení zařízení pod elektrickým 

napětím. Jsou vhodné i pro hašení hořlavých kapalin, olejů apod. Pro hašení tuhých látek, 

jako je dříví, uhlí apod. jsou však nevhodné. Nebezpečí vzniká tehdy, použijeme-li přístroje 

v místech, kde je nahromaděný uhelný prach a kdy v důsledku jeho rozvíření může dojít i 

k následnému výbuchu [5] . 

 

Technické parametry  sněhového hasicího přístroje 

 

 

4.2.2  Přenosné hasicí přístroje práškové 

 

Přenosné hasicí přístroje práškové tvoří kovová nádoba naplněná hasicím práškem, 

který je při použití z přístroje vytlačován stlačeným zkapalněným oxidem uhličitým nebo 

stlačeným vzduchem. Tlakové nádoby jsou umístěny uvnitř přístroje. 

Přenosný hasící přístroj CO2 (sněhový) 5kg,     5S KT 05.05/EN3 

Hasivo CO2 Hasící schopnost 70B/C 

Množství [kg] 5 Lze použít na hašení zařízení 

pod napětím Min. doba činnosti [s] 30 

Dostřik [m] 1,5 

Teplotní rozsah použití [˚C] -30 až +60 

Hmotnost přístroje [kg] 15 
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Otevření tlakové láhve s výtlačným médiem se plyn přenáší nad náplň hasiva, jehož 

proud je usměrňován hadicí s tryskou nebo výpustnou hubicí přístroje. U některých novějších 

typů lze činnost přístroje podle potřeby přerušit, u jiných je nutno po uvedení v činnost celý 

obsah přístroje spotřebovat. 

Z přenosných hasicích přístrojů práškových jsou u nás používány 6P KT 06.08/EN3, 

6P KT f 06.58/EN3 [5]. 

 

Technické parametry práškových hasicích přístrojů 

Přenosný hasicí přístroj práškový 6kg,  6P KT 06.08/EN3 

Hasivo Pulvex standart ABC Hasící schopnost 21A/113B/C 

Množství hasiva [kg] 6 Lze používat na hašení zařízení pod 

napětím Minimální doba činnosti [s] 12 

Dostřik hasiva [m] 4 Varianta bez manometru 

Teplotní rozsah [˚C] -30 až +60 

Hmotnost přístroje [kg] 9,8 

 

Tabulka č. 4.2 : Přenosný hasicí přístroj práškový 6P KT 06.08/EN3 

 

Přenosný hasicí přístroj práškový 6kg, 6P KT f 06.08/EN3 

Hasivo Furex ABC-40 Hasicí schopnost 21A/113B/C 

Ostatní parametry stejné jako u přístroje s označením 6P KT 06.08/EN3 

 

Tabulka č. 4.2.1 : Přenosný hasicí přístroj práškový 6P KT f 06.08/EN3 

 

Přenosný hasicí přístroj práškový 6kg, 6P KT c 06.58/EN3 

Hasivo Centrimax ABC-40 Hasicí schopnost 21A/113B/C 

Ostatní parametry stejné jako u přístroje s označením 6P KT 06.08/EN3 

 

Tabulka č. 4.2.2 :Přenosný hasicí přístroj práškový 6P KT c 06.58/EN3 

 

Přenosný hasicí přístroj práškový 6kg, 6P KT k 06.88/EN3 

Hasivo Kovax ABC-70 Hasicí schopnost 21A/183B/C 

Ostatní parametry stejné jako u přístroje s označením 6P KT 06.08/EN3 

 

Tabulka č. 4.2.3 : Přenosný hasicí přístroj práškový 6P KT k 06.88/EN3 
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4.3  Inertní plyny 

 

4.3.1 Dusík N2 

 

Dusík nalézá uplatnění v hasební technice zejména v oblasti prevence, ale také 

represe, a to právě v důlním provozu. Poprvé ve světě byl takto použit po výbuchu a 

následném požáru na dole Doubrava v OKR v roce 1949. 

Získává se rektifikací kapalného vzduchu (kryogenní výroba) nebo moderněji dělením 

na molekulových sítech (bezkryogenní výroba), která umožňuje jeho výrobu téměř na místě 

použití. 

Přednosti N2 

-po hašení nezůstávají žádné zbytky hasiva 

-je poměrně levný a snadno dosažitelný 

-dobře se mísí s ovzduším a celoprostorově snižuje obsah kyslíku 

-je chemicky stálý a  jen málo je pohlcován vodou 

-nepůsobí negativně na jiná, souběžně použitá hasiva  

-nepůsobí dráždivě ani toxicky 

Nevýhody N2 

-nehasí žhnoucí požáry, chybí mu chladící efekt 

-účinná koncentrace N2 v místnostech je životu nebezpečná 

-při expanzi rychle vypouštěného N2 může vzniknout elektrostatický náboj 

-na volném prostranství má malý hasící účinek, jeho spotřeba je vysoká (N2 se navíc 

v plamenech rychle zahřeje a s ovzduším a zplodinami rychle rozptýlí, což má za následek, 

že je z ohniska odvanut snáze než např. CO2 a tím se uvolňuje cesta vzdušnému kyslíku 

k ohnisku) 

-v kapalném skupenství při styku s pokožkou vyvolává prudké termické úrazy 

-pro skladování plynného N2 je nutné použít silnostěnné nádoby a pro skladování 

kapalného speciální zásobníky [5].   

 

4.3.2 Oxid uhličitý CO2 

 

Oxid uhličitý (CO2) používaný v hasební technice, je chemická sloučenina 

s konstantními fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Pro technické účely se používá CO2, 
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který vzniká jako vedlejší produkt při pálení vápna v kruhových pecích nebo při spalování 

koksu v nadbytku vzduchu. Je nedýchatelný a mírně toxický. Při práci s CO2 v tuhém 

skupenství (ve formě suchého ledu ) při styku s pokožkou vyvolává prudké termické úrazy. 

V hasební technice se využívá ve třech formách a to jako: 

-plynný oxid uhličitý 

-aerosolový ve formě mlhoviny 

-tuhý oxid uhličitý 

Přednosti CO2 

-po hašení nezůstávají žádné zbytky 

-inertizační účinek je teoreticky  1,88 násobný ve srovnání s dusíkem 

-je poměrně levný 

-plnění hasicích přístrojů je velmi jednoduché 

-používá se i pro jiné účely a tak pro jeho použití jako hasiva není třeba vypracovat 

zvláštní předpisy 

Nevýhody CO2 

-nehasí žhnoucí požáry, chybí mu chladící efekt 

-účinná koncentrace CO2 v místnostech je životu nebezpečná 

-při expanzi rychle vypouštěného CO2 může vzniknout elektrostatický náboj 

-ve styku s žhnoucím uhlím se při teplotě nad 700˚C redukuje teoreticky asi z poloviny na 

toxický a hořlavý CO, při teplotě nad 1000˚C až z 99,2% 

-.v důlních prostorech se v uzavřeném prostoru hromadí v níže položených místech 

(neinertizuje rovnoměrně) a zde se také obvykle drží voda, která CO2 intenzivně pohlcuje 

-na volném prostranství má malý hasební účinek, jeho spotřeba je vysoká 

-pro skladování CO2 je nutné použít silnostěnné nádob [5]. 

Tato látka by se dala použít k inertizaci uzavřených požářišť, nebo k hašení požáru, které 

nejsou dostupné a jsou v úpadně ražených důlních dílech.  

 

5. Legislativní rámec požární ochrany v podzemí 

 

V současné době upravuje právní rámec záchranných prací v podzemí „ Vyhláška 

ČBU č.447/2001 Sb. O báňské záchranné službě, ve znění vyhlášky č.87/2006 Sb.“ A mimo 

jiné také „Vyhláškou ČBU č.71/2002 Sb. o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a 

zemního plynu“. 
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5.1  Vyhláška ČBU č.447/2001 Sb., ze dne 3.prosince 2001, o 

báňské záchranné službě, ve znění vyhlášky č.87/2006 Sb., ze 

dne 10.března 2006 

 

Tato vyhláška upravuje zajištění báňské záchranné služby, její organizaci a úkoly 

spočívající zejména v provádění prací k záchraně lidských životů a majetku při závažných 

provozních nehodách (haváriích), včetně poskytnutí první pomoci v podzemí, a zásady 

postupu báňských záchranářů při zásahu; dále stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a na odbornou způsobilost členů báňských záchranných sborů. 

Tato vyhláška se skládá s osmi částí, které se dále dělí na menší podčásti. 

 První část nás seznamuje s obecním ustanovením. Jsou zde uvedeny dva paragrafy. 

Paragraf číslo jedna nás seznámí s předmětem úpravy a paragraf dva nás seznámí s výkladem 

pojmů. 

Část druhá obsahuje pět paragrafů, které nás seznámí s organizací a úkoly báňské 

záchranné služby. Jsou označeny §3 až §8. Paragraf číslo tři nám určuje co to vlastně je 

„báňská záchranná služba“. Paragraf číslo čtyři nás seznámí  s „úkoly báňské záchranné 

služby“. Další paragrafy této částí nás seznámí s „hlavní báňskou záchrannou stanicí a jejími 

úkoly“ a v neposlední řadě se „závodní báňskou záchrannou stanicí a jejími úkoly“.  

Část třetí obsahuje „vybavení a umístění báňských záchranných stanic“. Je zde 

uvedeno pět paragrafů od §9 až po §13. 

Část čtvrtá nám určuje „požadavky na odbornou způsobilost“. Je zde uvedeno 

dvanáct paragrafů od čísla §14 až po §25. 

Část pátá představuje „služební řád báňské záchranné stanice“.Zde se dozvíme kdo 

nám schvaluje služební řád. Co to vlastně je  a co nám určuje. Služební řád se dále dělí na 

pohotovostní řád, poplachový řád, zásahový řád a neposlední řadě na řád výcvikový. Část 

pátá je obsažena čtyřmi paragrafy a to §2ž až §30. 

Část šestá nám udává „zásady zdolávání havárie báňskými záchranáři“. Zde je 

uvedeno postavení všech pracovníků báňského záchranného sboru. Jsou zde uvedeny jejich 

kompetence a povinnosti. Také tato část řeší přípravu a organizaci záchranářské akce, jak 

v podzemí , tak i na povrchu. Tato část je tvořena paragrafy číslo §31 až §48. 

Část sedmá má pouze jeden paragraf , a to §49, který obsahuje doklady a záznamy, 

které je nutno uchovávat. Zde je také určená doba po kterou dobu je nutno který záznam a 

doklad uchovávat. 
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Část osmá nám udává „společná, přechodná a závěrečná ustanovení. Obsahuje pět 

paragrafů a to §50 až §54. Zde se mimo jiné dozvíme kdy tato vyhláška nabývá účinnosti, a 

které vyhlášky a paragrafy se ruší touto vyhláškou [9]. 

 

5.2  Vyhláška ČBU 71/2002 Sb, ze dne 21.ledna 2002 o zdolávání 

havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu 

 

Vyhláška stanoví požadavky na havarijní plány zdolávání závažných provozních 

nehod (havárií) (dále jen „havarijní plán“) a dále opatření směřující k záchraně životů lidí a 

omezení škod při vzniku a zdolávání závažných provozních nehod (dále jen „havárií“) 

v organizacích provádějících hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým 

způsobem (dále jen „organizace“) v dolech 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 zemního plynu a při podzemním skladování ropy a zemního plynu. 

Tato vyhláška obsahuje pět hlavních částí. Obsahuje celkem 49§. 

První část obsahuje „úvodní ustanovení“. Má celkem dva paragrafy a to §1 a §2. Je 

zde popsán předmět úpravy a výklad pojmů. 

Druhá část se nám dělí na sedum menších částí. První část je tvořena §3 až §7.jsou 

zde zásady vypracování havarijního plánu. Druhá část je tvořena §8 až §17 a rozvádí nám 

pohotovostní část havarijního plánu. Třetí část je tvořena §18 a §19 a je zde operativní část 

havarijního plánu. Čtvrtá část je tvořena §20 a je zde mapová část havarijního plánu. 

Zbývající tři části jsou tvořeny §21 až §26 a tyto paragrafy pojednávají o seznámení 

s havarijním plánem a cvičnými poplachy, o změnách a doplňování a kontrolách havarijního 

plánu, a v neposlední řadě o havarijní komisi. 

Část třetí je tvořena paragrafy §27 až §44. Zde jsou dodatková ustanovení pro 

zdolávání havárií v dolech. 

Část čtvrtá jsou dodatková ustanovení pro zdolávání havárií při těžbě a úpravě ropy a  

Část pátá nám jako vždy udává závěrečná ustanovení a to §48 a §49 [2]. 
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6. Zásady organizace  represivního zásahu  v podzemí 

 

6.1  Četa 

 

Je míněna nejméně pětičlenná četa báňských záchranářů schopná zásahu v dýchacích 

přístrojích, s výjimkou ustanovení, kde je to výslovně uvedeno. Četa totiž může být za jistých 

podmínek taky tříčlenná [2].   

  Složení čety  

Jak jsem již dříve uvedl četu tvoří celkem pět záchranářů. Z toho je jeden četař- 

záchranář, jeden zástupce četaře-záchranář a tři záchranáři. Četař je bezprostředně nadřízen 

všem členům čety. Řídí činnost čety a zabezpečuje její celistvost a akceschopnost. Při své 

činnosti se řídí příkazy velitele základny, případně velitele záchranných sborů, pokud si tento 

jeho řízení vyhradil. Seznámí se z úkoly čety a vysvětlí je všem členům čety před nástupem 

k jejich plnění. Podle místních podmínek rozhoduje o postupu čety, o použití dýchacích 

přístrojů, o organizaci práce a o praktickém provádění svěřených úkolů. V četě po jejím 

sestavení ihned určí svého zástupce. Při postupu čety do zásahu postupuje vždy jako první, při 

návratu jako poslední. V případě, že četař není schopen při zásahu vykonávat svou funkci, 

přebírá zástupce četaře vedení čety, určí svého zástupce a nařídí návrat čety na základnu. Při 

postupu čety do zásahu jde zástupce jako poslední, při návratu jako první [2].  

 

6.2  Základna 

 

Základny jsou místa na povrchu nebo v dole, na kterých se soustřeďují zejména čety a 

oddíly záchranářů v pohotovosti a odkud nastupují k splnění úkolů. Při zásahu potápěčů a 

lezců jsou základny zpravidla současně i místem , odkud vstupují do vody, resp. do volné 

hloubky nebo na výškové pracoviště. 

Místo základny určuje VZS (velitel záchranných sborů). Při plánovaných 

nehavarijních zásazích musí být místo základny  určeno předem v příkazu, který odsouhlašuje 

ředitel HBZS a pro plánované nehavarijní zásahy lezců a nebo potápěčů  potvrzuje také 

vedoucí lezeckého (resp. potápěčského) oddílu HBZS. Základny při nehavarijním 

plánovaném zásahu musí být zřízeny a vybaveny před započetím zásahu. 

Základny slouží k soustředění záložních čet pro čety v zásahu a k odpočinku 

záchranářů po zásahu. Jsou rovněž pracovištěm příslušných velitelů a specialistů. Slouží 
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rovněž k přechodnému uskladnění dýchacích přístrojů a ostatního vybavení báňských 

záchranářů [2]. 

 

6.3  Organizace represivního zásahu 

 

 Každou havárii řídí velitel likvidace havárie. Tomu podléhá velitel záchranných sborů 

a tomu zase velitel směny (velitel důlní základny). Velitel základny řídí práce na dole (četaře). 

Četař řídí chod čety. Při větších haváriích může být způsob velení podle schématu číslo 1. [5] 

 

 

 

 

Schéma č.1: Schéma organizace represivního zásahu. [5] 
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7. Nové hasební látky a možnosti jejich použití v podzemí 

 

7.1  Pyrocool 

          Novodobá účinná hasiva v kapalném skupenství jsou obvykle látky připravované 

z vody za přípravku moderních typů tenzidů. V ČR (ale i v zahraničí) je úspěšně používán 

představitel této skupiny hasiv PYROCOOL. Jedná se o neionogenní tenzid s výrazným 

chladícím efektem. Hasivo připravené z vody za přídavku 0,4 % PYROCOOLu vyvolává 

během hašení takové chemické děje, k jejichž průběhu je zapotřebí mimořádně vysoké 

energie. Tuto energii odčerpává hasivo z požářiště. Vnějším projevem těchto dějů je rychlý 

pokles teploty na požářišti z hodnoty 1000 
0
C a více na hodnoty vyjádřené v desítkách 

O
C. 

        Rychlý pokles teploty na požářišti je navíc doprovázen změnou koeficientu přestupu 

tepla. Při hašení vodou bez přísad se kolem plamene utvoří tenká vrstva vodní páry s nízkou 

hodnotou koeficientu přestupu tepla. Tato vrstva brání důslednému využití chladícího efektu 

vody. Po přimíšení PYROCCOLu do vody hodnota koeficientu narůstá, zlepší se přístup tepla 

a produktivita použitého hasiva stoupá. PYROCOOL slouží při hašení látek požárních tříd A, 

B a C, za jistých podmínek i třídy D. Do ČR se dováží ve dvou modifikacích . Modifikace 

“A” má sníženou pěnivost a zvýšený průnik do prachových materiálů. PYROCOOL “B” 

vyniká schopností tvořit pěnu. Přednostně je určen k hašení hořlavých kapalin nepolárních 

např. se jedná o benzín, motorovou naftu, ropu, petrolej a dále pak o polární kapaliny např. o 

líh, glykol, aceton, methylethylketon a další. Je biologicky odbouratelný. V dole se zatím 

nepoužívá [5].  

 

7.2  Příklady speciálních těsnících a výplňových hmot 

 

Krylamina obyčejná 

Připravuje se smícháním složek v objemovém poměru 1:1 a je modifikací pro výrobu 

hmoty s větší objemovou hmotností. Dosahuje 20 až 30 násobného zvětšení objemu 

napěněním, při tom maximální smrštění vyzrálé hmoty nedosahuje hodnoty 1%. Prostředí 

s relativní vlhkosti nad 70% je stálá až 12 měsíců. Je vhodná pro vyplňování dutin kaveren za 

výztuží dlouhých důlních děl, k zamezení shromáždění výbušných plynů a stařinné atmosféry, 



 

 

28 

 

ke stavbě izolačních hrázek dlouhodobého charakteru, zatěsňování základkových pásů a žeber 

podél tříd atp. 

 

Krylamina superlehká 

Taktéž jako krylamina obyčejná, ale s tím rozdílem , že dochází k 50 násobnému 

zvětšení objemu a většímu smrštění, které je 2 až 3%. Použití jako krylamina obyčejná. 

 

Carbofoam 

Doplňuje řadu močovinových těsnicích pěn. Připravuje se smísením složek v poměru 

1:1. Po smísení je dosaženo 30 až 45 násobného zvětšení objemu. Při vyzrávání dochází na 

povrchu vytvoření vrstvy, která zpomaluje odpařování vlhkosti vázané ve hmotě, a tím 

prodloužení její životnosti a její plasticity. Použití jako u krylaminy. 

 

Ekoflex 

Dvousložková těsnící a nosná hmota na bázi močovino-formaldehydovo-fenolových 

pryskyřic, jejíž schopnost napěňování je dána chemickým složením. Smíchání složek ve 

směšovací pistoli je nastartována chemická reakce, která probíhá ve vyplňovaném prostoru. 

Expandující hmota proniká do rozvolněné horniny, vyplňuje dutiny a prostory mezi 

jednotlivými kusy horniny. V závislosti na odporu prostředí zvětšuje svůj objem až 25 

násobně , přičemž zůstává objemově a časově stálá. Mísící poměr pryskyřice a katalyzátoru je 

4:1. Během reakce mění směs svou barvu od béžové po cihlově červenou, což signalizuje 

ukončení chemické reakce. Využívá se k vyplňování prostor nad stálou výztuží, kde nelze 

provést zabezpečení horniny proti pádu, k likvidaci volných prostor ve vícevýlomech, ke 

konsolidaci silně zvolněné horniny a závalu s cílem možnosti jejich následného přezmáhání 

ražením.  

7.3  Halotron 

       V oblasti plynných hasiv není v ČR již novinkou hasivo HALOTRON I. V technologii 

hašení se ovšem objevují nové možnosti jeho použití. Složení hasiva americký patent udává 

takto: více než 9 % látky HCFC - 123 vzorce CF3CHCL2 

méně než 4 % tetrafluormethanu vzorce CF4 a 

méně než 3 % inertního plynu argonu symbolu Ar. 
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       Hasivo díly složce HCFC - 123 má vynikající terminační vlastnosti a působí na požár i 

svými chladícími vlastnostmi 

       V ČR se HALOTRONem I plní přenosné hasicí zařízení s obsahem od 0,5 kg do 10 kg 

hasiva. Slouží k hašení látek požárních tříd zejména B a C, poslední dobou (po úspěšných 

zkouškách) i třídy A. S jeho použitím je spojen i nový systém hašení zvaný FIRETRACE. 

Uplatňuje se při ochraně zvláště nebezpečných technologií. S použitím HALOTRON-u I se 

rovněž počítá při omezování výbušnosti hořlavých prašných směsí (výzkum u nás je ve stádiu 

zkoušek). 

           Do ČR v současnosti přichází nový člen rodiny HALOTRONů, jemenovitě 

HALOTRON II. Má odlišné složení než jeho starší kolega a skládá se z těchto látek: 

 R - 134 a vzorce CF3CH2F v množství více než 45%  

 hexafluorid síry vzorce SF6 v množství méně než 41% a  

 oxid uhličitý vzorce CO2 v množství méně než 20%.  

         HALOTRON II slouží jako univerzální zaplovovací hasicí prostředek a počítá se s ním 

jako s náhradou za halon 1301. Jeho hasební koncentrace je vyšší než u halonu 1301 a má 

hodnotu 9 % obj. U tohoto hasiva je zvýrazněn jak chemický efekt hašení (chemicky hasí 

složka R - 134a), tak fyzikální mechanismus hašení (složky SF6 a CO2 mají výrazný chladící 

efekt, jakož i efekt dusivý). 

8. Navržení nových hasebních látek při likvidaci požáru 

v podzemí 

 

8.1  Pyrocool v podzemí 

           Hasivo Pyrocool
®
 je výrobek společnosti PYROCOOL TECHNOLOGIES Inc., USA. 

Jedná se o neionogenní tenzid s výrazným chladícím efektem. Podstatou hasebního účinku 

látky je schopnost prudce snížit teplotu plamene a následně celého místa požáru, a tím v 

průběhu několika sekund prakticky vyloučit tepelnou složku klasického trojúhelníku hoření. 

Jeho výroba není omezena žádnými mezinárodními konvencemi. 
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 Hasicí přístroje s hasivem Pyrocool
®
 lze používat při likvidaci požárů různých typů - 

hořící ropné vrty, požáry v elektrárnách, požáry ropných tankerů, lesní požáry, požáry v 

průmyslových a hustě obydlených aglomeracích, požáry chemických rafinérií, zemědělských 

produktů a zásobníků uhlí, požáry podzemních kabelových rozvodů, požáry s extrémními 

teplotami, na hořlavé prachy a žhnoucí materiály, na polární i nepolární hořlavé kapaliny, 

elektrické přístroje atd. 

Vyráběné typy hasicích přístrojů: 

Typ P6P P9P 

Množství hasiva 6 l 9 l 

Hasivo Pyrocool
®
 AR 3% koncentrace Pyrocool

®
 AR 3% 

koncentrace 

Min.doba činnosti 12 sec 12 sec 

Min.dostřik 4 m 4 m 

Teplotní rozsah 0°C 

+60°C 

0°C 

+60°C 

Hmotnost plného HP 9,5 kg 13,4 kg 

Výška/průměr (mm) 500/160 585/180 

Hašení pod napětím Ne Ne 

EN-3 rating 8A 

113B 

C 

13A 

183B 

C 

Manometr Ano Ano 
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8.2  Halon 

          Halony jsou organické látky podobné chlorofluorovaným uhlovodíkům. Obsahují uhlík, 

fluor, brom a mohou obsahovat i chlor. Někdy bývají označovány jako „bromové analogy 

freonů“ (chlorofluorouhlovodíků). Odvozují se nahrazením atomů vodíku v molekule 

uhlovodíku (především methanu nebo ethanu) atomy bromu a fluoru. Za normálních 

podmínek jsou to chemicky velmi stálé a netoxické nízkovroucí kapaliny nebo plyny. Pokud 

jsou kapalné, jejich hustota je asi 1,8–2,2 x vyšší než hustota vody. Plyny jsou jen mírně těžší 

než vzduch. Jsou velmi málo rozpustné ve vodě (maximálně stovky mg.l
-1

). Jedná se o látky 

připravené a využívané pouze člověkem. 

Použití 

         Halony byly využívány jako vynikající hasební prostředky jak v mobilních, tak 

stacionárních hasicích zařízeních. Výhodou byla jejich vyšší hmotnost než vzduch a voda a 

díky přítomnému bromu schopnost přímo inhibovat radikálové reakce probíhající při hoření a 

tím hoření zastavovat. Byly využívány zejména při hašení v místech, kde voda může být 

přímo nebezpečná (elektrická zařízení) nebo může poškodit majetek (počítačové a 

elektronické vybavení, bankovky atd.). Halon 1301 byl využíván i jako inertní ochranná 

náplň v prostředích a místech s rizikem požáru nebo výbuchu. Halony jsou rovněž 

využívány jako hasiva v některých speciálních moderních zařízeních, letecké a vojenské 

technice. Zejména v letecké technice je podle dostupných informací poměrně těžké najít za 

halony vhodnou náhradu. Výroba a používání halonů jsou zakázány s výjimkou speciálních 

odůvodněných případů, na které však musí být uděleno povolení. 

        Zde bych navrhoval použití ručních hasicích přístrojů s halonovou náplní. Mají mnohem 

lepší a účinnější schopnost požár uhasit. Zde bych zařadil ruční halonový přístroj s označením 

FE 36, typu T2 FE, T4 FE nebo T6 FE. Technické parametry těchto typu hasicích přístrojů 

jsou uvedeny v tabulkách číslo 1, 2, 3. 
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Technické parametry ručních halonových přístrojů FE36 

Přenosný hasicí přístroj halonový FE36, T2FE 

Hasivo Hexaflourpropan Hasicí schopnost 34B/C 

Minimální doba činnosti [s] 6 Lze použít na hašení zařízení pod napětím 

Teplotní rozsah [˚C] -20 až+60 

Hmotnost [kg] 4 

Tabulka č.8.1: Přenosný hasicí přístroj halonový typu T2FE 

Přenosný hasicí přístroj halonový FE36, T4FE 

Hasivo Hexaflourpropan Hasicí schopnost 55B/C 

Minimální doba činnosti [s] 9 Lze použít na hašení zařízení pod napětím 

Teplotní rozsah [˚C] -20 až+60 

Hmotnost [kg] 6,7 

Tabulka č.8.1.1: Přenosný hasicí přístroj halonový typu T4FE 

Přenosný hasicí přístroj halonový FE36, T6FE 

Hasivo Hexaflourpropan Hasicí schopnost 5A/70B/C 

Minimální doba činnosti [s] 9 Lze použít na hašení zařízení pod napětím 

Teplotní rozsah [˚C] -20 až+60  

Hmotnost [kg] 9,1  

 

Tabulka č.8.1.2: Přenosný hasicí přístroj halonový typu T6FE 

 

8.3  Tuhé smáčedlo PYROCOM TS TURBO 

 

       Tuhé smáčedlo PYROCOM TS TURBO je určeno k hašení požárů třídy A. Používá se 

jako přísada do vody výhradně při aplikaci v prostředcích systému Aqua-Eco QST - 

proudnice RamboJet nebo přiměšovače RamboMix. Zkratka QST vychází z termínu „Quick 

Stik Technology“ - znamená rychle použitelnou technologii s kartuší.Hasivo-smáčedlo 

Pyrocom TS TURBO je možno díky obsahu pěnotvorných a filmotvorných komponent 

(AFFF/AR) použít při požárech, kde hrozí rozliv hořlaviny a hašení vodou by bylo obtížné, 

případně by bylo třeba nasadit pěnu.Smáčedlo však neobsahuje tak vysoký podíl 

nebezpečných komponent jako klasická pěnidla, a proto je ekologicky velmi přívětivé. 
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Využití systému Aqua-Eco v kombinaci s kartuší TS TURBO nachází uplatnění tak u požárů 

automobilů, garáží, skladů, umělých hmot, kde hoří i PVC a do ovzduší se dostává kouř s 

vysoce jedovatými sloučeninami chlóru a uhlovodíků. Pyrocom TS TURBO má schopnost 

vázat na sebe saze a škodlivé zplodiny vzniklé hořením i jedovaté částice na spálených 

předmětech. 

 

Popis 

         Vzhled růžová vosková tuhá hmota ve tvaru válce,s výrazným zápachem po tenzorech. 

Složení směs polyethylenglykolu a syntetických povrchově aktivních látek s obsahem 

fluorovaných tenzidů. 

 

Provozně-technické vlastnosti 

         Teplota skladování a použitelnosti od -20 °C do +35 °C. Závislost vydatnosti kartuše na 

teplotě vody, teplota vody ovlivňuje rychlost rozpouštění kartuše, v teplé vodě se kartuše 

rozpouští rychleji a vydatnost může výrazně klesnout. Skladovací doba min. 5 let v 

neporušeném originálním obalu. Korozivnost- smáčedlo v pevném stavu není korosivní; 

korozivnost pracovního roztoku je určována vlastnostmi použité vody. 

          Tuhé smáčedlo Pyrocom TS TURBO je zdravotně nezávadné a ekologicky neškodlivé. 

Obsahuje méně než 5% fluorovaných komponent, které mohou být rezistentní vůči 

biologickému rozkladu a mohou vykazovat persistenci. Jejich obsah je ale tak nízký, že 

nemají vliv na výslednou toxicitu ani biodegradabilitu hasebního roztoku. Vzhledem ke své 

biologické rozložitelnosti a toxicitě může být hasivo považováno za ekologicky šetrný 

výrobek. 

Způsob použití 

 Dávkování 

          Smáčedlo je vyplavováno při omývání kartuše proudem tlakové vody protékající 

tubusem proudnice RamboJet nebo tubusem přiměšovače RamboMix. Regulace průtoku 

hasební směsi je umožněna podle typu použité proudnice. V kombinaci s přiměšovačem 

RamboMix lze použít libovolnou turboproudnici. Kartuši lze používat opakovaně do úplného 

spotřebování, za předpokladu, že je po zásahu vyjmuta z tubusu a následně vysušena. Poté 

může být opět vložena do vysušeného tubusu proudnice/přiměšovače. 
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 Aplikace 

          Největší účinnosti smáčedla se dosahuje při použití plného proudu s nastavením na 

hranici náběhu turborežimu (přechod mezi plným a roztříštěným proudem, kdy se roztočí 

turbína v hlavě proudnice). Za těchto podmínek je koncentrace hasební směsi vysoká a 

intenzita hašení je největší. Zároveň dochází k napěňování hasební směsi na turbíně 

proudnice. K intenzivnímu pěnění a vzniku kvalitní a stabilní pěny dochází při dopadu proudu 

roztoku na pevnou podložku (nepřímá aplikace pěny o stěnu, podlahu, silnici, apod.).Při 

hašení intenzivních požárů s výskytem plastů, hořlavých kapalin apod. (např. automobily, 

garáže) je vhodné používat prvotně sprchový proud s maximálním průtokem pro intenzivní 

ochlazení prostoru zasaženého požárem a poté přejít na hranici turborežimu a kompaktním 

proudem provést dohašení. Hasební roztok při dopadu intenzivně pění, což zvyšuje hasební 

účinek[11]. 

8.3.1  Kombinovaná proudnice Rambojet 01 

        Kombinovaná proudnice slouží k vedení zásahu hasebním roztokem vytvořeným při 

omývání tuhého smáčedla vodou v tubusu proudnice. Třístupňová regulace umožňuje nastavit 

tři polohy průtoku. Na hlavě proudnice Rambojet 01 lze nastavit plný nebo sprchový proud. 

Vydatnost jedné kartuše je min. 2500 l vody, a to při max. průtoku. Proudnice je znázorněna 

na obrázku číslo 1. Náhradní kartuše jsou znázorněny na obrázku číslo 2 [12].  

 

 

 

Obrázek č.1: Kombinovaná proudnice Rambojet 01 
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Obrázek č.2: Kartuše do proudnice Rambojet 01 a směšovače Rambomix 

 

 

9. Závěr 

Bakalářská práce zmapovala základní hasební přístroje a látky používané při 

hasebních zásazích v podzemí. 

Se zvyšující se produkcí stále rostou požadavky na zajišťování bezpečnosti, ochranu 

zdraví a životního prostředí. Porovnáváním problematiky zajištění požární ochrany můžeme 

výrazně přispět ke snížení rizika nepředvídatelných událostí při těžbě a práci v podzemí. 

 Došel jsem jednoznačně k závěru, že současná situace požární ochrany v podzemí je 

na celkem slušné úrovni. Dá se toho ovšem hodně změnit a vylepšit. V současné době se se 

při přímých zásazích nejčastějí hasí vodou se smáčedly. Já bych  využil tuhé smáčedlo 

s označením PYROCOM TS TURBO aplikované kombinovanou proudnicí Rambojet 01.     

Toto smáčedlo by jistě mohlo mít velké využití v podzemí při represivních zásazích. Při 

požárech v nedostupných a úpadně ražených důlních dílech se nám naskýtá možnost využití 

plynného CO2 namísto N2. Má lepší hasební efekt a je těžší než vzduch, z tohoto důvodu bych 

ho využil při likvidaci v úpadně ražených dílech. Samozřejmě by se musela vyřešit doprava a 

bezpečnost ostatních lidí v dole. 

Taktéž je třeba využít i jiné hasící přístroje,než dosud. V současné době se v podzemí 

používají v největší míře přístroje práškové s označením 6P KT 06.08/EN3. V podzemí se 

nenacházejí pouze tuhé látky. Je zde mnoho kapalin a plynů. Určitě se dá využít více 

pěnových hasicích přístrojů s označením P9P , který obsahuje hasivo Pyrocool nebo hasicí 

přístroje s označením T6FE. 
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Samozřejmě, že jen použití nových látek a přístrojů nám nezaručí minimalizaci škod 

vzniklých požárem nebo havárií. Je zapotřebí také dodržovat bezpečnostní předpisy, 

seznamovat a školit všechny pracovníky s těmito předpisy a s použitím nových látek a 

zařízení a  v neposlední řadě kontrolovat  dodržování bezpečnostních předpisů. 

 

10. Seznam zkratek 

 

 

HBZS – Hlavní Báňská Záchranná Stanice 

SŘ – Služební Řád 

VZS – Velitel Záchranných Sborů 

VLH – Velitel Likvidace Havárie 

ČSN – Česká Státní Norma 

ČBU - Český Báňský Úřad 

IZS – Integrovaný Záchranný Systém 

            KT- Označení výrobce (Kovoslužba) 

            FE36- Hasební látka nahrazující halonová hasiva 
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