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Abstrakt 

V předložené doktorské disertační práci zkoumám jaký vliv na ochranu osídlení  

a atmosféry mají odplyňovací vrty. Vrty byly zřízeny po masivním útlumu těžby 

v Ostravsko–karvinském revíru, kdy se projevily výstupy plynů z podzemí. K jejich 

významu se zatím přihlíželo jen z hlediska ochrany osídlení a také vývoje objemových 

průtoků a koncentrace plynů. Zanedbával se však vliv metanu, který z vrtů průběžně uniká, 

na znečištění atmosféry.  

Právě tomuto jevu jsem věnovala v disertační práci velkou pozornost. Posoudila 

jsem podle mezinárodních směrnic k ochraně atmosféry a příslušných aktů České 

republiky a Ministerstva životního prostředí skutečný dopad této skutečnosti a to  

i z hlediska, které jsem vyjádřila finanční úvahou. Zmíněný postup přinesl pozoruhodný 

výsledek, který může ovlivnit další způsob ochrany před unikajícím metanem. 
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Abstract 

In the present dissertation I examine the effects on the protection of settlements and 

atmospheres by degassing boreholes. It is known that they have been established, when 

after a massive decline of mining in the Ostrava – Karviná district, showed escaping of gas 

from underground. Their significance is taken into account only from point of view, how 

boreholes protect settlements and how develop flow volumes and gas concentrations on 

them. The influence of methane, which escapes from boreholes continuously on air 

pollution, was neglected.  

Now I pay attention to this phenomenon in the thesis. According to international 

guidelines for the protection of the atmosphere and the relevant legislative acts of the 

Czech Republic (CR) and Ministry of environment CR I assess the real impact of this fact 

and also from the view that I expressed by financial reasoning. This process has brought a 

remarkable result, which may affect other way to protect against leaking methane.  
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Úvod 

V předložené práci se posuzuje stav, v jakém se dnes nachází ochrana osídlení  

a atmosféry před emisemi plynů. Po masivním útlumu těžby koncem 20. století došlo 

k nepříjemným výstupům plynů z uzavřeného podzemí. K eliminaci tohoto nebezpečného 

jevu se začaly zřizovat odplyňovací vrty. Dosud se hodnocení jejich účinnosti zaměřovalo 

pouze na ochranu území a na vývoj ukazatelů jako objemový průtok a koncentrace plynů. 

Téměř úplně se zanedbávalo, jak unikající metan do ovzduší, ovlivňuje stav atmosféry. 

Hlavní cíl práce spočívá ve zhodnocení současného stavu a zjištění způsobů, které 

mohou efektivně přispět k zamezení nebo eliminaci znečišťování ovzduší. Podle 

dosavadních zkušeností a zhodnocení problematiky jsou pak doporučeny možnosti, které 

by měly přispět k vyšší efektivnosti a bezpečnosti tohoto způsobu ochrany.  

Práce je konkrétně zaměřena na ochranu atmosféry před emisemi plynů pro období 

po ukončení těžby v Ostravsko–karvinském revíru (OKR), lokalita Orlová. Abych dosáhla 

pokud možno objektivního pohledu na podíl polutantů, které produkují uhelné doly, 

analyzovala jsem problematiku i ze širšího hlediska a zjišťovala jsem, jaké zdroje 

znečištění atmosféry existují obecně. 
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1. Předmět a cíl doktorské disertační práce 

Předmětem disertační práce je rozbor negativních vlivů, které ovlivňují atmosféru 

v souvislosti s hornickou činností v ČR. Abych posoudila celý problém pokud možno 

globálně, zjišťovala jsem, jaká je situace v dané oblasti nejen v souvislosti s hornickou 

činností, ale i vlivem působení polutantů z dalších zdrojů. Pro komplexní zhodnocení jsem 

proto uvedla stav v jednotlivých zemích světa. V tomto přehledu jsou zahrnuty země, které 

vykazují nejvyšší množství emisí celkově i v přepočtu na obyvatele. Takové srovnání bylo 

východiskem k objektivnímu zhodnocení situace v ČR a zejména pak v konkrétní oblasti 

hornické činnosti, kterou v disertační práci posuzuji. Z této analýzy jsem pak hledala 

technologické možnosti, jak efektivně a ekonomicky ovlivnit emise plynů z uhelných dolů 

v ČR do atmosféry.  

Ze širokého spektra různých druhů emisí jsem práci konkretizovala na situaci, jaká 

vznikne po útlumu těžby. Důvodem k takovému specifickému zaměření byla okolnost, že 

uzavírání a útlum dolů, bez hlubšího teoretického rozboru, způsobil mnoho nebezpečných 

stavů, a také předpokládané ukončování těžby v další části OKR, kdy by se mohly tyto 

problémy opakovat. Po uzavření a útlumu dolů v ostravské a orlovské části OKR byla 

provedena řada odplyňovacích vrtů, které měly organizovaně odvést plyn, zejména CH4. 

Převážně však tak, že unikal do atmosféry. 

V práci jsem se soustředila na situaci v orlovské části OKR. Ze širokého spektra 

výsledků měření na odplyňovacích vrtech, prakticky od jejich zřízení až do roku 2012, 

jsem provedla analýzu, jak přispěly k ochraně atmosféry, zmírnění nebezpečných jevů  

a zda by se nedal využít energetický potenciál, které některé vrty mají. 

Cílem práce je: 

• Posouzení vlivu emisí plynů na životní prostředí, globálně, v rámci ČR  

a speciálně v ČR po útlumu těžby na hlubinných uhelných dolech. 

• Zhodnotit účinnost a efektivitu způsobu ochrany atmosféry před emisemi 

plynů z uzavřených dolů, se zaměřením na orlovskou část OKR. 

Zjištěné poznatky hodlám zpracovat tak, aby mohly mít platnost i pro ostatní 

oblasti, kde k útlumu těžby dojde. 
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2. Ovlivnění atmosféry emisemi plynů v jednotlivých zemích 

Problematice ovlivnění atmosféry emisemi plynů z různých zdrojů se věnuje 

celosvětově značná pozornost. Významné úsilí v tomto směru projevuje Environmental 

Protection Agency (EPA), která se pokouší jednak získat informace o hodnotách emisí,  

a také iniciovat programy, které by tento nepříznivý jev eliminovaly.  

Podle zdrojů EPA [2] je současný stav vývoje emisí CO2 v jednotlivých zemích 

uveden v tabulkách 1 a 2. K uvedené klasifikaci podle CO2eq je nutno dodat, že v zájmu 

sjednocení hodnocení vlivu jednotlivých plynů na znečištění atmosféry, byla přijata 

společná klasifikace podle ekvivalentu odvozeného od účinku CO2. Například CH4 má 

z tohoto hlediska přibližně 20x větší účinek na ohrožení atmosféry než CO2. 

Údaj o emisi CH4 se běžně uvádí v kubických metrech (m3) za jednotku času 

(minuta, hodina, den, rok). Kalkulátor na vyhledavači [2], kterým se obvykle přepočet 

provádí, vyžaduje zadání emise CH4 v tunách. Výsledný MtCO2eq znamená milion tun 

ekvivalentního CO2. Například když jsou emise CH4 na dolech v ČR (tabulka 5) 319,7.106 

m3, přepočteme měrnou hmotností CH4 0,00072 t/m3, dostaneme 230.103 t. A kalkulátor 

pro tuto hmotnost vypočítá MtCO2eq jako 4,382.106 t. To je údaj, který má stejnou 

jednotku jako údaje v tabulce 1.  

Tabulka 1 Země s nejvyššími emisemi CO2. Údaj odpovídá ekvivalentu MtCo2eq (milion tun CO2eq) [1] 

Země s největšími emisemi CO2 

Země 
Emise CO2 za 

rok (106 t) 
% celkových 

emisí ve  světě 

Čína 6 103 21,5 

USA 5 752 20,2 

Rusko 1 564 5,5 

Indie 1 510 5,3 

Japonsko 1 293 4,6 

Německo 805 2,8 

UK 568 2,0 

Kanada 544 1,9 

Jižní Korea 475 1,7 

Itálie 474 1,7 

ČR 115 0,4 
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V tabulce 2 jsou podle EPA uvedeny emise CO2 v jednotlivých zemích na obyvatele [1]. 

Tabulka 2 Emise CO2 v jednotlivých zemích na obyvatele (podle EPA) 

Země s největším podílem emisí CO2 na osobu 

Země 
Emise CO2 na obyvatele 

(tuny na osobu) 

Katar 56,2 

Spojené arabské emiráty 32,8 

Kuvajt 31,2 

Bahrajn 28,8 

Trinidad a Tobago 25,3 

Luxemburg 24,5 

Holandské Antily 22,8 

Aruba 22,3 

USA 19 

Austrálie 18,1 

ČR 11,5 
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3. Ovlivnění atmosféry emisemi z různých zdrojů v České republice 

Podle [3] měly emise plynů z různých zdrojů v ČR v roce 2010 vývoj, který je 

zřejmý z tabulky 3 a obrázku 1. 

Tabulka 3 Emise plynů z jednotlivých zdrojů v ČR, rok 2010 (MtCO2eq, milion tun CO2eq) [3, 6] 

Zdroj emise MtCO2eq 

Výroba elektřiny a tepla 62 

Ostatní emise z energetiky 1 

Průmysl 18 

Domácnosti 10 

Služby 5 

Doprava 19 

Celkem emise v celé ČR 115 

 

Obr. 1 Emise plynů z jednotlivých zdrojů v ČR, rok 2010 [6] 

Z údajů na obr. 1 je zřejmé, že největší znečištění, tj. 50 % všech emisí, připadá na 

výrobu tepla a elektřiny. Významným surovinovým zdrojem k výrobě tepla a elektřiny je 

hnědé uhlí, které se těží v severočeských uhelných revírech. Toto uhlí má ovšem poměrně 

vysoký obsah síry, který značně kolísá. Obvykle to jsou ale hodnoty 0,5 až 2,5 %. Při 

poměrně vysokém obsahu popelovin (až 40 %) a nízké výhřevnosti (kolem 20 MJ/kg) je 
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pak produkce polutantů při spalování značná. Při výrobě elektřiny v ČR je podíl tepelných 

elektráren i ve srovnání s okolními státy poměrně značný. Přehled je podle [4] uveden 

v tabulce 4. 

Tabulka 4 Surovinová základna k výrobě energie v ČR a okolních státech (procentuální podíl) [4] 

Země 
Zdroj energie 

ČR Německo Polsko Slovensko Rakousko 

Uhlí 64 % 27 % 95 % 36 % 16 % 

Nafta 14 % 43 % 1 % 18 % 42 % 

Zemní plyn 12,5 % 18 % 0,5 % 26 % 20 % 

Jádro 7,5 % 10,5 % 0 % 16 % 0 % 

Hydroelektrárny 0,5 % 1 % 2,5 % 2 % 13 % 

Alternativní 
zdroje 

1,5 % 0,5 % 1 % 2 % 9 % 

Celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Při porovnání s hodnotami emisí v jednotlivých zemích světa není postavení ČR tak 

nepříznivé. Z tabulky 2 je zřejmé, že podíl emisí CO2eq na obyvatele je například v USA 19 

tun CO2eq. V ČR je to 11,5 tun CO2eq. Přesto je však nezbytné, aby se problematika emisí 

řešila všemi dostupnými prostředky. 

Pro ten účel byl vypracován Národní program na zmírnění dopadů změny 

klimatu v ČR. Jeho stručný obsah je následující [5]. Strategie ochrany klimatu ČR je 

prezentována Národním programem na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR (dále jen 

„Národní program“), který byl připraven podle požadavků rozhodnutí Rady Evropské unie 

99/296/EC a schválen usnesením vlády ČR č. 187 ze dne 3. března 2004. Národní program 

mapuje vlivy probíhající změny klimatu na jednotlivé sektory a vytyčuje strategii státu 

vedoucí ke zmírňování negativních dopadů. Kromě vysvětlení fyzikálních principů změny 

klimatu a nastínění vývoje mezinárodních jednání obsahuje Národní program údaje  

o hodnotách emisí skleníkových plynů v ČR včetně projekcí dalšího vývoje a prezentuje 

návrhy konkrétních opatření na snižování emisí skleníkových plynů i adaptačních opatření. 

V roce 2007 bylo provedeno vyhodnocení Národního programu z hlediska účinků  

a ekonomických možností přijatých opatření včetně srovnání výchozího stavu a redukce 

emisí dosažené od přijetí Národního programu. Dne 16. 4. 2008 vyhodnocení schválila 

vláda ČR. 
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Z vyhodnocení Národního programu vyplývá, že během několika let došlo v rámci 

většiny resortů k významnému pokroku v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. 

Zvýšil se také podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie, přičemž v rámci 

obnovitelných zdrojů dosahuje největšího podílu využití biomasa (79 %). Podstatný 

meziroční nárůst v hrubé výrobě elektřiny je zaznamenáván v oblasti větrných elektráren, 

bioplynu a fotovoltaiky. V sektoru zemědělství je největší úsilí věnováno 

vodohospodářským, protierozním a tzv. agroenvironmentálním opatřením (například 

ekologické zemědělství). V oblasti hospodaření s vodou jsou postupně zaváděna adaptační 

opatření, která mají omezit hrozbu povodní a zároveň zabezpečit dostatek pitné vody.  

Na druhé straně má ČR stále poměrně nepříznivé ukazatele z hlediska energetické 

náročnosti a produkce emisí skleníkových plynů na obyvatele resp. jednotku HDP. Jako 

problematický se rovněž jeví sektor dopravy, jehož emise vykazují trvalý meziroční nárůst, 

což je způsobeno zejména rozvojem osobní a nákladní automobilové dopravy. Redukční 

politiky a opatření je proto nutné orientovat právě na oblast průmyslu a dopravy, které se 

na celkové bilanci emisí skleníkových plynů ČR podílejí nejvíce. 

Vzhledem k tomu, že od roku 2004, kdy byl Národní program vytvořen, došlo k 

vývoji politických jednání v ČR i ve světě, byla koncem roku 2012 předložena vládě ČR 

ke schválení nová Politika ochrany klimatu v ČR. Její součástí bude aktuální strategie 

ochrany klimatu a návrh opatření, která povedou k efektivnímu snižování emisí 

skleníkových plynů.  

K plnění tohoto náročného úkolu může přispět i snížení emisí z uhelných dolů, 

které je předpokládaným předmětem mé disertační práce. 
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4. Podíl emisí z uhelných dolů na ovlivnění atmosféry v České 

republice 

Situaci v ČR vyjadřuje tabulka 5 podle [6].  

Tabulka 5 Emise CH4 z uhelných dolů v ČR 

1995 2003 2007 2011 
Kategorie 

milion m3 metanu 

Hlubinné doly aktivní 298,5 247,0 232,3 101 

Hlubinné doly uzavřené 39,3 33,0 31,1 25 

Povrchové doly činné 70,7 52,6 51,7 48x) 

Povrchové doly uzavřené 5,6 4,5 4,5 4x) 

Celkové emise 408,5 337,3 319,7 178x) 

Svedeno a využito 152,4 116,6 neuvedeno neuvedeno 

Využito % 37 34,5 neuvedeno neuvedeno 
x) předběžný údaj 

S využitím [2] bychom zjistili, že CO2eq pro 319 milionů m3 CH4 je 4,5.106 

MtCO2eq. Při porovnání procenta plynu svedeného a využitého degazací, vychází, že 

využití kolem 35 %, kterého dosahuje ČR je srovnatelné s vyspělými zeměmi. V USA je 

tento ukazatel kolem 20 %. Emise CH4 z hornické činnosti představují v  ČR jen malé 

procento celkových emisí.  

Pro srovnání: 

• Celkové emise všech škodlivin v ČR (rok 2010)           115 milion tun CO2eq 

• Emise související s výrobou tepla a elektřiny             60 milion tun CO2eq 

• Emise související s těžbou v uhelných dolech  4,5 milion tun CO2eq 

Přesto je nutno věnovat možnosti snížení jejich úniků do atmosféry značnou 

pozornost. V současné době existuje v ČR několik způsobů svedení CH4. Na hlubinných 

činných dolech při vlastním dobývání je to větrání a degazace. Na hlubinných uzavřených 

dolech se ke svedení CH4 zřizují tzv. odplyňovací vrty nebo se svádí plyn obdobným 

způsobem jako při degazaci činných pracovišť, případně se aplikují kogenerační jednotky. 

Na povrchových dolech činných i utlumených se žádné způsoby svedení CH4 nepoužívají. 



Kateřina Dolínková: Ochrana životního prostředí při úniku metanu z oblastí s ukončenou 
hlubinnou těžbou v České republice 

2013 
 

21 

Odplyňovací vrty představují pasivní odplyňovací systém. Odvádějí určitou zásobu 

plynu z podzemí v okolí vrtu. Plyn však uniká do atmosféry. K ochraně atmosféry tak 

v podstatě nepřispívají. Jejich význam spočívá v tom, že omezí výstupy plynu na určitých 

místech na povrchu, kterými plyn unikal, aniž by byl pod kontrolou. V současné době jsou 

tedy jedinými prostředky ochrany proti polutantům z hornické činnosti degazace na 

činných dolech, speciální způsob degazace na uzavřených dolech a kogenerace.  Možnosti 

degazace činných pracovišť jsou uvedeny v řadě odborných pojednání [7,19].  

V disertační práci se budu zabývat stávajícími způsoby svedení plynu na 

utlumených uhelných dolech. Posoudím jejich výhody a nevýhody a vypracuji návrh, jak 

lze dosáhnout maximální ekonomické efektivnosti a současně zmírnit emisi polutantů do 

atmosféry. A to především z toho hlediska, jak lze prognózovat zásobu plynu v uzavřeném 

podzemí, aby investice do zařízení byla pokud možno efektivní a přínosná z hlediska 

životního prostředí. 
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5. Dosavadní způsoby ochrany atmosféry před emisemi z uhelných 

dolů 

Po prudkém útlumu těžby a uzavření řady hlubinných uhelných dolů v ČR po roce 

2000 se objevil, zejména v ostravské a orlovské části OKR, nový fenomén. Výstup plynu 

z uzavřeného podzemí [18]. OKR má rozlohu 1 600 km2 a v roce 2010 těžil přibližně 12 

milion tun bituminózní uhlí [13].  

Únik CH4 ze starých důlních děl představuje vysoce rizikový faktor z hlediska 

ochrany životního prostředí, zejména znečištění ovzduší. Dosud měl za následek i několik 

havárií. Výbuch a smrtelný úraz (objekty Salma), vážné zranění při výbuchu v domku 

(Ostrava Hrušov), znehodnocení pozemků s nutností zastavení výstavby, riziko výbuchů 

v již vybudovaných objektech atd. Je znám věčný oheň na jámě Jiří II. v Orlové, kterým se 

dlouhodobě a netradičně řešil problém vystupujícího plynu. Pravděpodobně svou tepelnou 

depresí přispíval i ke svedení plynu ze širšího okolí v podzemí. Uhašen byl až během 2. 

světové války v rámci zatemnění, při náletech. Po prvních nebezpečných událostech se 

proto přikročilo k pokusům tento dosud samovolně vystupující plyn organizovaně svádět 

[8]. 

5.1 Pasivní způsob ochrany, odplyňovací vrty 

Odplyňovací vrty tvoří systém tzv. pasivní ochrany pro organizované svedení plynu 

z podzemí. Současně je uspořádán tak, že na něm lze měřit veličiny, které jsou důležité pro 

posouzení významu vrtu a podávají informace o stavu plynu v podzemí. 

Typická konstrukce vrtu je znázorněna na obr. 2. Vrt se skládá z nadzemní  

a podzemní části. Pro měření důležitá nadzemní část se skládá z odfukového komínku cca 

2,5 m vysokého (jeho výška se liší v závislosti na konkrétním provedení) zakončeného 

stříškou tak, aby do vrtu nepršelo. Komínek má na obrázku žlutý proužek. Pod stříškou na 

hlavě vrtu je mřížka, která zabraňuje padání nežádoucích předmětů do vrtu. Ve spodní 

části vrtu je umístěna odbočka pro měření, která slouží k měření koncentrací, tlaku, 

rychlosti proudění plynu, případně dalších veličin. Nad touto odbočkou je umístěn ventil 

sloužící k uzavření vrtu. Tento ventil je znázorněn na obr. 3. Z obrázku je také patrné 

vzájemné uspořádání (odbočka pro měření je již zakryta krytem a je pod uzavíracím 

ventilem). Poloha odbočky pro měření pod uzavíracím ventilem umožňuje měření na 
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měřícím ventilu i při uzavření vrtu. Na obr. 4 je uvedeno schéma odplyňovacího vrtu. 

Obvyklá hloubka vrtu je 60 m. 

  

Obr. 2 Odplyňovací vrt [15]         Obr. 3 Uzavírací ventil vrtu a kryt měřícího ventilu [15] 

 

Obr. 4 Schéma odplyňovacího vrtu [8] 
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Zasáhne li odplyňovací vrt plynonosnou vrstvu, mechanicky narušenou bývalou 

hornickou činností, nastává následující situace. V okolí vrtů se dá předpokládat výskyt 

menších anebo větších volných důlních prostor, uvnitř kterých je tlak nadložních vrstev 

rozložen na zbytky výztuže, v případě závalových polí, puklin a trhlin do okolního masívu. 

Vzniklé volné prostory jsou vyplněny důlním plynem, který se z horninového prostředí 

nepřetržitě uvolňuje a má snahu postupovat do míst s nižším vnitřním tlakem. To znamená, 

že se snaží dostat na povrch do vzdálenějších volných prostor nebo do odplyňovacích vrtů. 

Jak dalece se mu to podaří, závisí nejen na tlaku v místě zdroje, ale také na 

plynopropustnosti okolí. Plynopropustnost je pak ovlivňována různými parametry jako 

např. pórovitostí, v nejvyšší míře však stupněm mechanického narušení.  

U odplyňovacích vrtů hovoříme o aktivním dosahu vrtu nebo o velikosti chráněné 

oblasti. Za aktivní vrty jsou označovány ty, které vykazují velké hodnoty přetlaku 

(až 400 Pa). Neaktivní vrty nemají kolísání přetlaku a podtlaku tak výrazné (kolem 5 Pa). 

Jestliže na povrchu klesne barometrický tlak, ve vrtu vznikne přetlak a vrt má snahu se 

s danou situací vyrovnat. Začne snižovat tlak tím, že vypuzuje přebytečné plyny do 

atmosféry. Neaktivnímu vrtu se to podaří pouze s malým zbytkovým přetlakem, protože 

koresponduje pouze s malým volným důlním prostorem, říkáme s malým zásobníkem 

plynu. Vrt chrání pouze malé území na povrchu, protože neodvádí plyny z většího důlního 

prostoru. Naopak aktivní vrty spolupracují s velkými důlními prostorami, např. zasahují 

oblasti stařin spojené mezi sebou zbytky důlních děl. Jsou to tedy potenciálně velké zdroje 

důlních plynů, které se neustále uvolňují, proto se aktivním vrtům zpravidla nepodaří 

vyrovnat velkou změnu barometrického tlaku beze zbytku.  

Uvedeným způsobem ochrany lze svést plyn z podzemí do odplyňovacích vrtů  

a tím snížit riziko výstupu plynů na neočekávaných místech. Z hlediska ochrany atmosféry 

je jejich efekt však téměř bezvýznamný, protože vystupující plyn uniká do ovzduší [15]. 

5.1.1 Základní veličiny zjišťované měřením na odplyňovacím vrtu 

Pro posouzení významu odplyňovacího vrtu a získání informací o stavu plynu 

v podzemí se obvykle zjišťuje na odbočce pro měření řada údajů. Tlak plynu, koncentrace 

plynu a rychlost s jakou proudí plyn komínkem vrtu, případně přes odbočku. Přehled 

měřicích přístrojů je uveden na obr. 5 a 6. K měření rychlosti proudění plynu na komínku 

nebo na ventilu byl použit anemometr OMEGA HHF21 (obr. 5, vlevo), který měří rychlost 
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proudění od 0,3 m/s 1. Tento přístroj je vybaven digitálním displejem pro zobrazení hodnot 

okamžité, maximální nebo průměrné rychlosti proudění plynu. K měření koncentrací plynu 

proudícího vrty se používá přístroj OLDHAM MX21 (obr. 5, vpravo), který je schopen 

měřit koncentrace CH4 v rozsahu 0 100 %, CO v rozsahu 0 5 % a O2 v rozsahu 0 100 %. 

Jako alternativa k přístroji OLDHAM je interferometr MEOPTA DI – 2C 65403A (obr. 6, 

vlevo), který má měřící rozsah 0 100 %. Pro měření rozdílů tlaků mezi atmosférou  

a uzavřeným vrtem se používá důlní mikromanometr DMM 95 (obr. 6, vpravo), který se 

nasazuje přes speciální redukci na odbočce pro měření [15]. 

  

Obr. 5 Anemometr OMEGA HHF21 (vlevo) a detektor plynu OLDHAM MX21 (vpravo) [15] 

  

Obr. 6 Interferometr MEOPTA DI  2C 65403A (vlevo) a důlní mikromanometr DMM 95 (vpravo) [15] 
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5.1.2 Měření rychlosti proudění podle tlaku na vrtu 

Pro zjištění rychlosti proudění plynu z podzemí jsou při určité výši barometrického 

tlaku dvě možnosti. Buďto se rychlost změří na hlavě komínku vrtu (sejme se stříška) nebo 

se měří na odbočce pro měření. Prakticky se nejčastěji zjišťuje rychlost na odbočce pro 

měření, protože výstup na hlavu odfukového komínku je někdy velmi problematický. 

V rámci [8] byla provedena řada měření rychlosti proudění na komínku a hledala se 

závislost mezi tlakem na vrtu (dp) a rychlostí proudění na komínku. Vycházelo se 

z poznatku, že měření rychlosti proudění na komínku vrtu je fyzicky náročné a měření 

rychlosti proudění na odbočce pro měření je zatíženo řadou chyb, které jsou způsobeny 

zejména přechodovými odpory. 

Z  práce [8] jsem odvodila vztah, kdy lze podle naměřeného tlaku na vrtu 

z dřívějších výsledků statistického sledování určit rychlost proudění na komínku vrtu (v 

uvedené práci je řada výsledků, kdy se současně s tlakem na vrtu měřila i rychlost proudění 

na komínku). Komínek vrtu má průměr 100 mm. Vynásobíme li rychlost průřezem 

komínku, získáme objemový průtok. Vztah pro přepočet tlaku na vrtu na rychlost na 

komínku je na obr. 7. 

 

Obr. 7 Vztah mezi tlakem naměřeným na vrtu a rychlostí proudění plynu na komínku vrtu [8] 

Například je li zjištěn na vrtu OV 25 (lokalita Orlová) tlak (dp) 785 Pa (x), 

odpovídá mu podle rovnice regrese z obr. 7 (y = 0,5709ln(x) – 0,8917) rychlost na 



Kateřina Dolínková: Ochrana životního prostředí při úniku metanu z oblastí s ukončenou 
hlubinnou těžbou v České republice 

2013 
 

27 

komínku vk  2,91 m/s (y). Při známém průměru komínku 100 mm vychází průtočný průřez 

komínku Fk. 

           (1) 

kde  Fk……….plocha (průřez komínku odplyňovacího vrtu, v m2) 

π……..matematická konstanta (3,14) 

d……..průměr komínku 

Z toho vychází pro daný příklad  

Q =Fk.vk = 0,00785.2,91 = 0,023 m3/s       (2) 

kde Q…….objemový průtok (m3/s) 

 vk……….rychlost proudění na komínku (m/s) 

Je třeba uvést, že takový objemový průtok plynu z vrtu bude probíhat jen za nižšího 

barometrického tlaku. Pokud tlak stoupne nad určitou hodnotu (přibližně kolem 101 500 

Pa), tak výstup plynu z podzemí ustane a naopak vzdušiny proudí do podzemí [17]. 

5.2 Způsob ochrany s využitím energie plynu 

Z výsledků měření na vrtech vyplývá, že v některých oblastech je zásoba plynu 

větší. Toho se dá využít tak, že se zřizují například tzv. kogenerační jednotky. Jejich 

princip spočívá v tom, že důlní plyn je palivem pro pístový spalovací motor, který pohání 

generátor na výrobu elektrické energie. Zároveň je v chladicím systému vyráběna tepelná 

energie, kterou je možno dodávat blízkým odběratelům v okolí. Kogenerační jednotky  

o výkonu 580 kW a 780 kW dodávají elektrickou energii do sítě Severomoravské 

energetiky a teplo do teplárenských systémů v příslušných lokalitách. Podle [9, 23]  

a vlastního průzkumu, který jsem provedla u současné organizace GreenGas DPB, a. s. se 

realizovaly, nebo se předpokládá realizace následujících kogeneračních jednotek: 

• 580 kW  Vrbice, Ostrava Přívoz, Ostrava Muglinov, Staříč Sviadnov, Jeremenko 

• 774 kW    Staříč Chlebovice, František, Dukla 

• 1,2 MW   Důl Paskov, Staříč – Staříč, Fučík 
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V současné době již Green Gas DPB, a. s. instaloval v OKD kogenerační jednotky 

o celkovém výkonu 30 MW. Kogenerační jednotky jsou už instalovány i v lokalitě Orlová. 

Příklad malé kogenerační jednotky je uveden na obr. 8. 

 

Obr. 8 Kogenerační jednotka pro předpokládané využití v oblasti Hrušovského dolu [9] 

5.2.1 Dosavadní zkušenosti s aplikací kogeneračních jednotek 

Pro rozhodnutí zda může být projekt svedení plynu z uzavřeného podzemí 

efektivní, je nutno znát zásobu plynu v uzavřeném podzemí. Při řešení této úlohy existují v 

zásadě dvě situace: 

• před uzavřením podzemí nebyly získány potřebné podklady, podle kterých by bylo 

možné alespoň přibližně určit hodnotu zbytkové plynodajnosti,  

• uzavírá se ještě aktivní důl a jsou potřebné podklady pro určení zbytkové 

plynodajnosti a objemu volných prostor. 

V situaci, kdy nebyly před uzavřením podzemí zjištěny potřebné hodnoty, je nutno 

provést odsávací zkoušku nebo uplatnit výpočetní model. Pro odsávací zkoušku  

i výpočetní model poslouží zpravidla odplyňovací vrty. Těch už bylo provedeno v lokalitě 

OKR větší množství. Průběžným měřením objemového průtoku, rozdílu tlaku mezi 

podzemím a povrchem a koncentrací plynu na těchto vrtech, získáme první orientační 

údaje o situaci v uzavřeném prostředí. Jak ukazují dosavadní práce [8, 14] a také výsledky 

odsávacích zkoušek, nejsou zdroje CH4, které by mohly vést k jeho průmyslovému využití, 

nijak vysoké. Nutno však dodat, že z výsledků na odplyňovacích vrtech, jejichž hloubka 

nepřesahuje zpravidla 60 m, odvozujeme jen neúplné závěry. Pokud by se vrt prohloubil, 

tak budou hlubší partie produkovat zřejmě větší množství plynu s vyšší koncentrací. 
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Určitými důkazy mohou být výsledky ze závodu Paskov. Odsávací potrubí vyvedené do 

hloubky  490 m svádí dlouhodobě plyn s emisí CH4 0,243 m3.s 1.  

O rozdělení zásoby plynu v uzavřeném podzemí máme k disposici určité údaje 

podle [22]. Na obr. 9 a 10 můžeme vidět odlišné rozložení zásob plynu při různém uložení 

slojí.  

 

Obr. 9 Rozdělení zásob plynu v podzemí v závislosti na hloubce uložení a uspořádání slojí v situaci, kdy je 

sloj v úrovni 200 m [22] 

 

Obr. 10 Rozdělení zásoby plynu v podzemí v závislosti na hloubce uložení a uspořádání slojí v situaci, kdy 

jsou sloje v těsné blízkosti pod pokryvem [22] 
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Z obr. 9 a 10 vyplývá, že při různém uložení slojí může být rozložení zásob plynu v 

uzavřeném podzemí odlišné [16]. V ČR se zatím výzkumné práce k ověření této 

skutečnosti v širším měřítku neprováděly. A právě podrobnější studium těchto zákonitostí 

by mohlo přinést významný posun našich znalostí pro případné využití plynu i z hlubších 

partií dolu. V práci [22] se také uvádí, že zbytkový objem CH4 činí 1,35 m3t 1 rostlého uhlí. 

I to může posloužit ke spolehlivějšímu odhadu skutečných zásob plynu. 

Při uzavírání dnes ještě činných dolů je možno pro určení zbytkové plynodajnosti  

a objemu volných prostor využít postup, který byl odvozen v [21]. Podle výsledků větrní  

a plynové bilance, která je rutinní záležitostí při řízení bezpečnosti, lze zjistit hodnotu 

zbytkové plynodajnosti jako jednoho z významných činitelů ovlivňujících výstupy plynu z 

podzemí uzavřených dolů a vypovídá o skutečné zásobě plynu v podzemí. 

Domnívám se, že rozbor možností využití kogeneračních jednotek může znamenat 

významný přínos při jejich aplikaci. Kdybychom například podrobněji prozkoumali situaci 

vrtů v oblasti jámy Jiří II. a přihlédli k výsledkům v tabulce 6, tak by určitě zaujala 

skutečnost, že vrt OV24a vykazoval ještě v roce 2012 koncentraci CH4 22 %, vrt OV25 v 

témže roce koncentraci CH4 26,4 % a vrt MOV4 v roce 2011 dokonce 43 %. Bylo by 

vhodné zhotovit v této oblasti další vrt, který by byl podstatně větší hloubky. Pokud by se 

potvrdila skutečnost uvedená na obr. 9, mohly bychom očekávat, že by se v hloubce 600m 

pod povrchem mohla zvýšit produkce plynu oproti dnešní skutečnosti několikanásobně. To 

by přineslo minimálně 2 efekty. Svedení plynů ohrožujících atmosféru by bylo účinnější  

a získal by se vydatný zdroj poměrně levné energie, která by navíc nezatěžovala životní 

prostředí. 

5.2.2 Kogenerační jednotka na Dole Žofie v Orlové 

Vhodný příklad, který může posloužit při rozhodnutí o použití kogenerační 

jednotky, jsem získala z Dolu Žofie. Tento důl se nacházel v lokalitě Orlová [9, 23]. Byly 

zde provedeny degazační vrty do vytipovaných stařin vydobytých porubů strmě uložených 

slojí. Firmou OKD, a.s. byly realizovány celkem 3 vrty. Z těchto 3 vrtů byl nejúspěšnější 

vrt N2, který zasáhl stařiny sloje Heřman v hloubce cca 70 m pod povrchem (dobývání 

těchto prostor proběhlo v letech 1875 1880). Po napojení degazačního systému na tyto vrty 

v dubnu 2004 produkovala stanice cca 200 250 m3 plynové směsi za hodinu, s koncentrací 

CH4 35 40 %.  
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Vzhledem k tomu, že produkce plynu byla od roku 2004 stabilizovaná na objemu 

kolem 1,6 1,7 mil. m3 ročně, přistoupilo DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA, k 

hledání možností využití plynu. Byla zpracována studie ekonomického a ekologického 

využití plynu a v roce 2005 bylo rozhodnuto o realizaci kogenerace na lokalitě Žofie. V 1. 

pololetí roku 2006 byl zpracován projekt řešící umístění kogenerační jednotky firmy 

TEDOM v areálu lokality, její napojení na degazační a výměníkovou stanici lokality  

a elektro rozvodnu. Po vyřízení potřebných povolení zahájila dodavatelská organizace na 

podzim roku 2006 práce na instalaci kontejnerové jednotky typu QUANTO D 1200 SP 

CON, která je napojena na výtlačnou stranu degazační stanice přes bezpečnostní kuličkové 

uzávěry izolovaným ocelovým potrubím DN 200mm (obr. 11). 

 

Obr. 11 Kogenerační jednotka QUANTO D 1200 SP NOC [9, 23] 

Parametry kogenerační jednotky QUANTO D 1200 SP CON: 

• elektrický výkon  1 169 kW 

• tepelný výkon      1 339 kW 

• spotřeba plynu    296 Nm3hod 1 tj. 400 800 m3hod 1 směsi s obsahem 30 50 % 

CH4. 
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Před kogenerační jednotkou je umístěn kontejner se zařízením ke snížení vlhkosti 

dodávaného plynu (obr. 12). 

 

Obr. 12 Kontejner se zařízením ke snížení vlhkosti plynu (vpravo) [9, 23] 

Kogenerační jednotka je projektována na automatický provoz s ovládáním přes PC 

v řídícím centru degazační stanice a přenosem provozních dat na centrální řídící stanoviště 

na lokalitě Jeremenko v Ostravě Vítkovicích. Tepelný výkon kogenerační jednotky je 

využíván k ohřevu vody a vytápění lokality. Přebytečné teplo bude měněno tepelným 

výměníkem, který je součástí dodávky. Pro období, kdy tepelný výkon jednotky nebude 

dostatečný (zimní období) nebo když jednotka nebude v provozu, zůstává výměníková 

stanice napojena na stávající horkovod. Součástí kogenerační jednotky je kiosková 

trafostanice sloužící k transformování vyrobeného elektrického proudu (obr. 13). Proud se 

v trafostanici transformuje 400 V/22 kV a vyrobená elektrická energie je přes hlavní 

rozvodnu dodávána do rozvodné sítě OKD.  



Kateřina Dolínková: Ochrana životního prostředí při úniku metanu z oblastí s ukončenou 
hlubinnou těžbou v České republice 

2013 
 

33 

 

Obr. 13 Kiosková trafostanice [9, 23] 
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6 Příklad řešení pro svedení plynu v oblasti Orlová 

K zvládnutí situace způsobené výstupy plynu z podzemí v oblasti Orlová byla 

zřízena řada odplyňovacích vrtů. Vrty byly zřizovány záhy po přerušení větrání a degazace 

na činných dolech, přibližně od devadesátých let minulého století. Ke zhodnocení jejich 

účinnosti popíši nejprve celkovou situaci v lokalitě, jak se vyvinula po útlumu těžby. 

6.1 Geologické poměry v lokalitě Orlová 

Lokalita Orlová patří do Hornoslezské pánve a rozkládá se na území ČR a Polska 

(obr. 14). Z  celkové rozlohy pánve, asi 7 000 km2, připadá na ČR pouze ¼. Na jihu 

zasahuje hluboko do Beskyd, které zakrývají její jižní a jihovýchodní omezení. 

Hornoslezská pánev je budována karbonskými sedimenty. Vznikla v hornoslezské 

předhlubni a platformě k ní přilehlé [13].  



Kateřina Dolínková: Ochrana životního prostředí při úniku metanu z oblastí s ukončenou 
hlubinnou těžbou v České republice 

2013 
 

35 

 

Obr. 14 Odkrytá geologická mapa karbonu čs. části hornoslezské pánve a geologický řez přes ostravský 

hřbet OKR [13] 

Vysvětlivky k mapě:  

1 až 3  karvinské souvrství  vrstvy: 1  doubravské a sušské, 2 – sušské a sedlové včetně 

sloje Prokop, 3  sedlové včetně sloje Prokop 

4 až 5  ostravské souvrství  vrstvy: 4  porubské a jaklovecké, 5  hrušovské a pctřkovické  

6  dinant (kulen) 
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7  devon a dinant (karbonáty) 

8  michálkovická (MP) a orlovská (OP) porucha, a  doly ověřený průběh, b  

předpokládaný průběh 

9  osy významných antiklinál 

10  zlomy základního významu 

11  ostatní zlomy 

12  významná ložiska plynu 

13  linie geologického řezu 

Čísla (v kroužku) u ložisek plynu: 1  Žukov, 2  Bruzovice, 3  Staříč, 4  Krmelín, 5  

Příbor  sever, 6  podzemní zásobník plynu Příbor  jih.  

Vysvětlivky k řezu: 1  pokryv, 2 až 8  svrchní karbon: 2 až 4  karvinské souvrství vrstvy: 

2  doubravské, 3  sušské, 4  sedlové, 5 až 8  ostravské souvrství  vrstvy: 5  sloje 

Prokop a porubské, 6  jaklovecké, 7  hrušovské, 8  petřkovické, 9 – dinant. 

Lokalita Orlová, kterou se zabývám v disertační práci, je situována přibližně mezi 

městy Karviná, Havířov a Ostrava. Část hornoslezské pánve je rozdělena dvěma podélně 

komplikovanými tektonickými pásmy. Michálkovickou a Orlovskou poruchou, směr SSV 

– JJZ. Tyto poruchy člení pánev na samostatně se vyvíjející strukturní celky nebo také 

části od východu k západu – Karvinskou, Orlovskou, Petřvaldskou a Ostravskou. 

Michálkovická a Orlovská porucha jsou nejvýznamnějšími strukturami. Jsou to lineární 

hrásťovité, výrazně tektonicky postižené zóny. Mají charakter k východu překocených 

antiklinál s horizontálními posuny vrstev (OP) se silnými projevy disharmonického 

vrásnění (MP). Obě poruchy nebyly podle výzkumů z 20. století synsedimentárně činné. 

Orlovská porucha však od sebe odděluje dva rozdílné tektonické styly. Na západ od 

orlovské poruchy byla karbonská výplň zvrásněna mediotypně, zatímco východní část 

pánve (na Karvinsku) byla zvrásněna pouze germanotypně.  

Tento vývojový charakter má významný vliv i na situaci lokality, kterou se 

zabývám. Pro znázornění jsem použila ze starších důlně – měřických podkladů dolů 

v orlovské části profil geologické situace v oblasti pod Starým náměstím (obr. 15) [10]. 
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Obr. 15 Profil geologické situace v lokalitě Orlová, pod Starým náměstím [10] 
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Profil geologické situace na obr. 15 má na povrchu (v blízkosti staré radnice) kótu 

+235 m (B. p. v) a nejhlubší část profilu je na kótě – 500 m (B. p. v). Pod oblastí, kde 

došlo k výstupu plynů je 735 m produktivního karbonu s výrazně dislokovaným 

charakterem. Překocená antiklinála je vůdčím motivem celého geologického uspořádání. 

Uhelné sloje v některých částech profilu vystupují až k povrchu nebo téměř k povrchu. 

Mohutné pásmo zvětralin je dalším geologickým útvarem, který posloužil jako poměrně 

snadná filtrační cesta karbonskému plynu. Stejný vliv na usnadnění proudění plynu měla  

i tektonická roztříštěnost a poruchové pásmo synklinály. Značná část uhelných zásob 

v oblasti byla vydobyta. Vytvořily se tím značné volné prostory, ve kterých se soustředil 

plyn, zejména CH4 [13]. 

Po přerušení větrání a degazace v souvislosti s útlumem těžby hledal plyn vlivem 

tlaku v podzemí zákonitě cestu do míst s nižším rozdílem tlaku a tou byly komunikační 

cesty k povrchu. Z obr. 15 je zřejmé, že takových cest byla celá řada a proto došlo k tak 

vážným a nebezpečným jevům. Je obtížně vysvětlitelné, jak se mohly přehlédnout vlivy, 

které po rozhodnutí o útlumu, musely být z rozboru geologické situace zřejmé. K řešení 

situace byla podniknuta řada kroků. Nejvýznamnější bylo zřejmě zřízení odplyňovacích 

vrtů, které měly plyn z podzemí organizovaně svádět. 

6.2 Analýza výsledků měření na vrtech v Orlové 

Analýza výsledků měření na těchto vrtech za dlouhé časové období může přinést 

nové poznatky, které mohou obohatit dosavadní úroveň poznání o způsobu ochrany 

atmosféry a eliminaci nebezpečných jevů. Lze to dokázat příklady výsledků na vrtech. 

V této práci jsem posuzovala situaci v jednotlivých oblastech lokality Orlová. Tato lokalita 

je velmi rozsáhlou oblastí s mnoha vrty. Nachází se zde zhruba 50 vrtů. Lokalita byla tedy 

rozdělena do třech oblastí  oblast jámy Jiří II., oblast na Starém náměstí a další oblasti. 

Získala jsem mnoho výsledků měření na jednotlivých vrtech, a tak jsem mohla provést 

jejich analýzu [10]. 
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6.2.1 Vývoj koncentrace CH4 a dp na vrtech v oblasti jámy Jiří II. 

V oblasti jámy Jiří II. jsou jednotlivé vrty situovány dle obr. 16. 

 

Obr. 16 Oblast vrtů kolem jámy Jiří II. [10] 

Jáma Jiří II. produkovala v historii značné množství plynu, zejména CH4. Lze těžko 

doložit, za jakých okolností došlo ke stavu, kdy se unikající plyn vznítil a dlouhodobě zde 

hořel oheň (místně byl označován jako věčný oheň). V době 2. světové války musel být 

oheň uhašen, protože by mohl posloužit jako signál při leteckých útocích. Po celou dobu až 

do konce 20. století byl unikající plyn z jámy brán jako samozřejmost. Po útlumu těžby 

v lokalitě a přerušení chodu důlních ventilátorů a degazace na důlních podnicích v okolí 

dnešního Starého náměstí v Orlové však nastaly na nejrůznějších místech neočekávané 

výstupy plynu z podzemí. Výstupy byly tak intenzivní, že začaly ohrožovat osídlení. Jako 

příklad lze uvést nahromadění výbušné koncentrace CH4 ve sklepních prostorách domů, 

ale i v řadě jiných zařízení. 

K řešení tohoto velmi závažného rizika bylo rozhodnuto o zavedení řady 

odplyňovacích vrtů. Očekávalo se, že tyto vrty CH4 organizovaně svedou a zamezí tak jeho 

nekontrolovanému výstupu. V následujícím rozboru jsem posoudila, jak odplyňovací vrty 
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v průběhu doby (několika let) snížily zásobu plynu v podzemí.  Původní jáma Jiří II. byla 

upravena jako odplyňovací vrt a od roku 2002 mám k dispozici výsledky měření.  

Z podrobných výsledků měření, které jsou v příloze A, jsem sestavila grafy (obr. 17  

a 18). Na jámě Jiří II. Docházelo mezi roky 2002 a 2006 ke značnému snížení nebezpečné 

koncentrace CH4. Hodnota koncentrace mezi roky 2006 až 2010 má kolísavý vývoj. 

Koncentrace mezi 40 až 30 % CH4 však představuje stále možné nebezpečí. Teprve po 

roce 2010 klesly hodnoty koncentrace CH4 i tlaku na vrtu k nule. Grafy byly sestaveny tak, 

že jsou v nich vyneseny nejvyšší dosažené hodnoty v příslušném roce. 

 

Obr. 17 Vývoj koncentrace CH4 a rozdílu tlaku (dp) na vrtu Jiří II. Vyneseny nejvyšší hodnoty v příslušném 

roce  

Vývoj na vrtu MOV 4, který se nachází ve vzdálenosti několik desítek metrů 

západně od vrtu Jiří II., je ovšem vážnější. Ještě v roce 2011 vykazoval koncentraci CH4 

přes 40 % (při poměrně vysokém tlaku na vrtu 300 Pa). 
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Obr. 18 Vývoj koncentrace CH4 a dp na vrtu MOV 4. Vyneseny nejvyšší hodnoty v příslušném roce  

Na obr. 19 a 20 je znázorněn vývoj koncentrace CH4 a dp na vrtech OV 15 a OV 14.  

 

Obr. 19 Vývoj koncentrace CH4 a dp na vrtu OV 15. Vyneseny nejvyšší naměřené hodnoty v příslušném roce  
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Obr. 20 Vývoj koncentrace CH4 a dp na vrtu OV 14. Vyneseny nejvyšší naměřené hodnoty v příslušném roce  

Pro srovnání vývoje koncentrace na sledovaných vrtech v okolí jámy Jiří II. jsem 

sestavila tabulku 6. 

Tabulka 6 Vývoj koncentrací CH4 na vrtech v oblasti jámy Jiří II. Uvedeny nejvyšší koncentrace v příslušném 

roce [10] 

Koncentrace CH4 (%) 
rok Jiří 

II 
OV 
14 

OV 
15 

OV 
24a 

MOV 
4 

OV 
16 

OV 
20 

OV 
17 

OV 
25 

OV 
13 

2002 87    66      

2006 42 23,4 38 61 58 19 26 66 63,8 10 

2007 44 3,2 13 52 65 14 1 66 52,2 9,7 

2008 24 3 9 23 40 10 0 56 44,5 1,1 

2009 29 0,1 0 33 43 0 0 56 32,6 0,2 

2010 0 0 0 26 53 0 0 18 29,5 0 

2011 0 0 0 24 43 0 0 19 28,1 0 

2012    22    12 26,4 0 
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6.2.2 Vývoj koncentrace CH4 a dp na vrtech v oblasti Starého náměstí 

Na obr. 21 můžeme vidět jednotlivé vrty, jak jsou v oblasti Starého náměstí 

situovány.  

 

Obr. 21 Situování vrtů v oblasti Starého náměstí [10] 

Z tohoto obrázku je patrné, že aby došlo ke zvládnutí výstupu CH4 v oblasti Starého 

náměstí, muselo být zřízeno kolem 20 odplyňovacích vrtů. Situace v této oblasti byla 

kolem roku 2000 obzvláště nebezpečná. CH4 ve výbušné koncentraci vnikal mimo jiné do 

významných veřejných objektů, například polikliniky, mateřské školky, ale také kanalizace  

a dalších zařízení. Jak jednotlivé vrty plnily svou funkci, vyplývá z následujících obrázků.  

Na vrtu MOV 1 mám k dispozici výsledky měření od roku 2002. Je zřejmé, že 

trvalo nejméně 10 let, než koncentrace na tomto vrtu poklesla na nulu (obr. 22). 

Koncentrace CH4, jak je vynesena na tomto grafu pro jednotlivé roky, představuje vždy 

nejvyšší hodnotu v příslušném roce. Ta ovšem taková v průběhu celého roku nebyla. Na 

obr. 23 je pak uvedeno, jak se v závislosti na změně barometrického tlaku měnila 

koncentrace CH4 v roce 2006. 
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Obr. 22 Vývoj koncentrace CH4 na vrtu MOV 1. Vyneseny nejvyšší hodnoty v příslušném roce  

 

Obr. 23 Vývoj koncentrace CH4 a barometrického tlaku na vrtu MOV 1, v roce 2006  

U vrtu OV 7 (obr. 24) jsem také zjišťovala, jak se v roce 2006 vyvíjela koncentrace 

v závislosti na barometrickém tlaku. Jedná se o názorný příklad, jak se stoupajícím 

barometrickým tlakem klesala koncentrace vystupujícího CH4 a naopak. Teprve ke konci 

roku 2006 můžeme říci, že vrt vysílil.  
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Obr. 24 Vývoj koncentrace CH4 a barometrického tlaku na vrtu OV 7, v roce 2006  

U vrtu OV 8 (obr. 25) jsem kromě vývoje koncentrace CH4 zjišťovala také 

koncentraci CO2 od roku 2006 až do roku 2012. V grafu jsou opět vyneseny nejvyšší 

hodnoty koncentrace CH4 v příslušném roce. Vrt byl napojen na automatickou odsávací 

stanici (AOS), takže výsledky jsou ovlivněny jejím provozem. Napojení vrtů na AOS je 

uvedeno na obr. v příloze 3 a její efekt jsem posoudila v dalších kapitolách. 

 

Obr. 25 Vývoj koncentrace CH4 a CO2 na vrtu OV8 v příslušném roce  
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Značnou aktivitu vykazuje také vrt OV 9. I na něm pracuje AOS. Na začátku roku 

2006 měl koncentraci CH4 37,5 % a 2. března 2012 ještě 25,1 %. A to při barometrickém 

tlaku 1023 hPa. Při takové hodnotě barometrického tlaku už k výstupům plynu z podzemí 

absolutně nedochází. Zde však působením AOS byl docílen výstup s poměrně vysokou 

koncentrací. 

Na vrtu MOV 2 jsem měla k disposici výsledky měření i z roku 2000. V té době 

koncentrace poměrně rychle klesala. V roce 2006 už byla koncentrace na vrtu kolem 5 %. 

Ale například 8. června 2011 byla zjištěna ještě koncentrace CH4 4,8 %. Průběh 

koncentrace na tomto vrtu je uveden na obr. 26. 

 

Obr. 26 Vývoj koncentrace metanu na vrtu MOV 2  

Údaj na tomto obrázku sice vykazuje strmý pokles koncentrace CH4 mezi roky 

2002 až 2006, ale to je bohužel způsobeno nedostatkem dat v tomto období. Průběh tedy 

nemusel být tak prudký. Příklad vrtu MOV 2 prokazuje to, že v podzemí existují oblasti, ze 

kterých lze vrtem v období několika let svést zásobu plynu. Přesto však i po 8 letech může 

vrt produkovat koncentraci CH4 4,8 %. Z hlediska ochrany atmosféry se nejedná o nijak 

závažnou hodnotu. Možnost vzniku exploze, při nepříjemné shodě náhod, však stále 

existuje. 

Vrt OV 28 vykázal při měření zajímavé údaje, které lze vidět v tabulce 7. Poté, po 

celé sledované období, až do roku 2012 byl tlak na vrtu převážně záporný. To znamená, že 
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vzdušiny proudily vrtem do podzemí. To by mohlo znamenat, že z okolí vrtu OV 28 byl 

plyn sváděn jiným vrtem, s vyšším kladným tlakem. Jakoby existovala komunikace mezi 

vrty. Právě možnost komunikace podzemních prostor a možnost svádět plyn odsáváním na 

jednom vrtu vedla k myšlence aktivního odplyňovacího systému. Výsledky zkoušek, které 

byly v tomto směru podniknuty, jsem uvedla v kapitole 8. 

Tabulka 7 Koncentrace plynů a tlak na vrtu OV 28 [10] 

datum čas % CH4 % CO2 % O2 
Tlak na 

vrtu (Pa) 

2. 2. 2006 11:30 17,1 6,8 0,2 383 

9. 2. 2006 11:10 18,0 6,9 1,0 891 

16. 2. 2006 12:15 17,1 7,1 0 1446 

23. 2. 2006 12:20    324 

2. 3. 2006 11:10 11,0 7,0 0,1 164 

Vrt OV 27 má podobný vývoj jako vrt předcházející. Vývoj koncentrací a tlaku na 

vrtu je uveden v tabulce 8. 

Tabulka 8 Koncentrace plynů a tlak na vrtu OV 27 [10] 

datum % CH4 % CO2 % O2 
Tlak na 

vrtu (Pa) 

2. 2. 2006 12,5 8,2 0,5 301 

9. 2. 2006 14,2 7,9 0,7 785 

16. 2. 2006 12,1 7,2 0,3 1385 

23. 2. 2006    660 

2. 3. 2006 13,4 7,5 0,2 175 

27. 7. 2006 50,4 2,2 0,3 97 

14. 6. 2007 20,2 8,1 0,4 191 

6. 12. 2008 5,1 5,9 0 287 

2. 11. 2009 1,2 4,0 0 425 

V dalším období až do roku 2012 byl tlak na vrtu převážně záporný. 

Vrt OV 5 má po celou dobu sledování od roku 2006 do roku 2012, až na 3 výjimky, 

kdy koncentrace CH4 dosáhla 3 %, záporné hodnoty tlaku. Vrty OV 10a a OV 12 jsou 

společně napojeny na stanici AOS 2. Vrt OV 18a  má po celou dobu sledování, od roku 

2006, nulovou koncentraci CH4. Jde o tzv. neaktivní vrt. Při projektování vrtů se podle 
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výstupu plynů na povrchu, někdy i přes propustnou zeminu a vyhodnocení důlně – 

geologické situace, podle původních měřických podkladů, hledá předpokládaný zdroj 

emise plynů v podzemí. Ne vždy je ovšem tato úvaha úspěšná a vrt zasáhne zónu, kde není 

plynonosná vrstva. Na AOS jsou napojeny také vrty MOV 1, MOV 18a, OV 19a, OV 21, 

OV 22a.  

Vrt OV 19a projevil vysokou aktivitu. V tabulce 9 jsou uvedeny nejvyšší hodnoty 

koncentrace CH4 a také koncentrace CO2 od roku 2006 až do roku 2012. 

Tabulka 9 Koncentrace CH4 a CO2 na vrtu OV 19a [10] 

datum % CH4 % CO2 

9. 2. 2006 60,5 4,7 

16. 2. 2006 51,4 4,4 

2. 1. 2007 51,5 5,0 

12. 1. 2007 58,2 7,3 

19. 1. 2007 66,2 3,4 

3. 1. 2008 45,6 6,4 

11. 1. 2008 45,5 5,6 

18. 1. 2008 48,3 4,8 

29. 1. 2009 43,5 6,0 

2. 2. 2009 43,2 5,9 

12. 2. 2009 43,6 6,1 

6. 7. 2010 39,5 5,3 

15. 7. 2010 38,1 5,3 

22. 7. 2010 41,3 3,9 

23. 12. 2010 44,6 5,6 

11. 4. 2011 47,1 5,3 

18. 4. 2011 42,3 5,2 

11. 1. 2012 39,7  

17. 1. 2012 44,0 6,1 

Po celé sledované období pracovala pro odsávání plynu na vrtu OV 19a AOS a to 

v některém období s depresí – 5 000 Pa. Z údajů, které mám k dispozici (příloha A) je 

hodnota deprese uvedena jen u několika málo případů. V různých dnech byla deprese na 
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vrtu OV 19a 98, 751, 912, 1320, 2000, v některých případech dokonce až 6 900 Pa. U 

vrtu OV 19a se tak nabízí varianta využití plynu pro energetické účely. 

Vrt OV 21 vykazuje obdobnou aktivitu jako vrt OV 19a. V lednu 2006 byla zjištěna 

koncentrace CH4 52,9 % a v lednu 2012 ještě 43,1 %. Deprese AOS byla obdobná jako 

v případě vrtu OV 19a. Nabízí se tedy opět možnost využití vrtu pro energetické účely. Vrt 

OV 22a má oproti vrtu OV 21poněkud nižší aktivitu a vykazuje od roku 2006 až do roku 

2012 téměř trvale koncentraci CH4. V lednu 2006 se jedná o hodnotu 37,5 %, v březnu 

2012 30,1 %. 

6.2.3 Vývoj koncentrace CH4 a dp na vrtech v dalších oblastech 

V oblasti jámy Jiří II. a Starého náměstí byly a jsou i v současné době výstupy CH4 

z podzemí nejintenzivnější z celé lokality Orlová. Kromě toho však existuje řada dalších 

míst, kde dochází k ojedinělým výstupům. Také v těchto případech se k řešení nebezpečí 

využívají odplyňovací vrty. Příkladem takových situací je vrt Kosmá jáma  P, který je 

situovaný v oblasti bývalého Dolu Žofie. Vývoj koncentrace plynů, tlaku ve vrtu  

a barometrického tlaku je uveden v tabulce 10. 

Tabulka 10 Vývoj koncentrace plynů, tlaku ve vrtu a barometrického tlaku na vrtu Kosmá jáma – P [10] 

datum hodina % CH4 % CO2 % O2 
Tlak ve 

vrtu (Pa) 
Bar. tlak 

(hPa) 

2. 3. 2005 9:47 31,5 7,1 0 1752 999 

16. 2. 2006 8:33 22,9 7,9 0 23 1008 

6. 3. 2006 8:42    35 1020 

16. 3. 2006 8:42    22 1024 

23. 3. 2006 11:57    8 1012 

30. 3. 2006 8:47    6 1017 

2. 4. 2006 9:03 11,1 5,3 4,0 18 1011 

14. 4. 2006 10:07 12,0 6,3 2,3 16 1008 

4. 1. 2007 9:50 2,9 4,3 6,3 31 1014 

12. 1. 2007 9:33 12,1 8,1 1,7 4 1012 

19. 1. 2007 8:47 15,2 6,4 2,2 4 999 

25. 1. 2007 9:38    22 1010 

2. 2. 2007 9:27    61 1026 
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6. 2. 2007 9:06 29,4 8,7 0,1 65 1003 

16. 2. 2007 8:32    102 1025 

21. 2. 2007 9:47    2 1018 

28. 2. 2007 9:37 16,9 8,5 1,3 50 1009 

Takové ojedinělé výstupy plynu se objevovaly na vrtu i v dalších letech. Ustaly 

teprve až v roce 2012. Tabulka 10 poskytuje názorný příklad, jak se podle barometrického 

tlaku mění směr proudění plynu z podzemí anebo vzdušin do podzemí. A to do míst se 

zápornou hodnotou tlaku ve vrtu. 

Další příklad takových výstupů je uveden z vrtu Plavící  kom. č. 1 (použila jsem 

označení přesně podle dokumentace příloha A). Jedná se o původní dílo bývalého Dolu 

Žofie, které bylo později upraveno jako odplyňovací vrt. V tabulce 11 jsou uvedeny 

výsledky vývoje koncentrace plynů, tlaku ve vrtu a barometrického tlaku v tomto vrtu. 

Tabulka 11 Vývoj koncentrace plynů, tlaku ve vrtu a barometrického tlaku na vrtu Plavící –  kom. č. 1. 

Vybrány pouze některé hodnoty ze 150 měření [10] 

datum % CH4 % CO2 % O2 
Tlak ve 

vrtu (Pa) 
Bar. tlak 

(hPa) 

19. 1. 2007 17,2 9,2 20,6  999 

9. 2. 2007 15,4 9,9 0,1 174 1003 

16. 2. 2007    412 1025 

21. 2. 2007    305 1018 

28. 2. 2007 15,6 9,2 0,1 326 1003 

8. 3. 2007    166 1013 

14. 3. 2007 0,0 0,0 20,8 116 1024 

22. 3. 2007 0,9 0,7 19,7 22 1006 

28. 3. 2007 0,0 0,0 20,8 0 1021 

9. 4. 2008 11,8 9,8 0,2 224 998 

16. 4. 2008    245 1012 

22. 1. 2009 10,6 10,4 0,0 39 1010 

29. 1. 2009    445 1021 

13. 5. 2010    20 1008 

8. 6. 2011 37,4 1,5 9,6 28 1006 

13. 6. 2011 0 0 20,8 15 1018 
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20. 6. 2011 41,5 7,2 0,7 20 1014 

28. 6. 2011    40 1020 

8. 7. 2011    160 1010 

12. 7. 2011    57 1021 

20. 7. 2011 0 0 20,1 222 1000 

6. 9. 2011    42 1023 

7. 9.  2011 28,6 0,9 8,7 15 1009 

15. 9. 2011    39 1018 

21. 9. 2011    51 1022 

Na obr. 27 je uvedena poloha ojedinělých vrtů Orlovská j. č. 1 a Orlovská j. č. 2. 

Orlovská j. č. 1 vykazuje minimální aktivitu. Naopak Orlovská j. č. 2 je mimořádně 

aktivní. Výsledky vývoje koncentrace plynů, tlaku ve vrtu a barometrického tlaku ve vrtu 

na Orlovské j. č. 2 jsou uvedeny v tabulce 12. 

 

Obr. 27 Situace umístění vrtů Orlovská j. č. 1 a Orlovská j. č. 2 [10] 
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Tabulka 12 Vývoj koncentrace plynů, tlaku ve vrtu a barometrického tlaku na vrtu Orlovská j. č. 2. Vybrány 

jenom některé hodnoty z celkového počtu 125 měření [10] 

datum % CH4 % CO2 % O2 
Tlak ve 

vrtu (Pa) 
Bar. tlak 

(hPa) 

2. 12. 2006 40,0 7,5 0  1015 

12. 11. 2009 68,5 7,0 0 576,0 1009 

4. 2. 2010 57,1 4,3 0,2 108 1021 

9. 2. 2010 55,0 7,6 0,7 388 1004 

27. 5. 2010 55,6 6,8 0,9 874 1008 

3. 6. 2010 67,3 0,9 0,2 438 1009 

13. 6. 2010 66,0 6,0 0,7 705 1008 

23. 12. 2010 92,1 6,4 0,1 202 1009 

29. 12. 2010    651 1027 

14. 2. 2011 74,0 8,1 1,8 411 1017 

24. 2. 2011    350 1030 

22. 3. 2011    952 1035 

23. 8. 2011    32 1021 

27. 8. 2011 74,6 6,1 1,1 390 1009 

2. 3. 2012 88,3 8,5 0,7 136 1023 

2. 3. 2012    53 1019 

Na obr. 28 je z údajů v tabulce 12 vynesena závislost tlaku na barometrickém tlaku na vrtu. 

 

Obr. 28 Závislost tlaku na vrtu na barometrickém tlaku, Orlovská j. č. 2 [10] 
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Z obrázku je patrný složitý vztah obou parametrů. S pomocí logaritmické funkce 

v rovnici regrese lze ale zjistit, že při barometrickém tlaku 1019,6 hPa je tlak na vrtu nula  

a při dalším zvýšení barometrického tlaku proudí vzdušiny do dolu. Je nutné ovšem 

poznamenat, že při vývoji barometrického tlaku z nižšího na vyšší a naopak působí určitá 

setrvačnost vrtu, to způsobuje nepravidelnost vztahu. Vztah má poměrně dobrou hodnotu 

spolehlivosti. Okolnost, že při barometrickém tlaku 1019,6 hPa dochází ke zvratu 

proudění, svědčí o vysoké intenzitě vrtu. Obvykle dochází ke zvratu proudění na většině 

vrtů při barometrickém tlaku 1015 hPa. 

6.3 Poznatky z rozboru měření na odplyňovacích vrtech 

Ve snaze podrobně zhodnotit účinnost odplynovacích vrtů v oblasti Orlová jsem 

v předchozí kapitole uvedla graficky nebo v tabulkách výsledky měření, které se na nich 

uskutečnilo mezi roky 2002 až 2012 [8, 10]. 

Abych kromě vývoje hodnot na odplyňovacích vrtech za delší časové období 

doložila i vývoj v kratším časovém horizontu, uvedla jsem v některých případech i měření 

v průběhu roku. V tomto případě se jedná o vrty MOV1 a OV7, které se nacházejí v oblasti 

Starého náměstí.  

Z výsledků na 23 vrtech vychází tento závěr. Na 12 odplyňovacích vrtech klesla 

koncentrace CH4 na nulu. Z toho na 3 vrtech až v roce 2012 a na 9 zbývajících nejdříve 

v roce 2006 (př. OV5, OV18a).  Na zbývajících 11 odplyňovacích vrtech se koncentrace 

CH4 ještě dnes pohybuje od 8 % (OV15) až do 88 % (Orlovská jáma). Z toho je zřejmé, že 

účinnost úplného svedení plynu systémem pasivních odplyňovacích vrtů je dlouhodobá 

záležitost.  

Vezmeme li v úvahu, že v oblasti Starého náměstí žije spousta lidí, a vrt OV19a 

produkoval ještě v roce 2012 44 % CH4, je třeba se na problematiku dívat velmi pozorně. 

Rozbor v předchozí kapitole poskytl mimo jiné také zajímavý poznatek, že relace mezi dp 

(rozdílem tlaku ve vrtu) a barometrickým tlakem neprobíhá tak, jak jsme se doposud 

většinou domnívali. Na řadě vrtů s vyšší hodnotou dp poklesla koncentrace CH4. Naopak 

s nižší hodnotou dp koncentrace CH4 vzrostla (MOV1). 
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7 Možnosti aplikace aktivního odplyňovacího systému 

Poměrně vysoká zásoba plynu v uzavřeném podzemí vedla k myšlence využít pro 

jeho svedení aktivní odplyňovací způsob. Podstata takového způsobu by spočívala v tom, 

že by se na vybraný vrt nasadila odsávací jednotka, která by vyvodila depresi, a tou by se 

svedl plyn z okolí vrtu. Tento způsob byl zkušebně ověřen na Hrušovském dole 

v Ostravské části revíru. Ve dnech 18. až 23. září 2000 byly na Hrušovském dole 

provedeny rozsáhlé odsávací zkoušky. Odsávací jednotka se postupně nasazovala na vrty 

HD 1, HD 6 a HD 18. Největší efekt byl dosažen při odsávání na vrtu HD 1. Odsávací 

stanice pracovala s podtlakem 4 000 Pa a její dosah se kontroloval na 28 odplyňovacích 

vrtech v okolí.  

Před zahájením odsávání dosahovaly některé kontrolní vrty přetlak až 300 Pa (plyn 

proudil z dolu na povrch). Po zahájení odsávání se po krátkém čase (1 až 2 hodiny) 

vytvořil na vrtech podtlak (vzdušiny proudily do dolu). Odsávací jednotka odčerpala za 24 

až 48 hodin plyn s vyšší koncentrací (48 %) tak, že koncentrace poklesla na 24 %. 

Prokázalo se, že vrtem, z kterého se odsávalo, lze svést plyn z okruhu až 600 m [14]. 

Očekávalo se, že v lokalitě Orlová, kde je zásoba plynu podstatně větší ve srovnání 

s Hrušovským dolem, bude významný i efekt odsávání, tím pádem i případného využití 

plynu pro energetické účely. Odsávací stanice byla postupně nasazena na vrtech OV 5, OV 

6, OV 7, OV 11 a MOV 2. Při provozu stanice se na vrtech v jejím okolí měřil tlak na vrtu  

a koncentrace plynu. Měl se tím prokázat dosah odsávání a také zjistit, jaká je přibližná 

zásoba plynu v podzemí.  

7.1 Provoz odsávací stanice na OV5 

Pro ověření zásoby plynu v uzavřeném podzemí byla na vrtu OV5 od 27. 5. 2002 

do 29. 5. 2002 nasazena odsávací stanice a její výsledky jsou uvedeny v tabulce 13. 
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Tabulka 13 Parametry degazační stanice na vrtu OV 5. Tabulka je oproti originálu zkrácena. Měření se 

prováděla v častějších intervalech [8] 

Q CH4 CO2 O2 Sání Výtlak 
Čas 

[m3/h] [%] [%] [%] [Pa] [Pa] 

27. 5. 2002 15:15 150 32 7,6 0 638 399 

28. 5. 2002 1:00 150 42 6,7 0 599 266 

28. 5. 2002 4:00 150 38 6,8 0 599 266 

28. 5. 2002 23:00 150 40 7,2 0 625 532 

29. 5. 2002 1:00 150 29 7,5 0 638 399 

29. 5. 2002 3:00 150 24 7,6 0,3 612 399 

29. 5. 2002 7:00 120 20 7,4 2,1 466 266 

Očekávalo se, že odsáváním na vrtu OV25 bude sveden i plyn na sousedním vrtu 

OV5. Prokázalo by se, že hornina je v tomto prostředí propustná. Propustnost prostředí 

tedy nebyla potvrzena, z tabulky totiž vyplývá, že měření na vrtech v okolí vrtu OV 5 

neprokázala očekávaný pokles tlaku na vrtu.  

Na vrtu Jiří II. byly naměřeny hodnoty, které jsou znázorněny v tabulce 14. 

Tabulka 14 Tlak na vrtu a koncentrace CH4 na vrtu Jiří II., při provozu odsávací stanice na vrtu OV 5 [8] 

Datum, hodina 
Tlak na 

vrtu (Pa) 
CH4 
(%) 

27. 5. 2002 15:30 120 2,2 

27. 5. 2002 19:05 150 2,5 

28. 5. 2002 12:40 121 2,4 

28. 5. 2002 14:00 108 2,5 

28. 5. 2002 14:05 122 2,3 

29. 5. 2002 7:38 105 2,4 

29. 5. 2002 9:14 84 2,4 

29. 5. 2002 16:00 89 1,5 

29. 5. 2002 18:15 66 1,4 

Výsledky v tabulce 14 by se mohly při srovnání s obr. 17, na kterém jsou výrazně 

vyšší hodnoty koncentrace CH4 a tlaku na vrtu Jiří II., jevit jako nelogické. Pro úplnost 

dodávám, že výsledky na tomto obrázku a dalších obrázcích jsou nejvyšší hodnoty 

v příslušném roce. I když vzdálenost mezi vrtem OV 5, kde se odsávalo a vrtem na bývalé 
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jámě Jiří II., je kolem 100 m, vrt Jiří II. na odsávání vůbec nereagoval. Obdobné výsledky 

byly zjištěny i ve všech dalších případech. Ukázalo se, že složité geologické poměry 

v podzemí, zejména strmé uložení slojí, způsobují nízkou permeabilitu (o několik řádů 

nižší než při plochém uložení) a to mohlo výsledek ovlivnit. 

Při odsávání na vrtu OV 7 ve dnech 12. 8. 2002 až 14. 8. 2002 po dobu 48 hodin 

byly zjištěny údaje: 

• Odsávaný objem  Q od 270 do 9 m3/hod 

• Sání    max. 400 Pa 

• Koncentrace CH4  od 32 % do 20 %. 

Při koncentraci 20 % se musí provoz stanice z bezpečnostních důvodů zastavit.  

Získané poznatky z roku 2002 prokázaly velmi malou možnost využít plyn 

k energetickým účelům tím, že by se použila odsávací stanice uvedeného typu. V 

disertační práci jsem ovšem dokázala, že zásoba plynu i jeho energetický potenciál, který 

je sváděn odplyňovacími vrty, je podstatně vyšší a při aplikaci vhodnějšího typu AOS by 

mohl být využit. Takže AOS, s podstatně odlišnou charakteristikou než měla odsávací 

stanice, může přispět ke svedení a využití plynu. 
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8 Znečištění ovzduší, emisní povolenky v orlovské části OKR 

Pro posouzení ekonomického dopadu situace v orlovské části OKR jsem využila 

institut emisních povolenek. Mezinárodní organizace a u nás MŽP stanovilo finanční 

hodnotu emisí škodlivých plynů, které jednotlivé organizace vypouštějí do ovzduší. Podle 

[3] se tato cena určuje pro ekvivalentní množství CO2, tzv. CO2eq. Ekvivalent CO2 se 

zjišťuje pomocí kalkulátoru [2]. Pro rok 2012 byla cena emisní povolenky podle MŽP 

stanovena na 201,79 Kč/tCO2eq [11]. 

Stanovování ceny povolenky provádělo MŽP ve spolupráci s ERÚ v letech 2010

2012, v těchto letech platili provozovatelé darovací daň z bezplatně alokovaných 

povolenek na výrobu elektřiny a cena povolenky byla třeba ke stanovení základu daně. Od 

roku 2013 se však už darovací daň neplatí. Systém obchodování s povolenkami EU ETS 

zahrnuje pouze vyjmenované činnosti a skleníkové plyny. CH4 je sice skleníkový plyn, ale 

v rámci EU ETS není sledován, jde zejména o CO2 ze spalování paliv v energetice nebo v 

průmyslových podnicích. Povinnost vyřazovat povolenky za emise mají jen 

"provozovatelé zařízení", což jsou opět definované pojmy v § 2 zákona č. 383/2012 Sb.  

zákon se vztahuje pouze na některé, dostatečně velké podniky. Kdyby byl tedy např. CH4 

vypouštěn do atmosféry při těžební činnosti z dolů, ani CH4, ani těžební činnost nespadají 

pod působnost zákona a za tyto emise se povolenky nevyřazují [27]. 

Pro objektivní zhodnocení a srovnání, jakým způsobem by se mohl vliv CH4 

hodnotit, jsem musela také zjistit finanční hodnotu, kterou představuje vypouštění emisí do 

atmosféry podle stanovené ceny emisní povolenky. Tím jsem chtěla objektivně prokázat 

efektivitu projektu využití CH4, místo jeho vypouštění do atmosféry. Je zřejmě jen otázkou 

času, kdy se takové hodnocení stane opravdu otázkou legislativy. Rozbor v disertační práci 

měl prokázat, jaký význam se jim musí přisuzovat. 

K tomu, abych zhodnotila důsledky výstupu plynů z uzavřeného podzemí do 

atmosféry i s možným finančním vyjádřením, mě inspiroval program CMM (Coal mining 

methane). Tento program se vyvinul pod označením CMOP  Coalbed Outreach Program). 

Představuje v USA a řadě zemí světa významnou iniciativu ke snížení vlivu emisí z 

hornické činnosti [24, 26]. Již od roku 1994 CMPO spolupracuje s důlním průmyslem v 

USA a na mezinárodní úrovni, aby se redukovaly emise plynu CMM (CH4 z uhelných 

dolů). Zúčastňuje se realizace metod pro získání a využití CH4 místo jeho vypouštění do 



Kateřina Dolínková: Ochrana životního prostředí při úniku metanu z oblastí s ukončenou 
hlubinnou těžbou v České republice 

2013 
 

58 

atmosféry. Tím chce redukovat emise skleníkových plynů a snížit riziko globálních 

klimatických změn. Společně s EPA se angažuje v řadě domácích a mezinárodních 

projektech. Spolupracuje s privátním sektorem a podporuje jeho projekty. Pomáhá 

překonat technické problémy a finanční bariéry a vede komunikaci, která má prokázat 

přínos při využití CH4. Specifický program obsahuje následující aktivity: 

• Zjišťuje, kde vzniká a produkuje se CH4 z uhelných dolů, hledá příležitosti pro jeho 

využití. 

• Provádí úvodní studii na dolech, kde je možnost využít CH4 a překonává 

technologické problémy, které se vyskytnou. 

• Připravuje a rozšiřuje report o klíčových ekonomických a právních aspektech. 

• Podporuje společně s důlním průmyslem, projektanty CMM a finančními kruhy 

realizaci projektu. 

• Organizuje konference a workshopy aby se prodiskutovala nejvhodnější 

technologie a postup realizace. 

• Angažuje se s projekty ke snížení emisi téměř ve všech zemích světa (významné 

jsou zejména Čína, Indie, Rusko a Ukrajina). 

Ve studii podle [25] je provedena finanční rozvaha jednoho konkrétního projektu. 

Vyplývá z ní, že při předpokládané životnosti projektu, tzn. dobu, za kterou se vyčerpá 

zásoba plynu (15 let), může být prvních 7 roků ztrátových. Dále je zde uveden příklad 

využití CH4 pro energetické účely. Rozvaha naznačuje výhodnost investice do projektu 

využití plynu. Při investici 6 095 000 $ je možnost, po odepsání investice, získat ročně  

5 381 000 $ a to po dobu než se vyčerpá zásoba plynu (tj. 8 let). 

8.1 Výpočet ceny emisní povolenky pro vrt OV25 

Z podkladů [10] jsem zjišťovala, jaká by byla výše emisní povolenky při 

vypouštění plynu do atmosféry. Výpočet jsem provedla pro vrt OV25. V tabulce 15 je 

znázorněna část výsledků měření na vrtu OV25 z roku 2006, z nichž lze stanovit cenu 

emisní povolenky. 
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Tabulka 15 Část výsledků měření na vrtu OV25 [10] 

 

Pro stanovení ceny emisní povolenky je potřeba nejprve zjistit objemový  

a hmotnostní průtok na vrtu. Ten pak redukovat příslušnou koncentrací CH4. Zjištěný 

hmotnostní průtok CH4 pak kalkulátorem přepočítat na ekvivalentní množství CO2eq. 

Z toho pak určit cenu. Z tabulky 15 je zřejmé, že plyn z podzemí nevystupuje na povrch 

trvale, ale v závislosti na barometrickém tlaku. V některých případech proudí vzduch z 

povrchu do podzemí, což jsem ve výpočtu zohlednila. V tabulce 16 uvádím postup pro 

prvních 9 měření na vrtu OV25, jak jsem ho převzala z programu Excel. 
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Tabulka 16 Výsledky výpočtu převzaté z programu Excel [Vlastní výpočet] 

Tlak ve vrtu 
(Pa) 

Koncentrace 
CH4 (%) 

Log x 
(tlak ve 

vrtu) 

První 
člen 

regrese 

Rychlost 
na 

komínku 
vrtu 
(m/s) 

Objemový 
průtok 
vzdušin 
(m3/s) 

CH4 

784 0 0,00 0,00 0,89 0,007 0,000 

782 0 0,00 0,00 0,89 0,007 0,000 

182 0 0,00 0,00 0,89 0,007 0,000 

42 0 0,00 0,00 0,89 0,007 0,000 

798 42,9 6,68 3,81 2,92 0,023 0,010 

1566 62,8 7,36 4,20 3,31 0,026 0,016 

1620 63,8 7,39 4,22 3,33 0,026 0,017 

122 60,6 4,80 2,74 1,85 0,015 0,009 

266 63,7 5,58 3,19 2,30 0,018 0,011 

Průměr (m3/s)      0,00701 

Průměr (m3/rok)      221114 

Průměr (t/rok)      159,20 

CO2eq      3184,04 

Povolenka (Kč)      642 507 

Legenda: 

• Log x (tlaku ve vrtu)………………. přirozený logaritmus tlaku ve vrtu 

• První člen regrese………………….. přirozený logaritmus tlaku ve vrtu * 0,57091 

• Rychlost na komínku vrtu (m/s)……první člen regrese 0,8917 

• Objemový průtok vzdušin (m3/s)….. rychlost na komínku vrtu * 0,00785 (průřez 

komínku v m2) 

• CH4………………………………… objemový průtok vzdušin * koncentrace CH4 

• CO2eq………………………………. ekvivalentní objemový průtok CO2 za rok v t  

• Povolenka………………………….. cena emisní povolenky v Kč za rok (při ceně 

dle Vyhlášky MŽP 201,79 Kč/tCO2) 

Za emisní povolenku by se mělo ročně tedy zaplatit 642 507 Kč. Výsledek je 

překvapující. Výpočet je sice jenom orientační, ale s ohledem na to, že v oblasti je 

přibližně 50 odplyňovacích vrtů, je nutno se nad ním zamyslet. S ohledem na vývoj 
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koncentrace a objemového průtoku na vrtech v období sledovaných 10 let dochází k jejich 

poklesu, takže dnešní hodnoty emisní povolenky budou zřejmě nižší.  
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9 Napojení vrtů na automatickou odsávací stanici (AOS) 

V roce 2009 došlo na některých vrtech v lokalitě Orlová ke změně. Vrty byly na 

povrchu spojeny potrubím a napojeny na tzv. automatické odsávací stanice. Jedná se 

celkem o 3 automatické odsávací stanice – AOS1, AOS2 a AOS3. U každé z nich jsme 

získali velké množství dat [10].  Jako příklad jsem uvedla vrt OV25, který je napojen na 

AOS3. Podle tabulky 17, kde je uvedena část výsledků z tohoto vrtu, lze zjistit koncentrace 

plynů a hodnotu barometrického tlaku. Tato AOS pracovala s depresí kolem 2000 Pa.  

Tabulka 17 Část výsledků na vrtu OV25 v době provozu odsávací stanice AOS3 [10] 

 

 

Legenda 

• Kolonka A  datum 

• Kolonka B  čas 

• Kolonka C  koncentrace CH4 (%) 

• Kolonka D  koncentrace CO2 (%) 

• Kolonka E  koncentrace O2 (%) 

• Kolonka F  tlak na vrtu 

• Kolonka G  rychlost proudění na ventilu vrtu 

• Kolonka H  barometrický tlak (hPa). 

Tabulky pro další vrty, včetně celé tabulky pro námi vybraný vrt OV25, jsou 

obsaženy v příloze B [10]. 
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9.1 Určení ceny emisní povolenky pro jednotlivé odsávací stanice 

K určení ceny emisní povolenky vrtů, které byly napojeny na odsávací jednotky 

AOS1, AOS2 a AOS3, jsem použila program GrafSit a další údaje.  

Stručný popis programu GrafSit 

Program GrafSit řeší rozdíly potenciálů (tlakové rozdíly) a také průtoky v 

potrubních a elektrických sítí. V grafickém editoru umožňuje zadávat jednotlivé prvky sítě 

(uzly, větve a zdroje) a jejich parametry. Větve jsou orientované. Jejich orientace je 

vyznačena šipkou, která je uprostřed větve a lze ji lehce změnit. Pro větve se zadává odpor 

a možné je také zadat koeficient n, což je stupeň závislosti mezi tlakem a proudícím 

množstvím. Pro zdroj se zadávají koeficienty jeho charakteristiky. Ta se zadává ve tvaru 

tzv. kubického polynomu.  Jako kroužky se ukazují uzly, které jsou číslovány od zvolené 

hodnoty. Jako jejich spojnice (úsečky nebo kruhové oblouky) se zobrazují větve. A to 

proto, aby bylo možné spojit dva uzly více různými větvemi. Uzly lze chystat do předem 

definované sítě. To umožní zadávat síť rychle a snadno. Obrázek sítě může mít buď 

definovanou velikost, nebo se může přizpůsobit velikosti okna programu. Pro popis lze 

zvolit standartní vlastnosti písma.  

Program je určen pro výpočty různých druhů sítí, proto lze zvolit tvar zdroje. 

Značka zdroje představuje obecný zdroj, ventilátor nebo elektrický zdroj (stejnosměrný 

nebo střídavý). Je možno pro vypočtené hodnoty proudění a potenciálu stanovit počet 

desetinných míst pro zobrazení.  Výsledný obrázek lze přes schránku převést ve formátu 

bitmaty nebo metafile do jiných aplikací.  

Tento program provádí kompletní výpočet sítě a to včetně nalezení primárních 

větví a příslušných smyček, tzn. sestavení soustavy rovnic sítě z daných parametrů sítě pro 

výpočet. Je možné provést celkem tři druhy výpočtu. Lineární výpočet, exponent n ve 

vztahu vyjadřujícím závislost mezi rozdílem potenciálů a proudícím množstvím je 

jednička.  Dále kvadratický výpočet, kdy exponentem je dvojka. Poslední možností je 

výpočet, kdy je pro každou větev zadán uvedený exponent zvlášť. Vypočtené hodnoty se 

zobrazují v popisu jednotlivých prvků. Popisovaný program umožňuje vybírat zobrazení 

jednotlivých zadaných a vypočtených veličin v síti. Dále také umožňuje zobrazit absolutní 

nebo relativní tlak v uzlech. 
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Pokud nejsou známi koeficienty charakteristiky zdroje, můžeme je vypočítat přímo 

v programu. Zadává se  

• počet naměřených bodů charakteristiky 

• souřadnice jednotlivých bodů 

• stupeň polynomu, který chceme těmito body proložit 

Charakteristiky lze zadávat jako lineární, kvadratický nebo kubický polynom. 

Zadané body a vypočtená charakteristika se vykreslí v obrázku, a vypočtené koeficienty 

můžeme přenést do vybraného zdroje. 

Do výpočtu proudění v síti je možné zahrnout výškové rozdíly jednotlivých uzlů v 

síti a zahřívání nebo ochlazování proudícího média ve větvích sítě.  V některých sítích 

mohou uvedené faktory významně ovlivnit proudění. Schopnost programu zahrnout je do 

výpočtu pak umožní přesnější modelování proudění v těchto sítích. 

Mimo standartních parametrů sítě (její geometrie, odporů větví a charakteristik 

zdrojů) se pro výpočet zahrnující teploty a výšky (hloubky) uzlů zadává také hloubka v 

jednotlivých uzlech a tepelný výkon zdroje v jednotlivých větvích. V menu je potřeba 

zadat teplotu, hustotu a tlak na vstupu do sítě a rovněž měrné teplo proudícího média. 

Program vypočítá jednak upravená proudící množství v jednotlivých větvích a také teplotu 

v jednotlivých uzlech. Počet desetinných míst pro tlak a proudící množství je možné si ve 

výsledcích zvolit [20].   

K výpočtu jsem musela shromáždit údaje jako charakteristiku odsávací jednotky  

a určit odpory jednotlivých větví. 

9.1.1 Výpočet objemového průtoku a ceny emisní povolenky podle verifikace 

s naměřenými hodnotami pro AOS1 

Získala jsem mimo jiné i výsledky měření na jednotlivých odsávacích stanicích. 

Tyto výsledky vyjadřují na příslušných stanicích hodnotu objemového průtoku, 

koncentrace plynů, teploty a tlak, a to za všechny vrty napojené na stanici [10]. Výsledky 

měření na stanici AOS1 i AOS2 jsou obsaženy v seznamu příloh, (příloha B). V této 

kapitole uvádím tabulku, která zahrnuje celkový výsledek měření na stanici AOS1 za září 

2012. Na obr. 29 je pak znázorněn systém, kterým byly jednotlivé vrty napojeny na AOS1 

i AOS2.   
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Obr. 29 Napojení vrtů na AOS1 a AOS2 [10] 

Podle tabulky 18 [10] lze zjistit objemový průtok skupiny vrtů na AOS1, na kterou 

jsou napojeny vrty OV6, OV9 a OV8. Dále lze zjistit koncentrace plynů, údaje o teplotě  

a tlaku na vstupu.  
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Tabulka 18 Část výsledků měření na AOS1, září 2012 [10] 

 

Z tabulky 18 vyplývá, že stav měřidla směsi byl dne 1. 9. 2012 61 112 m3 a dne 

1. 10. 2012 99 770 m3. Během 30 dní v září 2012 tak bylo svedeno z podzemí celkem 

38 658 m3 směsi. To odpovídá objemovému průtoku 0,0149 m3/s. 

Pro účel mé práce, což je mimo jiné posoudit i vliv odplyňovacích vrtů na 

atmosféru, jsem potřebovala zjistit hodnoty objemových průtoků a koncentrací na 

jednotlivých vrtech. V případě AOS1 se to týká tedy vrtů OV6, OV8 a OV9. Pro tento účel 

a také proto, aby bylo možné ověřit, jakým způsobem se změní poměry na jednotlivých 
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vrtech při změně vstupních parametrů, například uplatněním jiné odsávací jednotky, jsem 

pro danou situaci sestavila výpočetní model vytvořen v programu GrafSit. Pro představu je 

to obdobný postup, jako když máme pro důlní větrání k dispozici model větrní sítě. Abych 

se hodnotě naměřeného objemového průtoku v programu GrafSit přiblížila, musela jsem 

upravit charakteristiku zdroje a odpory v síti (obr. 30 a 31) 

 

Obr. 30 Charakteristika zdroje do modelu pro naměřené q = 0,0149 m3/s (AOS1) 

Odpory větví jsem stanovila s ohledem na výsledky měření na stanicích tak, abych 

se přiblížila hodnotě objemového průtoku směsi plynů podle měření. Aby se zamezilo 

přisávání kyslíku do směsi plynů z vrtu, jsou v systému větví zařazeny škrtící odpory a vrty 

s chudší směsí se částečně uzavírají. To má za následek poměrně vysoké hodnoty odporu. 

Zohlednila jsem i délky potrubí. Celý výpočet v programu GrafSit je proveden pro situaci, 

kdy je vyšší hodnota barometrického tlaku (101 500 Pa), takže proudění plynu z podzemí 

je způsobeno pouze depresí odsávací stanice.  Charakteristiku odsávací stanice jsem 

upravila tak abych se přiblížila hodnotě objemového průtoku směsi plynů podle měření. 

Pro výpočet objemového průtoku CH4 jsem použila aritmetický průměr  prvních třech 

hodnot, dále tří hodnot z června a posledních čtyř hodnot koncentrace pro situaci v roce 

2011. Takto stanovenou koncentrací CH4 jsem pak násobila objemový průtok směsi plynů. 

S ohledem na koncentraci CH4 v plynech vystupujících z podzemí pak dostaneme na 

jednotlivých vrtech příslušné objemové průtoky CH4. 
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Model s odpory a objemovým průtokem na AOS1. 

 

Obr. 31 Vstupní hodnoty programu a výpočet množství pro shodu s naměřenými hodnotami (AOS1) 
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V tabulce 19 jsou přehledně znázorněny uzlové body větví a vrty napojené na AOS1. 

Tabulka 19 Uzlové body větví a označení vrtů, které představují AOS1 

Uzlové body Označení vrtu 

1  2 OV6 

3  4 OV9 

5  6 OV8 

Z modelu na obr. 31 je patrné, že se vypočtená hodnota objemového průtoku za 

celou skupinu vrtů na AOS1, q = 0,015 m3/s, shoduje s naměřenou hodnotou q = 0,0149 

m3/s. Pro úplnost musím ovšem dodat, že jsem byla nucena do modelu vložit neobvykle 

vysoké hodnoty odporů v jednotlivých větvích a také výrazně změnit charakteristiku zdroje 

oproti jiným modelům. Obvykle se pro odsávací potrubí volí odpor na 1 m délky potrubí 

800 kg/m 7. Pro 60 m hluboký vrt by to mohlo být 50 000 až 60 000 kg/m 7. Tato okolnost 

zřejmě souvisí s tím, že odsávání je řízeno tak, aby v koncentraci odváděného plynu nebyl 

vysoký obsah O2. To by komplikovalo záměr odvést z podzemí především CH4. Chod 

odsávací stanice se proto reguluje a zvyšují se odpory větví. Není vyloučena ani okolnost, 

že v podzemí vzrostl na některém z vrtů odpor. Mohou to být i jiné příčiny jako například 

nečistoty v odsávacím potrubí. Pokud by uvedený model byl již součástí sledování provozu 

na AOS1 mohl by přispět k odhalení příčin. 

Abych tyto možnosti posoudila, zpracovala jsem model, ve kterém jsem snížila 

výkon odsávací jednotky. To umožnilo snížit i odpory na vrtech a ponechat vrt mezi uzly 

5 6 se zvýšeným odporem. Výsledek je znázorněn na obr. 32 a 33. Na obr. 32 je upravená 

(redukovaná) charakteristika zdroje. 
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Obr. 32 Redukovaná charakteristika zdroje na AOS1 [vlastní výpočet] 

 

Obr. 33 Stav síti AOS1 při redukovaném výkonu odsávací jednotky [vlastní výpočet] 

Shoda v hodnotě objemového průtoku mezi řešením na obr. 31 a 33 potvrzuje 

oprávněnost názorů, které jsem uvedla.  

Z podkladů podle tabulky 18 i výpočetního modelu mohu teď přistoupit ke zjištění 

ceny emisní povolenky na AOS1. 
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Určení ceny emisní povolenky na vrtech napojených na AOS1  

Výpočet hmotnostních průtoků CH4 na jednotlivých vrtech napojených na AOS1 je 

uveden v tabulce 20. 

Tabulka 20 Výpočet hmotnostních průtoků CH4 na jednotlivých vrtech napojených na AOS1 [z programu 

Excel, vlastní výpočet] 

AOS1 

Objemový 
průtok 
plynů 
(m3/s) 

Průměrná 
koncentrace 

CH4 (%) 

Objemový 
průtok 

CH4 

(m3/s) 

Objemový 
průtok 

CH4 

(m3/rok) 

Hmotnostní 
průtok CH4 

(t/rok) 

OV6 0,004 0 0 0 0 

OV9 0,005 4,2 0,001 6622,56 4,768 

OV8 0,007 23,31 0,002 51457,291 37,049 

Součet vrtů     41,817 

Ekvivalentní 
hmotnostní průtok 

CO2eq (t/rok) 
    840,532 

Povolenka (Kč)     169 611 

Legenda:  

• Objemový průtok CH4 (m
3/rok)……….objemový průtok CH4 (m

3/s) * 3600 * 24  

* 365 

• Hmotnostní průtok CH4 (t/rok)…………objemový průtok CH4 (m
3/rok) * 0,00072 

• Ekvivalentní hmotnostní průtok CO2eq (t/rok)……objemový průtok CH4 (t/rok)  

* 20,1 

• Povolenka……………cena emisní povolenky za všechny 3 vrty v Kč za rok (při 

ceně 201,79 Kč/t CO2 [11]) 

Jelikož mám k dispozici výsledky měření všech vrtů na stanici, mohu snadno 

provést výpočet (příloha B). 

Naměřený objemový průtok směsi plynů z podzemí q = 0,0149 m3/s 

Průměrná koncentrace CH4 je 12 %. 

Objemový průtok CH4 0,0149.0,12 = 0,0017 m3/s 
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V tabulce 20 máme pro identický údaj hodnotu 0,0016 m3/s. Z toho lze doložit, že 

výpočet ceny emisní povolenky podle stavu na jednotlivých vrtech i výsledku naměřených 

na odsávací stanici je totožný.  

Podle výpočtu ceny emisní povolenky za celou stanici bychom měli za rok 2012, 

při platnosti finančních nástrojů, zaplatit 169 611 Kč. 

9.1.2 Výpočet objemového průtoku a ceny emisní povolenky podle verifikace 

s naměřenými hodnotami pro AOS2 

Napojení vrtů na AOS2 je zřejmé z obr. 29 uvedeného již v předchozí kapitole 

(společně s AOS1). Ze zkrácené části tabulky 21 lze zjistit, že naměřené množství směsi 

plynů odsávaných z podzemí na AOS2 za období září 2012, je 159 342 m3 a 56 580 m3. 

Celkem bylo tedy svedeno z podzemí 102 762 m3 směsi. To odpovídá objemovému 

průtoku 0,039 m3/s. 

Tabulka 21 Část výsledků měření na AOS2, září 2012 [10] 

 

Charakteristika zdroje pro model odsávání na AOS2 je na obr. 29.  
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Obr. 34 Charakteristika zdroje do modelu pro naměřené q = 0,039 m3/s (AOS2) 

Na modelu (obr. 35) je proveden výpočet. V tabulce 22 je uvedeno, kterých vrtů se 

výpočet týká. 
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Model s odpory a objemovým průtokem na AOS2. 

 

Obr. 35 Vstupní hodnoty programu a výpočet množství pro shodu s naměřenými hodnotami. AOS2 
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Tabulka 22 Uzlové body větví a označení vrtů na AOS2 

Uzlové body Označení vrtu 

1  2 OV18a 

3  4 OV22a 

5  6 OV21 

7  8 OV19a 

9  10 OV26 

11  12 OV12 

13  14 OV26 

Určení ceny emisní povolenky na vrtech napojených na AOS2 

Výpočet hmotnostních průtoků CH4 na jednotlivých vrtech napojených na AOS2 je 

znázorněn v tabulce 23. 

Tabulka 23 Výpočet hmotnostních průtoků CH4 na jednotlivých vrtech napojených na AOS2 [z programu 

Excel, vlastní výpočet] 

AOS2 
Objemový 

průtok 
plynů (m3/s) 

Průměrná 
koncentrace 

CH4 (%) 

Objemový 
průtok CH4 

(m3/s) 

Objemový 
průtok CH4 

(m3/rok) 

Hmotnostní 
průtok CH4 

(t/rok) 

OV18a 0,001 0 0 0 0 

OV22a 0,002 22,7 0,001 14317,34 10,308 

OV21 0,005 34,1 0,002 53768,88 38,714 

OV19a 0,013 34,58 0,005 141766,9 102,072 

OV26 0,011 13,5 0,002 46830,96 33,728 

OV12 0,004 9,5 0,001 11983,68 8,628 

OV26 0,003 6,5 0,001 6149,52 4,428 

Součet vrtů     197,8685 

Ekvivalentní 
hmotnostní 

průtok 
CO2eq (t/rok) 

    3977,156 

Povolenka 
(Kč) 

    802 550 

 



Kateřina Dolínková: Ochrana životního prostředí při úniku metanu z oblastí s ukončenou 
hlubinnou těžbou v České republice 

2013 
 

76 

 

Legenda:  

• Objemový průtok CH4 (m
3/rok)……….objemový průtok CH4 (m

3/s) * 3600 * 24  

* 365 

• Hmotnostní průtok CH4 (t/rok)…………objemový průtok CH4 (m
3/rok) * 0,00072 

• Ekvivalentní hmotnostní průtok CO2eq (t/rok)……objemový průtok CH4 (t/rok)  

* 20,1 

• Povolenka……………cena emisní povolenky za všechny 3 vrty v Kč za rok (při 

ceně 201,79 Kč/t CO2 [11]) 

Podle naměřených hodnot na celé stanici AOS2 (příloha B) mohu určit: 

Naměřený objemový průtok směsi plynů z podzemí q = 0,039 m3/s 

Průměrná koncentrace CH4 je 27 %. 

Objemový průtok CH4 0,039.0,27= 0,010 m3/s 

V tabulce 23 máme pro identický údaj hodnotu 0,0012 m3/s. Tady je rozdíl mezi 

objemovým průtokem CH4 na společné stanici a objemovým průtokem zjištěným podle 

jednotlivých vrtů větší. Souvisí to zřejmě s tím, že depresí stanice se řídí proudění plynu 

z podzemí tak, aby v odsávané směsi byl obsah O2 nula, a současně se tím udržuje vyšší 

koncentrace odsávaného plynu. V daném případě je na odsávací stanici koncentrace CH4 

27 %. Zatímco při sledování koncentrace podle jednotlivých vrtů je to pouze 17,2 %. Podle 

výpočtu ceny emisní povolenky za celou stanici bychom měli za rok 2012, při platnosti 

finančních nástrojů, zaplatit 802 550 Kč. 

9.1.3 Výpočet objemového průtoku a ceny emisní povolenky pro AOS3 

Napojení vrtů na AOS3 je znázorněno na obr. 36 [10].  
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Obr. 36 Napojení vrtů na AOS3 [10] 

Pro AOS3 jsem bohužel neměla k dispozici výsledky měření. Projevila se tu 

výhoda modelů, mohla jsem tedy pro tuto situaci aplikovat model obdobný jako na AOS2. 

Použila jsem totožnou charakteristiku jako na obr. 34, který je uveden již v předchozí 

kapitole. Při zadávání vstupních hodnot odporu větví jsem také přihlížela k hodnotám 

analogickým (jako na obr. 35, pro AOS2).  
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Model s odpory a objemovým průtokem na AOS3. 

 

Obr. 37 Vstupní hodnoty programu a výpočet množství AOS3 



Kateřina Dolínková: Ochrana životního prostředí při úniku metanu z oblastí s ukončenou 
hlubinnou těžbou v České republice 

2013 
 

79 

Tabulka 24 Uzlové body větví a označení vrtů na AOS3 

Uzlové body Označení vrtu 

1  2 Jáma3 Račok 

3  4 OV29a 

5  6 OV25 

7  8 Jiří II. 

9  10 OV24a 

11  12 OV17 

Určení ceny emisní povolenky na vrtech napojených na AOS3 

Výpočet hmotnostních průtoků CH4  na jednotlivých vrtech napojených na AOS3 je 

uveden v tabulce 25.  

Tabulka 25 Výpočet hmotnostních průtoků CH4 na jednotlivých vrtech napojených na AOS3 [z programu 

Excel, vlastní výpočet] 

AOS3 

Objemový 
průtok 
plynů 
(m3/s) 

Průměrná 
koncentrace 

CH4 (%) 

Objemový 
průtok 

CH4 

(m3/s) 

Objemový 
průtok 

CH4 

(m3/rok) 

Hmotnostní 
průtok CH4 

(t/rok) 

Račok 0,008 26,86 0,002149 67764,557 48,790 

OV29a 0,012 26,86 0,003223 101646,84 73,186 

OV25 0,012 20,66 0,002479 78184,051 56,293 

JiříII 0,005 0 0 0 0 

OV24a 0,002 16,56 0,000331 10444,723 7,520 

OV17 0,001 10,68 0,000107 3368,0448 2,425 

Součet vrtů     188,214 

Ekvivalentní 
hmotnostní 

průtok CO2eq 
(t/rok) 

    3783,1 

Povolenka (Kč)     763 391 

Legenda 

• Objemový průtok CH4 (m
3/rok)……….objemový průtok CH4 (m

3/s) * 3600 * 24  

* 365 

• Hmotnostní průtok CH4 (t/rok)…………objemový průtok CH4 (m
3/rok) * 0,00072 
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• Ekvivalentní hmotnostní průtok CO2eq (t/rok)……hmotnostní průtok CH4 (t/rok)  

* 20,1 

• Povolenka……………cena emisní povolenky za všechny 3 vrty v Kč za rok (při 

ceně 201,79 Kč/t CO2 [11]) 

Podle výpočtu ceny emisní povolenky za celou stanici bychom měli za rok 2012, 

při platnosti finančních nástrojů, zaplatit 763 391 Kč. 

Shrnutí cen emisní povolenky na stanicích AOS1, AOS2, AOS3 za rok 2012 

V tabulce 26 jsou shrnuty ceny emisní povolenky pro jednotlivé stanice za rok 

2012. Je ovšem nutné podotknout, že námi uváděné částky by bylo nutné zaplatit pouze 

v případě, že by byly finanční nástroje v platnosti. 

Tabulka 26 Cena emisní povolenky na všech stanicích s automatickým odsáváním, lokalita Orlová, rok 2012      

Stanice Emisní povolenka (Kč) 

AOS1 169 610 

AOS2 802 550 

AOS3 763 361 

 1 735 521 
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10 Zhodnocení efektu odplyňovacích vrtů 

Odplyňovací vrty částečně splnily očekávaný efekt svedení plynu tak, aby se 

zajistila ochrana osídlení (staveb, veřejných prostranství, kanalizace apod.). Z vývoje 

koncentrace CH4 v jejich účinném dosahu vyplývá, že v řádu let se koncentrace snižuje. 

Můžeme to tedy hodnotit tak, že umožňují přirozené odvětrávání důlních prostor. Účinný 

dosah vrtů je omezený, ochrání území v okruhu, který nepřesahuje jednotky metrů (10 m). 

Odsávací zkoušky v orlovské části revíru prokázaly, že vzhledem ke geologické 

situaci (strmé uložení slojí), je účinný dosah odsávání v podzemí také malý, zřejmě v 

okruhu, který opět nepřesahuje jednotky metrů (10 m). Systém pasivních vrtů je zřejmě 

jediný způsob ochrany území, který lze prakticky aplikovat tak, že plyn z podzemí 

neohrožuje osídlení. K ochraně atmosféry ovšem odplyňovací vrty nepřispěly.  

Na AOS bylo napojeno povrchovým potrubím několik vrtů. Výpočetními programy 

jsem prokázala, že objemový průtok na vrtech je ovlivněn mimo jiné i vzdáleností od 

stanice. Na vzdálenějších vrtech je objemový průtok i o řád nižší, což může zhoršit jeho 

očekávaný efekt. AOS ovšem umožnily rovnoměrné a citlivé svedení plynu z vrtů. 

Regulací odsávací jednotky i škrcením větví lze dosáhnout plynulého svádění plynu, v 

optimální koncentraci CH4 a to i v době vyššího barometrického tlaku. To zřejmě umožní, 

že příslušné vrty v kratším časovém horizontu (méně než 10 let) vysílí a splní tak svůj účel. 

Pro lepší řízení tohoto procesu by bylo vhodné, aby si organizace zajistila programové 

vybavení, které může pomoci k efektivnějšímu řízení automatiky odsávání. 

Pokud by fungovaly finanční nástroje, měla by příslušná organizace za emisní 

povolenky v posuzované oblasti Orlová zaplatit poměrně vysoké částky. V řádu přes 

milion Kč ročně, a to ještě i v roce 2012. S ohledem na cenu emisních povolenek v daném 

území by bylo vhodné uvažovat o využití energie plynu, například kogeneračními 

jednotkami.  

Uvedu zde teoretický příklad, jakou hodnotu bychom mohli získat využitím CH4, 

například na AOS2 (hodnoty koncentrace a objemového průtoku podle tabulky za září 

2012   příloha B). 

Výhřevnost CH4 je závislá na jeho koncentraci a platí vztah, že výhřevnost  

qn = 397,9.c           
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kde qn…………výhřevnost (kJ) 

397,9……...výhřevnost pro koncentraci 1 % CH4 (kJ/m3) 

c…………..koncentrace CH4 (%) 

Výhřevnost při koncentraci 28 % je tedy 397,9.28 = 11 142 kJ/ m3 a při objemovém 

průtoku CH4 0,0171 m3/s dostaneme tepelný výkon P = 11 142.0,0171= 190,5 kJ/s = 190,5 

kW. Takový výkon bychom asi nejlépe využili v kogenerační jednotce a pravděpodobně 

bychom z výkonu 190,5 kW získali teplo a asi 70 % elektrického výkonu.  

Podle [12] z tabulky pro sazbu D 02d jsem určila, že bychom mohli za 1kWh dostat 

až 4,7 Kč. Při elektrickém výkonu 190,5 kW.0,7 (účinnost zařízení) = 133,3 kW bychom 

mohli získat 626,7 Kč/h. 

Jedná se ovšem jen o teoretickou částku, která by se samozřejmě snížila o účinnost 

zařízení, dále o pořizovací a provozní náklady. Přesto by se však s ohledem na škody, které 

volně vypouštěný CH4 způsobuje životnímu prostředí, mělo o této možnosti uvažovat. 
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Závěr 

Při hodnocení způsobů ochrany osídlení a atmosféry v OKR (lokalita Orlová) bylo 

pořízeno velké množství dat. Z těchto měření a údajů jsem v doktorské práci analyzovala 

účinnost odplyňovacích vrtů. V rozboru jsem použila novou metodu. Dosavadní práce, 

které se touto problematikou zabývaly, hodnotily pouze technický stav způsobu ochrany, 

jak se na jednotlivých vrtech vyvíjely ukazatele jako tlak, objemový průtok a koncentrace 

plynů. Při snížení objemového průtoku a koncentrace se mluvilo o příznivém účinku vrtů. 

Nový přístup však v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí vyžaduje, 

aby se přihlédlo i k ekonomickému efektu způsobu ochrany a nezanedbaly se vlivy 

negativního dopadu vypouštění CH4 do atmosféry. Příslušné mezinárodní směrnice  

a MŽP takový postup vyžadují. Z tohoto hlediska přináším nový poznatek, že ochrana 

osídlení a atmosféry odplyňovacími vrty částečně řeší ochranu osídlení a území. Pokud 

chceme mluvit o ochraně atmosféry, pak se doposud tento vliv přehlížel. Z poznatků této 

práce vyplývá, že je žádoucí zamezit vypouštění plynů, zejména CH4 do atmosféry. 

Finanční bilance provedená v doktorské práci tento názor náležitě dokládá. 

Pokud by fungovaly finanční nástroje, tak by se na všech třech stanicích, AOS1, 

AOS2 a AOS3 mělo za emisní povolenku v roce 2012 zaplatit zhruba 1,7 milionů Kč. Za 

elektrickou energii bychom mohli teoreticky získat částku i několik milionů Kč. 

Jak vyplývá z rozboru provedeného v disertační práci, mohlo by se docílit vyššího 

efektu odplyňovacího systému využitím kogeneračních jednotek a zvětšením hloubky vrtů.  
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