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Summary 
 
      In the present work is processed a description and activities of the Main     
Mine Rescue Service in the undeground mine Centrum in Dolní Jiřetín.  
 
      The first part describes a brief   history and present of HBZS and  its    
activities. Then it describes the structure and management HBZS.  
 
      In the following part I’m focusing on lignite underground mine Centrum.     
There are described the safety risks of the mining operation in the mine Centrum.          
Then  they are mentions the operations of mining rescue services in the past,     
but also in the current period, their characteristics and solutions.  
 
      The last chapter focuses on the prevention and repression of endogenous 
fires. There are mentions the instruments used in the prevention of autoignition  , 
methods of preventing endogenous fires and subsequent repressive measures 
such as flooding and inertization systems, work processes, etc.  
 
Keywords: mine rescue station, autoignition, inertization method 
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Anotace 
      
     V předloţené práci je zpracován popis a činnost Hlavní báňské záchranné 
sluţby na  hlubinném dole Centrum v Dolním Jiřetíně.  
 
     V první části je popsána stručná historie a současnost HBZS a její činnost. 
Následně je popsána struktura a vedení HBZS.  
 
     V části následující jsem se soustředila na hnědouhelný hlubinný důl Centrum. 
Zde jsou popsána bezpečnostní rizika důlního provozu dolu Centrum. Následně 
jsou uvedeny zásahy báňské záchranné sluţby na tomto dole v minulosti, ale         
i v současném období, jejich charakteristika a řešení.  
 
     Poslední kapitola je zaměřena na prevenci a represi endogenních poţárů. Zde 
jsou uvedeny přístroje pouţívané v rámci prevence protizáparového opatření, 
metody předcházení endogenních poţárů a následná represivní opatření jakými 
jsou inertizační a zaplavovací systémy, pracovní postupy aj.  
 
Klíčová slova: báňská záchranná stanice, samovznícení, inertizace 
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Úvod 
  
      Báňské záchranářství je speciální činnost, zaměřena převáţně na záchranu 
lidských ţivotů, pomoci pracovníkům v dole při ohroţení jejich zdraví                     
a v neposlední řadě ochrana majetků při důlních nehodách. Tato profese se 
začala rozvíjet teprve na začátku 19. století. V té době nastal obrovský rozmach 
hlubinné těţby uhlí a díky geologickým podmínkám uloţení uhelného loţiska          
a nestabilnímu prostředí docházelo k častým důlním nehodám. S postupem těţby 
do větších hloubek se také objevily důlní otřesy, průtrţe plynů a hornin. Potřeba 
pomoci blízkým pracovníkům a kolegům přivedla společnost k úvaze o vytvoření 
záchranného sboru. Nejprve se jednalo o dobrovolné pracovníky v hornické 
profesi, později se tato činnost stala samostatným profesionálním subjektem.  
 
     Hlavní báňská záchranná stanice v Mostě, prošla dlouhodobým vývojem a její 
pole působnosti kdysi zahrnovalo hlubinné doly na  Mostecku a v širokém okolí. 
Postupným zavíráním hnědouhelných dolů a rozmachu povrchové těţby svoji 
působnost orientuje převáţně na zásahy na posledním hlubinném dole v Čechách, 
kterým je Důl Centrum v Dolním Jiřetíně. Vzhledem k zařazení tohoto 
hnědouhelného hlubinného dolu  mezi doly s uhelnými slojemi náchylnými 
k samovznícení, jsou právě nejčastější zásahy HBZS vedeny k likvidaci častých 
záparů. V této práci jsem se soustředila na činnost báňské záchranné sluţby na 
dole Centrum, prevenci a represi samovzněcovacích procesů. 
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1   Báňská záchranná sluţba SHP 
      
1.1      Historie a následný vývoj báňské záchranné sluţby 

      
     Jak jsem jiţ v úvodu uvedla, snaha o zaloţení záchranného sboru započala 
nejprve na základě dobrovolných záchranářů. Jedním z prvních opatření 
bezpečnosti práce, bylo nařízení Báňského hejtmanství v Brně z roku 1856, které 
nařídilo zákaz kouření v dole. První instrukce, které měly zamezit zapálení 
třaskavých plynů, byly vydány v roce 1877. Postupně docházelo k vývoji dýchací 
techniky a prvotním organizacím záchranných sborů a na kaţdém dole byla 
zavedena „výzbrojovna“ (záchranná stanice s předem určeným počtem dýchacích 
přístrojů a stanoveným počtem vycvičených dobrovolných členů sboru. Mohutný 
rozmach báňské záchranné stanice došlo po skončení druhé světové války, kdy 
byl stav dolů v kritickém stavu, tato situace vyţadovala zvýšenou pozornost a péči. 
Ústřední báňská záchranná stanice v Mostě vznikla v roce 1948, kdy „báňské 
hejtmanství v Praze rozhodnutím ze dne 10. 7. 1948, čj. 3709/48,nařídilo 
Národním podnikům Severočeské hnědouhelné doly v Mostě, Rudným a tuhovým 
dolům v Příbrami, aby společně zřídily a udržovaly Hlavní báňskou záchrannou 
stanici.“(citace z [4] strana 29) ÚBZS tehdy dohlíţela na 33 dolů se závodními 
báňskými záchrannými stanicemi a s 532 záchranáři, vybavenými 98 přístroji Auer 
MR II/32, 81 přístroji Drager 160A a 89 přístroji Eckhard E 246.  V roce 1957 byly 
nařízením ministra paliv zřízeny stálé sbory záchranářů z povolání. V té době bylo 
jiţ zavedeno třístupňové dělení organizace báňské záchranné sluţby: Hlavní 
báňské záchranné stanice (HBZS), Obvodní báňské záchranné stanice (OBZS)       
a Závodní báňské záchranné stanice (ZBZS). Toto členění bylo změněno aţ 
v roce 1992 vydáním vyhlášky ČBÚ č.j. 341/1992 Sb., která tento systém převedla 
na dvoustupňový: Revírní báňské záchranné stanice (RBZS) a Závodní báňské 
záchranné stanice (ZBZS). Nová vyhláška ČBÚ č. 447/2001 Sb. platná               
od  1. 1. 2002 změnila pouze název RBZS na HBZS a v současnosti jsou na 
území České republiky vedeny 4 HBZS a to v Mostě, Ostravě, Hodoníně a Praze 
[1].   
 

 
1.2      Neštěstí, která ovlivnila počátky báňského záchranářství 
      
     Jak jsem jiţ zmiňovala, prudký nárůst uhelného hornictví nesl za následky 
nebezpečí jakými jsou průvaly vod,  poţáry vzniklé otevřeným ohněm, otřesy, 
zaplynování důlních děl jedovatými či výbušnými plyny a jiné. Vzhledem k velkému 
mnoţství pracovníků tehdy se na dolech nacházejících, tak vznikalo ohroţení na 
lidských ţivotech. Mezi prvopočátky bezpečnostních prvků na dolech patřilo 
například nahrazování tehdejších olejových lamp s otevřeným plamenem 
bezpečnostními lampami. Za katastrofu se tehdy označovala nehoda, kdy 
zahynulo minimálně 5 osob,  [1]. 
  
      Jiţ v roce 1853 byl vyvinut první dýchací přístroj Schwann. Jednalo se             
o regenerační přístroj, ale  vzhledem k ochraně dýchacích orgánů 
v nedýchatelném prostředí pouze 5 minut, nebyl dále rozvíjen a pouţíván. 
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Koncem 19. století se ujaly hadicové dýchací přístroje, kdy byl vzduch čerpán 
ručně (později kompresorem) a veden hadicemi. Tyto přístroje byly pouţity i 10. 
listopadu 1894 na dole Pluto v Louce, kdy došlo k výbuchu na komoře č. 132. 
Tehdy zahynulo 19 horníků a velké mnoţství utrpělo zranění. Po nehodě, která 
vznikla zapálením výdušných plynů od otevřeného světla, které zapříčinilo výbuch, 
zakoupilo vedení společnosti 4 kusy dýchacích přístrojů. Ačkoli byly dýchací 
přístroje pokrokem, nevýhodou byla sníţená pohyblivost záchranářů vlivem 
dlouhých hadic, to vedlo k nutnosti vývoje dýchacích přístrojů s vlastním 
zásobníkem vzduchu či kyslíku, [6]. 
 
     Jednou z nejhorších katastrof v Českém hornictví, zejména počtem obětí, se 
stala nehoda na dole Pluto v roce 1981, kdy dne 3. září v 15:30  došlo k výbuchu 
plynů a uhelného prachu, při němţ zaplatilo svým ţivotem 65 horníků a 40 dalších 
utrpělo zranění. Sloj dobývaná na tomto dole byla charakteristická především 
vysokým rizikem samovznícení. Díky velmi častým endogenním poţárům 
z předešlého roku, bylo ovzduší a pracovní podmínky ve špatném stavu, coţ se 
řešilo krácením pracovní doby. V té době se stále těţilo metodou komorování na 
zával. Tento důl byl sice zařazen mezi doly neplynující, avšak s výskytem 
výbušného uhelného prachu. Ochranou před moţným nebezpečím se stalo 
především zkrápění vodou a k ochraně proti moţnému šíření výbuchu slouţily 
vodní protivýbuchové uzávěry. V tento den byla na jedné z chodeb zjištěna 
zápara. Likvidace začala přímým zásahem vodou, ale poţár se rychle šířil, poté 
došlo k výbuchu a následovaly další 3 výbuchy. Došlo k poškození těţní jámy 
Pluto II. a části výdušné jámy společně s provozním i náhradním ventilátorem, coţ 
mělo za následek přerušení umělého větrání. V 15:35 byly povolány pohotovostní 
jednotky HBZS. Nalezené oběti , které nebyly zasaţeny rázovou vlnou zahynuly 
na vysoký obsah CO a vysokou teplotu důlních větrů, [6]. 
      

 1.3     Historie HBZS v Mostě 

  Do doby neţ se vybudovaly budovy HBZS (výstavba začala v r. 1944                  
a ukončena v březnu 1947), slouţila ústřední BZS na dole Julius III. (dohlíţela na 
33 dolů), kde byla vybudována také dýmnice pro výcvik nových záchranářů, cvičná 
chodba a pokusná štola pro pokusy na výbušnost uhelného prachu. Zásadním 
předpisem pro činnost báňské záchranné sluţby se stala Vyhláška Ministerstva 
průmyslu ze dne 10. února 1947 o organizaci záchranné sluţby v hornických 
závodech, zveřejněná v úředním listě I, část 25 ze dne 21. 2. 1947. Tato vyhláška 
stanovila povinnost zřízení báňské záchranné stanice na kaţdém hlubinném dole, 
mimo jiné stanovila počet a typy dýchacích přístrojů v záchranné stanici. Kaţdý 
hlubinný důl závod s vlastní záchrannou stanicí musel zřídit a udrţovat záchranný 
sbor, který se skládal z náčelníka, jeho náměstka a záchranného muţstva. 
Náčelníka a náměstka stanovil závodní ze závodních inţenýrů. Muţstvo se 
skládalo ze způsobilých dělníků a dozorců. Vyhláška poloţila základ třístupňové 
organizaci báňské záchranné sluţby: [1]  
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1. Závodní báňské záchranné stanice (ZBZS),povinnost zaloţit měl kaţdý důl 

2. Ústřední báňská záchranná stanice (ÚBZS), slouţila pro několik 
vzdálenějších závodů 

3. Hlavní báňské záchranné stanice (HBZS), zřizovaly je báňské podniky, 
slouţila pro větší oblasti, vydávala směrnice pro výcvik a cvičení 
záchranářů, pro přípravy záchranných akcí a téţ prováděla samostatný 
výcvik záchranářů ZBZS a ÚBZS 

     V roce 1950 byla v areálu dnešní HBZS dokončena nová dvoupatrová budova 
navazující na původní budovu kolmo na ulici Vančurovu v Mostě. V objektu byly 
zřízeny bytové jednotky pro báňské záchranáře. 

     V roce 1951 se započalo se zřizováním stálé pohotovosti dobrovolných 
záchranářů. Tento rok je významný také tím, ţe na dole Julius III bylo v 1. úseku 
poprvé pouţito silnostěnné roury  pro vyproštění komoráře z komory kterému se 
částečně zavalila cesta z komory. Postupně došlo ke zdokonalení vyprošťovací 
technologie, která dodnes zachránila mnoho lidských ţivotů. 

     Za důleţité datum se téţ povaţuje 3. listopadu roku 1957, kdy nastoupily do 
týdenní pohotovosti první záchranné čety. Bylo vybráno 36 stálých záchranářů 
z povolání. Záchranářem z povolání se mohl stát pouze zaměstnanec důlního 
závodu (československý státní občan, státně spolehlivý a bez úhony), který byl 
starší 22 let avšak nedovršil věku  35 let. Zkoumala se tělesná a duševní zdatnost 
dle zvláštních předpisů. Dále musel mít nejméně tříletou praxi na základních 
pracích v dolech a nejniţší potřebné vzdělání (základní), aby mohl po dobu sluţby 
ve stálém sboru studovat na průmyslové horní škole. 

      V roce 1957 došlo k dokončení přístavby pohotovostní budovy, garáţí             
a kyslíkárny. Také rok 1989 přinesl velké změny. Dne 1. ledna 1989 byla zřízena 
stálá lékařská pohotovost, kterou zajišťoval lékař  (musel absolvovat výcvik jako 
báňský záchranář), čímţ se urychlovala lékařská odborná pomoc při úrazech, 
mimořádných událostech i náročných zásazích záchranných čet (celkem se 
střídalo 12 lékařů) a mechanik, který byl zároveň řidičem sanitky. [1] 

1.4      Charakteristika obvodu působnosti  

     Obvod působnosti HBZS v Mostě byl stanoven Rozhodnutím ČBÚ v Praze, 
číslo jednací 4505/05, ze dne 29. 12. 2005 takto: 

„Hlavní báňská záchranná stanice v Mostě zajišťuje úkoly ve smyslu § 6 Vyhlášky 
ČBÚ číslo 447/2001 Sb. „O báňské záchranné službě“, při provádění hornické 
činnosti na povrchu a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 
s působností na celém území České republiky. 

     Výše zmíněné úkoly zajišťuje rovněž při provádění hornické činnosti v podzemí 
v dolech Centrum, Marie, Richard v Litoměřicích, Bratrství a Svornost 
v Jáchymově.  
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     Rozhodnutí vstoupilo v platnost již od 1.1.2006 a zůstává zatím v platnosti beze 
změn. Podrobněji stanoví úkoly HBZS Most Služební řád, schválený ČBÚ Praha 
Rozhodnutím č.j. 4357/04, ze dne 22.12.2004 a změněný a doplněný 
Rozhodnutím téhož báňského úřadu č.j. 1127/09, ze dne 24.4. 2009. 

     Od 1.1. 2009, po rozdělení bývalé Mostecké uhelné a.s. je zřizovatelem HBZS 
v Mostě společnost Litvínovská uhelná a.s. Hornická činnost v obvodu působnosti 
je realizována rozhodujícím způsobem v uhelném hornictví s výraznou převahou 
lomové těžby“ [7]. 

1.5     Úkoly HBZS v Mostě 

 Provádí rychlé a účinné zásahy k záchraně ţivotů a majetku při zdolávání 
havárií v podzemí a v nedýchatelném ovzduší a podílí se na pracích při 
odstraňování následků havárií.  

 Jako jediný záchranný sbor zasahuje při haváriích v podzemí, při zmáhání 
ostatních nehod spolupracuje se všemi sloţkami Integrovaného 
záchranného systému ČR.  

 K zásahům vyjíţdí na výzvu organizace postiţené havarií nebo operačního 
střediska integrovaného záchranného systému.  

 Poskytuje odborně-technickou pomoc důlním organizacím a organizacím 
při pracích prováděných hornickým způsobem v podzemí ve svém obvodu 
působnosti a v rozsahu určeném legislativou Českého báňského úřadu.  

 Poskytuje komerční sluţby organizacím. Jedná se o specializované činnosti 
prováděné i v extrémních podmínkách, jako jsou:  

 Veškeré práce ve výškách a nad volnou hloubkou - pomocí 
lezeckých technik a speciálních zařízení  

 Veškeré práce v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí - 
s vyuţitím dýchací techniky  

 Práce v podzemních a stísněných prostorách a veškeré činnosti 
v pracovních podmínkách se zvýšeným rizikem.  

 Práce ve vysokých teplotách - s vyuţitím ochranných oděvů proti 
teplotě.  

 Zemní práce, protlaky - s uţitím protlačovacích zařízení. Trhací 
práce malého rozsahu - demoliční.  

 Ostatní zemní, stavební a sanační práce v místech bez dosahu 
zdrojů energií nebo mimořádně fyzicky náročné.  

 Při komerčních činnostech jsou v plném rozsahu vyuţiti zkušení bánští 
záchranáři a speciální záchranářská technika. To má pro zákazníka 
mimořádnou výhodu v okamţitém zahájení prací s nejvyšší koncentrací 
pracovníků a potřebné techniky, v nepřetrţitém provádění prací po 24 hodin 
denně, s nepřekonatelně krátkou dodací lhůtou všech prací. [9] 

 

 

http://www.cbusbs.cz/
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1.6      Organizační uspořádání báňského záchranného sboru, 
hlavní úkoly a povinnosti 

      „Celkový počet členů záchranného sboru činí 71. Zaměstnanců HBZS 

celkem 58 (z toho je 47 záchranářů), 13 externích záchranářů (vykonávají 
speciální činnosti na základě uzavřených smluv). 

 ředitel a jeho zástupce (záchranáři) (2) 

 hlavní mechanik a jeho zástupce (řidiči skupiny „D“, záchranáři) (2) 

 technik HBZS (specialista) (1) 

 vedoucí směnový technik (záchranář) (1) 

 směnoví technici (záchranáři) (5) 

 směnový technik - vedoucí záchranářů lezců (záchranář) (1) 

 vedoucí speciální záchranářské techniky (záchranář) (1) 

 vedoucí chemické laboratoře - chemik (záchranář) (1) 

 lékař (záchranář) (1) 

 zdravotní sestra (záchranář) (1) 

 četaři (záchranáři)(4) 

 záchranáři (18) 

 mechanici - řidiči skupiny „D“ (záchranáři) (10) 

 mechanik - přístrojář (2) 

 dispečeři (2) 

 specialista - ekonom HBZS (1) 

 ostatní zaměstnanci (5) 

 smluvní lékaři ( záchranáři) (8)  

 smluvní potápěči (5) „[8]   

     Funkci  ředitele HBZS v Mostě v současnosti vykonává Ing. Josef Trykar, který 
na mostecku působil jiţ v letech 1993 - 1999 a na svou funkci se navrátil v roce 
2001, [1]. 

Hlavní úkoly ředitele: 

 musí být báňským záchranářem s vysokoškolským vzděláním, který 
úspěšně ukončil magisterské studium v oblasti hornictví a hornické geologie 
či hutnictví a slévárenství se zaměřením na hornictví, musí mít minimálně 
pětiletou praxi v oboru a z toho nejméně 4 letou praxi v báňském 
záchranném sboru, schvaluje školení a praktický výcvik nových                    
i  stávajících záchranářů, vykonává pohotovostní sluţbu jako velitel BZS,  
schvaluje výjezd jednotek v pohotovosti k zásahům, 

 kontroluje dodrţování sluţebního řádu (sluţební řád je zpracován dle § 26 
Vyhlášky Českého báňského úřadu v Praze č. 447/2001 Sb. Ze dne       
3.12. 2001 ve znění Vyhlášky ČBÚ č. 87/2006 Sb., ze dne 10. 3. 2006), 

 vydává sluţební řád HBZS (nejprve ho však musí schválit ČBÚ), 
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 nařizuje pravidelné střídání záchranářů v jednotlivých pohotovostních 
směnách (  jednotlivé čety A,B,C,D se střídají pravidelně nepřetrţitě jednou 
za 4 týdny, vţdy od pátku, do pátku vč. sobot, nedělí a svátků), 

 řídí podřízené ZBZS, zajišťuje postup oprav, zkoušek a kontrol dýchacích 
přístrojů, oţivovacích přístrojů vč. příslušenství, zkušebních a kontrolních 
přístrojů, sebezáchranných dýchacích přístrojů, 

 dohlíţí na plnění úkolů vyhlášky o BZS -zvláště dle § 4, §6 a §8, 

 je zodpovědný za organizaci a provoz záchranného sboru vydává potřebné 
instruktáţe, 

 vydává kaţdoročně výroční zprávu o chodu HBZS, 

 podává vyjádření k přikázaným plánovaným nehavarijním zásahům, 

 uzavírá hospodářské smlouvy. 

     Zástupce ředitele (na HBZS v Mostě je jím Ing. Jiří Pravda) musí být  
vysokoškolsky vzdělaný v oboru hornictví nebo úplné střední odborné vzdělání 
v oboru, minimálně s šestiletou praxí, z toho minimálně 4 roky praxi jako báňský 
záchranář. [4], [8]   

      

     Úkoly zástupce ředitele: 

 V případě nepřítomnosti ředitele HBZS přebírá za něj odpovědnost        
a povinnosti v plném rozsahu, 

 organizuje, řídí a kontroluje činnost směnových techniků, báňských 
záchranářů mimo pohotovostní sluţbu, 

 zajišťuje a kontroluje vedení výcviku, zkoušek a školení, 

 je báňský záchranář, ve funkci velitele pohotovosti vykonává předem 
stanovenou pohotovostní sluţbu 

 je povinen plnit další uloţené úkoly dle příkazů ředitele HBZS 

      Hlavní mechanik  

Hlavním mechanikem a jeho zástupcem se můţe stát báňský záchranář, který má 
vysokoškolské vzdělání získané úspěšným ukončením magisterského, případně 
bakalářského studijního programu v oblasti technických věd strojního, případně 
elektrotechnického zaměření. Je zapotřebí, aby měl nejméně čtyřletou odbornou 
praxi, z toho minimálně dvouletou záchranářskou praxi. Na HBZS v Mostě tuto 
funkci vykonává Ing. Jan Mašek. [8] 

     Hlavní úkoly:  

 Hlavní mechanik je báňským záchranářem a vykonává stanovenou 
pohotovostní sluţbu, 

 organizuje, kontroluje a řídí činnost mechaniků, je zodpovědný za 
plynulý provoz mechanické dílny dýchací techniky, autodílny, zkušebny 
a plnírny tlakových lahví, 
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 metodicky řídí vedoucí mechaniky ZBZS v obvodu působnosti 

 odpovídá za pohotovostní stav výjezdové, vyprošťovací, dýchací            
a ostatní záchranářské techniky,  

 zajišťuje uchovávání záznamů o zkouškách dle § 49 odst.1 písm.c) aţ 
písm.j) a písm.m), 

 v případě havárie organizuje svoz báňských záchranářů  [4], [8]    

 

1.7.     Dýchací přístroje HBZS v Mostě 

     Nejen bánští záchranáři, ale i lidé pracující v dole, se mohou dostat do 
prostředí, ve kterém se vyskytují nebezpečné koncentrace jedovatých nebo 
nedýchatelných plynů, proto je nutno, aby kaţdý, kdo sfárá do hlubinného dolu byl 
opatřen sebezáchranným dýchacím přístrojem, který by ho v nebezpečné situaci 
zachránil. 

     Sebezáchranné    

      ŠSS-1-U : přístroj s chemicky vázaným kyslíkem, jehoţ nominální ochranná 

doba činí cca 40 minut. Hmotnost přístroje je 2,85 kg a záruční doba 3 roky. Jedná 
se o přístroj jednorázově pouţitelný. Konstrukční celky: obal se spouštěcím 
zařízením, dýchací vak s přetlakovým ventilem, vrapová hadice s ústenkou           
a nosní svorkou. V dnešní době se jiţ tyto přístroje nevyrábějí, pouze dosluhují.   

     ŠSS-1-PV: Slouţí jako důlní únikový přístroj s chemicky vyvíjeným kyslíkem. 
Jedná se téţ o jednorázový dýchací přístroj. Váha přístroje je 3kg, ochranná doba 
dýchacích orgánů při úniku je výrobcem garantována po dobu 50 minut a 150 
minut v klidu (v sedě). Konstrukční celky: dvoudílný plastový obal, vzduchotěsně 
uzavřený, horizontálně dělený, vyvíjecí hmota, spouštěcí patrona, vrapovaná 
dýchací hadice, ústenka, nosní svorka, dýchací vak, přetlakový ventil. Víko je se 
spodní částí spojeno dvěma stahovacími ocelovými páskami. 

pozn. Před zahájením dýchání do přístroje, se kyslík nezačne uvolňovat 
samočinně, přístroj se musí nejdříve zprovoznit - do přístroje musí být intenzivně 
jednou nebo dvakrát vydechnuto, aby se rozvinula chemická reakce. [4] 

     Pracovní, kyslíkové dýchací přístroje 

     Dýchací přístroj BG-174 

    Pracovní regenerační izolační dýchací přístroj (německého výrobce firmy 
Dräger), určený pro práci důlních záchranářů. K regeneraci vzdušin je pouţit 
čtyřhodinový pohlcovač na bázi NaOH. Kyslík je doplňován stálou dávkou 
z tlakové láhve o obsahu 2 l. [5] 

Výroční zpráva HBZS z roku 2009 uvádí, ţe počet těchto přístrojů na HBZS činil 
v té době  celkem 50 ks.  
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Základní konstrukční celky:  

 maska ( pouţívají se masky celoobličejové a celohlavové, 

 kyslíková láhev - ocelová, bezešvá, s ţivotností 40 let, přičemţ se 
jednou za 5 let musí provézt tlaková zkouška,  

 pohlcovač - slouţí k regeneraci vzdušin, pouţívá se pohlcovače na bázi 
NaOH, jedná se o 4 hodinové pohlcovače s vnitřními síty, které slouţí 
k lepšímu rozprostření hydroxidu sodného, aby nedocházelo ke 
„spékání“, nevýhodou však je, ţe jsou na jedno pouţití a pokud se 
provádí např. výcvik záchranářů, který trvá mnohem kratší dobu, je takto 
pouţitý pohlcovač jiţ určen k likvidaci, 

 dýchací hadice s centrální přípojkou a sliníkem, 

 dýchací vak, 

 víko s popruhy - celý přístroj je zabudován do kovové konstrukce a díky 
menším rozměrům a vedením dýchacích hadic z boku, je moţno jej 
pouţít v malých a těsných prostorech tím, ţe jej můţe záchranář sunout 
před sebou, aniţ by se obával poškození, 

 sdruţená ventilová komora s přetlakovým ventilem. [4] 

     Tento přístroj se jiţ přestal vyrábět (dochází k postupnému vyřazování 
nejpozději do roku 2012) a začíná být nahrazován přístrojem BG 4. Jelikoţ se 
jedná o podtlakový dýchací přístroj, nevýhodou při poškození hadic je nebezpečí 
vniknutí škodlivin do dýchacího okruhu. V současnosti patří na dole Centrum mezi 
hlavní vybavení dýchací techniky ZBZS. Pozn. provoz dolu Centrum je prozatím 
plánovaný do konce roku 2012, pokud by však těţba pokračovala i po tomto roce, 
je nutno zakoupit a dovybavit ZBZS novými pracovními dýchacími přístroji.  

 

obrázek č.1 : dýchací přístroj BG 174 
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     Dýchací přístroj  BG 4  

     Tento pracovní dýchací přístroj s uzavřeným okruhem od firmy Drager byl 
zkonstruován jako přetlakový - při narušení hadic nehrozí nebezpečí vniknutí 
škodlivin do dýchacího okruhu. Hmotnost je 14,8 kg a kapacita zachycování oxidu 
uhličitého pohlcovačem je výrobcem garantována po dobu 4 hodin .Základní 
těleso je zhotoveno z černého plastu. Na základním tělese jsou pohlcovač            
a chladič uchyceny zasunutím do úchytu a upevněny upínacím třmenem. 
Vdechované vzdušiny mohou být ochlazovány v chladiči, pokud je naplněn ledem. 
Činnost přístroje je kontrolována monitorovacím zařízením Bodyguard (umoţňuje 
stálé měření a zobrazování tlaku v tlakové láhvi kyslíkem, sleduje funkci 
dýchacího přístroje a vysílá varovné signály při poruše nebo poklesu tlaku 
v tlakové láhvi s kyslíkem a měří dobu od uvedení dýchacího přístroje do 
provozu),sodnovápenatá náplň pohlcovače umoţňuje odstraňování CO2 a vlhkosti 
vzdušin vydechované uţivatelem.V provedení jsou buď pohlcovače pro 
jednorázové pouţití nebo se po pouţití mohou znovu doplnit (náplň pohlcovače je 
v tělese pohlcovače jen volně sypaná). Mezi nevýhody patří: větší rozměry 
přístroje a plastový kryt, vedení hadic přes ramena(záchranář tak nemá moţnost 
nést na ramenou břemena), hadice jsou příliš elastické při špatném zacházení 
můţe docházet k deformaci hadic a tím i ke zvýšení dýchacího odporu či 
znemoţnění průchodu vzdušin. [4] 

1.8        Zásahová činnost HBZS Most od roku 1999 - 2009 

Tabulka vývoje zásahové činnosti HBZS Most (výroční zpráva HBZS 2009) 

Druh zásahu 
(výjezdu) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Havarijní 8 9 21 82 12 11 15 57 5 54 25 

Nehavarijní 132 75 155 129 142 115 190 155 81 86 82 

Plánované 135 37 60 44 106 134 85 15 20 43 25 

Speciální havarijní 6 3 9 6 5 2 1 1 10 2 5 

komerční 145 297 63 120 75 59 94 164 186 292 283 

Celkem bez 
zdravotních 
výjezdů 426 421 308 381 340 321 385 392 302 477 420 
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Graf vývoje zásahové činnosti HBZS 
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Graf 1: Vývoj zásahové činnosti HBZS Most bez zdravotních výjezdů 

 

2       Bezpečnostní rizika důlního provozu dolu Centrum 

2.1.     Zařazení dolu Centrum 

             Důl Centrum je zařazen na základě rozhodnutí Obvodního báňského 
úřadu v Mostě, č. j. 2371/1990  ze dne 8. 6. 1990, jako důl s uhelnými slojemi 
náchylnými k samovznícení.  Vznik se datuje kolem roku 1889. Rok poté, původní 
majitel Anglorakouská banka, prodává důl Centrum Severočeské hnědouhelné 
společnosti.  Vzhledem k umístění uhelného loţiska je povaţován za jeden 
z nejbezpečnějších dolů v Čechách vzhledem k malému riziku důlních otřesů. Po 
dlouhá léta zde byla těţba prováděna tzv. komorováním se závalem. Nové 
technologie a metody dobývání však nahradily stávající metodu komorování na 
zával v roce 1993, kdy se začalo s dobývací metodou stěnováním v lávkách.       
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2.2.     Důlní poţáry z vnitřních příčin (endogenní) 

     Důlní poţáry z vnitřních příčin jsou označovány jako samovznícení uhelné 
hmoty (zápar). Zápar je fyzikálně-chemický proces, jehoţ podstata vzniku není 
dodnes zcela objasněna a vedou se o ní spekulace. Nejsnáze dochází k záparu 
uhlí v místech tektonických  poruch, v rozdrcených uhelných pilířích mezi důlními 
díly s velkým depresním rozdílem, v nedostatečně větraných výlomech nad 
výztuţí s napadaným drobným uhlím a podobně  pak v místech s popraskanými 
boky a při odtaţených  stropech. Dále pak vznikají zápary v nedostatečně 
větraných závalech stěnových porubů. 

 

     Teorie samovznícení : 

 Pyritová teorie - pyrit v uhlí současně s vodou urychluje oxidaci, 
společně s vývinem tepla dochází k ohřátí uhelné hmoty aţ 
k samotnému bodu vznícení. Ve skutečnosti však dochází k záparům      
i v uhlí, které pyrit neobsahuje. 

 Fenolová teorie - vysvětluje fakt, ţe k oxidaci uhlí dochází za přítomnosti 
některých organických sloučenin (převáţně fenolů) 

 Absorpční teorie (téţ oxidační) - jedná se o nejpravděpodobnější příčinu 
oxidace uhlí a to zejména tím, ţe je schopno pohlcovat na svém povrchu 
kyslík. Uhlí tedy nemusí být zapáleno působením vnějších teplot, jelikoţ 
uhelná hmota přijímá kyslík i za normální teploty „oxiduje“ a tím vzniká 
teplo. Pokud je při tomto procesu zaručeno dostatečné větrání důlních 
vzdušin, vznikající teplo je zpravidla včas odváděno. Pokud však není 
splněna tato podmínka, vznikající teplo se hromadí a je-li v okolním 
prostředí dostatečné mnoţství kyslíku, proces pokračuje a teplota 
stoupá. Jakmile teplota uhelné hmoty dosáhne teploty cca 60°C „kritický 
bod“, dojde k „zapařování uhlí“. Celý proces vedoucí k samotnému 
záparu můţe trvat i několik let a včasné odhalení bývá velmi obtíţné. [5] 

 

      Ke vzniku  záparu je však zapotřebí minimálně 3 podmínek (není však vţdy 
zaručeno, ţe k záparům dojde) , kterými jsou kyslík, přítomnost hořlavé látky        
a dostatečně vysoká teplota. Poţáry takto vzniklé se rychle šíří, zplodiny obsahují 
jedovaté plyny, doprovázené plyny výbušnými (hořlavými). To má za následek, ţe 
i v neplynujícím dole můţe dojít k vývinu výbušné směsi plynů. 

     V zásadě dělíme samovzněcovací proces na tři základní fáze, pro které je 
charakteristický rozdílný nárůst teplot: fáze inkubační, zapařovací, přechodová [3]. 

     fáze inkubační = teplota uhelné hmoty se pohybuje kolem 60 - 100°C, v této 
části nejsou zastoupeny oxidační produkty etylén, propylén a vodík. 



Monika Slusarčíková: Činnost báňské záchranné služby na dole Centrum v Dolním Jiřetíně 

2011                                                                                                                                     13

  

     fáze zapařovací = stejně jako u fáze inkubační, dosahuje teplota uhelné hmoty 
60 - 100°C s rozdílem, ţe je navíc do okolního ovzduší uvolňován etylén               
a mnoţství CO prudce narůstá.  

     fáze přechodová = teplota stoupá aţ k 150 - 230°C, dochází k rychlému 
nárůstu koncentrací plynů v ovzduší. V této době se uhelná hmota začíná 
rozkládat a vylučují se hořlavé a aromatické produkty (zápach podobný petroleji). 
Jakmile dosáhne teplota „bodu zápalu“, nastává samotné samovznícení (v tomto 
okamţiku jsou splněny všechny podmínky hoření). Vzhledem k menší koncentraci 
kyslíku v ovzduší, nedochází okamţitě ke vzniku otevřeného ohně, ale pouze ke 
ţhnutí uhelné hmoty, která se však za předpokladu zvýšení kyslíku, okamţitě 
přemění v samotný poţár, [5]. 

 

3        Zásahy báňské záchranné sluţby na dole Centrum 

3.1      Úkoly ZBZS na dole Centrum 

 zajišťuje pohotovost báňských záchranářů a potřebné techniky 
v rozsahu určeném sluţebním řádem závodní báňské záchranné 
stanice, 

 provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů, 

 zabezpečuje nástup báňských záchranářů do stálé pohotovostní sluţby 
podle rozvrhu nástupů zpracovaného hlavní báňskou záchrannou 
stanicí,  

 podílí se na vypracování a ročních kontrolách havarijních plánů, 

 kontroluje zařízení a prostředky slouţící havarijní prevenci,  

 opravuje, kontroluje a zkouší dýchací přístroje a oţivovací přístroje         
a jejich příslušenství,kontrolní a zkušební techniku, a to podle metodiky 
vypracované hlavní báňskou záchrannou stanicí (§ 6 odst. 1 písm.e),  

 bezodkladně oznamuje hlavní báňské záchranné stanici vyhlášení         
a ukončení havarijního stavu na pracovišti v obvodu své působnosti,  

 zajišťuje koordinaci při vybavování organizace indikačními a detekčními 
přístroji. Před zavedením nového typu indikační a detekční techniky do 
pouţívání, je nutno zajistit souhlas HBZS v Mostě, [11]. 
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3.2      Stálá pohotovostní sluţba na závodě 

     Stálé záchranářské hlídky na závodě Centrum jsou rozděleny do čtyř 
záchranářských čet, pracujících v nepřetrţitém provozu. Na kaţdé směně musí být 
hlídka v počtu nejméně 3 členů. V kaţdé záchranářské hlídce je vţdy jeden ze 
záchranářů určen jako četař a jeden jako zástupce. Výzbroj a výstroj hlídky pro 
zajištění akceschopnosti v nedýchatelném prostředí je umístěna v centrální části 
dolu na snadno dosaţitelném místě. Za úplnost tohoto vybavení zodpovídá četař. 

     Pracoviště záchranářské hlídky při zmáhacích, likvidačních a sanačních 
pracích o netěţebních směnách určuje písemně závodní dolu nebo jím pověřený 
pracovník. Pro určená pracoviště hlídky je zajištěno spojení s dispečerem. 

     Pracoviště hlídek se střídají tak, aby členové hlídek byli neustále seznamováni 
se situací celého dolu. Záchranářské hlídky pracují na určených pracovištích stále 
pohromadě v počtu nejméně 3 členů. Při příchodu na pracoviště je četař hlídky 
nahlásí dispečerovi počet členů hlídky a druh prováděné práce. Toto hlášení 
opakuje v polovině směny a při odchodu z pracoviště. Není-li zajištěno trvalé 
spojení s dispečinkem, provádí četař toto hlášení kaţdé 2 hodiny, zároveň vede 
písemný záznam o výkonu práce záchranářské hlídky. Těmto záchranářům se 
ukládá práce takového charakteru, který nevylučuje moţnost okamţitého nasazení 
celé hlídky do havarijního zásahu, [11]. 

 

3.3      §40 Základna 

1. Pro zásah v nedýchatelném prostředí, ve ztíţených mikroklimatických 
podmínkách a pro zásah potápěčů a lezců je nutné zřídit základnu v co 
nejkratší době.  

2. Není-li moţné umístit základnu v dole v určeném místě, rozhodne          
o jejím umístění velitel základny. O zřízení základny neprodleně 
informuje velitele báňského záchranného sboru. 

3. Základnu je moţné zřídit jen v prostředí s nezávadným ovzduším 
s přihlédnutím k moţnostem zásahu a k předpokládanému moţnému 
ohroţení základny,tzn. ţe základna nemůţe být zřízena v místě 
ohroţeném poţárními zplodinami nebo jinými nedýchatelnými sloţkami 
ovzduší. Velitel základny zajistí, aby sloţení ovzduší na základně v dole 
bylo kontrolováno s ohledem na moţný výskyt předpokládaných 
škodlivin, a to kontinuálně, nebo v jím určených intervalech.  

4. Velitel základny zajistí, aby základna byla vybavena pro odpočinek 
báňských záchranářů a aby při zásahu ve ztíţených mikroklimatických 
podmínkách a při zásahu pod vodou byl na základně dostatek teplých 
nápojů, přikrývek a suchých oděvů. 

5. Na základně se mohou zdrţovat jen bánští záchranáři přidělení na 
základnu, jiné osoby jen se souhlasem velitele základny.  
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6. Při zřizování základny v dole je nutné také zajistit spojení základny se 
stanovištěm velitele báňského záchranného sboru a s četou v zásahu, 
[4]. 

 

           obrázek č.2 : pohled na část zřízené základny při havarijním zásahu na dole Centrum 

 

3.4      Zásahy BZS na dole Centrum v minulosti 

     Poţár v blízkosti skladu výbušnin 1966 

     Dne 24. a 25. února 1966 byl likvidován rozsáhlý poţár v otevřené, 
nevyzmáhané staré chodbě na výdušné straně z hlavního skladu výbušnin k jámě 
XII. Sklad výbušnin byl tvořen samostatným větrním oddělením, větraným 
z lokochodby na výdušnou jámu XII. Poţár se nedařilo zlikvidovat, bylo proto 
přistoupeno k prostorovému uzavření dvěma uzávěrami na vtaţné straně a jednou 
uzávěrou na výdušné straně. Neţ však došlo k samotnému uzavření, bylo nutno 
vyklidit sklad výbušnin kvůli hrozícímu nebezpečí, kdy docházelo k roztékání          
a měknutí nitroglycerinové bezpečnostní protiprachové trhaviny Uhloenergit. 
V průběhu uzavírání došlo v jámě XII. k výbuchu poţárních plynů a tím 
k poškození lezního oddělení a odhození ocelového poklopu na jámové nástavbě. 
Uzavírka byla provedena pěnosilikátovou hrází v profilu 4 m2 a prováděli ji 
záchranáři ZBZS Centrum. Hlavní sklad výbušnin se podařilo zachránit, musel být 
však dočasně větrán separátně a to do doby, neţ byla vyraţena nová výdušná 
chodba. [1] 

     Poţár na Humboldtské lanovce 1973 

     Dne 19. září 1973 ve 2:00 hod. ráno došlo na Humboldtské lanovce k protrţení 
staré cihlové klenby, vysypání hořícího uhlí a zahlcení dvou třetin profilu chodby. 
Humboltdská lanovka patřila mezi nepotřebná stará důlní díla a byla 
znovuotevřena a sanována v období příprav těţebních revírů Humpbolt západ  1. 
a 2. Výztuţ bývalé lanovky se značila svou rozmanitostí a obsahovala objekty       
z  ocelové výztuţe, ţelezobetonové paţnice, ale i dřevěné dveřejové výztuţe             
a zděná cihlová ţebra, mezi nimiţ slouţily staré trubky jako paţení (vše bylo 
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nastříkáno betonem).  Po zjištění rozsahu a místa poţáru se započalo s hašením, 
ale i s přípravami na prostorové uzavření. Celou situaci komplikovala nejen 
zvýšená rychlost větrů, ale především skutečnost, ţe nedaleko místa poţáru byla 
sloţena kulatina pro zapaţování raţené pasové chodby a to napomáhalo 
k nekontrolovatelnému šíření ohně. Nakonec došlo k prohoření kabele pro vřazený 
ventilátor a jeho zastavení. Z jámy XIV se valil hustý kouř a podmínky v místě 
poţáru byly pro záchranáře vlivem vysokých teplot depresivní. Záchranáři však 
pokračovali v zásahu a hasili oheň vleţe na počvě chodby. Během celé akce 
docházelo k narušení a popraskání zděných ţeber a zranění 3 záchranářů, na 
které spadl kus vyzdívky. Korýtka protivýbuchových uzávěr se roztavila. Oheň se 
na konec podařilo dostat pod kontrolu a v  8:45  byly čety HBZS vystřídány četami 
ZBZS. Ty nadále postupovaly směrem k výdušné jámě XIV. Uhašená chodba však 
musela být nadále zchlazována, aby nedocházelo k obnově poţáru. [1] 

     Zával komoráře 1975  

     Dne 5. 3. 1975 v 19:03 byla povolána HBZS s vyprošťovací soupravou. V 6. 
úseku došlo k uzavření komoráře protrţenými stropy, které zahltily ústí komory 
v komoře. Aţ do příjezdu čet HBZS bylo započato s odtěţováním uhlí a pokusem 
otevřít ústí komory. Po příjezdu záchranářů HBZS byl proveden transport 
několikatunového vyprošťovacího zařízení, na kterém se podíleli všichni 
pracovníci na odpolední směně a během 30 minut bylo z povrchu přemístěno 
k místu nehody. Do závalu bylo z ústí zavedeno vyhledávací potrubí a na druhý 
pokus se podařilo najít volný prostor, kde by se mohl nacházet zavalený horník. 
Na vyhledávací potrubí byl napojen geofon a bylo zjištěno, ţe komorář ţije. 
Posléze na to byl na potrubí napojen přívod kyslíku, který se vpouštěl po celou 
dobu vyprošťování. Celý zásah trval 4 hodiny a zavalený komorář byl zachráněn 
pomocí vyprošťovacího potrubí. [1] 

     Poţár trafostanice 1982 

     Dne 30. 5. 1982 byl při ranní směně zjištěn oheň za paţnicovým obloţením 
ocelové obloukové výztuţe v zadní části trafostanice v úseku 2. V 8:15 hod byla 
přivolána pohotovostní četa HBZS. Na místě byla naměřena indikace CO 0,05%. 
Průzkumem bylo zjištěno, ţe vyhořelo uhlí v levém boku za paţnicovým 
obloţením a v počvě pod betonovou podlahou trafostanice, čímţ došlo k jejímu 
prolomení a k poklesu ocelových oblouků. Tím se narušila celistvost obloţení        
a štěrbinami mezi paţnicemi pronikal kouř do trafostanice. Přistoupilo se 
k utěsňování narušeného objektu klínováním dřevěnými podloţkami a splavování 
vápna do vyhořelých prostor pod betonovou podlahou. Celou situaci zkomplikoval 
výsledek rozboru důlního ovzduší, kdy byl zaznamenán značný objem výbušných 
plynů, především H2 26,8%. VLH proto rozhodl o uzavření trafostanice zděnou 
hrází, odvolání muţstva k těţní věţi a vypnutí přívodu proudu do trafostanice        
a troleje na Humboldtské lanovce. V 16:05 došlo k vyhoření poţárních plynů 
spojeném se zvukovým projevem a došlo k rozvíření uhelného prachu v okolí asi 
150 m od trafostanice. Po provedení průzkumu a zjištění trhlin a vyraţení několika 
cihel a nové omítky bylo provedeno propojení plavícího potrubí do hráze               
a vpuštění dusíku. Následující den byla trafostanice zaplavena popílkem. [1] 
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     Zásah na stěnovém porubu 1102  

     Dne 18. a 19. května 1993 došlo k výlomu na stěnovém porubu 1102. Ve 
výlomu mezi 40. a 46. sekcí štítové výztuţe se objevil kouř a koncentrace CO 
stoupla na 0,01%. Zajištění výlomu prováděla RBZS společně se ZBZS, kdy 
hrozilo uzavření porubu s mnohamilionovým vybavením. Vše se za dva dny 
podařilo podchytit a zápar zlikvidovat. [1] 

     Zával na komoře 3148/00 

     Dne 13. března 1995 ve 12:36 byl nahlášen výjezd RBZS k závalu na komoře 
3148/00, kde zůstal jeden horník. Ačkoli se v té době jiţ v 2. úseku dobývalo 
stěnováním na lávky s mechanizovanou výztuţí, v 1. úseku se stále dobývaly 
zbytkové pilíře komorováním. Při odstřelu došlo na levé straně k vytrţení uhelné 
hmoty o 1 m výše. Aby se srovnal strop komory, přistoupilo se i na pravé straně 
k navrtání stropu. Část stropu se uvolnila a zaplnila ústí komory uhlím. V závalu 
zůstal jeden komorář. Ve 12:40 vyjíţdí z RBZS Avie s vyprošťovacím potrubím, 
sanitka s lékařem a výjezdový autobus se záchranáři. Ve 13:06 na místo dorazily 
záchranné čety s oţivovacím přístrojem, vyhledávacím potrubím a lahvemi 
kyslíku. Další četa vyjela ve 13:40. Protlačování vyhledávacího potrubí bylo 
poprvé neúspěšné, přistoupilo se k provrtání pilíře nad ústím komory, vrt byl přes 
3 m dlouhý, bylo navázáno spojení s postiţeným a započato pouštění kyslíku 
z tlakových lahví do zavalené části. Před 17:00 zavalený komorář přestával 
komunikovat a tím byla celá situace ztíţena. Po 17 hodině byl vtlačen 11. díl 
potrubí a zával byl překonán. K vysvobození postiţeného bylo za pomoci 2 
záchranářů, kteří bezvládné tělo v bezvědomí vyprostili. Podařilo se obnovit ţivotní 
funkce a komorář byl zachráněn. [1] 

 

3.5      Zásahy v současnosti   

     Důlní poţár na stěnovém porubu 1412 

     Dne 6. 11. 2010 v 1:45 byla zahájena havarijní akce po nárůstu indikace CO, 
spojeném s vývinem kouře, ve stěnovém porubu 1412. Likvidace poţáru byla 
prováděna četami ZBZS a HBZS Most. Likvidace byla ukončena dne 11. 11. 2010 
v 6:30 hod. Téhoţ dne během odpolední směny došlo k výraznému poklesu 
barometrického tlaku a postupnému zvyšování indikace CO ve stěnovém porubu 
1412. Pokračování likvidace uvedeného důlního poţáru bylo zahájeno dne         
12. 11. 2010 ve 2:15, průběh likvidace byl zapsán do knihy mimořádných událostí. 
Při odběrech vzorků vzdušin, při této akci, byly nejvyšší hodnoty naměřeny ve 
dnech 8. , 9. a 23. 11. 2010, kdy hodnoty CO dosahovaly 0,047%, CO2 1,1%        
a CH4 0,16%. Při likvidaci tohoto poţáru nebylo pouţito inertizace dusíkem, celá 
akce probíhala jen zrychleným postupem porubu. Z přiloţené mapy viz příloha č.3 
je patrno, ţe stěnový porub je veden pod starými komorovými dobývkami a tudíţ 
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můţe docházet k průtahu větrů přes tyto stařiny a díky přívodu kyslíku 
k rozlámanému uhlí v těchto komorách, můţe docházet ke vzniku záparů. 
V takovýchto případech je nutno dodrţovat zrychlený postup stěnového porubu, 
nalézají-li se v prostorách pod starými komorami. (čerpáno z interních materiálů 
ZBZS dolu Centrum) 

pozn. označení místa zásahu viz. příloha č. 2 

AKCE BZS ve st 1412 (6.- 11.11.2010) - koncentrace CO (%)
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Graf č 2: koncentrace CO naměřené od 6. 11. – 11. 11. 2010 
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     Plánovaný nehavarijní zásah 

     Dne 20. 2. 2011 došlo k plánovanému nehavarijnímu zásahu na dole Centrum. 
Celá akce započala v 6.00 hod. a vedla ke zjištění hlavních směrů a mnoţství 
přítoků důlních vod z bývalé lanovky do vodní chodby č. 1a (ţumpovní chodba), 
kde byl proveden průzkum této chodby. Poslední průzkum byl proveden v r. 1996 
a tehdy byl zjištěný stav hladiny vody v rozmezí 0,5 - 1,5m a naměřené hodnoty 
CO -  0,3% a CO2 15%. Průzkum byl proveden přes cihlovou hráz - viz. příloha 
č.3, po otevření hráze byl průzkum veden dle předem vyznačené trasy na mapě, 
byl zaměřen na celkový stav důlního díla, směr a mnoţství přítoků důlních vod.  

     Celý zásah byl zajištěn pětičlennou četou, která byla jištěna téţ pětičlennou 
četou na základně. Základna byla vybavena dle vyhlášky ČBÚ č. 447/2001sb.       
a byla umístěna na vtaţné straně konírny. Četa byla vybavena dle zásahového 
řádu, indikační technikou ke zjišťování důlního ovzduší, dýchacími přístroji BG 174 
a pojítkem pro trvalé spojení čety v zásahu s četou na základně. Předpokládaná 
trasa průzkumu byla asi 150m. Po ukončení průzkumu byl vstup do staré chodby 
v konírně uzavřen pěnosilikátovou hrází. Celý zásah byl ukončen v 11:00 hod. 
Během průzkumu byly odebrány vzorky důlního ovzduší. (čerpáno z interních 
materiálů ZBZS dolu Centrum) 

měření č. 13881 odebraný vzorek důlního ovzduší v 8:05 obsahoval mnoţství: 
CO2 0,6%, O2 20,4%, CO 0,0056%, CH4 0,01% a N2 78,98% 

měření č. 13882  odebraný vzorek důlního ovzduší v 8:20 obsahoval mnoţství:  
CO2 23,8%, O2 10%, CO 0,024%, CH4 0,14% a N2 66,04% 

 

Obrázek č.3 : Nehavarijní zásah ze dne 20. 2. 2011 - průzkum vodní chodby č. 1a 

pozn.1. trasa a označení plánovaného havarijního zásahu viz příloha č.3 

pozn.2. § 29 Vstup do starých nebo opuštěných podzemních důlních děl       
a jiných podzemních prostor 
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(1) Vstup do starých nebo opuštěných podzemních důlních děl a jiných 
podzemních prostor je možný jen na písemný příkaz, ve kterém organizace určí 
potřebná bezpečnostní opatření podle zvláštního předpisu. 

(2) Práce v blízkosti známých nebo předpokládaných starých nebo opuštěných 
podzemních důlních děl a jiných podzemních prostor jsou dovoleny jen po určení 
potřebných bezpečnostních opatření. [12] 

 

     Havarijní zásah na dole Centrum 

Dne 7. 3. 2011 ve 13:30 hod. došlo k havarijnímu zásahu na separátně větrané 
chodbě 4306/b ve staničení 151m viz příloha č. 5. Zásah byl proveden 
v součinnosti HBZS Most a ZBZS dolu Centrum. Základna byla zřízena na kříţení 
chodby č. 4306/b, povolány byly 2 čety, kaţdá se skládala ze 6 záchranářů.  

     Způsob zmáhání: průběţné vychlazování stropu ve staničení 140 - 145m na 
chodbě č. 4306/b, doprava materiálu a stavba uzavírací hráze z plynosilikátů ve 
staničení 151m, instalace trubky průměru 50mm pro napouštění N2. Po uzavření 
prostoru se prostor za hrází průběţně napouštěl N2, zbytek chodby se uzavřel 
špalíkovou hrází a následně se zaplavil el. popílkem.  

     Celá akce byla úspěšně ukončena ve 22:00 hod. a během zásahu nedošlo 
k ţádné mimořádné události. (čerpáno z interních materiálů ZBZS dolu Centrum) 

pozn. mapa havarijního zásahu viz příloha č. 4 
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4        Prevence a represe endogenních poţárů na dole 
Centrum 

4.1.     Opatření proti samovznícení uhlí 

     V rámci protizáparové prevence jsou na dole Centrum tvořeny podmínky pro: 

     Inertizaci důlního ovzduší dusíkem a utěsňování prostor uhelného pilíře 
plaveným popílkem. Tyto činnosti vykonávají pověření technici, je na ně vytvořená 
příslušná dokumentace, zároveň je zapracována do Havarijního plánu dolu 
Centrum. Provádějí ji s ní seznámení a kvalifikovaní zaměstnanci. 

     Dle opatření OBÚ č.j. 776/91, je zřízena profese poţárníka, který má za úkol 
vykonávat nepřetrţitě pochůzky po předem určených trasách. Jedná se                 
o doplňující preventivní protizáparové opatření. Rovněţ organizace ZBZS je 
vedena jako prevence proti samovznícení.  

Závodní dolu Centrum pan Ing. Pavel Lička uvedl v Projektu prevence 
samovznícení uhlí dolu Centrum ( ze dne 14. 1. 2008) tato opatření [10]: 

1. Ve stádiu projektování porubu zajistí Hlavní důlní měřič a vedoucí úseku 
minimalizování rizik vzniku záparu vedením důlních děl s ohledem na 
moţný vznik průtahu větrů. 

2. Komise stanovená závodním dolu k naplnění § 55 vyhlášky prověří          
i skutečnost, ţe při vedení porubu se nedostane do závalu neuzavřené 
důlní dílo (zejména výchozí proráţka), kterým by mohlo docházet 
k průtahům větrů. Nebude-li moţno tento poţadavek dodrţet, navrhne 
opatření do stanoveného záznamu. Tato opatření musí schválit závodní 
dolu.  

3. Vedoucí úseku zajistí uzavření vyklizeného porubu do 4 dnů od vytaţení 
poslední štítové výstuţe. Podle okamţitého stavu a moţností prostor 
uzavřeného porubu také zaplavení popílkem. 

4. Vedoucí větrání posoudí moţnosti sníţení větrních spádů a navrhne 
optimální opatření:při tvorbě POPD v příslušné části, při tvorbě větrní 
rozvahy, při projektování porubu 

5. Vedoucímu úseku se stanovuje realizovat opatření stanovená v bodě 4. 
6. Vzhledem k tomu, ţe nelze s jistotou stanovit inkubační dobu záparu, je        

a nutno vycházet z vlastních zkušeností. Na základě dlouholetého 
provozu     porubů na dole proto stanovuje nejmenší postup porubu, 
jeden pokos za pracovní den (nutno podotknout, ţe na dole Centrum je 
z bezpečnostních důvodů délka stěnového porubu kolem 60-70 m). 

7. V případě zastavení porubu na dobu delší jak 15 dnů, zajistí vedoucí 
úseku     zprovoznění dusíkového hospodářství a připravenost trasy aţ 
do porubu, určí místa pro moţné uzavření porubu a připraví materiál pro 
stavbu větrních uzávěr, projedná na denním raportu moţnost uzavření 
porubu větrními uzávěrami. 
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8. V případě zpomalení postupu porubu, vedoucí úseku zajistí maximalizaci 
vypouštění uhlí ze závalu (samozřejmě podle místních podmínek) tak, 
aby mohlo docházet k co nejlepšímu utěsňování závalu nadloţním jílem. 

9. Všechna opatření pod body 6 - 8. budou realizována se zřetelem na 
vývoj indikací CO v porubu s cílem nedostat porub do postupu 
v havarijním reţimu. Proto určuje, ţe trvale stoupající koncentraci CO ve 
výdušných větrech je nutno povaţovat za počínající zápar, jenţ uţ 
překročil inkubační fázi. Ze stejného důvodu je nutno věnovat 
v dispečinku údajům takových analyzátorů, zvláštní pozornost. Tato 
skutečnost bude neprodleně projednána se závodním dolu a vedoucím 
úseku. Inspekční sluţba si dle potřeby vyţádá součinnost s technickým 
dozorem na směně. 

10. Nejsnáze dochází k záparu uhlí v místech tektonických poruch, 
v rozdrcených uhelných pilířích mezi důlními rozdíly, anebo s velkým 
depresním rozdílem, v nedostatečně větraných výlomech nad výztuţí 
s napadaným drobným uhlím a podobně pak v místech s popraskanými 
boky či při odtaţených stropech.  Proto ukládá všem technikům věnovat 
těmto místům zvýšenou pozornost. 

11. Vedoucímu úseku ukládá v takovýchto místech s potencionálním 
nebezpečím vzniku záparu, zajistit vhodnými prostředky omezování 
akumulace tepla (separátní větrání) nebo utěsnění pomocí plaveného 
popílku po projednání na ranním raportu. 

Tato opatření jsou zapracována jako součást technologických postupů.  

Pro včasné zjištění samotného procesu samovznícení jsou umístěna čidla CO.  

4.2      Přístroje pouţívané pro včasné varování zvýšení indikace 

    Nejlépe se zjišťují zápary a jejich rozsah detekčními  přístroji s kontinuálním 
měřením (na dole Centrum to jsou přístroje zn. MINIPAC, DRÄGER ) na oxid  
uhelnatý. Signalizují průběţné mnoţství vycházejícího CO, jeho stoupající 
hodnoty, z čehoţ se opakovaným měřením odvodí začátek a konec vznikajícího 
záparu. Ke zjišťování se rovněţ pouţívají detekční trubičky  a  harmonikový 
detektor typu U – 66. 
 
     Další moţností je zjišťování pomoci teploměru. Na dole Centrum lze pouţít 
dálkově a průběţně měřící TERMOPOIND, který signalizuje ohnisko záparu,         
tj. nejteplejší bod  pilíře, aţ po jeho okraje, coţ je stálá teplota uhelné  sloje. 
 
 U větších záparů se pro objektivní hodnocení vývoje záparu  provádí odběry 
vzorků plynů (podél místa záparu a na jeho  výdušném konci) v intervalech 
určených VLH. 
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 OLDHAM MX - 21 

     Přenosný osobní indikátor pro čtyři měřené plyny s optickou a akustickou 
signalizací. Hodnoty se zobrazují na dvouřádkovém 16-ti znakovém LCD displeji, 
v kaţdé čtvrtině (kvadrantu) se zobrazuje jeden měřený plyn. Přístroj umoţňuje 
stanovení metanu, kyslíku, kysličníku uhelnatého a sirovodíku. 

Metan - údaj na displeji přístroje je v % s přesností 0,1%. Signalizace překročení 
meze je nastavena na 1% metanu. Přístroj reaguje spolehlivě i na kaţdý jiný 
hořlavý plyn nebo páru, směsi hořlavých plynů. 

Kyslík - varovná signalizace se zapíná při podkročení koncentrace 17% nebo 
překročení 29%. Je-li poškozeno nebo vypnuto kyslíkové čidlo, nelze správně 
měřit  ani obsah metanu (explozivitu). 

Kysličník uhelnatý - varovná signalizace je nastavena na hodnotu 0,05%. 

Sirovodík - Varovná signalizace je nastavena na 0,00072% 

Přístroj je vybaven mikročipem, který ve spojení s počítačem umoţňuje zobrazit 
graficky průměrné 10-ti minutové koncentrace všech 4 plynů za časové období, 
kdy byl přístroj zapnut. Poplachy mají vţdy optickou a akustickou podobu. Při 
překročení nastavené signalizační meze plynu začne blikat kontrolka příslušného 
čidla (plynu), v kvadrantu příslušného plynu bliká nápis ALARM a zní přerušovaný 
akustický signál. (výtažek z návodu na použití přístroje) 

     MINI PAC CO 

     Přístroj je určen pro měření obsahu kysličníku uhelnatého (dále jen CO) 
v ovzduší. Je vybaven optickou a akustickou signalizací dosaţení nastavené meze 
koncentrace CO 

     Stacionární analyzátory - čidla systémů jsou v jiskrově bezpečném provedení, 
není třeba je vypínat při překročení povolených koncentrací metanu. Jsou 
napojena na měřicí ústřednu a měří se s nimi metan, kyslík, oxid uhličitý a CO.     
O provozním umístění čidel rozhodují pracovníci větrání a pracovník elektroúseku 
odpovědný za měřicí bezpečnostní techniku. Přehled umístění čidel a analyzátorů 
je zaznamenán v HP(havarijním plánu), tato místa musí být vyznačena. (výtažek 
z návodu na použití přístroje) 

     Důlní interferometry DI - 2, DI - 2 C 

     Optické přenosné přístroje určené pro měření metanu a orientační měření 
kysličníku uhličitého v důlním ovzduší. DI - 2 je určen pro měření do 10%, DI - 2 C 
pro měření do 100% metanu. Výroční zpráva HBZS Most z roku 2009 uvádí, ţe 
Důl Centrum disponuje celkem 75 ks interferometry DI-2 přičemţ HBZS má 
k dispozici pouze 2. Tento přístroj je určen pro měření v dole po dobu jedné 
směny, po této době je nutno jej na povrchu znovu připravit k měření. Optická část 
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přístroje vytvoří interferenční obraz, má vzhled světlého pozadí, na němţ jsou ve 
středu dva prouţky černé a po stranách prouţky barevné. Orientační je levý černý 
prouţek, který na povrchu ukazuje 0% CH4. Při zvýšení indikace plynu v ovzduší, 
se celý interferenční obraz vychýlí vpravo po stupnici, která je dělena v procentech 
metanu. Poloha levého černého prouţku na stupnici udává měřenou hodnotu. 
(výtažek z návodu na použití přístroje) 

     Detekční trubice CO2 1% 

     Detekční trubice CO2 1% má měřící rozsah od 1% do 16% CO2 na jeden zdvih. 
Jedná se o skleněnou trubici naplněnou indikační hmotou, konce trubice jsou 
vzduchotěsně zataveny. Při měření se oba hroty v ulamovacím očku nasávacího 
zařízení odlomí, trubice se nasadí do nasávacího zařízení a provede se jeden 
zdvih dle směru proudění ovzduší. Po zabarvení indikační náplně modrofialovou 
barvou  se provede odečet délky zbarvení - je-li čelo zreagované indikační náplně 
šikmé, odhadne se průměr mezi nejniţší a nejvyšší odečtenou hodnotou. (výtažek 
z návodu na použití přístroje) 

     Stacionární analyzátory 

     Stacionární analyzátory se vyrábějí v jiskrově bezpečném provedení, není 
proto nutno je vypínat v případném hrozícím nebezpečí překročení CH4 v důlním 
ovzduší. O umístění analyzátorů a čidel rozhodují pracovníci elektroúseku             
( odpovědní za měřící bezpečnostní techniku) a pracovníci větrání. O pouţití 
stacionárních analyzátorů a čidel při havarijní situaci rozhoduje pouze VLH. Údaje 
naměřené těmito analyzátory jsou nepřetrţitě sledovány v dispečinku a v případě 
překročení povolených limitů v důlním ovzduší jsou pracovníci dolu okamţitě 
informováni, popř. odvoláni z pracovišť. [2] 

 

obrázek č.4 : důlní stacionární analyzátor na dole Centrum 
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 Rozmístění čidel systému MSC - 02/V na dole Centrum, stav k 20. 3. 2011 

(zpracování dle interních zdrojů Ing. Bauera,  Vedoucí větrání dolu Centrum) 

 

 

 

důl. dílo/umístění čidla 
odebírané ovzduší CH4 CO 1000 CO 200 poznámka 

jáma C I / náraţí 1. začátek SVO     
0-200 

ppm 

vtah do dolu (§ 

109a, odst.3c) 

jáma C II  / náraţí 2. začátek SVO     
0-200 

ppm 

vtah do dolu (§ 

109a, odst.3c) 

jáma XII / Výdušná chodba 
větrní oblast jámy XII 

+ konec SVO 

0-

4% 
1000 ppm   

výduch z dolu (§ 

109a, odst.1c + 

odst.3a) 

jáma XII / ch 2326 
větrní oblast jámy XII 

+ konec SVO 

0-

4% 
1000 ppm   

výduch z dolu (§ 

109a odst.1c + 

odst.3a) 

ch 1140 / Lokochodba výduch z provozovny     
0-200 

ppm 

zámeč. dílna - 

svařovna 

(Odchylka od § 

168, odst.6) 

remíza loko / V1 výduch z provozovny     
0-200 

ppm 

remíza loko - 

sklad HK+TM 

(Odchylka od § 

184a, odst.4)  

ch 1115 / ch 1115 ch 1115     
0-200 

ppm 

hlídání ch 1115 

(st cca 15 m od 

ch 1116) OZD 

č.2/09 

ch 1115 / ch 1115 ch 1115     
0-200 

ppm 

hlídání ch 1115 

(st cca 340 m od 

ch 1116) OZD 

č.2/09 

ch 1412B / ch 1412B výduch z pracoviště 
0-

4% 
1000 ppm   

výduch ze st 

1412 (stěn. 

porub) 

ch 1415A / ch 4315 výduch z pracoviště 
0-

4% 
  

0-200 

ppm 

výduch z ch 

1415A (raţba) 

Odchylka od § 

79, odst.3 

ch 1415B / ch 1415B výduch z pracoviště 
0-

4% 
  

0-200 

ppm 

výduch z ch 

1415B (raţba) 

Odchylka od § 

79, odst.3 

čidel v provozu celkem (ks)   5 3 8 16 

čidel do opravy celkem (ks)   0 0 0 0 

čidel  celkem (ks)   10 7 14 31 
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4.3      Represe endogenních poţárů 

4.3.1     Protivýbuchová vodní uzávěra 

     Protivýbuchové vodní uzávěry slouţí k utlumení tlakové vlny vzniklé při 
výbuchu. Pro stavbu vodních protivýbuchových uzávěr se smí pouţít korýtek, 
která jsou vyrobena z plastů, mají dostatečnou pevnost, stabilní tvar a splňují 
poţadavky technických norem ČSN EN 4589-2. Na kaţdém korýtku musí být 
výrobcem označen jeho obsah a výška hladiny odpovídající tomuto obsahu. Výška 
hladiny v korýtku se musí dát snadno kontrolovat bez odstranění poklopu korýtka. 
Kaţdá vodní uzávěra má vlastní tabulku, kam se zapisují kontroly stavu 
jednotlivých korýtek. ( čerpáno z interních zdrojů dolu Centrum) 

4.3.2     Inertizace 

     Mezi inertní plyny řadíme N2, CO2 a paroplynové směsi.  V dnešní době se však 
pouţívá pouze N2, od ostatních technologií se opustilo. Průmyslově se vyrábí        
a dopravuje na povrch dolu do zásobníků v kapalné fázi, odtud je pak pomocí 
potrubí rozváděn v dole na místo určení.  

     O nasazení prostředků represivní inertizace rozhoduje VLH po konzultacích 
s VZS s přihlédnutím k technickým moţnostem aplikace a s vyuţitím doporučení 
havarijní komise. Inertizace se mimo jiné vyuţívá téţ při tlumení uzavřeného 
poţáru, pro inertizaci komor propustí při asanaci následků havárie v souladu 
s příslušným projektem.      

     Dusík N2 

     Inertní plyn, který byl poprvé pouţit v roce 1949 po výbuchu a následném 
poţáru na dole Doubrava v OKR. Za přednosti dusíku pokládáme především jeho 
nízkou cenu a snadnou dosaţitelnost. Po hašení nezůstávají ţádné zbytky hasiva 
a nepůsobí dráţdivě ani toxicky. Dále je chemicky stálý a dobře se mísí 
s ovzduším (celoprostorově sniţuje obsah kyslíku).  

     Nevýhodou však zůstává sloţitost skladování plynného N2, kdy je nutno pouţít 
silnostěnné nádoby a pro kapalné skupenství se pouţívají speciální zásobníky. Při 
styku kapalného dusíku s pokoţkou dochází k prudkým termickým úrazům. 
Nastanou-li ţhnoucí poţáry, ztrácí jeho vyuţití charakter, chybí mu chladící efekt. 
[2] 
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     Stacionární inertizační jednotka ( SIJ ) na dole Centrum 

     Tlakový zásobník s maximálním přetlakem 2,0 MPa pro skladování kapalného 
plynu je stabilní stojatá nádoba, skládající se z vnitřní nádoby, vnějšího pláště        
a ovládacího panelu. 

 

Obrázek č. 5: SIJ ZT-20 

   Rozvod potrubního řádu v dole 

1. Dusíkové potrubí z jámy C II se napojuje na plavící potrubí na kříţi lokochodby 
s 1138 pro jednotlivé oblasti takto : 

a) pro chodby 1137, 1138, 1116A 
b) pro chodby 1117, 1116, 1115, jámu XII, a dále pro těţební revír  
c) pro prostor nového překladiště a jámy C I 

2. Připojení na přírubu dusíkového potrubí se provede pomocí tlakové hadice. Na 
konci potrubí se pouţije poţární trojcestný ventil a poţární hadice. Inertizace 
se potom provádí dle povahy ohně či záparu: 

a) pomocí „C“ hadic a perforovaných trubkových jehel plynným dusíkem pod 
tlakem     0,5 - 3 atm. 

b) pomocí VIP-5 – vyvíječ inertní dusíkaté pěny ( směs vody, N2 a pěnidla ), 
zavedením pomocí „C“ hadic, perforovaných trubkových jehel nebo proudnicí 
do poţářiště nebo místa záparu 

3. Přepojení dusíkového potrubí na plavící, provádějí proškolení pracovníci BÚ. 

     Na konci plavícího potrubí je zabudovaný trojcestný ventil, který se otevírá na 
pokyn VLH nebo inspekční sluţby po předchozím vyčištění plavícího potrubí od 
zbytku vody a popílku otevřením jednoho z volných ventilů na trojcestném ventilu. 
V okamţiku, kdy je potrubí vyčištěno a prochází jím dusík, otevře se ventil 
napojený hadicí do inertizačního prostoru a vypouštěcí ventil se uzavře. 
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     Před zahájením inertizace se zkontroluje těsnost uzavření šoupat a odboček po 
celé trase. Po ukončení napouštění se musí šoupata uzavřít. 

Technická data k zásobníku ZT - 20 

ZÁSOBNÍK N2 NA JÁMĚ C II 
 
Nejvyšší pracovní přetlak .................................1,9MPa 
Pracovní teplota................................-196oC aţ +20oC 
Pracovní látka…...........................................dusík ( N2 ) 
Nejvyšší trvalý zplyn. výkon........................600m3/hod. 
Provozní rozsah automatické regulace.....1,0 - 1,8 Mpa 
 
( zpracováno dle interních materiálů dolu Centrum) 
      
4.3.3     Zaplavovací systémy dolu Centrum  

 
Jáma C I.  
     Plavící zařízení se skládá z hlubinného zásobníku, s přívodem tlakové vody, 
zakončeného u zásobníku „C“ spojkou s ventilem. Zásobník je zakryt gumovými 
pásy s plnícími otvory. Plnící otvory jsou vybaveny zvonkovými spojkami. 
Zásobník je rozdělen na 2 části - větší prostor pro skládku popílku, menší prostor 
pro plaviče při plavení popílku. 
    Na jámě C I je vybudována přípojka stlačeného vzduchu, včetně přípojných 
hadic s přetlakovým ventilem a zvonkovou spojkou pro připojení na vozy RAJ. 
Vozy se vykládají vyfoukáním popílku vzduchem napouštěného do vozů. 
 
     Jáma C II je vybavena plavícím platem s obsahem skládky cca 30 m3 popílku. 
Na jámě C I se popílek vypouští do hadic připojených na vypouštěcí spojku vozu    
a na napouštěcí spojku zásobníku přímo do zásobníku, který má kapacitu cca 60 
m3. Pro dopravu popílku na jámu C II se pouţívají nákladní automobily. Tento 
způsob přepravy je moţný i na jámě C I. 
        Celý systém rozvodu plavícího potrubí je vyobrazen v příloze č.5 - mapa 
plavícího potrubí dolu Centrum. [13] 
 
4.4.4     Hašení poţárů vodou  

      
     Pro hašení v dole se pouţívá ve formě vodního proudu, vodní clony, vodní 
mlhy či vodní tříště. Hlavním hasebním efektem je efekt chladící. Voda hořící látku 
ochladí pod hodnotu teploty vznícení a proces hoření se tím přeruší. Tento 
chladící efekt se vyuţívá i k ochraně objektů v blízkosti poţáru. Značnou výhodou 
je i nízká cena a jednoduchá dopravitelnost na větší vzdálenosti. V dolech je 
rozváděna potrubím společně s potrubím pro N2. Pro včasné rozpoznání obou 
potrubí, jsou vzájemně odlišena barvou. [5] 
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4.4.5     Prostorové uzavírání 
 

     Dojde-li na dole Centrum k rozsáhlým a plošným záparům, které nelze zdolat  
přímým zásahem  (hašení,vykopání) anebo nepřímým zásahem 
(popeláky,podezdívky,prokalení,zaplavení) se na příkaz  VLH provede prostorové 
uzavření ohroţeného důlního díla  ať průchodně či separátně odvětraného. 
      
 
4.4.6     Zápary ve stařinách 
       
   Vzniklý zápar v závalu stěnového porubu se na Dole centrum likviduje na  příkaz 
VLH napouštěním plynného dusíku pomocí tzv.  "ztraceného potrubí" - sond, které 
je vyvedeno za štíty  do závalu. Mnoţství dodávaného dusíku je regulováno dle 
vývinu záparu v závalu od 1 do 10 m3/min. Preventivně lze  napouštět N2 do 
závalu i po dobu vyklízení stěnového porubu po dorubání. Pro zamezení přístupu 
O2 do závalu stěnového porubu, při vznikajícím záparu v prostorách za štíty, lze 
kombinovat inertizací plynným N2 a vyplňováním prostor za štíty  dusíkatou pěnou 
pomocí pěnogenerátoru VIP-5. . Ke zvýšení účinnosti inertizace se na vtaţné         
i výdušné straně porubu zabudovává "větrná plachta". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monika Slusarčíková: Činnost báňské záchranné služby na dole Centrum v Dolním Jiřetíně 

2011                                                                                                                                     30

  

 

5 Závěr 
 
     Cílem této bakalářské práce bylo shrnout činnost báňské záchranné sluţby na 
posledním hnědouhelném dole v Čechách, stručnou historii HBZS v Mostě, uvést 
základní legislativní prvky a vystihnout důleţitá protizáparová opatření dolu 
Centrum. 
 
       Pro obsáhlost dané tématiky nelze v práci uvést všechny metody likvidace 
záparů pouţívané na dole Centrum v Dolním Jiřetíně, proto jsou v obsahu práce 
uvedeny jen ty nejvýznamnější a nejpouţívanější a vše je podloţeno konkrétními 
událostmi ze zásahů, jejich řešení v minulém období, ale i v současnosti. 
 
       Nedílnou součástí bylo téţ uvedení  preventivních a represivních opatření 
celého dolu, coţ v potřebné míře vystihuje druhá polovina celé bakalářské práce. 
 
      Mapy, které jsou vloţeny jako příloha bakalářské práce, slouţí jako orientační 
doplněk pro konkretizaci dané problematiky. 
       
      Díky včasnému odhalení a následnému zásahu báňských záchranářů, se 
většinou daří počínající zápary na dole Centrum včas podchytit. Napomáhá tomu i 
splnění minimálního denního postupu porubu (1 pokos za pracovní den), coţ se 
v praxi ukázalo jako nejlepší prevence vzniku samovznícení. 
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