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ABSTRACT 

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 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. 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, 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 
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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 [44]  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. 

2 TEORETICKÁ ČÁST 

a) Výskyt metanu v podzemí 
Disertační práce se zabývá podzemními prostory, ve kterých se nachází metan jako 

nebezpečná látka. 
Podzemní prostory jsou definovány dle Horního zákona [45] §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 [45] 

§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 [45], ve kterých se 
vyskytuje nebezpečná látka, respektive metan. Prostory jsou rozděleny na podzemní prostory 
vzniklé: 

 A) lidskou činností v souvislosti s ukončenou hornickou činností; 

 B) přírodní podzemními prostory, ve kterých se skladuje metan.  

 
Ad. A) Při karbonizaci uhlí dochází k vytváření metanu, který může být následnou těžbou 

uvolňován [39]. V činných dolech je tento plyn důkladně odvětráván a jeho koncentrace 
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se pečlivě sledují. Po roce 1990 byl na území Ostravsko – karvinského revíru (dále jen OKR) 
zahájen útlum těžby černého uhlí [16][17][19][23]. Doly na tomto území byly vždy označovány 
jako doly s velkou plynodajností [39] 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. Další důležité faktory ovlivňující pohyb metanu z karbonského pohoří 
směrem k povrchu jsou uvedeny v disertační práci. 

Ad. B) 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 [41] 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.  

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

Z disertační práce 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. 

b) Nebezpečné vlastnosti metanu 
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 [42]. 

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 [42], taková situace může 
nastat například při úniku metanu (respektive zemního plynu) při podzemním skladováním[42]. 

c) Charakteristika chování metanu vystupujícího z podzemí 
Jak plyne z disertační práce 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 1. 

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

 



 

 
Obrázek 1Chování úniku metanu do r

 

d) Zhodnocení významných havárií s výbuchem plynné ho
Havárie z minulosti prokázaly, 

v otevřeném prostoru je významný fenomén z hlediska následných škod
 

 Havárie v souvislosti s ukon
Informace o událostech souvisejících s výstupem metanu z podzemí 

s ukončenou hornickou činností 
knihovnu VŠB-TUO a Moravskoslezskou v
záchranné služby (HBZS, OKD, a.s.), v 
z praxe1 (Ing. Zdeněk Pavelek, PhD. 
útvaru výchovy, výcviku a taktiky HBZS, OKD, a.s.;
prevence OKD, DPB, a.s.; prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. 
a bezpečnosti dolů, HGF; Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D. 
HGF; dr. hab. inţ Jan Drenda prof. nzw. w Pol. Sl 
Krotki - direktor Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

Po prostudování materiálů
havárií výbuchu metanu ročně
nebyly nikdy hlášeny. 

Největší ohrožení vzniku mimo
hrozí v následujících oblastech bývalého Hrušovského dolu; bývalého Jakloveckého dolu; dále 
nebezpečný stav v Petřvaldu u Karviné a Stará 

                                        
1
 Byly vyhledávány pouze havárie z

Chování úniku metanu do různých druhů prostředí 

Zhodnocení významných havárií s výbuchem plynné hořlavé smě
Havárie z minulosti prokázaly, že výbuch hořlavého mraku plynu (dále jen výbuch 

je významný fenomén z hlediska následných škod.  

ukončenou hornickou činností – nízkotlaké úniky
Informace o událostech souvisejících s výstupem metanu z podzemí 

činností byly vyhledávány na internetu, v tiskovinách dostupných p
TUO a Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě,

by (HBZS, OKD, a.s.), v časopisech Záchranář a konzultacemi s
k Pavelek, PhD. - hlavní inženýr HBZS, OKD, a.s.; Václav Smi

útvaru výchovy, výcviku a taktiky HBZS, OKD, a.s.; Ing. Karel Fröml – vedoucí odboru plynové 
prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. - Vedoucí institutu a ved.odd.v

Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D. - Institutu větrání a bezpe
 Jan Drenda prof. nzw. w Pol. Sl – Politechnika Slaska w Gliwicach

direktor Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. ) 
Po prostudování materiálů (získaných viz. výše) můžeme konstatovat, že existuje mnoho 

čně a také velký počet menších výbuchů nebo skoronehod, které 

tší ohrožení vzniku mimořádné situace z titulu dosud zjištěných výstup
ozí v následujících oblastech bývalého Hrušovského dolu; bývalého Jakloveckého dolu; dále 

řvaldu u Karviné a Stará část města Orlová 

                                                   
Byly vyhledávány pouze havárie z oblasti OKR, z důvodů dostupnosti získaných dat.

8 

 

řlavé směsi 
lavého mraku plynu (dále jen výbuch plynu) 

nízkotlaké úniky 
Informace o událostech souvisejících s výstupem metanu z podzemí v souvislosti 

internetu, v tiskovinách dostupných přes 
ě, v archívu Báňské 

 a konzultacemi s odborníky 
Václav Smička – vedoucí 

vedoucí odboru plynové 
Vedoucí institutu a ved.odd.větrání 

ětrání a bezpečnosti dolů, 
Politechnika Slaska w Gliwicach; Jezry 

žeme konstatovat, že existuje mnoho 
ů nebo skoronehod, které 

ěných výstupů metanu 
ozí v následujících oblastech bývalého Hrušovského dolu; bývalého Jakloveckého dolu; dále 

dostupnosti získaných dat. 
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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. Nyní je na místě finského domku postaveno odplyňovací 
zařízení.  

 
Obrázek 2 Poškození finského domu na Liščině [Foto: P. Melicher, RBZS Ostrava] 

 

Obrázek 3 Důlní dílo Kutací č.9, místo kde stával finský domek [Foto: P. Melicher, RBZS Ostrava] 

 

 Havárie v souvislosti s podzemním skladováním zemního plynu – vysokotlaké úniky 
Po prostudování ročních seznamů nehod v literatuře Loss Prevention Bulletin IChemE 

a dalších např. [4][14] [24][25][26][12][6][40] můžeme konstatovat, že existuje mnoho vážných 
havárií výbuchu plynů ročně a také velký počet menších výbuchů nebo skoronehod, které nebyly 
nikdy hlášeny [18]. 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 [40]. 

 
Mezi nejzávažnější havárie výbuchu hořlavého plynu, které ovlivnily současné vědění dle 

[4] 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. 
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 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 a vývoje je nástroj 
modelování exploze FLACS [4] [21].  Z této havárie vyplynulo, že výbuchy hořlavých 
plynů mohou snadno vést k domino efektu a úplné ztrátě kontroly.  

 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. 
Všechny zjištěné havárie (pro nízkotlaké i vysokotlaké úniky metanu) uvedeny v publikaci 

autorky: [33][30][31][29][32][34]. 
 

e) Metody hodnocení analýzy rizika metanu unikajícího z podzemí 
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 [10], 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. 

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 [2][43]; analýza a hodnocení rizik 
[11][46][28]; analýza a hodnocení nebezpečí [47]; management rizik [1]; hodnocení rizik [3]. 

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 4 
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 4 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. 
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f) Metoda MOSAR 
MOSAR (Méthode Organisé et Systémique d´Analyse des Risques) „Organizovaná 

systémová metoda analýzy rizik“ je francouzská metoda vhodná pro analýzu rizik [36][37]. 
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. 
[3][7][8][9][14][11][13][47] a dále disertační práci. 

Metoda MOSAR je složena ze dvou částí. Modul A, který hodnotí rizika vyplývající 
z vnějších vlivů působících na systém (tzv. makroskopický pohled) a modul B hodnoticího rizika 
vyplývající z dysfunkcí samotného systému (tzv. mikroskopický pohled).  

 
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. 

 

3 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 měly konzultace s Českým báňským úřadem, 
protože v průběhu řešení práce byla schválen metodický pokyn.  

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

Sekundárním cílem je publikovat výsledky práce v recenzovaných a impaktovaných 
periodikách. 

 

4 KONCEPČNÍ A METODICKÉ PŘÍSTUPY 

a) Sběr dat 
Prvním krokem řešení byl sběr 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. 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 
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scénářů ve formě vazeb mezi jednotlivými subsystémy. Výsledkem analýzy není jediná metoda, 
která pokrývá celý problém, ale jsou to dvě metody s odlišnostmi.  

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 [37][36] a metodologie 

ARAMIS [27]. Metoda MOSAR [37][36] 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.  

Při řešení projektu ARAMIS [27] pod vedením francouzského „Institut National de 
l’Environnement Industriel et des Risques“ a také za účasti VŠB- TUO 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 [20] a ČSN EN 
31010 [10].  

g) Statistické zpracování dat 
V disertační práci byly využity vybrané metody zpracování statických dat. 

5 PRAKTICKÁ ČÁST 

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“ [36][37]. 

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

V kapitole 8.1 disertační práce 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 autoreferátu disertační práce je uveden ve zkrácené verzi 
pouze postup hodnocení bezpečnostních rizik souvisejících s výstupem metanu z podzemí“ 
v souvislosti s ukončenou hornickou činností, která je založena na MODULU A tedy 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.  



 

U problematiky vysokotlakých únik
nedostačoval, proto byla potřeba vytvo
Z důvodu omezeného počtu stran se mikroskopický pohled promítá v
byly realizovány pro praxi a ř
Případové studie, obsahující mikroskopický pohled metody MOSAR jsou uvedeny v
disertační práce a v kapitole 9.3
vysokotlaké úniky je uveden v kapitole 

Níže v textu je tedy ve zkrácené a zjednodušené form
nízkotlakých úniků. 

a) Nízkotlaké úniky 
Funkční rozdělení systému dle metody MOSAR bylo vytvo

subsystémů. Subsystémy jsou rozd
Postup vytvořené metody je zobrazen viz 

 
Obrázek 5 Postup metody analýzy bezpe
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Vytvořená metoda zhodnotí jednoduše systém, který je ohraničen ze spod ložiskem 
černého uhlí, kde už probíhala těžba, z horní strany hranicí mezní vrstvy atmosféry a z bočních 
stran Ostravsko-karvinským revírem, tzn. je aplikovatelná na vysoký počet míst v Ostravsko-
karvinském revíru.  

Funkční rozdělení systému je vytvořeno pomocí jednotlivých subsystémů, tzn. subsystémy 
jsou definovány dle procesů, které v nich probíhají. Pro aplikaci bylo použito 6 subsystémů 
s označením SS1 až SS6. Posuzovaný systém je tedy ohraničen prostorově a funkčně a je rozdělen 
na 6 subsystémů. 

Nejprve byly subsystémy charakterizovány podrobně iniciačními událostmi a efekty na 
okolí a také byly určeny jejich vzájemné vazby, tzn. vytvořily Black-boxy. Jsou to „černé 
skříňky“, u kterých nás nezajímá co se děje uvnitř. 

Navrhnutá výsledná analýza bezpečnostních rizik souvisejících s výstupem metanu 
z podzemí je složena ze 4 indexů. Obrázek 6 znázorňuje označení subsystémů a složení indexů.  

 
Obrázek 6 Znázornění indexů 

 Index nebezpečí 
Tento index je vytvořen hodnocením dvou subsystému (SS1-Geologický masiv s obsahem 

CH4 a voda v podzemí; SS2-Podzemní prostory vyplněné důlní atmosférou), které jsme určili 
pomocí metody MOSAR. Tento index je permanentní2, dominantní a je také zdroj rizika. Když je 
tento index roven 0, neexistuje zdroj metanu a další hodnocení není třeba.  

 Index okamžitého ohrožení 
Tento index je vytvořen hodnocením pouze z jednoho subsystému (SS3–Atmosféra na 

povrchu). Index hodnotí okamžité nebezpečí, tzn. okamžitý účinek v čase. Iniciátorem 
okamžitého nebezpečí je vždy prudká změna barometrického tlaku, přičemž za prudký pokles je 
považována jeho změna 20 hPa/24 hod. [15][35]. 

 Index zranitelnosti 
Tento 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.  

 Index modifikace 
Tento index, vytvořený hodnocením subsystému SS6-Bezpečnostní opatření, je jako 

jediný závislý na úvaze analytika a 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 z  úniku 
metanu z podzemí.  

Všechny indexy a jejich vzájemné vazby jsou popsány na Obrázek 7. 

                                                   
2 změny mohou nastat pouze při přečerpávání vody z podzemní  

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 modicikace

Index nebezpečí

Index zranitelnosti
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Obrázek 7 Znázornění posuzovaných indexů, které jsou složeny ze subsystémů 

b) Softwarová podpora metody  
Tato softwarová podpora systematické metody analýzy bezpečnostních rizik 

souvisejících s výstupem metanu z podzemí umožňuje jednoduchou volbou místa a například 
typu budovy zhodnotit míru nebezpečí související s výstupem metanu z podzemí. Jako 
softwarovou podporu jsme zvolili počítačovou aplikaci Microsoft Excel. Microsoft Excel 
používá většina společností, z tohoto důvodu bude pro všechny dostupná. Metoda analýzy 
v aplikaci Microsoft Excel ve formě elektronických indexových karet je zároveň otevřená 
a flexibilní, tedy umožňuje přidávat nové bezpečnostní opatření, popřípadě je modifikovat 
podle aktuálních nabídek, atd. Jedná se tedy o nástroj využitelný podle potřeb zadavatele. 

Výhodou aktivní indexových karet je také souhrn doporučení, které by měli vykonávat 
lidé při ohrožení úniku metanu, aby se snížil dopad nežádoucí události. 

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

První karta je úvodní, kde jsou shrnuty základní požadavky systematické metody 
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 4. 
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Obrázek 8 Aktivní indexové karty 

  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.  

Předefinované otázky, které mají předdefinované odpovědi vycházící z analýzy 
MOSAR (viz. Obrázek 9). 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 9 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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Obrázek 10  Zobrazení míry ohrožení pro navolený scénář 

     V případě, že míra ohrožení pro zvolený scénář vyjde v červené oblasti na grafu, 
doporučujeme opatřit posuzované místo bezpečnostními opatřeními. 

     Zelená oblast naznačuje, že v posuzované oblasti při zvoleném scénáři je míra 
ohrožení na přijatelné úrovni. Námi přijatelná úroveň znamená, že by s největší 
pravděpodobností nemělo dojít k poškození lidského zdraví a majetku a také ohrožení kritické 
infrastruktury. 

Výsledky z tohoto softwaru budou sloužit k vypracování mapy rizik. Mapy rizik slouží 
jako základní vstup do procesů havarijního a krizového plánování, podávají komplexní 
informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů a další. [48] 

6 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 a vědecký 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. [45] 

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 [22], 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. 

Dalšími přínosy disertační práce jsou přínosy k rozvoji vědního oboru. Mezi hlavní 
tyto přínosy bezesporu patří kritická analýza metod  používaných při analýze a hodnocení 
rizik, která vznikla na základě literární rešerše a je aplikovatelná pro danou problematiku 
výstupu metanu z podzemních prostor. 

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. 
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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. 

7 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. 

Sekundárním cílem bylo publikovat výsledky práce v recenzovaných a impaktovaných 
periodikách. 

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. [45] 

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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