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Úvod 

V souvislosti s výstavbou nových budov a rodinných domů v chráněném 

ložiskovém území (dále CHLÚ) ostravsko - karvinského revíru  (dále OKR) 

stanoveném pro černé uhlí a ovlivněném výstupy důlních plynů je nutno provádět, 

k vyloučení možnosti výstupu metanu v místě zakládání staveb, měření na zjištění 

přítomnosti důlních plynů v podzemí. V případě zjištění zvýšené koncentrace metanu 

v místě zakládané stavby jsou prováděna opatření, aktivní a pasivní prevence k zajištění 

bezpečnosti stavby, s cílem omezit výstup těchto plynů na povrch. Tato opatření chrání 

nejenom stavby, ale především zajišťují  bezpečnost a ochranu zdraví obyvatelstva.  

Ve spojení s přijetím nové právní úpravy § 19 horního zákona (umisťování 

staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území), ve znění zákona 186/2006 Sb. ze dne 

14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona 

a zákona o vyvlastnění v platném znění, ukončilo DIAMO, státní podnik odštěpný 

závod ODRA, vydávání stanovisek k možnosti výstupu důlních plynů pro povolení 

staveb a zařízení v CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním. Toto stanovisko bylo před výše 

uvedenou legislativní změnou nedílnou součástí vyjádření z důlního hlediska ke stavbě 

v CHLÚ poskytovaného organizací OKD, a.s. IMGE. K umístění stavby v CHLÚ 

vydává v současnosti (na základě § 19 horního zákona a v souladu s § 149 zákona 

500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb. a po projednání s Obvodním 

báňským úřadem v Ostravě) závazné stanovisko Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 

V ploše CHLÚ OKR stanoveného pro černé uhlí je také situováno poddolované 

území ovlivněné výstupy důlních plynů. Stavební využívání ovlivněného území je 

možné, jen pokud budou pro výstavbu stanovena další bezpečnostní a zajišťovací 

protimetanová opatření, která zajistí podmínky bezpečného provádění, užívání stavby 

a ochranu zdraví při práci. Průzkum na zjištění přítomnosti metanu v místě zakládání 

stavby v poddolovaném území ostravské aglomerace provádí akreditovaná zkušební 

laboratoř (AZL). 

Měření je prováděno standardním operačním postupem. Zkušební protokol je 

vypracován v souladu s Obecnou metodikou stanovení koncentrace metanu a oxidu 

uhličitého v půdním vzduchu, kterou vzal na vědomí a odsouhlasil Český báňský úřad 

v Praze dne 17. 7. 2005. 
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Výsledky měření metanu, které bylo provedeno v místě výstavby, jsou 

podkladem pro stanovení rizika stavebního pozemku. Na základě výsledků průzkumu 

stanoví projektant stavby další bezpečnostní a zajišťovací protimetanová opatření, která 

je nezbytné při výstavbě uplatňovat. Projektantem stanovená opatření jsou zapracovaná 

do projektové dokumentace stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Zajištěné staré důlní dílo Antonín – centrum města Ostravy 
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Rešerše 

Problematikou výstupu důlních plynů se zabývá několik publikací. V této části 

je uvedená rešerše publikací, ze kterých jsem při psaní bakalářské práce čerpal. 

Ing. Bc. Jiří Jež. Projekt - Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará 

důlní díla v Moravskoslezském kraji. 1. vyd. Stráž pod Rálskem, 6/2004 

Jedná se především o projekt řešící výstup důlních plynů na povrch. Jedna 

z hlavních částí je věnována prognóze a prevenci před výronem důlních plynů (aktivní 

a pasivní prevence). Dále projekt obsahuje výsledky monitorování, přehled dosavadního 

monitoringu a především ochranu jako je např. zabezpečování starých důlních děl. 

Jiránek M. Opatření proti radonu ve stávajících budovách. 1. vyd. Státní úřad pro 

jadernou bezpečnost, Praha 2000 

Problematika výstupu metanu se řeší podobným principem jako je u výstupu 

radonu. Tato publikace obsahuje zdroje metanu v domě, opatření proti výstupu metanu, 

omezení transportu metanu ze sklepních prostor do vyšších podlaží. Dále zvýšení 

výměny vzduchu (přirozené a nucené větrání) a větrací systémy podloží. 
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1 Charakteristické vlastnosti hlavních složek důlního plynu 

Jsou to především plyny, jimž se těžbou uvolňuje cesta z horninového masívu. 

1.1 Metan – CH4 

Metan je prvním členem homologické řady nasycených uhlovodíků. Je bez 

barvy, chuti i zápachu a není jedovatý. Jeho hustota je za normálních podmínek 

0,7168 3kg m−⋅ , molární hmotnost 16,03 1kg kmol−⋅  a poměrná hustota v porovnání se 

vzduchem je 0,554, tzn.  že metan je téměř o polovinu lehčí než vzduch. Je to hořlavý 

plyn, který při smísení se vzduchem tvoří v rozmezí cca 4,5 až 15% výbušnou směs. 

Meze výbušnosti se snižují při vysokých teplotách, mění se v závislosti na tlaku, 

na příměsích inertních a dalších hořlavých plynů. Zápalná teplota výbušné směsi CH4 se 

vzduchem je v rozmezí 650 až 750°C. Probíhá-li výbuch v uzavřeném prostoru 

dosahuje výbuchová teplota 2150 až 2650°C. [5, 7] 

1.2 Oxid uhličitý – CO2 

Je bezbarvý plyn nakyslé chuti, není jedovatý. Jeho hustota za normálních 

podmínek dosahuje hodnoty 1,9766 3kg m−⋅ , molární hmotnosti 44 1kg kmol−⋅  

a poměrná hustota ve srovnání s hustotou vzduchu 1,529. Oxid uhličitý je tedy asi 

1,5krát těžší než vzduch a shromažďuje se proto u země. Při vdechování ovzduší 

s objemem 3 až 4% CO2 a při 5 až 9% a jeho delší časové expozici nastává smrt 

udušením. Do stařinného ovzduší se CO2 dostává  spolu s ostatními plyny vzniklými 

při prouhelňovacím procesu. [3] 

1.3 Vodní páry – H2O 

Obsah vodní páry v důlním a ve stařinném ovzduší je závislý především 

na teplotě ovzduší. Čím vyšší je teplota ovzduší, tím větší je jeho schopnost pojímat 

vodní páry. S teplotou také roste tlak nasycených vodních par. V případě překročení 

nasyceného stavu vodních par se v ovzduší vysráží jejich přebytek ve formě drobných 

kapiček a vzniká tím mlha. Vodní pára je bezbarvý plyn, jehož hustota je za normálních 

podmínek rovna 0,803 3kg m−⋅ , molární hmotnost 18,0156 1kg kmol−⋅  a poměrná 

hustota ve srovnání se vzduchem 0,62. Vodní pára je tedy lehčí než vzduch. [3] 
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1.4 Dusík – N2 

Dusík je netečný nejedovatý plyn bez barvy a zápachu, nepodporuje hoření 

a jeho přítomnost v ovzduší tlumí oxidační reakce. Hustota N2 dosahuje za normálních 

podmínek 1,250 3kg m−⋅ , molární hmotnost je 28,016 1kg kmol−⋅  a poměrná hustota 

ve srovnání s hustotou vzduchu se rovná 0,9673. Hlavní příčinou zvýšeného 

procentuálního obsahu N2 ve stařinném ovzduší je spotřeba O2 při oxidačních 

reakcích. [3] 

Výstup plynů na povrch černouhelného ložiska je objektivní jev. Nejvíce 

nebezpečnou složkou směsi vystupujících plynů je metan (CH4). Také i proto se 

v hornické minulosti pro tuto směs používal název třaskavý plyn. 

Metan je nedílným produktem prouhelňovacího procesu, vznikal při rozkladu 

původní nahromaděné uhlotvorné hmoty stejně jako vzniká při rozkladu jakékoliv 

organické hmoty i dnes (ve větší míře na skládkách). Je tedy součástí geneze ložiska 

černého uhlí. Protože je lehčí než vzduch, vystupoval do zemské atmosféry již 

v geologické minulosti a vystupuje i nadále. 

Nebezpečnou složkou směsi plynů, vystupujících nadále na povrch ložiska, je 

také oxid uhličitý (CO2). Ten může být součástí hlavně počátku prouhelňovacího 

procesu, nebo vzniká jako produkt oxidace uhlí nebo metanu. Je těžší než vzduch, 

za vhodných atmosférických podmínek vystupuje na povrch spolu 

s metanem, vodní párou a případně v menší míře s dalšími plyny. 

1.5 Důlní plyn  

Volný plyn v hornicky ovlivněném masívu (těžbou porušeném). Plynová směs 

se kumuluje hlavně ve vydobytých prostorách a při existenci tlakového spádu 

a vhodných umělých nebo přírodních komunikací migruje do půdního ovzduší terénu 

a dále do zemské atmosféry. Složení důlních plynů je proměnlivé, v různých poměrech 

jsou zastoupeny metan, etan, oxid uhličitý a uhelnatý, vodní pára, dusík, voda a kyslík.  

Uvolňované množství plynů, hlavně metanu je závislé [1]: 

� na době, po kterou byl karbon v minulosti překryt nepropustným pokryvem 

� na rozpukání a jiném porušení masívu 

� na stupni prouhelnění sloje a způsobu vyústění slojí k povrchu na reliéf 
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2 Faktory a vlivy uvolňování a výstupu důlních plynů na 

povrch 

Faktory rozdělujeme na přírodní a technicko-provozní (faktory spojené bezprostředně 

s hornickou činností a jejím řešením) [1, 6]. 

Přírodní faktory: 

� Stupeň prouhelnění sloje 

� Mocnost uhelné sloje 

� Hloubka uložení uhelné sloje 

� Úklon uhelné sloje 

� Pórovitost uhelné sloje 

� Plynopropustnost neporušené horninové vrstvy 

� Druh a četnost tektonických pásem 

� Pevnost uhelné hmoty dobývané sloje 

� Tlak plynů ve slojích a barometrický tlak 

� Teplotní diference mezi důlními plyny 

� Přírodní komunikace plynů k povrchu 

2.1 Vlivy výstupu důlních plynů 

Vetší rozptýlenost budov na velké ploše a místní průmyslové aglomerace 

(např. kanalizační řady, kolektory, plynovody a vodovody, kabelové rozvody) 

představují obtížnou situaci z hlediska efektivní ochrany před průnikem metanu 

do objektů. Z pohledu bezpečnosti obyvatelstva je zachycení emisí metanu na prvním 

místě. 

V důlních plynech vyskytujících se v OKR je nebezpečnou složkou převážně jen 

metan. Jeho zásadní negativní působení rozdělujeme na vlivy: 

� na pedosféru 

� na atmosféru 

� na občanskou a průmyslovou zástavbu  
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Podrobněji však zmíním jen třetí negativní vliv, kterým je vliv na občanskou 

a průmyslovou zástavbu. Hlavním a základním problémem je zde, jak již bylo uvedeno, 

pronikání metanu (CH4) lehčího než vzduch do sklepních a suterénních prostor, 

do kanalizací nebo do jiných prostor, ve kterých by se mohl metan shromažďovat 

a koncentrovat v metanovzdušné výbušné směsí. Metan však není jediným vystupujícím 

důlním plynem, ale spolu s ním může vystupovat z hornicky uzavřeného podzemí také 

nebezpečný oxid uhličitý (CO2). V nebezpečném i ohroženém  území musí být tedy 

věnována pozornost zjištění a vymezení místa výstupu důlního plynu a jeho řízenému 

odvádění a zároveň zajištěna protimetanová opatření  u ovlivněných staveb, včetně 

kontrolního monitoringu metanu a oxidu uhličitého. [1] 

Celý problém souvisí se stavební problematikou ochrany objektu před metanem 

a oxidem uhličitým při:  

� zakládání staveb 

� sanačních pracích u stávajících budov 

� rekonstrukčních pracích u stávajících budov 



8 

3 Mimořádné událostí ve spojitosti s neřízenými výstupy 

důlních plynů na povrch 

Bezpečnostní rizika spojená hlavně s existencí starých důlních děl jako jsou 

hlavní důlní díla ústící na povrch (jámy, štoly). Tato rizika jsou tvořena neřízenými 

výstupy důlních plynů a také i narušením stability povrchu nad nebo i v blízkosti 

nevhodně likvidovaných hlavních důlních děl ústících na povrch. 

Většina z těchto rizik vedla v nedávné historii ke vzniku mimořádných událostí, 

z nichž některá měla za následek těžká i smrtelná zranění a také byly příčinou úprav 

a změn v legislativě a technologii likvidace hlavních důlních děl ústících na povrch 

i způsobů zajištění povrchu před neřízenými výstupy důlních plynů. 

3.1 Výběr registrovaných událostí zaznamenaných v oblasti ostravsko-

karvinského revíru 

Před zahájením útlumu těžby a likvidace dolů: 

Nejstarší písemný doklad o výstupu důlního plynu v ostravském městském 

archívu pochází z roku 1852. Jeho obsah budí dojem, že se nejednalo o první událost 

toho druhu ve městě. Je to hlášení Jana Kıhlera, četnického „kaprála“, expozituře 

okresního hejtmanství v Moravské Ostravě s datem 3. 5. 1852, v němž pisatel 

oznamuje, že v minulém dni, ve 4 hodiny odpoledne zpozorovali čtyři ostravští občané, 

že ze sklepních oken domu č.p. 43 Jana Neussera na náměstí šlehají plameny, které 

zmínění občané uhasili. Dle dosavadních znalostí je příčinou ohně výron výbušného 

uhelného plynu, míní autor dopisu. 

Z okolí Orlové jsou dávno známa místa, kde vystupuje ze země důlní plyn. Tyto 

plyny jsou odvedeny do vzduchu železným potrubím, ale také i dosud volně vycházejí 

do vzduchu ve sklepích některých budov. Např. podle sdělení p. ing. K. Friče nastal 

roku 1890 výron plynů na okresní silnici mezi drahou Košicko-bohumínskou a báňskou. 

Plyny byly zachyceny a dvěma plechovými troubami svedeny do neškodné výšky. 

Zapáleny hořely plamenem dlouhým až 3 m. [1] 
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Po zahájení útlumu těžby a likvidace dolů: 

Dne 2. 5. 1996 v 11:35 hod. došlo v bývalé budově hlavních důlních ventilátorů, 

která byla v době události využívána jako jídelna a kantýna, k výbuchu metanu. Tato 

budova byla podpovrchovým kanálem propojena se zlikvidovanou jámou SALMA VII -

HUGO. Následkem výbuchu došlo k úrazu celkem 10 osob, z nichž jedna utrpěla 

smrtelný úraz a čtyři osoby úraz těžký. Po výbuchu byla ve spojovacím kanále 

naměřena koncentrace 2% CH4 a 0,2% C02. [1, 5, 6] 

Dne 2. 5. 1996 byla pracovníky OKD, DPB, a.s. zjištěna zvýšená 

koncentrace metanu (6,5%) a C02 (2,5%), vystupujících z vrtu vrtaného v tělese 

zásypu bývalé jámy Šalamoun bývalého Dolu Hlubina. V následujících dnech došlo 

k prudkému poklesu barometrického tlaku až na hodnotu 975 hPa a po přerušení 

vrtacích prací byla již 2., 3. a 4. 5. 1996 zjištěna přítomnost důlních plynů i v prostoru 

blízkého energokanálu, kanalizace a kanálových vpustí. Ohroženy byly i frekventované 

podchody a nástupiště tramvajové dopravy v oblasti Frýdlantských mostů. 

Dne 8. 3. 1998 v 11:13 hod. byl na parcele č. 1202 Slezská Ostrava zjištěn 

v období nízkého barometrického tlaku 1002,2 hPa výstup důlních plynů z propadlého 

otvoru na ústí Schodové jámy. Koncentrace plynu dosahovala až 25% CH4 a 3% CO2. 

V období sestupného trendu barometrického tlaku došlo dne 20. 5. 1999  

ve 20:43 hod. v dvojdomku na ulici Na Vrchu v Ostravě - Hrušově k výbuchu metanu 

od zapálené svíčky (jedna osoba byla těžce zraněna). Předmětný dvojdomek byl 

postaven na zasypané bývalé kutací jámě č. 3 a pomocí atmogeochemie byly následně 

v půdním ovzduší na této parcele naměřeny koncentrace CH4 až 45%. V souvislosti 

s touto událostí byly zjištěny i vysoké koncentrace metanu v budově výrobny a prodejny 

masných produktů a na dalších povrchových lokalitách bývalého Hrušovského dolu 

v koncentracích až 65% CH4. [1] 
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4 Hlavní zásady řešení rizik spojených s výstupem důlních 

plynů 

Návrh řešení vychází z dosavadních znalostí a zkušeností získaných z realizace 

bezpečnostních opatření k omezování výstupů důlních plynů. Jednotlivé postupy řešení 

jsou závislé na hustotě zástavby, typu stavebního objektu, způsobu jeho užívání 

a na konkrétní míře ohrožení každé jednotlivé stavby.  

Při řešení rizik dodržujeme následující principy [1]: 

� Nejdůležitějším východiskem k zahájení činnosti je zajištění ochrany zdraví, 

života a majetku obyvatelstva 

� Zajištění ochrany zdraví a vlastnictví majetku obyvatel na území ovlivněném 

výstupy karbonských plynů má přednost před možností ohrožení zákonem 

chráněných obecných zájmů nebo předpisů, vydaných k jeho provedení 

� Výstupy důlních plynů na povrch je nutno považovat za trvalé obecné 

ohrožení 

� Přítomnost důlních plynů je nutné v ovlivněných oblastech, ohrožených 

stavebních objektech a v místech jejich předpokládaného výskytu, 

vyhledávat 

� Veškerá měření koncentrace důlních plynů v půdním vzduchu a měření 

dynamiky výstupů důlních plynů na povrch musí být prováděna 

Akreditovanou zkušební laboratoří - akreditovanou Českým institutem 

pro akreditaci, o.p.s.  

� Na základě vyhodnocení výstupu důlních plynů budou v jednotlivých 

rizikových dílčích oblastech a stavbách navrhována souhrnná ochranná 

opatření uplatněním systémů pasivní a aktivní prevence nebo bude výstup 

plynů v místě měření vyloučen a protimetanová opatření nebudou pro tuto 

oblast navrhována 

� Měření bude provedeno v dané lokalitě jako jednorázové. Opakované 

vyhodnocení výstupu plynů bude na lokalitě provedeno k potvrzení nebo 

vyloučení přítomnosti důlních plynů v přípustné koncentraci 
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� Při zjištění překročení nejvyšší přípustné koncentrace CH4 musí být 

okamžitě zahájena činnost k odstranění příčin tohoto stavu 

� K likvidaci krizového stavu musí být zapojeny základní složky 

Integrovaného záchranného systému v ostravské aglomeraci 

Realizační projekt je vypracován z těchto částí zadání: 

� Zpracování jednotných metodických postupů základních činností 

� Využívání, upřesňování, resp. úpravy mapy kategorizace území OKR  

� Základní plošný metanscreening 

� Dohledání a zabezpečení SDD ústících na povrch 

� Majetkoprávní vztahy 

� Uplatnění odplyňovacích prvků 

� Ochrana staveb 

� Aktivní odplyňovací systémy 

� Návrh využití důlních plynů 

� Rekonstrukce stacionárního monitorovacího systému 

� Přístrojová a strojní vybavenost 

� Vědeckovýzkumná podpora řešení 

� Řešení mimořádných událostí  

� Věcný a časový harmonogram realizace a kalkulace finančních nákladů 

� Zajištění provozu a údržby systému po ukončení projektu  



12 

5 Systém koncepce ochrany staveb 

Systém je možné v základním členění rozložit na dvě samostatné části. Jsou to [1, 4]: 

� Prognóza – jako odhad vývoje v ovlivněném prostředí a období, na základě 

odborné analýzy, s orientací na hledání nejvhodnějších variant cílového 

řešení. 

o analytická část; popis základního problému, zahraniční zkušenosti, 

historické souvislosti, přehled dosud realizovaných a zhodnocených 

opatření, řešení majetkoprávních vztahů, výsledky monitorování 

výstupu důlních plynů na povrch 

o  průzkumná část; projekt provádění atmogeochemického, 

geofyzikálního a vrtného průzkumu, přehledy ovlivněné průmyslové 

a občanské zástavby a inženýrských sítí včetně podzemních staveb - 

návrh výběru a pořadí staveb (formou plánu) k provádění kontrolního 

měření a návrh preventivních opatření 

� Prevence – následná činnost související a navazující na výsledky prognózy 

zaměřená na realizací protimetanových opatření (k ochraně zdraví, života 

obyvatelstva a majetku a k zabránění vzniku krizového stavu ve stavbě) 

o pasivní, prováděna jako montáž elektronických zabezpečovacích 

(monitorovacích) systémů na bázi snímačů koncentrací metanu 

ve vybraných stavebních objektech 

o aktivní, realizována formou těsnění staveb a jako výstavba přirozených  

a nucených ventilačních systémů 

Prognóza  

Z analýzy předmětu prognózy se odvíjí určení ovlivněných území a stavebních 

objektů. Ke komplexnímu řešení ochrany staveb je nutno zjistit:  

� Rozsah území nebezpečných a ovlivněných výstupy karbonských plynů 

a rozsah území s možným nahodilým výstupem plynů.  

� Výběr a počet ovlivněných staveb, ve kterých (popř. jejich okolí) je nutno 

kontrolním měřením upřesnit nebo vyloučit možnou míru nebezpečí 

možnosti působení důlních plynů  
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Po těchto zjištěních bude provedeno vyhodnocení výstupu důlních plynů. 

Výběr stavebních objektů 

K vyhodnocení výstupu důlních plynů budou upřednostněny stavební objekty 

občanské a průmyslové zástavby vystavěné se základem zapuštěným do okolní horniny 

- bez izolací. 

Pořadí pro výběr stavebních objektů se určuje podle kritérií: 

� bezpečnostních 

� důlně – geologických 

� a kritérií veřejného zájmu s přihlédnutím na výše uvedené podmínky 

Při výběru staveb je také nutné diagnosticky posoudit stav základové konstrukce 

(posouzení těsnosti základu stavby proti pronikání plynů) Menší zábranou proti těmto 

průnikům jsou [1] : 

� revizní, vodoměrné a jiné šachty 

� netěsné prostupy inženýrských sítí do budovy 

� suchá dlažba kladena přímo na zeminu 

� popraskané a drolící se betonové základové desky bez funkční hydroizolace 

� pasivní trhliny a praskliny ve sklepních podlahách vznikající vlivem smrštění 

betonu 

� aktivní trhliny vznikající rozdílným dynamickým zatížením konstrukce - 

spáry na styku podlahy a stěny 

� trativody,vsakovací jímky, podlahové otvory do zeminy 

Dále je také nutné do výběru zapracovat měření inženýrských sítí, u kterých 

nevylučujeme možnost výstupu důlních plynů do okolí. 

Vyhodnocení výstupu důlních plynů ve stavebních objektech  

Akreditované zkušební laboratoře (AZL) provádějí vyhodnocení, při němž je 

kladen hlavní důraz na zajištění kvality měření. Tyto laboratoře zpracují strategii 

postupu měření formou plánu (podle kritérií výběru a stanovení priorit v pořadí měření). 

Měření AZL je prováděno standardním operačním postupem a v souladu s Obecnou 
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metodikou stanovení koncentrace metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu, kterou 

vzal na vědomí a odsouhlasil Český báňský úřad v Praze dne 17. 7. 2005. Výsledky 

měření doloží AZL protokolem o zkoušce. 

Měření se provádí jen v období poklesu barometrického tlaku. Zaměřuje se 

hlavně na vyhledávání CH4 v předpokládaných místech jeho hromadění, s cílem 

vyhledat místo pronikání důlního plynu do stavebního objektu.  

V případě, že byla ve stavbě naměřena hodnota překračující nejvyšší přípustnou 

koncentraci důlních plynů, provádí se opakované vyhodnocení výstupu plynů. Nedojde-

li ani po těchto úpravách k dosažení výrazných a uspokojivých omezení nebo zamezení 

průniků důlních plynů do stavby, musí se rozhodnout. o následující možnosti uplatnění 

odplyňovacích prvků v podloží stavby a v krajním případě i o zrušení užívání 

a likvidaci stavby. 

Při zjištění koncentrace důlního plynu překračující nejvyšší přípustnou hodnotu 

musí být ihned zahájena činnost k odstranění příčin vzniku mimořádné události.  

Likvidaci krizového stavu v ostravské aglomeraci zajišťují složky Integrovaného 

záchranného systému. Řešením likvidace a krizového stavu je použití prostředků 

pasivní a aktivní prevence.  

Po provedení všech průzkumů a měření se dělá návrh k realizaci preventivních 

opatření, který je ukončením průzkumné části prognózy. 

Prevence 

Jako opatření je řešeno bezpečnostní zajištění stavebních objektů a rozhodnutí 

o realizaci pasivních nebo aktivních prvků prevence, uskutečňovaných k ochraně proti 

pronikání důlních plynů. 

Zabezpečení se provádí na základě vyhodnocení měření a zjišťování výstupu 

důlních plynů do staveb nebo také v jejich okolí.  

Prostředky pasivní a aktivní prevence se volí jako opatření jednoduchá, snadno 

a rychle realizovatelná, s co nejmenším dotekem se stavební konstrukcí a s jejím okolím 

a také by nemělo docházet k výrazným omezením užívání stavebního objektu. Přednost 

mají prostředky zajišťující preventivní opatření v nezbytně nutném rozsahu. Řešení by 

mělo být provedeno úsporně, ale hlavně účinně.  
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Mezi preventivní protimetanová opatření patří [1]: 

� Zvýšení výměny vzduchu v suterénních prostorách, uskutečňuje-li se přes ně 

transport metanu do vyšších podlaží 

� Zabránění transportu metanu ze suterénních prostor do vyšších podlaží 

staveb zvýšením těsnosti kontaktních konstrukcí utěsněním trhlin, prostupů 

atd. 

� Odvětrání metanu z podloží stavebního objektu a jeho nejbližšího okolí 

Úspěšnost opatření je dána trvale sníženou koncentrací metanu v místě 

stavebního objektu na hodnotu nepřekračující nejvyšší přípustnou koncentraci CH4.  

V případech, kdy se nepodaří minimalizovat neřízené výstupy důlních plynů 

pomocí odplyňovacích vrtů nebo jiných prvků jsou jako opatření k účinnému omezení 

nekontrolovatelného výstupu důlních plynů do stavebních objektů navrženy 

pro jednotlivá dílčí území a ovlivněné stavby dva určující bezpečnostní systémy 

prevence – pasivní a aktivní. Systémy se vzájemně nevylučují a jejich účinky 

realizované optimálními technologiemi mohou být provázané a působit vzájemně, ale 

také zcela samostatně.  

5.1 Pasivní prevence 

Pasivní opatření zajišťující monitorováním bezpečnost a ochranu zdraví při 

užívání ovlivněných stavebních objektů s ohledem na prevenci rizik spojených 

s nekontrolovatelným výstupem důlních plynů do nechráněných staveb.  

Pasivní prevence je prováděna monitorováním stavu ovzduší v prostoru 

možného zaplynování. Ve stavebních objektech, ve kterých byla naměřena koncentrace 

metanu v rozmezí 0,1% – 0,5% CH4, budou instalovány elektronické zabezpečovací 

systémy (snímač koncentrací metanu). Při souběžném sledování kolísání 

barometrických tlaků budou snímané hodnoty dálkovým přenosem dat přenášeny 

na metanový dispečink. Získané hodnoty budou podkladem pro bezpečnostní 

vyhodnocení plynových poměrů ve stavbě. 

Ve vybraných objektech budou instalovány snímače na metan (CH4), oxid 

uhličitý (CO2) a kyslík (O2). Ale nejsou to pouze tyto snímače, v ohrožené stavbě se 

také sleduje záznam barometrického tlaku (hPa) a teploty (°C). 
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Pokud je při kontrolním měření ve stavebním objektu zjištěno, že je stavba 

ve vlivu neřízeného výronu plynu (opakované překročení nejvyšší přípustné 

koncentrace metanu a hrozba vzniku mimořádné události) musí být přistoupeno 

k aktivním opatřením zajišťující ochranu zdraví a života obyvatelstva. Cílem 

navrhovaných bezpečnostních opatření pasivní prevence je předcházení vzniku 

mimořádné události tím, že je přítomnost metanu monitorována ve stavbě dřív, než 

vytvoří vážnější nebezpečí, odstraňovat krizové situace nebo minimalizovat jejich 

působení.  

Souhrnem pasivních opatření se rozumí montáž elektronických zabezpečovacích 

monitorovacích systémů (zkráceně MEZ), na bázi kontinuálních snímačů koncentrací 

metanu, do ohrožených staveb, resp. do jejich prostorů s možností vzniku výbušných 

koncentrací metanu. MEZ je elektronický zabezpečovací monitorovací systém na bázi 

kontinuálních snímačů koncentrací metanu jehož součástí je snímač, vyhodnocovací 

ústředna a modem pro dálkovou nebo bezdrátovou komunikaci (zkratka MEZ = metan; 

elektronické zabezpečení).  

MEZ [1]: 

� Cyklickým snímáním podává informaci o současném stavu ovzduší 

v monitorovaném prostoru stavby 

� Prostředek pro snížení rizika monitorováním přítomnosti hořlavého plynu 

zajišťující aktivaci specifických bezpečnostních opatření 

� Nastavitelná signalizační mez 

� Stabilní zařízení trvale napájené a trvale pracující 

Snímaná hodnota je dálkovým přenosem dat přenášena na Centrální dispečerské 

pracoviště (místo s trvalou obsluhou, vybavené potřebnými komunikačními prostředky  

a určené k přijímání hlášení o zaplynování stavebního objektu a k vyhlášení krizového 

stavu). 

Vyhodnocená data MEZ koncentrací metanu neslouží pouze jako podklad 

pro bezpečnostní vyhodnocení plynových poměrů ve stavbě, ale jsou také podnětem 

k zahájení činnosti odstraňující příčiny vzniku krizové situace v nechráněné stavbě. 

Data získaná realizací pasivních opatření zakládají důvod k rozhodnutí o vydání 
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závazných bezpečnostních opatření pro možnost dlouhodobého užívání stavby a jejího 

okolí.  

Kritéria při výběru vhodného elektr. zabezpečovacího monitorovacího systému [1]: 

� Plyn, který má MEZ monitorovat 

� Rozsah koncentrací, které má MEZ monitorovat a kterým může být 

vystaveno 

� Předpokládané použití MEZ 

� Okolní podmínky v prostoru použití MEZ 

� Provedení MEZ s ohledem na místo použití 

� Typ zařízení (stabilní) 

� Typ odběrového systému 

Provedení MEZ ve stavebních objektech 

Provedení MEZ musí být takové, aby se zamezilo a předcházelo vzniku 

mimořádné události. Při správném umístění MEZ, jeho nastavení, obsluze, kontrole 

a údržbě podle pokynu výrobce nesmí samovolně docházet ke změnám kontrolovaných 

parametrů nebo funkce systému. Jeho umístění, instalace, obsluha a údržba musí 

odpovídat pokynům výrobce. Provoz a jeho případné poruchy nesmí vést ke snížení 

úrovně bezpečnosti provozu monitorované stavby.  

MEZ musí zajišťovat spolehlivou kontrolu přítomnosti plynu v ovzduší 

sledovaného prostoru v množství odpovídajícím jeho signalizační mezi (nastavena 

na hodnotu 0,5% CH4 ve vzduchu). 

Technické požadavky na provedení MEZ jako jsou materiál, výrobek 

a technologie musí splňovat hledisko bezpečnosti a spolehlivosti. Splnění těchto 

požadavků musí být prokázáno (posouzení shody a vydání prohlášení o shodě v souladu 

s platnými právními předpisy nebo ČSN EN). 

Po dokončení montáže MEZ provede pověřená organizace kalibraci (nastavení 

signalizačních mezí a funkční zkoušky). Tyto zkoušky se provádějí simulací účinku 

výstupu důlních plynů do stavby a ověřují se tím požadované reakce MEZ. Ve lhůtách 

stanovených podle návodu pro obsluhu a údržbu budou prováděny provozní kontroly.  
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Nejběžněji používaným typem stabilního systému MEZ je zařízení, které má 

snímače oddělené od vyhodnocovací jednotky. Skládá se z jednotlivých snímačů 

umístěných v nebezpečném prostoru připojených k příslušné vyhodnocovací jednotce, 

která je umístěna v bezpečném prostoru.  

Umísťování snímačů  

Snímače a odběrová místa mají být umístěna tak, aby byl metan monitorován 

dřív, než vytvoří vážnější nebezpečí. Snímače se instalují ve stavbě do míst, kde se 

při měření zjistil výstup metanu. Plyn bude mít tendenci stoupat a zaplňovat prostory 

nad úrovní výstupu. Toto chování může být ovlivňováno zdroji tepla a větráním. 

Pro správné vyhodnocení možnosti pronikání důlních plynů do stavby je nutno zabránit 

ředění vzduchu v místě snímače CH4. Snímač je nutno umístit před místem míšení 

vzdušnin. 

Specialista by měl doporučit a stanovit každé umístění snímače (má znalosti 

o šíření plynů a použitém technologickém systému). Dohoda o umístění snímačů  

a odběrových míst by měla být zaznamenána v písemné formě.  

Umisťování snímačů v budově je zodpovědná činnost. Špatné umístění může 

výrazně ovlivnit výsledky monitoringu. Snímače jsou především rozmístěny v prostoru 

stavebního objektu (v blízkosti místa úniku), který byl vymezen jako nebezpečná zóna 

a v prostoru, který byl vyhodnocen jako prostor s nebezpečím výbuchu, popř. v prostoru 

souvisejícím.  

Vysoká a nízká teplota může způsobovat chyby při monitorování a snižovat 

životnost snímače. Pokud bude snímač pracovat mimo teplotní rozsah stanovený 

výrobcem, nemusí odpovídat své certifikaci. Proto je nutné vyloučit umístění snímačů 

přímo nad zdroj tepla (pece, sušičky, bojlery) a volit vhodná místa umístění 

v odpovídajících vzdálenostech od zdroje tepla. Pro umístění snímačů nejsou vhodná 

místa, která jsou vystavena chemickým a mechanickým účinkům. Montáž by měla být 

provedena v prostorech, které splňují provozní specifikace výrobce. [1] 

Při umisťování snímačů je nutno brát ohled na: 

� Proudění okolního vzduchu 

� Umístění větracích otvorů ve stavbě 

� Stavební uspořádání – průchody, přepážky, stěny, tvar stropu 
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� Dispozici řešení prostoru – dutiny, výčnělky, místa se schopností akumulace 

plynu 

� Zvláštní prostory – šachta, kanál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Příklad umístění snímačů v ovlivněné budově – celková ochrana 

 

    Snímač CH4  (umístění na stropě) 

Snímače se v místnostech umisťují především na stropy a to (obvykle 0,3 m 

od stropu) do míst, která jsou co možná nejblíže předpokládaného výronu plynu.  

K rozhodnutí o umístění snímačů je důležité provést i měření směru proudění 

vzduchu, které je v ovlivněné stavbě uskutečněno vizualizační metodou – zpravidla 

kouřovými trubičkami (zavádění kouře do objemu vzduchových hmot). Cílem měření 

pomocí kouřové stopy je určení místa s nejmenší hybnosti objemu vzdušnin, popřípadě 

stagnací, v prostoru stavebního objektu.  

Snímače se instalují na místa s nízkou rychlostí proudění vzduchu do vybraných 

míst místnosti se stagnujícím ovzduším. Při vyšší rychlosti proudění vzduchu je nutno 

místo pro snímač určit experimentálně. 

V prostorách a souvisejících prostorách ovlivněných výstupy důlních plynů, 

s prouděním vzduchu menším jak 0,5 m/s, se snímače umisťují rovnoměrně na strop 

do nejvyššího místa. Je nutno zvážit také umístění snímačů v prostoru sníženého plného 

         suterén 
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stropu, popř. horizontální plochu podhledu, nebo galerie (širší jak 2 m), pod kterými by 

se mohl metan hromadit. Na šikmých střešních konstrukcích, uvnitř půdních prostorů 

sedlových krovů, se snímače umisťují na nejvyšším místě hřebenových vaznic. 

V plynujících prostorách větších než 60 m2 s nosníky o výšce větší než 40 cm je 

nutno do každého pole nebo dílu odděleného nosníkem umístit alespoň jeden snímač. 

Pokud je stropní pole nebo díl ohraničený nosníky menší než 25 m2, pak stačí snímač 

umístit do každého druhého pole – šachovnicovitě. Do každého pole nebo dílu 

odděleného nosníkem nutno umístit alespoň jeden snímač. Snímače se neumisťují nikdy 

na nosníky nebo překlady. 

Nevhodná místa pro umístění snímače [1]: 

� Uzavřený prostor se špatnou cirkulací vzdušnin (např.nábytek, záclony 

a závěsy) 

� Prostor v blízkosti dveří,oken a větracích otvorů 

� Umístění na nosníky nebo překlady 

� Místo s klimatizační jednotkou 

� Okolí ventilátorů 

�  Prostor s proměnlivou teplotou a místa s poklesem teplot pod –10 °C 

a nebo +40 °C 

� Prašná a špinavá místa 

� Místa vlhká a mokrá 

� Místa s větší rychlostí proudění vzduchu 

Typy snímačů koncentrací metanu: 

� Snímače měřící na principu katalytického spalování 

� Snímač měřící na principu tepelné vodivosti 

� Snímač měřící na principu polovodičovém 

� Snímače měřící na principu absorpce infračerveného záření 

� Snímače měřící na principu fotoionizačním 
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Chování metanu při vniknutí do stavby 

Znalost chování metanu v uzavřených a nevětraných místnostech je důležitá 

pro výběr vhodného MEZ k monitorování přítomnosti tohoto hořlavého plynu. 

V místnosti se zavřenými dveřmi a okny (bez možnosti jakéhokoliv větrání) bude mít 

plyn tendenci vyplnit celý prostor nad úrovní svého výstupu. Koncentrace metanu 

pod úrovní výstupu bude mnohem menší než koncentrace nad ním.  

Rychlost zvyšování koncentrace metanu je závislá: 

� na vývoji a změnách barometrického tlaku (pokles)  

� rychlosti proudění plynu 

� objemu stavby (místnosti)  

Pokud je stavba (místnost) bez větrání, může koncentrace metanu dosáhnout 

v několika hodinách objemové koncentrace, při které se vytváří výbušná plynná 

atmosféra. V příhodných podmínkách může koncentrace důlního plynu 

v metanovzdušné směsi jenom narůstat.  

Větraná místnost s pootevřeným oknem nebo dveřmi, s přiváděným proudem 

vzduchu, může být zaplynována na hodnotu, která závisí na poměru průtoku plynu 

a vzduchu. Velikost místnosti má vliv na dobu potřebnou k dosažení místní 

koncentrace. Malý prostor je zaplynován v kratší době. V zaplynované stavbě s více 

místnostmi se koncentrace metanu snižuje se vzdáleností od místa jeho výstupu 

do stavebního objektu.  

5.2 Aktivní prevence 

Aktivní systémy ochrany staveb jsou součástí systému prevence navazující 

na výsledky prognostické činnosti, která byla zaměřena na realizací protimetanových 

opatření přijatých k ochraně zdraví, života obyvatelstva a majetku a zabránění vzniku 

krizového stavu ve stavbě. 

Bezpečnostní zajištění stavebních objektů a rozhodnutí o realizaci aktivních 

prvků prevence k ochraně stavby, je řešeno jako celkové opatření kombinované s prvky 

pasivní prevence. Realizace aktivní ochrany jsou u stávajících stavebních objektů, 

rekonstruovaných staveb i u novostaveb stejná. Provedení ochrany přináší však 

u každého typu stavby určitá specifika a zvláštnosti. 
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Existují dva základní způsoby systému aktivní prevence: 

� Těsnění základové konstrukce stavebního objektu, která je v kontaktu 

s plynujícím podložím 

� Výstavba přirozených a nucených ventilačních systémů provedených 

v blízkém okolí stavby nebo uvnitř stavebního objektu 

Pokud není toto těsnění základových konstrukcí proti výstupu důlních plynů 

dostatečně účinné, musí být použity přirozené nebo nucené ventilačními systémy. 

Hlavní výhoda těchto systémů je zvýšená výměna vzduchu ve stavebním objektu 

a odsávání důlního plynu z jeho podloží nebo z jeho nejbližšího okolí. Těsnění 

základových konstrukcí a přirozené nebo nucené ventilační systémy mohou být použity 

kombinovaně. 

Provedením aktivních systémů ochrany staveb bude zajištěno: 

� Zabránění migrace metanu z podzemních prostor do vyšších podlaží staveb 

těsněním kontaktních konstrukcí 

� Zvýšení výměny vzduchu v podzemních prostorách, pokud se přes ně 

uskutečňuje transport metanu do vyšších podlaží 

� Odvětrání metanu z podloží stavebního objektu a jeho nejbližšího okolí 

Po uskutečnění všech protimetanových opatření je nutné přesvědčit se o jejich 

vlivu na snížení koncentrace důlních plynů v monitorovaném prostoru. Opatření je 

kladně ohodnoceno, pokud byla v ohroženém místě stavebního objektu trvale snížena 

koncentrace metanu na hodnotu nepřekračující nejvyšší přípustnou koncentraci CH4. 

5.2.1 Těsnění základových konstrukcí v kontaktu s podložím 

Jedná se především o utěsnění těchto prvků: 

� Pasivní a aktivní trhliny ve stavbě 

� Celoplošné těsnění základových desek  

� Prostupy kontaktních konstrukcí 

� Trativody a vsakovací jímky 

� Revizní šachty 
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Pasivní a aktivní trhliny 

Pasivní trhlina vzniká smrštěním betonové směsi při její vysychání  

a tvrdnutí. U těchto trhlin není pravděpodobné, že se budou v budoucnu dále šířit 

a rozvírat. K sanaci pasivních trhlin se používá jako výplňového tmele betonová směs 

obsahující co možná nejmenší množství vody. Do směsi jsou přidávány syntetické 

pryskyřice či syntetické latexy. 

Aktivní trhliny vznikají především vlivy poddolování. Trhliny jsou způsobeny 

objemovými změnami podloží, které se přenášejí do konstrukce. Příkladem aktivní 

trhliny je trhlina na styku podlahy (betonové) a ohraničujících stěn. S tímto typem 

trhliny se můžeme setkat také na styku přístavby s původním domem, v místech 

rozdílných hloubek založení základů stavebních objektů nebo v důsledků kontaktů 

základů vybudovaných z jiných materiálů. Sanace aktivních trhlin se provádí tak, aby 

byly po jejím provedení schopny přenést předpokládaný pohyb, aniž by došlo 

k porušení tmelu. Použití tmelu závisí na druhu a velikosti pohybu. Používají se tmely 

s dobrou přilnavostí, neměknoucí a s velkou roztažností. Jsou to polyuretany, akrylátové 

a silikonové tmely. 

Celoplošné těsnění základových desek 

Je li základová betonová deska porušena velkým množstvím drobných trhlin, ale 

je soudružná a nerozpadá se, je možné tuto plochu utěsnit stěrkovou izolací. Používají 

se polymercementové stěrky nebo samonivelizační hmoty. Stěrková izolace je pružná 

ale náchylná k mechanickému poškození, proto je nutné chránit ji další krycí 

podlahovou vrstvou. 

Prostupy kontaktních konstrukcí 

Prostupy inženýrských sítí do stavebního objektu by měly být utěsněny 

výplněmi, které přilnou k původní základové konstrukci. Nejvhodnější jsou silikonové 

a akrylátové tmely. V případě, že pohyby očekáváme, je nutné do prostupu vložit 

pružnou průchodku a vyplnit prostor ke konstrukci polymerbetonem nebo 

polyuretanovou pěnou. Prostor mezi průchodkou a inž. sítí vyplňujeme pružnou hmotou 

(polyetylenovou pěnou). 
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Trativody a vsakovací jímky 

Trativody a vsakovací jímky jsou většinou umístěny ve stavebním objektu 

obvykle v nejnižším bodě podlahy. V důsledku podtlaku vytvářejícím se pod budovou 

může být metan z podzákladů stavby účinně nasáván do objektu. Protimetanové 

zajištění trativodů a vsakovacích jímek může být dvojí. Buď budou jímky zrušeny nebo 

přeměněny na zařízení jímající a sběrná. V tomto případě bude dno a stěny jímky 

vybetonováno (polymerbeton) a opatřeno plynotěsnými a vodotěsnými nátěry. 

Revizní šachty  

Utěsnění konstrukce šachet je podobné jako u trativodů a vsakovacích jímek. 

Hlavním důležitým prvkem, který je nutno utěsnit je poklop nad šachtou. Těsnění 

poklopu se provádí osazením po celém obvodu souvislým pryžovým těsněním a jeho 

přišroubováním k rámu (aktivaci utěsnění). [2] 

 

Obr. 3 Nejčastější vstupní cesty metanu do domu 

5.2.2 Výstavba lokálních aktivních odplyňovacích stanic 

Lokální odplyňovací stanice je zdroj podtlaku propojený se zdroji důlních plynů 

uvolňujících se v důsledku bývalé hornické činnosti.  
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Jedním z největších rizik, spojených s migrací důlních plynů na povrch, jsou 

jejich plošné výstupy, které nelze spolehlivě vyloučit na celém, hornickou činností 

ovlivněném území. 

Příčiny výstupu plynů na povrch jsou tak komplikované, proměnné a v různých 

oblastech kategorizovaného území rozdílné, že je lze určit jen díky náhodnému 

zaplynování suterénu budov, kanalizace, vývěru plynů na povrch nebo z výsledků 

systematického měření koncentrací CH4 a CO2 v půdním vzduchu (dynamika výstupů 

plynů na povrch). 

Tyto tzv. neřízené nebo nekontrolovatelné plošné výstupy důlních plynů lze 

kontrolovaně odvádět (omezení na bezpečnou hodnotu) nebo i úplně vyloučit odvrtáním 

odplyňovacích vrtů doplněných v odůvodněných případech i jinými odplyňovacími 

prvky. 

Ve všech případech však nelze říci, že toto pasivní, řízené odvádění důlních 

plynů je úplným a zcela bezpečným řešením rizikových situací. 

Odplyňovací vrty a přirozeně i celá ohrožená oblast je ve vlivu změn 

barometrického tlaku a riziko, související s výstupy důlních plynů, se výrazně zvyšuje 

při prudkých poklesech barometrického tlaku a jeho déle trvajících nízkých hodnotách. 

Za těchto podmínek vývoje změn barometrického tlaku se vytváří tlakový spád 

směrem z podzemí do atmosféry a ten je i hlavní hnací silou pro migraci důlních plynů 

k povrchu. [1] 

Podmínky pro výstavbu odplyňovacích stanic 

Pokud i po odvrtání odplyňovacích vrtů nadále dochází nebo může dojít 

ke vzniku obecného ohrožení obyvatelstva (např. jen při poklesech barometrického 

tlaku) a toto riziko nelze jiným způsobem odstranit (likvidace ohrožených staveb atd.), 

musíme přistoupit k výstavbě lokálního aktivního odplyňovacího systému. 

Podstatné důvody pro výstavbu aktivních odplyňovacích systémů: 

� odvrtanými odplyňovacími vrty v zájmové oblasti, tvořícími pasivní 

odplyňovací systém (bez umělého zdroje podtlaku), nelze vždy beze zbytku 

bezpečně omezit nebo i vyloučit nebezpečí plynoucí z neřízených výstupů 

důlních plynů na povrch 
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� pomocí pasivního odplyňovacího systému lze vytvořit bezpečné podmínky 

zejména jen v obdobích stoupajícího trendu barometrického tlaku nebo jen 

v obdobích jeho vysokých hodnot 

V celospolečenském zájmu je zachovat obytné, průmyslové nebo jiné zastavěné 

zóny, případně v předstihu řešit rizika spojené s výstupy plynů i na plochách určených 

k budoucí zástavbě podle schválených územních plánů 

Efektivita aktivního odplyňovacího systému spočívá: [1]  

� ve zvýšení účinného dosahu odplyňovacích vrtů, zapojených do aktivního 

systému (případné likvidace nepotřebných vrtů) 

� ve stabilizaci odsávacího procesu podzemí ve vztahu ke změnám vývoje 

barometrického tlaku 

� v možnosti propojení vhodně situovaných vrtů zapojených do odplyňovacího 

systému a tím i snížení počtu povrchových nástaveb vrtů 

� v zamezení přisávání atmosféry do stařin uzavřených dolů prostřednictvím 

odplyňovacích vrtů, situovaných v dosahu aktivního odplyňovacího systému, 

neboť tyto vrty musí být uzavřeny 

� v realizaci varianty přerušovaného provozu v závislosti na zachování stability 

systému i při prudkých změnách barometrického tlaku; toto rozhodnutí může 

pozitivně ovlivnit i vliv časového faktoru provozu aktivního odplyňovacího 

systému na bezpečné omezení výstupů důlních plynů na chráněném území 

� v možnosti využití odsávané plynové směsi pro komerční účely a tím i reálné 

možnosti snížení negativních vlivů výstupů důlních plynů z ekologického 

hlediska 

5.2.3 Aktivní prevence při rekonstrukci staveb  

Mezi rekonstrukce staveb lze vedle přestavby stávajících vlastních objektů 

zahrnout i k nim návazné přístavby (např. garáže, terasy, skleníky, zimní zahrady atd.) 

Pod povrchem, překrytým základovou konstrukcí, může dojít k hromadění 

důlních plynů a jejich případnému průniku do vnitřních prostorů staveb nebo návazných 

přístaveb, proto je nutné hodnotit takto rekonstruovaný objekt z hlediska nebezpečí 

pronikání plynů do jeho interiéru. 
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Podklady pro navrhování bezpečnostních opatření v projektech rekonstrukce staveb 

musí tvořit: 

� stanovení kontaktních ploch základových a obvodových konstrukcí 

s podložím  

� stavebně-technický průzkum staveb, který komplexním způsobem zhodnotí 

stav především kontaktních konstrukcí s podložím, kvalitu těsnění prostupů 

inženýrských sítí, trhliny, jiné netěsnosti 

� diagnostika podloží předmětných objektů a jejich bezprostředního okolí 

s přihlédnutím k vyhodnoceným výsledkům měření  

Hlavní opatření snižující koncentraci složek směsi důlních plynů v pobytových 

prostorech, tj.v interiérech rekonstruovaných staveb: 

� odstranit plochy s nízkou plynopropustností (beton, asfalt) kolem 

ohrožených objektů a nahradit je plochami s vyšší plynopropustností 

(zatravňovacími tvárnicemi, dlažbou uloženou do lože z kameniva) 

� zhotovit dodatečný drenážní systém kolem rekonstruované stavby 

pro odvedení půdního vzduchu s důlními plyny komínkem nad střechu 

objektu v souladu se stavebními pravidly 

� u podsklepených objektů provést tepelnou a protiplynovou izolaci podlah 

1. nadzemního podlaží a sklepní místnosti trvale větrat 

� pro snížení prostupu důlních plynů do suterénních prostorů provést novou 

dodatečnou protiplynovou izolaci kontaktních konstrukcí 

� opravit trhliny a jiné netěsnosti (např. u prostupů inženýrských sítí 

do suterénu objektů ) tmelením atd. 

� v návaznosti na členitosti objektů a výsledcích diagnostiky suterénních 

konstrukcí, umístit na vhodných místech v nebezpečných částech budov 

(výtahové šachty, schodiště) snímače ke kontrole koncentrací CH4 a CO2 

s optickou a akustickou signalizací překročení povolených mezí, případně 

i s automatickým zapnutím umělého větrání ohrožených místností  
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� případné přístavby objektů realizovat bez podsklepení s uplatněním 

plynotěsných izolací na kontaktu s podložím a styku s rekonstruovanou 

stavbou 

Ve většině případů je pro zmenšení rizika ohrožení objektů vhodné kombinovat 

různá osvědčená opatření. [1, 2] 

5.2.4 Aktivní prevence při odstraňování staveb  

Při odstraňování staveb musí být kladena stejná pozornost na území s výstupy 

plynů z uzavřených dolů na povrch, jako při užívání stávajících objektů zástavby nebo 

při jejich případné rekonstrukci. 

V relativně krátké časové době, kdy je starý nepotřebný objekt odstraňován, 

může vzniknout vzhledem k používaným pracovním postupům při této činnosti mnoho 

situací, kdy může být případně nahromaděná výbušná směs iniciována. Vzniká tak 

velké a reálné nebezpečí ohrožení života pro osoby, které pouze vstoupí do místností 

s takto nahromaděnými dusivými plynovými směsmi s vyšší koncentrací CH4 a CO2 

a současně s nízkou koncentrací kyslíku. Největší nebezpečí vzniku mimořádných 

událostí hrozí v suterénu a podzemí staveb. 

U všech technologických postupů, využívaných při odstraňování stavby, je 

postup prací veden shora dolů, což znamená, že suterénní prostory jsou likvidovány 

jako poslední. Právě u těchto staveb (bezprostřední kontakt s podložím) existuje největší 

pravděpodobnost průniku důlních plynů do objektu a tím i možnost jejich hromadění 

a vytváření nebezpečných plynových směsí. K zamezení vzniku těchto nebezpečných 

situací, musí být hlavní část opatření zaměřena do suterénu, především v závislosti 

na konstrukčním a dispozičním uspořádání objektu a jeho nynějším stavu. [1, 2, 10] 

5.2.5 Způsoby odstraňování staveb  

S postupem času a vývojem stavebnictví se používá spousta nových pracovních 

postupů, nových strojních prostředků a hlavně nových specializovaných technologií 

při odstraňování staveb. 

Základní způsoby provedení odstranění stavby:  

� Postupné rozebírání 



29 

� Jiný způsob 

� Kombinace obou způsobů 

Dodržování těchto základních postupů je důležité zejména proto, aby nedošlo 

ke vznícení nebezpečné směsi nebo k výbuchu směsi vzduchu s metanem. 

Odstranění stavby postupným způsobem 

Pro realizaci této technologie se používá [1]: 

� Ruční stavební nářadí (sbíjecí kladiva pneumatická, hydraulická, elektrická, 

el. pily, sochory, páčidla). Technologie, která odstraňuje stavbu 

v obráceném postupu, než jak byla zhotovena (postupně se odstraní střešní 

konstrukce, stropní konstrukce, pak obvodové zdivo a následně suterén) 

� Narušení konstrukce a dokončení provedené ručně se používá k odstranění 

konstrukcí obtížně rozpojitelných (železobeton, beton, kámen). Náročnost 

takto prováděných prací je v přesném určení postupu bourání, který musí 

vždy zohledňovat to, aby všechny konstrukce, které se bourají, v okamžiku 

bourání neměly žádnou statickou funkci v konstrukci objektu a nemohlo 

dojít k nekontrolovatelnému zřícení stavby 

Odstranění staveb kovových 

Především to jsou stavby průmyslového stavitelství – haly pro výrobu nebo 

sklady, které se odstraňují z důvodu nahrazení dnes nevhodných, již nevyhovujících 

technologických celků. Dalším z důvodů je ukončení činnosti výrobních provozů a nebo 

také plánovaný útlum a uzavírání dolů. 

� K demontáži kovových konstrukcí se používá ručních kyslíko-

acetylénových pálících souprav. Postupné odřezávání jednotlivých 

ocelových konstrukcí v obráceném postupu než jak byly zhotoveny 

(smontovány). 

� Strojní prostředky se specializovaným hydraulickým zařízením 

na pracovním rameni – hydraulické nůžky (protisměrným stiskem dvojice 

hydraulických čelistí ocelový materiál přestřihnou, odlomí, vypáčí 

a nastřihnou). Provedení odstranění objektu tímto způsobem je velice 
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efektivní a finančně výhodné. Ani v těchto případech však není vyloučena 

možnost vzniku iniciace případně nahromaděné metanovzdušné směsi. 

Odstranění stavby jiným způsobem 

Jakýkoliv jiný způsob (s použitím jakékoliv vhodné technologie) než je 

odstranění stavby postupným rozebíráním. 

Pro realizaci se převážně používají [1]: 

� Strojní prostředky, které pracovním zařízením na pracovním rameni 

(např. lopata) postupně shora odlamují či vtlačují zdivo a stropní konstrukce 

mimo původní uložení 

� Strojní prostředky se specializovaným hydraulickým zařízením 

na pracovním rameni - hydraulické kleště, které protisměrným stiskem 

dvojice hydraulických čelistí zdivo rozdrtí v místě svého uložení ve stavbě 

� Strojní prostředky se specializovaným hydraulickým zařízením 

na pracovním rameni (např. hydraulické kladivo), které postupně shora dolů 

odbourává stavební konstrukce 

� Nedoporučené praktiky, kdy se pomocí ocelového lana a tažných prostředků 

vytrhávají z objektu části zdiva 

� Trhací práce, kdy jejich pomocí je narušena statika objektu a objekt se 

zhroutí do předem stanoveného prostoru. V obytné zástavbě je však 

použitelnost trhacích prací dosti omezena. Samotné trhací práce dále dělíme 

na trhací práce malého rozsahu a trhací práce velkého rozsahu. Malý rozsah 

trhacích prací dovoluje jen odstřel částí konstrukcí, odstřel velkého rozsahu 

je odstranění celé stavby 

� Náročnost takto prováděných prací je v přesném určení postupu bourání, 

který musí vždy zohledňovat to, aby všechny konstrukce, které se bourají, 

v okamžiku bourání neměly žádnou statickou funkci v konstrukci objektu 

a nemohlo dojít k nekontrolovatelnému zřícení stavby 
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Demontáže technologií 

Demontáž výrobních technologií (např. výrobní zařízení, motory, chemické 

aparáty, potrubní rozvody, kotle atd.) 

Pro demontáže technologií se používá ručních kyslíko-acetylénových pálících 

souprav. V opačném postupu než jak byly zhotoveny nebo smontovány pracovníci 

postupně odřezávají jednotlivé ocelové konstrukce. V místech, kde je zákaz použití 

otevřeného ohně, se k dělení používá ručních hydraulických nůžek. 

Součástí žádosti o povolení odstraňování staveb by měly být obdobně jako 

u žádostí o povolování rekonstrukcí staveb doklady o provedení nezbytných základních 

společných doporučených opatření, z nichž jednoznačně vyplývá potenciální možnost 

a míra ohrožení vystupujícími důlními plyny i u těchto předmětných odstraňovaných 

staveb a stanovena řešení, směřující k max. omezení těchto rizik. 

Zásadní opatření snižující koncentraci složek směsi důlních plynů ve stavbách určených 

k odstranění [1]:  

� utěsnění trhlin v základových konstrukcích nebo podlahách 

� oddělení inženýrských síti od objektu ve výkopech kolem stavby, utěsnění 

prostupů do prostoru stavby, utěsnění odpojené kanalizace. Výkopy 

v případě nutnosti zasypat plynopropustným materiálem (struskou) 

� vyvěšení všech oken a dveří v suterénu a v l. NP a v případě potřeby jejich 

nahrazení pletivem nebo svařovanou mřížovinou a tím umožnit přirozené 

větrání objektu stavby 

� zajištění umělého nuceného větrání ohrožených prostor (ejektor, ventilátor, 

dmýchadlo atd.) 

� možné využití bezpečnějšího, ale finančně náročnějšího způsobu ochrany 

suterénních prostor - vyplnění inertní pěnou. Podle projektované doby 

odstraňování stavby používáme střední nebo těžké pěny, obvykle 

dvousložkové 

� použití otevřeného ohně a elektrických zařízení omezit jen na nejnutnější 

možnou míru při předem stanovených podmínkách a na určených místech 

při stálém dozoru, který musí být proškolen pro indikaci metanu 
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� místa možnosti vzniku mechanické jiskry, např. čelisti hydraulických kleští, 

místa pádu demolovaného zdiva nebo likvidovaných zařízení, chránit 

intenzivním zkrápěním (např. mlžnou clonou, inertní dusíkovou pěnou) 

� zakázat kouření a nekontrolované používání otevřeného ohně v prostoru 

likvidované stavby a blízkém okolí 

� technický dozor musí být vybaven metanoměrem, k jehož užívání  musí být 

vyškolen a přezkoušen k tomu určenou odbornou organizací. Podle  míry 

nebezpečí ohrožení stavby musí ve stanovených intervalech a místech 

ověřovat měřením přítomnost metanu 

� do znepřístupněných prostor suterénu, ve kterých není vyloučena kumulace 

CH4, zavést maloprůměrové potrubí pro měření nebo odběr  vzorků ovzduší 
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6 Závěr 

Ochranu ohrožených staveb nelze řešit až se něco stane (po mimořádných 

událostech), ale je nutné předcházet a chránit se proti výstupům důlních plynů pořád. 

Jak u novostaveb, tak také u stávající zástavby. Zajištění ochrany se provádí v pořadí 

podle stupně ohrožení s doprovodem doplnění legislativy a finančním a organizačním 

zajištěním. 

Dá se tedy říct, že v současnosti je již tato ochrana na velmi dobré úrovni a daří 

se monitorovat a při menším úniku ihned zachytit a potlačit místo výronu důlního plynu 

ještě před tím, než způsobí mimořádnou událost. Důkazem toho je minimalizace 

mimořádných událostí na nejmenší možnou míru. V současnosti nejsou zaznamenány 

větší úniky metanu v zástavbě, po kterých by následovaly výbuchy. 

Dalším zlepšením v této problematice výstupu důlních plynů by mohla být 

změna v příslušné legislativě, čili zavedení nového zákona řešícího výstup metanu 

na povrch. Obdobně jak je to u problematiky výstupu a výskytu radonu v budovách jak 

průmyslové tak i společenské zástavby. Tímto zákonem by se spousta věcí a povinností 

spojených s touto problematikou vyjasnila a byly by dány pevné body při řešení tohoto 

problému.  

Dále bych navrhoval umístění snímačů na přítomnost metanu do vybraných 

domů v oblasti OKR. Hlásič by ihned zaznamenal únik do dispečinku, který by již 

navrhnul další postup pro odstranění nepříznivého stavu a minimalizování výstupu. 

Tento systém by byl sice finančně náročný, ale riziko mimořádných událostí by se 

snížilo a ochrana a bezpečnost obyvatelstva by se mnohem více zvýšila (systém 

podobný elektrické požární signalizaci). 
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Příloha 1: Schéma vybavení odplyňovacího vrtu 

Vyústění je vybaveno nástavbou (komínkem), upevněnou na pažnicovou kolonu, 

jejíž vybavení umožňuje vrt uzavřít, regulovat průtok plynů, provádět potřebná měření 

a případně napojit na zdroj podtlaku a zvýšit a stabilizovat tím odsávaný objemový 

průtok plynu i účinný dosah vrtu. Provoz odsávacího zařízení však zvyšuje investiční 

i provozní náklady. 


