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ABSTRAKT 

Beňová  E. Hodnocení bezpečnostních rizik souvisejících s únikem metanu 
z podzemních prostor. Disertační práce. Ostrava: VŠB – TUO, 2012. 193s. 

 

Disertační práce se zabývá hodnocení bezpečnostních rizik souvisejících s únikem 
metanu z podzemních prostor. Podzemní prostory, ve kterých se vyskytuje metan, můžeme 
rozdělit na antropogenní a přírodní podzemní prostory. Antropogenní podzemní prostory 
vznikly lidskou činností a jsou to uhelné doly, ve kterých se metan uvolňoval se při 
rozrušování horninotvorného masivu při hornické činnosti. Přírodní podzemní prostory 
vznikaly v důsledku přírodních horninotvorných procesů v minulosti a jsou to například 
jeskyně, kaverny, porézní struktury a jiné. V posledních desítkách let se tyto prostory 
využívají také k uskladnění (například nebezpečných látek). Ve střední Evropě 
se uskladňuje tímto způsobem zemní plyn, který je převážně tvořen metanem. 

Metan je téměř o polovinu lehčí než vzduch, což způsobuje jeho snadný postup 
propustným horninovým prostředím směrem nahoru k zemskému povrchu a jeho následný 
rozptyl do atmosféry. Metan je nebezpečný kvůli své výbušnosti ve směsi s atmosférou. 

Havárie v minulosti prokázaly, že výbuch metanu unikající z podzemních prostor je 
závažný problém. Pro hodnocení těchto rizik existuje mnoho hodnotících metod, ovšem 
většina z nich je nevhodná pro tuto problematiku. Jako nejvhodnější se jeví francouzská 
metoda MOSAR [100][101], která má také své klady a zápory. Mezi své kladné stránky 
bezesporu patří komplexnost, použitelnost a systematičnost. Mezi zápory můžeme zařadit 
náročnost a dobu proveditelnosti.  

Práce se tedy zabývá nástroji pro hodnocení bezpečnostních rizik souvisejících 
s únikem metanu z podzemních prostor a využívá metodu MOSAR [100][101].  

V disertační práci byly vytvořeny dvě metody, které hodnotí únik metanu 
z podzemních prostor. Jedna metoda, která byla certifikována ČBÚ jako metodika, hodnotí 
únik metanu z podzemních prostor v souvislosti s ukončenou hornickou činností (v textu 
práce označováno jako nízkotlaké úniky). Druhá metoda, hodnotí úniky metanu 
z podzemních prostor v souvislosti s podzemním zásobováním plynu a to jak pro nadzemní 
tak i pro podzemní části technologie (v textu jsou označovány jako vysokotlaké úniky).  

Obě navržené metody vycházejí z výše citované metody MOSAR [100][101] 
a i přesto jsou odlišné. Místo použití obou navržených metod je zcela rozdílné. Metoda 
hodnotící vysokotlaké úniky je použitelná v otevřeném prostoru, respektive v přeplněné 
zóně a metoda hodnotící nízkotlaké úniky je použitelná pouze v uzavřených 
či polouzavřených prostorách. Dále se odlišují například v typu nebezpečí, místa 
a charakteru očekávané či neočekávané havárie a míře rizika.  

 

Klíčová slova 

Metan, havárie, podzemní prostory, hodnocení rizik, MOSAR. 
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ABSTRACT 

Beňová  E. Evaluation of safety risks related with escaping of methane from 
underground space, Thesis, Ostrava: VSB – TUO, 2012, 193 p. 

 
This PhD thesis deal with evaluation of safety risks related with escaping 

of methane from underground space. Underground space where methane occurs can be 
divided to anthropogenic and nature spaces.  

Anthropogenic space was formed by human activity - coal mines belong to this 
activity and methane is released by eroding of nearing massive during mining activity. 
Nature underground space arise due to nature nearing processes in the past and caves, 
caverns, porous structures and others belong to these types of spaces. In the last decades 
dangerous substances can be stored there. Nature gas which is largely composed by 
methane, is stored by this way in the middle Europe. 

Methane is twice lighter than air that caused its easy process by permeable nearing 
surroundings in the upwards direction to the earth surface and its follow up dispersion to 
the atmosphere. Methane is dangerous due to its effervescence in the mixture with the air. 

Accidents in the past show that explosion of methane escaping from underground 
space is serious problem. For evaluation of these risks exist many evaluation methods but 
many of them are not suitable for this issue. The most suitable method appears French 
method called MOSAR [79][80] which has positives and negatives. Complexity and 
systematic belong to the positives and to the negatives belong ambitiousness and time 
of feasibility.  

For above mentioned this work is interested in tools for evaluation of safety risks 
related with escaping of methane from underground space and used method called 
MOSAR [79][80]. In this thesis two methods were formed which evaluate escaping of 
methane from underground space. One of the methods which was certificate by ČBÚ as 
methodics evaluate escaping of methane from underground space related with finished 
mining activity (in the text of the work denoted as low pressure escaping). Second method 
evaluate escaping of methane from underground space related with underground storage of 
gas namely up ground and underground part of technology (in the text of the work. 

From cited method MOSAR [79][80], both designed methods come out and even 
are different. Place of use of both methods is completely different. Method witch evaluate 
high pressure escaping is applicable in open space or in crowded zone. Method applicable 
for low pressure escaping is applicable only in open or half-open spaces. Other differences 
are for example in the type of danger, place and character of expected and unexpected 
accident and rate of danger. 

 

 
Key words 

Methane, accidents, underground space, evaluation of risks, MOSAR. 
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 TEORETICKÁ ČÁST 

1. ÚVOD 

Disertační práce se zabývá částí nauky o nebezpečí, která se momentálně stále 
rozvíjí a ještě nemá zcela ustálené názvosloví, metody a postupy i když základy této nauky 
byly datovány již 7 000 let př. n. l. v Arabském světě. Autorka se věnovala specifické části 
nauky o nebezpečí zabývající se řízením rizik ve spojitosti s existencí nebezpečných látek 
(respektive metanu), přednostně v průmyslovém kontextu a v kontextu ochrany 
obyvatelstva. Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky jsou látky nebo přípravky, 
které za podmínek stanovené v zákoně č. 356/2003 Sb. ze dne 23. září 2003 o chemických 
látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů [123]  mají jednu nebo více 
nebezpečných vlastností. 

Příklady oblastí, kde řízení rizik nebezpečných látek využíváme, jsou: prevence 
závažných havárií, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana obyvatelstva, havarijní 
plánování, ochrana životního prostředí, ochrana před terorismem. Celý proces řízení rizik 
je složen z mnoha kroků (identifikace nebezpečí; volba scénářů; analýzy rizik; hodnocení 
rizik; stanovení cílů; návrh a realizace bezpečnostních opatření; zhodnocení dodatečných 
rizik vyplývajících z nových bezpečnostních opatření a zbytkových rizik), přičemž každý 
z nich má specifické požadavky a vyžaduje využívání dalších vědních disciplín v oboru 
přírodních, technických a společenských věd. Vzhledem k tomu, že nauka o nebezpečí 
ještě není zcela ustálená, vyskytují se zde také nejednotnosti v terminologii a obecných 
postupech, kdy například dílčí kroky řízení rizik bývají vydávány za celý proces řízení 
rizik.  Nejednotnost vyplývá mimo jiné i z toho, že řízení rizik se používá nejen v nauce 
o nebezpečí, ale i v řadě dalších oblastí např. civilní obraně, lékařství, finančnictví, 
v elektrotechnice apod. Nejednotnost názvosloví a přístupu muže vést k nedorozumění 
a chybám v komunikaci.  

Protože oblast nauky o nebezpečí je rozsáhlá oblast, zabývá se autorka celým 
systémem řízením rizik vyplývající z vlastnosti nebezpečných látek obecně a konkrétně 
aplikuje znalosti na jednotlivých krocích procesu řízení rizik vyplývající z úniku metanu 
z podzemních prostor.  

Metan je jako základní uhlovodíková molekula jedním z hlavních produktů 
rozkladu složitějších organických látek, zejména při anaerobních procesech. V přírodě 
se tedy metan běžně vyskytuje například jako hlavní součást zemního plynu, důlního 
plynu, bioplynu, apod. Jako takový se pak metan uvolňuje do ovzduší nebo je účelně 
využíván zejména ve spalovacích zařízeních a motorech. Řada nehod v minulosti 
prokázala, že explozi metanu je při těchto činnostech nutné uvažovat jako zvláště 
nebezpečný fenomén s ohledem na rozsah následných škod, případně možnost vzniku 
domino efektu. 
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2. METAN V PODZEMÍ A BEZPEČNOSTNÍ PROBLÉMY S JEHO VÝSTUPEM 
NA POVRCH 

Podzemní prostory, ve kterých se vyskytuje metan, můžeme rozdělit 
na antropogenní a přírodní podzemní prostory. 

Antropogenní podzemní prostory vznikly lidskou činností a metan se v nich 
nachází ve formě vázané nebo volné. Ve vázané formě se metan nachází v uhelných dolech 
a uvolňoval se při rozrušování horninotvorného masivu při hornické činnosti. Ve volné 
formě nalezneme metan v antropogenních prostorách například v silničních tunelech při 
převozu zemního plynu, v kolektorech a při jiných lidských činnostech. 

 Přírodní podzemní prostory vznikaly v důsledku přírodních horninotvorných 
procesů v minulosti a jsou to například jeskyně, kaverny, porézní struktury a jiné. 
Tyto prostory se v minulosti využívaly například jako úkryty. V posledních desítkách let 
se tyto prostory využívají také k uskladnění (například nebezpečných látek). Ve střední 
Evropě se uskladňuje tímto způsobem zemní plyn a to především v kavernových 
zásobnících. Zemní plyn se dále uskladňuje v podzemí v porézních strukturách. 

Disertační práce se zabývá podzemními prostory, ve kterých se nachází metan jako 
nebezpečná látka a nebere v potaz existenci metanu v mobilních zdrojích jako například 
autocisternách v silničních tunelech nebo plynovodech uložených v zemi. 

Podzemní prostory jsou definovány dle Horního zákona [124] §34 odst. 3 jako 
podzemní prostory, které vzniknou zvláštními zásahy do zemské kůry a považují se za 
důlní díla. 

Zvláštní zásahy do zemské kůry jsou také chápány dle Horního zákona [124] 
§34 odst. 1 jako uskladňování plynů nebo kapalin v přírodních horninotvorných 
strukturách a v podzemních prostorách (podzemní zásobníky plynu a kapalin). 

Tato práce se zabývá studiem podzemních prostor dle Horního zákona [124], 
ve kterých se vyskytuje nebezpečná látka, respektive metan. Prostory jsou rozděleny 
na podzemní prostory vzniklé: 

 lidskou činností v souvislosti s ukončenou hornickou činností; 

 přírodní podzemními prostory, ve kterých se skladuje metan.  

V následujících podkapitolách je zdůvodněn vznik metanu v podzemí, jeho 
uvolňování, pohyb na zemský povrch a také skutečnosti, která celý tento proces ovlivňují.  

 

2.1 Výskyt metanu v podzemí  

a) Antropogenní přírodní prostory – podzemní prostory v souvislosti 
s ukončenou hornickou činností 

Při karbonizaci uhlí dochází k vytváření metanu, který může být následnou těžbou 
uvolňován [106]. V činných dolech je tento plyn důkladně odvětráván a jeho koncentrace 
se pečlivě sledují. Po roce 1990 byl na území Ostravsko – karvinského revíru (dále jen 
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OKR)  zahájen útlum těžby černého uhlí [37][38][47][57]. Doly na tomto území byly vždy 
označovány jako doly s velkou plynodajností [126] a byly zařazovány do kategorie s 
nebezpečným výskytem metanu. Atmosféra zjišťovaná v neovlivněném důlním prostředí 
nemá kyslík, nevybuchuje ani nehoří. Nebezpečnou se stává především, je-li ve směsi se 
vzduchem. Prostory, ve kterých se tato potenciálně nebezpečná atmosféra nachází, jsou 
propojeny s povrchem důlními díly. Každé toto dílo, které je napojeno na plynující 
prostory, je svým způsobem nebezpečné pro obyvatelstvo a jeho majetek. Bezpečnostní 
předpisy se z podstatné části věnují bezpečnosti při pracích vykonávaných v souvislosti s 
likvidací dolů a zejména kladou důraz na ekonomické aspekty útlumu, menší důraz však 
kladou na otázky jeho důsledků. Jeden z nejzávažnějších jevů spojený s tímto nedostatkem 
je právě výstup důlního ovzduší na povrch, který často obsahuje vysoké koncentrace 
metanu. Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující pohyb metanu z karbonského pohoří 
směrem k povrchu patří dle lit. [117][126]: 

 skutečnost, že metan je lehčí než vzduch; 

 zastavení větrání i degazace v prostorách, kde byla těžba ukončena; 

 komunikace pro výstup metanu na povrch; 

 pokles barometrického tlaku; 

 stoupání důlních vod (tento jev však výstup metanu ovlivňuje v menší míře než 
výše uvedené faktory, neboť zatápění dolů nevytváří přetlak a když k němu dojde, 
zpomalí uvolňování metanu z plynonosného pohoří). 

 

Podrobněji jsou tyto faktory ovlivňující únik metanu na zemský povrch rozebrány 
v dalších kapitolách (Obrázek 2 na straně 12) 

Při hodnocení vlivů útlumu hornické činnosti je důležité si uvědomit, že důlní 
plyny, tzn. metan, nevystupují do půdního ovzduší a pak do okolní atmosféry jen starými 
nebo opuštěnými důlními díly ústícími přímo na povrch, tedy štolami a jamami. Uvolněné 
plyny se nejprve kumulují ve stařinách utlumených a zlikvidovaných dolů a jejich výstup 
na zemský povrch je řízen okamžitým stavem atmosférických podmínek, tlakem a 
teplotou. Hlavně v období poklesu barometrického tlaku vystupují důlní plyny na povrch 
nejkratší cestou, umělou nebo i přirozenou. Pokud hlubinné doly byly činné, byla většina 
důlních plynů odváděna z podzemí uměle, sací větrání vytvářelo v důlních prostorách 
mírný podtlak. Po útlumu těžby a zastavení nuceného větrání důlních prostor se výstupy 
plynů řídí hlavně přírodními zákonitostmi. 

Metan je nebezpečný kvůli své výbušnosti, která se udává za normálních podmínek 
v intervalu koncentrací 5-15 % [68]. Bližší informace o nebezpečných vlastnostech metanu 
jsou uvedeny v následující kapitole 3.1na straně 16. 

Metan vznikal v uhelných slojích během procesu prouhelňování při rozkladu 
rostlinné nebo živočišné hmoty bez přístupu vzduchu (hnití). Tyto procesy samozřejmě 
mohly probíhat i v jiných obdobích, kdy se vyskytovalo rostlinstvo, ale v tomto období se 
metanu nachází nejvíce. 
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Metan se vyskytuje v uhelné hmotě a okolních horninách ve volné nebo vázané 
formě. Ve vázané formě může být adsorbován na pórovitém povrchu uhlí a zuhelnatělých 
hornin nebo absorbován v uhelné hmotě. Z uhlí uniká porušením původní tlakové 
a teplotní rovnováhy horninového masívu, např. v důsledku hornické činnosti. Volný 
metan se nachází v pórech, trhlinách a dutinách v uhlí nebo v průvodních horninách, do 
nichž z uhlí pronikl [29]. 

b) Přírodní podzemní prostory – v souvislosti se skladováním zemního plynu  

Mezi antropogenní podzemní zdroje metanu se řadí struktury, ve kterých 
se přirozeně nenacházel metan, ale byl tam lidskou činností uložen. Mezi podzemní 
geologické formace, kde se na území České republiky nachází metan, řadíme dle [111] 
kavernové zásobníky a podzemní zásobníky v porézních strukturách 

Kavernové zásobníky jsou vhodné pro vyrovnávání krátkodobých odběrových 
nerovností, protože u těchto typů zásobníků je doba potřebná pro změnu provozního 
režimu relativně krátká. Kapacitu zásobníku lze pak využít několikrát během roku.  

Solné kaverny představují uměle vyloužené prostory v solných ložiscích. Solné 
kaverny byly původně vyvinuty pro uskladňování zkapalněných uhlovodíkových plynů, 
protože solná struktura je dokonale nepropustná pro plyn. V současné době jsou rovněž 
rozsáhle používány k uskladnění zemního plynu. Kaverna se vytváří tak, že nejprve 
dochází k navrtání vhodného ložiska solných usazenin přibližně do hloubky plánovaného 
dna kaverny. Následně je do vrtu vtláčena voda, která rozpouští sůl a stejným vrtem je 
vznikající solanka odčerpávána. 

Kaverny ve skalních masivech většinou tvoří síť chodeb. Nejdůležitější pro provoz 
je dokonalé utěsnění kaverny, což se v praxi řeší několika způsoby. Prvním možným 
způsobem je opatření kaverny vnitřním těsnicím materiálem (např. plechy z korozivzdorné 
oceli). Druhou možností je hydrodynamické těsnění, kdy jsou případné pukliny 
a propustné horniny nad kavernou těsněny vodou, která je vtláčena do vodních injektáží 
štol umístěných nad kavernami.  

Dalším způsobem uskladňování metanu v podzemních prostorách je skladování 
v porézních strukturách. 

Nezbytným předpokladem pro vybudování zásobníku v porézních strukturách je 
existence vhodné geologické vrstvy. Skladovací vrstva musí být dobře propustná pro 
skladovaný plyn, dále musí být překryta nepropustnou vrstvou a mít dostatečný objem.  
Během těžebního cyklu je plyn z ložiska těžen těžebními sondami. Stejnými sondami je 
plyn do ložiska vtláčen při zatláčecím cyklu. Součástí zásobníku jsou rovněž pozorovací 
sondy, které monitorují, zda nedochází k úniku plynu mimo prostor zásobníku. Zásobníky 
v porézních strukturách lze dělit na ty, jenž využívají bývalá ložiska zemního plynu popř. 
ropy nebo na tzv. aquiferové, vytvořené v původně zavodněných vrstvách písků a pískovců 
[58][102]. Vlastní skladovací prostor je vytvořen vytěsněním vody z prostoru uskladnění 
plynu. [111]. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že podzemní skladování plynů v různých geologických 
formací neskýtá velká nebezpečí. Nebezpečí spočívá, unikne-li metan do ovzduší. Největší 
pravděpodobnost úniku metanu do ovzduší hrozí při poškození celistvosti systému 
podzemního skladování plynu. Největší riziko spočívá v poškození nadzemní části 
technologie skladování, protože nadzemní část je nejvíce zranitelná oproti vnějším vlivům. 

c) Množství metanu v podzemních prostorech 

Metan se v podzemních prostorech, které vznikly v důsledku dobývání uhlí, stále 
vyskytuje [118]. Neexistuje žádná ucelená bezpečnostní studie, která by zhodnotila, jaké 
množství se v těchto prostorách vyskytuje a jak jsou tyto prostory rozsáhlé a v jakém stavu 
se nacházejí. Při úniku metanu z těchto prostor bude záviset na mnoho faktorech (viz. text 
níže) a s největší pravděpodobností nebude uniklé množství ve vysokých koncentracích. 
Havárie z minulosti ovšem prokázaly, že i malé uniklé množství, tzn. nízké koncentrace 
metanu mohou způsobit závažné havárie. 

O mnoho přesnější je situace týkající se podzemních prostor v souvislosti 
s podzemním skladováním. Odborníci či provozovatelé umí vypočítat kolik metanu, neboli 
zemního plynu se v podzemí nachází. Úniky na zemský povrch mají zcela jiný charakter 
než úniky metanu z podzemních prostor, které vznikly v souvislosti s ukončenou 
hornickou činností. Při úniku metanu, které mohou vzniknout v souvislosti s podzemním 
skladováním, se do okolní atmosféry může uvolnit obrovské množství metanu (viz. 
kapitola 9.2 Vysokotlaký únik – nadzemní část technologie). Rozdíl mezi těmito dvěma 
typy úniků je také v místě úniku a jeho okolí. Tyto úniky lze očekávat v prostorách 
průmyslových podniků oproti úniků vznikajících v souvislosti s ukončenou hornickou 
činností, které mohou vznikat na místech, které by nikdo neočekával a kde se nacházejí 
obyvatelé, kteří nejsou na takové situace připraveni, jako to bývá u průmyslových podniků. 

2.2 Chování metanu při úniku z podzemních prostor 

Pro zjednodušení textu je dále používáno slovní spojení vysokotlaký únik 
a nízkotlaký únik.  

Jako vysokotlaký únik je chápán únik metanu z podzemních prostor, které se 
využívají ke skladování uhlovodíkových sloučenin a tyto prostory vznikaly díky přírodním 
procesům před několika desítky milióny let.  Tyto typy úniků jsou popisovány jako syčící 
zvuk, při kterém se do okolní atmosféry uvolní velké množství metanu. Metan se uvolňuje 
do té doby, než se spustí bezpečnostní opatření a tyto úniky nastávají v areálech 
průmyslových podniků či na sondách v okolí. Tyto úniky lze s různou pravděpodobností 
očekávat na vyhrazených místech. 

Nízkotlaký únik bude dále v textu označovat únik důlních plynů z podzemních 
prostor, které vznikly v důsledku hornické činnosti. Tyto úniky ovlivňuje řada faktorů 
(viz kapitola 2.4 Faktory ovlivňující výstup důlních plynů na povrch u nízkotlakých úniků) 
a vyskytují se v prostorách občanské vybavenosti oproti vysokotlakým únikům, které lze 
očekávat v průmyslových oblastech. 
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Jak bylo uvedeno níže, je nízkotlaký únik charakteristický pro únik metanu 
z podzemních prostor, které jsou spojeny výskytem hornické činnosti. V této kapitole 
budou popsány vlastnosti úniku metanu z podzemí na povrch, protože existuje řada 
vlastností, která únik metanu v podzemí ovlivňuje, oproti vysokotlakému úniku, kde bude 
rozebrána jen část úniku z povrchu do atmosféry, protože vysokotlaké úniky neovlivňuje 
řada faktorů v podzemí (Bližší informace o charakteru vysokotlakých úniků je popsáno 
v kapitole 3.2 Charakteristika chování metanu vystupujícího z podzemí). Bližší informace 
o chování metanu při nízkotlakých únicích je popsáno v textu níže. 

Současné vědomosti vycházejí ze skutečností panujících pod zemským povrchem 
v době před zastavením těžby v podzemí. Metanová exhalace se dělí na část pocházející 
z uhelné hmoty dobývané sloje a část pocházející z průvodních hornin. Uvolnění obou 
částí je vázáno na hornickou činnost v podzemí. Z uhelné sloje se metan uvolňoval do 
prostor důlních děl, resp. do důlních větrů rozrušením celistvosti uhelné hmoty dobývacími 
mechanizmy. Z průvodních hornin se uvolňoval tehdy, nacházely-li se v pásmu tlakově 
a deformačně ovlivněném důlním dílem. Takto uvolněný plyn musel být ředěn čerstvými  
důlními větry na povolenou koncentraci (obecně zpravidla pod 1% CH4 [113]). Způsob 
umělého nepřerušovaného větrání dolu byl sací. Hlavní důlní ventilátory tudíž „vyráběly“ 
v podzemí permanentně podtlak (depresi). Pokud velikost metanové exhalace převyšovala 
kapacitní možnosti větrání, byla část potenciální exhalace odsávána z ovlivněné části 
horninového masívu degazačním systémem dolu na povrch, a sice odděleně od větrního 
proudu, tedy v degazačním potrubí. Vysávání metanu z horninového masívu obstarávaly 
degazační vývěvy umístěné v degazační stanici dolu a vyvolávající v podzemí další 
hodnotu podtlaku. Depresí obojího původu „vybavené“ podzemí dávalo jen velice 
omezenou možnost nekontrolovanému výstupu podzemní atmosféry na povrch, neboť 
veškeré důlní ovzduší bylo z dolu odváděno výdušnými jámami a navíc metan 
z ovlivněného horninového masívu degazačním potrubím. 

U vysokotlakých úniků je zcela jiná situace. Plyn je uložen v nepropustných 
geologických formacích a jediným slabým článkem je spojení s povrchem přes vtláčecí 
a těžební sondy. Na těchto sondách je zabudována řada bezpečnostních opatření – 
viz.případová studie uvedena v kapitole 9.3 - Vysokotlaký únik – vtláčecí sondy. Dalším 
nebezpečím je nadzemní část technologie, která je s podzemím spojena a ve které se 
nachází množství plynu viz. případová studie uvedena v kapitole 9.2 Vysokotlaký únik – 
nadzemní část technologie. 

Z tohoto důvodu neexistuje řada faktorů ovlivňujících únik jako u nízkotlakých 
úniků. Proto je v kapitolách níže popsána komunikace plynů a faktory ovlivňující únik 
metanu jen pro nízkotlaké úniky. 

2.3 Komunikace důlních plynů na povrch pro nízkotlaké úniky 

Metan v podzemí je pod tlakem, k povrchu se šíří cestou nejmenšího odporu, tzn. 
po tektonických poruchách, nedostatečným plynotěsným pokryvným útvarem a v minulosti 
nesystematicky a nedostatečně zlikvidovanými a zajištěnými starými důlními jamami 
a štolami. Můžeme rozlišit mezi dvěma druhy komunikací s povrchem a to mezi přírodní 
a umělou komunikací. 
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Přírodní komunikace pro výstup důlních plynů na povrch tvoří tektonická pásma, 
plynopropustný pokryvný útvar a karbonská okna, tj. výchozy karbonu na povrch. Jedná se 
o komunikace, kterými i v minulosti, ještě před započetím hornické činnosti, vystupoval 
metan na povrch. 

Přírodní komunikace umožňují v převážné míře plošné výstupy důlních plynů. Jak 
již bylo uvedeno v jedné z předchozích kapitol, největší riziko výstupu důlních plynů na 
povrch hrozí v místech karbonských oken, tzn. tam, kde pokryvný útvar zcela chybí 
[37][38]. Pokud v takových oblastech existují výruby slojí dobývaných v malé hloubce pod 
povrchem, lze téměř s jistotou očekávat výstup metanu na povrch. Na obrázku níže 
(Obrázek 1) je zobrazena mapa území města Ostravy, na které jsou znázorněna území 
ohrožena únikem metanu a karbonská okna. 

 
Obrázek 1 Území ohrožená únikem metanu a karbonská okna na území města Ostravy 

 

Umělé komunikace způsobují tzv. bodový výstup důlních plynů na povrch, který 
způsobují: 1. důlní a podzemní díla (jámy a štoly ústící na povrch) a 2. geologická díla 
(starší průzkumné vrty z povrchu většího průměru). 

Nekontrolovatelný výstup důlních plynů může být způsoben i rozvolněním nadloží 
dobýváním slojí především v malé hloubce pod povrchem a únikem důlních plynů 
z výrubů těchto slojí a z jejich okolí na povrch přes pokryv sekundárně porušený vlivem 
dobývacích prací. 

Z hlediska ochrany zdraví a majetku osob jsou velmi nebezpečné rovněž 
podpovrchové stavby – inženýrské sítě (kolektory, kanalizace, potrubní a kabelová vedení 
apod.), které nejsou chráněny proti průniku a přenosu důlních plynů, neboť mohou 
způsobit horizontální migraci důlních plynů z místa výstupu na povrch i na velkou 
vzdálenost až do povrchových objektů. 

2.4 Faktory ovlivňující výstup důlních plynů na povrch u nízkotlakých úniků 

Výstup důlních plynů na povrch, především metanu, je ovlivněn řadou přírodních 
a báňsko-technických faktorů. Všechny faktory jsou zobrazeny viz. Obrázek 2.  Podrobně 
jsou rozebrány tyto faktory v publikacích autorky [84][82][85] nebo v odborné literatuře, 
ze které následující text vznikl [44][47][55][57][98][113][117][6][42][5]. 
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  Obrázek 2  Faktory ovlivňující výstup důlních plynů na povrch 

 

 

PŘÍRODNÍ FAKTORY 

 Původní plynodajnost horninového masívu 

Rozhodujícím faktorem určujícím množství metanu unikajícího na zemský povrch 
je původní plynodajnost horninového masívu, která závisí na tom, jaké možnosti měl 
metan jakožto produkt prouhelňovacího procesu unikat už během svého vzniku, ale také 
v následujících geologických obdobích. Čím menší tyto možnosti byly, tím více metanu 
zůstalo obsaženo v horninovém masívu. S touto problematikou úzce souvisí také celkové 
odplynění daného dolu během jeho činného období. Je všeobecně známo, že důlní prostory 
starých, dlouhou dobu provozovaných dolů jsou mnohem více odplyněny než doly mladé, 
což má při útlumu a hlavně po ukončení těžby za následek různou intenzitu výstupu 
metanu na zemský povrch. 

 Stupeň prouhelnění 

Míra prouhelnění uhlí je vyjádřena obsahem prchavých látek v uhelné hmotě. 
V jistém oboru funkce klesá s rostoucím stupněm prouhelnění obsah prchavých látek, 
a naopak stoupá obsah uhlíku a obvykle i množství metanu. Například uhelné sloje 
v Ostravsko-karvinském revíru vykazují vysoký stupeň prouhelnění a jsou značně 
plynodajné [6][56]. Metan se bude z uhelné substance za příznivých podmínek uvolňovat 
i po ukončení hornické činnosti. 

 Tlak důlních plynů 

Rozhodující pro pohyb důlních plynů v podzemí a jeho výstup na povrch je tlakový 
rozdíl mezi místem jeho výskytu v podzemí a místem na povrchu [107].  

V případě výstupu důlních plynů na povrch je rozhodující rozdíl mezi tlakem 
důlních plynů a barometrickým tlakem. Po zastavení větrání, jak se ověřilo měřením na 
vrtech, vznikne v dole v některých případech přetlak v rozsahu 0 až 500 Pa [127].  
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 Mocnost sloje 

Metan, jako nejnebezpečnější složka důlních plynů, se vyskytuje v uhelné sloji 
a v okolních horninách. Do okolních hornin metan migruje v závislosti na jejich přirozené 
plynopropustnosti a porušení horninového masivu hornickou činností. Obecně platí, že čím 
je vyšší mocnost sloje, tím větší množství metanu tato sloj obsahuje, resp. se z ní uvolňuje. 
S rostoucí mocností dobývané sloje se zvyšují účinky rozvolňování nadložních 
a podložních vrstev a nevyrubaných uhelných slojí. Tím se zvětší plynopropustnost 
okolního masivu a z nevyrubaných okolních slojí se uvolňuje metan (v závislosti na 
vzdálenosti od dobývané sloje). 

 Hloubka uložení a plynopropustnost okolních hornin 

S rostoucí geodetickou a stratigrafickou hloubkou uložení uhelné sloje obvykle 
stoupá stupeň prouhelnění uhlí. Hloubka uložení má značný vliv na výstup metanu na 
povrch. Pokud se v daném místě nevyskytují přírodní nebo umělé komunikace výstupu 
metanu na povrch (tektonické poruchy, důlní díla ústící na povrch apod.), potom 
s hloubkou uložení v daném místě roste mocnost karbonského souvrství a tím i jeho odpor 
proti úniku metanu na povrch. 

 Teplotní rozdíl 

Teplota Země se mění s hloubkou. Denní kolísání teplot na povrchu sahá do 
hloubky cca 1 m. Hlouběji teplota stoupá podle geotermického stupně. Geotermický stupeň 
je počet metrů, o něž je nutno sestoupit, aby teplota stoupla o 1 ˚C. Průměrná hodnota 
geotermického stupně v Ostravsko-karvinském revíru je 33 m [55]. U účinného dolu je 
hornina obklopující důlní dílo ochlazována větrním proudem a vytváří se tzv. tepelný 
vyrovnávací plášť. Po ukončení umělého větrání dolu a jeho uzavření přestávají působit 
chladící účinky větrního proudu a důlní plyny ve volných podzemních prostorách se 
ohřívají. Rozdíl teplot na povrchu a v podzemí způsobuje proudění důlních plynů díky 
rozdílné hustotě teplého a studeného plynu. 

 Okolní sloje 

Na plynodajnost karbonského horninového masivu má vliv i množství uvolněného 
metanu z okolních slojí, které je závislé na počtu a mocnosti těchto slojí, tlaku metanu 
ve slojích a dále na vzdálenosti od ovlivňující sloje. Proces ovlivňování okolního 
horninového masivu probíhá i po ukončení dobývání, neboť dochází k postupné úplné 
konsolidaci závalu a zvětšování ovlivněné výšky zavalování, rozsazování a průhybu 
nadložních vrstev. 

  Tektonické poruchy 

Z hlediska výstupu důlních plynů na povrch představují tektonické poruchy  velmi 
důležitou přírodní komunikaci mezi primárními zdroji metanu v podzemí a povrchem. 
Tektonické poruchy kladou zpravidla menší odpor migraci důlních plynů než neporušený 
horninový masiv. 
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 Pokryvný útvar 

Výstup důlních plynů na povrch závisí ve velké míře na mocnosti pokryvného 
útvaru (terciéru), jeho plynopropustnosti a porušenosti vlivem přírodních procesů 
a hornické činnosti. Jak bylo uvedeno výše, v několika případech v Ostravsko-karvinském 
revíru pokryvný útvar zcela chybí, karbonský masiv vystupuje na povrch a tvoří tzv. 
karbonská okna. Vlastnosti pokryvného útvaru byly vzaty jako hlavní kritérium pro 
stanovení území ohrožených výstupem důlních plynů na povrch. 

  Barometrický tlak 

Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících výstup důlních plynů na povrch 
je barometrický tlak. Jak vyplývá z vyhodnocení mimořádných událostí, k nehodám 
spojených s výstupem důlních plynů na povrch došlo především při prudkém poklesu 
barometrického tlaku, přičemž za prudký pokles je považována jeho změna 20 hPa/24 h 
[98][127]. Podle vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Ostrava – 
Poruba ze dne 15. 9. 1994 došlo za období 1968 - 1993 k největšímu vzestupu tlaku 
vzduchu za 24 hodin o 36,7 hPa, největšímu poklesu o 28,2 hPa. 

 Dešťové srážky 

Dalším důležitým atmosférickým faktorem, který má vliv na plynopropustnost 
přírodních i umělých komunikací, jsou dešťové srážky. 

 

BÁŇSKO-TECHNICKÉ FAKTORY 

Mezi báňsko-technické faktory řadíme vlivy dobývání a likvidaci dolů (zatavení 
větrání, omezení degazace, zatápění dolů a způsob likvidace důlních děl). 

 Vlivy dobývání 

Plynopropustnost neporušeného karbonského masivu je poměrně malá. Rozhodující 
pro výstup důlních plynů na povrch budou mít vlivy hornické činnosti (především 
dobývání) na nadložní masiv. Pozornost musí být věnována především místům nad 
hranami vyrubaných prostorů, kde nedochází k pouhým poklesům, ale k vodorovným 
a svislým deformacím s následným tektonickým porušením. 

 Zastavení větrání 

Podle báňské legislativy musí mít činný důl samostatný větrný systém [113]. 
Způsob větrání musí být sací. Důl musí být větrán uměle a nepřetržitě. Tento způsob 
větrání dolu vytváří v důlních prostorách trvalý podtlak a odvádí zředěné důlní plyny 
na povrch. Dosah vytvořeného podtlaku je však omezen a nevylučuje výstup důlních plynů 
především z důlních prostorů uložených v blízkosti povrchu i na činných dolech, neboť 
i v prostorách mimo účinek podtlaku vytvořeného hlavním důlním ventilátorem 
se vyskytují důlní plyny. Každopádně pro intenzitu a rozsah výstupu důlních plynů na 
povrch má zásadní vliv zastavení větrání likvidovaného dolu. V důlních prostorách dochází 
k okamžitým výrazným změnám. Mění se složení důlního ovzduší na stařinnou atmosféru, 
narůstá tlak a teplota důlních plynů, což jsou faktory podporující výstup plynů na povrch. 
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 Omezení degazace 

Na činných dolech musela být v řadě případů zavedena degazace pro řešení 
zvýšené plynodajnosti uhelných slojí a jejich okolí. Báňská legislativa např. 
[113][122][124] vyžaduje, aby degazační systém byl provozován nepřetržitě. Po likvidaci 
dolů jsou některé degazační stanice rušeny a ostatní jsou prohlášeny za odsávací stanice, 
u kterých není požadován nepřetržitý provoz. Provoz odsávacích stanic zlikvidovaných 
dolů se řídí komerčními požadavky a v době, kdy není zajištěn odběr odsávaného plynu, je 
stanice zastavena. Není tudíž dodržena zásada, že bezpečnostní hledisko odsávání důlních 
plynů, především v době prudkého poklesu barometrického tlaku, musí mít prioritu i za 
cenu odfuku metanu do ovzduší. 

 Zatápění dolů 

Doly Ostravské dílčí pánve (část Ostravsko-karvinského revíru) se zatápěly po 
dobu 51 měsíců (1556 dnů) a zatopené prostory činily 15,568 mil. m3 [90]. Jestliže se 
objem důlních prostorů v Ostravské dílčí pánvi před zatápěním odhadoval na 50,167 mil. 
m3, potom tyto prostory byly vlivem zatápění zmenšeny o 31%. To znamená, že vlivem 
zatopení byl denně zmenšen důlní prostor Ostravské dílčí pánve vyplněný důlními plyny 
o cca 10 000 m3. Ve zbývajících nezatopených důlních prostorách se zvyšoval tlak a důlní 
plyny byly vytlačovány na povrch. Po zatopení této pánve v nezatopených důlních 
prostorách ještě přetrvával zvýšený tlak způsobený zatápěním, které však vytlačováním 
důlních plynů [6] na povrch postupně klesal až na původní hodnotu tlaku plynů před 
zahájením zatápění. Vliv tohoto faktoru měl tudíž omezenou dobu působení. 

 Likvidace hlavních důlních děl ústících na povrch  

Dalším báňsko-technickým faktorem je počet důlních děl ústících na povrch 
a jejich způsob likvidace. Pokud jsou dodrženy správné báňsko-technické zásady likvidace 
jam, potom taková jáma může sloužit pro řízené odvádění důlních plynů na povrch. To 
však vyžaduje, aby v jámě bylo instalováno odplyňovací potrubí propojené přes uzavírací 
hráze na volné důlní prostory nebo zřízena jámová zátka a ponechán volný prostor ve 
spodní části jámy. Dle potřeby může být tento odplyňovací systém napojen na zdroj 
podtlaku. Pokud však je jáma zlikvidována nepropustným materiálem (např. 
popílkocementovou směsí PCS, betonem), potom jamou nemohou být odváděny důlní 
plyny, a ty pak budou na povrch vystupovat nekontrolovatelně různými komunikacemi.  

Všechny tyto parametry budou brány v úvahu při tvorbě certifikované metodiky. 
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3. OHROŽENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z EXISTENCE METANU V PODZEMÍ 

3.1 Nebezpečné vlastnosti metanu 

Metan má hustotu za normálních podmínek 0,7168 kg.m-3 [79], tzn., že je téměř 
o polovinu lehčí než vzduch, což způsobuje jeho snadný postup propustným horninovým 
prostředím směrem nahoru k zemskému povrchu a jeho následný rozptyl do atmosféry. 
Jeho rozpustnost ve vodě je nízká, jeden litr vody při teplotě 20° C pohltí 33 cm3 metanu 
[79]. 

Metan je nebezpečný kvůli své výbušnosti, která se udává za normálních podmínek 
v intervalu koncentrací 5-15 % (v případě existence metanu v důlních dílech může být 
spodní hranice snížena, například je-li přítomen zvířený uhelný prach). Za běžných 
provozních podmínek je v dole povolena koncentrace do 1%., což je pod nebezpečnou 
koncentrací [113]. 

 V uzavřených prostorách (například v dole) je také dalším ohrožením schopnost 
metanu vytěsnit z ovzduší kyslík. Zvýšení koncentrace metanu na 29% způsobí snížení 
koncentrace kyslíku na 15 %, což již způsobuje značné dýchací potíže, zvýšení 
koncentrace metanu na 49 % sníží obsah kyslíku na 13 %, což již bezprostředně ohrožuje 
lidský život [113], taková situace může nastat například při úniku metanu (respektive 
zemního plynu) při podzemním skladováním[113]. 

Výskyt metanu v souvislosti s ukončenou hornickou činností vznikal v uhelných 
slojích během procesu prouhelňování při rozkladu rostlinné nebo živočišné hmoty bez 
přístupu vzduchu (hnití). Tyto procesy samozřejmě mohly probíhat i v jiných obdobích, 
kdy se vyskytovalo rostlinstvo, ale v tomto období se metanu nachází nejvíce. Metan se 
vyskytuje v uhelné hmotě a okolních horninách ve volné nebo vázané formě. Ve vázané 
formě může být adsorbován na pórovitém povrchu uhlí a zuhelnatělých hornin nebo 
absorbován v uhelné hmotě. Z uhlí uniká porušením původní tlakové a teplotní rovnováhy 
horninového masívu, např. v důsledku hornické činnosti. Volný metan se nachází v pórech, 
trhlinách a dutinách v uhlí nebo v průvodních horninách, do nichž z uhlí pronikl. 

Výskyt metanu v souvislosti s podzemním skladováním zemního plynu nevznikal 
ve skladovacích podzemních prostorách po dobu několika miliónu let jako v prvém případě 
v uhelných slojích. Metan (respektive zemní plyn) byl do těchto prostor úmyslně vtláčen, 
aby pokryl výkyvy v odběru zemního plynu.    

Existence metanu se tedy stává nebezpečnou ve směsi se vzduchem. 
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Tabulka 1 Rozpis nebezpečných koncentrací metanu 

0 – 3 % 
3 – 5 % 

Při této koncentraci CH4 není metanovzdušná směs nebezpečná-nevýbušná, 
nehořlavá. Hranice 3% je hranicí, kdy můžeme vnímat ohrožení. 

5 – 15 % 
Rozmezí objemové koncentrace CH4, metan se vzduchem vytváří výbušnou 
směs. 

Nad 15 % 

Hranice 29% je pro člověka nebezpečnou pro vytěsňování kyslíku metanem 
– nastávají potíže s dýcháním takovéhoto ovzduší [113]. 

Obsahuje-li metanovzdušná směs nad 15% CH4, není sice výbušná, pouze 
hoří, ale může se stát výbušnou při jejím zředění (dodáním vzduchu se sníží 
koncentrace obsaženého CH4 pod 15%, pak z hořlavé směsi vznikne směs 
výbušná). 

 

Nebezpečná látka metan ve směsi se vzduchem může být hořlavá, výbušná 
a nedýchatelná, podrobně viz. Tabulka 1. 

Výbušná atmosféra směsi metanu se vzduchem je atmosféra, při které hořlavá směs 
(v tomto případě metan) vybuchuje. Výbušná se stává od dolní hranice výbušnosti (DHV) 
až po horní hranici výbušnosti (HHV). Tyto hranice bývají často také nazývány meze 
výbušnosti, dolní mez výbušnosti (DMV) a horní mez výbušnosti (HMV). Na území České 
republiky se také někdy používají zkratky z anglického vztahu lower explosive limit (LEL, 
LFL) a upper explosive limit (UEL,UFL). Obrázek 3, znázorňuje koncentraci, při níž je 
látka výbušná, hořlavá či nehořlavá. 

 
Obrázek 3: Znázornění mezí výbušností 

 

Oblast výbušnosti, tzn. koncentrace od DMV po HMV je pro každou látku 
specifická a uvnitř tohoto pásma tvoří látka se vzduchem výbušnou směs. Všechny hořlavé 
látky jsou ve směsi se vzduchem zapalitelné jen uvnitř oblasti výbušnosti. Pokud je 



18 

 

koncentrace pod dolní mezí výbušnosti, není tato směs ani výbušná, ani hořlavá. Pokud je 
koncentrace směsi nad horní mezí výbušnosti, je směs hořlavá jen za přístupu vzduchu, ale 
snadno se může stát výbušnou po odpovídajícím zředění se vzduchem. 

Jako koncentraci, která není nebezpečná možným vznikem výbuchu, je možné 
označit koncentraci plynu, jestliže směs (plynu a vzduchu) překročí 50 % dolní meze 
výbušnosti [2].  

Každá výbušná atmosféra je charakteristická svými vlastnostmi ve vztahu k 
výbuchu či požáru. Tyto charakteristiky jsou pro každou látku specifické, ovšem mohou se 
měnit na základě skutečných podmínek, ve kterých výbušná atmosféra existuje. Tyto 
charakteristiky jsou stanoveny laboratorním rozborem a jsou vždy vztaženy k normálním 
atmosférickým podmínkám (teplota 20°C, tlak 1013 hPa, nulová vlhkost, extrémně nízká 
zrnitost (u prachů), čistota přes 99% atd.). Praxi se však mohou výbuchové charakteristiky 
měnit, a to jak k horšímu, tak k lepšímu, v závislosti na skutečných podmínkách. 

Aby u metanu mohla nastat výbušná přeměna, musí být splněny i podmínky 
výbuchového šestistěnu. Výbuchový šestiúhelník (Obrázek 4) je tvořen oxidačním 
prostředkem (většinou vzduch respektive vzdušný kyslík) – ve směsi s výbušnou látkou ve 
výbušné koncentraci a iniciační zdroj o dostatečné energii. Důležitým parametrem je také 
objem hořlavého souboru, to znamená, že musí existovat vetší množství hořlavého objemu, 
protože při malém množství vznikne sice výbuch, ale jeho účinky jsou tak minimální, že se 
jako výbuch nedá klasifikovat (např. zapálení zapalovače). Důležitým parametrem je také 
existence výbušné koncentrace v uzavřeném prostoru nebo v místě přeplněné zóny, kde 
dochází k turbulenci. Blíže bude problematika turbulence popsána v této kapitole níže a to 
na straně 25. 

 

 

Obrázek 4 Výbuchový šestiúhelník 

 

Exploze plynů je obecně definována jako proces, při kterém hoření (spalování) 
směsi hořlavého plynu (paliva) a vzduchu (oxidačního činidla) způsobuje rychlý nárůst 
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tlaku [4][9][19][93][120]. Hoření je možné popsat jako komplexní fyzikálně-chemický 
proces zahrnující složitý soubor chemických reakcí, ve kterých hrají významnou roli nejen 
stabilní reaktanty a produkty hoření, ale také nestabilní meziprodukty a produkty hoření, 
především radikály. Celkový exotermní charakter chemických reakcí vede k nárůstu 
teploty v zóně hoření a zvýšení objemu produktů spalování. Hoření, které nejčastěji 
probíhá ve formě předmíseného nebo difúzního plamene je doprovázeno uvolňováním 
tepla a světla. Znázornění rozdílu mezi difúzním a předmíseným plamenem popisuje 
Obrázek 5 

 
Obrázek 5 Znázornění rozdílu mezi plamenem difúzním (při požáru) a předmíseným (při 

explozi) 

 

Při explozi metanu se uplatňuje předmísený plamen, který postupuje určitou 
rychlostí vytvořeným mrakem výbušné směsi. Jak bude diskutováno níže, na rychlosti čela 
plamene, přímo závisí míra tlakových projevů exploze [2][76].  

 

Největší ohrožení tedy spočívá v tom, že je metan výbušný. Pro snadné pochopení 
je nejprve nutné v krátkosti vysvětlit základní mechanizmy výbušné přeměny spojené 
s uvolněním chemické energie. 

Rozdělení těchto mechanizmů se provádí v závislosti na rychlosti výbušné přeměny 
a na vygenerovaném tlakovém projevu [28].  

Dle těchto kritérií rozdělujeme mechanizmy na tři základní skupiny: 

1. Explozivní hoření (deflagrace), 

2. Detonace. 

3. Přechod od hoření (deflagrace) do detonace (někdy uváděno jako vlastní 
výbuch nebo výbuch druhého řádu) 
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Ad 1) Explozivní hoření (deflagrace)1 

Explozivní hoření (deflagrace) se vyznačuje nízkými lineárními rychlostmi hoření 
řádově (10-1 – 10 1) m.s-1 a nízkými tlaky. Vzhledem k hodnotám rychlosti hoření dochází 
k tomu, že tlaková vlna předbíhá reakční pásmo. 

 

Ad 2) Detonace 

Při detonaci se chemická reakce šíří detonující chemicky reaktivní látkou (dále jen 
látkou) nadzvukovou rychlostí za místních podmínek (tzv. detonační rychlost). V čele 
tlakového pole šířícího se látkou je detonační vlna; ta vyvolává okamžitý (skokový, 
nespojitý) nárůst tlaku a odpovídající nárůst hustoty prostředí. Bezprostředně za čelem 
detonační vlny se pohybuje reakční pásmo. K iniciaci reakce tak dochází prudkým 
stlačením reakční směsi detonační vlnou předcházející reakční pásmo. Za detonační vlnou 
následovanou reakčním pásmem se dále pohybuje pásmo stlačeného prostředí (plynné 
výbuchové zplodiny).  

 

Ad 3) Přechod od hoření (deflagrace) do detonace 

Jedná se o proces velmi komplikovaný, na jehož vysvětlení zatím nebyla vytvořena 
ucelená teorie. Lineární rychlost roste s generovaným tlakem. Nestačí-li již zplodiny 
reakce unikat z reakční zóny, dochází ke zvýšení tlaku a dalšímu narůstání lineární 
rychlosti. Tím může přejít vlastní výbuch v detonaci.  

Je-li však (sekundární) detonace iniciována primární detonační vlnou za podmínek, 
kdy je zajištěn dostatečný odvod zplodin z reakční zóny, může výbuch přejít zpět 
v explozivní hoření. 

Rozdíly mezi deflagrací a detonací jsou zobrazeny na obrázku níže. Šedou barvou 
jsou na obrázcích níže znázorněny produkty hoření, které se šíří od centra iniciace 
(oranžová hvězdička). Červenou barvou je znázorněna reakční zóna, kde probíhá chemická 
reakce. U deflagrace se reakční zóna zpožďuje za čelem tlakové vlny za reakční zónou 
oproti detonaci, kde reakční zóna bezprostředně následuje čelo detonační vlny. Nárůst 
tlaku u deflagrace je pozvolný a nejsou generovány tak vysoké tlaky jako u detonace. 
Nárůst tlaku u detonace je skokový (viz obrázky vpravo). 

                                                 

1 jako deflagrace bývá též označována defektní funkce trhaviny ve vývrtu, tzn. „vyhoření“, tedy nedojde-li k 
„řádné“ detonaci 
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Obrázek 6: Rozdíly mezi deflagrací a detonací [32] 

 

U výbuchu plynů ve směsi se vzduchem lze situaci popsat následovně. 

K přechodu z deflagrace do detonace může docházet v prostorech plných překážek 
nebo v uzavřeném prostoru, či u velkých oblaků hořlavin. Aby mohlo vůbec dojít 
k výbuchu, musí být k dispozici uzavřený prostor či otevřený prostor, kde vznikne 
turbulentní proudění (význam vzniku turbulence je popsán v kapitolách níže a to na 
straně 23).  

3.2 Charakteristika chování metanu vystupujícího z podzemí 

Jak plyne z předchozí kapitoly a z následujícího obrázku je únik metanu 
nebezpečný, pokud unikne do otevřeného prostoru a jeho koncentrace se vzduchem bude 
v oblasti mezí výbušnosti s možností vzniku turbulence. Druhý případ vzniku negativního 
poškození lidského zdraví a/nebo majetku může nastat v uzavřeném prostoru v případě 
vzniku výbušné či nedýchatelné koncentrace. Všechny tři možnosti jsou zobrazeny na 
obrázku 7.2 

                                                 
2 Tato situace popisuje únik metanu z uměle vytvořených podzemních prostor, respektive z důlních 

děl, ze kterých metan neuniká pod vysokým tlakem. V tomto případě neuvažujeme vznik jevu Jet Fire, 
protože unikající metan by neunikal pod tlakem, který je pro tento jev charakteristický. V případě unikajícího 
metanu z podzemních prostor, které vznikly přírodními procesy a jsou využívány pro podzemní skladování 
zemního plynu, je jev Jet Fire možný. Tento jev by vznikl při okamžité iniciaci úniku metanu do volného 
prostoru. V uzavřeném prostoru je vznik jevu Jet Fire minimální, protože z bezpečnostních důvodů jsou ty 
části technologie, kde se nachází metan pod tlakem umisťovány mimo uzavřené prostory. Bližší informace o 
jevu Jet Fire jsou uvedeny dále v textu disertační práce. 
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Obrázek 7 Chování úniku metanu do různých druhů prostředí 

 

Následky exploze plynů tedy závisí na prostředí, ve kterém je oblak hořlavého 
plynu uzavřen nebo které je oblakem obklopeno. V následujícím textu jsou rozebrány 
i další závislosti, na kterých závisí následky exploze. 

Z výše uvedených důvodů můžeme, exploze plynů rozdělit podle prostředí, kde se 
výbuch uskuteční. 3 

  Exploze plynů v uzavřeném prostředí – uvnitř budov a  nádob; v potrubí, kanálech 
a tunelech. Exploze plynu v těchto prostorách se také někdy nazývá vnitřní exploze.  

                                                 
3 Dále v textu je rozebrána problematika výbuchu v otevřených prostorách, protože problematikou výbuchu v uzavřených 

prostorách se zabývá celá řada odborných publikací, např: [9][3]. 
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 Exploze plynu v částečně uzavřeném prostředí – nastává v případech, kdy plyn se 
uvolňuje např. v budově, která je částečně otevřená. Stěny budovy mohou 
nebezpečný přetlak odrazit, odklonit, nasměrovat nebo pohltit.  

  Exploze plynu na otevřeném/volném prostranství – občas nazývané neohraničené 
výbuchy plynu. Tento druh výbuchu by se měl používat opatrně, protože například 
neohraničený výbuch v plynárenském provozu může také zahrnovat částečně 
ohraničené výbuchy plynu například ve sklepních prostorech, komorách, atd., kde 
hořlavý plyn prosáknul. Vysoké přetlaky při explozi plynu na volném prostranství 
mohou být způsobeny například oblastmi, kde se nachází překážky (respektive 
přeplněné zóny). Režim deflagrace může tedy přejít v režim detonace. Pro 
pochopení přechodu mezi detonací a deflagrací je nejprve nutné vysvětlit pojem 
turbulence. 

 

 Turbulence 

Šíření čela plamene při požáru, resp. výbuchu se řídí stejnými principy jako 
proudění vazkých tekutin. 

Laminární proudění je takové proudění, při kterém jsou proudnice rovnoběžné a 
nemísí se. Částice tekutiny se pohybují vedle sebe jako ve vrstvách -„destičkách“ (destička 
= latinsky lamina), které se vzájemně nepromíchávají. Odtud také laminární neboli 
vrstevnaté proudění. Mezi jednotlivými vrstvami se předpokládá existence vnitřního tření a 
platnost vztahu Newtonova zákona viskozity [114].  

Turbulentní proudění je takové proudění vazké tekutiny, při kterém se proudnice 
navzájem promíchávají. Částice kapaliny vykonávají při proudění kromě posouvání 
i složitý vlastní pohyb, který vede ke vzniku vírů (bouřit = lat. turbo - odtud také název 
proudění). Rychlosti jednotlivých částic kapaliny se nepravidelně mění, tzn. částice již 
nemají ve všech místech neměnnou rychlost, proudění tedy není stacionární. 

Trajektorie částic při laminárním a turbulentním proudění je zobrazena na obrázku 
níže. 

 

Obrázek 8  Trajektorie částic při laminárním a turbulentním prouděním [114] 

 

Důležitým parametrem je Reynoldsovo číslo Re je bezrozměrný parametr 
charakterizující, kdy je tok laminární a kdy turbulentní, tento parametr závisí hlavně na 
rychlosti toku u, charakteristickém rozměru geometrie L a kinematické viskozitě υ. 
Reynoldsovo číslo (respektive parametr)  Re je definováno jako  
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Re
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=  

Pro proudění vody v uzavřených profilech (potrubích) mluvíme o laminárním 
proudění jestliže Re < 2320. U otevřených profilů (v otevřených korytech) není možno 
vlivem volné hladiny mluvit o přesně definované hranici pro laminární proudění. 
Turbulentní proudění se naopak zachová, pokud vzniklo pro Re > 4000. V intervalu 2320 
< Re < 4000 je tzv. přechodná oblast mezi laminárním a turbulentním prouděním [114]. 

Na níže uvedeném obrázku je znázorněno jak válec, který je umístěn napříč proudu, 
ovlivňuje tokové pole při různých hodnotách Re. Charakteristickým měřítkem této 
geometrie je průměr válce. Pro nízké hodnoty Re a nízké rychlosti toku je tok kolem válce 
laminární. Při vyšších hodnotách Re se v brázdě za válcem vytváří víry a tok je turbulentní. 

 

Obrázek 9  Válec v příčném proudu při různých hodnotách Reynoldsova čísla [9][114] 

 

Turbulence je velmi důležitá pro rychlost šíření plamene promíchaným oblakem 
plynu. Turbulence svrašťují zónu plamene a zvyšuje difúzi tepla a hmoty a zvyšuje tedy 
rychlost odhořívání. 

Odhad rychlosti šíření plamene výbuchového tlaku při explozi není jednoduchá 
úloha, ani v případě, že jsou známy klíčové parametry jako například velikost hořlavého 
oblaku plynu, koncentrace plynu a místo iniciace. Fenomén urychlování šíření plamene je 
složitý matematický problém. Výsledky odhadů rychlostí šíření plamene jsou velmi citlivé 
na variace specifických parametrů.  

V případě iniciace hořlavého mraku plynu slabým iniciačním zdrojem (například 
jiskrou nebo horkým povrchem) se plamen šíří laminárně.  

Laminární šíření plamene je základní mechanismus propagace molekul tepla 
a hmoty. Tento difúzní proces tepla a hmoty do nespáleného plynu je relativně pomalý. 
Rychlost laminárního šíření plamene závisí na typu hořlavého plynu a na koncentraci 
plynu. Například metan, málo reaktivní plyn, má maximální rychlost hoření 0,4 m.s-1 [18].  

Přechod pomalého nepromíchaného laminárního hoření do intenzivnějšího procesu 
produkujícího tlakovou vlnu je ovlivněn v prvé řadě turbulencí a sekundárně nestabilitami 
hoření. Turbulence je způsobená interakcí s překážkami (respektive vzniká kvůli přeplněné 
zóně). 
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Přeplněná zóna je definována jako oblast, kde je koncentrována řada položek 
zařízení takovým způsobem, že tvoří mnohonásobné překážky (nádoby, potrubí, čerpadla, 
tepelné výměníky, aj.), které způsobují urychlování čela plamene. 

Turbulence s nízkou intenzitou svrašťují reakční povrch čela plamene. Svraštění 
zvětší reakční plochu čela plamene. Se zvýšením intenzity turbulence reakční povrch čela 
plamene ztrácí svůj více či méně hladký laminární charakter a přechází do turbulentního 
hoření. Ve vysoce turbulentní směsi probíhá hoření v rozšířené zóně, ve které jsou 
intenzivně míchány produkty hoření s nezreagovanou směsí. Může být proto dosaženo 
vysokých rychlostí hoření, protože se vytváří velmi velké rozhraní mezi produkty hoření 
a nezreagovanou směsí. 

Mechanizmus popisující vznik turbulencí je popsán v článku v kapitole identifikace 
přeplněných zón. 

 Určení přeplněných zón 

Postup určování přeplněných zón je považován jako konzervativní a je založen na 
principu zvyšování turbulence vlivem překážek, který má za následek zvyšování rychlosti 
čela plamene.  

 
Obrázek 10 Diagram popisující pozitivní zpětnou vazbu způsobující urychlení čela, přeloženo 

[9] [63] 

Na výše uvedeném obrázku (Obrázek 10) je graficky znázorněn mechanizmus 
pozitivní zpětné vazby způsobující urychlení čela plamene při hoření hořlavého mraku 
plynu a oxidačního prostředku, tzn. zvýšení tlaku má za následek expanzi hořící masy 
do prostoru. Vlivem proudění čela plamene kolem překážek vznikají ve směsi turbulentní 
struktury, které mají vliv na zvětšování reakčního povrchu čela plamene. Dle [9] platí 
pravidlo, že čím je větší reakční povrch čela plamene, tím více bude teplo a hmota 
přestupovat mezi nespálenou a spálenou směsí a tím více se urychlí šíření požáru, resp. 
výbuchu. Na rychlosti čela plamene přímo závisí míra tlakových projevů výbuchu [9]. 
Procedura určování přeplněných zón se skládá ze sedmi kroků, které jsou schematicky 
znázorněny na níže uvedených dvou obrázcích 
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Obrázek 11 Schématické znázornění přeplněných zón 

 

     
Obrázek 12 Vlevo: Krok 4- složení přeplněných zón [9] Vpravo: Krok 6 - Jednoduchý box 

a Krok 5 - vícenásobný box  

 

 

Procedura určování přeplněných zón je podrobně popsána v lit. [77] a aplikována 
v publikacích autorky např.: [86][83][87][88][89]. 

Cílem určení přeplněných zón je najít oblasti, kde je zvýšená koncentrace překážek 
a určit jejich hustotu. Dle hustoty překážek, druhu iniciačního zdroje a ohraničenosti 
oblaku lze určit počáteční sílu výbuchu (počáteční přetlak), tzn. vybrat 1 z 10 křivek, na 
kterých je založen například Multi – Energy  koncept, který se používá k odhadu následků 
způsobených explozí plynů [18]. 

Odhad počáteční síly výbuchu lze také provést na základě simulace, 
experimentálních údajů nebo konzervativním odhadem.  
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V následující kapitole 4.1 Současný stav - metody hodnocení analýzy rizik (strana 
32)  jsou uvedeny všechny modely a metody používané pro odhad následků výbuchu na 
území České republiky. Bohužel i dnes se pro odhad následků výbuchů uvažuje 
problematika turbulence (přeplněných zón) jen ojediněle.  

 

3.3 Zhodnocení významných havárií s výbuchem plynné hořlavé směsi 

Havárie z minulosti prokázaly, že výbuch hořlavého mraku plynu (dále jen výbuch 
plynu) v otevřeném prostoru je významný fenomén z hlediska následných škod.  

 Havárie v souvislosti s ukončenou hornickou činností – nízkotlaké úniky 

Informace o událostech souvisejících s výstupem metanu z podzemí v souvislosti 
s ukončenou hornickou činností byly vyhledávány na internetu, v tiskovinách dostupných 
přes knihovnu VŠB-TUO a Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě, v archívu 
Báňské záchranné služby (HBZS, OKD, a.s.), v časopisech Záchranář a konzultacemi 
s odborníky z praxe4: 

 Ing. Zdeněk Pavelek, PhD. - hlavní inženýr HBZS, OKD, a.s.; 

 Václav Smička – vedoucí útvaru výchovy, výcviku a taktiky HBZS, OKD, a.s.; 

 Ing. Karel Fröml – vedoucí odboru plynové prevence OKD, DPB, a.s.; 

 prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. - Vedoucí institutu a ved.odd.větrání a bezpečnosti 
dolů, HGF 

 Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D. - Institutu větrání a bezpečnosti dolů, HGF 

 dr. hab. inţ Jan Drenda prof. nzw. w Pol. Sl – Politechnika Slaska w Gliwicach 

 Jezry Krotki - direktor Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. 

 

Po prostudování materiálů (získaných viz. výše) můžeme konstatovat, že existuje 
mnoho havárií výbuchu metanu ročně a také velký počet menších výbuchů nebo 
skoronehod, které nebyly nikdy hlášeny. 

Největší ohrožení vzniku mimořádné situace z titulu dosud zjištěných výstupů 
metanu hrozí v následujících oblastech bývalého Hrušovského dolu; bývalého 
Jakloveckého dolu; dále nebezpečný stav v Petřvaldu u Karviné a Stará část města Orlová 

Za všechny události lze jmenovat například výbuch finského domku v Ostravě – 
Hrušově (oblast Liščina), který byl způsoben nahromaděním důlních plynů (metanu) 
vystupujících jámovým stvolem starého důlního díla Kutací č.9. K nahromadění důlních 
plynů v kuchyni ve výbušné koncentraci došlo nejspíše výstupem z podsklepení 
dvojdomku. K iniciaci došlo podle postižené osoby při jinak obvyklém zapálení svíčky 
k večerní modlitbě. Výbuch vyrazil jihozápadní část stěny domku (viz. Obrázek 13), těžce 

                                                 
4 Byly vyhledávány pouze havárie z oblasti OKR, z důvodů dostupnosti získaných dat. 
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popálil (30% povrchu těla) devětašedesátiletou obyvatelku, ale na vnitřním vybavení 
domku již nezpůsobil vážnější škodu. Plameny vzniklého požáru byly totiž rychle 
likvidovány. Dřevěná stěna finského domku zjevně působila jako přetlaková pojistka. [44] 
Příčinou náhlého výstupu důlního plynu byl náhlý pokles barometrického tlaku. Tentokrát 
se jednalo o pokles počínající o šesté hodině ráno předcházejícího dne, kdy z 1 030 hPa 
dosáhl během 24 hodin hodnoty 1 009,5 hPa. [44] Nyní je na místě finského domku 
postaveno odplyňovací zařízení. (viz. Obrázek 14) 

 
Obrázek 13 Poškození finského domu na Liščině [Foto: P. Melicher, RBZS Ostrava] 

  
Obrázek 14 Důlní dílo Kutací č.9, místo kde stával finský domek [Foto: P. Melicher, RBZS 

Ostrava] 

 

Druhá závažná havárie nastala v centru 4. největšího města České republiky a to 
v Ostravě. Nebezpečná situace nastala na Frýdlantských mostech, které slouží jako 
komunikační pěší podchod mezi nemocnicí a obchodní zónou a autobusovým centrálním 
nádražím a vlakovým nádražím. Během dne projde tímto místem okolo ticíc lidí. [36] 

V den havárie  4. 5. 1996 dosahovaly koncentrace metanu v podchodu až 6,5% . 
Tato koncentrace se blíží stechiometrické koncentraci, při které je dosahován max. 
výbuchový tlak.  

V průběhu zajišťovacích prací byla vyklizena prodejna drogerie, herna, bar 
a energokanály v podchodech. Frýdlantské mosty jsou vybudovány přímo na ohlubňové 
zátce těžní jámy Šalamoun, kde byly ověřeny netěsnosti a přímá komunikace se stařinami.  
Naštěstí rychlý zásah záchranářů a aktivace bezpečnostních opatření zamezil výbuchu 
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a tedy závažnému poškození na lidském zdraví a majetku. Během vyhlášení havarijního 
stavu byl v Ostravě dopravní kolaps. Bližší informace jsou uvedeny v publikaci autorky 
[56]. 

 Havárie v souvislosti s podzemním skladováním zemního plynu – 
vysokotlaké úniky 

Po prostudování ročních seznamů nehod v literatuře Loss Prevention Bulletin 
IChemE a dalších např. [9][35] [65][66][67][31][12][108] můžeme konstatovat, že existuje 
mnoho vážných havárií výbuchu plynů ročně a také velký počet menších výbuchů nebo 
skoronehod, které nebyly nikdy hlášeny [43]. Při porovnání sta největších havárií, které se 
staly v průběhu let 1957-1986 v petro-chemickém průmyslu vyplývá, že 42% těchto 
havárií bylo způsobeno výbuchem hořlavého mraku plynu a par v otevřeném prostoru, 
neboli neohraničenými výbuchy. Při studii významných havárií výbuchu plynné hořlavé 
směsi a při podrobném rozboru havárií bylo zjištěno, že jednotlivé havárie jsou odlišné 
v síle výbuchu a také rozsahu následných škod na okolí. Z výčtu záznamů havárií můžeme 
konstatovat, že výbuchy plynu v podobných podmínkách mají tendenci se opakovat. 
Z tohoto důvodu je důležité publikovat v odborné literatuře zprávy o vyšetřování havárií a 
přijmout nápravná bezpečnostní opatření. Příkladem nejvážnější havárie výbuchu 
hořlavého plynu a par v otevřeném prostoru je exploze ve městě Flixborough v roce 1974, 
kdy došlo k iniciaci hořlavého plynu v přeplněné zóně. Způsobená exploze a následný 
požár vedl k destrukci továrny a k vážnému poškození okolí [108]. 

 

Mezi nejzávažnější havárie výbuchu hořlavého plynu, které ovlivnily současné 
vědění dle [9] patří: 

 Havárie ve městě Brahegatan v roce 1983, která potvrdila že vodík je velmi 
reaktivní plyn a dokonce výbuch vodíku v otevřeném prostoru může být velmi 
prudký, tzn. může mít velmi ničivé následky. 

 Z havárie ve městě West Vanguard v roce 1985 vyplynulo, že unikající hořlavý 
plyn může být nasáván nebo difundovat do uzavřených prostor skrz ventilační 
šachty. 

 Z havárie ve městě Devnya v roce 1986 vyplynulo, že všechny práce, které nejsou 
nezbytně nutné pro provoz zařízení by měly být odstraněny z blízkosti 
potencionálně nebezpečného zdroje a také že preventivní kontroly zařízení jsou 
klíčovým faktorem pro „bezpečný“ provoz. 

 Po potopení tankerů v letech 1979 a 1981 bylo zjištěno, že při výbuchu plynu může 
dojít k poškození integrity velkých staveb jako je například obří tanker. 

 Z nehody, která se stala v Norsku v roce 1988, je evidentní, že budovy velínu 
v provozech, kde se vyskytují hořlavé plyny, by měly být odolné výbuchu a požáru. 

 Výrazný pokrok v oblasti výbuchu hořlavého plynu v otevřeném prostoru bylo 
dosaženo díky systematickému úsilí a podpoře výzkumu v návaznosti na havárii 
a potopení plošiny Piper Alpha v roce 1988. Jedním z výsledků tohoto výzkumu 
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a vývoje je nástroj modelování exploze FLACS [9] [50].  Z této havárie vyplynulo, 
že výbuchy hořlavých plynů mohou snadno vést k domino efektu a úplné ztrátě 
kontroly. Výbuch plošiny Piper Alpha je zobrazen na obrázku níže (Obrázek 15). 

 

Z havárií z minulosti je patrné, že prevence výbuchů plynu není dostačující. I když 
je frekvence výbuchů plynu nízká, tak následky výbuchu plynu mohou být dramatické. 
Z tohoto důvodu by se také měly provádět analýzy rizik, ve kterých budou v daných 
scénářích odhadnuty pomocí vybraných modelů a metod následky, které umožní 
zdokonalit prevenci. 

  

Obrázek 15 Výbuch plošiny Piper Alpha při těžbě zemního plynu [116]  

 

Všechny zjištěné havárie (pro nízkotlaké i vysokotlaké úniky metanu) uvedeny 
v publikaci autorky: [86][83][84][82][85][90]. 
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4. METODY HODNOCENÍ ANALÝZY RIZIKA METANU UNIKAJÍCÍHO 
Z PODZEMÍ 

Potřeba jednotné terminologie při studiu nauky o nebezpečí je důležitá zejména 
z důvodů nutnosti mezioborového přístupu. Pro kvalitní studium a zvládání všech kroků 
totiž musí spojit síly bezpečnostní inženýři, hasiči, geografové, geologové, technici 
i politici.  

Z kritické literární rešerše vyplynula nejednotnost terminologie i značná 
různorodost dostupných dat. I tato skutečnost vedla ke zvýšení mého zájmu o toto téma. 
V České republice by se měla používat jednotná terminologie, která by byla normovaná, 
například terminologie ČSN EN 31010 [20], která používá termíny a definice z pokynu 
ISO /IEC 73, tento pokyn byl vydán již v únoru 2008. 

Neznalost normované terminologie vyvolává nejasnosti, které mohou vyústit 
ve nevhodně provedenou analýzu rizik. 

V naší i zahraniční literatuře se setkáváme s poměrně širokou škálou termínů 
označujících pojmy používané při managementu rizik. Příčiny terminologické 
nejednotnosti můžeme s největší pravděpodobností nalézt právě v nedostatečné znalosti 
daného oboru i nejasné definici, popisu, obsahu. Odborníci, kteří se věnují tomuto tématu, 
mají pouze dvě možnosti volby. Buď jsou nuceni převzít již existující koncept, který 
ovšem nemusí odpovídat jejich pohledu a potřebám, nebo musí vytvořit koncept vlastní, 
nový. 

V disertační práci je pojem „nebezpečí“ chápáno jako vlastnost látky nebo 
fyzikálního či biologického jevu / děje / faktoru, který působí negativně na cílový systém 
(člověk, životní prostředí, majetek). Nebezpečí je stejné pro celý cílový systém, ale každý 
prvek cílového systému je ohrožen jinak, tzn. „Ohrožení“ je jiné pro člověka, životní 
prostředí a majetek. Například výbušnost je nebezpečná vlastnost metanu a projeví se až 
když je vystavena cílovému systému, kdyby neexistoval cílový systém (pouze teoreticky) 
tak by nebezpečí neexistovalo, protože by nemělo na co působit.  

 Pojem „riziko“ je chápáno jako pravděpodobnost, vzniku negativního působení na 
cílový systém. V případě, že neexistuje cílový systém, je riziko rovno nule.  

 

Z literární rešerše vyplynulo, že se zde vyskytují také nejednotnosti v terminologii 
a obecných postupech, kdy například dílčí kroky procesu managementu rizik bývají 
vydávány za celý proces managementu rizik, např.: 

 analýza rizik [3][120] 

 analýza a hodnocení rizik [22][125][75] 

 analýza a hodnocení nebezpečí [128] 

 management rizik [1] 

 hodnocení rizik [8] 
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Management rizik neboli řízení rizik v oblasti bezpečnostního inženýrství vychází 
z vlastnosti nebezpečných látek. Tyto látky jsou nebezpečné díky svým fyzikálně 
chemickým vlastnostem, například metan je nebezpečný, protože vybuchuje a hoří. Tyto 
nebezpečné vlastnosti jsou definovány v zákoně č. 59/2006Sb. [123] 

Celý proces řízení rizik neboli managementu rizik se skládá z  vědeckého 
a politického hodnocení. Vědecké hodnocení zahrnuje proces identifikace nebezpečí, volbu 
scénářů, provedení analýzy rizik, část hodnocení rizik a návrh bezpečnostních opatření.  
Na politickém hodnocení závisí druhá část hodnocení rizik, stanovení cílů, realizace 
bezpečnostních opatření, zhodnocení dodatečných rizik vyplývajících z nových 
bezpečnostních opatření a zbytkových rizik. Obrázek 16 znázorňuje schéma procesu řízení 
rizik neboli managementu rizik, který se skládá z několika kroků, je to řetězec na sebe 
navazujících článků. Pokud jeden článek chybí, celý proces řízení rizik bude nefunkční. 

 
Obrázek 16 Schéma procesu řízení rizik      Zdroj [upraveno Danihelka] 

 

Celá disertační práce se zabývá pouze částí procesu managementu rizik, protože 
celý proces není možno v práci obsáhnout. Disertační práce se tedy zabývá těmito kroky: 
sběr dat; identifikace nebezpečí; volba scénáře a analýza s následným hodnocením rizik. 

 

4.1 Současný stav - metody hodnocení analýzy rizik  

V současné době je při hodnocení rizik celých areálů průmyslových podniků nebo 
přírodních celků prosazován nový přístup [8][18][35], kdy je nejprve proveden výběr 
závažných zdrojů rizik a až v druhé fázi detailní kvantitativní hodnocení rizik (QRA) takto 
vybraných nejzávažnějších zdrojů rizik (nejznámější je metoda výběru podle CPR 18E - 
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Purple Book [35]). Je potřeba poznamenat, že doposud neexistuje jedinečná metoda pro 
realizaci celé analýzy rizik, v praxi je nezbytné kombinovat několik metod. 

Pro účely hodnocení rizik v rámci vypracování bezpečnostních dokumentací 
v kontextu SEVESO direktivy je však vhodnější metody rozdělit dle jejich účelu 
použitelnosti pro jednotlivé kroky procesu analýzy a hodnocení rizik [96] a to na: 

 metody pro výběr zdrojů rizika závažné havárie – např.: IAEA-TEC-DOC 727; 
DOW´S F&EI; DOW´S CEI; 

 metody pro identifikaci nebezpečí– např.: HAZOP;  FMEA; FTA; WHAT IF; 

 metody pro sestavení a odhad pravděpodobnosti havarijních scénářů– např.: ETA; 
FTA; 

 metody pro odhad následků – např.: ALOHA; EFFECT; ROZEX; 

 další metody 

metody pro určení spolehlivosti lidského faktoru 

metody pro určení možnosti vzniku domino efektu 

metody pro hodnocení dopadů na životní prostředí 

 

 

a) Přehled metod a modelů používaných v rámci prevence závažných havárií 

Tento přehled koresponduje s problematikou úniku metanu z podzemních prostor 
v souvislosti s podzemním skladováním zemního plynu, tedy vysokotlaký únik. 
Po prostudování bezpečnostní dokumentace všech podniků nacházejících se na území 
České republiky, které spadají pod zákon o PZH [125] bylo zjištěno, že ve většině 
bezpečnostních zpráv a programů jsou metody a modely hodnocení následků výbuchu 
používány bez pochopení. V některé bezpečnostní dokumentaci jsou použity pouze 
výsledky tlakových účinků bez odkazu na použitou literaturu a téměř ve čtvrtině 
dokumentace je používána stále metoda IAEA-TECDOC-727. Přehled metod a modelů 
používaných pro odhad následků výbuchu hořlavé plynné směsi v ČR v rámci analýzy 
a hodnocení rizik závažných havárií dle zákona č. 59/2006Sb. o PZH [125] je uveden 
viz obrázek níže.  
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Obrázek 17 Přehled metod a modelů používaných v rámci PZH 

 

Je třeba poznamenat, že například pro oblast územního plánování není vhodná ani 
jedna z výše jmenovaných metod. Pro tyto potřeby jsou ve světě používány programy 
simulující proces urychlovaného hoření v trojrozměrném prostoru. Příkladem může být 
program AutoReaGas, FLACS atd. Bližší informace o metodách a modelech jsou uvedeny 
v literatuře [9] [16] [18][32][34][50][52][78]. 

b) Přehled metod a modelů používaných v rámci hodnocení rizik území 

Přehled těchto metod je určen pro kritickou literární rešerši hodnocení nízkotlakých 
úniků. Níže v textu je popsána metoda hodnocení území, která byla speciálně vyvinuta pro 
hodnocení území a ne pro hodnocení průmyslových rizik. Jedná se o softwarový nástroj 
SFERA [59], který je dle manuálu vhodný pro problematiku hodnocení území v souvislosti 
s ukončenou hornickou činností, tedy v souvislosti s únikem metanu z uměle vytvořených 
podzemních prostor. Mezi další metody používané pro tyto účely je například SWOT 
analýza; analýzy souvztažnosti; metoda HVE [7] a další. Z důvodu omezeného počtu stran 
bude dále v textu popsán pouze software SFERA, protože je z uvedených metod 
nejvhodnější pro řešenou problematiku.  

Z manuálů softwaru SFERA [59] vyplývá, program SFERA je nový softwarový 
nástroj vyvinutý speciálně pro analýzu rizika územních a objektových havarijních plánů. 
Myšlenkově navazuje na známé analytické metody ve snaze se co nejvíce přiblížit filozofii 
myšlení krizových manažerů při zvažování možných hrozeb v analyzovaném systému. 
Důraz je položen na rychlost a jednoduchost práce na jedné straně a přehlednost a stručnost 
interpretace výstupů na straně druhé. Za samozřejmost je považována týmová práce 
a možnost verifikace výstupů s ostatními analytickými metodami. Program SFERA je 
explicitně určen pro analytické účely, avšak lze jej s výhodou využít pro rychlé kriteriální 
rozhodování, kdy manažer nepracuje s pravděpodobností a velkým množstvím rizik. 
Program lze obecně využít i k prostému uspořádání prvků technických systémů, u kterých 
potřebujeme sestavit strom souvislostí definovaných prvků. Od podobných systémů se 
program SFERA liší svou schopností řešit problematiku neviditelných cyklických vztahů 
uvnitř analyzované struktury. V principu umožňuje tvorbu kontingenční tabulky, 
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matematické operace třídící data v definovaných souvislostech pod diagonálu, formální 
editaci dat a jejich zápis do databáze analytických závěrů, návrh a zapracování 
hodnotových kritérií do výpočtů, výpočet zranitelností jednotlivých rizik s ohledem na 
časové parametry, export vypočítaných dat do Excelu, html stránek nebo do Wordu 
a zobrazení výsledků do vývojového stromu nebo orientačního grafu.[59] 

Z podrobnějšího prostudování ale bohužel vyplývá, že tento nástroj pracuje na 
principu matice rizik a vzájemném porovnávání rizik mezi sebou. Výsledkem je jakési 
uspořádání rizik od nejzávažnějšího po nejméně závažné. Závažnost je posuzována dle 
ručně zadávané pravděpodobnosti a posouzení, které riziko ovlivní nejvíce jiná rizika.  

Pro problematiku disertační práce je tato metoda tudíž nevyhovující. Z tohoto 
důvodu je dále v textu popisována systematická komplexní metoda MOSAR, která je 
variabilní pro různé druhy použití. 

 

4.2 Metoda MOSAR 

MOSAR (Méthode Organisé et Systémique d´Analyse des Risques) „Organizovaná 
systémová metoda analýzy rizik“ je francouzská metoda vhodná pro analýzu rizik 
[100][101]. Nejprve byla metoda používána v jaderném průmyslu a později byla 
aplikována v různých průmyslových společnostech Francie a dále byla postupně 
zdokonalována. Jedná se o komplexní metodu, která systematicky studuje počáteční 
události potenciálních nehod a jejich možné následky, které mohou postihnout 
zaměstnance, obyvatelstvo, životní prostředí nebo majetek. Smyslem této metody je 
systematicky zvážit možné přenosy nebezpečí. 

Metoda obsahuje tyto obecné kroky: identifikace rizik, hodnocení rizik, navržení 
cílů, definování prostředků prevence a řízení rizika. K provedení jednotlivých kroků 
metody MOSAR jsou využívány různé dílčí metody a nástroje. Vybrané metody jsou 
uvedeny v lit. [1][8][15][16][18][35][22][34][128] a v kapitole 4.1. 

Metoda MOSAR je složena ze dvou částí. Modul A (Obrázek 18) hodnotí rizika 
vyplývající z vnějších vlivů působících na systém (tzv. makroskopický pohled) a modul 
B (Obrázek 19 na straně 37) hodnotí rizika vyplývající z dysfunkcí samotného systému 
(tzv. mikroskopický pohled).  

Metoda MOSAR používá pro hodnocení slovní spojení „posuzovaný systém“. 
Slovo systém je přejato z řečtiny a ve zcela obecném pojetí vyjadřuje uspořádání 
rozmanitých předmětů, tedy množinu prvků. Historicky se systémem obdobně rozumělo 
seskupení a sjednocení. Systém je soubor prvků s určitými vlastnostmi a funkcemi 
charakterizovaný svou strukturou, vnitřními a vnějšími vazbami. Systémy mohou být 
přírodní, antropogenní tvořené lidmi, např. technické, zemědělské, sociální atd.) a smíšené 
(mají prvky plně determinované přírodou i prvky tvořené lidmi). 

Prvky systémů mohou být hmotné (lidé, stroje, organizace), nehmotné (myšlenky, 
know-how, procesní normy, zákony) nebo  kombinované (např. informační, zdravotní, 
technické, technologické atd.). 
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U všech systémů existuje účelovost a funkčnost a to svým způsobem i u systémů 
přírodních. Aktivní přístup akcentuje účelovost a funkčnost u systémů antropogenních 
a smíšených. 

 

 

Obrázek 18  Postup analýzy rizik metodou MOSAR- Modul A [67] 

 

 



37 

 

 

Obrázek 19 Postup analýzy systému metodou MOSAR-Modul B-2. Iterace [67] 

 

 

Z důvodu omezení počtu stran této práce je popis metody MOSAR a její jednotlivé 
kroky jsou uvedeny v příloze na straně 167 disertační práce. 

 Aplikace této metody na problematiku úniku metanu je popsána v kapitole 8 a to 
na straně 42. Na straně 44 je aplikována metoda MOSAR na nízkotlaký únik, na straně 65 
pro vysokotlaký únik – nadzemní část technologie a na straně 68 pro vysokotlaký únik – 
vtláčecí sondy.  
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5. ZHODNOCENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 

Z literární rešerše vyplynulo, že havárie v minulosti prokázaly, že výbuch metanu 
unikající z podzemních prostor je závažný problém, na který doposud neexistuje hodnotící 
metoda. 
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6. CÍLE PRÁCE  

Cílem disertační práce je vytvořit nástroj pro hodnocení bezpečnostních rizik 
souvisejících s únikem metanu z podzemních prostor v souvislosti s ukončenou hornickou 
činností a v souvislosti s podzemním skladováním zemního plynu. Tento nástroj dále 
aplikovat s praktickým využitím. 

Hodnocení bezpečnostních rizik by mělo být využito v praxi (pro nadnárodní 
společnosti NAFTA a.s. a POZAGAS a.s.). Zásadní význam mají konzultace s Českým 
báňským úřadem, protože v průběhu řešení práce bude projednávána možnost využití 
výsledků Českým báňským úřadem pro přípravu jeho metodického pokynu.  

Cílem této disertační práce je také vytvořit ucelený teoretický přehled o dané 
problematice. 
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7. KONCEPČNÍ A METODICKÉ PŘÍSTUPY 

a) Sběr dat 

Prvním krokem řešení byl sběr dat událostí souvisejících s únikem metanu 
z podzemních prostor, protože studium proběhlých událostí má zásadní význam při hledání 
významných a plausibilních scénářů, neboť scénář, který jednou proběhl, se dříve nebo 
později bude opakovat, jestliže není odstraněna některá z primárních příčin nebo jestliže 
není do průběhu tohoto scénáře zařazena dostatečně účinná bariéra.  

Dalším krokem byl sběr informací o používaných metodách analýzy a hodnocení 
rizik. 

b) Rešerše 

Kritická literární rešerše byla zaměřena na událostí souvisejících s únikem metanu 
z podzemních prostor. Dalším krokem byla rešerše dosud navržených metod a zobecnění 
získaných dat. 

c) Analýza 

Dalším krokem práce byla analýza přenosů a vazeb ovlivňujících rozvoj 
nežádoucích událostí spojených s únikem metanu z podzemních prostor a vytvoření 
integrovaného souboru scénářů ve formě vazeb mezi jednotlivými subsystémy. Výsledkem 
analýzy není jediná metoda, která pokrývá celý problém, ale jsou to dvě metody 
s odlišnostmi (pro vysokotlaký a nízkotlaký únik).  

d)  Kvantifikace 

Multikriteriální analýzy využívající konzultace s odborníky z oboru (např. 
s Technickou univerzitou Košice - Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; 
OKD,DPB a.s.; HBZS, a.s.; Českým báňským úřadem Praha; HZS MSK; Institut 
hornického inženýrství a bezpečnosti z Hornicko-geologické fakulty) pro přiřazení vah 
indexů (při hodnocení subsystémů) v pomocném softwarovém nástroji metody analýzy 
bezpečnostních rizik souvisejících s výstupem metanu ze starých důlních děl. 

e) Syntéza 

Syntéza dílčích výsledků do finální metody analýzy bezpečnostních rizik 
související s výstupem metanu z podzemních prostor a testování metod na případových 
studiích.  

f)  Použité metody a přístupy 

V práci byly využity znalosti z francouzské metody MOSAR [101][100] 
a metodologie ARAMIS [74]. Metoda MOSAR [101][100] využívá systémový 
a systematický komplexní přístup k vypracování analýzy rizik. Mezi základní myšlenky 
této metody bezpochyby patří prověření možných druhů nebezpečí a to systematickým 
postupem. Smyslem této metody je systematicky zvážit možné přenosy nebezpečí mezi 
jeho zdroje a zasaženými cíli.  
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Při řešení projektu ARAMIS [74] (EVG1 – CT – 2001 – 00036) pod vedením 
francouzského „Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques“ a také za 
účasti VŠB- Technické univerzity Ostrava vznikla metodologie ARAMIS. Tato 
metodologie je založena především na splnění následujících atributů: využití osvědčených 
postupů pro určení potenciálních nebezpečných událostí vyplývajících z průmyslových 
činností a odhad jejich pravděpodobnosti; využití ověřených nebo nejlepších možných 
metod výpočtu účinků toxických úniků, požáru, exploze a dopadů na životní prostředí; 
dosažení shody výstupů tak, aby při posuzování obdobných činností či zařízení 
nedocházelo k výrazné rozdílnosti výsledků; atd.  

Dále práce vychází z postupů ČSN ISO 31 000 [49] a ČSN EN 31010 [20].  

 

g) Statistické zpracování dat 

V disertační práci byly využity vybrané metody zpracování statických dat. 
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 PRAKTICKÁ ČÁST 

8. APLIKACE METODY MOSAR 

Z teoretické části disertační práce vyplynulo, že pro problematiku úniku metanu 
z podzemních prostor je za současného stavu vědní disciplíny vhodná francouzská metoda 
MOSAR (Méthode Organisé et Systémique d´Analyse des Risques) „Organizovaná 
systémová metoda analýzy rizik“ [100][101]. 

Dále v textu je tato metoda aplikována na problematiku úniku metanu a to jak pro 
vysokotlaké tak pro nízkotlaké úniky. 

 

V kapitole 8.1 (od strany 44) je metoda MOSAR aplikována na problematiku 
nízkotlakých úniků. Z bližšího řešení tohoto problému vyplynulo, že je dostačující použít 
pouze makroskopický pohled - MODUL A metody MOSAR a není potřeba se zabývat 
mikroskopickým pohledem – MODULEM B.  

Z důvodu omezení počtu stran disertační práce je uvedena pouze certifikovaná 
metodika „Systematická metoda analýzy bezpečnostních rizik souvisejících s výstupem 
metanu z podzemí“ v souvislosti s ukončenou hornickou činností, která je založena na 
MODULU A na (makroskopickém pohledu) metody MOSAR. Tato metoda je sice 
komplexní, ale ve své obsáhlosti se v ní čtenář ztrácí. Z tohoto důvodu bylo v metodě 
MOSAR využito jednoduchosti indexových metod a náročnosti a preciznosti francouzské 
metody MOSAR. 

Metoda MOSAR je totiž systémový a systematický komplexní přístup 
k vypracování analýzy rizik. Mezi základní myšlenky bezpochyby patří prověření 
možných druhů nebezpečí a to systematickým postupem. Smyslem této metody je 
systematicky zvážit možné přenosy nebezpečí mezi jeho zdroje a zasaženými cíly.  

Indexová metoda je metodické, krok za krokem realizované, ocenění reálného 
nebezpečí. Způsob semikvantitativního posuzování použité při analýze využívá 
historických údajů z proběhlých událostí spojených s únikem metanu a analytických 
přístupů (rozbor co by se mohlo stát a co se stalo). 

Obrázek 20  znázorňuje spojení metody MOSAR s jednoduchostí indexových 
metod, toto spojení využívá metodika pro nízkotlaké úniky 
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Obrázek 20 Spojení analýzy MOSAR a indexové metody 

 

Bližší informace o aplikaci MOSAR na problematiku nízkotlakých úniků jsou 
uvedeny v těchto publikacích autorky: [17][56][80][81][84][82][85][90]. Jak bylo uvedeno 
níže, v kapitole 8.1 je uvedena certifikovaná metodika, která hodnotí problematiku 
nízkotlakých úniků a využívá makroskopického pohledu, tj. MODULU A, metody 
MOSAR. Případová studie na tuto problematiku je uvedena v kapitole 9.1 na straně 70. 

 

U problematiky vysokotlakých úniků již makroskopický pohled – MODUL A 
nedostačoval, proto byla potřeba vytvořit i mikroskopický pohled MODUL B metody 
MOSAR. Z důvodu omezeného počtu stran se mikroskopický pohled promítá 
v případových studiích, které byly realizovány pro praxi a řada z navržených 
bezpečnostních opatření je již aplikována. Případové studie, obsahující mikroskopický 
pohled metody MOSAR jsou uvedeny v kapitole 9.2 (od strany 76) a v kapitole 9.3. (od 
strany 118) Makroskopický pohled metody MOSAR pro vysokotlaké úniky je uveden 
v kapitole 8.2. (od strany 65) 

Bližší informace o informacích důležitých pro aplikaci MOSAR při řešení na 
problematiky vysokotlakých úniků jsou uvedeny v těchto publikacích autorky: [83][85] 
[86][87][88][89] [91].  

 

 

 

Označení subsystému Název subsystému Index
SS1 Geologický masiv s obsahem CH4 a voda v podzemí

SS2 Podzemní prostory vyplněné důlní atmosférou
SS3 Atmosféra na povrchu Země Index okamžitého ohrožení

SS4 Stavby na povrchu Země a aktivity v nich
SS5 Lidská společnost a životní prostředí
SS6 Bezpečnostní opatření Index modifikace

Index nebezpečí

Index zranitelnosti

MOSAR                                                                INDEXOVÉ METODY 
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8.1 Nízkotlaký únik 

a) Základní informace 

 „Systematická metoda analýzy bezpečnostních rizik souvisejících s výstupem 
metanu z podzemí“ byla certifikována dne 15.5.2011 Českým báňských úřadem v Praze 
a je vedena po evidenčním číslem 15517/2011.  

Autoři této metodiky jsou: Ing. Eva Beňová (rozená Mikulová); prof. Ing. Pavel 
Prokop, CSc.; prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.; Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.  

Uvedená metodika byla zpracována v rámci úspěšného řešení projektů GAČR 
č. 105/09/0275 a projektu MŠMT OPVaVpI č. CZ.1.05/2.1.00/01.0036. 

Metodika má 19 stran, první strana je úvodní, dále následuje obsah a na závěr je 
uvedena použitá literatura. Zbývající strany jsou uvedeny v následujícím textu 
chronologicky jako v certifikované metodice. Literatura potřebná k sepsání certifikované 
metodiky je uvedena společně s použitou literaturou disertační práce.  

b) Motivace 

Při karbonizaci uhlí dochází k vytváření metanu, který může být následnou těžbou 
uvolňován [106]. V činných dolech je tento plyn důkladně odvětráván a jeho koncentrace 
se pečlivě sledují [113]. Nyní je většina dolů uzavřena, což vede ke vzniku jiného typu 
rizik souvisejících s výskytem metanu. 

Metano-vzdušná směs může být v závislosti na obsahu metanu a inertních plynů 
hořlavá nebo výbušná nebo nehořlavá a nevýbušná [83]. 

Prostory, ve kterých se tato potenciálně nebezpečná atmosféra nachází, jsou 
propojeny s povrchem důlními díly a geologickými poruchami [57][126]. Každé toto dílo, 
které propojuje plynující prostory s atmosférou, je svým způsobem nebezpečné pro 
obyvatelstvo a jeho majetek [90]. 

Havárie z minulosti prokázaly, že výstup metanu na povrch z podzemí je významný 
fenomén z hlediska ohrožení obyvatelstva, majetku a kritické infrastruktury [55] [98] 

Dle lit. [85] můžeme konstatovat, že existuje mnoho havárií spojených s únikem 
metanu z podzemí.  

Jako nástroj při řešení tohoto problému byla vyvinuta tato metodika. 

 

c) Základní informace o metodice 

Metodika analýzy bezpečnostních rizik souvisejících s výstupem metanu 
z podzemí: 

 je navrhnuta s cílem umožnit řídit rizika, tzn. s cílem umožnit snížit 
pravděpodobnost vzniku mimořádných událostí souvisejících s výstupem metanu 
z podzemí a/nebo umožnit snížit dopady mimořádných událostí souvisejících 
s výstupem metanu z podzemí; 
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 je nástroj pro zhodnocení míry ohrožení únikem metanu z podzemí v oblastech 
s ukončenou hornickou činností; 

 je použitelná pro hodnocení rizik v uzavřených nebo polozavřených prostorách, 
nehodnotí riziko vzniku požáru a výbuchu na otevřeném prostranství – dle výpočtů 
v lit. [90] je pravděpodobnost takovéto události zanedbatelná; 

 zhodnotí míru ohrožení výbuchem metanu a požárem metanu typu flash-fire 
(nebere v potaz udušení lidí, protože se nepředpokládá dosažení koncentrace nad 65 
obj.% ); 

 je časově nenáročná, stačí odpovědět na soubor předem nadefinovaných otázek, 
které jsou ve formě elektronických karet a výsledek porovnat v grafu, vše je 
přehledně zpracováno ve formátu Microsoft Excel; 

 kombinuje jednoduchost indexových metod a preciznost francouzské metody 
MOSAR [100][101]; 

 pro lepší srozumitelnost a možnost odděleného řešení problémů je složena ze 
4 indexů  

o index nebezpečí – nabývá hodnot od 0 do 10;  

o index okamžitého ohrožení – nabývá hodnot od 0 do 13;  

o index zranitelnosti – nabývá hodnot od 0 do 11;  

o index modifikace – nabývá hodnot od -4 do 0; 

o celkový index, který získáme součtem všech indexů nabývá hodnot od 0 do 
34; 

 indexy se skládají ze souboru otázek,  které jsou sestaveny tak, aby se na ně dalo 
odpovědět „ano“, „ne“, „nevím“, dle typu odpovědi se přiřadí číselný index, po 
zodpovědění všech otázek se dle vzorce určí výsledný celkový index, tento celkový 
index se porovná s grafem a určí se  míra ohrožení; 

 je díky aktivní softwarové podpoře ve formátu Microsoft Excel flexibilní 
a  otevřená, tedy umožňuje přidávat nová bezpečnostní opatření, popřípadě je 
modifikovat podle aktuálních nabídek; 

 může sloužit jako podklad pro rozhodování např. při doporučení k územnímu 
plánování a doporučení jaká opatření jsou adekvátní ke konkrétnímu místu ve 
stavebnictví, tzn. preventivní stavební opatření například při výstavbě nové 
kanalizace; 

 výsledek je určen pro: pro informovanost obyvatelstva, pro případné změny 
v územní plánování, k doporučení  stavebním úpravám nových a starých budov, 
k doporučení pro monitoring,  k doporučení pro varování, k doporučení pro návrh 
umístění bezpečnostních opatření; 
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 může sloužit jako rozhodovací pomocný nástroj pro: orgány krizového řízení, 
správce území, správce dolu, tedy nejen pro dlouhodobé, ale i pro okamžité 
rozhodování. 

 

d) Seznam potřebných dat 

Pro účely této metodiky je zapotřebí pouze „Mapa ohrožení úniku metanu”, která 
bývá součásti Krizových plánů kraje. Například mapa ohrožení úniku metanu v Ostravsko-
karvinském revíru je součásti [103]. Dále je potřeba použít informace o posuzovaném 
místě, tzn. informace o uzavřených a polozavřených prostorách. 

e) Základ metodiky 

Cílem metodiky je zjistit, zda v posuzovaném systému hrozí nebezpečí, které 
vyplývá z úniku metanu z podzemních prostor. Schéma zobrazující postup při vytváření 
této metodiky je popsán viz Obrázek 21. 
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Obrázek 21  Postup metodiky 

 KROK 1: Vybrání posuzovaného systému 

Posuzovaný systém je soubor prvků s určitými vlastnostmi a funkcemi 
charakterizovaný strukturou, vnitřními vazbami a vnějšími vazbami [100][101]. Pro účely 
této metodiky je „posuzovaný systém“ oblast, tedy revír, kde hodnotíme posuzované 
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Označení subsystému Název subsystému
SS1 Geologický masiv s obsahem CH4 a voda v podzemí

SS2 Podzemní prostory vyplněné důlní atmosférou
SS3 Atmosféra na povrchu Země (únik CH4 do volného prostranství)

SS4 Stavby na povrchu Země (únik CH4 do uzavřeného prostoru) a aktivity v nich

SS5 Lidská společnost a životní prostředí
SS6 Bezpečnostní opatření

místo, tedy zavřený nebo polozavřený prostor. Posuzovaný systém je ohraničen zespod 
ložiskem černého uhlí, kde už v minulosti začala těžba,  z horní strany hranicí mezní vrstvy 
atmosféry a z bočních stran revírem. 

 KROK 2: Rozdělení systému na subsystémy 

Posuzovaný systém je dále dělen na jednotlivé „subsystémy“, tzn. je rozdělen na 
homogenní části. Subsystémy rozdělují posuzovaný systém funkčně a prostorově.  Tabulka 
2 znázorňuje označení subsystému a jejich názvy. 

Tabulka 2  Rozdělení subsystémů 

 

První subsystém, označený jako SS1, je složen z geologického masivu, který 
obsahuje dostatečné množství metanu. Množství metanu ohrožujícího lidskou činnost 
v dole a okolí, nezávisí jen na množství uhlí a stupni jeho prouhelnění, ale také na 
vlastnostech okolního horninového masívu a pokryvných vrstev. V místech, kde uhlonosné 
vrstvy pronikají až na povrch nebo jsou pokryty propustnými horninami, je uhlonosný 
útvar bez plynů nebo je na ně velmi chudý, naopak tam, kde plyn nemohl uniknout, jsou 
uhelné sloje i okolí na metan bohaté. 

Subsystém SS1 zahrnuje geologický masiv s dostatečným obsahem CH4 
a veškerou vodu v podzemí a to vodu vázanou i volnou, tzn. veškeré prostory zaplněny 
vodou. Nedílnou součástí tohoto subsystému je i báňský prach. Subsystém SS1 představuje 
zdroj metanu a slouží k nasycení subsystému SS2. 

Do subsystému SS2 patří veškeré podzemní prostory vyplněné důlními plyny, 
například štoly, jámy, větrací systémy, důlní chodby a ostatní důlní prostory vyplněné 
důlními plyny. U důlních prostor s odlišnými vlastnostmi je jiný hydraulický odpor, který 
brzdí výstup metanu na povrch. Kanály, sklepní prostory a ostatní podzemní prostory, 
které vznikly nezávisle na důlní činnosti, jsou zařazeny do SS5. Subsystém SS2 slouží jako 
jakýsi zásobník metanu a je také přenašečem ohrožení do SS3. 

Subsystém označený jako SS3, je tvořen atmosférou na povrchu Země. Atmosféra 
uvnitř budov je součástí SS5. Tento subsystém je shora ohraničen mezní vrstvou atmosféry 
a z dolní strany je ohraničen zemským povrchem. Subsystém SS3 může sousedit se 
subsystémem SS1 (karbonská okna) a v případě existence vyústění štol na povrch sousedí 
SS3 také se subsystémem SS2. Subsystém označený jako SS3, který je tvořen atmosférou 
na povrchu Země, vždy sousedí se subsystémy SS4, SS5 a SS6. Sousedící subsystémy se 
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navzájem ovlivňují a mohou přes sebe přenášet riziko, související s výstupem metanu 
z podzemí.  

Do subsystému SS4, skládajícího se ze staveb na povrchu Země nebo staveb 
nesouvisejících s hornickou činností, tzn. sklepní prostory, kanalizace, kolektory, skladiště, 
apod. zařazujeme také aktivity v budovách, tzn. ventilátory v budovách, otevírání/zavírání 
oken v budovách, atd. V subsystému SS4 předpokládáme únik metanu do uzavřeného 
prostoru, nebo částečně uzavřeného prostoru. Jeskyně, které mohou být definovány  jako 
uzavřený nebo částečně uzavřený prostor do tohoto systému nebyly zařazeny, protože se 
v posuzovaném systému nevyskytují. Subsystém SS4 představuje tedy vlastní místo 
ohrožení. 

Subsystém SS5 je složen z lidí, zvířat, životního prostředí, ale také z prvků kritické 
infrastruktury a z technosféry (angl. anthroposphere = lidmi využívaná část biosféry). 
Příbuzný pojem antropocenóza je nejčastěji používán pro lidmi vytvořené umělé 
prostředí).  

Mezi základní prvky kritické infrastruktury patří dle [64] energetika, vodní 
hospodářství, potravinářství a zemědělství, zdravotní péče, doprava, komunikační 
a informační systémy, bankovní a finanční sektor, nouzové služby a veřejná správa.  

Obrázek 22 znázorňuje složení posuzovaného systému, který je tvořen jednotlivými 
subsystémy. Iniciační událost, která vyvolala uvolňování metanu z SS1 byla hornická 
činnost. Uvolněný metan ze SS1 (geologického masivu nebo z podzemní vody) se může 
uvolnit do SS2 (podzemních prostor) nebo do SS3 (atmosféry na povrchu) v případě 
existence karbonových oken. Subsystém SS3 je prostor, kterým se přenáší nebezpečí na 
SS4 a SS5. Subsystém SS6 by mělo ochránit SS4 a SS5 nebo zamezit přenosu SS3. 

 
Obrázek 22   Znázornění posuzovaného systému, který je složen ze subsystémů 

 

Důlní metan ze subsystému SS2 (podzemní prostory)se může uvolňovat do SS3 
(atmosféry na povrchu) nebo do SS4 (lidé, životní prostředí, společnost). Metan se také 
z SS3 může například přes kanalizace dostat do SS5 (budovy a aktivity v nich). Přes SS5 
může metan putovat i několik kilometrů a ohrozit vzdálenější místa, respektive objekty. 
Metan se může pohybovat v podzemních prostorech, které nemají nic společného 
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s hornickou činností a jsou součástí subsystému SS5, jsou to například tunely, kanalizace, 
kolektory, atd.   

Výše zmíněné subsystémy se vzájemně mezi sebou ovlivňují nebo přes sebe něco 
přenášejí (metan, iniciaci, pokles barometrického tlaku). 

 KROK 3: Vytvoření black-boxů a vazeb mezi nimi 

Nejprve byly subsystémy charakterizovány podrobně iniciačními událostmi 
a efekty na okolí, tzn., vytvořily Black-boxy. Jsou to „černé skříňky“, u kterých 
nehodnotíme co se děje uvnitř. (Obrázek 23) Poté byly určeny vzájemné vazby, které 
probíhají uvnitř black-boxů. 

 
Obrázek 23  Znázornění vstupů a výstupu do Black-boxů 

 

Iniciační události jsou spojeny s tokem hmoty, přenosem energie nebo tokem 
informací. Například u subsystému SS1 je jako iniciační událost uvedená změna hladiny 
podzemní vody, která je typickým představitelem toku hmoty. Lidská činnost u stejného 
subsystému, tzn. u SS1, je způsobena přenosem energie. Charakteristický pohyb informace 
je například uveden u posledního subsystému SS1 jako iniciační událost vyvolána 
varováním nebo vyrozuměním. 

Obrázek 24 znázorňuje vzor black boxu, který se stal ze subsystému SS1 (vlevo) 
a  efekty na prostředí vyvolané iniciačními událostmi a jejich vzájemné vazby, které jsou 

zvýrazněny žlutou barvou (vpravo).  

 

Obrázek 24  Vlevo: black box ze subsystému SS1; Vpravo: vazby, které vyvolají iniciační 
události a které působí na okolí v SS1 
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 KROK 4: Vytvoření 4 indexů 

Abychom dokázali ohodnotit jednotlivé subsystémy (včetně jejich vlastností), 
vytvořili jsme 4 indexy.  

Tabulka 3 znázorňuje označení subsystémů a složení indexů. Obrázek 25 popisuje 
schematicky black boxy, které se staly z jednotlivých subsystémů, a graficky znázorňuje 
dělení do 4 indexů. 

Tabulka 3 Znázornění indexů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení subsystému Název subsystému Index
SS1 Geologický masiv s obsahem CH4 a voda v podzemí

SS2 Podzemní prostory vyplněné důlní atmosférou
SS3 Atmosféra na povrchu Země Index okamžitého ohrožení

SS4 Stavby na povrchu Země a aktivity v nich
SS5 Lidská společnost a životní prostředí
SS6 Bezpečnostní opatření Index modifikace

Index nebezpečí

Index zranitelnosti
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Obrázek 25 Vzor znázornění posuzovaných indexů, které jsou složeny ze subsystémů 
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Metan je stále přítomen, ale aby ohrozil lidi, majetek a životní prostředí, musí se 
rychle dostat na povrch (například při poklesu barometrického tlaku o 20 hPa/24 hod) 
[98][127], dále se musí někde nahromadit (v uzavřených či polozavřených prostorách) 
a nakonec musí být metano-vzdušná směs iniciována. V této metodice jsou hodnoceny 
parametry, které se v čase neměnní (například metan v geologickém masivu), tak 
i parametry, které se v čase drasticky mění (například atmosférické podmínky). 
V posuzovaném revíru se nacházejí různé typy uzavřených či polozavřených prostor, které 
jsou různě ohroženy, existují různé prostředky, jak ochránit tyto prostory, jak je 
modifikovat. Z tohoto důvodu byly vytvořeny 4 indexy. 

 

 Index nebezpečí (nabývá hodnot 0 do 10) 

Tento index je permanentní5, dominantní a je také zdroj rizika. Kdyby tento index 
byl roven 0, tzn., že neexistuje zdroj metanu, poté další analýzy nemají smysl.  Tato 
situace, pak může nastat, když se námi navrhnutá metodika bude aplikovat na místa, kde 
nehrozí únik metanu z podzemí, tzn. na místa, kde se v podzemí nenachází geologický 
masiv s dostatečným množstvím metanu.  

Tento index kvantifikuje šanci, jak se metan dostane od svého zdroje k ohrožení 
staveb, protože tento parametr se mění v čase je tento index okamžitý.  

 

 Index okamžitého ohrožení (nabývá hodnot 0 do 13) 

Tento index je okamžitý, oproti indexu nebezpečí, který je permanentní, ale je 
proměnný, tzn., reflektuje okamžité podmínky. Tento index hodnotí tedy okamžité 
nebezpečí, tzn. okamžitý účinek v čase. Iniciátorem okamžitého nebezpečí může být 
prudká změna barometrického tlaku, přičemž za prudký pokles je považována jeho změna 
20 hPa/24 hod. [98][127]. Jako prudkou změnu barometrického tlaku nepovažujeme 
v tomto případě jakékoliv atmosférické cyklony, např. hurikány. Bližší informace o vlivu 
změn barometrického tlaku na únik metanu jsou popsány v lit. [127]. 

Tento index souvisí s množstvím nahromaděného metanu v uzavřených či 
polozavřených prostorách a také souvisí s velikostí škody způsobenou jeho iniciací. 

 

 Index zranitelnosti (nabývá hodnot 0 do 11) 

Hodnota tohoto indexu závisí na vlastnosti staveb (zda mají stavby propustnou 
izolaci, jak často se větrá, o jaké okna se jedná, …) a počtu lidí nacházejících se ve 
stavbách (rodinný dům, mateřská školka,…) nebo v přímé blízkosti staveb. Hodnota 
indexu se také mění s výskytem prvků kritické infrastruktury. Tento index hodnotí 
vlastnosti staveb. 

 
                                                 
5 změny mohou nastat pouze při přečerpávání vody z podzemní  
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 Index modifikace (nabývá hodnot od -4 do 10) 

Tento index je jako jediný napůl permanentní. Může snížit okamžité nebezpečí 
nebo snížit zranitelnost. Tento index je velmi důležitý, dokáže zmírnit následky nežádoucí 
události, tzn. ohrožení úniku metanu z podzemí, tedy zohledňuje preventivní opatření. 

 

 KROK 5: Nalezení hodnot indexů pomocí otázek  

Pomocí black-boxů a vzájemných vazeb mezi nimi se vytvoří otázky, které je 
charakterizují.  

Index nebezpečí je vytvořen hodnocením dvou subsystémů (SS1-Geologický masiv 
s obsahem CH4 a voda v podzemí; SS2-Podzemní prostory vyplněné důlní atmosférou). 
Soubor otázek, které jsou součástí tohoto indexu hodnotí parametry, které vyplývají 
z vlastností geologického masivu a vody v podzemí. Soubor otázek potřebných k určení 
Indexu nebezpečí je znázorněn v Tabulce 4. 

Index okamžitého ohrožení je vytvořen hodnocením jednoho subsystému (SS3-
atmosféra na povrchu). Soubor otázek, které jsou součástí tohoto indexu hodnotí 
parametry, které vyplývají z vlastností geologického masivu a vody v podzemí. Soubor 
otázek potřebných k určení tohoto indexu jsou znázorněny v Tabulce 5.. 

Index zranitelnosti je vytvořen hodnocením dvou subsystémů (SS4-Stavby na 
povrchu a SS5- Lidská společnost a životní prostředí). Hodnota tohoto indexu závisí na 
vlastnosti staveb (zda mají stavby propustnou izolaci, jak často se větrá,…) a počtu lidí 
nacházejících se ve stavbách (rodinný dům, mateřská školka,…). Hodnota indexu se také 
zvyšuje s výskytem prvků kritické infrastruktury. Soubor otázek potřebných k určení 
Indexu nebezpečí je znázorněn v následující tabulce (Tabulka 6). 

Index modifikace, vytvořený hodnocením subsystému (SS6-Bezpečnostní 
opatření), může nabývat i záporných hodnot (tento případ nastává tehdy, když je 
bezpečnost zvýšena). Může snížit okamžité nebezpečí nebo snížit zranitelnost. Tento index 
je velmi důležitý, dokáže zhodnotit následky nežádoucí události, tzn. ohrožení úniku 
metanu z podzemí. Soubor otázek potřebných k určení Indexu modifikace je znázorněn 
v Tabulce 7. 
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Tabulka 4 Soubor otázek potřebných pro určení Indexu nebezpečí 

 Soubor otázek pro Index nebezpečí 

Označení 
otázky 

Text otázek 

A Byl vyhlášen stupeň povodňové aktivity? (Stoupla výrazně hladina spodní 
vody?)  

B Byly zaregistrovány v posledních 24 hodinách otřesy Země (přírodní /umělé) 

C Vyskytuje se posuzované místo v blízkosti jámy, štoly nebo jiných důlních děl 
ústících na povrch? (bodový výstup) 

D Vyskytuje se posuzované místo v blízkosti tektonického pásma? (plošný 
výstup) 

E Vyskytuje se posuzované místo v blízkosti jámy, štoly nebo jiných důlních děl 
ústících na povrch a tektonického pásma? (kombinovaný výstup) 

 

 

Tabulka 5  Soubor otázek potřebných pro určení Indexu okamžitého ohrožení 

Soubor otázek pro Index okamžitého ohrožení 

Označení 
otázky 

Text otázek 

A Je bezvětří? 

B Poklesl barometrický tlak pod hodnotu 1028kPa? 

C Je inverze? 

D Je bouřka? 

E Nachází se v blízkosti iniciační zdroj? 

F Nachází se posuzované místo v černé oblasti na mapě?  

G Nachází se posuzované místo v červené oblasti na mapě?  

H Nachází se posuzované místo v zelené oblasti na mapě?  

I Nachází se posuzované místo v oranžové oblasti na mapě?  

J Nachází se posuzované místo v členitém reliéfu? 

 



56 

 

Tabulka 6  Soubor otázek potřebných pro určení Indexu okamžitého ohrožení 

Soubor otázek pro Index zranitelnosti 

Označení 
otázky 

Text otázek 

A Nachází se v blízkosti posuzovaného místa prvky kritické infrastruktury? 

B Nachází se v blízkosti posuzovaného místa pravidelně větší počet lidí? (řádově 
stovky) 

C Nachází se posuzované místo uvnitř liniové stavby? 

D Jsou tyto stavby ve špatném stavu? 

E Nachází se posuzované místo uvnitř jiné stavby? 

F Je v domě nefunkční aktivní ventilace nebo žádná ventilace? 

G Má dům speciální drenáže pro odvod důlního plynu z objektů nebo 
podkladovou izolaci? 

H Má dům sklepní prostory? 

I Jsou ve sklepních prostorách často vypnuty fungující elektrospotřebiče? 

J Má dům utěsněny spáry na styku podlahy a stěny? 

K Má dům trhliny v konstrukci? 

 

 

 

Tabulka 7  Soubor otázek potřebných pro určení Indexu modifikace 

Soubor otázek pro Index modifikace 

Označení 
otázky 

Text otázek 

A Jsou lidé v blízkosti posuzovaného místa varováni? 

B Byli lidé předem informováni jak se zachovat při ohrožení úniku metanu 
z podzemí? 

C Větrá se v posuzovaném místě nebo je nainstalován větrací systém? 

D Zamezil někdo iniciaci v blízkosti posuzovaného místa? 

E Jsou lidé evakuováni z posuzovaného místa? 
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 KROK 6: Přiřazení číselných indexů k odpovědím 

Každá otázka, vytvořená v KROKU 5, má předem nadefinované odpovědi „ano“; 
„ne“; „nevím“. U indexu (Index nebezpečí, Index okamžitého ohrožení, Index 
zranitelnosti) se za každou odpověď „ano“ a „nevím“ přičítá číslo. Pouze u Indexu 
zranitelnosti se při těchto číslech přičítá i záporné číslo.  

Dle typu otázky, dle míry ovlivnění ohrožení únikem metanu z podzemí se každé 
odpovědi přiřadí číselná hodnota, neboli váha číselných indexů. Tyto číselné indexy se určí 
dle následující tabulky (Tabulka 8).  

Tabulka 8 Váha číselných indexů 

Číselné ohodnocení Míra ohrožení způsobená únikem metanu z podzemí 

0 Nemá vliv na ohrožení 

1 Nízký vliv 

2 Střednívliv 

3 Vysoký vliv 

4 Zásadní vliv 

 

Na přiřazení indexů se musí podílet několik expertů a výběr indexů je založen na 
konsenzu. Číselné indexy, které vzniknou odpověděním na otázky, se sečtou. 

Na obrázcích 26-29 je schematicky zobrazen postup stanovování indexů. 
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Obrázek 26  Postup získání Indexu nebezpečí 

 

Na tomto obrázku je schématický znázorněn postup určování Indexu nebezpečí. 
Symboly A až E jsou označeny otázky, které jsou vypsány v tabulce výše (Tabulka 4 
Soubor otázek potřebných pro určení Indexu nebezpečí – strana 55). 

Otázky nutné k určení indexu okamžitého ohrožení jsou uvedeny v viz Tabulka 5  
Soubor otázek potřebných pro určení Indexu okamžitého ohrožení na straně 55. Postup jak 
určit tento index je schématicky zobrazen viz. Obrázek 39 Index nebezpečí na straně 72. 
Analogicky se postupuje i u určování zbývajících indexů. 
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Obrázek 27 Postup získání Indexu okamžitého ohrožení 
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Obrázek 28  Postup získání Indexu zranitelnosti 
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Obrázek 29  Postup získání Indexu modifikace 

  

 KROK 7: Určení maximálního indexu „IM“ a celkového indexu „IC“ 

Celkový index, který určí míru ohrožení úniku metanu z podzemních prostor se určí 
dle vzorce (viz. Obrázek 30  Výpočet celkového indexu). Celkový index může být 0 pouze 
v případě, když se nevyskytuje zdroj rizika, tzn., Neexistuje geologický masiv s CH4.  
Celkový index nabývá hodnot 0 (pro případ, že neexistuje, není zdroj rizik) až po hodnotu 
IM (maximálního indexu) 34. 
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Obrázek 30  Výpočet celkového indexu 

 

 

 KROK 8: Ohodnocení posuzovaného místa 

Obrázek 31 znázorňuje schematicky míru ohrožení způsobenou únikem metanu 
z podzemí. Na pravé straně v červené oblasti je maximální index 34. Celkový index 
(vypočtený dle vzorce viz. Obrázek 30) je ve vzorovém příkladu 31 a stále se pohybuje 
v červené oblasti, proto se doporučujeme vynechat KROK 10. 

 

 
Obrázek 31  Znázornění míry rizika ohrožení výbuchem a požárem metanu 

 

 KROK 9: Zhodnocení míry aktuálního rizika 

Obrázek 31 je rozdělen na dvě části, a to na levou zelenou a pravou červenou. 
Pokud se celkový index nachází v zelené oblasti, není třeba navrhovat a realizovat nová 
bezpečnostní opatření (může se vynechat KROK 10, pokud ale se celkový index nachází 
v červené oblasti tak se musí realizovat nová opatření ke zmírnění popřípadě úplnému 
zamezení úniku metanu; zmírnění či zamezení následků výbuchu a požáru metanu, atd.). 
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 KROK 10: Návrh a realizace nových bezpečnostních opatření 

V první řadě by se měla zrevidovat, popř. zfunkčnit stávající bezpečnostní opatření 
a po té navrhnout a zrealizovat nová. Po realizaci nových bezpečnostních opatření by se 
analýza měla udělat znovu a to od KROKU 3. 

f) Softwarová podpora metodiky  

Jako softwarová podpora byla zvolena počítačová aplikace Microsoft Excel. 
Microsoft Excel používá většina společností, z tohoto důvodu bude pro všechny dostupná. 
Metodika analýzy v aplikaci Microsoft Excel ve formě elektronických indexových karet je 
zároveň otevřená a flexibilní, tedy umožňuje přidávat nová bezpečnostní opatření, 
popřípadě je modifikovat podle aktuálních nabídek, atd. Jedná se tedy o nástroj využitelný 
podle potřeb zadavatele. 

Celá systematická metodika analýzy bezpečnostních rizik souvisejících s výstupem 
metanu z podzemí se skládá z 6 karet.  

První karta je úvodní, kde jsou shrnuty základní požadavky systematické metodiky 
a poslední karta je karta vyhodnocení, kde jsou uvedeny součty dílčích indexů a kde se na 
jednoduchém grafu zobrazí míra ohrožení související s únikem metanu z podzemí. Druhá 
až pátá karta představuje dílčí indexy (Index nebezpečí, Index okamžitého ohrožení, Index 
zranitelnosti a Index modifikace). (viz. Obrázek 32) 

 

 

Obrázek 32 Aktivní indexové karty 
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Každá indexová karta (dílčí index) je ohodnocen indexem (číslem), který se získá 
po odpovědí na dané otázky.  

Indexy z jednotlivých indexových karet se zkombinují, tzn., zjistí se informace 
v jednotlivých situacích. Určí se, při jakých situacích bude hrozit největší ohrožení 
vystupujícím metanem z podzemí.  

Předdefinované otázky, které mají předdefinované odpovědi vycházející z analýzy 
MOSAR (viz. Obrázek 33). Na každou otázku se může odpovědět „ano“ „ne“ „nevím“, 
dle typu otázky se automaticky přiřadí hodnota „0“ „1“ „2“.  Při možnosti „nevím“ 
se automaticky přiřadí horší scénář. 

 

Obrázek 33 Ukázka otázek a odpovědí 

 

Vyhodnocení souboru odpovědí na otázky je na každé kartě zvlášť, tzn., tvoří dílčí 
index. Celkový index, který vzniká součtem dílčích indexů je vyobrazen až na poslední 
kartě „Výsledek“, na této poslední kartě je také graf, který zobrazuje míru ohrožení pro 
daný navolený scénář.  
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8.2 Vysokotlaký únik – nadzemní část technologie 

V následujícím textu je popsána aplikace metody MOSAR [100][101] pro 
problematiku úniku metanu v souvislosti s podzemním skladováním zemního plynu a to 
pro nadzemní část technologie. Podzemní část technologie, respektive bezpečnost 
vtláčecích sond je řešena v následující kapitole 8.3.  

Metodika byla aplikována pouze na nadzemní část technologie, protože v podzemní 
části v místě podzemního skladování je únik metanu velmi nepravděpodobný v těchto 
místech. Největší nebezpečí spočívá při porušení nadzemní části technologie, která je 
s podzemím spojená. Bližší informace o technologii skladování zemního plynu, respektive 
metanu je popsáno v případové studii, která byla realizována v praxi-viz. kapitola 9.2 
Vysokotlaký únik – nadzemní část technologie.  

Dle metody MOSAR [100][101] je nejprve nutné rozdělit posuzovaný systém na 
dílčí subsystémy. Z těchto subsystémů se dále vytvoří black-boxy do kterých vystupuje 
iniciační událost a vystupují efekty na okolí – viz. Obrázek 34, na kterém je obecné 
znázornění blac-boxu. Tabulka 9 vysvětluje označení jednotlivých subsystémů, ze kterých 
se dále vytvoří black-boxy. 

Tyto black-boxy se mezi sebou spojí vzájemnými vazbami a tak se určí co je čím 
a jak ohroženo.  

 
Obrázek 34  Znázornění vstupů a výstupu do Black-boxů 

 

Tabulka 9 Označení zkratek jednotlivých subsystémů 

Označení subsystému Název subsystému
SS1 Nadzemní část technologie - potrubní rozvody
SS2 Budova velínu
SS3 Lidé

SS4 Ostatní technologie

SS5 Okolí a podzemní část technologie
SS6 Bezpečnostní opatření  

 

Obrázek 35 znázorňuje tyto black boxy včetně příkladů vzájemných vazeb 
jednotlivých subsystémů. Na tomto obrázku jsou black boxy označeny šedou barvou místo 
černé.   

 Bližší informace o metodě MOSAR jsou uvedeny v literatuře [100][101] nebo 
v publikacích autorky disertační práce [80][81][83][84][82][85][91][90]. 
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Obrázek 35  Vzor znázornění subsystémů a jejich vzájemných vazeb 
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Z výše uvedeného obrázku vyplývá, že vzájemné vazby mezi jednotlivými 
subsystémy (respektive mezi black-boxy) jsou již nepřehledné a těžko pochopitelné, 
protože jedna iniciační událost vyvolává několik efektů na okolí (např. SS6). Z tohoto 
tvrzení je patrné, že pouze makroskopický pohled (tzn. MODUL A) metody MOSAR je 
nedostačující a musí se použít i mikroskopický pohled, tzn. MODUL B metody MOSAR. 
V následujícím modulu musí být zaměřena pozornost na ty subsystémy, které jsou nejvíce 
ovlivnitelné iniciačními událostmi a u kterých je nejvíce vzájemných vazeb. Z obrázku 
vyplývá, že MODUL B metody MOSAR bude zaměřen na modul SS2, SS3 a SS6. 

MODUL B, tzn. mikroskopický pohled je uveden v případové studii (kapitole 9.2 
Vysokotlaký únik – nadzemní část technologie). Tato případová studie je tedy zaměřena na 
hodnocení SS2 – budovu velínu, SS3 - lidi a SS6 – bezpečnostní opatření.  

Protože tato případová studie byla vytvořena pro slovenskou společnost NAFTA 
a.s., která je tvořena převážně 2 akcionáři a to společností Slovenský plynárenský 
priemysel, a.s. a německou společností E.ON Ruhrgas International AG.  

Případová studie je v disertační práci uvedena tak jak byla společnosti 
prezentována, tzn. jako odborný posudek pro praxi. 
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8.3 Vysokotlaký únik – vtláčecí sondy 

Kapitola se zabývá aplikací metody MOSAR [100][101] pro problematiku úniku 
metanu v souvislosti s podzemním skladováním zemního plynu a to pro podzemní část 
technologie. Nadzemní část technologie je řešena v předchozí kapitole  8.2.  

Bližší informace o technologii vtláčecích sond jsou popsány v případové studii, 
která byla realizována v praxi-viz. kapitola 9.3 Vysokotlaký únik – vtláčecí sondy. 

Dle metody MOSAR [100][101] je nejprve nutné rozdělit posuzovaný systém na 
dílčí subsystémy. Z těchto subsystémů se dále vytvoří black-boxy do kterých vystupuje 
iniciační událost a vystupují efekty na okolí – viz. Obrázek 34 na kterém je obecné 
znázornění blac-boxu.  

Tabulka 10 vysvětluje označení jednotlivých subsystémů, ze kterých se dále vytvoří 
black-boxy. 

Tyto black-boxy se mezi sebou spojí vzájemnými vazbami a tak se určí co je čím 
a jak ohroženo (Obrázek 36).  

 

Tabulka 10  Označení jednotlivých subsystémů 

Označení subsystému Název subsystému
SS1 Sondy
SS2 Lidé, majetek
SS3 Okolí

SS4 Životní prostředí  
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Obrázek 36 Příklad možných vzájemných vazeb mezi jednotlivými posuzovanými subsystémy 

Z výše uvedeného obrázku je patrné, že pouze makroskopický pohled (MODUL A) 
metody MOSAR je nedostačující a je potřeba použít mikroskopický pohled (MODUL B) 
metody MOSAR. Mikroskopický pohled na problematiku vtláčeních sond je uveden  
v případové studii v kapitole 9.3 Vysokotlaký únik – vtláčecí sondy. Tato případová studie 
byla vytvořena z podnětu společnosti POZAGAS a.s. Důvodem zpracování posouzení 
neboli případové studie je obava z možného ohrožení lidí, majetku a životního prostředí 
následkem závažné havárie. 
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9. PŘÍPADOVÉ STUDIE 

9.1 Nízkotlaký únik 

 Úvod 

V této případové studii je uveden příklad použití certifikované metodiky ČBÚ 
„Systematické metody analýzy bezpečnostních rizik souvisejících s výstupem metanu 
z podzemí“, která vznikla v rámci této disertační práce a je určena pro možné řešení 
mimořádných událostí spojených s nekontrolovatelným výstupem metanu z podzemí 
v místech s ukončenou hornickou činností. 

Z vlastního rizika nebezpečí výstupu důlních plynů na zemský povrch vyplývá, že 
je zapotřebí najít prostředky pro jeho eliminaci, z tohoto důvodu byla certifikovaná 
metodika vytvořena. 

Metodika byla aplikovaná na reálné havárii, která se stala v centru města Ostravy. 
Tato havárie i mnoha dalších prokázala [37][38][55], že nekontrolovatelný únik metanu je 
zvláště nebezpečný fenomén [11] s ohledem na rozsah možných následných škod a to 
prioritně na lidském zdraví. 

 Základní informace o posuzovaném místě 

Jako názorný přiklad využití této certifikované metodiky byla použita mimořádná 
událost nekontrolovatelného výstupu metanu v Ostravě, která se stala v roce 1996. Na 
základě hlášení pracovníků DPB Paskov – pronikání metanu do přilehlých prostor v okolí 
bývalé jámy Šalamoun byl dne 4. 5. 1996 v 11:00 vyhlášen havarijní stav v podchodech 
Frýdlantských mostů. Koncentrace metanu dosahovala až 6,5%. Havarijní stav byl 
ukončen 15. 5. 1996 v 15:00. [47] 

V průběhu zajišťovacích prací byla vyklizena prodejna drogerie, herna a bar 
a energokanály v podchodech. Frýdlantské mosty jsou vybudovány přímo na ohlubňové 
zátce těžní jámy Šalamoun, kde byly ověřeny netěsnosti a přímá komunikace se stařinami. 
Situace okolí Frýdlantských mostůje znázorněna na obrázku níže. 

Obrázek 37  Okolí Frýdlantských mostů 
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Frýdlantské mosty slouží jako komunikační podchod prioritně pro lidi jdoucí do 
nemocnice a obchodní zóny, v blízkosti je také situováno autobusové centrální nádraží 
UAN, zastávky MHD a vlakové nádraží. Během dne projde tímto místem okolo tisíce lidí. 
Na obrázku níže je znázorněno prostředí podchodu na Frýdlantských mostech, kde se 
nachází malé obchůdky. 

 
Obrázek 38 Frýdlantské mosty 

Pro efektivní zhodnocení případové studie byla použita softwarová podpora 
v počítačové aplikaci Microsoft Excel. Bližší informace o této podpoře jsou uvedena 
v kapitole 8.1 na straně 63. 

K výpočtu hodnoty rizika byla tedy využita daná certifikovaná metodika a postupně 
byly hodnoceny jednotlivé indexy, které jsou zobrazeny na jednotlivých indexových 
kartách. První indexová karta je tvořena „Indexem nebezpečí“. V této kartě je předem 
nadefinovaný soubor otázek, na které bylo pomocí braistormingu s odborníky z oboru 
odpovídáno. Odpovědi na otázky jsou patrné z obrázku 39. 

 Hodnocení indexu nebezpečí 

Při této mimořádné události nevíme, zda výrazně stoupla hladina podzemní vody. 
Dá se předpokládat, že došlo k určitému otřásání pilířů mostů, z nichž některé jsou 
postaveny v blízkosti ohlubně, vlivem frekvence dopravy na Frýdlantských mostech. Toto 
je citelné i při chůzi v samotném podchodu. Pro třetí otázku je již jasné, že místo se tedy 
vyskytuje v přímé blízkosti jámy. Jámy se většinou nehloubí v blízkosti tektonického 
pásma, tudíž jsou další dvě otázky zodpovězeny – ne. 
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Stoupla v posledních 24hodinách výrazně hladina spodní 

vody? (pršelo?)

Byly zaregistroványv posledních 24 hodinách otřesy Země 

(přírodní /umělé)

Vyskytuje se posuzované místo v blízkosti jámy, štoly nebo 

jiných důlních děl ústících na povrch?

Vyskytuje se posuzované místo v blízkosti tektonického 

pásma?

Vyskytuje se posuzované místo v blízkosti jámy, štoly nebo 

jiných důlních děl ústících na povrch a tektonického pásma?

zpět

 na úvod

5

Index nebezpečí

 
Obrázek 39 Index nebezpečí 

 

Výsledný Index nebezpečí tedy má hodnotu 5. 

 

  Index okamžitého ohrožení 

Daná lokalita je podchod, čímž není přímo ovlivněna povětrnostními 
a klimatickými podmínkami. Ze všech dostupných materiálů vyplývá, že došlo 
k významnému poklesu barometrického tlaku [56][60]. Teplota v tomto období se 
nepředpokládá menší než 10oC. Z důvodu dlouhodobého výstupu plynu cca 10 dnů jsme 
uvedli zápornou hodnotu u otázky týkající se bouřky.  

V blízkém okolí výstupu plynů se nachází energokanál, a několik prodejen včetně 
herny a baru. Dle Mapy kategorizace území [103], se oblast nachází v zelené oblasti.  

Výsledný index okamžitého ohrožení má hodnotu 7. 
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  Index zranitelnosti 

Nachází se v blízkosti posuzovaného místa prvky kritické 

infrastruktury?

Nachází se v blízkosti posuzovaného místa větší počet lidí?

Nacházi se posuzované místo uvnitř liniové stavby?

Jsou tyto stavby ve špatném stavu?

Nacházi se posuzované místo uvnitř jiné stavby?

Má dům stará dřevěná okna?

Má dům speciální drenáže pro odvod důlního plynu z objektů 

nebo podkladovou izolci?

Má dům sklepní prostory?

Jsou vyhovující elektroinstalace ve sklepních prostorách?

Má dům utěsněny spáry na styku podlahy a stěny?

Má dům trhliny v konstrukci?

Index zranitelnosti

10  

Obrázek 40  Index zranitelnosti 

V okolí Frýdlantských mostů se nachází mnoho výrobních i nevýrobní objektů a je 
to důležitý dopravní uzel, čímž je zodpovězena i otázka většího počtu lidí v daném místě. 
Samotný fakt, že jde o členitý podchod s několika výstupy, usuzuje na liniovou stavbu. 
Ostatní se týká různých budov. 

Výsledný index je 10. 
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 Index modifikace 

Jste varováni?

Byli jste předem informováni jak se zachovat při 

ohrožení úniku mezanu z podzemí?

Větráte nebo máte vtrací systém?

Zamezili jste iniciaci?

Jste evakuováni?

-1

dále

Hrozí možné poranění lidí a poškození majetku

Index modifikace

 
Obrázek 41  Index modifikace 

Tento index nám vyhodnotil možné poranění lidí a poškození majetku. 
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 Závěr 

Celkový index pro zvolený scénář vyšel 21, kdy se již dostává ze zelené oblasti 
směrem k červené (viz. Obrázek 42). To naznačuje nepřijatelnou míru rizika. Vzhledem 
k závažnosti mimořádné události, byla navrhnuta řada bezpečnostních opatření, která 
snížila pravděpodobnost vzniku havárie nekontrolovaného úniku [37][38]. Po aplikaci 
bezpečnostních opatření vyšel celkový index v zelené oblasti, to znamená, že při stejných 
podmínkách by s největší pravděpodobnosti nemělo dojít k poškození lidského zdraví 
a majetku a také ohrožení kritické infrastruktury. 

Je nutné zdůraznit, že nazačátku, ještě před hodnocením posuzovaného území by si 
měl managment, neboli správci území nejprve stanovit, jaká míra ohrožení související 
s únikem metanu je akceptovatelná a jaká už není akceptovatelná a vyžaduje nápravu, 
například návrh a realizaci bezpečnostních opatření. Až po tomto rozhodnutí by se mělo 
provést zhodnocení území výše uvedenou metodikou.  

 

 
Obrázek 42 Vyhodnocení 
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Vysokotlaký únik – nadzemní část technologie 

Případová studie byla zpracována z podmětu společnosti Nafta a.s. Důvodem 
zpracování posouzení je obava z možného ohrožení integrity stavebního objektu velínu 
centrálního areálu podzemního skladování zemního plynu (dále jen CA PZZP) a selhání 
jeho řídící funkce následkem závažné havárie (požáru, exploze) v areálu CA PZZP. 

Studie je zpracována jako odborný posudek vypracovaný na základě stávajících 
poznatků vědy a výzkumu v oblasti prevence závažných havárií. 

Při zpracování jsou použity aktuálně dostupné přístupy k analýze a hodnocení rizik, 
akceptované modely, případně výpočetní postupy publikované v odborné literatuře. Cílem 
posouzení je stanovit havarijní scénáře, jejichž následky by mohly ohrozit integritu budovy 
velínu v CA PZZP a navrhnout taková bezpečnostní opatření, která v případě vzniku 
navrhovaného scénáře, zajistí zachování řídící funkce velínu a ochranu přítomných osob. 
Uvažovaná studie je sestavena na základě předem dohodnutého harmonogramu postupu 
práce. 

 Základní informace 

Centrální areál podzemního skladování zemního plynu patří do katastru obce 
Plaveckého Štvrtku okresu Malacky, nacházející se 31 km severozápadně od Bratislavy. 
Dle údajů obecního úřadu obce Plaveckého Štvrtku žije v obci 22 246 obyvatelů. Nejbližší 
obec Láb je od centrálního areálu vzdálená 1250 m (tato uvedená vzdálenost je vzdálenost 
od prvních obývaných domů v obci).   

Celý komplex skladování se skládá z centrálního areálu a příslušných sběrných 
středisek, které se vyskytují v jeho okolí. V CA PZZP jsou umístěné hlavní technologické 
celky, tzn. zařízení určené pro vstupní a výstupní měření množství a kvality plynu, zařízení 
určené pro filtraci plynu, kompresi plynu, potrubní rozvody, řídící systém a dispečink. 

Komplex PZZP bez sběrných středisek se rozkládá na území areálu o rozloze 
přibližně 120 x 200 m. Na této ploše se nachází budova velínu, kotelna, kompresorovna, 
strojovny a ostatní budovy nutné pro zachování správného chodu skladování zemního 
plynu. Pozornost je zaměřena na posouzení účinku požáru a výbuchu zemního plynu na 
budovu velínu. 

  Konstrukční řešení budovy velínu 

Budova velínu je řešena jako dvoupodlažní částečně podsklepená stavba 
s půdorysnými rozměry nepravidelného n-úhelníku o půdorysných rozměrech 26,5 x 25,9 
m2 a průměrné výšce 2,8 m. Jedná se o monolitickou železobetonovou konstrukci, která je 
přestřešena ocelovými příhradovými vazníky. Obvodové stěny tloušťky 300 mm jsou 
zděné z cihel s požární odolností 240 minut a vnitřní dělící stěny tloušťky 250 mm jsou 
zděné z cihel také s 240 minutovou požární odolností. Zděné příčky tloušťky 125 mm 
vykazují 120 minutovou požární odolnost. Železobetonové panely ve střešní konstrukci 
jsou navrhnuty s 240 min. požární odolností. Střešní plášť je plechový. Budova velínu je 
z převážné části na západní straně fasády tvořená hliníkovou prosklenou fasádou 
s vloženými okny v systému Raynaers. Nosná funkce tohoto prosklení je zajištěna 
ocelovou konstrukcí. Severní a východní strana fasády je obložena plechem a nachází se 
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v ní plastové dveře a okna. Na jižní straně fasády je umístěn hlavní vstup do objektu, který 
je vytvořen hliníkovými dveřmi. V levé části jižní fasády je schodiště, které je rovněž 
prosvětlené hliníkovým systémem. V prostorách velínu je strop sestaven podhledem ze 
sádrokartonových desek. Podlahy jsou řešeny dle charakteru místností (keramická dlažba, 
antistatická podlaha, cementový potěr). V řídící hale a kancelářských prostorech je dvojitá 
podlaha, ve které jsou uloženy elektrické rozvody. Celý objekt velínu CA PZZP je řešen 
jako jeden dvoupodlažní požární úsek. Typ stavební konstrukce objektu je dle technické 
zprávy z roku 1996 klasifikován jako nehořlavý. Skutečná délka nechráněné únikové cesty 
je 34,5 m. V budově velínu se nepřetržitě nacházejí 2 osoby. 

Na severo-západní straně budovy velínu CA PZZP se nachází pod úrovní terénu 
kolektor, kde je umístěno potrubí se zemním plynem o světlosti DN 900. Do tohoto 
kolektoru jsou svedeny rozvody elektroinstalace a řídících signálů. Kolektor navazuje na 
elektrokanál, který je uložen v železobetonových prefabrikátech s požární odolností 
240 minut. Tento elektrokanál je přímo zaústěn do budovy velínu. V místě zaústění 
elektrokanálu do objektu je navrhnuta požární přepážka s požární odolností 60 minut.  

V rámci této studie je provedena kvalitativní identifikace možných nebezpečí 
vyplývajících z aktuálního stavu a řešení tohoto prvku objektu velínu a jsou navržena 
adekvátních bezpečnostní opatření. 

 Nebezpečné látky v CA PZZP 

V areálu CA PZZP jsou přítomny zejména tyto nebezpečné látky: zemní plyn, 
ložisková voda, triethylglykol. 

V zanedbatelném množství se mohou v CA PZZP vyskytovat také jiné látky 
nebezpečného charakteru například: ředidla, barvy, laky, pohonné hmoty, rozpouštědla, 
atd. 

Pro účely následujících bezpečnostně-inženýrských výpočtů a metodických úvah je 
zemní plyn uvažován jako metan, protože zemní plyn je dle bezpečnostního listu Nafta a.s. 
složen převážně z metanu a jen nepatrného množství jiných uhlovodíků a inertu.  

 

 Identifikace nebezpečných zařízení v CA PZZP 

Technologie přítomná v areálu CA PZZP je sestavena z několika dílčích částí. 
Jednotlivá nebezpečná zařízení můžeme dle typologie uvedené metodologií ARAMIS 
obecně zařadit do jedné ze 14 kategorií. Na základě metody MIMAH (vyvinuté jako 
součást metodologie ARAMIS) [74] lze identifikovat v areálu CA PZZP tato nebezpečná 
zařízení: systém potrubních rozvodů, separátor a absorpční kolona, ohřev před absorpcí, 
kompresory a výměníky. 
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Obrázek 43 Fotografie CA PZZP Zdroj [NAFTA a.s.] 

 

Technologie CA PZZP je tvořena převážně rozsáhlým potrubním systémem. Délky 
připadající jednotlivým průměrům (světlostem) potrubí v CA PZZP jsou popsány v  níže 
uvedené Tabulce 11a ilustrovány koláčovým grafem na Obrázku 44.  

 

Tabulka 11: Délky potrubí v CA PZZP 

 

 

Z výše uvedených dat vyplývá, že v technologii CA PZZP je nejčastější výskyt 
potrubí o světlosti DN 350, DN 300 a DN 100.  

Identifikovaným typům nebezpečných zařízení jsou v následujícím kroku dle 
metody MIMAH [74] genericky přiřazeny adekvátní havarijní scénáře. 
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Obrázek 44  Rozdělení četnosti výskytu jednotlivých průměrů (světlostí) potrubí v procentech 

 

 Identifikace adekvátních havarijních scénářů v CA PZZP 

V kontextu předchozích studií provedených zpracovatelem pro objekty 
a nebezpečná zařízení společnosti Nafta, a.s. budou v tomto posouzení uvažována 
následující kritéria. Pro velikost otvoru při úniku zemního plynu předpokládáme:  

 Funkční netěsnost nebo malá trhlina v plášti (ekvivalentní průměr DEq = 20 mm) 

 Trhlina na potrubní větvi nebo plášti zařízení (ekvivalentní průměr DEq = 50 mm) 

 Roztržení potrubí nebo velká trhlina na zařízení (ekvivalentní průměr DEq = 100 
mm) 

Funkční netěsnost odpovídá příčnému otvoru na přírubových spojích nebo 
armaturách. Jako trhlina je charakterizována podélná ruptura na potrubní větvi o ploše 10% 
průřezu (světlé plochy) potrubí.  

 

Výše uvedené velikosti otvoru úniků byly stanoveny po domluvě s vedením 
společnosti Nafta, a.s. V odborné praxi se používají i jiné velikosti otvorů úniků. Dle 
pravděpodobnosti vzniku velikosti děr v plynárenském průmyslu jsou velikosti otvorů 
ovlivněny řadou faktorů jako například použitým materiálem potrubí,  stupněm namáhání a 
celou řadou dalších faktorů. 

Například v lit [92] jsou uvedeny 3 typy otvorů úniků a to malý otvor, střední otvor 
a ruptura, přičemž existuje až 80% pravděpodobnost vzniku malé díry, 12% 
pravděpodobnost vzniků střední díry a jen 8% pravděpodobnost celkové ruptury potrubí. 
Pravděpodobnost vzniku celkové ruptury oproti vzniku malého otvoru je mnohonásobně 
menší, ale následky vzniku celkové ruptury mohou být nesrovnatelně větší. 

Dle lit. [34] můžeme velikosti otvorů dělit s ohledem na velikosti průměru potrubí a 
to na dva typy velikosti otvorů (20% průměru potrubí a 100% průměru potrubí).  
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Dle běžné praxe se můžeme setkat například s následujícími typy velikostí otvorů 
[34]: 

1) Dva typy velikosti otvorů a to bez ohledu na průměry potrubí (2 palce÷50 mm; 
4 palce ÷100 mm). Tyto dva typy velikosti otvorů odpovídají i velikostem 
používaných v této případové studii.  

2) Pět typů velikosti otvorů od malých až po velké (0,2 palce÷5 mm; 1 palec÷25 
mm; 4 palce÷100 mm; 6 palců ÷ 150mm a ruptura potrubí u potrubí menších 6 
cm průměru. 

Další používané typy velikosti děr a jejich pravděpodobnosti vzniku jsou uvedeny 
v Purple book [35].  

 

Rozptyl zemního plynu (uvažovaného jako čistý metan) je dále řešen v této studii 
jako stacionární úloha. Pro zjednodušení modelování předpokládáme kontinuální únik 
metanu. V této fázi hodnocení popisují havarijní scénáře rozvoj nehodové události bez 
zvažování bezpečnostních opatření.  

 

Dle metody MIMAH [48] [74] byla identifikována tato kritická událost únik plynu 
z potrubí. 

S uvažovanou nebezpečnou látkou (zemním plynem) jsou spojovány následující 
nebezpečné havarijní projevy: 

 Tryskavý požár (Jet Fire); 

 Bleskový (mžikový) požár (Flash Fire); 

 Exploze mraku par (Vapor Cloud Explosion). 

 

Následkem nebezpečných (havarijních) projevů mohou pak být níže uvedené 
nebezpečné účinky: 

 Tlakové účinky; 

 Tepelné účinky;  

 Rozlet trosek. 

 

Z důvodu fyzikálně chemických vlastností metanu můžeme toxické působení látky 
na organismus vyloučit. Nebezpečí spočívající v ohrožení lidského života může ale nastat 
v případě nahromadění vysoké koncentrace metanu, při které se atmosféra stane pro 
člověka nedýchatelnou.  

Jako zásadní havarijní projev v kontextu dané technologie lze předpokládat vznik 
netěsnosti nebo trhlin na potrubních rozvodech. 
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Pro ostatní technologická zařízení (separátor, absorpční kolony, ohřev, kompresory, 
výměníky) může dojít k roztržení nádoby, případně hrozí vznik trhliny v plášti nádoby 
doprovázený únikem přítomného média (kapaliny). 

V rámci této studie nebyly uvažovány následky úniku kapaliny (trietylglykolu) 
z nádob (technologických zařízení) a potrubí z těchto důvodů: 

1) V případě existence havarijních jímek je plocha jímek tak malá, že i při 
velmi nepravděpodobném vzniku požárů kapaliny v jímce by požár 
neohrozil budovu velínu.  

2) Výška hladiny kapalin v zařízeních není tak vysoko, aby v případě 
absence havarijních jímek a při vzniku kritické události (trhlina pláště 
zařízení) byla plocha rozlití kapaliny tak velká aby následný požár rozlité 
kapaliny ohrozil budovu velínu nebo další technologické celky.  

3) Na základě měření je zjištěno, že alkoholové požáry (trietylgykol) mají 
malou intenzitu vyzařování a podstatné množství tepla je pohlcováno 
v okolní atmosféře. [65][66][67] 

 

Z výše uvedených podmínek 1) až 3) lze vyvodit, že požár kaluže kapaliny 
nepředstavuje riziko pro budovu velínu a ani pro vznik domino efektu. 

Výše zmíněné havarijní scénáře reprezentují škálu možných havarijních scénářů 
pro nebezpečná zařízení v areálu CA PZZP. Rozhodujícím faktorem pro rozsah havarijního 
scénáře je zejména intenzita úniku (hmotnostní průtok) daná velikostí otvoru v potrubí 
nebo zařízení a tlakem zemního plynu v technologickém systému. Doba trvání 
neiniciovaného úniku pak ovlivňuje množství hořlavého plynu, resp. objem mraku směsi 
zemního plynu se vzduchem. Za předpokladu průtočného režimu technologie a absence 
systému havarijního odstavení lze uvažovat, že tlak v celé technologii bude v průběhu 
doby trvání úniku konstantní, případně dojde k jeho poklesu v okolí úniku. V případě 
propojení série nebezpečných zařízení intenzita úniku prakticky nezávisí na skutečnosti, 
zda trhlina nebo netěsnost vznikne na potrubní větvi nebo na jiném technologickém 
zařízení. Pokud je tlak zemního plynu v systému známou veličinou, rozsah zdrojového 
prvku pro daný havarijní scénář závisí pouze na velikosti otvoru a času (době trvání) 
úniku. 

 Popis nebezpečných havarijních projevů v CA PZZP 

Stanovení odhadu dopadů scénářů závažných havárií je sestaven z několika etap. 
Nejprve je pro každý scénář potřeba definovat čas a charakter úniku, který ovlivní 
následnou tvorbu mraku, který může být okamžitě iniciována s následkem požáru Jet Fire 
(účinky tepelné radiace, proudění plamene a horkých spalin). V opačném případě dochází 
k rozptylu plynu a následně může dojít k tvorbě výbušné koncentrace v určité vzdálenosti 
od zásobníku. Tyto jevy můžou vyústit v požár typu Flash Fire a explozi typu VCE.  
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Obrázek 45  Grafické znázornění možných scénářů 

 

Tryskavý požár (Jet Fire) je v odborných publikacích [19][120] definován jako 
požár následující po úniku tekutiny, tedy kapaliny nebo plynu pod tlakem. Tento jev je 
ovlivňován kinetickou energií unikající tekutiny způsobenou směrovaným účinkem 
tryskání. Dále jsou tryskavé požáry charakteristické výraznými projevy turbulentních 
vírových struktur a tím způsobená relativně vysoká intenzita tepelného vyzařování 
plamene. Nejdůležitějšími charakteristikami při hodnocení zdroje je tedy směr tryskání, 
délka plamene a radiační energie, proudění plamene a zplodin. 

Bleskový nebo mžikový požár (Flash fire) je dle lit. [19][120] charakteristický 
prohořením směsi hořlavých plynů nebo par se vzduchem, při kterém se čelo plamene šíří 
relativně nízkou rychlostí. V tomto případě nedochází k tvorbě významného přetlaku, který 
by způsobil poškození vlivem tlakové vlny. Prohoření tohoto mraku (v oblasti mezí 
výbušnosti) probíhá řádově rychlostí 8U, kde U je laminární rychlost šíření plamene pro 
daný hořlavý plyn (Umetan = 0,4485 m/s [35]). Tento děj probíhá za předpokladu absence 
překážek, které urychlují čelo plamene. Rychlost, kterou směs prohoří je tedy řádově metry 
až desítky metrů za sekundu. Nebezpečí bleskového požáru spočívá v intenzivním, 
přestože poměrně krátkodobém účinku tepelné radiace a horkých zplodin a zejména 
v možnostech vzniku následných sekundárních požárů, např. uvnitř budov, které se 
nacházejících se v zasažené zóně. 

V případě přítomnosti překážek ve směru šíření čela plamene (za předpokladu 
iniciace směsi hořlavých plynů nebo par se vzduchem) nastává havarijní projev nazývaný 
exploze mraku par, neboli VCE – „Vapour Cloud Explosion“, který může probíhat 
v režimu pomalé či rychlé deflagrace, popřípadě detonace. To závisí především na 
množství a hustotě přítomných překážek, charakteru iniciace a reaktivitě výbušného mraku 
(hořlavých plynů nebo par). Tento děj probíhá při mnohem vyšších rychlostech než 
v případě prohoření mraku par (Flash Fire), následkem je pak kromě krátkodobých 
tepelných účinků také tlaková, popřípadě rázová vlna.  
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 Identifikace přeplněných zón v CA PZZP 

Jednou ze základních podmínek vzniku jevu VCE  je existence přeplněných zón. 
Přeplněná zóna je definována jako oblast, kde je koncentrována řada položek zařízení 
takovým způsobem, že tvoří mnohonásobné překážky (nádoby, potrubí, čerpadla, tepelné 
výměníky, aj.), které způsobují urychlování čela plamene. (Podrobnější informace jsou 
uvedeny v kapitole 3.2. 

Na  obrázku uvedeném v teoretické části disertační práce na straně 11 (viz. Obrázek 
10 Diagram popisující pozitivní zpětnou vazbu způsobující urychlení čela, přeloženo [9]) 
je graficky znázorněn mechanizmus pozitivní zpětné vazby způsobující urychlení čela 
plamene při hoření hořlavého mraku plynu a par, tzn. zvýšení tlaku má za následek expanzi 
hořící masy do prostoru. Vlivem proudění čela plamene kolem překážek vznikají ve směsi 
turbulentní struktury, které mají vliv na zvětšování reakčního povrchu čela plamene. Dle 
[76] platí pravidlo, že čím je větší obsah reakčního povrchu čela plamene, tím více bude 
teplo a hmota přestupovat mezi nespálenou a spálenou směsí a tím více se urychlí šíření 
požáru, resp. výbuchu.  

Bližší informace o přeplněných zónách je uvedeno v kapitole 3.1 na straně 25. 

Dle postupu uvedeného v odborné literatuře [76] byly v areálu CA PZZP 
identifikovány přeplněné zóny, uvedené v tabulce níže. 

 

 

Tabulka 12  Označení přeplněných zón 

Označení zóny Oblast 

PZ_1 Kompresor 

PZ_2 Chladič 

PZ_3 Oblast s 52 přípojkami k sondám 

PZ_4 Absorpční kolona 

PZ_5 Zařízení pro nepřímý ohřev 

PZ_6 Oblast, kde se nachází kompresor, chladič a 52 přípojek k sondám 

 

Na Obrázku 47 jsou graficky znázorněny přeplněné zóny v CA PZZP. Přeplněná 
zóna PZ_4 o objemu 88m3 je tak malá, že v této zóně je pravděpodobnost výbuchu 
zanedbatelná. Zelenou barvou je zvýrazněna budova řídícího velínu, na který jsou v této 
studii posuzovány tlakové účinky výbuchu. Součástí studie je zakreslení přeplněných zón 
a tlakových účinků do mapových souborů v elektronické podobě. 
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Obrázek 46  Grafické znázornění přeplněných zón identifikovaných v CA PZZP 

 

 Modelování účinků nebezpečných havarijních projevů 

Při určování dosahu typových scénářů byly použity metody využívané mezinárodně 
při analýze rizik jmenovitě: 

 software EffectsGIS verze 5.5.0 [115]; 

 TNO Multi-energy model [28]; 

 Aloha 5.4.1 [46]. 

 

Tyto jmenované metody modelování účinků havárií jsou určeny pro popis a 
kvantifikaci fyzikálních jevů probíhající při havárii. Metody vycházejí ze zkušeností s 
historickými haváriemi a dostupných principů matematického modelování. Použití více 
metod umožní vzájemné srovnání výsledků a v případě rámcové shody také ověření 
správnosti výsledků. 

Jednotlivé metody využívají rozdílných modelů a přístupů, tato skutečnost vede 
k rozdílům ve vypočtených vzdálenostech. Účinky způsobené letícími troskami v této 
studii nejsou hodnoceny. Nepředpokládáme tak silné účinky výbuchu, aby vznikly letící 
fragmenty z tak masivní technologie, která je projektována na konstrukční tlak 10 MPa. 
Jen lehké součásti technologie (např. letící stříška) může poškodit celistvost budovy velínu. 
Hodnota konstrukčního tlaku 10 MPa byla určena po dohodě s vedením společnosti Nafta, 
a.s. a po prostudování interních materiálů společnosti. 
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 Předpoklady a zjednodušení pro modelování účinku výbuchu 

Pro účely modelování úniku nebezpečných látek, respektive metanu, je nutné si 
stanovit předpoklady a určitá zjednodušení, bez kterých by úloha nešla efektivně vyřešit 
a stala by se komplikovanou. Při určení počátečních podmínek pro modelování 
jednotlivých scénářů, bylo vzato v úvahu, že tyto podmínky se mohou měnit vlivem 
meteorologických podmínek a také mohou být ovlivněny dalšími parametry. Ve snaze o co 
nejkonzervativnější řešení byly některé předpoklady a počáteční podmínky zvoleny tak, 
aby odpovídaly co nejreálnějšímu scénáři s největším dopadem. 

Při řešení této úlohy vycházíme z níže uvedených předpokladů a na základě 
domluvy s vedením Nafta a.s, také z předchozích studií provedených společností Nafta a.s 
a stanovujeme tyto vstupní podmínky: 

 Tlak v celé technologii bude v průběhu doby trvání úniku konstantní (případně 
dojde k mírnému poklesu). Pro modelování používáme hodnotu konstrukčního 
tlaku technologie 10 MPa. 

 

 Intenzita úniku prakticky nezávisí na skutečnosti, zda trhlina nebo netěsnost 
vznikne na potrubní větvi nebo na jiném technologickém zařízení. Při modelování 
v přeplněných zónách předpokládáme vznik trhlin vždy v co nejkratší vzdálenosti 
od budovy velínu. Předpokládáme následující typy trhlin: funkční netěsnost 
(ekvivalentní průměr Deq=20 mm), trhlina (ekvivalentní průměr Deq=50 mm), 
katastrofické roztržení potrubní větve (ekvivalentní průměr Deq=100 mm). 

 

 Předpokládáme drsnost potrubí 0,02 mm a výtokový koeficient 0,9 [121]. 

 

 Je nereálné určit stejnou meteorologickou situaci, která by odpovídala 
meteorologické situaci při skutečném úniku metanu. Z tohoto důvodu 
předpokládáme dva typy rozptylových podmínek a to normální a kritické. Pro 
normální rozptylové podmínky jsou definovány tyto údaje (třída atmosférické 
stability D; rychlost větru 5 m/s v 10 metrech nad zemským povrchem; relativní 
vlhkost 50%; střední oblačnost; teplota okolí 20°C) a pro kritické rozptylové 
podmínky (třída atmosférické stability F; rychlost větru 1 m/s v 10 metrech nad 
zemským povrchem; relativní vlhkost 50%; střední oblačnost; 10°C). Roční období 
respektive teplota okolí má zanedbatelný vliv na modelování účinku výbuchu. 

 

 Potrubní systém CA PZZP je složen z necelých 14% z potrubí o průměru 100 mm. 
Pro potrubí uvažovaný scénář tedy představuje úplné roztržení. Pro potrubí 
o světlosti 300 až 350 mm (dohromady asi 50% potrubních rozvodů) představuje 
díra o ekvivalentní průměru Deq =100 mm ekvivalentní plochu průřezu (Sef) 
přibližně 8-10%. Tedy reprezentativní scénář uvažovaný v rámci metodologie 
ARAMIS [74]. Pro modelování nejhoršího scénáře předpokládáme únik plynu 
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z nejširšího potrubí o světlosti 900 mm a velikosti díry o ekvivalentním průměru 
Deq=100mm. 

 

Tabulka 13 shrnuje základní předpoklady a vstupní hodnoty uvažované při 
modelování nebezpečných havarijních projevů. 

Tabulka 13  Vstupní údaje pro uvažované havarijní scénáře 

Třídy 
stability 

Scénář PN [MPa] 

Kritická událost = funkční 
netěsnost, prasklina, díra 
(ekvivalentní průměr Deq) 
[mm] 

DN       
[mm] 

Směr úniku 

 

1 350 F 

2 
20 

350 
Horizontální 

D 

3 x F 

4 
20 

x 
Vertikální 

D 

5 350 F 

6 
50 

350 
Horizontální 

D 

7 x F 

8 
50 

x 
Vertikální 

D 

9 100 F 

10 350 F 

11 900 F 

12 100 D 

13 350 D 

14 

100 

900 

Horizontální 

D 

15 x F 

16 

110 

100 
x 

Vertikální 
D 

 

 

 Postup posouzení tlakových účinků výbuchu na budovu velínu 

Existují rozdílné přístupy k řešení hodnocení následků potenci lní exploze. Přístupy 
jsou metodicky popsány v zahraniční literatuře např: [18][83] [31][65].  

V podmínkách České republiky schází jednotný pohled na tyto typy výbuchů 
ačkoliv jsou používány metody a nástroje pro jejich hodnocení (např. ALOHA, EFFECTS 
DAMAGE, apod.).[83]   

Pro modelování účinků výbuchu se většinou používají tři úrovně modelů.  
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Obrázek 47 Úrovně modelů 

 

 Empirické modely 

Tyto modely mají pouze prověřovací úroveň a jsou často označovány jako 
teoretické. Jsou založeny na omezených experimentálních datech a jsou považovány pouze 
pro odhad účinků výbuchu. Mezi nejpoužívanější modely patří TNT ekvivalent. Metoda 
TNT ekvivalentu je založena na předpokladu, že síla exploze VCE může být podobná s 
množstvím TNT, což může vytvořit stejnou výbušnou sílu. Dalším používaným modelem 
je TNO Multi Energy Model. Tento model je založen na předpokladu, že výbuch VCE 
může nastat pouze uvnitř části hořlavého mraku, který se nachází v přeplněné zóně. Dalším 
modelem je Baker-Strehlow Model, který je podobný TNO modelu s předpokladem, že 
VCE může nastat pouze v části hořlavého mraku, která je přeplněná. 

 

 Fenomenologické modely 

Fenomenologické modely jsou zjednodušené fyzikální modely, které představují 
jen fyzikální náležitosti výbuchu. Tyto modely nejsou časově náročné. Většinou bývají 
jednorozměrné povahy a jsou založeny na základech fyziky a také na vztazích založených 
na zkušenostech. Mezi tyto modely patří například: program ALOHA;  SCOPE (Shell 
Code for Over-pressure Prediction in gas Explosions). 
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 Modely proudění tekutin CFD (Computional Fluid Dynamics) 

Výpočtové modely dynamiky tekutin řeší částečně pomocí diferenciálních rovnic 
řízení průběhu exploze. Detailně prezentují skutečné scénáře. Jedinou nevýhodou těchto 
modelů je jejich vysoká pořizovací cena. Nejpoužívanější modely proudění tekutin CFD 
jsou: FLACS (FLame ACceleration Simulator) a AutoReaGas 

 

Ve většině případů jsou tyto metody používány jako mechanismy bez hlubšího 
porozumění fenoménu exploze. Lze předpokládat, že přístup k výpočtům je v rámci České 
republiky nejednotný a není harmonizován. Z tohoto důvodu byl navržen postup 
modelování účinků výbuchu, který vychází zejména z teoretického rozboru daného 
fenoménu a srovnání metodických příruček a také využívá kombinaci empirických a 
fenomenologických modelů. Navržený postup je uveden dále v textu a je označen jako 
Varianta A. Ve Variantě B je uveden postup hodnocení dle TNT ekvivalentu se 
zavedením Hopkinsovy redukované vzdálenosti, která se je v praxi nejčastěji uplatňovaná. 
Tato varianta nebere v potaz problematiku přeplněných zón, proto je uveden jen její 
teoretický základ s odůvodněním jeji nevhodnosti. 

Softwarové nástroje Aloha 5.4.1 [46] a EffectsGIS verze 5.5.0 [115] neumějí nebo 
jen okrajově počítají s přeplněnými zónami, proto jsou využívány jen pro části výpočtů, 
respektive úvah. 

 

a) VARIANTA „A“ 

V této variantě je navržen vlastní postup, který kombinuje empirické 
a fenomenologické modely a bere v potaz problematiku přeplněných zón. 

Pomocí fenomenologických modelů, například EffectsGIS [9] nebo Aloha[10], 
můžeme vypočítat výbušné množství při zadaném havarijním scénáři. Toto množství pak 
porovnáme s limitním množstvím nutné pro přechod do jevu VCE (například pro látky 
s nízkou reaktivitou – metan je toto množství 1000 kg). Pokud je „namodelované“ 
množství větší než limitní množství, můžeme předpokládat vznik jevu VCE, tedy 
tlakových účinků. V opačném případě předpokládáme jev typu Flash Fire. Jev Jet Fire 
vznikne, pokud je limitní množství menší než „namodelované“ množství a za předpokladu 
okamžité iniciace. Pokud uniká hořlavý plyn pod vysokým tlakem, předpokládáme 
přechod jevu Flash Fire nebo VCE na jev Jet Fire. (viz. Obrázek 48) 
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Rozptylové modely 

Srovnání s limitním 
množstvím 

 

Explozivní 
množství 

vypočtené pomocí 
modelů je větší než 

limitní množství 

Explozivní 
množství 

vypočtené pomocí 
modelů je menší 

než limitní 
množství 

  Flash Fire = určení krátkodobých tepelných účinků 

  VCE= určení tlakových účinků 

  Jet Fire = určení dlouhodobých tepelných účinků 

Identifikace 
přeplněných zón a 

určení 
stechiometrického 
množství výbušné 
směsi v přeplněné 

zóně 

Obrázek 48 Navržený schematický postup pro odhad účinků výbuchu metanu a souvisejících 
havarijních projevů 

 

Z tohoto důvodu byla v návaznosti na identifikaci přeplněných zón nejprve určena 
příslušná množství (hmotnost) metanu, která by se v objemu těchto zón nacházela za 
předpokladu vytvoření (homogenní) stechiometrické koncentrace. Zároveň byla určena 
příslušná energie pro určený objem přeplněných zón a stanoven stupeň přeplnění (Tabulka 
14). Ze jmenované tabulky a limitního množství (1000 kg je limitní pro látky s nízkou 
reaktivitou) vyplývá, že k výbušné přeměně může dojít pouze v přeplněné zóně PZ_6, 
protože je splněna podmínka limitního množství Tyto hodnoty byly vypočteny dle 
empirického modelu Multi-Energy konceptu. 

 

Tabulka 14 Množství plynu pro jednotlivé přeplněné zóny vypočtené dle metody Multi Energy 

Přeplněná          
zóna 

Objem přeplněné zóny 
[m3] 

Energie                
[MJ] 

Stupeň           
přeplnění 

Množství [kg] 

PZ_1 490 1715 4 35 

PZ_2 300 1050 4 21 

PZ_3 1500 5250 4 106 

PZ_4 88 308 4 6 

PZ_5 1610 1610 4 114 

PZ_6 4250 14875 6 13 728 

 

Zároveň bylo provedeno modelování úniku a rozptylu za stanovených a výše 
popsaných okrajových podmínek.  

Tabulka 15 popisuje výsledky modelování určené v prostředí softwaru EffectsGIS 
[115] a Aloha [46]. 
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Celý postup posuzování tlakových účinků výbuchu v CA PZZP je popsán 
algoritmem znázorněným v příloze disertační práce na straně 180. Jednotlivé kroky 
postupu jsou popsány v následujícím textu. V areálu CA PZZP bylo identifikováno 6 
přeplněných zón. Podrobnosti o identifikovaných přeplněných zónách jsou uvedeny výše v 
této studii. Pro zachování konsistence s předchozími bezpečnostními studiemi 
provedenými na zařízeních společnosti Nafta, a.s. je v této práci uvažováno následujících 
16 havarijních scénářů (viz. Tabulka 13).   

 

Tabulka 15  Výsledky rozptylového modelu určené nástrojem EffectsGIS [115]  a Aloha [46] 

Maximální 
vzdálenost od  [m] PN 

[MPa] 

Kritická událost= 
funkční netěsnost, 

prasklina, díra 

ekvivalentní průměr Deq 
[mm] 

Směr úniku 
Třídy 

stability 
DN       

[mm] 

Průměrná 
rychlost 

úniku [kg/s] 

LEL LEL/2 

F 350 2.9 80 116 
20 Horizontální 

D 350 2.9 32 47 

F x 5 20 40 
20 Vertikální 

D x 5 20 40 

F 350 18 212 309 
50 Horizontální 

D 350 18 83 118 

F x 30 50 103 
50 Vertikální 

D x 30 50 100 

F 100 46 353 521 

F 350 71 450 668 

F 900 72 453 674 

D 100 46 83 118 

D 350 71 167 238 

100 Horizontální 

D 900 72 169 240 

F x 123 100 205 

10 

100 Vertikální 
D x 120 100 200 

 

Žlutou barvou jsou označeny hodnoty vypočtené pomocí softwaru Effects GIS 
[115] modelu Gass Release a zelenou barvou jsou označeny hodnoty vypočtené pomocí 
modelu Turbulent Free Jet. Oranžovou barvou jsou zvýrazněny hodnoty vypočtené 
v rozhraní softwaru Aloha [46]. Použitý softwar EffectsGIS  počítá maximální explozivní 
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množství z maximální rychlosti úniku, která je řádově 3-5 vyšší než průměrná rychlost 
úniku uvedená v tabulce [35]. 

Za předpokladu průtočného režimu technologie a absence systému havarijního 
odstavení lze z průměrné rychlosti úniku uvažovat (při době úniku 10minut6), že 
v přeplněných zónách bude splněna podmínka limitního množství. Navíc při ruptuře se 
bude únik vynásoben 2, protože metan bude unikat z obou stran potrubí (v tabulce 
označeno tučně). Maximální vzdálenosti LEL a LEL/2 reflektují potencionální velikost 
výbušného mraku, respektive určují, do jaké vzdálenosti by měly být instalovány 
koncentrační čidla. 

 

Varianta „A“:  Jak velké množství metanu unikne za 10 minut.  

PN 
[MPa] 

Kritická událost= 
funkční netěsnost, 

prasklina, díra 

ekvivalentní průměr Deq 
[mm] 

Směr úniku 
Třídy 

stability 
DN       

[mm] 

Průměrná 
rychlost 

úniku [kg/s] 

Množství 
metanu 
za čas 
10min 
[kg] 

Sc
én
ář 

F 350 2.9 1 740 1 
20 Horizontální 

D 350 2.9 1 740  2 

F x 5 3 000 3 
20 Vertikální 

D x 5 3 000 4 

F 350 18 10 800 5 
50 Horizontální 

D 350 18 10 800 6 

F x 30 18 000 7 
50 Vertikální 

D x 30 18 000 8 

F 100 46 55 200 9 

F 350 71 42 600 10 

F 900 72 43 200 11 

D 100 46 55 200 12 

D 350 71 42 600 13 

100 Horizontální 

D 900 72 43 200 14 

F x 123 73 800 15 

10 

100 Vertikální 
D x 120 72 000 16 

 

                                                 
6 doba 10minut byla zvolena dle [32][34][74][77] a po domluvě s vedením společnosti 
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Úvaha ve variantě A potvrdila: 

 za stanovenou dobu 10minut bude překročeno limitní množství u scénářů 5-16. 

 

Správnost výsledku lze potvrdit i jednoduchou úvahou. Dle metodologie [93] je pro 
látky nízké reaktivity dosaženo 16kPa (zvolená hranice - zóna smrtelného 
nebezpečí/domino efektu) dosaženo při celkovém objemu přeplněné zóny cca 10 000m3 – 
viz následující obrázek (Obrázek 49). 

 

 
Obrázek 49 Závislost celkového objemu přeplněné zóny a vzdálenosti, ve kterém je dosaženo 

zóny smrtelného nebezpečí/domino efektu [93] 
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PN 
[MP

a] 

Kritická událost= funkční 
netěsnost, prasklina, díra 

ekvivalentní průměr Deq [mm] 
Směr úniku 

Třídy 
stability 

DN       
[mm] 

Průměrná 
rychlost 

úniku [kg/s] 

Doba 
pro 

dosaž
ení 

16kP
a 

[min] 

Scé
nář 

F 350 2.9 57 1 
20 Horizontální 

D 350 2.9 57 2 

F x 5 33 3 
20 Vertikální 

D x 5 33 4 

F 350 18 9,3 5 
50 Horizontální 

D 350 18 9,3 6 

F x 30 5,6 7 
50 Vertikální 

D x 30 5,6 8 

F 100 46 1,8 9 

F 350 71 2,3 10 

F 900 72 2,3 11 

D 100 46 1,8 12 

D 350 71 2,3 13 

100 Horizontální 

D 900 72 2,3 14 

F x 123 1,4 15 

10 

100 Vertikální 
D x 120 1,4 16 

 

Při ruptuře je průměrná rychlost vynásobena krát 2, protože metan bude unikat 
z obou stran potrubí (v tabulce označeno tučně). 

Jednoduchá úvaha potvrdila: 

 odhadem ve vzdálenosti cca 25 od epicentra výbuchu bude dosaženo 16kPa, platí 
pro scénáře 5-16. 

 

Zhodnocení varianty A 

 Varianta A potvrdila, že v přeplněné zóně označené jako PZ_6 vznikne jev VCE do 
10 minut a na budovu velínu, která se nachází cca do 25 metrů od této přeplněné 
zóny bude při jevu VCE působit přetlak minimálně 16 kPa. V kapitole „Stanovení 
dosahu nebezpečných účinků výbuchového přetlaku“ na straně 108.  
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b) Varianta „B“ 

Tlakové projevy výbuchu a jejich účinky jsou modelovány zpravidla pomocí jejich 
energetické a geometrické podobnosti s účinky nálože TNT, tato metoda bývá označována 
jako metoda TNR ekvivalentu. Tato varianta, jak již bylo uvedeno výše, nebere v potaz 
problematiku přeplněný zón, i přez tento fakt se v rámci PZH používá velmi často. 

V případě výbušnin je geometrická podobnost s TNT přijatelně blízká, což však pro 
jev VCE platí jen v omezené míře.  

Tento problém lze přiblížit na základě tzv. hustoty energie, což je veličina 
používaná pro technická i bezpečnostní posouzení chemických výbušných systémů a pro 
tyto účely bývá definována různým způsobem. V principu se však vždy jedná o energii 
uvolněnou výbuchem systému na objemovou jednotku tohoto systému [54].  

Lze uvést následující příklad – orientační7 porovnání geometrie resp. hustoty 
energie dvou výbušných systémů, tj. směsi plynu se vzduchem a (kondenzované) 
výbušniny v pevném stavu – TNT: 

 Metan – jeho stechiometrická směs se vzduchem odpovídá koncentraci 

9,5 % obj., a její výbuchové teplo je 3,412 MJ.m-3 [97]. 

 TNT – za jeho výbuchové teplo se obvykle počítá8 4,187 MJ.kg-1 [97], jeho 

průměrná9 hustota je cca 1500 kg/m-3 [54]. Energie uvolněná výbuchem 

(detonací) 1 m3 TNT pak představuje součin těchto hodnot, tedy 6 281 MJ.m-3. 

Obě výsledné hodnoty vlastně představují různou hustotu energie jednotlivých 
systémů, přičemž tato veličina je v případě TNT více než 1800 krát větší, než v případě 
stechiometrické směsi metanu se vzduchem.  

Jinak řečeno, dle výše uvedeného příkladu, nálož TNT o objemu 1 m3 vydá tolik 
výbuchové energie (ve formě tepla), jako oblak stechiometrické směsi metanu se 
vzduchem o objemu zhruba 1800 m3 (což teoreticky odpovídá kouli o poloměru cca 8 m). 
Ve srovnání s objemným oblakem plynu, jakožto zdrojem výbuchu, se tak nálož TNT blíží 
představě bodového zdroje, což je příčinou nesouladu v geometrické podobnosti obou 
těchto systémů. 

Nejjednodušší a v praxi také nejčastěji uplatňovaná aplikace geometrické 
podobnosti spočívá v zavedení tzv. (Hopkinsovy [63]) redukované vzdálenosti Z, pro 
kterou platí 

                                                 
7 Porovnání je třeba považovat za orientační (nicméně dostatečně vypovídající), protože pro 

jednoduchost vychází z výbuchových tepel obou systémů. Prakticky přitom nelze předpokládat, že veškeré 
výbuchové teplo se převede do energie rázové vlny. 

8 Může záležet na různých detailních podmínkách. 

9 Průměr z uváděného rozsahu možných hodnot v důsledku různých způsobů technologického 
zpracování TNT  Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..  
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3

1

W

R
Z =  

 

kde: 

 

 R [m]   je vzdálenost mezi centrem výbuchu a cílovým objektem; 

 W [kg]  hmotnost výbušného systému. 

 

Účinky (a tedy i parametry) tlakového projevu generovaného týmž výbušným 
systémem jsou stejné při stejných hodnotách redukované vzdálenosti [97]. 

 

Názorně nám to přibližuje následující tabulka (Tabulka 16). Jako příklad byla pro 
veškeré zde uvedené případy zvolena hodnota redukované vzdálenosti Z = 1, lze jí docílit 
pomocí zvolených hmotností nálože a její vzdálenosti od cílového objektu. Za tohoto 
uspořádání budou účinky výbuchu na cílový objekt ve všech případech identické. 

 

Tabulka 16 Příklad odpovídajících hodnot pro Z = 1 

R W W1/3 Z Identické účinky 

1 1 1 1 1 kg výbušniny na vzdálenost 1 m 

10 1 000 10 1 1 tuna výbušniny na vzdálenost 10 m 

100 1 000 000 100 1 1 000 tun výbušniny na vzdálenost 100 m 

 

Příklad v tabulce pro Z = 1 byl pochopitelně vybrán pro svou jednoduchost, jinak 
však představuje extrémně vysoký přetlak.  

Spojité hodnoty redukované vzdálenosti v rozsahu do Z = 200, při vzdálenosti R v 
rozsahu zhruba 10 až 100 m a pro různá množství trhaviny 1; 10; 100; 500; 1000 kg, jsou 
znázorněny na následujícím obrázku (Obrázek 50). 
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Obrázek 50 Redukovaná vzdálenost Z za daných podmínek 

 

Základem aplikace energetické podobnosti je přepočet hmotnosti W konkrétní 
výbušniny na hmotnost TNT (WTNT), která by poskytovala ekvivalentní energii, tedy: 

 

TNT
tnt Q

Q
WW ∗=  

 

kde 

 Q   je výbuchové teplo konkrétní výbušniny 

QTNT   výbuchové teplo TNT (4,187 MJ.kg-1 [97]).  

 

 

Porovnání s energií TNT se nejčastěji provádí na bázi výbuchového tepla (jak je 
zde uvedeno), někdy též na bázi tlaku nebo impulzu. 

Vypočtená ekvivalentní hmotnost TNT se pak dosadí do vzorce pro Z a za pomoci 
vzdálenosti R je tak vypočtena redukovaná vzdálenost Z pro konkrétní výbušninu. 

Z hodnoty Z lze pak vypočíst typické veličiny vzdušné rázové vlny, zejména 
přetlak ∆p na jejím čele, na základě experimentálně zjištěné rovnice (polynom třetího 
stupně-následující rovnice), s dostatečnou přesností platící pro detonaci kulových náloží na 
zemském povrchu ve stanoveném rozmezí hodnot Z [23]154[97]. 
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Průběh této závislosti je graficky znázorněn na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 51 Přetlak na čele tlakové vlny dle polynomu třetího stupně 

 

V některých případech lze také použít pro modelování jednotlivých 
charakteristických veličin (Φ) výbuchového projevu výbušnin “univerzální“ vzorec [33] 

 

( )∑
=

+=Φ
n

i

i
i Zbac

1
1010 log.log

 

 

kde 

Φ je vypočítávaná funkce,  

ai , bi , ci, jsou experimentálně stanovené konstanty,  

Z je redukovaná vzdálenost [m/kg1/3]. 
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Na základě konstant ai, bi, či tabelovaných pro Z v celkovém rozsahu zhruba od 0,7 
do 40 (tedy pro velmi vysokou tlakovou oblast), lze pak výše uvedeným vzorcem vypočíst 
redukovaný přetlak ps [kPa], měrný impuls ip [Pa.s], dobu trvání přetlaku td [ms] a čas 
příchodu rázové vlny ta [ms] jako funkce redukované vzdálenosti Z; výsledné průběhy 
veličin jsou na níže uvedeném obrázku [33]. 

 

   
Obrázek 52  Průběhy charakteristických veličin rázové vlny jako funkce Z [129] 

 

Dále je v textu počítáno pouze s Variantou „A“, protože výše uvedené úvahy ve 
Variantě B jsou dostatečně přesné pouze u detonace výbušnin a ne u jevu VCE. V případě 
výbuchu plynných systémů je přesnost tohoto způsobu (resp. dostatečná platnost 
energetické a geometrické podobnosti) negativně ovlivněna zejména dvěma skutečnostmi: 

 Přepočet hmotnosti systému na TNT ekvivalent v sobě automaticky zahrnuje 

i typické chování TNT, tj. vznik detonace vyvolávající v okolním prostředí 

rázovou vlnu. Tyto děje se však u výbuchu plynných systémů uplatňují pouze 

zčásti, pokud vůbec [97]. 

 Hustota energie plynného systému je řádově nižší než v případě TNT, takže 

výše uvedený způsob modelování vede k významnému nadhodnocení tlakových 

projevů v blízkosti centra výbuchu. Tuto skutečnost znázorňuje Obrázek 53 [65] 
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Obrázek 53 Modelové průběhy přetlaku při výbuchu TNT a plynného systému [65]  

Obrázek 53 ilustruje pro plynné systémy vhodnost použití jiných modelů (například 
Multi Energy konceptu) než je TNT ekvivalent, zohledňujících ve srovnání s TNT výrazně 
nižší tlak, který je generován v objemu samotného vybuchujícího oblaku a v jeho blízkém 
okolí. 

Obrázek 54 porovnává metodu TNT ekvivalentu, která využíváv  pouze 1 křivku 
pro odhad výbuchových parametru oproti Multi -Energy konceptu, který je založem na 10 
křivkách respektive režimech (od 1 - velmi malá síla tlakové vlny do 10-silná detonace) a 
je daleko spolehlivější a jednotlivé tlakové účinky jsou přesnější.  

Vypočtené hodnoty pomocí metody TNT ekvivalentu se v krátkých vzdálenostech 
od zdroje výbuchu blíží detonaci, což je v případě jevu VCE nereálné, protože se 
porovnává množství plynu s výbuchem TNT nálože, která je v krátkých vzdálenostech 
zcela odlišná od výbuchu plynu. Například dle lit [63] lze jeho přijatelnou použitelnost 
akceptovat pouze pro oblast vzdálenou od centra výbuchu a zároveň pro tlaky  vyšší než 1 
bar, a to s přihlédnutím k výhradám, které již byly vůči vhodnosti tohoto modelu uvedeny. 
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Obrázek 54 Porovnání TNT ekvivalentu a M-E konceptu 

 

 Prahové hodnoty účinků přetlaku a tepelné radiace 

Pro účely stanovení prahových hodnot účinků přetlaku a tepelné radiace na budovu 
velínu byly uvažovány limitní hodnoty uváděné v odborné literatuře [2][10][13] 
[15][19][23][31][61][66][69][95] a metodických doporučeních vydaných MŽP Slovenské, 
případně České republiky [94][93]. 

Prahové hodnoty přetlaku a tepelné radiace pro potenciálně exponované osoby byly 
prezentovány v předchozí studii „Stanovení limitních hodnot nebezpečných havarijních 
účinků“ v roce 2006. Tato studie vychází z hodnot uvedených ve zprávě a jsou jen 
doplněny prahové hodnoty pro budovu velínu. Tabulka 17 shrnuje limitní hodnoty tepelné 
radiace uvedené v předchozí studii, které byly stanoveny dle ARAMIS [74] a dle domluvy 
s vedením společnosti.  

 

Tabulka 17  Navrhované limitní hodnoty [37] 

Limitní zóna: 
Tepelná 

radiace 
Přetlak 

Bezpečná zóna 1,7 kW/m2 2 kPa 
Zóna ohrožení 5,0 kW/m2 5 kPa 
Zóna smrtelného nebezpečí/domino efektu 8,0 kW/m2 16 kPa 
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Stanovení přesných prahových hodnot (tepelné radiace či přetlaku) je velmi obtížné 
a v odborných literaturách se často liší. Níže uvedené tabulky shrnují limitní hodnoty 
uvedené v literatuře používané v rámci PZH. 

 

 Limitní hodnoty tepelné radiace 

Pro výpočet dosahů, případně bezpečných vzdáleností od zařízení, na kterých může 
dojít k požáru, lze použít samotnou hodnotu tepelného toku v kW/m2 (případně W/m2). Ve 
starších dokumentech je běžně používána jednotka cal/cm2 s, v britských zdrojích také 
BTU/ft2 s. Celosvětově je publikováno i používáno velké množství hodnot tepelného toku, 
které jsou vztahovány k různým účinkům. Tyto hodnoty je možné odvodit ze získaných 
experimentálních dat, skutečných případů nebo získat z jiných modelů. Často nejsou 
publikovány ve formě uceleného modelu, ale pouze jako ilustrační tabulka, kde jsou 
uvedené vybrané účinky a přiřazené hodnoty tepelného toku. V rámci jednotlivých 
přístupů jsou v některých případech uvedeny hodnoty tepelného toku i vztažené k určité 
době, ovšem v takovém případě, pokud nelze hodnoty extrapolovat, je jejich použití velmi 
omezené. Někteří výzkumníci používají tabulky a grafy s tepelnou radiací a časem, který je 
potřeba k tomu aby se projevila bolest - ta může být definována jako hranice bolesti nebo 
jako nesnesitelná bolest. Přestože to není interpretováno samotnými výzkumníky, 
prozkoumání těchto dat vede k názoru, že hranice bolesti odpovídá pravidlům dávka- 
účinek [24][45].  

V následujích dvou tabulkách jsou uvedeny účinky tepelné radiace v závislostech 
hodnot tepelného toku a době působení. 

Tabulka 18 shrnuje hodnoty z literatury Handbook of Chemical Hazard Analysis 
Procedures  [26] . Tyto limitní hodnoty jsou použity i v softwaru Aloha. 
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Tabulka 18  Hodnoty tepelného toku nutné pro způsobení bolesti [26] 

Hustota 
tepelného toku 

[kW/m2] 
Doba [s] Účinek 

2 45 Prudká bolest 
3 27 Prudká bolest 
4 18 Prudká bolest 
5 13 Prudká bolest 
6 11 Prudká bolest 
8 7 Prudká bolest 

10 5 Prudká bolest 
12 4 Prudká bolest 
1 663 Popáleniny druhého stupně 
2 187 Popáleniny druhého stupně 
3 92 Popáleniny druhého stupně 
4 57 Popáleniny druhého stupně 
5 40 Popáleniny druhého stupně 
6 30 Popáleniny druhého stupně 
8 20 Popáleniny druhého stupně 

10 14 Popáleniny druhého stupně 
12 11 Popáleniny druhého stupně 

 

V metodice ARAMIS [74] je proveden přehled hodnot používaných v rámci 
Evropy. Na základě přehledu jsou zvoleny tyto hodnoty. Hodnoty jsou vybrány vždy pro 
dvě doby expozice – 30 a 60 sekund. 

 

Tabulka 19 Hodnoty tepelného toku [74] 

Hustota 
tepelného toku 

[kW/m2] 
Doba [s] Účinek 

< 3 30 Malé nebo žádné efekty 
1,8 - 3 60 Vratné efekty 
3 - 5 30 Vratné efekty 
3 - 5 60 Nevratné efekty 
5 - 9 30 Nevratné efekty 
> 5 60 Začátek úmrtí nebo domino efektů 
> 9 30 Začátek úmrtí nebo domino efektů 
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Tabulka 20 Limitní hodnoty tepelné radiace [129] 

Zasažení Tepelná radiace 
Žádné negativní následky 1,4 kW/m2 
Bezpečné pro člověka v obleku z plátna 4,2 kW/m2 
Nesnesitelná bolest (20 až 30 sekund) 
Popáleniny I. stupně (15 až 20 sekund) 
Popáleniny II. stupně (30 až 40 sekund) 
Zapálení bavlny po uplynutí 15minut 

7,0 kW/m2 

 

 

Nesnesitelná bolest (3 až 5 sekund) 
Popáleniny I. stupně (6 až 8 sekund) 
Popáleniny II. stupně (12 až 16 sekund) 

10,5 kW/m2 
 

 

 

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že míra účinku závisí na hodnotě hustoty 
tepelného toku a také na době působení. V rámci hodnocení PZH lze tedy využít řadu 
hodnot z různých odborných literatur, ve kterých jsou uvedeny podobné tabulky 
s hodnotami tepelného toku. V některých literaturách jsou ovšem uvedeny i jiné termíny, 
například v literatuře HSE – Offshore [40] se používá termín Dangerous dose (nebezpečná 
dávka), která je definována jako dávka, při které může dojít k závažným popáleninám, 
nebo určité malé procento populace může zemřít.  

Protože závislost závažnosti působení tepelné radiace na vzájemném vztahu závisí 
na velikosti tepelného toku a doby působení může být jednotka vyjádřena různě. 
Nejjednodušším způsobem je zavedení určitého faktoru určujícího závažnost poškození, tj. 
tepelnou dávku, která je výsledkem působení určitého tepelného toku po určitou dobu. 
Předpokládá se, že vliv výšších hodnot tepelné radiace je významnější než vliv doby 
působení, proto bylo zavedeno empirické vyjádření tohoto vztahu jako 

cIt n =⋅  

kde  t = doba působení [s] 

 I = tepelný toku [W/m2] 

 n = parametr 

 c = konstanta 

Nejčastěji přijatým konsenzem je použití parametru n = 4/3. Ten vychází například 
z literatury [25]. Použití tohoto umožňuje zavést rovnici   

dávka = I4/3· t 

V níže uvedených tabulkách je použita hodnota dávky a jednotka tepelné dávky 

(Thermal Dose Unit) - TDU = 1 (kW.m-2)4/3·s. 
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Tabulka 21 Hodnoty tepelného toku [40] 

TDU [(kW/m2)4/3 ] Účinek 
2000 50% úmrtnost 
3200 100% úmrtnost 

 

 

Tabulka 22 Hodnoty tepelného toku [40] 

TDU 
[(kW/m2)4/3 ] 

Účinek 

130 Zranění/Popáleniny prvního stupně 

240 
Popáleniny druhého stupně/1% úmrtnost při uvažování běžného 
oděvu 

270-310 
Popáleniny druhého stupně/1% úmrtnost při uvažování běžného 
oděvu 

350 
Popáleniny druhého stupně/1% úmrtnost při uvažování běžného 
oděvu 

290-540 
Popáleniny druhého stupně/1% úmrtnost při uvažování běžného 
oděvu 

730 
Popáleniny druhého stupně/1% úmrtnost při uvažování běžného 
oděvu 

500 
Popáleniny třetího stupně/50% úmrtnost  při uvažování běžného 
oděvu 

108 - 127 Bolest 
85 - 129 Bolest 

600 - 800 Zranění/Popáleniny prvního stupně 

250 - 350 Zranění/Popáleniny prvního stupně 

210 - 700 Zranění/Popáleniny prvního stupně 

900 - 1300 
Popáleniny druhého stupně/1% úmrtnost při uvažování běžného 
oděvu 

500 - 3000 
Popáleniny druhého stupně/1% úmrtnost při uvažování běžného 
oděvu 

2000 - 3000 
Popáleniny třetího stupně/50% úmrtnost  při uvažování běžného 
oděvu 
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 Limitní hodnoty přetlaku na lidský organismus 

V odborné literatuře jsou účinky výbuchu na lidský organismus popsány 
nejednotně [9][13][66][34][73][14][39][41]. Nejčastěji se však účinky výbuchu na lidský 
organismus dělí na primární, sekundární a popřípadě terciární nebo na účinky přímé a 
nepřímé. 

Například v literatuře [109][110] se určují tři kategorie poranění lidí výbuchem, a 
to v závislosti na mechanismu, který poranění působí. První kategorie je primární 
poškození, způsobené přímými účinky tlakové a rázové vlny, kdy dochází k četným 
smrtelných zranění vlivem krvácení do plic.  

Je-li vnější tlak na hrudník větší než vnitřní tlak v těle, hrudník se vmáčkne dovnitř, 
což vede k pohmožděninám vnitřních orgánů, případně i vnitřnímu krvácení. Nejčastějším 
bezprostředním zraněním vlivem účinku tlakové vlny je protržení ušního bubínku. Ušní 
bubínek je poškozen následkem přetlaku, protože charakteristická perioda vibrace orgánů 
ucha je malá v porovnání s dobou trvání tlakové vlny. [110][110]  

Další skupinou je sekundární poškození, způsobené letícími troskami, které se 
pohybují po přímé trajektorii od epicentra výbuchu. Při určování účinků letících trosek na 
lidské tělo se rozlišuje mezi troskami, které způsobují řezné rány a troskami, které řezné 
rány nezpůsobují [109][110]. Zranění, která mohou vzniknout řeznými troskami jsou 
nejčastěji tržné rány a průstřely. Řezné trosky mají nízkou hmotnost a velmi často jsou 
tvořeny skleněnými střepy nebo plechovými ostrými úlomky. Fragmenty, které 
nezpůsobují řezné rány, jsou většinou velké tupé předměty, které však způsobují 
zasaženým lidem vnitřní poranění.  

Lidé uvnitř hroutících se budov jsou vystaveni účinkům dopadu velmi těžkých částí 
konstrukce budov. 

Poslední kategorií poranění lidí následkem výbuchu je nazýváno terciární a vzniká 
při srážce člověka s překážkou. Lidské tělo může být sraženo či odhození tlakovou vlnou. 
Může to nastávat jak během pozitivní fáze tak i negativní fáze rázové vlny. Nejvýraznější 
účinky terciárních následků nastávají tehdy, je-li člověk v okamžiku exploze ve vzpřímené 
poloze [109][110].  

Další dělení je uvedeno například v lit. [13], kde  účinky výbuchu působí na lidský 
organismus lze rozdělit dvojím způsobem. To dělení je dle působících následk: 

 Přímé následky – způsobené náhlým zvýšením tlaku 

 Nepřímé následky – způsobené letícími troskami, zbořením budov, 
tepelné záření a u větších výbuchu dopad těla na zem či překážku 

Hlavním přímým následkem výbuchu na lidský organismus je náhlé zvýšení tlaku 
ve formě procházející rázové vlny. Lidské tělo odolává poměrně dobře zvýšenému přetlaku 
(oproti budovám), protože je tvořeno z velké části vodou a je velmi pružné, působí jako 
membrána.  Přímé následky se projeví v těch částech těla, kde se vyskytují vzduchové 
vydutě, které mohou být rozdrceny, např. uši a plíce. Účinek negativně působícího přetlaku 
je závislý na poloze lidského těla a na případném odrazu rázové vlny.  
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Nepřímé následky jsou působeny letícími troskami, které vznikají z explozí zařízení 
či budov.  Letící trosky bývají proto též považovány za sekundární dopad výbuchu na 
lidský organismus. Terciární dopad představuje jednak vržení (pád) těla na překážku či na 
zem. Jde tedy přemístění lidského těla na určitou vzdálenost, ale může jít i o jeho zasypání 
v důsledku výbuchu (při hroucení budovy apod.).  

Kromě zranění, která můžou nastat, když tělo spadne na zem, existuje vysoká 
pravděpodobnost úmrtí, pokud tělo narazí na pevnou překážku. Vliv poranění závisí na 
rychlosti pohybu těla, na tvaru pevné překážky a na konkrétní části, kterou tělo dopadne na 
překážku. Pravděpodobnost fatálních následků je velmi vysoká pokud lidské tělo spadne na 
hlavu. Pravděpodobnost zlomeniny lebky je přímo úměrná rychlosti nárazu.  

 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny hodnoty přetlaku způsobující poškození 
lidského organismu. 

Tabulka 23  Přibližné prahové poškození lidského organismu [13] 

 

Limitní hodnoty přetlaku rozdělené dle přímých a nepřímých dopadů jsou uvedeny 
v tabulce (Tabulka 31  Reprezentativní hodnoty účinků přetlaku vybrané z odborné 
literatury) na straně 140 disertační práce. 

 

 Limitní hodnoty přetlaku na majetek 

V případě, že čelo vln se srazí s překážkou, která mu stojí v cestě, tak se vlny 
částečně odrazí, čímž vzniká relativně malá odrazová vlna. Primární vlna se šíří přes danou 
překážku dál a tuto překážku buď strukturálně naruší nebo „obteče“ a ztrácí část své 
energie. Při zvažování odrazu rázové vlny jsou rozlišovány dva limitní případy[109][39]. 
Je-li směr vlny kolmý k povrchu překážky, je tlak působící na překážku maximální (a 
dochází k normálnímu odraznému zatížení), ale když je směr šíření vlny rovnoběžný s 
povrchem překážky (resp. s orientací jeho strany o největším rozměru), nenastane žádné 
výraznější zvýšení tlaku (dochází k postrannímu zatížení). Objekty vystavené jedním či 
druhým případem zatížení se však specificky deformují. Způsob, kterým se tyto deformace 
projeví, stejně tak i jejich hodnoty, záleží nejenom na zatížení, ale také na materiálních 
nebo konstrukčních vlastnostech překážky. Při zasažení rázovou vlnou mohou být některé 

Přetlak Popis poškození
kPa

<100
Osoby by se mělischovat pod zesílenými konstrukcemi budov (dveře) a měli by 
se vyhnout blízskosti skleněných ploch

7.14
Poškození lidského zdraví až smrtelná zranění lze očekávat v důsledku letících 
trosek

>21 Lidské tělo bude pravděpodobně  odhozeno na zem či překážku
34 Prasknutí ušních bubínků

100 Poranění plic
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konstrukce také rozvibrovány, přičemž frekvence vzniklého kmitání hraje z hlediska 
odolnosti staveb důležitou roli. Jelikož je daná problematika velmi složitá a je spíše 
otázkou materiálně technickou a stavební, nebude dále v disertační práci uvedena 
[110][109]. 

Z hlediska působení rázových vln na konstrukce technologie či na budovy, 
rozlišujeme dvojí účinky vln, a to účinek silový a účinek deformační. Silový účinek je (ve 
vzdušném prostředí) totožný s tlakovým působením vzdušných rázových vln 159[97]. 

U nadzemních staveb narazí povrchová nebo podpovrchová vlna nejčastěji na 
základy, projde do zdiva (v případě budov), kde vzhledem k nárazům, lomům a difrakci 
vln napětí u volných povrchů zdiva, okenních, dveřních, komínových a jiných otvorů, 
vznikají tahové vlny, způsobující trhliny, praskliny a podobně. Největší poškození vzniká 
v rohových částech budov, kde se účinky vln násobí vzhledem k interferenci vln. 

Deformace resp. vibrace, vznikají při přenosu vln z podzemního výbuchu na 
základy stavby, tím se rozkmitá celá stavba; jedná se tedy o složitý děj seismického 
charakteru[110]. 

Z hlediska pravděpodobnosti úmrtí lidí nerozeznáváme, je-li budova zničena v důsledku 
zemětřesení nebo výbuchu, protože oba tyto jevy jsou považovány za podobné [39]. Pokud se budova 
zhroutí, tak děti, starší lidé a hendikepovaní lidé mají nižší pravděpodobnost přežití. V případě 
totálního zborcení budovy mohou lidé přežít v prostorách mezi zborcenými konstrukcemi, kde je volné 
místo a materiál na sebe nedoléhá. Následující tabulka ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 24) sumarizuje několik prahových hodnot pro odhad účinků výbuchu na 
člověka v budově a ve volném prostoru. 
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Tabulka 24 Poškození budov a zařízení vlivem přetlaku [13][104] 
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Cílem případové studie bylo posoudit tlakové účinky výbuchu plynu na budovu 
velínu, proto je dále disertační práce zaměřena pouze na modelování tlakových účinků 
výbuchu na majetek. 

Určení přesných prahových respektive limitních hodnot je velmi obtížné, protože 
závisí na mnoho faktorech a navíc v odborné literatuře se hodnoty často liší. Nejasnosti 
mohou být způsobeny experimentálním vyhodnocováním těchto prahových hodnot. U 
poškození lidského těla tlakovou vlnou neboli přetlakem závisí poškození na mnoha 
faktorech a to například v jaké orientaci je lidské tělo oproti čelu tlakové vlny.  

Např. Mannan v lit. [65] (“Lees“, kap. 17 – “Explosion“) uvádí stovky odkazů na 
literaturu o explozích z období od roku 1944 do 90. let 20. stol., která vychází z poznatků 
v oblasti válečných aplikací jaderných i konvenčních výbušnin, v menší míře z událostí 
v průmyslu. 

Přetlak Popis poškození
kPa
0.15 Nepříjemný hluk
0.2 Žádné poškození konstrukce, velké okenní tabule jsou již pod tlakem
0.3 Hluk podobný sonické bombě, příležitostné  rozpraskání skla
0.7 Rozbití malých okenních tabulí, které byli pod tlakem
1 Typické poškození skleněných ploch
2 95% poškození budov bez vážných následků 
3 Menší poškození konstrukcí

3.5 až 7 Občasné poškození okenních rámů
5 Drobné poškození struktury domu
7 Kolaps střech nádrží
8 Nutnost následné demolice domů z důvodu neobyvatelnosti

7 až 15 Selhává upevnění ocelových struktur, dřevo a panely jsou poškozeny
10 Ocelové konstrukce domů začínají být nestabilní
15 Částečné zhroucení stěn a střech domů

15-20  Rozbití nevyztužených betonových stěn nebo škvárobetonových tvárnic 
18 Dolní mez vážného poškození konstrukce, 50% destrukci zdiva domů
20 Poškození těžkých strojů a posunutí ocelových konstrukcí

20-28 Zničení ocelových panelových domů a protržení nádrže pro skladování oleje
20-40 Popadaní vzrostlých stromů

30 Popraskání plášťů budov

35
Zlomení dřevěných telegrafních sloupů, většina  budov zničena, kromě betonem  vyztužených zdí 
budovy a nákladní automobily jsou zdeformovány

35-40 Posunutí potrubích mostů, porušení potrubních celků
35-50 Téměř úplné zničení budov
40-55 Kopaps potrubních mostů

50 Poškození naložených nákladních aut/vlakových cisteren 
50-55 Poškození zdí střihem a ohybem

60 Totální zničení plně naloženého vagonu
70 Pravděpodobné poškození všech budov a těžkkých strojů
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Jak bylo uvedeno výše, lidské tělo odolává lépe přetlaku než budovy, protože je 
pružné a chová se jako membrána. Při dosažení přetlaku okolo 70 kPa nastane 
pravděpodobně totální destrukce budov a až cca okolo 80 kPa se začínají poškozovat plíce 
v lidském těle. 

 Přesnější údaje lze však získat z modelů, které poskytují pravděpodobnosti 
poškození budov/zařízení a ublížení na zdraví v závislosti na čele tlakové vlny neboli na 
přetlaku a/nebo na impulsu výbuchu.  

Možným řešením jsou probitové funkce, které charakterizují stupeň poranění osob 
a poškození budov či zařízení. Probitové funkce definují poškození vlivem přetlaku a 
letících trosek. U probitových funkcích hodnotících poškození okolí vlivem přetlaku se 
předpokládá doba impulsu 70 ms.  Probitové funkce jsou uvedeny například v literatuře: 
[34][61][62][70][73] 

Z uvedených tabulek vyplývá, že největší nebezpečí pro lidi je způsobeno 
nepřímými účinky výbuchu, protože hodnoty přetlaku způsobující smrtelné poškození plic 
lidského organismu jsou mnohem vyšší než hodnoty přetlaku, které způsobí smrtelný náraz 
lidského těla na zem či na překážku. Hodnoty vzniku letící trosek s potenciálem způsobení 
smrtelných poranění jsou také mnohem nižší než hodnoty přímých dopadů způsobujících 
smrtelné poranění, tzn. poranění plic. Na žádost vedení společnosti Nafta a.s. není vliv 
letících trosek hodnocen v této studii a je kladen důraz na vliv přetlaku na budovu velínu. 

Na základě výše uvedených hodnot a domluvy s vedením společnosti Nafta a.s., je 
v této studii uvažována hodnota přetlaku 55 kPa jako limitní s ohledem na zachování 
integrity budovy velínu a selhání jeho řídících funkcí. 

 

 

 Stanovení dosahu nebezpečných účinků výbuchového přetlaku 

Z výše uvedených údajů ve Variantě A vyplývá, že explozivní množství 
v přeplněných zónách PZ_1 až PZ_5 je mnohonásobně menší než je minimální limitní 
množství plynu (s nízkou reaktivitou) nutné pro přechod do VCE. Z tohoto důvodu je 
pravděpodobnost vzniku výbuchu v těchto zónách velmi nízká, téměř nulová. V přeplněné 
zóně PZ_6 je explozivní množství plynu (13 728kg) mnohonásobně větší než je minimální 
množství (1 000kg pro látky s nízkou reaktivitou) nutné pro přechod do VCE, proto v této 
zóně předpokládáme vnik jevu VCE (viz. Tabulka 14 Množství plynu pro jednotlivé 
přeplněné zóny). Algoritmus dílčích kroků hodnocení havarijních projevů je popsán 
v příloze práce a to na straně 180. Dosahy přetlaku, způsobeného v jednotlivých 
přeplněných zónách, jsou znázorněny na obrázku níže (Obrázek 55). Tento obrázek vznikl 
převedením vypočítaných hodnot (z Multi Energy modelu) do grafické závislosti. 
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Hodnoty přetlaku v jednotlivých přeplněných zónách
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Obrázek 55 Hodnoty přetlaku v jednotlivých přeplněných zónách 

 

Vzdálenost nejbližších uvažovaných přeplněných zón od budovy velínu je ve 
vzdálenosti 10 m. To znamená, že budova velínu se nachází v blízkosti epicentra výbuchu.  

Závisí na vlastnostech metodik určených pro hodnocení následků výbuchu, který 
režim se pro jednotlivé scénáře přiřadí. Režimy výbuchu jsou rozděleny do 10 kategorií, 
tzn. od velmi slabé deflagrace po detonaci. 

V tomto případě předpokládáme slabý iniciační zdroj typu mechanická jiskra, 
otevřený plamen, statická elektřina, atd. Na základě metodiky [93] lze určit, že metan patří 
do skupiny látek s nízkou reaktivitou. Z důvodu vzniku slabého iniciačního zdroje a 
existence látky s nízkou reaktivitou vyplývá z metodiky [76] (viz Obrázek 56), že může 
nastat režim slabé případně silné deflagrace, proto ve výpočtech pro zóny PZ_1 až PZ_5 
byl brán v úvahu stupeň přeplnění 4 (slabá deflagrace) i přesto, že pravděpodobnost vzniku 
jevu VCE je minimální, protože nesplňuje podmínku limitního množství. Pro přeplněnou 
zóny PZ_6, která je tvořena zónami PZ_1, PZ_2 a PZ_3 předpokládáme silný zdroj 
iniciace, vzniklý intenzitním turbulentním promícháváním vzduchu a plynu, který tryská 
pod vysokým tlakem z potrubního systému. Dle charakteru překážek v této přeplněné zóně 
a dle předpokladu silného iniciačního zdroje určíme podle lit. [28] stupně přeplnění 6 (silná 
deflagrace). 
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Obrázek 56 Určení počáteční síly výbuchu [18] 

 

Z výše uvedených úvah a výpočtů dle lit [18][76] vyplývá, že při vzniku nejhoršího 
možného scénáře může na budovu velínu působit přetlak až 50 kPa.  

Z dříve prezentované studie „Výpočet tepelné radiace při tryskavém požáru 
zemního plynu“ z roku 2006 vyplývá, že při modelování havarijních scénářů (díra 
v potrubí do velikosti ekvivalentního průměru Deq =115 mm; světlost potrubí 300 mm; tlak 
potrubního systému 100 bar; směr úniku pod úhlem 45° a 90°) tepelná radiace tryskavého 
požáru dosahovala maximálních hodnoty 13 kW/m2. 10 

Níže uvedená navrhnutá bezpečnostní opatření by měla zachovat integritu budovy 
velínu a měla by zamezit selhání jeho řídících funkcí, tzn., měla by odolat přetlaku okolo 
50 kPa a tepelné radiaci 13 kW/m2. 

 

 

 Bezpečnostní opatření 

V následujícím textu jsou popsána bezpečnostní opatření adekvátní pro snížení 
rizika identifikovaných havarijních scénářů. Dle konceptu metodologie ARAMIS [74] jsou 
fyzické a inženýrské systémy nebo lidské činnosti vedoucí ke zvýšení bezpečnosti 
nazývány bezpečnostními bariérami. Dle literatury využívané v rámci PZH, existuje 

                                                 
10 Problematika tepelného toku není součástí disertační práce, a proto se odkazuje na studii 

vytvořenou odborníky Laboratoře výzkumu a managementu rizik. Studie není uvedena v použité literatuře, 
protože společnost Nafta a.s. si nepřeje zveřejňovat výsledky studie. 
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několik dělení bezpečnostních bariér. Například dle lit [27][99] lze bariéry rozdělit do tří 
skupin:  

 Technické bariéry 

V oblasti konstruování strojně - technických zařízení je princip tvorby bariér 
popsaný v mnoha normách (např. ČSN EN ISO 12 100-1, ČSN EN ISO 12 100-2,…) 
nejčastěji jsou tyto bariéry navrhované v návrhu opatření v procesu minimalizace rizik.[99] 

 Fyzikálně – chemické bariéry 

Slouží nám k tomu, abychom věděli kde a kdy přerušit fyzikální nebo chemický 
proces. [99] 

 Chování člověka 

Specifickým typem bariér v pracovním procesu je chování člověka, protože člověk 
je nejsložitější prvek systému.  

Na následujícím obrázku je zobrazen postup určování bariér, který využívá 
například normy SIL [51]. Bližší infoemace o tomto postupu je uveden v lit. [99].  

 
Obrázek 57 Schéma výberu bariér dle lit. [99] 
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Protože pro celou případovou studii byla využita metodologie ARAMIS [74], tak i 
nadále budou bezpečností bariéry určeny dle této metodologie, která rozlišuje následující 
typy bariér: aktivované, pasivní, lidské činnosti. 

Aktivované bariéry vyžadují pro správnou funkci spojení systém včasného zjištění 
(detekce a signalizace) poruchového stavu a spouštěcí mechanismus. Pasivní bariéry jsou 
funkční nepřetržitě, přičemž k dosažení jejich funkce nevyžadující žádnou lidskou činnost, 
zdroje energie ani informační zdroje. Lidské činnosti v sobě zahrnují organizační opatření. 

Pro snížení síly havárie (výbuchu), pravděpodobnosti a účinku výbuchu na budovu 
velínu předpokládáme, že pasivní bariéra je nejvíce spolehlivá a bariéra typu lidská činnost 
je naopak nejméně spolehlivá. Aktivovaná bariéra představuje střední cestu spolehlivosti. 

Bezpečnostní bariéry jsou dále děleny podle klíčových slov, která odpovídají jejich 
specifické funkci ve smyslu vlivu na další rozvoj daného havarijního scénáře, popřípadě na 
kvantitativní změnu míry projevu jednotlivých sekvencí havarijního scénáře. Podle tohoto 
kritéria se bezpečnostní bariéry dělí na bariéry typu: 

 AVOID („zabránit“) 

 PREVENT („předcházet“) 

 CONTROL („kontrolovat“) 

 LIMIT („omezit“) 

 

Následující seznam bezpečnostních opatření adekvátních pro uvažované havarijní 
scénáře byl vytvořen výběrem na základě check-listu bezpečnostních bariér (dílčí součást 
metodologie ARAMIS [74]).  

Na následujícím obrázku (Obrázek 58)  jsou označeny červenou barvou bariéry, 
ovlivňující rozvoj scénáře havárie. První bariéra je tvořena skupinou (kombinací) opatření 
proti vzniku netěsnosti a vzniku děr. Tato skupina bariér je charakterizována preventivními 
opatřeními, jako jsou opatření proti vzniku koroze, netěsností a mechanickému poškození. 

Druhá bariéra je tvořena opatřeními, která mají represivní charakter, tzn., že budou 
spuštěny až po vzniku nežádoucí události (úniku plynu). 

Třetí bariéra, která zamezuje vznik iniciace je jako první bariéra preventivního 
charakteru a měla by zamezit jak okamžité, tak opožděné iniciaci. 

Poslední čtvrtá bariéra je sestavena ze skupiny opatření, která omezují následky 
havárie na budovu velínu. 

Teprve kombinace všech čtyř typů bariér, které jsou tvořeny ze skupin 
bezpečnostních opatření, zvýší ochranu budovy velínu, tzn., sníží riziko vzniku havárie 
v CA PZZP. 
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Obrázek 58  Označení bezpečnostních bariér 

Pro možnost optimalizace výběru bariér (nebo kombinací více typů bariér) 
s ohledem na jejich efektivnost a na ekonomické náklady spojené s jejich realizací byl 
vytvořen pomocný nástroj umožňující orientačně zhodnotit výše uvedené parametry. Tímto 
nástrojem je aktivní tabulka ve formátu Microsoft Excel s názvem „Seznam bariér“, ve 
kterém jsou uvedeny zatím navržené bariéry a jejich vliv na pravděpodobnost (frekvenci) 
vzniku havárie, velikost havarijního projevu (síla exploze, účinek jet-fire) a na odolnost 
samotné budovy velínu z pohledu dopadu možné havárie. Tyto parametry jsou doplněny 
orientační cenou jednotlivých bariér. (Obrázek 59). 
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Obrázek 59  Ukázka z pomocného nástroje s názvem „Seznam bariér“ pro výběr 

bezpečnostních opatření 

 

 

Každá z navržených bariér může teoreticky přivést efekt na všechny tři shora 
zmíněné parametry (pravděpodobnost havárie, její intenzitu i zranitelnost velínu). V praxi 
však je tato situace málo pravděpodobná a bariéry mají vliv obvykle jen na jeden nebo dva 
parametry. Účinnost bariér je také různé úrovně a pro zjednodušení výpočtů bylo zvoleno, 
že bariéry vedoucí ke snížení dopadů či pravděpodobnosti budou velkých hodnot celých 
čísel v rozsahu 0 (nemající žádný vliv) až 3 (silně vysoký vliv na snížení) a v případě 
úplného odstranění rizika, například přestěhováním budovy velínu na bezpečné místo, 
bude přiřazena symbolická hodnota 4. 

Vytvořená aktivní softwarová podpora s názvem „Seznam bariér“ umožňuje volbou 
jednotek v prvním sloupci vybrat kombinaci bariér nebo jen jednu, přičemž program sám 
zobrazí efektivitu kombinace, jeho příspěvek ke snížení pravděpodobnosti a příspěvek ke 
snížení závažnosti (kombinací síly havárie a zranitelnosti budovy velínu). Tyto příspěvky 
vyloží hodnoty od 0 do 1, kdy jednička znamená, že ke snížení příslušné složky rizika 
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vůbec nedošlo a nulová hodnota indikuje jeho úplné odstranění. To může nastat pouze 
v případě úplného oddělení zdroje rizika a zranitelného cíle, například úplným 
přestěhováním velínu (taková situace je indikována hodnotou snížení dopadu o velikosti 
4).  

U bariér, u kterých dochází ke snížení pravděpodobnosti či dopadu, je vycházeno 
z podobného principu jako v teorii marginálních přírůstků nákladů a poklesu efektivity 
v ekonomice, tedy ani rozsáhlá kombinace bariér nevede k dosažení úplného odstranění 
rizika nedojde, pouze se tomuto slovu asymptoticky přibližujeme. 

Vytvořená tabulka je otevřená a flexibilní, tedy umožňuje přidávat nové bariéry, 
modifikovat cenu podle aktuálních nabídek, atd. Jedná se tedy o nástroj využitelný podle 
potřeb zadavatele. 

Podrobný popis navržených a již realizovaných bezpečnostních opatření či bariér je 
uveden v příloze disertační práce. ( viz. strana 182) 

 

 Závěr případové studie 

Cílem předkládané případové studie bylo stanovit havarijní scénáře, jejichž 
následky by mohly ohrozit integritu budovy velínu v CA PZZP a navrhnout taková 
bezpečnostní opatření, která v případě vzniku navrhovaného scénáře, zajistí zachování 
řídící funkce velínu a ochranu přítomných osob.  

Studie je zpracovaná na základě stávajících poznatků vědy a výzkumu v oblasti 
prevence závažných havárií. Zároveň jsou ve studii použity aktuálně dostupné přístupy 
k analýze a hodnocení rizik, akceptovatelné modely a také výpočetní modely publikované 
v odborné literatuře. Pro hodnocení rizik byly v této studii využity dílčí metody a postupy 
metodologie ARAMIS [48][74] ve spojení s metodou Multi-Enegy [35], softwaru 
EffectGIS verze 5.5.[115] a softwaru Aloha 5.4.1 [46].   

Všechny použité postupy a modely jsou založeny na konzervativním přístupu 
hodnocení tzn., že popisují nejhorší možné scénáře v nejhorších podmínkách, 
ve skutečnosti průběh havárie může být podstatně příznivější. 

Na základě výše uvedených úvah a výpočetních studií, lze konstatovat, že 
vypočtené tlakové účinky výbuchu v technologii CA PZZP nebudou tak výrazné, aby 
způsobily totální poškození stavebních konstrukcí mimo skleněných výplní a lehkého 
skeletu. Největší nebezpečí spočívá ve vzniku letícího skla – možného poranění obsluhy. 

Navrhnutá bezpečnostní opatření nevyloučí negativní účinky výbuchu, ale pouze 
sníží pravděpodobnost vzniku rozvoje nežádoucího scénáře.  

K zamezení účinku nejhoršího možného scénáře je bezpodmínečně nutné realizovat 
kombinaci bezpečnostních opatření zajišťující trvalou a spolehlivou funkci ochrany 
zachování integrity objektu velínu centrálního areálu a selhání jeho řídící funkce. 

 



118 

 

9.3 Vysokotlaký únik – vtláčecí sondy 

 Úvod 

Případová studie byla zpracována z podnětu společnosti POZAGAS a.s. Důvodem 
zpracování posouzení byla obava z možného ohrožení lidí, majetku a životního prostředí 
následkem závažné havárie. 

Studie je zpracována jako odborný posudek vypracovaný na základě dostupných 
technických, geografických a geologických informací a stávajících poznatků vědy 
a výzkumu v oblasti prevence závažných havárií. Při zpracování jsou použity aktuálně 
dostupné přístupy k analýze a hodnocení rizik, odbornou veřejností akceptované modely, 
případně výpočetní postupy publikované v odborné literatuře, včetně příslušných odkazů 
na zdroje. 

Cílem posouzení je zpracovat analýzu bezpečnosti provozu vtláčení technologie 
odpadních ložiskových vod podzemního plynu v místě vtláčecích sond M20 a M47 
provozu ZS 6 Malacky. 

 Charakteristika zájmového území 

Posuzovaná oblast je umístěna severně od města Malacky v jihozápadní části 
Slovenské republiky. Oblast vtláčecích vrtů – sond – s označením M20 a M47 je zobrazen 
na obrázku níže. (Obrázek 60). 

 
Obrázek 60 Znázornění posuzované oblasti a sond M20 a M4711 

 

 

 
                                                 
11 Geografické souřadnice na elipsoidu WGS-84 jsou pro sondy tyto: Sonda M20: 48,26° 43` 400,92“ N; 17° 1` 6,469“E                           

a   Sonda M47: 48° 26` 43,3“ N; 17° 0` 44,167“E 
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 Geologický a hydrogeologický popis 

Posuzovaná oblast je součástí Vídeňské pánve a nacházejí se v ní neogenní 
zásobníky. Ze zásobníků se cyklicky zatláčí a těží zemní plyn, báňská voda s obsahem 
uhlovodíků, přičemž z hlediska množství převládá zemní plyn.  

Neogenní zásobníky zahrnují také podzemní skladovací struktury, které jsou 
pískové nebo pískovcové. Jsou vtlačené v nánosech jílovité břidlice, která poskytuje 
těsnění z boku i shora. Na místech, kde je hloubka písku (pískovce) menší, jsou jen málo 
pevné.  

Hlavní zásobníky v slovenské části Vídeňské pánve jsou pískové a pískovcové 
zásobníky z období miocénu. Celkový miocén zahrnuje velké množství horizontů 
s obsahem zemního plynu. Více podrobností o geologických podmínkách je uvedeno na 
obrázku 60 (strana 132)  a Obrázku 58 (strana 130), kde jsou znázorněna geologická 
rozložení v okolí sond M20 a M47. 

 

 Seizmické informace 

Mapa seizmického rizika pro Slovenskou republiku z hlediska seizmické intenzity 
(s pravděpodobnou frekvencí každých 475 roků) je znázorněná na obrázku níže. 

 
Obrázek 61 Mapa seizmického rizika na území Slovenska [zdroj Nafta a.s.] 

Seismické nebezpečí je na střední úrovni. Je na místě podotknout, že podzemní 
struktury mimo míst výrazných geologických zlomů a míst s rizikem tixotropních 
vlastností (např. spraše, tekuté písky) jsou při slabších zemětřeseních stabilní. Mezi 
takovéto struktury s malou mírou ohrožení patří i zájmová oblast.  

 

 Demografické poměry 

V bezprostřední blízkosti sond M20 a M47 (na ulicích Kukučínova a Kubinu) se 
nachází obytná část přibližně 70 domy tj. cca s 245 obyvately. Na ulici Polné se nenachází 
žádný obytný dům. Ve vzdálenosti cca 60 m od sondy M47 prochází silnice. V blízkosti 
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posuzovaných objektů se nenacházejí další zranitelné objekty, například místa 
shromažďování obyvatel, nákupní centra a průmyslové areály. V budoucnu se v blízkosti 
sond plánuje výstavba obytné zóny. 

 

 Klimatické poměry 

Posuzovaná oblast – v Malackách, se nachází v teplé klimatické oblasti. Průměrný 
počet letních dní v roku je minimálně padesát s maximální denní teplotou 25 ºC. Zimy jsou 
mírné s lednovou teplotou vzduchu -3ºC. Průměrná roční teplota vzduchu v lokalitě je 
přibližně 9,3ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 62  Větrná růžice pro oblast Malacky [zdroj Nafta a.s.] 

Z větrné růžice, zobrazené na obrázku výše vyplývá, že v oblasti Malacky 
převládající větry převážně proudí ze severu, severozápadu a z jihu. Větrná růžice 
nevykazuje výraznější meziroční výkyvy. Informaci o četnosti dnů s výrazně inverzním 
charakterem zvrstvení atmosféry se po dobu řešení studie nepodařilo získat, lze však 
předpokládat, že se nebude významněji lišit od běžných hodnot.  

 

 

 Technické a provozní podmínky 

 Technologie vtláčení odpadní ložiskové vody 

V průběhu těžby plynu z podzemního zásobníku je strhávána i báňská (dále 
i ložisková) voda. Ta je na technologii ZS6, kde se nachází sonda) oddělována od plynu na 
separátorech a při dosušování plynu v absorpčních kolonách. Zachycená voda je 
odpouštěna pneumaticky ovládanými regulačními ventily do uvolňovače plynu, kde 
dochází k dalšímu odseparování plynu z kapaliny. Odtud pak ložisková voda dále odtéká 
přes separátor metanolu do zásobníkové nádrže. 

Čerpací stanice ložiskové vody je umístěna ve vyzděné místnosti a je vybavena 
dvěma čerpadly – druhé čerpadlo zajišťuje 100% zálohu. 
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Ložisková voda je přivedena ze zásobníkové nádrže a výtlakem čerpadla je přes 
uzavírací ventily se zpětnou klapkou vháněna do vysokotlakého potrubí DN50 PN160. Na 
výtlačném potrubí čerpadla jsou nainstalované manometry se spínači, s funkcí odstavení 
čerpadla v případě překročení povoleného tlaku 15 MPa. Ložisková voda je odtud přímo 
hnána podzemním potrubím do vtláčecích sond M47 a M20. Technické parametry čerpadel 
jsou: 

  čerpadlo - Sigma, ležaté troj plunžrové chemické 

  typ - 25-PCD-3-40-36-100-160-YC-170 - pohon 9 

  vydatnost - 1,43 l.s-1 

  dopravní tlak - 16 MPa (max.) 

  výkon motoru  - 30kW 

 

 Ložiskové vrty 

Vtláčecí vrty M20 a M47 

Jedná se o sondy k vtláčení ložiskové vody s označením Malacky 20 (M20) 
a Malacky 47 (M47). Obě sondy jsou technologicky téměř totožné, proto jsou závěry 
v mnoha aspektech obdobné, vyjma rozdílu v přímém kontaktu vrtu s plynovými 
horizonty. Po celé délce vrtů se vyskytují plynové horizonty v různých hloubkách (viz 
tabulka níže). Tyto plynové horizonty byly sice vytěžené, avšak přítomnost zbytkového 
množství zemního plynu nelze vyloučit. Vrt M47 prochází jedním plynovým horizontem 
do hloubky 765,12m (viz níže), vrt M20 neprochází žádným plynonosným horizontem do 
hloubky 806,0m.  

Sondy M20 a M40 jsou spojené s vysokotlakým potrubím DN 80 a PN 160 
přivádějícím ložiskovou vodu. Běžný provozní tlak v potrubí je 6 MPa a jeho maximální 
tlak může dosáhnout až 16 MPa.  

Vrtné profily 
Profily geologických vrtů jsou podrobně znázorněny viz. Obrázek 67 a Obrázek 69.  

 

Sonda M20 byla navrtána v roce 1963 – 1964. Konečná hloubka vrtu je 3500 m. 
Hloubky a tlaky plynových horizontů na sondě M20 jsou vypsány níže (viz. Tabulka 25)  

 

Tabulka 25 Hloubky a tlaky plynových horizontů na sondě M20 

Hloubka [m] Původní tlak [MPa] 

815,0 –     817,0 7,4 
868,0 –     874,0 8,4 

1 404,5 –  1 405,5 12,0 
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V hloubce 1 676 – 1 688 m byl registrován přítok slané vody o rychlosti 144 m3/24 
h a teplotě přitékající vody 220C. 

V hloubce 3454 m byl vrt zapažen teleskopickým pažením se zapažnicovou 
cementací. Každá kolona byla cementována samostatně přes patu pažnic. Perforace byla 
prováděna použitím kumulativních náložek do plných pažnic až po zapažení 
a zacementování. Pažnicové kolony jsou mezi sebou uzavřené pomocí kovových 
„půlměsíců“, přičemž poslední těžební kolona je spojena s produkčním křížem pomocí 
redukční příruby. Těsnost zapažnicového prostoru je zabezpečována vodou vyplňující 
šachtici. 

Produktivní část vrtu k vtláčení (utrácení) ložiskové vody se tedy skládá 
z cementového můstku, pažnice, zapažnicové cementace, vtláčecího potrubí a perforace. 
Pro ukládání ložiskové vody se využívá porézních sedimentů sarmatu ve 3 hloubkách. 
(Obrázek 63 Profil sondy M20). 

Popis produktivní části vrtu v jednotlivých hloubkách je zobrazen v následující 
tabulce.(Tabulka 29) 

 

Tabulka 26 Produktivní části vrtu M20 

806 m cementový můstek = počva vrtu 

2804 – 0 m  pažnice ø 85/8“ (219,08 mm) 

2804 – 0 m  zapažnicová cementace pažnice ø 85/8“ 

751 – 756 m perforace 

758 – 763 m perforace 

775 – 783 m perforace 

750 –     0 m vtláčecí portubí ø 27/8“ (81,65 mm) 
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Obrázek 63 Profil sondy M20 
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Nadzemní zařízení v okolí sondy jsou umístěná na panelové ploše. Velikost 
panelové plochy pro sondu je 20 x 20 m (Obrázek 64). Nadzemní zařízení sondy tvoří 
produkční kříž, rameno sondy, zařízení na měření a regulaci na sondě a připojovací 
vysokotlaké potrubí.  

 

 
Obrázek 64 Nadzemní část sond 

 

Sonda M47 byla navrtána v roce 1956 – 1957 do hloubky 2500 m. Konečná 
hloubka vrtu je 2500 m. Hloubky a tlaky plynových horizontů na sondě M47 jsou popsány 
v tabulce níže. 

 

Tabulka 27 Hloubky a tlaky plynových horizontů na sondě M47 

Hloubka [m] Původní tlak [MPa] 

648,0 –   649,0 4,32 

863,0 –   865,0 1,54 

866,5 –  888,0 8,0 

1 682,0 –  1 684,0 nezjištěno 

1 694,5 –  1 697,0 15,0 
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Vrt M47 byl zapažen v hloubce 2 136 m. Podobně jako vrt M20 byl zapažen 
teleskopickým pažením se zapažnicovou cementací. Každá kolona byla cementována 
samostatně přes patu pažnic. Perforace byla prováděna použitím kumulativních náložek do 
plných pažnic až po zapažení a zacementování.  Pažnicové kolony jsou mezi sebou 
uzavřené pomocí kovových „půlměsíců“, přičemž poslední těžební kolona je spojena 
s produkčním křížem pomocí redukční příruby. 

Těsnost zapažnicového prostoru je zabezpečována vodou vyplňující šachtici. 

Produktivní část vrtu k vtláčení (utrácení) ložiskové vody se tedy skládá 
z cementového můstku, pažnice, zapažnicové cementace, vtláčecího potrubí a perforace. 
Pro ukládání ložiskové vody se využívá porézních sedimentů sarmatu v hloubce 713 – 730 
m. Pro snížení rizika úniku zbytku ložiskového plynu do technologie vtláčení ložiskové 
vody byla sonda M47 navíc vystrojena rourami ø 27/8“ (81,65 mm) s těsnícím pakrem 
v hloubce 698,4 m. (Obrázek 65) 

Popis produktivní části vrtu v jednotlivých hloubkách je uveden v následující 
tabulce. 

Tabulka 28 Produktivní části vrtu M47 

765,12 m cementový můstek = počva vrtu 

928 - 0 m pažnice ø65/8“ (168,275 mm) 

530 – 928,00 m zapažnicová cementace pažnice ø65/8“ (168,275 mm) 

713 – 730,00 m perforace 

 0 – 700,00 m vtláčecí potrubí ø 27/8“ (73,025 mm) 
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Obrázek 65  Profil sondy M47 
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 Bezpečnostní aspekty 

 Technické prvky 

Základním bezpečnostním prvkem technického charakteru je sama volba vrtů 
v oblasti bez bezprostředního kontaktu s ložisky s vysokým ložiskovým tlakem zemního 
plynu. Dalším zásadním bezpečnostním prvkem je konstrukce sondy samotné, její 
robustnost a její odizolování od geologických struktur, z nichž by mohlo dojít k masivnímu 
výronu, tedy hlavně od hlubších horizontů. Tato izolace je popsána výše. Významným 
prvkem bezpečnosti je také stálá přítomnost vodního sloupce ve vrtu. Tento sloupec svým 
hydrostatickým tlakem, který převyšuje i původní tlak plynu v ložisku, působí jako 
hermetický uzávěr vrtu a zabraňuje výstupu plynu na povrch. Jako indikátor těsnosti 
šachtice také slouží hladina zde přítomné vody.  

Na výstupu sond (zhlaví vrtů) je jako bezpečnostní opatření instalována soustava 
šoupátek z mezikruží i produkčního kříže.(Obrázek 66) 

 

Obrázek 66 Výstup sond 

 Za technicko-organizační bezpečnostní opatření lze považovat i znepřístupnění 
místa sondy a ochrannou zónu s omezenými aktivitami v její blízkosti.  

 

 

 

 



128 

 

 Pracovní postupy 

Základním bezpečnostním prvkem u pracovních postupů je pravidlo stálého 
zavodnění vrtu, a to i v případě oprav, údržby nebo dalších prací. Hydrostatický sloupec 
vody tak působí jako hydraulický tlakový uzávěr. Během běžného provozu je také stále 
napojeno potrubí přiváděné ložiskové vody a i v obdobích čerpání plynu do podzemních 
zásobníků (letní období), kdy není produkována a začerpávána ložisková voda, jsou 
všechna potrubí napojena a kohouty uzavřeny.  

Jedním z organizačních bezpečnostních prvků je také použití pístového čerpadla 
pro začerpávání vody, protože toto čerpadlo  není možné jednoduchým způsobem (např. 
přehozením fází) převést do režimu, ve kterém by sálo namísto čerpalo. Dokonce ani při 
krajně nepravděpodobné opačné instalaci tento typ čerpadla nevytvoří dostatečný tlak 
k vyčerpání vody.  

Další organizační zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti je sledování tlaků 
v sondách a jejich vývoje při provozu.  

Z hlediska pracovních postupů je dobře zvládnut běžný provoz, tedy začerpávání 
vody, je však nezbytné, aby byly dokumentovány a dodržovány také bezpečné pracovní 
postupy v případě nestandardních operačních režimů jako jsou periodické údržby, opravy 
nebo případné změny na zařízení. 

 

  Základní informace 

  Nebezpečné látky 

V zařízeních jsou přítomny tyto nebezpečné látky: zemní plyn a ložisková voda. Za 
nebezpečnou látku z hlediska ohrožení okolní populace je třeba považovat zemní plyn, 
ložisková voda je nebezpečná  pro vodní ekosystémy a půdu a to díky své vysoké salinitě 
a minerálům extrahovaným z geologického podloží, dále může způsobovat karcinogenitu 
a při nadýchání teplem uvolněných výparů může vyvolat nevolnost. Pro účely 
následujících bezpečnostně-inženýrských výpočtů a metodických úvah je zemní plyn 
uvažován jako metan, protože zemní plyn je složen převážně z metanu (85% a více) a jen 
malého množství vyšších uhlovodíků a inertu.  Žádná z příměsí zemního plynu přítomná 
ve větších koncentracích nemá nebezpečné vlastnosti závažnějšího charakteru než metan. 
Jediná látka přítomná v zemním plynu, která by teoreticky mohla přinášet rizika jiného 
charakteru než riziko požáru a výbuchu, je toxický sulfan (sirovodík), jeho koncentrace je 
však velmi nízká, méně než 0,015 % obj. Základní informace o nebezpečných látkách jsou 
popsány v Tabulka 29. 

Lze předpokládat, že následky případných úniků ložiskové vody na zdraví, životy 
obyvatel a na majetek budou svým rozsahem zanedbatelné v porovnání s potenciálními 
následky výbuchu a požáru zemního plynu. Z tohoto důvodu se havarijní projevy ložiskové 
vody zanedbávají. 
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Tabulka 29 Základní informace o nebezpečných látkách 

Nebezpečná látka CAS číslo R-věta Fyzikální forma 

Zemní plyn 8006-14-2 R 12 plyn 

Ložisková voda 8002-05-9 R 45 kapalina 

 

 Identifikace nebezpečných zařízení 

Posuzovaná technologie je složena ze sondy M20 a ze sběrného střediska, které je 
se sondou M20 spojeno vysokotlakým potrubím DN80 a PN160.  

Jednotlivá nebezpečná zařízení můžeme dle typologie uvedené metodologií 
ARAMIS [48][74] obecně zařadit do jedné ze 14 kategorií. Na základě metody MIMAH 
(vyvinuté jako součást metodologie ARAMIS [74][48][74]) lze identifikovat celou sondu 
a její zařízení jako nebezpečné zařízení - systém potrubních rozvodů. Kritická událost je 
masivní únik hořlavého plynu následovaný explozí nebo požárem a ohrožující okolí. Je na 
místě zde upozornit, že za běžných pracovních podmínek zemní plyn v diskutovaných 
rozvodech není přítomen vyjma zbytkového plynu v zatlačované vodě. Toto množství je 
díky omezené rozpustnosti metanu ve vodě malé a navíc je plyn z vody odvětráván před 
začerpáváním. Dokonce i v případě, že by došlo k úniku celého začerpávaného množství 
v jedné šarži (cca 35 m3) a vody byla metanem nasycena při maximální provozním tlaku, 
což jsou krajně nepravděpodobné scénáře. Celkové množství uvolněného metanu nebylo 
větší než zhruba 150 kg, tedy množství z hlediska závažné havárie bezvýznamné. Všechny 
zásadní scénáře závažné havárie tedy musejí obsahovat mechanismus průniku metanu 
z podzemí na povrch. 

Identifikovaným typům nebezpečných zařízení jsme při akceptování v odstavci 
výše uvedených faktů přiřadili adekvátní havarijní scénáře. 
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 Scénář 1 – masivní únik plynu na sondě M47 

Sonda M47 prochází jedním plynonosným horizontem, od kterého je odizolována 
pažnicí a tlakovou cementací. Další tři plynonosné horizonty se nacházejí pod cementovým 
mostíkem v hloubce 765,12m. Geologické rozložení sondy M47 je zobrazeno na Obrázek 
67. 

 

Obrázek 67 Geologické rozložení sondy M47 

 

Sonda M47 má tu důležitou vlastnost, že prochází plynovým horizontem, od 
kterého je izolována konstrukcí vrtu. Navíc, jak bylo konstatováno výše, ložiskový tlak byl 
i v době otevření ložiska menší než hydrostatický tlak odpovídající plně zatopené sondě až 
k povrchu, tedy vodou zaplněná sonda je tlakem sloupce vody utěsňována. Plausibilní 
scénář vedoucí k masivnímu úniku plynu tak musí zahrnovat současné proniknutí metanu 
do sondy (porušení těsnících konstrukcí),  nepřítomnost vody ve stvolu vrtu a ztrátu 
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těsnosti nadzemních částí konstrukce. Podrobnější nástin možností naplnění těchto tří 
podmínek je schématicky uveden v grafickém provedení jako logický strom  (kauzalita – 
viz scénář 1). Ve logickém stromu příčin jsou použity logické operátory AND a OR dle 
běžných pravidel a symboliky konstrukce stromu poruch - FTA. Navržený strom  pak 
umožňuje také lokalizaci vhodných bezpečnostních bariér. Následující obrázek  (Obrázek 
68) popisuje strom kauzálních příčin pro scénář masivní únik plynu na sondě M47. 

 

 

Obrázek 68 Kauzalita  pro scénář 1 - masivní únik plynu na sondě M47 

 

Vzhledem k nedostupnosti některých dat je velmi obtížné provést detailní výpočet 
pravděpodobnosti (frekvence) vzniku vrcholové události (masivního výronu metanu), 
nicméně nezbytnost současného splnění 3 podmínek, z nichž každá je jen velmi málo 
pravděpodobná, implikuje, že celková pravděpodobnost je velmi nízká. Odhad je, že 
frekvence takovéto události je menší než 10-6 rok-1. 
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 Scénář 2 - masivní únik plynu na sondě M20 

Situace na vrtu M20 je obdobná jako na vrtu M47, jen s tím rozdílem, že tento vrt 
neprochází žádným plynonosným horizontem do současné hloubky, tj. 806,0m. 
Geologické rozložení sondy M20 je vyobrazeno na obrázku níže (Obrázek 69). 

 

Obrázek 69 Geologické rozložení sondy M20 

 

Ačkoliv tento přímý kontakt nebyl nalezen, vrt může být zřejmě alespoň 
v některých situacích v kontaktu se zemním plynem,  o čemž svědčí provozní havárie roku 
1996, kdy tlak plynu poškodil vrtné zařízení při pracích na sondě. Přes vysoký tlak však 
celkové množství plynu bylo velmi malé a bez dalších škod se rozptýlilo.          

Kauzální strom  vytvořený pro tento případ tak musí uvažovat také mechanismus 
průniku metanu ve vhodném momentu do horizontu bezprostředně souvisejícího s vrtem, 
tento strom tedy obsahuje jednu větev navíc (viz Obrázek 70). Tato změna vede 
v konečném důsledku k dalšímu snížení pravděpodobnosti vzniku závažné havárie.  
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Obrázek 70 Kauzalita pro scénář 2 - velký únik podzemní vody nasycené metanem 

 

 

 Scénář 3 – velký únik plynu a podzemní vody na sondě M20 

Pokud by došlo k průniku plynu do horizontu, do kterého je zatlačována voda, bude 
i při proniknutí plynu docházet k společnému výronu plynu s vodou. Ve výpočtech níže je 
zvolen konzervativní odhad, že vody bude 50% objemu vytlačených tekutin (reálně lze 
očekávat až 80%), tudíž tlak ve vrtu bude snižován vahou (hydrostatickým tlakem) této 
kapalné fáze, což je zohledněno ve výpočtech.  Vyjádření kombinace scénářů ve formě 
kauzálního stromu je stejné jako v předchozím případě, rozdíl mezi oběma scénář (scénář 2 
a 3) spočívá v tom, že scénář č. 2 popisuje mnohem méně pravděpodobnou, avšak dopady 
nejhorší situaci, kdežto scénář 3 situaci s mnohem větší pravděpodobností, avšak 
s menšími dopady. Větší pravděpodobnost je dána přítomností vody v porézních 
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horizontech, hlavně pak v místě začerpávání ložiskové vody. Strhávání ložiskové vody je 
standardní fenomén a nutnost jejího začerpávání je dána tím, že i při normální těžbě 
skladovaného plynu je ložisková voda strhávána.  Na následujícím obrázku (Obrázek 71) 
je zobrazen strom pro scénář – velký únik plynu a podzemní vody na sondě M20. 

 

Obrázek 71 Kauzalita pro scénář 3 – velký  únik plynu a podzemní vody na sondě M20 

 

 

 

 Scénář 4 – velký únik podzemní vody nasycené metanem M20 

Jedním z možných scénářů je situace, ve které dojde ze sondy a z ložiska k úniku 
vody nasycené pod tlakem metanem a ten se po vylití vody na povrch začne uvolňovat 
obdobně jako po otevření lahve s vodou sycenou oxidem uhličitým (tzn. efekt 
šampaňského vína). Pro tento scénář byl také vypracován strom kauzálních příčin 
(Obrázek 72). Tak jako v předešlých případech, pravděpodobnost je velmi malá.  
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Z hlediska bezpečnosti je významné, že případný výtok ložiskové vody na povrch 
by byl bržděn nejen hydrodynamickým odporem při proudění vody s výrazně vyšší 
viskozitou než plyn poměrně úzkou trubkou vrtu, ale hlavně hydrostatickým tlakem 
vytlačovaného sloupce vody. I v případě úniku velkého množství ložiskové vody na 
povrch by však hlavní nebezpeční – požár a výbuch metanu – byly malé, protože při 
běžných ložiskových tlacích se v jednom metru kubickém vody rozpustí jen několik 
kilogramů metanu. V tomto případě jsou pak malé také následky. Závažnější problémy by 
mohly nastat, pouze kdyby voda nasycená metanem pronikala do uzavřených prostor, 
například do kanalizace nebo sklepení; v takovémto případě by mohlo dojít k explozi 
výbušné směsi metanu se vzduchem v tomto uzavřeném prostoru. Strom kauzálních příčin 
pro scénář 4 (velký únik podzemní vody nasycené metanem na sondě) je zobrazen na 
Obrázek 72 

 

Obrázek 72 Kauzalitapro scénář 4- velký únik podzemní vody nasycené metanem na sondě 
M20 
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 Identifikace adekvátních havarijních projevů 

Rozptyl zemního plynu (uvažovaného jako čistý metan) je dále řešen v této studii 
jako stacionární úloha. Pro zjednodušení modelování předpokládáme kontinuální únik 
metanu, což je zároveň nejhorší možný scénář. 

V této fázi hodnocení popisují havarijní scénáře rozvoj nehodové události bez 
zvažování bezpečnostních opatření. Dle metody MIMAH [48][74] byla identifikována tato 
kritická událost únik plynu z potrubí. 

S uvažovanou nebezpečnou látkou (zemním plynem) jsou spojovány následující 
nebezpečné havarijní projevy: 

Tryskavý požár (Jet Fire); 

Bleskový (mžikový) požár (Flash Fire); 

Exploze mraku par (Vapor Cloud Explosion). 

Následkem nebezpečných (havarijních) projevů mohou pak teoreticky být níže 
uvedené nebezpečné účinky: 

Tlakové účinky; 

Tepelné účinky;  

Rozlet trosek. 

 

Z důvodu fyzikálně chemických vlastností metanu můžeme toxické působení látky 
na organismus vyloučit. Nebezpečí spočívající v ohrožení lidského života může ale nastat 
v případě nahromadění vysoké koncentrace metanu, při které se atmosféra stane pro 
člověka nedýchatelnou. Toto nebezpečí je však zanedbatelné, protože metan je lehčí než 
vzduch a v případě možného úniku by plyn setrvačností unikl do vyšších vrstev atmosféry, 
navíc při masivním úniku ze sondy je tlakem plynu vynášen vzhůru a horizontálně je 
k úniku přisáván vzduch. 

Výše zmíněné havarijní scénáře reprezentují škálu možných havarijních scénářů 
pro nebezpečná zařízení. Rozhodujícím faktorem pro rozsah havarijního scénáře je 
zejména intenzita úniku (hmotnostní průtok) daná velikostí otvoru v potrubí nebo zařízení 
a tlakem zemního plynu v technologickém systému. Doba trvání neiniciovaného úniku pak 
ovlivňuje množství hořlavého plynu, resp. objem mraku směsi zemního plynu se 
vzduchem. Za předpokladu průtočného režimu technologie a absence systému havarijního 
odstavení lze uvažovat, že tlak v celé technologii bude v průběhu doby trvání úniku 
konstantní, případně dojde k jeho poklesu v blízkosti ústí. Pokud je tlak zemního plynu 
v systému konstantní veličinou, rozsah zdrojového prvku pro daný havarijní scénář závisí 
pouze na velikosti otvoru a času (době trvání) úniku. 

Předchozí scénáře, graficky znázorněné stromy poruch, které jsou zjednodušené 
(bez uvedených pravděpodobností) popisují vznik tzv. vrcholové události, která se pak 
rozvíjí v řadu potenciálních událostí pomocí tzv. stromu událostí (ETA – Even Tree 



137 

 

Analysis). Spojením obou typů, tedy FTA a ETA do jediného vzniká komplexní zobrazení, 
nazývané často podle svého charakteristického tvaru  „Bow-Tie Diagram“. ETA popisují 
následky možných havárií.  

 

 Popis následků možných havárií 

Stanovení odhadu dopadů scénářů závažných havárií je sestaven z několika etap. 
Nejprve je pro každý scénář potřeba definovat čas a charakter úniku, který ovlivní 
následnou tvorbu mraku, který může být okamžitě iniciována s následkem požáru Jet Fire 
(účinky tepelné radiace, proudění plamene a horkých spalin). V opačném případě dochází 
k rozptylu plynu a následně může dojít k tvorbě výbušné koncentrace v určité vzdálenosti 
od zásobníku. Tyto jevy můžou vyústit v požár typu Flash Fire a explozi typu VCE. 
Grafické znázornění možných scénářů je znázorněno na Obrázek 73 

 

Obrázek 73 Grafické znázornění možných scénářů 

 

Tryskavý požár (Jet Fire) je v odborných publikacích [19][65][71][108] definován 
jako požár následující po úniku tekutiny, tedy kapaliny nebo plynu pod tlakem. Tento jev 
je ovlivňován kinetickou energií unikající tekutiny způsobenou směrovaným účinkem 
tryskání. Dále jsou tryskavé požáry charakteristické výraznými projevy turbulentních 
vírových struktur a tím způsobená relativně vysoká intenzita tepelného vyzařování 
plamene. Nejdůležitějšími charakteristikami při hodnocení zdroje je tedy směr tryskání, 
délka plamene a radiační energie, proudění plamene a zplodin. 

Bleskový nebo mžikový požár (Flash fire) je dle lit. [19][65] [71][108]  
charakteristický prohořením směsi hořlavých plynů nebo par se vzduchem, při kterém se 
čelo plamene šíří relativně nízkou rychlostí. V tomto případě nedochází k tvorbě 
významného přetlaku, který by způsobil poškození vlivem tlakové vlny. Prohoření tohoto 
mraku (v oblasti mezí výbušnosti) probíhá řádově rychlostí 8U, kde U je laminární rychlost 
šíření plamene pro daný hořlavý plyn (Umetan = 0,4485 m/s [18]). Tento děj probíhá za 
předpokladu absence překážek, které turbulencí urychlují čelo plamene (viz. kapitola 3.2 
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na straně 21 této práce). Rychlost, kterou směs prohoří je tedy řádově metry až desítky 
metrů za sekundu. Nebezpečí bleskového požáru spočívá v intenzivním, přestože poměrně 
krátkodobém účinku tepelné radiace a horkých zplodin a zejména v možnostech vzniku 
následných sekundárních požárů, např. uvnitř budov, které se nacházejících se v zasažené 
zóně. Uvnitř vyhořelého oblaku také vzniká nedýchatelná atmosféra. 

V případě přítomnosti překážek ve směru šíření čela plamene (za předpokladu 
iniciace směsi hořlavých plynů nebo par se vzduchem) nastává havarijní projev nazývaný 
exploze mraku par, neboli VCE – „Vapour Cloud Explosion“, který může probíhat 
v režimu pomalé či rychlé deflagrace, popřípadě detonace. To závisí především na 
množství a hustotě přítomných překážek, charakteru iniciace a reaktivitě výbušného mraku 
(hořlavých plynů nebo par). Tento děj probíhá při mnohem vyšších rychlostech než 
v případě prohoření mraku par (Flash Fire), následkem je pak kromě krátkodobých 
tepelných účinků také tlaková, popřípadě rázová vlna 

 

 Modelování účinků nebezpečných havarijních projevů 

Při určování dosahu typových scénářů byly použity metody využívané mezinárodně 
při analýze rizik jmenovitě: 

- Aloha 5.4.1 [46]. 

Tato jmenovaná metoda analýzy rizik jsou určeny pro popis a kvantifikaci 
fyzikálních jevů probíhající při havárii. Metody vycházejí ze zkušeností s historickými 
haváriemi a dostupných principů matematického modelování. Použití více metod umožní 
vzájemné srovnání výsledků a v případě rámcové shody také ověření správnosti výsledků. 

Jednotlivé metody využívají rozdílných modelů a přístupů, tato skutečnost vede 
k rozdílům ve vypočtených vzdálenostech. Všechny použité modely jsou založeny na 
konzervativním přístupu hodnocení tzn., že popisují nejhorší racionálně možné scénáře 
v nejhorších podmínkách, ve skutečnosti průběh havárie bude s vysokou pravděpodobností 
podstatně příznivější. 

Je na místě upozornit na fakt, že použité nástroje modelování počítají s tzv. 
neutrálním plynem, tj. není brána v úvahu hustota metanu menší než hustota vzduchu, ani 
vznos zemního plynu způsobený setrvačností při vertikálním výtoku z ústí sondy. Oba tyto 
jevy povedou k rychlejšímu přenosu plynu do vyšších vrstev atmosféry a tak také v jeho 
účinnějšímu rozptylu. Modelování zahrnující detailně i zmíněné mechanismy je také 
možné, avšak pouze nástroji CFD (Computed Fluid Dynamic) a vyžaduje složité a dlouhé 
výpočty.  

Účinky způsobené letícími troskami v této studii nejsou hodnoceny. K vnitřnímu 
výbuchu nemůže dojít a nelze předpokládat tak silné účinky vnějšího výbuchu, aby vznikly 
letící fragmenty z použité masivní technologie, která je navržena na konstrukční tlak 
10 MPa.   

  Předpoklady a zjednodušení pro modelování účinku výbuchu 
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Pro účely modelování úniku nebezpečných látek, respektive metanu, je nutné si 
stanovit předpoklady a určitá zjednodušení, bez kterých by úloha nešla efektivně vyřešit. 
Při určení počátečních podmínek pro modelování jednotlivých scénářů, bylo vzato 
v úvahu, že tyto podmínky se mohou měnit vlivem meteorologických podmínek a také 
mohou být ovlivněny dalšími parametry. Ve snaze o co nejkonzervativnější řešení byly 
některé předpoklady a počáteční podmínky zvoleny tak, aby odpovídaly co nejreálnějšímu 
scénáři s největším dopadem. 

Při řešení této úlohy vycházíme z níže uvedených předpokladů a stanovujeme tyto 
vstupní podmínky: 

1) Je nereálné určit přesně stejnou meteorologickou situaci, která by odpovídala 
meteorologické situaci při skutečném úniku metanu. Z tohoto důvodu předpokládáme dva 
typy rozptylových podmínek a to normální a kritické. Pro normální rozptylové podmínky 
jsou definovány tyto údaje (třída atmosférické stability D; rychlost větru 5 m/s v 10 
metrech nad zemským povrchem; relativní vlhkost 50%; střední oblačnost; teplota okolí 
20°C) a pro kritických rozptylových podmínkách (třída atmosférické stability F; rychlost 
větru 1 m/s v 10 metrech nad zemským povrchem; relativní vlhkost 50%; střední 
oblačnost; 10°C). Roční období respektive teplota okolí má zanedbatelný vliv na 
modelování účinku výbuchu. 

2) Obecně lze předpokládat, že čím bude menší výbušné množství, snižuje se 
pravděpodobnost přechodu do VCE. Hodnota 100 kg je uvažována jako limitní ve smyslu 
možnosti vzniku exploze pro látky s vysokou reaktivitou (například vodík), hodnota 500 
kg je limitní pro látky se střední reaktivitou a 1000 kg je limitní pro látky s nízkou 
reaktivitou. Zemní plyn (metan) je charakterizován jako látka s nízkou reaktivitu. Pro 
množství uniklého plynu (v mezích výbušnosti) menší jak 1000 kg je tedy v tomto 
konkrétním případě zanedbatelná pravděpodobnost vzniku jevu VCE. 

 

 Prahové hodnoty účinků přetlaku a tepelné radiace 

Pro účely stanovení prahových hodnot účinků přetlaku a tepelné radiace byly 
uvažovány limitní hodnoty uváděné v odborné literatuře [48][74]. 

Tabulka 30  Použité limitní hodnoty  shrnuje limitní zóny tepelné radiace a přetlaku 
[48][74]. Tabulka 5 popisuje reprezentativní hodnoty účinků přetlaku vybrané z odborné 
literatury [2][10][13][18] [23][69][71][72][95]. 

 

Tabulka 30  Použité limitní hodnoty 

Limitní zóna: Tep. radiace Přetlak 

Bezpečná zóna 1,7 kW/m2 2 kPa 

Zóna ohrožení 5,0 kW/m2 5 kPa 

Zóna smrtelného nebezpečí/domino efektu 8,0 kW/m2 16 kPa 
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Tabulka 31  Reprezentativní hodnoty účinků přetlaku vybrané z odborné literatury 

Přetlak Popis poškození
kPa

Přímé dopady na lidi
13,8 Prahová hodnota poškození ušních bubínků

34,5-48,3 50% poškození ušních bubínků
68,9-103,4 90% poškození ušních bubínků
82,7-103,4 Prahová hodnota pro poškození plic
137,9-172,4 50% pravděpodobnost úmrtí z vzniklé z krvácení plic
208,8-241,3 90% pravděpodobnost úmrtí z vzniklé z krvácení plic

48,3 Prahová hodnota vzniku vnitřního zranění výbuchem
482,6-1376 Okamžité 100% úmrtí

Nepřímé dopady na lidi
10,3-20,0 Sražení lidí na zem tlakovou vlnou

13,8 Možné umrtí způsobené pádem na překážku
55,2-110,3 Odhození lidí do určité vzdálenoisti tlakovou vlnou

6,9-13,8 Prahová hodnota poškození kůže letícími troskami
27,6-34,5 50% pravděpodobnost umrtí v důsledku poranění letícími troskami
48,3-68,9 100% pravděpodobnost umrtí v důsledku poranění letícími troskami

Dopady na stavby a zařízení

1 Prahová hodnota rozbití skla

15-20 Kolaps nevyztužené betonové stěny nebo škvárobetonových tvárnic
20-30 Kolaps průmyslové ocelové konstrukce
35-40 Posunutí mostů s potrubím, porušení potrubí

70 Totální destrukce budov a těžkých strojů
50-100 Posunutí válcové nádrže  a selhání potrubí

Přetlak Popis poškození
kPa

<100
Osoby by se mělischovat pod zesílenými konstrukcemi budov (dveře) a měli by 
se vyhnout blízskosti skleněných ploch

7.14
Poškození lidského zdraví až smrtelná zranění lze očekávat v důsledku letících 
trosek

>21 Lidské tělo bude pravděpodobně  odhozeno na zem či překážku
34 Prasknutí ušních bubínků

100 Poranění plic  
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 Modelování následků navržených scénářů 

Modelování navržených scénářů byl využit software Aloha 5.4.1[72]. Cílem tohoto 
modelování bylo nalézt výbušné koncentrace uniklého zemního plynu (resp. metanu). 
Výstupem modelování v software Aloha 5.4.1 [72] jsou hranice koncentraci a to LEL 
(dolní hranice výbušnosti) a ½ LEL (hranice nebezpečné koncentrace).  

 

Pro dosažení cílů modelování bylo potřeba stanovit kritéria úniku metanu tzn.: 

1) unikající medium- metan; 

2) atmosférické podmínky – 5D (neutrální) a 2F (kritické) viz výše; 

3) směr proudění větru – severní; 

4) zdroj – potrubí s nekonečně velkým zásobníkem (sonda se tvarem podobá 
potrubí a při nejkritičtějších podmínkách předpokládáme nekonečně velký zdroj 
zemního plynu z plynodajného horizontu); 

5) charakteristiky zdroje (potrubí) – drsné (předpokládá se, že je zkorodované 
vlivem proudění slaných vod, navíc stržená voda působí jako překážka 
laminárnímu proudění a to přechází v turbulentní), délka, průměr a tlak 
unikajícího media – viz kapitoly výše. 

 

 Scénář 1 – masivní únik plynu na sondě M47 

V tomto scénáři předpokládáme masivní únik podzemního plynu (resp. metanu) ze 
sondy M47. Při modelování scénáře 1 se dále předpokládají tyto parametry: 

průměr sondy - 8cm , 

délka sondy - 550 m, 

tlak média - 4,38 MPa (původní ložiskový tlak).  

 

 

 Výsledky ze softwaru Aloha 4.4.1 

Na níže uvedených obrázcích jsou znázorněné koncentrace metanu v určitých 
vzdálenostech. Červenou barvou jsou zobrazeny dosahy LEL (dolní meze výbušnosti) 
metanu a žlutou barvou jsou označeny dosahy koncentrací, které zobrazují ½ LEL. Tyto 
hodnoty představují hranice nebezpečných koncentrací, tzn. koncentrace pod ½ LEL jsou 
považovány za bezpečné. Výstupy modelovaní jsou na následujících dvou obrázcích. 
(Obrázek 74 a Obrázek 75). 
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  Obrázek 74  Výsledky ze softwaru Aloha 4.5,1 pro scénář 1- masivní únik metanu ze sondy 

M47 při neutrálních podmínkách (vlevo) a při kritických atmosférických  podmínkách (vpravo) 

 

Na Obrázek 74 jsou zobrazeny hranice výbušných koncentracích (LEL) ve scénáři 
č. 1 - Masivní únik plynu na sondě M47. Červenou barvou je na mapě zobrazena hranice 
výbušnosti při kritických atmosférických podmínkách a žlutou barvou je zobrazena hranice 
výbušnosti při neutrálních podmínkách. Za označenými hranicemi nepředpokládáme vznik 
výbušné koncentrace.  

  
Obrázek 75  Znázorněné hranice výbušné koncentrace při kritických a neutrálních 

atmosférických podmínkách při scénáři č.1 - Masivní únik plynu na sondě M47 
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  Scénář 2 – masivní únik plynu na sondě M20 

V tomto scénáři předpokládáme masivní únik podzemního plynu (resp. metanu) ze 
sondy M20. Při modelování scénáře 1 se dále předpokládají tyto parametry: 

průměr sondy - 8cm , 

délka sondy - 815m, 

tlak média – 7,4 MPa (ložiskový tlak).  

 

 Výsledky ze softwaru Aloha 5.4.1 

Na níže uvedených obrázcích jsou znázorněné koncentrace metanu v určitých 
vzdálenostech. Červenou barvou jsou zobrazeny dosahy LEL (dolní meze výbušnosti) 
metanu a žlutou barvou jsou označeny dosahy koncentrací, které zobrazují ½ LEL. Tyto 
hodnoty představují hranice nebezpečných koncentrací, tzn. koncentrace pod ½ LEL jsou 
považovány za bezpečné. Výstupy modelovaní jsou uvedeny na obrázku 68. 

. 

 
 

Obrázek 76  Výsledky ze softwaru Aloha 4.5.1 pro scénář 2- masivní únik metanu ze sondy 
M20 při neutrálních podmínkách (vlevo) a při kritických atmosférických  podmínkách (vpravo) 

 

Na  následujícím obrázku jsou zobrazeny hranice výbušných koncentracích (LEL) 
ve scénáři č. 2 - Masivní únik plynu na sondě M20. Červenou barvou je na mapě zobrazena 
hranice výbušnosti při kritických atmosférických podmínkách a žlutou barvou je zobrazena 
hranice výbušnosti při neutrálních podmínkách. Za označenými hranicemi 
nepředpokládáme vznik výbušné koncentrace. Celkový dosah případné exploze (probíhá 
jako deflagrace, tedy s malými tlakovými projevy), pak odpovídá zhruba vzdálenosti ve 
směru větru, kde je dosaženo koncentrace 50% LEL 
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Obrázek 77 Znázorněné hranice výbušné koncentrace při kritických a neutrálních 
atmosférických podmínkách při scénáři č.2 - Masivní únik plynu na sondě M20 

 

 

 Scénář 3– velký únik směsi zemního plynu a podzemní vody na sondě M20 

V tomto scénáři se uvažuje únik podzemní vody nasycené metanem, za 
předpokladu průniku metanu z pylnonosného horizontu vlivem seismicity, selhání zátek 
v nižších horizontech nebo neznámého propojení. Samotná ložisková voda, která se vtláčí 
do vrtu prochází v technologii odplyněním. 

 Pro modelování tohoto scénáře byl uvažován případ úniku směsi zemního plynu 
a vody z hloubky 815 m, a to proto, že v této hloubce se nachází první cementový most, 
a zároveň je poblíž i geologický zlom napojený na plynový horizont nacházející se 
v blízkosti sondy. Jako délka potrubí byla tedy zvolena 815 m. Ložiskový tlak v hloubce 
815 m se předpokládá 7,4 MPa. Pro modelování úniku ložiskové vody s metanem je 
potřeba znát tlak jakým medium ze sondy uniká, tzn. přetlak zemního plynu z této hloubky 
oproti vodě v sondě. Pro výpočet se dále předpokládá, že v sondě je slaná voda a že při 
výstupu na povrch je polovina vynášeného média tvořena zemním plynem a polovina 
vodou. Tento předpoklad je zahrnut i do výpočtu hydrostatického tlaku, kde se uvažuje jen 
poloviční hodnota hydrostatického tlaku.  
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Přetlak lze vypočíst následovně: 

hlož PPP
2

1
−=∆                   (1) 

kde je P∆   přetlak, 

 ložP  ložiskový tlak, 

 hP  hydrostatický tlak vodního sloupce. 

 

 

Pro hodnotu ložiskového tlaku tedy dosadíme 7,4 MPa a hydrostatický tlak vody 
v sondě lze vypočíst podle rovnice (2): 
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kde h výška vodního sloupce, 

 ρ hustota vody (uvažujeme výskyt slané vody), 

 g gravitační zrychlení. 

Dosazením do rovnice (1) bylo tedy vypočteno, že přetlak je 3,2 MPa. 

 

Při modelování úniku směsi zemního plynu a vody nasycené metanem bylo potřeba 
upravit i průměr potrubí, a to z toho důvodu, že úniku metanu ze sondy byl ztěžován 
odporem vody částečně vyplňující sondu. Pro výpočet průměru bylo předpokládáno, že 
efektivní průřez potrubí (sondy) je poloviční. Obsah průřezu potrubím se vypočetlo: 
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Z toho upravený průměr je 5,7 cm. 

 

 

 

 



146 

 

 Výsledky ze softwaru Aloha 5.4.1 

Na níže uvedených obrázcích jsou znázorněné koncentrace metanu v určitých 
vzdálenostech. Červenou barvou jsou zobrazeny dosahy LEL (dolní meze výbušnosti) 
metanu a žlutou barvou jsou označeny dosahy koncentrací, které zobrazují 50% LEL. Tyto 
hodnoty představují hranice nebezpečných koncentrací tzn., že koncentrace pod 50% LEL 
jsou považovány za bezpečné. Výstupy modelovaní jsou na následujících dvou obrázcích. 

 

 

Obrázek 78 Výsledky ze softwaru Aloha 4.5.1 pro scénář 3- velký únik podzemní vody 
nasycené metanem na sondě M20 při neutrálních podmínkách (vlevo) a při kritických atmosférických  
podmínkách (vpravo) 

 

 

Na následujícím obrázku (Obrázek 79) jsou zobrazeny hranice výbušných 
koncentracích (LEL) ve scénáři č. 3 - velký únik směsi zemního plynu a podzemní vody 
nasycené metanem na sondě M20. Červenou barvou je na mapě zobrazena hranice 
výbušnosti při kritických atmosférických podmínkách. Z tohoto obrázku lze vyčíst, že při 
neutrálních atmosférických podmínkách hranice výbušnosti dosaženo nebylo. Za 
označenou hranicí nepředpokládáme vznik výbušné koncentrace. 

U tohoto scénáře je nutné zdůraznit, že pouze za nejkritičtějších okrajových 
podmínek dojde k oddělení metanu od vody a oddělený metan pak může být iniciován.  
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Obrázek 79  Znázorněné hranice výbušné koncentrace při kritických a neutrálních 
atmosférických podmínkách při scénáři č.3 - velký únik směsi zemního plynu a podzemní vody 
nasycené metanem na sondě M20 

 

 

 Výběr bezpečnostních opatření 

Výběr bezpečnostních opatření byl navrhnut na stejných principech jako 
u předchozí případové studii a to dle konceptu metodologie ARAMIS [48][74]. 

Navržená bezpečnostní opatření pro tuto případovou studii jsou popsána na straně 
189 v příloze této práce. 

 

 Závěr případové studie 

Cílem případové studie bylo stanovit havarijní scénáře, jejichž následky by mohly 
ohrozit lidi a budovy a navrhnout taková bezpečnostní opatření, která v případě vzniku 
navrhovaného scénáře, zajistí ochranu.  

Celková rizika vyplývající z existence a používaní hodnocené technologie jsou sice 
malá, avšak v případě vzniku nejhorší verze havarijní situace by mohlo dojít k ohrožení 
zdraví nechráněných obyvatel do vzdálenosti prvních stovek metrů ve směru proudění 
větru.  

Z hlediska vztahu technologie a okolí lze konstatovat, že lidská činnost v blízkosti 
posuzovaných sond zvyšuje pravděpodobnost vzniku a rozvoje případné nežádoucí 
události do havárie, protože může být zdrojem iniciace. Nicméně, vzhledem k současnému 
relativně nízkému osídlení v blízkosti sond není společenské riziko vysoké a z toho 
doporučujeme stávající stav sond ponechat, nebo je doplnit o bezpečnostní ventily. Toto 
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opatření povede k dalšímu snížení rizika, avšak zbytkové společenské riziko stále zůstane 
nezanedbatelné. Je tudíž na místě konstatovat, že případné výrazné zvýšení hustoty 
osídlení a aktivit v blízkost sond by vedly ke zvýšení jak pravděpodobnosti nehody tak ke 
zvýšení jejích následků a proto nedoporučujeme změny v územním plánování vedoucí k 
vytvoření dodatečné zástavby nebo míst zvýšeného shromažďování obyvatel, a to ani po 
implementaci zmíněných bezpečnostních systémů. 
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10. DISKUSE  

Pro hodnocení rizik existuje mnoho hodnotících metod, ovšem většina z nich je 
nevhodná pro úniku metanu z podzemních prostor. Jako nejvhodnější se jeví francouzská 
metoda MOSAR [100][101], která má také své klady a zápory. Mezi své kladné stránky 
bezesporu patří komplexnost, použitelnost a systematičnost. Mezi zápory můžeme zařadit 
náročnost a dobu proveditelnosti.  

Z těchto důvodů byly v disertační práci vytvořeny dvě metody, které hodnotí únik 
metanu z podzemních prostor. Jedna metoda, která byla certifikována ČBÚ jako metodika, 
hodnotí únik metanu z podzemních prostor v souvislosti s ukončenou hornickou činností (v 
textu práce označováno jako nízkotlaké úniky). Druhá metoda, hodnotí úniky metanu 
z podzemních prostor v souvislosti s podzemním zásobováním plynu a to jak pro nadzemní 
tak i pro podzemní části technologie (v textu jsou označovány jako vysokotlaké úniky).  

Obě navržené metody vycházejí z výše citované metody MOSAR [100][101] 
a i přesto jsou odlišné. Liší se převážně v typu nebezpečí. U nízkotlakých úniků je zdroj 
rizika „kumulace důlních plynů v uzavřených či polouzavřených prostorách a následná 
exploze“ u vysokotlakých úniků je zdrojem rizika „nebezpečné jevy typu VCE a flash 
fire“. 

Mezi další základní rozdíly obou metod patří například to, že u vysokotlakých 
úniků navrženou metodu používá vysoce specializovaný odborník, který zná technologii 
skladování zemního plynu (posuzovaný systém) oproti člověku, který používá metodu pro 
nízkotlaké úniky (úředník, starosta, či jiný stakeholder) a nemá tak specializované znalosti 
v oblasti řízení rizik. 

Místo použití obou navržených metod je také odlišné. Metoda hodnotící 
vysokotlaké úniky je použitelná v otevřeném prostoru, respektive v přeplněné zóně 
a metoda hodnotící nízkotlaké úniky je použitelná pouze v uzavřených či polouzavřených 
prostorách. 

U vysokotlakých úniků lze očekávat vyšší kumulaci rizika na menším území 
(to potvrzuje i to, že na tuto problematiku musel být použit i mikroskopický pohled B 
metody MOSAR), protože technologie podzemního skladování zemního plynu se 
vyskytuje na menším místě, než Ostravsko-karvinský revír. U vysokotlakých úniků 
můžeme také přesně očekávat, na jakém místě únik nastane a to vše je kontrolováno řadou 
bezpečnostních opatření, oproti nízkotlakým únikům, kde nelze předpovídat přesná místa 
úniků a kde chybí bezpečnostní opatření. Nevýhodou nízkotlakých úniků je také to, že 
ohrožují obyvatelstvo, které není na tuto situaci připraveno, oproti vysokotlakým únikům, 
kde úniky ohrožují vysoce vyškolené zaměstnance. 

Dalších menších rozdílů a nevyřešených detailů ještě existuje výčet, ale již 
přesahují rámec disertační práce, která reflektuje současný stav poznání. 
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11. PŘÍNOSY PRÁCE 

Práce vykazuje několik druhů přínosů.  

Zásadní význam má aplikační a vědecký přínos a to v obou částech disertační 
práce.  

V části zabývající se problematikou nízkotlakého úniku metanu z podzemních 
prostor je aplikační přínos zřejmý z vytvořené certifikované metodiky, která byla 
schválena a doporučena Českým báňským úřadem jako vhodný postup při analýzách rizik 
vnikajících při emisích plynů vystupujících z uhelných dolů a při sanacích a likvidacích 
stálých ekologických zátěží pocházejících z hornických činností. Poznatky z metodiky 
budou využity Českým báňským úřadem pro aktualizaci vyhlášky Českého báňského 
úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 
hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, v aktuálním znění. 
[124] 

Z další části disertační práce, týkající se vysokotlakého úniku metanu, vyplývá 
aplikační přínos z realizace bezpečnostní studie pro zahraniční společnost Nafta, a.s. 
a společnosti POZAGAS a.s., obě situované na Slovensku. Většina navrhnutých 
bezpečnostních opatření je již uplatněna v praxi. V budoucnu je plánováno rozšíření 
softwaru DisSolver [53], který vznikl z výzkumného projektu č. 10/2001: „Zdolávání 
závažných provozních nehod“ Českého báňského úřadu Praha a Univerzity Pardubice. 
Rozšíření se bude týkat podprogramu „Následky“ je schopen automaticky, po zadání 
počátečních podmínek, spočítat vzdálenosti pro dosažení kritických hodnot tepelného toku 
a tlakové vlny. Rozšíření se bude zabývat stanovováním bezpečnostních opatření. 

Dalším přínosem práce je rozvoj metodologie analýzy a řízení rizika, tj. uplatnění 
metody MOSAR jak v jednoúrovňové tak ve dvou úrovňové variantě na technologické 
systémy v těžebním průmyslu a k ochraně osob, techniky a území. Součástí tohoto rozvoje 
je i vyvinutí nových postupů, které byly posléze certifikovány nebo uplatněny v technické 
praxi - na základě doporučení uvedeného v disertační práci byla realizována řada 
bezpečnostních opatření. 

Ve vztahu k vědnímu oboru, představuje aplikace metody MOSAR, na tak rozsáhlé 
katastrální území, určitý posun v hodnocení bezpečnostních rizik souvisejích s únikem 
metanu z podzemních prostor souvisejících s ukončenou hornickou činností. 

Všechny poznatky již jsou a nadále budou využívány ve výuce studentů 
i doktorandů v předmětech, které jsou zastřešovány pracovníky Laboratoře výzkumu 
a managementu rizik na Fakultě bezpečnostního inženýrství a vedoucími pracovníky 
Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti na Hornicko-geologické fakultě. 

Charakter přínosů směřuje k posílení aplikační oblasti, která odráží posun národní 
strategie výzkumu a vývoje na současnou koncepci výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovaci. 
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12. ZÁVĚR 

Cílem disertační práce bylo vytvořit nástroj pro hodnocení bezpečnostních rizik 
souvisejících s únikem metanu z podzemních prostor v souvislosti s ukončenou hornickou 
činností a v souvislosti s podzemním skladováním zemního plynu. Tento nástroj dále 
aplikovat s praktickým využitím. 

Cílem této disertační práce bylo také vytvořit ucelený teoretický přehled o dané 
problematice. 

 

Všechny stanovené cíle byly splněny.  

V rámci práce byla navržena metoda hodnotící nízkotlaké úniky a metoda hodnotící 
vysokotlaké úniky. Metoda pro hodnocení nízkotlakých úniků byla certifikována ČBÚ 
jako vhodný postup při analýzách rizik vnikajících při emisích plynů vystupujících z 
uhelných dolů a při sanacích a likvidacích stálých ekologických zátěží pocházejících 
z hornických činností. Poznatky z metodiky budou také využity Českým báňským úřadem 
pro aktualizaci vyhlášky Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených 
nerostů v podzemí, v aktuálním znění. [124] 

Výsledky metody hodnotící vysokotlaký únik byly přijaty k realizaci v praxi, jako 
řada bezpečnostních opatření. Některá bezpečnostní opatření jsou již aplikována a některá 
bezpečnostní opatření jsou naplánována realizovat v budoucnu.  

Pro efektivnější práci s navrhnutými metodami byly navrženy následující pomocné 
nástroje. 

Pro možnost optimalizace navrhnuté metody hodnotící nízkotlaké úniky byl 
vytvořen pomocný nástroj umožňující orientačně zhodnotit ohrožená místa v Ostravsko-
karvinské uhelné pánvi a navrhnutá bezpečnostní opatření. Tímto nástrojem je aktivní 
softwarová podpora, ve které se můžou hodnotit navržená opatření a se zřetelem na 
charakter posuzovaného místa a okolí. Vytvořená softwarová podpora umožňuje 
jednoduchou volbou místa a například typu budovy zhodnotit míru nebezpečí související 
s výstupem metanu z podzemí. Zároveň tato softwarová podpora je otevřená a flexibilní, 
tedy umožňuje přidávat nové bezpečnostní bariéry, popřípadě je modifikovat podle 
aktuálních nabídek, atd. Jedná se tedy o nástroj využitelný podle potřeb uživatele. 

Jako součást hodnotící metody vysokotlakých úniků byla navržena rovněž 
softwarová podpora, která ale slouží jako rozhodovací nástroj pro optimalizaci výběru 
bezpečnostních bariér s ohledem na jejich efektivnost a na ekonomické náklady. U bariér, 
u kterých dochází ke snížení pravděpodobnosti či dopadu, je vycházeno z podobného 
principu jako v teorii marginálních přírůstků nákladů a poklesu efektivity v ekonomice, 
tedy ani rozsáhlá kombinace bariér nevede k dosažení úplného odstranění rizika, pouze se 
tomuto slovu asymptoticky přibližujeme. Vytvořená softwarová podpora je také otevřená a 
flexibilní, tedy umožňuje přidávat nové bariéry, modifikovat cenu podle aktuálních 
nabídek, atd. Jedná se tedy také o nástroj využitelný podle potřeb zadavatele. 
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Obě navržené metody reflektují současný stav a poskytují příležitost pro další 
rozvoj. Tento rozvoj však přesahuje možnosti disertační práce, avšak bylo by možné 
navázat či dopodrobna rozpracovat některé kapitoly ve formě dalších vědeckých prací 
včetně závěrečných prací všech stupňů vysokoškolského studia. 

Disertační práce navazuje na sérii výzkumných projektů a odborných posudků 
v praxi. Autorka výsledky práce publikovala v řadě odborných publikací. Podrobný 
přehled je uveden v příloze práce. 
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 PŘÍLOHA A – POSTUP KROKŮ METODY MOSAR 

 Popis metody MOSAR - Modul A 

 
Obrázek A- 1  Postup analýzy rizik metodou MOSAR- Modul A 

 Identifikace rizik - A01 

Na obrázku dole je červenou barvou znázorněn postup kroků v modulu A.  

 

Obrázek A- 2  Krok 01 v Modulu A 
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Obrázek A- 3  MODUL A: kroku A01. -  identifikace rizika 

V prvním kroku metody se popisuje systému a jeho okolí.  

Důležitým krokem celé analýzy je identifikace nebezpečí (zdrojů rizik), protože 
nalézaná nebezpečí nelze hodnotit.  

Zdroje rizik můžeme rozdělit na několik druhů: fyzikální zdroje rizik; chemické 
zdroje rizik; biologické zdroje rizik; zdroje rizik z lidských chyb; zdroje rizik z přírodního 
prostředí. 

Stanovení nebezpečí toxicity látek je velmi složité. Metan není toxický, ale 
vytěsňuje kyslík ze vzduchu, tím se stává vzduch nedýchatelný. 

V prvním kroku metody MOSAR se systém rozdělí na homogenní subsystémy, 
které zjednoduší práci při identifikaci rizik. Subsystémy mohou být rozděleny dle různých 
kritérií např.: funkčních jednotek, geografického rozložení, formou pravidelných čtverců, 
atd. Podle metody MOSAR  je optimální počet subsystémů 5-10. Dále se v kroku Modulu 
A systematicky zvažují všechny zdroje rizik, porovnávají se složky subsystémů se 
seznamem zdrojů rizik. Výsledné nebezpečí se zapisuje do vzorové tabulky A uvedené 
jako „Obrázek A- 4“. 

vnější vnitřní
následky

příčiny
zdroj rizika odchylky přenos nebezpečí

 
Obrázek A- 4 Vzor tabulky A 
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Rozdílné vstupy a výstupy nežádoucích událostí, které vyplývají ze sestavené 
tabulky,  získáme pro všechny subsystémy. Pro názornost se vstupy (=iniciační události) 
a výstupy (=následky na okolí), zaznamenají do tzv. Black boxů. Jsou to „černé skříňky“, 
u kterých nás nezajímá co se děje uvnitř. (viz. Obrázek A- 5  ) 

 

Obrázek A- 5  Schéma tvorby Black-boxů 

 

Díky Black-boxům nacházíme scénáře např. pro samodestrukci jednotlivých 
systémů nebo scénáře vzájemného ovlivňování mezi subsystémy, tzn. domino efektu.  

Do úvahy jsou brány tři možné typy šíření nebezpečí, a to tok hmoty, tok energie a 
tok informací (viz. Obrázek A- 6). 

 
Obrázek A- 6  Přehled problematiky 

 

 

 Hodnocení rizik - A02 

Na obrázku dole je červenou barvou znázorněn postup kroků v modulu A. 

 
Obrázek A- 7  Krok 02 v Modulu A 
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Obrázek A- 8  Modul A: krok A02-Hodnocení rizik +A03 Navrhnutí cílů 

Jednotlivé scénáře se pak samostatně hodnotí z hlediska následků 
a pravděpodobnosti, zároveň se zvažují vlivy na možné cíle dopadu (zaměstnance, okolní 
obyvatelstvo, životní prostředí, zařízení, materiál). Existují různé druhy následků 
(výbuchy, požáry, úniky toxických látek, nebo jejich kombinace). K hodnocení následků se 
využívají pro jednotlivé druhy následků vhodné výpočty, rozptylové modely, softwarové 
programy (např. Aloha, Rozex, Effects, Fluidyn Panache), historické údaje, statistiky.  
Vybrané softwarové programy jsou popsány v Pro stanovení pravděpodobnosti 
identifikovaných scénářů se používají stromy poruch a stromy událostí, odborné odhady 
ahistorické údaje. Pro tuto analýzu budou použity stromy poruch a stromy událostí. Cílem  
metody FTA (strom poruch) je podrobné rozebrání událostí a přiřazení pravděpodobnosti 
jednotlivým iniciačním událostem nebo rozvíjeným událostem (ETA strom událostí) 
a nakonec vypočítání výsledné pravděpodobnosti v závislosti na výskytu hradel „a“; 
„nebo“. Pro hradla typů „a“ platí součin jednotlivých pravděpodobností, pro hradla „nebo“ 
platí součet pravděpodobností. Problémy mohou nastat v situaci, kdy nejsou známy 
pravděpodobnosti základních událostí z historických údajů nebo odborných odhadů.  
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 Navržení cílů - A03 

Na obrázku dole je červenou barvou znázorněn  postup kroků v modulu A. 

 
Obrázek A- 9  Krok 03 v Modulu A 

 

V tomto kroku se zařadí zhodnocené scénáře do matice pravděpodobnosti 
a závažnosti. Tato matice pomáhá porovnávat scénáře a je většinou dělena na 4 až 6 
kategorií závažnosti a 4 až 6 kategorií pravděpodobnosti.  Matice se rozdělí na dvě části a 
to na část s přijatelným a nepřijatelným rizikem. Tyto části jsou závislé na závažnosti 
a pravděpodobnosti. Následně se provede zařazení jednotlivých scénářů do matice 
pravděpodobnosti a závažnosti, sestavené podle definovaných kritérií. Toto umožňuje 
vzájemné porovnání identifikovaných scénářů. Všem scénářům zařazeným do nepřijatelné 
zóny rizika se musí v dalším kroku metody zabránit navržením bariér. Obrázek A- 10 + 
Obrázek A- 11 znázorňuje varianty možných matic. 

Závažnost / Pravděpodobnost Malá Střední Významná Velmi významná

Častá

Možná             Akceptovatelná část

Vzácná

Velmi vzácná Neakceptovatelná část  

Obrázek A- 10 Vzor matice závažnosti/pravděpodobnosti 

 
Obrázek A- 11  Matice rizik. 
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 Definování prostředků prevence - A04 

Na obrázku dole je červenou barvou znázorněn  postup kroků v modulu A. 

 
Obrázek A- 12  Krok 04 v Modulu A 
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Obrázek A- 13  Modul A: krok 04- definování prostředků prevence 

 

Bariéry pro snížení rizika je nutné nalézt pro všechny scénáře zařazené do 
nepřijatelné části. Bariéry mohou být preventivní nebo ochranné a to buď technického 
charakteru (technologické - TB) nebo závislé na lidském ovládání (operační - OB). 
Preventivní bariéry zamezují šíření nežádoucích událostí, ochranné bariéry chrání možné 
cíle dopadu před nežádoucími následky. Snahou je aplikovat především preventivní 
bariéry. Obrázek A- 14 znázorňuje možnosti vkládání bariér.  
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Obrázek A- 14  Schéma možnosti vkládání bariér 

Metoda MOSAR usnadňuje hledání bariér pomocí „Tabulek B a C“, v kterých 
jednotlivé položky navádějí k možnostem řešení snižování rizik. Tyto tabulky budou 
v dalším kroku doloženy. 

V této fázi můžeme analýzu ukončit. Hlavní rizika byla identifikována a posouzena. 
Pro další detailní studii samotné funkce systému se využívá modul B, který je zaměřen na 
odhalování operačních a technologických poruch. Modul B je založen na stejných 
obecných krocích jako modul A, ale využívá jiné nástroje a postupy. 

 

 Popis metody MOSAR - Modul B 

Obrázek A- 15 zobrazuje postup analýzy rizik systému metodou MOSAR - Modul 
B. 

 
Obrázek A- 15  Postup analýzy systému metodou MOSAR-Modul B-2. iterace 
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 Identifikace funkčních rizik - B01 

Na obrázku dole je červenou barvou znázorněn  postup kroků v modulu B. 

 

 

Obrázek A- 16  Krok 01 v Modulu B 
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Obrázek A- 17  MODUL B: krok 01- identifikace funkčních rizik 

 

Prvním krokem modulu B je identifikace rizik spojených s funkcí systému 
a s lidskou činností. Dysfunkce spojené s lidskou činností je možno identifikovat metodu 
analýzy lidské spolehlivosti (HRA). 

 K identifikaci dysfunkcí zařízení se využívají různé metody identifikace 
nebezpečí jako jsou: HAZOP, FMEA a FTA, atd.  Výstupem tohoto kroku metody je 
soupis identifikovaných dysfunkcí zapsaný ve formě stromů poruch, který slouží pro 
ulehčení dalších kroků. 
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 Hodnocení rizik - B02 

Na obrázku dole je červenou barvou znázorněn  postup kroků v modulu B. 

 

Obrázek A- 18  Krok 02 v Modulu B 
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Obrázek A- 19  Krok: B02 – hodnocení rizik 

 Identifikovaným dysfunkcím je možno přiřadit závažnost 
a pravděpodobnost obdobně jako v kroku A02. Pro kvantifikaci dysfunkcí se využívá 
stromů poruch. Všechny identifikované scénáře i dysfunkce jsou sestaveny do logických 
stromů nehod vedoucí k hlavním nežádoucím událostem. Do těchto logických stromů se 
zařazují i scénáře identifikované modulem A. Logické stromy graficky zobrazují šíření 
nebezpečí od iniciačních událostí po nežádoucí efekty. 

 

 Navržení cílů - B03 

Na obrázku dole je červenou barvou znázorněn  postup kroků v modulu B. 

 
Obrázek A- 20  Krok 03 v Modulu B 
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Obrázek A- 21  MODUL B: krok 03 – Navrhnutí specifických cílů 

Určitý počet bariér se navrhuje pro neutralizaci každé identifikované nehody. 
Bariéry se navrhují v závislosti na závažnosti a pravděpodobnosti nehody. Obrázek A- 22 
znázorňuje tabulku navrhující vztah mezi závažností nežádoucích událostí a počtem 
potřebných bariér. Tabulka se může modifikovat účastníky analýzy. Bariéry můžou být 
preventivní nebo ochranné, a to technologické (TB-technického charakteru) nebo operační 
(OB-závislé na ovládání obsluhou). Proti zamezení nežádoucí události se aplikují 
preventivní bariéry a ochranné bariéry se aplikují na ochranu možných cílů dopadu před 
nežádoucími následky. Operační bariéry mohou být zatíženy lidskou chybou, proto je lepší 
aplikovat spolehlivější preventivní technologické bariéry.  

Závažnost Počet bariér 
technologických 

Počet bariér 
operačních 

velmi vysoká  3 nebo 2 +1 nebo +2 
vysoká 2 nebo 1 +1 nebo +2 
střední 1 nebo 0 +1 nebo +2 
nízká 1 nebo 0 +0 nebo +1 

  

Obrázek A- 22   Vzor tabulky - vztah mezi závažností události a počtem bariér 

Dalším krokem je vložení bariér do logických stromů nehod. K vrcholovým 
událostem se přiřadí bariéry dle závažnosti událostí a pak se pokračuje ve vkládání bariér 
v logických stromech směrem k iniciačním událostem. Rozdělení bariér se řídí pravidly 
zákonů logických hradel. U hradel „a“ stačí zastavit jednu z větví a u hradel „nebo“ se 
musí zastavit všechny větve logického stromu.  

 Definování prostředků prevence - B04 
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Na obrázku dole je červenou barvou znázorněn  postup kroků v modulu B. 

 

Obrázek A- 23  Krok 04 v Modulu B 
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Obrázek A- 24  MODUL B: krok B04 - definování prostředků prevence 

V tomto kroku metody se ověří, jestli počet bariér, které jsme si stanovili může být 
splněn. Kritérium výběru bariér je nejlepší poměr mezi efektivností a cenou. Pomocí 
tabulky D (viz. Obrázek A- 25) vybereme optimální bariéry a to srovnáním několika 
variant v umístění počtu bariér do logických stromů.  

 

Primární  
nežádoucí  

událost 

Možné  bariéry 
 

TB           OB 

Požadované  
bariéry 

 (1.varianta) 

Hodnocení Požadované  
bariéry 

 (2.varianta) 

Hodnocení Cena 
(1. var.) 

Cena 
(2. var.) 

         
         
         
  

Obrázek A- 25   Vzor tabulky D 
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V tomto kroku se dále díky tabulek B a C doplní chybějící bariéry (stejně jako 
v kroku A04) a ověří se citlivost reziduálních rizik - primárních událostí, u kterých nebyly 
nalezeny bariéry. Citlivost reziduálních rizik se stanoví dle počtu logických hradel „a“ na 
logickém stromě mezi vrcholovou událostí a primární událostí s chybějící bariérou. Platí 
pravidlo-čím je hradel „a“ méně, tím je větší citlivost reziduálních rizik. Pokud na logické 
větvi s hradlem „a“ není bariéra, stále je rozvoji nehody bráněno ostatními bariérami, 
oproti situaci s hradlem „nebo“, kde i absence jediné bariéry stačí k možnosti vniku 
nehody. 

 

 Řízení rizika - B05 

Na obrázku dole je červenou barvou znázorněn  postup kroků v modulu B. 

 
Obrázek A- 26   Krok 05 v Modulu B 
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Obrázek A- 27   MODUL B: krok 05-řízení rizika 

 

Posledním krokem metody MOSAR je řízení rizika, tj. využití výsledků analýzy 
pro zhodnocení, Výstupem celé analýzy jsou dokumenty bezpečnosti, havarijní plány a 
další. Realizace doporučení vyplývajících z analýzy je závislá na přístupu managementu. 
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Celou metodu MOSAR je možné různě modifikovat (vynechat některé kroky) 
podle potřeb zadavatele studie. Metoda MOSAR je vhodná pro detailní studii menšího 
systému nebo přehlednou studii celého systému (podniku až průmyslového regionu).  
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 PŘÍLOHA B – ALGORITMUS DÍLČÍCH KROKŮ HODNOCENÍ PROJEVŮ 

 

 

Vysvětlivky k algoritmu: 

- Červenou barvou je znázorněna rozhodující podmínka, zda směr úniku je 

horizontální; 



181 

 

- Modrou barvou jsou zvýrazněny kroky, které jsou modelovány pomocí 

software EffectsGIS 5.5.0.; 

- Když je množství plynu při daném scénáři (I) menší než minimální množství 

plynu pro danou přeplněnou zónu (J) neuvažujeme v dané přeplněné zóně jev 

VCE. Tato podmínka je v algoritmu označena zelenou barvou; 

- Žlutou barvou jsou označeny kroky algoritmu, které byly spočteny dle 
příručky CPQRA (CCPS, AIChE); 

- Oranžovou barvou jsou zdůrazněny výpočty prostřednictvím softwaru Aloha 
5.4.1.  
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 PŘÍLOHA C - BARIÉRY – NADZEMNÍ ČÁST TECHNOLOGIE 
(VYSOKOTLAKÝ ÚNIK) 

 

a) Bariéra č.1 – předcházení vzniku netěsností a děr 

  Ochranné antikorozní nátěry (zrevidováno) 

Nadzemní část technologie CA PZZP je tvořena z potrubního systému, pláště 
tohoto potrubního systému jsou složeny z 15 000 m2 materiálu.  Tento povrch potrubního 
systému by měl odolávat korozi.  

 Elektrochemická ochrana (zrevidováno) 

Elektrochemická ochrana je způsob ochrany kovů před elektrochemickou korozí. 
Princip elektrochemické ochrany je založen na umělém přesouvání potenciálu korodující 
soustavy do oblasti pasivity nebo imunity, koroze pak není termodynamicky možná nebo 
je kineticky bržděna. Elektrochemická ochrana je anodická nebo katodická. 

 Pravidelné kontroly spojů a přírub (zrevidováno) 

Pravidelné kontroly spojů a přírub by měly být prováděny periodicky a o každé 
kontrole by se měl provést záznam do knihy kontrol. Záznam kontroly by měl obsahovat 
nejméně tyto informace: kdo provedl kontrolu, kdy byla kontrola provedena, čeho se 
kontrola týkala, kde byla kontrola provedena, jak byla kontrola provedena, co bylo 
výsledkem kontroly. 

  Použití kvalitních těsnících materiálů (zrevidováno) 

Těsnění na přírubách a ostatních technologických celcích by mělo být provedeno 
z kvalitních těsnících materiálů a mělo by odolávat nepřízni počasí a vysokým tlakům. 

  Školení jak pracovat a jak se chovat (realizováno) 

Zaměstnanci provozovatele Nafta a.s., by měli být pravidelně školeni. Také externí 
dodavatele a smluvní partneři vykonávající práce v CA PZZP nebo v jeho bezprostřední 
blízkosti by měli být proškoleni před vstupem do CA PZZP. Školení by mělo být na téma 
jak se chovat v CA PZZP (zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, jaká je rychlost 
jízdy v CA PZZP). O školení by měl být proveden záznam (kdo školení provedl, kdo se 
školení zúčastnil, na jak téma, podpisy všech zúčastněných, datum, …). 

 Ochranné zábrany (realizováno) 

V technologii CA PZZP by měly být ochranné překážky zabraňující náraz vozidla 
do technologického celku. 

b)  Bariéra č.2 – opatření pro detekci úniku plynu a vzniku výbušných 
koncentrací 

 Zvuková detekce, detekce koncentrace a video-monitorování (realizováno) 
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Při havarijním scénáři uniká plyn pod vysokým tlakem a je doprovázen syčícím 
zvukem. Detekce unikajícího plynu tedy může být rozpoznána pouze obsluhou. Tato 
možnost detekce nepatří mezi nejspolehlivější. Doporučujeme tedy vyzkoušení na jakou 
vzdálenost bude slyšet havarijní úniku a zda ho uslyší i obsluha, která by se nacházela 
například v budovách.  

Jedna z dalších možností rozpoznání úniku plynu z potrubního systému CA PZZP 
je založena na dvou principech detekce – na zvukové detekci a měření koncentrace 
metanu. 

Systém detekce tryskavého úniku plynu, využívá citlivý mikrofon napájený baterií 
se střídavým proudem, který reaguje na akustický signál vyvolaný plynem turbulentně 
proudícím netěsností z natlakovaného systému do okolního vzduchu. Zvukový signál se 
snímá citlivým mikrofonem, jeho intenzita se indikuje opticky na displeji anebo se přenáší 
do sluchátek na slyšitelný zvukový. Je známo, že tento typ detekce je spojen s řadou 
planých poplachů, proto navrhujeme kombinací s koncentračními čidly.  

Navrhujeme také revidovat umístění stávajících čidel a jejich prioritní umístění 
v přeplněných zónách.  

 Automatické uzavření technologie (realizováno) 

Automatické uzavření technologie navrhujeme z obou stran, protože zemní plyn 
(resp. metan) je v technologii zpracováván pod vysokým tlakem a při vzniku nežádoucí 
události (vzniku díry) by plyn do otvoru proudil z obou stran. Množství uniklého plynu 
bude mnohonásobně menší při úniku z potrubního systému, když celá technologie bude 
rozdělena na uzavíratelné potrubní celky. Obrázek níže popisuje tuto situaci. 

Navrhujeme uzavření technologie automatické, popř. manuální. U manuálního 
ovládání je nevýhodou možnost selhání lidského činitele. Pro snížení pravděpodobnosti 
selhání lidského činitele navrhujeme provádět školení, cvičení havarijní připravenosti 
a řízení lidských zdrojů.  

  

Obrázek C- 1  Znázornění množství uniklého plynu  

Uzavírací systém by měl sloužit k omezení průtoku plynu a/nebo omezení času 
trvání úniku. Při kratší době úniku plynu je pravděpodobnost vzniku iniciace menší, než při 
dlouhodobých únicích, účinky výbuchu však předpokládáme totožné. Zároveň se sníží 
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pravděpodobnost udušení zasahujících jednotek popř. zaměstnanců provozovatele Nafta 
a.s. 

 Instalace a pravidelné kontroly funkčnosti ventilátorů v halách (zrevidováno) 

V uzavřených prostorách (halách, sklepních prostorách,…) navrhujeme instalovat 
popř. revidovat stávající ventilátory, které mají zamezit vznikající výbušné koncentraci. 
Tyto ventilátory by se měli periodicky kontrolovat. O provedených kontrolách by měl být 
vždy proveden záznam do knihy kontrol a měl by obsahovat nejméně tyto informace: kdo 
kontrolu provedl, kdy byla kontrola provedena, na jakých místech (ventilátorech), jak byla 
kontrola provedena a jaký byl výsledek kontroly. 

c) Bariéra č.3 – opatření proti vzniku iniciace 

Opatření proti vzniku jak okamžité tak opožděné iniciace se skládají zejména 
z prvku aktivní protivýbuchové ochrany, proti účinkům statické elektřiny a iniciací 
bleskem.  

 Označování nebezpečných prostor (zrevidováno) 

Nebezpečné prostory navrhujeme řádně označit výstražnými cedulemi. 
Doporučujeme také zaměstnance provozovatele Nafta a.s. řádně poučit jak se v těchto 
prostorách chovat. Také externí dodavatele a smluvní partneři vykonávající práce 

v CA PZZP nebo v jeho bezprostřední blízkosti by měli být proškoleni na toto téma před 
vstupem do CA PZZP. 

 

 

 

 Vyhovující elektroinstalace (zrevidováno) 

Veškerá elektroinstalace a elektrickáá zařízení by měla vyhovovat směrnici ATEX 
a také by měla být v daných intervalech průběžně kontrolována. O každé kontrole by měl 
být veden záznam do knihy kontrol. 

  Povolování práce (zrevidováno) 

Veškeré práce se zdroji iniciace by měly být prováděny pouze na písemný příkaz 
nadřízeného a o všech pracích by měl být proveden záznam obsahující nejméně tyto údaje: 
kdo práci provedl, na čí příkaz práci provedl, čeho se práce týkala, jak byla provedena. 
Ukončení práce by mělo být nahlášeno nadřízenému. 

  Antistatické pracovní pomůcky a oblečení (zrevidováno) 

Zaměstnanci provozovatele Nafta a.s., by měli vždy používat při práci v CA PZZP 
antistatické osobní ochranné pomůcky a oblečení. O používání těchto pomůcek by měli být 
řádně proškoleni. Také externí dodavatele a smluvní partneři vykonávající práce 
v CA PZZP nebo v jeho bezprostřední blízkosti by měli být proškoleni před vstupem do 
CA PZZP a měli by používat antistatické ochranné osobní pomůcky. 
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  Antistatická podlaha a revize hromosvodů (zrevidováno) 

V nebezpečných prostorách navrhujeme vytvořit antistatickou podlahu a také 
navrhujeme zrevidovat systém hromosvodů nacházející se v CA PZZP. 

 

d)  Bariéra č.4 – opatření omezující následky výbuchu 

 Protivýbuchová zeď (plánováno do budoucna) 

Pro omezení účinku výbuchu a tepelné radiace navrhujeme umístit pasivní bariéru 
ve formě protivýbuchové zdi před budovou velínu CA PZZP. 

Ze severní, západní strany a částečně jižní strany technologie doporučujeme 
postavit před budovou velínu ochrannou zeď ve tvaru „Z“, odolávající přetlaku nejméně 
55 kPa a tepelné radiaci 13 kW/m2 ( viz. Obrázek 9) 

 
 Obrázek C- 2  Umístění protivýbuchové ochranné stěny 

Jedním z odběratelů výrobce protivýbuchových zdí ZNS Van je také společnost 
Gaz de France. 

  Zpevnění konstrukčního systému budovy velínu (plánováno do budoucna) 

Navrhujeme zpevnit konstrukci budovy velínu CA PZZP, aby odolávala nejlépe 
přetlaku 55 kPa a tepelné radiaci 13kW. 

 Oblepení skleněných ploch (realizováno) 

Západní stěna budovy velínu, která je sestavena z hliníkové fasády představuje 
slabé místo při vzniku výbuchu. Oblepení okenních tabulí bezpečnostními fóliemi zmírní 
účinky výbuchu na budovu velínu a na zaměstnance provozovatele Nafta a.s. nacházející 
se uvnitř budovy. Bezpečnostní fólie zajistí ochranu proti vysypání střepů po rozbití skla. 
Po úderu tlakové vlny do skleněné tabule opatřené bezpečnostní fólií na sklo se sice objeví 
praskliny v četnosti úměrné síle úderu, ale popraskané sklo zůstává nalepeno na fólii. 
Nehrozí vysypání střepů a pořezání osob v budově velínu. Bezpečnostní okenní fólie 
zpomaluje také šíření požáru, protože mají vysokou odolnost proti teplu a vykazují 
samozhášecí efekt. Výhodou okenních bezpečnostních fólií je také jejich nízká hmotnost, 
tzn., nezatíží nosnou konstrukci hliníkové fasády. 
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 Stěna typu „double wall“ (neplánováno) 

Další možností ochrany budovy velínu je navrhnutí tlakově a tepelně odolného 
opláštění budovy velínu, tzn. zeď typu „double wall“ (viz. Obrázek C- 3).  

 

Obrázek C- 3  Schéma návrhu pláště budovy odolávající přetlaku a tepelné radiace  

 

Návrh pláště odolávající přetlaku a tepelné radiace typu „double wall“ je možné 
sestavit z pálených cihel (např. vápenopískových) s odolností po dobu 240 minut, která 
zaujímá nosnou funkci a tepelně odolnou funkci představuje kamenná vlna také s odolností 
po dobu 240 minut nebo tepelně izolační deska s povrchovou úpravou. Navrhujeme 
konstrukci s požární odolností REI 240 (nosná, bránící šíření tepla po dobu 240 minut). Ze 
severní strany budovy velínu navrhujeme protivýbuchové dveře otevíratelné směrem ven 
z budovy. 

 Výměna hlinikového systému za obvodový plášť (neplánováno) 

Doporučujeme hliníkovou fasádu nahradit obvodovou zdí, popř. malými 
protivýbuchovými okny. Například dle příručky ministerstva vnitra České republiky pro 
budování improvizovaných tlakově odolných úkrytů je minimální tloušťka obvodové zdi 
u zděných konstrukcí doporučována 45 cm a u železobetonových konstrukcí 30 cm. 

V obvodové zdi by měl být minimální počet dveří a oken. Okna by měla být navrhnuta 
jen z důvodu požadavku denního osvětlení pracoviště.  Nosná část budovy by měla být 
opatřena ochrannými nátěry proti tepelné radiaci. 

  Vytvoření úkrytu (plánováno do budoucna) 

Navrhujeme vytvořit uvnitř budovy velínu bezpečný prostor, který bude v případě 
hrozícího nebezpečí sloužit jako úkryt odolávající přetlaku a požáru po. pro obsluhu 
velínu. V tomto prostoru by se také měly nacházet řídící ovládací funkce technologie 
CA PZZP. Tento bezpečný prostor by se měl nacházet nejlépe ve sklepních prostorách 
nebo v přízemí. 

  Školení a nácvik při havarijním scénáři (realizováno) 

Zaměstnanci provozovatele Nafta a.s., by měli být pravidelně školeni v oblasti 
havarijní připravenosti. Také externí dodavatele a smluvní partneři vykonávající práce 
v CA PZZP nebo v jeho bezprostřední blízkosti by měli být proškoleni před vstupem do 
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CA PZZP. Navrhujeme provádět nejen teoretické školení ale také praktický nácvik 
havarijní situace. O těchto školeních a nácvicích by měl být proveden záznam do knihy.  

 Plány konkrétních činností (zrevidováno) 

Navrhujeme zrevidovat plány vyrozumění, varování a plán evakuace objektů. Plány 
by měly být k dispozici zaměstnancům provozovatele Nafta a.s. a měli by sloužit na jejich 
ochranu při vzniku havarijního scénáře. 

Doporučujeme také zpracovat studii týkající se problematiky - kdo by měl při 
hrozící havárii v technologii CA PZZP zasahovat, zda zásah zaměstnanců provozovatele 
Nafta a.s. bude adekvátní nebo nikoliv a zda na místo hrozící havárie by neměli 
v bezprostředně krátké době přijet bánští záchranáři. 

  Inertizace, chlazení a hašení technologie (plánováno do budoucna) 

Vodní mlha má vliv na propagaci a konečné účinky exploze. Instalace vodních clon 
by tedy přispěla jednak ke snížení pravděpodobnosti vzniku iniciace vlivem zúžení mezí 
výbušnosti a jednak omezí tlakového projevu výbuchu, jelikož za přítomnosti vody dojde k 
poklesu rychlosti šíření čela plamene. Tyto vodní mlhy mají zároveň určitý vliv na rozptyl 
plynu v atmosféře. Z těchto důvodů navrhujeme v areálu PZZP vodní clony.  

Nutnou podmínkou pro vybudování takovéhoto systému je vodovodní síť, která 
zajistí vysoké průtoky vody a dostatečná odvodní kanalizační síť. 

Celý tento systém chlazení technologie a budovy velínu CA PZZP by se měl 
skládat z vodních clon (viz. bariéra č.2), které by měly být nasměrovány prioritně na 
budovu velínu a přeplněné zóny.  

       

Obrázek C- 4  Systém „Williams fire“ 

 

Systém chlazení a hašení je zobrazen na obrázku výše. Tento systém je od výrobce 
Williams fire, který má zastoupení také pro Slovenskou republiku. 

Bližší informace: http://www.williamsfire.com/products/products.html 

 Přestěhování budovy (plánováno do budoucna) 
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Nejefektivnější ochranou budovy velínu by bylo přemístění budovy s řídícími 
funkcemi do dostatečné vzdálenosti od technologie CA PZZP. 

 

 

Montáž veškerých zařízení (ventilátory, systémy chlazení, atd.) by měla provádět 
akreditovaná firma, popř. pouze vyškolená a zaučená osoba dle náležitých předpisů. 
Zaměstnanci společnosti Nafta a.s. by měly být náhodně prozkoušeni a kontrolování 
z problematiky, kterou probírali ve školeních pod hrozbou finančních pokut, kárných 
opomenutí až zrušení pracovní smlouvy. 

 

  Opatření zabraňující vytvoření výbušných koncentrací v kolektoru 

Na žádost vedení společnosti Nafta a.s. jsou navrhnuta níže uvedená bezpečnostní 
opatření detekující a zamezující nahromadění výbušné koncentrace uvnitř kolektoru.  

V kolektoru je umístěno potrubí s plynem o světlosti DN 900. Do tohoto kolektoru 
jsou svedeny rozvody elektroinstalace a řídících signálů. Kolektor navazuje na 
elektrokanál, který přímo zaúsťuje do budovy velínu. V rámci této studie jsou navrhnuta 
také adekvátní bezpečnostní opatření vyplývající z aktuálního stavu tohoto prvku budovy 
velínu. 

K zjištění úniku plynu by měl být navrhnut detekční liniový systém umístěný 
v celém kolektoru a elektrokanálu. K zabránění nahromadění nebezpečné výbušné 
koncentrace navrhujeme, aby části kolektoru byly perforovány k umožnění bezpečného 
rozptylu. V místě zaústění elektrokanálu do budovy velínu navrhujeme novou požární 
přepážku. Kabely elektroinstalace doporučujeme samozhášivé. 
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 PŘÍLOHA D – BARIÉRY – VTLÁČECÍ SONDY (VYSOKOTLAKÝ ÚNIK) 

 

 Bariéry ve stromu poruch 

 

 
Obrázek D- 1  Označení bezpečnostních bariér ve stromu poruch 

 Elektrochemická ochrana + Ochranné antikorozní nátěry produkčního kříže 

Elektrochemická ochrana je způsob ochrany kovů před elektrochemickou korozí. 
Princip elektrochemické ochrany je založen na umělém přesouvání potenciálu korodující 
soustavy do oblasti pasivity nebo imunity, koroze pak není termodynamicky možná nebo 
je kineticky. 

 Pravidelné kontroly spojů a přírub produkčního kříže 

Pravidelné kontroly spojů a přírub by měly být prováděny periodicky a o každé 
kontrole by se měl provést záznam do knihy kontrol. Záznam kontroly by měl obsahovat 
nejméně tyto informace: kdo provedl kontrolu, kdy byla kontrola provedena, čeho se 
kontrola týkala, kde byla kontrola provedena, jak byla kontrola provedena, co bylo 
výsledkem kontroly.  
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 Školení jak pracovat a jak se chovat 

Zaměstnanci provozovatele, by měli být pravidelně školeni. Také externí 
dodavatele a smluvní partneři vykonávající práce nebo v jeho bezprostřední blízkosti by 
měli být proškoleni před vstupem. Školení by mělo být na téma jak se chovat (zákaz 
kouření, manipulace s otevřeným ohněm. O školení by měl být proveden záznam (kdo 
školení provedl, kdo se školení zúčastnil, na jak téma, podpisy všech zúčastněných, datum, 
…). 

Při normálním provozu, kdy je systém plný vody tak je hrozící nebezpečí malé, 
protože voda v sondě slouží jako hydraulický uzávěr. Kritickými situacemi tedy mohou být 
údržby a opravy, případně rekonstrukce sondy, kdy může být voda vyčerpána. Pro tuto 
situaci je třeba zaměstnance školit. 

Je nutné dodat, že zvýšený pohyb osob v okolí sond zvyšují pravděpodobnost 
možného vzniku nežádoucí události. 

 Bezpečnostní ventily 

V případě úniku na povrch by bylo vhodné doplnit současné vybavení sond dvěma 
ventily dálkově ovládanými, přičemž jeden bude umístěn pod povrchem, aby byl chráněn 
před možným poškozením v případě poškození povrchové části sondy. 

 Ochranné zábrany 

Před sondami by měly být ochranné překážky zabraňující nárazu vozidla do 
technologického celku. Možným zdrojem iniciace by také mohla být i dopravní 
komunikace v blízkosti sond. 
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 Bariéry ve stromu událostí 

 

Obrázek D- 2  Označení bezpečnostních bariér ve stromu událostí 

  

 Antistatické pracovní pomůcky a oblečení 

Zaměstnanci provozovatele by měli vždy používat při práci antistatické osobní 
ochranné pomůcky a oblečení. O používání těchto pomůcek by měli být řádně proškoleni. 
Také externí dodavatele a smluvní partneři vykonávající práce v blízkosti sond nebo v jeho 
bezprostřední blízkosti by měli být proškoleni před vstupem areálu a měli by používat 
antistatické ochranné osobní pomůcky. 

 

 Školení a nácvik při havarijním scénáři 

Zaměstnanci provozovatele by měli být pravidelně školeni v oblasti havarijní 
připravenosti. Také externí dodavatele a smluvní partneři vykonávající práce 
v posuzovaném okolí nebo v jeho bezprostřední blízkosti by měli být proškoleni před 
vstupem do oblastí. Navrhujeme provádět nejen teoretické školení ale také praktický 
nácvik havarijní situace. O těchto školeních a nácvicích by měl být proveden záznam do 
knihy.  

Okolní obyvatelstvo by se mělo informovat, jak se v případě havárie chovat a kdy 
a jak provést evakuaci.  
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