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Anotace: 

Předložená práce je zaměřena na problematiku důlního ovzduší a možnosti jeho 

kontroly a monitoringu pro zajištění bezpečnosti důlních pracovníku, důlních provozů 

a tím zamezeni možnosti vzniku důlní nehody, či jiné mimořádné události. Jsou zde 

popsány jednotlivé složky důlního ovzduší, u toxických plynů jejich povolené mezní 

koncentrace, u výbušných plynů dolní meze výbušnosti a jejich fyziologický vliv na 

člověka. Dále jsou přiblíženy základní dostupné měřící indikační a detekční přístroje 

používané v Ostravsko Karvinských Dolech (OKD), včetně možnosti použití plynové 

chromatografie k rozboru důlního ovzduší. Další část se zabývá legislativou týkající se 

důlního ovzduší. Jsou zde popsány prostředky používané k monitoringu důlního ovzduší 

včetně jejích principů, jak u osobních přenosných analyzátorů, které slouží primárně 

k osobní bezpečnosti daného uživatele, tak i u stacionárních analyzátorů, které zajišťují 

bezpečnost celého dolu. Následně je v práci popsána problematika odběrů důlního ovzduší 

včetně jejích daných postupů. V závěru je zhodnocení zadané práce, která je zaměřená na 

monitoring důlního ovzduší a tím primárně na zajištění bezpečnosti dolu a důlních 

pracovníků. 

Klíčová slova:  

Důlní ovzduší, monitoring, indikace a detekce, plynová chromatografie, mokrý a suchý 

vzorek.  



  

 

Summary: 

The thesis deals with the issue of mine air and its possible control and monitoring 

to ensure the work safety for mine workers and the safety of mining operations to prevent 

accidents or other extraordinary events. It describes the different constituents of mine air, 

permissible exposure limits in toxic gases, the lower explosive limits in explosive gases 

and their physiological effects on humans. Next, the thesis lists the basic available 

metering devices for the indication and detection of different gas used in the company 

Ostravsko Karvinské Doly (OKD), including the application of gas chromatography to 

analyse mine air. The next section deals with mine air legislation. This includes means 

used to monitor mine air, including their principles, both in personal portable analysers, 

used primarily for the user’s personal safety, as well as stationary analysers that ensure the 

safety of the whole mine. The thesis also describes mine air sampling, and the sampling 

procedures. The thesis concludes with evaluations.  
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1 ÚVOD 

Při dobývání uhlí dochází k uvolňování nebezpečných plynů obsažených v horském 

masivu do důlního ovzduší. I přes neustále se rozvíjející monitoring důlního ovzduší, nelze 

zcela vyloučit vznik havarijního stavu způsobeného těmito nebezpečnými plyny. 

Prvořadou snahou je, držet koncentrace těchto plynů v bezpečných mezích, aby nemohly 

ohrozit důlní pracovníky a majetek důlní společnosti. Pokud k tomuto stavu dojde, je 

hlavní povinností zabránit fatálním následkům, jež by mohly vzniknout zapálením výbušné 

směsi či otravou pracovníků v podzemí. 

Důlní požáry, výbuchy plynů a uhelného prachu vzniklé nedostatečným 

monitoringem důlního ovzduší, patřily a patří k nejzávažnějším důlním nehodám. Dne 

18. října 1990 došlo na dole 1. Máj v Karviné v oblasti 5. dobývací kry k výbuchu, při 

kterém zahynulo 30 horníků, 2 byli těžce zranění. Jednou z možných příčin této 

mimořádné události mohlo být zapálení výbušné směsi obnaženým ohniskem záparu. [1] 

Bakalářská práce se zabývá monitoringem důlního ovzduší, technickými prostředky 

indikace a detekce, tak jak se postupně vyvíjeli a vyvíjejí dle nejnovějších trendů v českém 

hornictví. V této práci budou popsány plynné složky důlního ovzduší, budou uvedeny 

vybrané paragrafy platné legislativy a budou představeny technické prostředky, které se 

v současné době využívají k dosažení co největší bezpečnosti důlních pracovníků.  
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2 DŮLNÍ OVZDUŠÍ 

Celou naši planetu obklopuje mohutná vrstva vzduchu, která se nazývá atmosféra. 

Atmosféra obsahuje přibližně 21 % kyslíku, 78 % dusíku a 1 % vzácných plynů. V tomto 

výčtu se zanedbává malý zlomek procenta oxidu uhličitého, plynné a pevné příměsi 

znečišťující ovzduší zejména v blízkosti měst a průmyslových center a také vždy 

přítomnou vodní páru. [2] 

2.1 Jednotky složek ovzduší 

Koncentrace složek ovzduší se nejčastěji uvádí v objemových procentech a je 

zvykem používat označení obj. %, jen zřídka s procenty hmotnostními. U takového 

případu musí být k odlišení uvedeno značení hm. %. U obsahu plynů, které se vyskytují jen 

v malých koncentracích (oxid uhelnatý (CO) či sirovodík (H2S)), se používá jednotka 

milionté části z celku ppm (z lat. Partes per milion). 

Pro převod poté platí jednoduchý vztah 

 1 ppm = 0,0001 %, 

 1 % = 10 000 ppm. 

Ve výjimečných případech převážně u plynové chromatografie (hexafluoridu sírového 

(SF6)) s jednotkou ppb (z lat. Partes per bilion), která označuje jednu miliardtinu z celku. 

[2], [3], [4], [5], [6] 

2.2 Specifika důlního ovzduší 

 Důlní ovzduší se odlišuje od ovzduší na povrchu v tom, že se ve větrní síti dolu 

postupně snižuje koncentrace kyslíku, naopak se zvyšuje obsah plynných příměsí, které 

doprovázejí samotnou těžbu uhlí, uhelné částice prachu a vlhkost. Do první skupiny 

důlních plynů se řadí methan, oxid uhličitý, někdy i dusík, sirovodík a radon. Do druhé 

skupiny se poté řadí všechny plyny, které se v dole objevují jako součást důlního ovzduší. 

U důlního ovzduší se především sleduje jeho složení a stav. [2] 

2.2.1 Složení a stav důlního ovzduší 

Složením ovzduší se rozumí obsah jeho jednotlivých složek a jejich vlastnosti. 

Stavem ovzduší se rozumí jeho teplota, vlhkost, tlak a směr rychlosti proudění. Sekundárně 

pak objemový průtok větrů a množství tepla. U jednotlivých složek ovzduší se uvádí jejich 

měrná hmotnost a koncentrace v ovzduší. Další vlastnosti, které se u jednotlivých složek 
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uvádí, jsou především jejich hořlavost (výbušnost), škodlivost (toxicita, vlivy na lidský 

organismus, vlivy na prostředí). V některých případech je vhodné uvádět i bezrozměrnou 

poměrnou hustotu složek ovzduší, kdy se porovnává jejich měrná hmotnost k měrné 

hmotnosti stejného objemu normálního vzduchu (ta je v normálních podmínkách téměř 

1,193 kg·m
-3

). Tento poměr se vyjadřuje jako relativní hustota plynu (rovnice 1) a značíme 

ji např. h: [2], [3], [4], [5], [6] 

   (1) 

 

2.3 Plyny důlního ovzduší a jejich vliv na lidský organizmus 

Plyny, které se mohou v důlním ovzduší vyskytnout, lze z fyziologického hlediska 

rozdělit do tří základních skupin: 

 pro život nezbytný kyslík, 

 fyziologicky netečné plyny (dusík, methan, vodík), 

 toxické nebo jinak fyziologicky škodlivé plyny (zejména oxid uhelnatý, oxidy 

dusíku, sirovodík, popř. další). [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [12], [13] 

Prachové částice důlního ovzduší jsou z hlediska fyziologie méně významné. 

2.3.1 Fyziologický nezbytný kyslík 

Kyslík je plyn bez barvy, chuti a zápachu. Intenzivně se slučuje téměř se všemi 

prvky, tento proces se nazývá oxidace. Při každém okysličovacím pochodu vzniká teplo. 

Při pomalé oxidaci, jako je např. rezavění železa, je toto teplo prakticky nezměřitelné. Při 

rychlém průběhu, např. při hoření, dochází již ke značnému vývinu světla a tepla. Ještě 

výraznější je to při dynamické nárazové reakci, jakou je výbuch. 

Kyslík je nezbytný k životu člověka. Lidský organismus vydrží bez kyslíku jen po 

dobu 4 až 6 min. Po této době začínají odumírat mozkové a nervové buňky. Nepříznivě 

však na člověka působí i snížení jeho obvyklé koncentrace, která je v důlním prostředí 

způsobena většinou přítomností jiných složek v ovzduší, ale havarijně také oxidačními 

pochody při požárech a výbuších. [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [12], [13] 

Nejnižší přípustná koncentrace kyslíku v důlním ovzduší je 20 %, výjimečně pak 19 %. 
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2.3.2 Fyziologický netečné plyny 

Jsou to takové plyny, které za obvyklých teplot a tlaku působí na člověka pouze 

tím, že svoji přítomnosti ve vdechovaných vzdušinách snižují koncentraci kyslíku.  

Dusík N2 

Dusík je plyn bez barvy, chuti a zápachu. V plynném stavu je za normálních teplot 

netečný k ostatním plynům a chemickým prvkům. Nehoří ani hoření nepodporuje a svou 

přítomností snižuje objemovou koncentraci kyslíku, čehož se využívá při inertizaci 

závalových prostor stěnových porubů.  

Dusík v dole vzniká nebo přechází do ovzduší [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [12], 

[13]: 

 výrony spolu s methanem nebo oxidem uhličitým, 

 hnitím organických látek, 

 při trhacích prácích, 

 uměle přiváděný k inertizaci ovzduší. 

Dusík může člověka ohrozit pouze při výronech. V Českém hornictví jsou známy 

případy, kdy vystupující methanový fukač obsahoval až 40 % dusíku.  

Na organismus člověka dusík při normálních tlacích ovzduší nepůsobí. I když se jeho 

určitá část z alveolárního vzduchu pohltí v krevním řečišti, vrací se beze změn do plic a je 

vydechován do ovzduší. 

Při vysokých tlacích (uvádí se více než 0,5 MPa) začíná mít narkotické účinky, 

to platí převážně pro práce prováděné pod hladinou vody potápěči. V záchranářské praxi 

se do výpočtu obsahu dusíku zahrnuje také obsah vzácných plynů, z nichž nejvíce 

je zastoupen argon. Hovoříme pak o složení vzduchu jako směsi 21 % kyslíku a 79 % 

dusíku a vzácných plynů. [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [12], [13] 

Methan CH4 

Methan je plyn bez barvy, chuti a zápachu. Kvůli své nízké hmotnosti se methan 

hromadí hlavně ve vyvýšených prostorách, v nevětraných dutinách, výlomech a dovrchně 

ražených dílech. Především je to tam, kde rychlost větrů nestačí odvětrávat hromadící se 

methan, který poté vytváří pod stropem tzv. methanové vrstvy, které jsou velice 

nebezpečné pro důlní provoz a pracovníky v podzemí. Za normálních teplot je methan 

chemicky stálý a chová se stejně jako dusík netečně. Methan se slučuje pouze s halovými 
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prvky. Na organismus člověka nijak nepůsobí, avšak svou přítomností snižuje koncentraci 

kyslíku v poměru 5:1 (5 % methanu vytěsní 1 % kyslíku). 

Při vysokých koncentracích methanu se mohou doprovodné vyšší uhlovodíky 

projevovat slabě narkotizujícím účinkem. V ovzduší, ve kterém se ve větší míře vyskytuje 

methan, upadá člověk velmi rychle do bezvědomí, jelikož pokles koncentrace kyslíku je 

zpravidla náhlý. Ve většině případů se lidé zachránili před smrtí udušením v methanovém 

prostředí jen díky jeho nízké hmotnosti. 

Methan je plyn hořlavý a smíšen se vzduchem v koncentraci přibližně od 4,4 do 

15 % vybuchuje. V koncentracích nad 15 % dojde k jeho vyhoření. 

V dole vzniká především při rozkladu organických látek bez přístupu vzduchu. 

Methan se nenachází pouze v uhelných dolech, ale také v ložiscích ropy a zemního plynu, 

jehož je podstatnou částí, v bahně, rašelině a dokonce i v některých rudných dolech. Je také 

obsažen v požárních plynech, např. při důlních požárech (tzv. sekundární methan). 

Koncentrace methanu v důlním ovzduší v těch dolech, ve kterých se zdržují, nebo 

mohou zdržovat pracovníci, nesmí překročit podle vyhlášky č. 22/1989 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů hranici, více než 1 %. Pouze v místech, která jsou mimo účinný dosah 

větrního proudu, je dovolena na přechodnou dobu místní koncentrace methanu do 2 %. 

Závodní dolu nebo jim pověřený pracovník může na nezbytně nutnou dobu povolit ve 

všech větrních proudech včetně pracovišť, koncentraci až 1,5 % methanu (s výjimkou 

porubů s úpadním vedením větrů a celkového výdušného větrního proudu) a až na 2 % 

v průchodním výdušném větrním proudu za posledním pracovištěm až k celkovému 

výdušnému větrnímu proudu.  

Methan je ovšem nebezpečný i na povrchu, kde se může hromadit jako vystupující 

plyn z opuštěných dolů, unikající z degazačních potrubí nebo z rozvodu zemního 

plynu. [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [12], [13] 

Methan se do důlního ovzduší uvolňuje [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [12], [13]: 

 pomalu, s rozpojováním uhlí – pravidelnou exhalací, 

 rychle, z trhlin a dutin, kde bývá stlačený – fukače methanu, 

 náhle, výrony, které jsou často spojeny s vyvržením drobné uhelné drti nebo 

rozdrcené horniny, průtržemi, často společně s CO2 nebo N2, 

 výstupem ze stařin nebo nedokonale utěsněných starých důlních děl, především při 

náhlém poklesu barometrického tlaku. 
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Vodík H2 

Vodík je plyn bez barvy, chuti a zápachu. Koncentrace vodíku v důlním ovzduší 

není stanovena žádným bezpečnostním předpisem. 

Se vzduchem tvoří výbušnou směs při koncentracích od 4,1 do 74 %. Velmi snadno se 

vzněcuje i při nižších zápalných teplotách než metan. 

Je fyziologicky netečný a v koncentracích, které by způsobily snížení parciálního 

tlaku kyslíku, se v dole nevyskytuje. 

V dole se vodík vyskytuje jen velmi vzácně ve fukačích spolu s methanem, ve 

zplodinách důlních požárů nebo u rozkladu vody na vodík a kyslík při hašení uhelné 

hmoty. [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [12], [13] 

2.3.3 Fyziologický škodlivé plyny 

Fyziologicky škodlivé plyny jsou toxické nebo dráždivé, případně jinak škodlivé. 

Z plynů těchto vlastností se v důlním ovzduší obvykle vyskytují: 

 oxid uhličitý, 

 oxid uhelnatý, 

 sirovodík, 

 oxidy dusíku, 

 oxid siřičitý, 

 radon. [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [12], [13] 

Oxid uhličitý CO2 

Oxid uhličitý je plyn bez barvy, chuti a zápachu. Pokud je překročena vyšší 

koncentrace, lze pociťovat v ústech kyselost. Oxid uhličitý se snadno pohlcuje ve vodě i za 

normálního tlaku. V jednom litru vody se při normálním barometrickém tlaku a při teplotě 

20 °C pohltí až 0,88 l CO2. 

Koncentrace oxidu uhličitého v důlním ovzduší těch důlních děl, ve kterých se 

zdržují nebo mohou zdržovat pracovníci, nesmí být vyšší než 1 %, s výjimkou 1,5 %. 

Oxid uhličitý nehoří ani hoření nepodporuje. Svou přítomností snižuje objemové 

procento kyslíku v ovzduší v poměru 5:1, vzhledem ke své měrné hmotnosti, vytlačuje 

z níže položených prostor vzduch a tím i kyslík. Tohoto efektu se využívá např. u hašení 

požárů. 
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V dole vzniká nebo do ovzduší přichází: 

 výrony a průtržemi spolu s methanem nebo dusíkem (v uhelné hmotě bývá uzavřen 

jako jeden z produktů prouhelňování, případně jako pozůstatek pozdější vulkanické 

činnosti), 

 dýcháním lidí a živočichů, 

 při oxidaci uhelné hmoty, 

 při rozkladu a hnití organických látek, 

 při trhací práci, 

 při chodu spalovacích motorů, 

 při záparech, požárech a výbuších, 

 uměle přiváděn k inertizaci. [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13] 

Oxid uhličitý může v dole ohrozit lidi v případě jeho zvýšené koncentrace, a to 

zejména při výronech a průtržích plynů. Je nebezpečný pro svou měrnou hmotnost, protože 

zaplavuje níže položená místa (úpadní díla, jámy, jímky a níže položené stařiny, v nichž se 

může rovněž uvolňovat z vody.  

Pro člověka a jeho organizmus je oxid uhličitý přirozeným stimulátorem dýchání 

a při nižších koncentracích způsobuje zrychlení dechu. Pokud je koncentrace CO2 

v ovzduší asi 3 %, dechová frekvence člověka se téměř zdvojnásobí, při 5 % ztrojnásobí. 

Tato koncentrace už vede k bolestem hlavy, hučení v uších a člověk rovněž pociťuje 

zvýšenou únavu. Při koncentraci okolo 8 % se dostavují u člověka silné bolesti hlavy, 

závratě a postižený ztrácí soudnost. Ve většině případů dochází k obrně hlasivek 

a postižený není schopen přivolat pomoc. Při koncentraci přes 10 % již člověk ztrácí 

vědomí a hrozí mu smrt. [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13] 

Oxid uhelnatý CO 

Oxid uhelnatý je plyn bez barvy, chuti a zápachu, je prudce jedovatý a výbušný. 

Kvůli své hustotě má oproti krychlovému metru vzduchu hmotnost jen o necelé 43 g větší. 

Tato jeho vlastnost způsobuje, že se dobře promíchává se vzduchem a jeho koncentrace je 

v prostoru stálá. 

Koncentrace oxidu uhelnatého v důlním ovzduší těch důlních děl, ve kterých se 

zdržují, nebo mohou zdržovat pracovníci, nesmí být vyšší než 0,003 %. V důlním ovzduší 

s koncentrací CO do 0,013 % lze pracovat za předpokladu, že průměrná koncentrace CO za 
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osmihodinovou nebo kratší pracovní směnu nepřekročí 0,003 %. Je výbušný 

v koncentracích od 12,5 % do 74 %. Předpis ukládá měření koncentrace této škodliviny po 

celou pracovní dobu, přičemž v plynujících a uhelných dolech musí být toto měření 

kontinuální, u ostatních dolů v intervalech určených vedoucím likvidace havárie (VLH). 

V dole oxid uhelnatý vzniká nebo se objevuje: 

 při ohních a požárech, 

 při výbuších plynů a uhelného prachu, 

 při trhací práci, 

 při spalování pohonných hmot, 

 při drcení uhlí, 

 ojediněle při výronech a průtržích, 

 zcela výjimečně je přiveden z povrchu. [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [12], 

[13] 

Pokud nastane havarijní situace, každý horník je vybaven sebezáchranným přístrojem a již 

před prvním fáráním musí být s jeho použitím dokonale seznámen. Bánští záchranáři jsou 

vybaveni lépe. 

Při exogenních a zejména pak při endogenních požárech jsou výviny CO značné i při 

relativně malém vznícení. V běžných havarijních situacích zplodiny hoření obsahují CO 

v koncentracích většinou do jednoho procenta, ale v některých případech byly zjištěny 

koncentrace ve zplodinách i nad 10 % CO. 

Oxid uhelnatý je nejnebezpečnější z jedovatých škodlivin, s nimiž se v záchranářské praxi 

lze setkat. Nejúčinnější ochranou je pouze správné dodržování zásad bezpečné práce, 

včasná a dokonalá indikace, dostatečný těsný a správně použitý dýchací přístroj. [2], [3], 

[4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [12], [13] 

Sirovodík H2S 

Sirovodík je plyn bez barvy, ovšem s odpornou chutí a značným zápachem, který 

připomíná shnilá vejce. Je plyn prudce jedovatý a výbušný, velmi snadno se pohlcuje ve 

vodě i za normálního tlaku. V jednom litru vody se při normálním barometrickém tlaku 

a při teplotě 20 °C pohltí až 2,6 l H2S. Ale stejně snadno se opět z vody uvolňuje, a to 

zejména tehdy, dostane-li se voda do pohybu. Pokud je voda sirovodíkem nasycena, 
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postačuje i pád kamene do vody nebo chůze loužemi, aby se sirovodík v nebezpečné 

koncentraci uvolnil. Sirovodík je výbušný v koncentracích od 4,6 % do 46 %. 

Koncentrace sirovodíku v důlním ovzduší těch důlních děl, ve kterých se zdržují 

nebo mohou zdržovat pracovníci, nesmí být průměrně vyšší než 0,000 72 % za 8 hod 

pracovní směnu a maximálně pak 0,001 4 %. 

V dole sirovodík vzniká nebo do ovzduší přichází: 

 hnitím organických látek, 

 větráním sirníků (i v uhelných dolech), 

 výjimečně při selhání trhací práce, 

 při požárech, např. v rudných dolech, 

 uvolňováním z přírodních zdrojů výrony buď samostatně, nebo s methanem a také 

z minerálních pramenů nebo důlních vod. [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], 

[12], [13] 

Poslední uvedená možnost je obzvlášť nebezpečná, protože může vést k náhlým 

zaplynováním vysokou koncentrací. Se sirovodíkem se také často setkáváme při 

činnostech prováděné hornickým způsobem a to zejména v blízkosti stok a přírodních 

zdrojů. 

Sirovodík je pro organismus člověka asi desetkrát jedovatější než oxid uhelnatý 

(CO). Především působí jako jed na nervovou soustavu a při vyšší koncentraci způsobuje 

náhlou zástavu dýchání. Rovněž leptá sliznice dýchacích cest, působí dráždivě na oči.  

Přes svou značnou jedovatost ovšem není H2S tolik nebezpečný jako např. oxid uhelnatý 

(CO). Je to hlavně proto, že s ním člověk tolik nepřijde do styku a také proto, že svým 

zápachem na sebe včas upozorní. [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [12], [13] 

Oxidy dusíku NO a NO2 

Skupiny oxidů dusíku neboli nitrosních plynů tvoří několik forem, zejména to jsou 

N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5. V dolech se vyskytují všechny formy. Nebezpečné jsou 

zejména oxid dusnatý a dusičitý, které se vyskytují zejména ve zplodinách při trhací práci, 

zvláště po selhávkách. 

Koncentrace NO + NO2 v důlním ovzduší těch důlních děl, ve kterých se zdržují 

nebo mohou zdržovat pracovníci, nesmí být vyšší než 0,000 76 %. 
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Oxidy dusnatý a dusičitý jsou prudké jedy, které nacházíme zejména ve zplodinách po 

trhací práci, ale můžou vznikat také při práci spalovacích motorů a jsou rovněž obsaženy 

v požárních zplodinách. [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [12], [13] 

Oxid siřičitý SO2 

Koncentrace oxidu siřičitého v důlním ovzduší není bezpečnostním předpisem 

stanovena. Oxid siřičitý je plyn bez barvy, s charakteristickým čpavým zápachem 

a nakyslou štiplavou chutí. 

V dole vzniká především: 

 při požárech, zvláště hoří-li uhlí s vyšším obsahem síry, nebo při samovznícení 

pyritů, 

 jen zřídka po trhacích pracích, 

 občas je obsažen ve fukačích a po průtržích s methanem nebo se sirovodíkem, 

 uvolňováním ze stařinných vod. [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [12], [13] 

U oxidu siřičitého jsou škodlivé účinky podobné jako u nitrosních plynů, jelikož oxiduje 

a ve styku s vlhkostí vytváří velmi silnou kyselinu sírovou (H2SO4). Jeho přítomnost 

v očích člověka vyvolává pálivý pocit. Na plících člověka působí také negativně, a to tím, 

že je rozleptává. Již malá koncentrace cca 0,05 % je životu nebezpečná. Na rozdíl od 

nitrosních plynů však výrazně dráždí ke kašli a čpí v nose, což je pro člověka dostatečné 

varování. [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [12], [13] 



Petra Zielinská: Důlní ovzduší a prostředky jeho monitoringu 

2018 11 

3 PLATNÁ LEGISLATIVA  

 

Pro potřebu této práce byly z vyhlášky 22/1989 Českého báňského úřadu o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornických činnostech 

prováděné hornickým způsobem v podzemí vybrány pouze níže popsané paragrafy. Ostatní 

paragrafy z vyhlášky 22/1989 nebyly nutné vzhledem k problematice tohoto tématu. 

§ 1 Rozsah platnosti 

(1) Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu (dále jen „bezpečnost práce a provozu“) při hornické 

činnosti a činnosti prováděných hornickým způsobem v podzemí včetně prací, 

objektů a zařízení na povrchu, které souvisejí s těmito činnostmi. [14] 

(2) Vyhláška se nevztahuje na práce k zpřístupňování jeskyní a práce k jejich 

udržování v bezpečném stavu [14] 

§ 2 Výklad pojmů 

(1)  Pro účely této vyhlášky se považuje za: 

a. důl provozní celek, který zpravidla tvoří z hlediska větrání samostatnou 

technickou jednotku bez ohledu na to, jak je po stránce organizační 

nazýván, [14] 

b. důlní dílo podzemní prostor vytvořený hornickou činností; za důlní dílo se 

považuje i větrací, odvodňovací, těžební a záchranný vrt a jiné vrty, které 

plní funkci důlního díla. Za důlní dílo se nepovažuje vyhledávací 

a průzkumný vrt. [14] 

c. důlní otřes geomechanický jev, který je projevem náhlého porušení 

horského masivu, provázaný seizmickým a zvukovým efektem, při němž se 

uvolňuje nahromaděná energie. [14] 

d. důlní požár nežádoucí a nekontrolované hoření; za důlní požár se považuje 

i proces samovznícení, a to od takového stadia, kdy jeho zplodiny jsou 

schopny ohrozit zdraví nebo životy lidí nebo kdy teplota hořlavé hmoty by 

mohla být příčinnou výbuchu, [14] 

e. otevřený oheň záměrné a kontrolované hoření; za otevřený oheň se 

považuje i takový vývin tepelné energie nebo jiskření, který je důsledkem 
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záměrně vyvolaných fyzikálních nebo chemických procesů nebo pochodů 

a mohl by být příčinnou vzniku požáru nebo výbuchu. [14] 

f. podzemní dílo podzemní prostor vytvořený činností prováděnou hornickým 

způsobem, [14] 

g. vedení důlních děl proces vytváření nebo likvidace důlních děl. Zahrnuje 

ražení, vyztužování, údržbu, rekonstrukci, zakládání, zajišťování a likvidaci 

důlních nebo podzemních děl a dobývání výhradních ložisek, [14] 

h. zařízení požární ochrany zařízení sloužící k ochraně před požáry 

a k hašení požárů včetně požární zbrojnice, skladů a nářadí, požární 

techniky, hasících prostředků a jiných věcných prostředků požární ochrany, 

kouřových a požárních dveří a poklopů, připravených protipožárních hrází 

apod. [14] 

§ 25 Škodliviny v pracovním prostředí 

(1) Na důlních pracovištích musí být neustále měřeny škodliviny, zejména prach, hluk, 

vibrace, ionizující záření a plynné škodliviny ve lhůtách stanovených zvláštními 

předpisy nebo touto vyhláškou a při podezření, že došlo k překročení nejvyšších 

přípustných koncentrací nebo hodnot. [14] 

(2) Pokud zjistí organizace, že na pracovišti jsou překročeny nejvyšší přípustné 

koncentrace nebo hodnoty škodlivin, je povinna neprodleně provést opatření 

k odstranění tohoto stavu. Je-li to technicky neproveditelné, je povinna pracovníky, 

případně jiné osoby odvolat, nebo pokud je to přípustné, vybavit je osobními 

ochrannými pracovními prostředky, případně ochranu zdraví a života pracovníků 

zabezpečit jinak (klidové přestávky, protihlukové kabiny, oddělení pracovníka od 

zdroje škodlivin). [14] 

§ 83 Složení důlního ovzduší 

(1) V důlních dílech, ve kterých se zdržují nebo mohou zdržovat pracovníci, musí důlní 

ovzduší obsahovat objemově nejméně 20 % kyslíku a koncentrace dále uvedených 

plynných škodlivin nesmí překročit tyto hodnoty: 

Oxid uhelnatý (CO)    0,003 % 

Oxid uhličitý (CO2)   1,0 % 

Oxid dusíku (nitrosní plyny NO + NO2) 0,000 76 % 

Sirovodík (H2S)    0,000 72 % [14] 
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(2) Pracovat v důlním ovzduší s koncentrací oxidu uhelnatého do 0,013 % je možné za 

předpokladu, že průměrná koncentrace oxidu uhelnatého za osmihodinovou nebo 

kratší pracovní směnu nepřekročí hodnotu uvedenou v odstavci 1 a po celou dobu 

práce bude kontinuálně měřena koncentrace oxidu uhelnatého v důlním 

ovzduší. [14] 

(3) Vedoucí organizace nebo jím pověřený pracovník může na přechodnou dobu 

povolit sníženou koncentraci kyslíku až na 19 % a zvýšenou koncentraci oxidu 

uhličitého až na 1,5 % avšak současně je povinen nařídit opatření k odstranění 

tohoto stavu. [14] 

(4) Koncentrace metanu v důlním ovzduší těch důlních děl, ve kterých se zdržují nebo 

mohou zdržovat pracovníci, nesmí být větší než 1 %. Pouze v místech, která jsou 

mimo účinný dosah větrního proudu, je dovolena místní koncentrace metanu do 

2 %, musí však být provedena nezbytná opatření k odstranění tohoto stavu. [14] 

(5) Není-li možno využitím okamžitě dostupných technických opatření snížit 

koncentraci metanu na meze stanovené v odstavci 4, může dát vedoucí organizace 

nebo jím pověřený pracovník na nezbytně nutnou dobu písemný souhlas se 

zvýšením koncentrace metanu: 

a. až na 1,5 % všech větrních proudech včetně pracovišť, kromě porubů 

s úpadním vedením důlních větrů a celkového výdušního větrního proudu. 

b. až na 2 % v průchodním výdušném větrním proudu za posledním 

pracovištěm až k celkovému výdušnému větrnímu proudu. Tuto zvýšenou 

koncentraci metanu nemůže dovolit, je-li průchodní výdušný větrní proud 

veden úpadně. Písemný souhlas může vydat nejvýše 6 měsíců. [14] 

Zvýšenou koncentraci metanu zapříčiněnou nedostatečným průřezem větrních cest 

může vedoucí organizace nebo jim pověřený pracovník dovolit jen pro práce 

k odstranění tohoto stavu. [14] 

(6) V písemném souhlasu podle odstavce 5 je vedoucí organizace nebo jim pověřený 

pracovník povinen uvést dobu, na kterou se tento vydává, a současně určit: 

a. technická opatření pro snížení koncentrace metanu a zabránění vzniku 

metanových vrstev, [14] 

b. způsob a intervaly kontrol koncentrace metanu, odběr vzorků důlního 

ovzduší v nejnepříznivějších místech nejméně jednou za 14 dní a v úpadně 
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vedeném výdušném větrním proudu také měření rychlosti důlních větrů 

nejméně jednou za 14 dní, [14] 

c. kontrolu koncentrace metanu v důlním ovzduší kontinuálními analyzátory 

metanu se signalizací. V důlních dílech s elektrickým zářením musí být tyto 

analyzátory registrační a vybaveny zařízením pro automatické vypínání 

elektrických zařízení při překročení určené meze. Umístění odběrových 

sond nebo čidel analyzátoru určí organizace, [14] 

d. kontrolu pověřenými techniky nejméně jednou v každém pracovním dni 

spojenou s kontrolou koncentrace metanu v důlním ovzduší a správnosti 

údajů kontinuálních analyzátorů metanu, zneškodňování uhelného prachu 

a stavu proti výbuchových uzávěr, protipožárního vybavení a zařízení pro 

rozvod větrů. Touto kontrolou nesmějí být pověřeni směnoví technici. [14] 

§ 109 Kontrola složení důlního ovzduší 

1) Koncentrace metanu v důlním ovzduší plynujícího dolu musí být kontrolována: 

a. na obsazených pracovištích, v místech, kde se zdržují pracovníci 

a ve výdušných větrech z porubů a dobývek, při prohlídkách pracovišť 

vykonávaných podle této vyhlášky, [14] 

b. ve větrních cestách s dopravou lokomotivami s naftovým nebo elektrickým 

motorem, a to ve směně, v niž se přepravuje: místa kontrol určí organizace 

v dopravním řádu, [14] 

c. v prostorech s elektrickým zařízením a v jejich okolí do 20 m, avšak 

ve směru k závalu jen pokud je to bezpečně možné. Kontrola musí být 

provedena před spuštěním elektrického zařízení, za jeho chodu v intervalech 

určených organizací a před opětovným spuštěním, pokud přerušení chodu 

trvalo déle než 3 hodiny. [14] 

2) Stálá kontrola koncentrace metanu kontinuálními analyzátory metanu musí být 

v dole II třídy nebezpečí prováděna: 

a. v separátně větraném důlním díle s elektrickým zařízením, [14] 

b. na pracovišti s pohyblivým elektrickým strojem, které je větráno 

průchodním větrním proudem a kde se předpokládá zvýšení koncentrace 

metanu nad 1 %. [14] 
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3) Požadavky na rozmístění dalších kontinuálních analyzátorů metanu a požadavky na 

rozmístění kontinuálních analyzátorů oxidu uhelnatého stanová zvláštní 

předpis. [14] 

4) Na pracovištích s nebezpečím průtrží hornin, uhlí a plynů, na pracovištích 

s povolenou zvýšenou koncentrací metanu podle § 83 odst. 5 a na separátně 

větraných pracovištích plynujícího dolu jsou povinni koncentrace metanu, případně 

oxidu uhličitého kontrolovat také předáci nebo určení pracovníci na začátku směny 

a dále v intervalech určených organizací. [14] 

5) Na neplynujícím dole je organizace povinna určit intervaly a místa, na kterých musí 

být zjišťován možný výskyt metanu. [14] 

6) Možný výskyt plynných škodlivin (§ 83), zejména oxidu uhelnatého a uhličitého 

v důlním ovzduší, musí být zjišťován v místech a intervalech, které určí organizace, 

avšak vždy tam, kde vznikne podezření jejich výskytu. [14] 

7) Výsledky kontrol na pracovišti musí být sděleny předákovi. [14] 

8) Zjistí-li se překročení stanovených koncentrací metanu nebo kysličníku uhličitého 

nebo oxid uhelnatý v koncentraci vyšší než 0,000 1 % musí být zjištěna příčina 

zvýšeného výskytu a provedena vhodná bezpečnostní opatření. [14] 

§ 110 Měření a odběry vzorků důlního ovzduší  

(1) Objemový průtok, teplota a relativní vlhkost důlních větrů musí být měřeny 

v plynujícím dole nejméně jednou za měsíc, v neplynujícím dole nejméně jednou 

za 3 měsíce. 

a. v hlavních výdušných důlních samostatných větrnic oddělené, 

b. ve výdušných důlních dílech v blízkosti porubů a dobývek, 

c. v ražených separátně větraných důlních dílech, 

d. v důlních dílech s provozem naftových motorů a elektrických lokomotiv. 

V těchto místech musí být zároveň odebírány vzorky důlního ovzduší a provedeny 

jejích technické rozbory na kyslík, metan a oxidy uhelnatý a uhličitý. [14] 

(2) Rychlost důlních větrů v porubech, dobývkách a v separátně ražených větraných 

důlních dílech musí být měřena v plynujícím dole nejméně jednou za měsíc, 

v neplynujícím dole nejméně jednou za 3 měsíce. [14] 

(3) Vzorek důlního ovzduší pro technický rozbor na metan musí být odebrán jednou za 

měsíc i u elektrických zařízení. U skupiny elektrických zařízení vzdálených nejvíce 
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50 m od sebe v témže větrním proudu postačí odběr vzorku u toho elektrického 

zařízení, u kterého lze předpokládat nejvyšší koncentraci metanu v důlním ovzduší. 

[14]  

(4) Na místech, kde je prováděna trhací práce a v místech s provozem naftových 

motorů musí být ve lhůtách určených organizací odebírány vzorky důlního ovzduší 

pro zjištění koncentrace nitrosních plynů a oxidu uhelnatého. Odběrem vzorků 

důlního ovzduší musí být namátkově kontrolována i délka určené čekací doby po 

odstřelu. [14] 

(5) V komoře pro nabíjení akumulátorů, ve skladě hořlavých kapalin a tuhých maziv 

a v provozovně, kde se manipuluje s těmito látkami, musí být odebrány vzorky 

důlního ovzduší pro zjištění koncentrace vodíku, případně jiných plynů nejméně 

jednou za 3 měsíce, a to v době kdy lze předpokládat jejich nejvyšší 

koncentrace. [14] 

(6) Rozbory vzorků důlního ovzduší pro kontrolu jeho plynných složek, kromě míst 

uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) a míst, ve kterých je povolena zvýšená 

koncentrace metanu podle § 83 odst. 5, a mohou být nahrazeny měřením přístroji a 

pomůckami povolenými podle zvláštního předpisu. [14] 

(7) Měření radioaktivních škodlivin v důlním ovzduší se provádí podle zvláštních 

předpisů. [14] 

(8) Výsledky měření a rozborů důlního ovzduší dolů II. Třídy nebezpečí musí být 

předkládány obvodnímu báňskému úřadu do konce měsíce následujícího po 

provedení měření a rozborů. [14] 
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4  METODY KONTROLY DŮLNÍHO OVZDUŠÍ 

Pro všechny činnosti prováděné v podzemí je naprostá nutnost kontinuálně nebo 

v pravidelných intervalech kontrolovat koncentrace plynů důlního ovzduší, v nichž se 

provádí veškerá důlní činnost. Mimo to je nutné sledování možných nebezpečí, která by 

mohla nastat i na pracovištích, která nejsou obsazena důlními pracovníky. 

Sleduje se především ovzduší, tj. obsah jeho jednotlivých složek, a to buď přímým 

měřením analyzátory nebo přenosnými či stacionárními detektory, nebo laboratorními 

rozbory na chromatografu, a dále také se sleduje jeho teplota, vlhkost, rychlost a směr 

proudění. 

Všechna zařízení, která slouží k těmto účelům, jsou doporučena Hlavní báňskou 

záchrannou stanicí v Ostravě. [1], [2], [7], [15] 

4.1  Prostředky kontroly důlního ovzduší a jejich principy 

Prostředky pro detekci (detektory a délkové detekční trubice) využívají princip 

barevných chemických reakcí, většinou specifických pro určitý plyn. 

Prostředky pro indikaci (ostatní osobní analyzátory) a stacionární analyzátory či 

důlní plynová laboratoř (DPL) využívají různé fyzikální a chemické vlastnosti plynů 

a pracují především na těchto principech: 

 přímého spalování nebo spalování nasávaných plynů,  

 optických vlastností viditelné a infračervené části spektra, 

 tepelné vodivosti nasávaných plynů, 

 elektrochemických reakcí, 

 plynové chromatografie. [1], [2], [7], [15], [16], [17], [18]   

V součastné době je již běžné, že většina osobních analyzátorů je multifunkční 

a informuje uživatele o obsahu několika plynů najednou, přičemž jednotlivá specifická 

čidla (senzory) pracují na různých principech. 



Petra Zielinská: Důlní ovzduší a prostředky jeho monitoringu 

2018 18 

4.1.1  Spalovací princip  

Spalovací princip (obrázek 1), konkrétně se spalováním methanu, na rezistoru 

(pelistoru) je velmi rozšířený v kontinuálně měřících důlních přenosných analyzátorech pro 

koncentrace od 0 do 5 % obsahu methanu v ovzduší a poskytuje přesnost cca 5 % 

z měřícího rozsahu. [1], [2], [15], [16], [17], [18] 

Pelistor je platinové odporové vlákno, které je pokryté tenkou vrstvou katalyzátoru. 

Každý senzor má dva pelistory, které spolu tvoří části (bočnice) Wheatstonova můstku. 

Tyto pelistory jsou poté zahřívány procházejícím elektrickým proudem na teplotu okolo 

450 °C. Na jednom pelistoru, k němuž je přivedena zkoumaná směs plynů, probíhá vlastní 

katalytická reakce měřeného plynu, zatímco druhý pelistor, který je neaktivní, slouží jako 

srovnávací a kompenzační prvek. Katalytickou reakcí měřeného plynu na prvním 

(aktivním) pelistoru dojde k zvýšení teploty tohoto členu, tím se sníží i odpor vodivé 

vrstvy, což vyvolává změnu výstupního napětí celého Wheatstonova můstku. Nakonec je 

tato změna vyhodnocována elektronickými zesilovacími obvody a poté je upravena na 

elektrický výstupní signál. [1], [2], [15], [16], [17], [18] 

 

Obrázek 1: Princip spalovacího senzoru [15]  
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4.1.2 Optický princip 

Optický princip (obrázek 2) využívá ve viditelné části spektra odlišností v indexu 

lomu světla procházejícího jako koherentní rozmnožený paprsek (z jednoho zdroje) 

měřícími komorami (kyvetami), z nichž v jedné (srovnávací) je čistý vzduch a v druhé 

nasátý vzorek ovzduší. Rozdíl v lomu paprsků procházejícími kyvetami se poté projeví až 

po jejich spojení (interferenci) jako měřitelný a v okuláru přístroje (interferometru) 

pozorovatelný posun interferenčního obrazu. Tento obraz je tvořen řadou pravidelně 

rozložených barevných proužků. Ze dvou nejtmavších proužků ten levý přímo ukazuje 

hodnotu koncentrace na stupnici. [1], [2], [15], [16], [17], [18], [19], [20] 

 

Obrázek 2: Princip Interferometru DI 2 a DI 2C [15] 

4.1.3 Princip infračerveného záření 

Na tomto principu pracují takové přístroje, které využívají změny rotačních 

a vibračních stavů molekul měřeného plynu, projevujících se absorpcí vlnové délky IČ 

části spektra (0,7 až 250 μm). Absorbovaná vlnová délka je závislá na chemické 

(molekulové) struktuře monitorovaného plynu. [1], [2], [15], [16], [17], [18] 

Infračervený detektor (IR) využívá schopnosti plynů se dvěma nebo více atomy 

(např. oxid uhličitý, methan) absorbovat infračervené světlo (IR). Plyn je v infračerveném 

detektoru detekován měřením absorpce na určité frekvenci IR záření, která odpovídá 

vibraci nebo rotaci molekulární vazby mezi rozdílnými atomy. S nárůstem koncentrace 

měřeného plynu se snižuje úroveň výstupního signálu z IR senzoru (přibližně logaritmická 

závislost). [1], [2], [15], [16], [17], [18] 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%9C


Petra Zielinská: Důlní ovzduší a prostředky jeho monitoringu 

2018 20 

 

Obrázek 3: Princip infradetektoru  [15]  

4.1.4 Elektrochemický princip 

Elektrochemický princip (obrázek 4) využívá chemických reakcí na elektrodách 

a v elektrolytech selektivně reagujících článků, jejíž elektrické projevy jsou opět měřitelné 

a přímo úměrné koncentraci vybraného měřeného plynu. V dnešní době jsou hojně 

využívány v přenosových analyzátorech vzhledem k jejich možné miniaturizaci a relativně 

dlouhé životnosti při minimální spotřebě energie. [1], [2], [15], [16], [17], [18] 

Elektrochemická čidla především slouží ke zjišťování obsahu CO v normálním 

důlním ovzduší (bez rušivých plynů). Takové rušivé vlivy plynů provázejících počínající 

stádia samovznícení však údaj monitoringu zvyšují, takže hodnoty jsou vyšší než skutečné 

obsahy CO a tak vlastně provokují k přijetí vhodných opatření. Konkrétní údaj však lze 

využít k posouzení trendu rozvoje v možném požářišti. [1], [2], [15], [16], [17], [18] 

 

Obrázek 4: Princip elektrochemického senzoru [15] 
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4.1.5 Tepelně vodivostní princip 

Tento princip (obrázek 5) se využívá u analyzátorů (snímačů), které slouží pro 

měření vysokých koncentrací methanu s nižšími nároky na přesnost. Tyto snímače pracují 

na velmi podobném principu, jaký je využíván u metody spalování akorát s tím rozdílem, 

že oba rezistory jsou katalyticky neaktivní. Změna odporu na měřícím rezistoru není 

vyvolávána teplem uvolněným při spalování měřeného plynu, ale tepelným tokem, 

způsobeným změnou tepelné vodivosti měřené směsi. Tato metoda není závislá na 

přítomnosti kyslíku v měřené směsi, což dovoluje měření i vysokých koncentrací až do 

100 %, avšak přesnost měření se pohybuje v oblasti okolo 5 % z měřícího rozsahu. Velkou 

výhodou těchto senzorů jsou jejich nízké pořizovací náklady a nenáročná údržba. Naopak 

jejich nevýhodou je malá přesnost měření a možná ovlivnitelnost výsledků měření 

přítomnosti jiných plynů. [1], [2], [15], [16], [17], [18] 

 
Obrázek 5: Princip teplotně vodivostního senzoru [15] 

4.2 Prostředky pro monitoring důlního ovzduší používané v OKD 

 Na indikační a detekční techniku je kladen v součastné době velký důraz, kvalitní 

monitoring důlního ovzduší je předpokladem zajištění bezpečnosti důlního provozu a tím 

i bezpečnost všech zaměstnanců dolu. Prostředky pro monitoring důlního ovzduší lze 

rozdělit na: 

 Přenosné: pro jednotlivá stanovení (Detektor Universal 66, Interferometr DI2 

a DI2 C), nebo kontinuální (Signál 5 a Dräger X-am 5600) 

 Stacionární: kontinuální měření CH4, CO a O2 s vyvedením na centrální pracoviště 

inspekční služby (MTA 4321.14, MTA 4311.12 a MTA 4321.12) 

 Mobilní: kontinuální analýza při zdolávání důlních havárií (důlní plynová laboratoř 

DPL HBZS Ostrava) 

 Laboratorní: plynový chromatogram (Dani GC 1000 DPC) 



Petra Zielinská: Důlní ovzduší a prostředky jeho monitoringu 

2018 22 

4.3   Detektor Universal 66  

V dolech OKD se výhradně používají harmonické nasávače UNIVERZAL 66 

(obrázek 6) nebo UNIVERZAL 86 o obsahu jednoho nasátí 100 ± 5 cm
3
 s vyvíjeným 

nasávacím pod tlakem 23,3 ± 2 kPa. Spolu s harmonickými nasávači jsou používány 

skleněné detekční trubice, které jsou specifické pro určitý plyn. Skleněné detekční trubice 

jsou délkového typu a jsou přímo potištěny vyhodnocovací stupnicí platnou pro 

předepsaný počet nasátí (převážně jedno nebo deset). Lze s nimi detekovat tyto plyny: oxid 

uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), sirovodík (H2S), nitrósní plyny (NO + NO2), oxid 

siřičitý (SO2) a kyslík (O2). [1], [2], [15],  

 

 

Obrázek 6: Detektor UNIVERSAL 66 [21] 

4.4 Interferometr DI 2 a DI 2 C 

Interferometry DI2 a DI2 C (obrázek 7) se v českém hornictví používají již od roku 

1961, kdy nahradily benzínové lampy. Slouží k stanovení obsahu methanu a orientačnímu 

stanovení směsi methanu a oxidu uhličitého. Využívají principu založeného na interferenci 

světla. Pracují tak, že určují koncentraci plynů nepřímo tím, že srovnává co do optické 

lámavosti (indexu lomu) čistý vzduch s ovzduším měřeným. Optická část přístroje vytvoří 

interferenční obraz, kde na světlém pozadí jsou dva proužky černé a po stranách proužky 

barevné. Za orientační se obvykle považuje levý černý proužek, který v čistém ovzduší 

ukazuje 0 %. Při nasátí ovzduší s měřeným plynem (ovzduší o jiném indexu lomu) se celý 

interferenční obraz vychýlí vpravo na stupnici, která je cejchována v %. Poloha levého 

černého proužku interferenčního obrazu udává naměřenou hodnotu. Měřící rozsahy, 

přesnosti měření a odečtení jsou v tabulce č. 1. [1], [2], [15], [19], [20] 
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Tabulka 1: Technické parametry Interferometru DI2 a DI2 C [15]  

Technické parametry  

Měřitelný rozsah Interferometr DI2 Interferometr DI2 C 

Methan CH4 0−10 % CH4 0−100 % CH4 

Oxid uhličitý CO2 
0−10 % CO2                                          

(za nepřítomnosti CH4) 

0−100 % CO2                                          

(za nepřítomnosti CH4) 

Směs methanu CH4 a 

oxidu uhličitého CO2 

0 – 10 %                                 

(směsí CH4 + CO2) 

0 – 100 %                                          

(směsí CH4 + CO2) 

Přesnost měření ± 0,3 % ±0,03 % 

Přesnost odečtení 0,1 % 1 % 

Přípustná teplota v 

místě měření 
10 °C až 35 °C 10 °C až 35 °C 

 

 
Obrázek 7: Interferometr DI2 a DI2 C [21] 

 

4.5   Kontinuální methanoměr Signál 5 

Přenosný methanoměr Signál 5 (obrázek 8) je určen pro kontinuální měření 

methanu v důlním ovzduší v rozsahu 0 až 100 % objemového množství. Při dosažení 

maximální povolené koncentrace methanu světelně a zvukově signalizuje překročení meze. 

Methanoměr je určen k měření v podzemí dolů s výskytem metanu. 

Metanoměr pracuje na principu katalytického spalování methanu na měřícím 

elementu platinopaladiovém katalyzátoru při teplotě 400 °C, umístěném ve 

Wheatstonovém můstku spolu se srovnávacím prvkem, na kterém se methan nespaluje. 

Rozvážení můstku je zesíleno v zesilovači a dále je měřený signál přes A/D převodník 

přiváděn na digitální ukazatel, kde je naměřena hodnota zobrazena v jednotkách % 
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methanu. Na digitálním ukazateli je také zobrazena informace o stavu napětí akumulátoru 

methanoměr. [1], [2], [15], [16], [17], [18] 

Tabulka 2: Technické parametry metanoměru Signál 5 [15] 

Technické parametry 

Rozměry 150 × 90 × 40 mm 

Hmotnost 0,5 kg 

Měření plynu methan CH4 

Pracovní rozsah 

koncentrace 
0−3 % CH4, ± 0,3 % 

Druhý pracovní rozsah, 

orientační měření 
3−30 % CH4, ± 0,5 % 

Třetí pracovní rozsah, 

orientační měření 
30−99,9 % CH4, ± 10 % 

Obsah CO2 v místě 

měření 
max. 2 % 

Prašnost 2 g/m
3 

Doba provozu z 

akumulátoru 
max. 10 h 

Napětí automatického 

vypnutí 
2 V ± 0,005 V 

Životnost akumulátoru 1 rok nebo 400 nabití 

Provedení I M1 Eex ia I 

Krytí 
IP 54, mimo zvukového 

signálu 

 

 
Obrázek 8: Methanoměr Signál 5 [21] 
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4.6   Kontinuální multifunkční analyzátor plynů Dräger X-am 5600 

Tento malý a lehký (220 g) vážicí analyzátor (obrázek 9) je v současné době 

nejpoužívanějším v dolech OKD. Analyzátor je schopen měřit až 5 plynů, záleží na 

volitelném osazení čidly. Tato čidla jsou ve většině elektrochemická – měření kyslíku (O2), 

i oxidu uhelnatého (CO) a dalších plynů. Všechny senzory mají prodlouženou životnost asi 

na 5 let. Pro měření výbušnosti, případně koncentrace methanu (CH4), oxidu uhličitého 

(CO2) slouží infračervený senzor s přesnosti měření ± 10 % z naměřené hodnoty. Přesnost 

měření je stejná i u oxidu uhelnatého (CO). Analyzátor má jednoduché ovládání dvěma 

tlačítky, výraznou akustickou, optickou a vibrační dvojstupňovou signalizaci, kterou lze v 

závislosti na konfiguraci potvrdit tlačítky. Signalizováno je rovněž vybití zdrojů, stejně, 

jako případná porucha. S analyzátorem je možno pracovat v prostředí o teplotách od −20 

až 50 
o
C a do nekondenzující vlhkosti až 95 %. K analyzátoru lze doplnit automatické 

čerpadlo, které umožní odběr ovzduší ze vzdálenosti až 20 m. Analyzátor vypočítává 

i hodnoty STEL a TWA, což je krátkodobý 15 min a dlouhodobý 8 h průměr koncentrace 

toxických plynů. Analyzátor je schopen zaznamenat až 1 000 h dat (při 5 senzorech 

a minutovém intervalu záznamu). Tento program obsahuje i modul, který slouží pro 

kontrolu pohybu přístrojů. [15]   

 

Obrázek 9: Multifunkční analyzátor Dräger X-am 5600 [21]  

4.7   Stacionární analyzátory  

 Pro zajištění bezpečnosti pracovníku v podzemí byla zřízená ve všech plynujících 

dolech rozsáhlá síť elektronických čidel pro možnost monitorování důlního ovzduší 

s vyvedením na centrální pracoviště inspekční služby (obrázek 10), která je schopna 
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dálkově odpojit oblast s překročenou mezí výbušnosti od elektrické energie a odvolat 

pracovníky z dané oblasti pomocí merkaptanové signalizace. V dolech OKD jsou nejčastěji 

použity čidla firmy MTA Ostrava, která jsou schopna měřit plyny: methan (CH4), oxid 

uhelnatý (CO) a kyslík (O2).   

 

Obrázek 10: Centrální pracoviště inspekční služby Dolu Darkov [21] 

 Přehled základních typů: 

 Čidlo methanu (obrázek 11) měřící rozsah 0−4 obj. % CH4, (0−100 obj. % CH4). 

Koncentrace měřeného plynu se zjišťuje na základě spalování plynu na pelistoru, 

který je zapojen do můstku. Signál z můstku je elektronikou snímače zesílen na 

požadovanou výstupní úroveň. Ke snímači může být připojena zobrazovací 

jednotka, umožňující na LCD displeji odečíst změřenou koncentraci plynu. Snímač 

je dále vybaven obvodem, který při překročení měřícího rozsahu vypne napájení 

pelistorů a na výstupu ze snímače udržuje trvale hodnotu signálu vyšší než 

maximální rozsah. [15] 

 Čidlo oxidu uhelnatého (obrázek 12) měřící rozsah 0−100 ppm CO (0−1 000 ppm). 

Koncentrace měřeného plynu se zjišťuje na základě chemické reakce pomocí 

elektro-chemického senzoru. Signál ze senzoru je elektronikou snímače zesílen na 
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požadovanou výstupní úroveň. Ke snímači může být připojena zobrazovací 

jednotka, umožňující na LCD displeji odečíst změřenou koncentraci plynu. [15] 

 Čidlo kyslíku měřící rozsah 0−25 obj. % O2. Senzor: Koncentrace měřeného plynu 

se zjišťuje na základě chemické reakce pomocí elektro-chemického senzoru 

palivového typu. Signál ze senzoru je elektronikou snímače zesílen na 

požadovanou výstupní úroveň. Ke snímači může být připojena zobrazovací 

jednotka, umožňující na LCD displeji odečíst změřenou koncentraci plynu. [15] 

 

Obrázek 11: Stacionární čidlo CH4 firmy MTA Ostrava [21] 

 

 

Obrázek 12: Stacionární čidlo CO firmy MTA Ostrava [21] 
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4.8   Důlní plynová laboratoř (DPL) 

 Důlní plynová laboratoř (DPL) je zařízení, které bylo vyvinuto dle požadavku a 

návrhu HBZS Ostrava k zajištění bezpečnosti zasahujících záchranářů při mimořádných 

událostech a pro zajištění bezpečnosti na asanačních směnách. DPL včasně a kontinuálně 

analyzuje důlní ovzduší ze šesti odběrových míst na vzdálenost až 1 000 m. Tyto naměřené 

hodnoty jsou následně pomocí modemu a telefonní linky přeneseny do počítače na 

stanoviště velitele likvidace havárie a do programu „Výbuchový trojúhelník“. Ten je 

schopen analyzovat výsledná data a určit polohu výsledného bodu v závislosti na možnosti 

iniciace výbuchu. [15], [22] 

 Celá DPL je tvořena ocelovou skříní (obrázek 13), která je z přední a zadní části 

uzavíratelná, dveře jsou opatřeny gumovým těsněním, které brání vniknutí prachu do 

prostoru samotné strojní části DPL. Zadní část je opatřena podélným otvorem pro výstup 

analýzních hadiček a elektrického přívodu pro provoz DPL. Na vrchní části skříně jsou 

připevněny 4 ks litinových ok, které slouží pro přepravu. Hlavní součástí sloužící pro 

měření jsou rozvaděč DPL, přepínač plynových cest a dva analyzátory Mainhak. Pro 

přenos dat je použitý obousměrný datový modem a notebook pro zobrazení dat v programu 

Výbuchový trojúhelník. [15], [22] 

Tabulka 3: Měřící rozsahy DPL [15] 

Popis Měřící rozsah Měřící princip Rozlišitelnost 

Analyzátor CH4 
0–10 obj. %  

0–100 obj. % 

Absorpce IČ 

Kompenzace 

uhlovodíků C2-C6 

0,1 obj. % 

Analyzátor O2 0–25 obj. % Paramagnetický 0,1 obj. % 

Analyzátor CO2 
0–5 obj. % 

0–25 obj. % 
Absorpce IČ 

0,01 obj. % 

0,1 obj. % 

Analyzátor CO 
0–0,1 obj. % 

0–10 obj. % 
Absorpce IČ 

0,001 obj. % 

0,1 obj. % 

Analyzátor H2 0–5 obj. % Tepelná vodivost 0,01 obj. % 

Analyzátor CH4 

(okolí DPL) 
0–5 obj. % Katalytický 0,01 obj. % 

Rychlost větrů 0,2–10 m / s Indukční 0,1 m/s 

Teplota 0–60 
o
C Pt100 0,1 

o
C 

Relativní vlhkost 0–100 % RH Polovodičový 1 % RH 
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DPL je doplněna o možnost připojení dvou čidel methanu (CH4) pro kontrolu svého 

okolí a v případě výskytu větší než nastavené meze dá podnět k vypnutí elektrického 

proudu.  

 
Obrázek 13: Důlní plynová laboratoř DPL [21] 

Vzorek vstupuje do DPL přes zadní stěnu rozvaděče a vede na ochranu proti 

zaplavení, protiexplozivní pojistku do přepínače plynových cest. Tímto je samotný přístroj 

chráněn proti negativnímu působení nadměrné vlhkosti vody nebo destrukci při prošlehu 

plamene přes přívodní hadičku. V přepínači plynových cest je zároveň následující odběrné 

místo předčerpáváno čerpadlem s vyšším výkonem pro zkrácení celkové doby dopravního 

zpoždění. [15], [22]  

Z přepínače plynových cest je vzorek veden na odlučovač kondenzátu, který je 

vybaven čerpadlem pro jeho vyčerpání mimo rozvaděč. Vzorek pokračuje přes jemný filtr 

vybavený snímačem vlhkosti, čerpadlo, průtokoměr a do analyzátorů (obrázek 14). Mezi 

průtokoměrem a čerpadlem je vřazen pomocný odfuk, bay-pass pro odlehčení čerpadla a 

zvýšení čerpací rychlosti. [15], [22]  
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Obrázek 14: Sada čidel teploty, rychlosti proudění větru a vlhkosti [21] 

Před průtokoměrem je vložen ruční ventil pro přepnutí plynové cesty při kalibraci. 

Kalibrační plyn je možno přivést na hadicovou spojku, která je na předním panelu. Vzorek 

prochází přes dva analyzátory, které měří koncentraci pěti plynů v různých koncentračních 

rozsazích. Analyzátory musí být ve správném pořadí, nedodržení pořadí může způsobit 

jejich poškození, protože jednotlivé analyzátory pracují v různých rozsazích. Z analyzátorů 

vystupuje vzorek přes protiexplozivní pojistku mimo DPL. [15]  

4.9   Plynová chromatografie (Plynový chromatograf Dani 1000) 

 Plynová chromatografie (obrázek 15) je analytická a separační metoda, která má 

významné postavení v analýze plynných látek. Hlavní výhodou této metody je jednoduché 

a rychlé provedení analýzy, malé množství vzorku potřebné k analýze a velice účinná 

separace látek. Princip separace pomocí plynové chromatografie je takový, že kolonou 

stacionární fáze protéká neustále nosný plyn. Měřený vzorek se nastříkne do vyhřáté 

komory (injektoru), kde dojde k odpaření a ve formě par je unášen nosným plynem do 

kolony. Složky ze vzorku se sorbují na vstupu kolony ve stacionární fázi a pak desorbují 

čerstvým nosným plynem. Nosný plyn pak unáší složky vzorku postupně k výstupu 

z kolony a dělící proces se stále opakuje. Detektor indikuje okamžitou koncentraci 

separovaných látek v nosném plynu. Signál detektoru se vyhodnocuje a z jeho časového 
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průběhu (chromatogramu) se určí druh a kvantitativní zastoupení složek. Po rozdělení 

všech n-složek analyzovaného vzorku na chromatografické koloně, obsahuje 

chromatogram n elučních křivek (píků) těchto složek. Z těchto získaných chromatogramu 

lze vyhodnotit retenční parametry jednotlivých signálu, plochy a výšky píku a tak určit 

identitu analyzované látky. [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31]  

 

Obrázek 15: Schéma plynového chromatografu [15] 

4.9.1  Plamenoionizační detektor (FID) 

Plamenoionizační detektor (FID) je jeden z mnoha typů detektorů, které se 

používají v plynové chromatografii. Tento detektor má širokou oblast využití. 

Plamenoionizační detektor (obrázek 16) je vhodný pro analýzu uhlovodíků jako např. 

methan, ethan, acetylen, ale také pro organické látky obsahující uhlovodíky a pro těkavé 

sloučeniny.  

V plamenoionizačním detektoru je vzorek nejdříve spalován plamenem vzniklým 

hořením vodíku v syntetickém vzduchu. V plamenu se tvoří ionty a volné elektrony. 

Nabité částice v nosném plynu vytvářejí měřitelný tok proudu v prostoru mezi dvěma 

elektrodami detektoru. Výsledný tok proudu má větší intenzitu, něž tok proudu vzniklého 

při průtoku pouze čistého nosného plynu a vodíku. Rozdíl změřeného signálu podává 

přenos informaci o vzorku, protože proud je přímo úměrný ionizaci, která závisí na složení 

vzorku. FID detektor, který může být po doplnění sestavy používán pro mnoho 

specifických složek. Např. při předřazení methalizéru mohou být složky obsahující uhlík 

přeměněny na methan a poté mohou být rovněž analyzovány pomocí FID. CO a CO2 jsou 
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tímto způsobem analyzovány zcela běžně. Plamenoionizační detektory jsou extrémně 

citlivé a mají široký rozsah linearity. Jejich nevýhodou je pouze destrukce vzorku. [23], 

[24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31] 

 

Obrázek 16: Schéma plamenoionizačního detektoru (FID) [15] 

4.9.2 Tepelně vodivostní detektor (TCD) 

Tepelně vodivostní detektor (TCD) patří mezi univerzální detektor, kterým lze 

stanovovat vzdušné plyny, vodík, oxid uhelnatý, oxidy síry a mnoho dalších látek. TCD 

neničí analyzovaný vzorek, ale u mnoha látek vykazuje nižší citlivost než 

plamenoionizační detektor (FID).  

TCD (obrázek 17) je založený na principu tepelné vodivosti. Měřený plyn spolu s 

nosným plynem prochází měřicí celou. Druhá cela slouží jako referenční a protéká jí pouze 

čistý nosný plyn. V obou celách je umístěno žhavicí vlákno. Pokud je tepelná vodivost 

měřeného plynu vyšší než plynu referenčního, teplota vlákna se sníží a naopak. Změna 

teploty způsobí měřitelnou změnu elektrického odporu, která je přímo úměrná koncentraci 

stanovované látky ve vzorku. Pro chemicky aktivní sloučeniny, jako jsou kyseliny nebo 

halogenované látky, by neměl být TCD používán, protože mohou ničit žhavicí vlákno 

a tím snižovat citlivost detektoru. Oxidující látky mohou poškodit žhavicí vlákno a zároveň 

způsobit netěsnost a následný únik do vnějšího prostředí. [23], [24], [25], [26], [27], [28], 

[29], [30], [31] 
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Pro optimální a správné fungování TCD jsou rozhodující následující faktory: 

 Teplota detektoru. 

 Rychlost proudění nosného plynu. 

 Odpor žhavícího vlákna. 

Všechny tyto faktory musí být pro dosažení reprezentativních výsledků optimální. [23], 

[24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31] 

 

Obrázek 17: Schéma teplotně vodivostního detektoru (TCD) [15] 

 

Obrázek 18: Plynový chromatograf DANI GC 1000 [21] 
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5 METODIKA ODBĚRU VZORKŮ DŮLNÍHO OVZDUŠÍ 

Pro potřebu přesného stanovení jednotlivých plynných složek důlního ovzduší 

v případech, kde není zapotřebí znát výsledek okamžitě, se provádí rozbor vzorků ovzduší 

pomocí plynové analýzy a plynové chromatografie ve specializované laboratoři na HBZS 

Ostrava. Vzorky musí být z daného místa odebrány správným způsobem. Tuto 

problematiku sice obecně upravuje ČSN 83 0050 z 11. 4. 1993, avšak ČSN jsou již 

nezávazné. Z tohoto důvodu byla na HBZS Ostrava zpracována směrnice č. 2015 005 o 

odběrech vzorků.  

V laboratořích jsou z těchto odběrů vedeny přesné protokoly, záznamy 

a vyhodnocovací grafy. Při odběru důlního ovzduší se používají metody suchého 

a mokrého odběru. Vzorky se odebírají ve volně přístupních důlních dílech jako průměrné 

nebo bodové (z konkrétního a neměnného místa), z nepřístupných míst se odebírají pomocí 

nasávacích pump, či pomocí ejektoru.  

Vzorky mohou odebírat jen vyškolení záchranáři a o každém odběru musí být 

veden písemný záznam, který doprovází vzorek až do laboratoře. [1], [2], [15], [32] 

5.1 Způsoby odběru vzorků ovzduší 

V přístupných místech jsou vzorky odebírány z profilu důlního díla nebo z jednoho 

bodu; v nepřístupných místech je to vždy odběr z jednoho přesně označeného bodu. 

Odběry jednotlivých vzorků je nutno provádět tak, aby byly v maximální míře 

vyloučeny vlivy: 

 Zplodin po trhací práci, provedené před místem odběru ze směru proudění větrů, 

 Výfukových zplodin ze spalovacích motorů, 

 Dalších vlivů, např. exhalací z jiných požářišť v dané větrní oblasti apod. 

Odběry vzorků je nutno provádět ve stejném a ustáleném režimu větrání (uzavření 

hrázových a regulačních objektů, provoz výpomocných ventilátorů apod.) 

Pro stanovení mikrokoncentrací vyšších uhlovodíků musí být vzorek odebrán suchým 

způsobem. 

Pro stanovení mikrokoncentrací hexafluoridu sírového musí být vzorek odebrán 

suchým způsobem do vzorkovnice 100 ml HZBS Ostrava. [1], [2], [15], [32] 
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5.2 Bodový vzorek 

Při odběru vzorků z daného bodu se v případě mokrého vzorku uzávěrná kapalina 

vypouští v přesně stanoveném a označeném místě. Takový postup je použit i v případě 

odběru suchých vzorků, kdy je samostatný vzorek nasáván. [1], [2], [15], [32]  

Odběry z jednoho bodu jsou dobře opakovatelné a výsledky rozborů lze v časovém sledu 

snadno porovnávat. Jsou tedy vhodné pro ověřování vývoje situace, avšak takové místo 

musí být pečlivě vybráno a označeno odběrovou tabulkou, aby bylo skutečně možno 

porovnávat historií odběrů. Bodové vzorky lze tedy velmi dobře využít při odběru vzorků 

z důlních požárů. [1], [2], [15], [32] 

5.2.1 Postup při odběru bodového vzorku 

Před samotným odběrem bodového vzorku z profilu důlního díla je nutno 

dodržovat tento přesné stanovený postup: 

 v místě odběru se provede kontrola složení důlního ovzduší, tzn. Indikace a detekce 

na methan, oxid uhličitý, oxid uhelnatý a kyslík, 

 v místě odběru se změří a zaznamená teplota ovzduší, 

 vypočte se průřez důlního díla, 

 změří se průměrná rychlost větrního proudu, 

 vypočte se a zaznamená množství větrů, 

 vyplní se protokol o odběru vzorků. [1], [2], [15], [32] 

5.3 Průměrný vzorek 

Z profilu je vzorek odebírán mokrým způsobem tehdy, pokud chceme zachytit 

průměrné složení ovzduší v daném místě, resp. v daném větrním proudu. Při daném odběru 

se pohybuje vzorkovnicí profilem důlního díla zdola nahoru postupně celou šířkou díla za 

pomalého vypouštění uzavřené kapaliny nebo za pomalého nafukování měkké PVC 

vzorkovnice. [1], [2], [15], [32] 

5.3.1 Postup při odběru průměrného vzorku 

Před samotným odběrem průměrného vzorku z profilu důlního díla je nutno 

dodržovat tento přesné stanovený postup:  

 v místě odběru se provede kontrola složení důlního ovzduší, tzn. Indikace a detekce 

na methan, oxid uhličitý, oxid uhelnatý a kyslík, 

 v místě odběru se změří a zaznamená teplota ovzduší, 
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 vypočte se průřez důlního díla, 

 změří se průměrná rychlost větrního proudu, 

 vypočte se a zaznamená množství větrů, 

 vyplní se protokol o odběru vzorků. [1], [2], [15], [32] 

 
Obrázek 19: Postup pohybu vzorkovnice při odběru průměrného vzorku [32] 

5.4 Postup při odběru mokrých vzorků 

Vzorkovnice se umístí do svislé polohy, poté se otevře nejprve vrchní a poté spodní 

uzávěr. Doba odběru je dána dobou vypouštění uzávěrné kapaliny ze vzorkovnice. 

Při samotném odběru průměrného vzorku se rychlost vypouštění uzávěrné kapaliny seřídí 

tak, aby uzávěrná kapalina nevytekla dříve, než je proveden průměrný vzorek ovzduší 

v celém profilu důlního díla. 

Při odběru bodového vzorku se vzorkovnice umístí horním koncem v místě odběru 

a ponechá se tam po celou dobu vypouštění uzávěrné kapaliny (obrázek 20). 

Před úplným vypuštěním uzávěrné kapaliny ze vzorkovnice (ponechá se 1 cm až 

2 cm hladina ve vzorkovnici od spodního hrdla vzorkovnice), se vzorkovnice uzavře 

nejprve spodní tlačkou, poté vrchní tlačkou. [1], [2], [15], [32] 



Petra Zielinská: Důlní ovzduší a prostředky jeho monitoringu 

2018 37 

 

Obrázek 20: Odběr mokrého vzorku pomocí uzávěrné kapaliny [21] 

5.5 Postup při odběru suchých vzorků 

Vzorek se odebere pomocí nasávacího zařízení, tj. ejektoru, harmonického nasávače 

Universal 66, nebo sacího balónku (obrázek 21). 

Před použitím sacího balónku, nebo harmonického nasávače musí být prosáté 

množství pětinásobkem objemu vlastní vzorkovnice a připojené hadičky. 

Při použití ejektoru musí být doba prosávaní taková, aby bylo zajištěno dostatečné prosátí 

vzorkovnice vzorkovaným ovzduším. 

Po ukončeném odběru se uzavírá nejprve uzavírací tlačka dále umístěná po směru 

proudění prosávaného ovzduší a následně uzavírací tlačka blíže ve směru prosávaného 

ovzduší. 

Při použití měkkých pryžových, nebo plastových vzorkovnic jednostranně 

uzavíratelných je nutno před samostatným odběrem provést důkladné vytěsnění 

vzorkovnice. Před vlastním odběrem pomocí tlačného balónku se pak provede třikrát 

naplnění a vytěsněné vzorkovaným ovzduším. [1], [2], [15], [32] 
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Obrázek 21: Odběr suchého vzorku pomocí nasávače UNIVERSAL 66 [21] 

5.6 Průvodní protokol o odběru vzorku 

Záznam o odběru příslušného vzorku (obrázek 22) je důležitým dokladem jak pro 

další evidenci v laboratoři, tak pro konečné vyhodnocení významu vzorku. Ve většině 

případech se používají předtištěné formuláře záznamových lístků, na nichž je i údaj o dole 

(provozu), kde se vzorky odebírají. 

Popis místa a způsobu odběru by měly být vyplněny již na povrchu a vždy jsou dány 

zvláštním příkazem vedoucího likvidace havárie nebo velitele záchranných sborů. 

V dole poté vzorkař zapisuje tyto údaje: 

 číslo (označení) vzorkovnice, 

 datum a přesný čas ukončení odběru (často se od původního příkazu liší), 

 teplotu v místě odběru (u odběru zpoza hrází je někdy i dálkové měření teploty), 

 u odběru zpoza hráze tlak na hrázi (údaj vodního manometru), 

 u odběru z průchodního větrního proudu zjištěné množství větrů, popř. alespoň 

základní hodnoty pro jeho výpočet, 

 čitelně své jméno (není nutný podpis), 

 na rubu záznamového lístku výsledky detekce a indikace v místě odběru. [1], [2], 

[15], [32] 
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Obrázek 22: Průvodní protokol o odběru vzorku [32] 
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6  ZÁVĚR 

V dolech při dobývání uhlí téměř vždy dochází k výstupu a vzniku výbušných 

a toxických plynů z horského masívu do důlního ovzduší. To má za následek možnost 

vzniku nebezpečí pro důlní pracovníky a celý důl. Snahou musí být těmto stavům 

předcházet a to tak, že se bude dodržovat zásada kvalitního monitoringu důlního ovzduší 

pomocí indikační a detekční techniky, plynové analýzy, odběru vzorků důlního ovzduší 

a následný rozbor na plynovém chromatografu.  

Ve své práci jsem popsala plynné složky, které se mohou v důlním ovzduší 

vyskytnout, jejich fyzikální vlastnosti a vliv na lidský organismus. Dále jsem uvedla 

povolené koncentrace vybraných toxických plynů a bezpečnostní meze plynu výbušných. 

Následně legislativní vyhlášku týkající se důlního ovzduší, jeho povinného monitoringu 

a odběru důlních vzorků pro plynovou analýzu a plynovou chromatografii. Popsala jsem 

současné technické prostředky monitoringu důlního ovzduší včetně principů jejich 

činnosti. V závěru své práce popisuji možnosti a postupy odběru vzorků důlního ovzduší 

do vzorkovnic dle směrnice 2015 015 HBZS Ostrava. 

Závěrem mé práce je třeba podotknout, že téma mé práce se zabývá důlním 

ovzduším a jeho monitoringem, což je nedílnou součástí bezpečnosti dolů a ochrany 

důlních pracovníků před možností výbuchu důlních plynů. Od doby, kdy se začalo 

s intenzivním monitoringem důlního ovzduší, nedošlo v OKD k žádné závažné havárii 

následkem výbuchu. Jsem přesvědčená, že rostoucí finanční náklady spojené s rozvojem 

monitoringu v OKD jsou oprávněné, neboť cena lidských životů nelze vyčíslit.  
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