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Abstrakt  
 
V důlních plynech, ve kterých je v rámci Ostravsko-karvinského revíru 

nebezpečnou složkou převážně metan, je jeho obecné působení při výstupu na 
povrch a na životní prostředí a bezpečnost obyvatel velmi specifické. 

V Ostravsko-karvinském revíru zůstaly důlní plyny v uhelných slojích 

a průvodních horninách v určitém objemu uchovány. S ohledem na pohyb metanu 
během geologického vývoje je možné provést jen velmi hrubý odhad primárního 

obsahu metanu ve slojích dané uhelné pánvi. 
Měření obsahu metanu v důlních vodách byla v rámci předložené disertace 

provedena v závislosti na hloubce v důlních vodách a na atmosférickém tlaku ve 

vodních jámách, a to ve vodních jámách Ostravsko-karvinském revíru, v Jámě 

Jeremenko a Jámě Žofie. Výsledky měření byly v rámci předložené disertace 

tabelárně a graficky vyhodnoceny. 
 
 

Klíčová slova: důlní plyny, metan, Ostravsko-karvinský revír, barometrický tlak, 

hornina 
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Abstract 
 
Within the mine gases, when methane is usually only dangerous component in 

the OKR, its general effect while ascending to the surface to the environment and to 
public safety are very specific. 

In the Ostrava-Karvina district, mine gases remained in coal seams and 
accompanying rock kept in a certain volume. The main component of mine gases 
here is methane. With regards to the transfer of the methane during geological 
proces, it is possible to make just a rough estimation of the primary content of 
methane in the coal seams of the given coal basin. 

The measurements content of methane according this disertation were 
performed depending on the depth in mine waters and atmospheric pressure in the 
water pits. They were carried out in Jeremenko water pit and Sophia water pit in 
Ostrava-Karvina district. The achieved results are presented in tables and graphs. 
 

 
Key words: mine gases, methane, Ostrava-Karvina district, barometric pressure, 
rock 
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1 Úvod 
 

Problematika metanu patří k nejzávažnějším otázkám řešeným ve spojitosti 

s hornickou činností, a to z hlediska bezpečnostního, ekonomického a ekologického. 

Přestože existuje mnoho informací o chování metanu jako důlního plynu, je nutné se 

problematikou metanu i nadále zabývat.  
Pro získání většího množství nových informací je možné v současnosti použít 

i vyspělejší technologické procesy a metody. Volbou vhodné metody mohou být 

sledovány kontinuální změny koncentrací metanu v důlním prostředí v závislosti na 

vnějších podmínkách. Množství zaznamenaných dat umožní analyzovat situaci 

související s koncentrací metanu a aktuálně reagovat na okamžitý daný stav.  
Pro naplnění vědeckého přínosu disertace ve smyslu výše uvedených 

skutečností byl stanoven základní cíl disertace - ověření obsahu metanu v důlních 

vodách ostravské dílčí pánve a zároveň ověření chování metanu v daných 

souvislostech v závislosti na vnějších podmínkách.  
K dosažení základního cíle byly stanoveny dílčí cíle disertace: 

- shrnout základní vlastností metanu ve vztahu voda-hornina-plyn,  
- shrnout současný stav zatopených dílčích pánví OKR, 
- ověřit obsah metanu v důlních vodách zatopených dílčích pánví OKR, 
- ověřit výstup metanu z hladiny důlních vod zatopených dílčích pánví OKR, 
- shrnout a vyhodnotit výsledky provedených měření se zohledněním vlivu 

vnějších podmínek. 
 
V rámci stanovených cílů je v disertační práci řešena problematika sledování 

chování a vlastností metanu v systému voda – hornina – plyn v reálných podmínkách 

zatopené ostravské a petřvaldské dílčí pánve OKR.  
V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny vstupní údaje o hydrogeologii a stavu 

zatopených dílčích pánví a rovněž o rozborech a postupů odebírání vzorků  
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důlních vod s cílem ověřit obsah metanu, o vytvoření metody pro kontinuální měření 

uvolňování metanu z hladiny důlní vody v Jámě Jeremenko, a také v Jámě Žofie v 

OKR a následné vyhodnocení shromážděných dat. 
Stanovené cíle disertace byly řešeny s podporou dvou výzkumných projektů, a to 

s podporou výzkumného projektu Studentské grantové soutěže – Specifický výzkum 
„Zjišťování rizik, která úzce souvisí s ukončením hlubinné těžby s ohledem na obsah 
metanu v důlních vodách“ číslo projektu SP2015/74, interní číslo projektu 23857 
a s podporou výzkumného projektu Ministerstva školství „ED2.1.00/03.0082 - Institut 
čistých technologií těžby a užití energetických surovin“.  

Do konce akademického roku 2015-2016 byla disertace vedena prof. Ing. 
Pavlem Prokopem, CSc., od akademického roku 2016-2017 byla disertace 
přepracována pod vedením prof. Ing. Aloise Adamuse, Ph.D.  
 

2 Základní vlastností metanu ve vztahu voda-hornina-
plyn 

 
Metan je jeden z nejdůležitějších plynů, vyskytujících se v přírodě [1].  Z  

pohledu klimatického je řazen ke skleníkovým plynům a z  hlediska ekonomického je 

metan významným zdrojem energie [2].   
Hlavní složkou zemního plynu je právě zmiňovaný metan. Metan má velmi 

jednoduchou strukturu molekuly, je to hořlavý plynný uhlovodík. Metan, který se 

vyskytuje přirozeně, je organická sloučenina, bez barvy, zápachu a chuti. Dalšími 

zdroji jsou důlní plyny v uhelných slojích, případně naleziště ropy, zemního a 

břidličného plynu, bahenní plyn a anaerobní prostředí s rozkládající se organickou 
hmotou. Vyskytují se především na skládkách odpadů, bažinách a rašeliništích.  
Vysoké koncentrace metanu v prostředí vedou k vytvoření atmosféry s nedostatkem 
kyslíku nebo ke vzniku požárů a k explozím. Metan se řadí k výbušným a dusivým 

plynům. Při hoření metanu mohou být uvolňovány toxické plyny [3].   
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Z výše  uvedeného vyplývá, že migrace metanu pod zemským povrchem a 
jeho nekontrolovaný výstup na povrch představuje nebezpečí. Přítomnost metanu 
nemusí ovšem vypovídat o velkém ložisku [3]. S metanem se společně vyskytují 

propan a etan. Do atmosféry metan vystupuje přirozeně z trhlin v horninovém 

prostředí, také z vrtů a vodních těles. Uložení a přesun metanu je ovlivněno 

regionální geologickou strukturou, také permeabilitou a porositou prostředí, kde je 

zadržován [3].   
Jelikož je metan lehčí než vzduch, migruje vertikálně. V případě tlakového 

gradientu se však může pohybovat do míst s nižším tlakem i ve směru jiném, než 

vertikálním. Zdrojem úniku metanu mohou být skládky, plynové vrty, podzemní 

uhelné doly a mokřady [3]. 
Závažnější je výskyt metanu v opuštěných dolech, kde dochází ke kumulaci 

metanu, což představuje problém. V případě aktivních dolů probíhá monitoring a 
odvětrávání průběžně [4]. 

V uhelném ložisku je obsažen metan přímo a je vázán na vznik plynu 

v průběhu prouhelňovacího procesu a na geologickou historii ložiska [5]. 
V tzv. fázi diagenese dochází již k procesu tvorby uhlí, a to při prvotním 

rozkladu organických zbytků. V tomto stadiu byl utvářen petrografický typ uhlí. 

V následující fázi epigenese, která proběhla v malých hloubkách tj. 1 km-2 km, tím 

došlo ke zpevnění uhelné hmoty. Při těchto procesech nastala dehydratace 

způsobena ztrátou vody. Přemístěním a cirkulací vodných roztoků solí vznikly 

v horninových sedimentech druhotné popeloviny. Tato fáze měla rozhodující 
důležitost pro vznik pevných, kapalných a plynných kaustobiolitů. 

Metan jako produkt prouhelnění je ve sloji vázán jedním ze tří následujících 

způsobů: 
 jako volný plyn existující mezi trhlinami a póry, 
 jako absorbované molekuly na povrchu mikropórů, 
 jako plyn rozpuštěný ve vodě. 
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90 % metanu je zadržováno druhým, výše uvedeným způsobem. Všeobecně platí, že 

při prouhelnění vznikne 90 m3 až 150 m3 metanu na jednu tunu uhlí.  
 
Sorbovaného množství je však mnohem méně, a to 2,5 m3.t-1 až 40 m3.t-1. Uhlí 

vzniklo většinou z rostlinných zbytků bohatých na kyslík. Největší množství metanu 

vzniká u černého uhlí, a to s nízkým až středním obsahem prchavých látek [6].       
 

2.1 Fyzikálně chemické vlastnosti metanu 
 
 Metan je prvním členem homologické řady nasycených uhlovodíků a jeho 

chemická značka je CH4. Metan má velmi jednoduchou strukturu molekuly, jak je 

vidět na obrázku č. 1 je složen z jednoho uhlíku a čtyř vodíků:  

 
Obrázek č.1 -  Molekula metanu 

Hustota metanu za normálních podmínek je 0,716 8 kg.m-3.  Molární hmotnost 

metanu je 16,03 kg.kmol-1. Poměrná hmotnost metanu ke vzduchu je 0,554, tudíž se 

hromadí pod stropem důlních děl, v dutinách, dovrchních dílech a výlomech.  
 Metan se slučuje výhradně s halovými prvky. Samotný metan není jedovatý, 

pouze vytlačuje obsah kyslíku ve vzduchu. V ovzduší, které je obohaceno vyšší 

koncentrací metanu, upadá člověk velmi rychle do bezvědomí, neboť pokles 

koncentrace kyslíku je obvykle neočekávaný. Potíže s dýcháním nastávají přibližně 
při 28,5% CH4, kdy samotný obsah kyslíku klesne na asi 15%. Vážnější potíže při 

dýchání se dostaví, když obsah CH4 dosáhne cca 38%, protože obsah kyslíku pak 

klesne na 13%. 
 Metan je plyn hořlavý, přičemž jeho výhřevnost na 1 m3 je 35,8.103 KJ. Hoří 

namodralým plamenem a smísen se vzduchem v rozmezí přibližně od 5 do 15 % 

vybuchuje. Nejvýbušnější je směs 9,5%. 
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2.1.1 Vybrané fyzikální hodnoty metanu 
 

Základními veličinami charakterizující metan jsou molární hmotnost M, která 
vyjadřuje hmotnost 1 molu dané chemicky stejnorodé látky. Molární hmotnost 
metanu CH4 = 16,03 kg.mol-1. Měrná plynová konstanta r vyjadřuje absolutní práci, 

která vzniká expanzí 1 kg plynu za stálého tlaku při změně teploty o 1 K a lze ji 
odvodit z univerzální plynové konstanty Rm = 8 314 J.mol-1.K-1. Měrná plynová 

konstanta metanu při normálním tlaku 101 325 Pa je 518,8 J.kg-1.K-1. K vybraným 

fyzikálním hodnotám metanu lze dále uvést z literatury [8] a [9]: 
 

- teplota tání      -182,6  oC 
- měrné skupenské teplo tání     58,6   kJ.kg-1  
- teplota varu      -161,6  oC 
- měrné skupenské teplo varu     548,0   kJ.kg-1 
- objemová hmotnost kapalné fáze      415,0   kg.m-3 
- kritická teplota        -82,5   oC 
- kritický tlak       4629,0  kPa 
- zápalná teplota        645,0   oC 
- spalné teplo            55,56   MJ.kg-1 
- výhřevnost            50,08   MJ.kg-1 
- měrné teplo při stálém tlaku, 20 oC    1563,3  kJ.m-3.K-1  
- měrné teplo při stálém tlaku, 20 oC     2202,1  kJ.kg-1.K-1 
- Poissonova konstanta            1,32  - 
- entalpie při 20 oC     31270,0  kJ.m-3   
- kinetická viskozita při 20 oC . 10-6   16,5500  m2.s-1 
- dynamická viskozita při 20 oC . 10-6  11,0387  Ns.m-2 
- tepelná vodivost při 20 oC . 10-3     0,23     m2.s-1 
- součinitel rozpínavosti při 0-100 oC . 10-6  3679  K-1 
 
 
 
 
 
 



Ing. Veronika Zedek: Chování a vlastnosti metanu v systému voda-hornina-plyn v reálných 

podmínkách zatopené dílčí pánve OKR 

2018 17 

2.2 Metan ve vodním prostředí  
 

Metan, který je rozpuštěný ve vodě, není explosivní. Při standardních 

podmínkách je rozpustnost metanu ve vodě 28 mg.dm-3 - 30 mg.dm-3 [10].  
Nereaguje s minerály v podzemní vodě, neovlivňuje barvu, chuť ani zápach vody. 

Metan se vyskytuje ve vodách v poměrně stabilní molekulové formě. Pokud se voda, 

která obsahuje metan, dostane do styku s atmosférou, tak dojde k rychlému uvolnění 

molekul metanu do atmosféry. Ovšem pokud k úniku dojde v uzavřeném prostředí 

s nedostatečnou ventilací, tak může dojít ke vznícení metanu či k explozi. 
V legislativě není regulována koncentrace metanu ve vodách. Z technických důvodů 

je doporučeno koncentraci metanu řešit, když je vyšší než 10 mg.dm-3 právě 

z důvodu možného vzniku anoxického prostředí případně exploze v uzavřených  
prostorech [11].  

Metan se běžně vyskytuje v podzemních vodách. Majoritní podíl metanu 

v podzemní vodě pochází ze dvou zdrojů [2]. 
 Biogenní metan vzniká bakteriálním rozkladem organické hmoty tj. 

dekarboxylací acetátu nebo redukcí CO2 v anaerobním prostředí 

podzemních vod. Metanogenní baktérie odolávají teplotám až do 

100 °C, jejich optimální teplota je 40 °C - 45 °C [11]. 
 Thermogenní metan vzniká termickým rozkladem organické hmoty 

v hloubkách pod vysokým tlakem, poté se vyskytuje v místech a v okolí 

nalezišť uhlí, ropy a zemního plynu [11]. 
V povrchových vodách je metan převážně biochemického původu, vzniká 

anaerobními pochody za účasti baktérií v sedimentech vodních těles, odkud 
difunduje do kapalné fáze [12]. 

Vznik plynných uhlovodíků, včetně metanu, je závislý na koncentraci 

organické hmoty v sedimentárních horninách. Je-li organický materiál koncentrován 

v souvislých vrstvách, tak dochází k jeho postupné metamorfóze tzv. karbonifikaci , a 

to v závislosti na narůstání sedimentárního pokryvu, tj. tlaku a teploty, resp. stáří 

sedimentů.  
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V první fázi odpovídajícímu vzniku hnědého a černého uhlí vzniká hlavně 

metan a oxid uhličitý. Ve fázi druhé, při metamorfóze černého uhlí v antracit až 

v grafit vznikají hlavně metan a jeho homology tj. etan a propan. Následující migrací 

vznikajících plynů vznikají plynová a plynokondenzátová ložiska v jejich okolí, jako je 

tomu podobně v okolí naftových ložisek. Dochází tím k laterální a vertikální migraci 

vzniklých plynů okrajovými vodami a po tektonických poruchách nadloží. Tato 

migrace se projevuje zvýšenými koncentracemi plynů v podzemních vodách, 
případně i v půdním vzduchu. V neporušených sedimentárních oblastech se plynové 

anomálie objevují nejčastěji v hloubkách přibližně 100 m až 150 m. Anomálie se však 

mohou objevovat i v hloubkách 5 m až 25 m. 
Varující jsou koncentrace rozpuštěného metanu v rozmezí 10 mg.dm-3- 

 28 mg.dm-3. Koncentrace metanu nižší než 10 mg.dm-3 nevyžaduje žádnou 

okamžitou aktivitu. Ovšem pravidelný monitoring je doporučován. Je-li hmotnostní 

koncentrace rozpuštěného metanu vyšší než 28 mg.dm-3, vyžaduje daný stav účinný 

zásah, neboť může dojít k uvolnění množství metanu do ovzduší. Také 

s takovou koncentrací může vést ke vznícení a k explozi, a to především 

v uzavřených prostorech.  
Rozpustnost plynů ve vodě je ovlivněna teplotou a tlakem prostředí. Závislost 

na tlaku je uvedena v tabulce č. 1.  Dále je také rozpustnost plynů ovlivněna salinitou 
vody. Je známo, že rozpustnost plynů klesá s rostoucí teplotou. V případě metanu 

rozpustnost ve vodě klesá.  Např. při teplotě 80 °C je rozpustnost metanu přibližně 

poloviční ve srovnání s rozpustností při 25 °C [13]. 
 

Tlak 
[atm/kPa] 1/101,325 20/2026,50 40/4053,00 60/6079,50 80/8106,00 100/10132,50 
Rozpustnost 
[mg.dm-3] 21,5 429 859 1288 1717 2147 

 
Tabulka č.1 - Změna rozpustnosti metanu ve vodě v závislosti na tlaku, při teplotě 25°C, [13]  
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2.2.1 Rozpustnost metanu v kapalinách 
  Rozpustnost metanu a ostatních plynů v kapalině je vyjádřena Ostwaldovým 

součinitelem α. Ten určuje objem plynu absorbovaný jednotkovým objemem 

kapaliny. Tím také představuje nasycený roztok plynu v kapalině za dané teploty 
a daného tlaku. Součinitel α je vyjádřen vztahem α = v/V, kde v představuje objem 

plynu za dané teploty a daného tlaku a V představuje objem kapaliny za identických  
podmínek. V následující tabulce je uvedena rozpustnost metanu α při tlaku 101,325 

kPa a teplotách  0 °C, 10 °C, 20 °C [14]. 
 
 

Plyn Rozpustnost α ve vodě při teplotě t 
0 °C 10 °C 20 °C 

metan 0,0556 0,0418 0,0331 
 

Tabulka č.2 - Rozpustnost metanu ve vodě v závislosti na teplotě, [14] 
   

2.3 Komunikace metanu v horninovém masívu 
 

Geostatický tlak v horninovém masívu je rovnovážný, pokud nedojde k zásahu 

lidským faktorem, který tuto rovnováhu geostatického tlaku naruší. Rovnovážný 

geostatický tlak je v největší míře narušen hornickou činností, při dobývání v masivu, 

čímž dochází k deformačním procesům tohoto masívu. Deformační proces mění 

geostatický tlak, čímž vzniká rozdílné rozložení napětí u nově vzniklých důlních děl, 

realizovaných lidskou činností [2].  
V návaznosti na zásah do rovnovážného systému geostatického tlaku 

působícího v dotčeném horninovém masívu také rozdílně působí tlakové síly na 

okolní horninu. Tyto tlakové síly nazýváme důlní tlaky [3]. 
Důlní tlaky vyvolávají deformaci horniny, rozmělňování horniny, která působí 

na vyztužené i nevyztužené části díla, směrem do důlního díla. 
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Oblasti dotčené deformační činností v návaznosti na změnu geostatického 

tlaku a působením důlních tlaků jsou nazývány [6] a [10]: 
 oblast sníženého napětí,  
 oblast prostá napětí nebo i tlaková oblast, 
 oblast hlavních deformací. 

Takto narušené oblasti jsou zdrojem pro uvolňování slojových plynů. Zároveň 

také napomáhají šíření těchto slojových plynů, a to jak horizontálním, tak vertikálním 

směrem [2,3]. 
V nadloží a podloží porubů se vytváří největší tlaková oblast. Naproti tomu 

nejmenší tlaková oblast je vytvářena v okolí vrtů.  
 Tlakové stavy a jeho změny byly vyvolány hornickou činností při dobývání slojí 

v produktivním karbonském souvrství. Vznikala indukovaná napětí a v případech 

nepříznivých změn a kumulací těchto napětí se vytvářela seismická energie. 

Docházelo přitom k drcení uhelné substance a tím i k uvolňování plynů. Plošný 

výstup důlních plynů na povrch je ovlivněn rovněž způsobem dobývání [10]. 
Pro zpřístupnění uhelných zásob a průzkum v sedimentárním ložisku 

kamenného uhlí, bylo nutné vyhloubení svislé anebo šikmé šachtice a také jámy. 

Respektive vyražení horizontální štoly  jako součástí průzkumu, případně založení 

průzkumných vrtů. Veškerá tato důlní díla ústící na povrch a zásahy do horninového 

masívu tvoří umělé komunikace pro migraci důlních plynů k povrchu [10]. 
V souvislosti s uzavřením dolů dochází v závislosti na časovém faktoru 

k podstatným změnám ovzduší v uzavřených stařinách. Uzavřené prostory dolů už 
nejsou ovětrávány a také nejsou degazovány. Jednotlivé plyny, buď uvolňované 

z horninového masivu, anebo vznikající při provozu dolu, nejsou rozřeďovány na 

povolené koncentrace. Uvnitř ve stařinném ovzduší je kyslík nejen spotřebováván 

oxidací uhelné hmoty, dřeva, kovu aj., ale také vytěsňován plyny uvolněnými v dole. 
V tomto stařinném ovzduší poté postupně narůstá zejména podíl CH4, CO2 a vodních 

par H2O a klesá podíl O2 [11]. 
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 Z dýchatelné fáze stařinné ovzduší pozvolně přechází do fáze nedýchatelné. 
V tzv. přechodové etapě může ve stařinách dojít dokonce k vytvoření výbušných 

směsí plynů [7].  
V uzavřené části či při uzavření celého dolu je stařinné ovzduší většinou 

po měsících (dokonce i letech) uzavření charakterizováno minimálním objemem 

kyslíku, blížícím se dokonce k nule a zvýšeným obsahem metanu až na 80 %. Obsah 
oxidu uhličitého dosahuje 20 % [7].  

Také nutné zmínit  vysokou relativní vlhkost, která může dosáhnout až 100 %. 
Rovněž narůstá teplota ovzduší ve stařinách a pomalu dosáhne teploty hornin 
navýšené o teplotu vznikající při oxidačních reakcích. 

Veškerý souhrn podmínek, které mají podstatný vliv na plynodajnost a na 
uvolňování důlních plynů, a také na jejich výstup na samotný povrch, je možné 
rozčlenit na přírodní podmínky a technickoprovozní podmínky. Ve druhé skupině jsou 

obsaženy faktory související jednoznačně s hornickou činností a jejím technickým, 

příp. organizačním řešením.  
Mezi přírodní faktory je možno zařadit hlavně [10] a [11] a [17]: 

 stupeň prouhelnění uhelné sloje, který je dán obsahem prchavé 

hořlaviny v uhelné hmotě, 
 geodetická a stratigrafická hloubka uložení dané sloje v konkrétní 

oblasti pánve,  
 plynodajnost sloje narůstající s její mocností, což je dáno rostoucím 

objemem uhelné substance, 
 mocnost uhelné sloje,  
 hloubka uložení uhelné sloje, 
 úklon uhelné sloje, 
 druh a četnost tektonických pásem, 
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 u šikmě a strmě uložených slojí v jedné a téže sloji existuje trend 

zmenšování objemu prchavé hořlaviny s růstem geodetické hloubky, 
 tlak plynů ve slojích, 
 plynopropustnost neporušené horninové vrstvy. 

 
Metan je nebezpečný i na povrchu, jelikož se může hromadit jako vystupující 

plyn u opuštěných dolů. Uniká také z degazačního potrubí eventuálně z rozvodu 
zemního plynu.  
 

Metan se uvolňuje do důlního ovzduší [6]: 
 

 z trhlin a dutin, kde bývá i stlačený - fukače, 
 výstupem ze stařin nebo nedokonale utěsněných starých důlních děl, zejména 

při náhlém poklesu barometrického tlaku, 
 náhle výrony, které jsou mnohdy spojeny s vyvržením drobné uhelné drti nebo 

rozdrcené horniny - průtrže, často společně s CO2 nebo N2,  
 z uhelných slojí a rozpojovaného uhlí - pravidelnou exhalací. 

 
3 Současný stav zatopené ostravské dílčí pánve OKR 

 
Vlivem Vodní jámy Jeremenko (dále jen VJJ) je úroveň vody v likvidovaných 

dolech ostravské dílčí pánve (dále jen ODP) udržována přibližně na kótě -390 m. 
Zatopena jsou důlní díla pod touto kótou s předpokládaným objemem téměř 19 

milionů m3. Jakmile bude ukončena těžba v celém OKR, zůstane k úplnému zatopení 

ODP po kótu cca +200 m cca 31 milionů m3 důlních děl [20].  
Voda přitéká do likvidovaných dolů ze zvodněných kolektorů v nadloží 

karbonu, a to především z detritů a z kvartéru. Počáteční přítok přibližně z 300 l.s-1 
na současných cca (100-150) l.s-1 poklesl v důsledku upevnění karbonského 

horninového masívu. Metan, eventuálně oxid uhličitý, se vyděluje především z vody 
detritové. Životaschopnost posledního dolu v karvinské dílčí pánvi (KDP) zůstane 

jako výsledek působení VJJ zachován uvedený stav co do kóty hladiny vody [21].  
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Důl Paskov, který je zlikvidován, není hydraulicky spojen s žádným jiným 

dolem v OKR.  
Tento důl má svůj zbytkový přítok vody, kterým je zatápěn.  Rozsáhlost 

zbytkového přítoku je možno odhadnout na první jednotky l.s-1. Postup zatápění není 

sledován. 
Vodní jáma Jeremenko (VJJ) byla pozměněna a opatřena tak, aby sloužila 

k čerpání veškerých přítoků vod do likvidovaných dolů ODP, a to tím způsobem, aby 

hladina důlní vody byla v likvidovaných dolech udržována v rozmezí kót  –370,5 m p.m. 
až -389,5 m p.m., to znamená  cca 38 m až 58 m pod nejnižším propojením ostravské 

a petřvaldské dílčí pánve. Tím je vybudován retenční prostor o objemu cca  2 735 
000 m3, který má dvě základní funkce [22] a [23]: 

 možný odhadovaný silný přítok do dílčí pánve ve výši (80–180) l.s-1 , 
hodnota je podléhající především na síle infiltrace povrchových vod do 

stařin opuštěných dolů, v tomto prostoru až 176 dní s časovou retencí 
důlních vod, 

 z hlediska ochrany životního prostředí umožnit řízené vypouštění 

čerpaných důlních vod do povrchového toku řeky Ostravice tak, aby byly 

dodržovány povolené kvantitativní a kvalitativní limity. 
  

Celkový rozměr jednotlivých hladin důlních vod v rozdílných částech 
zatopených dolů korespondující s okamžitou úrovní hladiny ve VJJ v průběhu 

postupného zatápění nelze přesně určit. V jámách Jeremenko (VJJ), Heřmanice 

(HE-2), později nahrazeno Rychvald (V- RY5), Odra (OD-2) a Hlubina (HL-2) bylo 
možné pozorovat jedině systém a nástup hladiny důlní vody, jelikož to umožňovaly 

místní podmínky [22] a [23] a [24] a [29].  
V jámě Jeremenko jsou nainstalována 3 ponorná čerpadla pro čerpání důlní 

vody, všechna s vydatností průtoku 0,174 m3..s-1.  Chod čerpadel je možné jednotlivě 

kombinovat s tím, že dosažitelná maximální vydatnost průtoku je ve výši 0,47 m3..s-1. 
Čerpací sestava je uvedena na obrázku číslo 2. 
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Obrázek č.2 -  Čerpací sestava skládající se z čerpadla UPZ 180-440/10 s elektromotorem 
KLC PQ 160-605 firmy KSB Homburg (Německo) s celkovou výškou 8560 mm a šířkou 965 

mm 
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Schematický obrázek č. 3 názorně ukazuje, které části jsou zatopené na 
jednotné úrovni (např. -370 m p.m.) [12] a [18]. 

 
Obrázek č.3 -  Plošný rozsah zatopení ostravské dílčí pánve pro úroveň –370 m p.m., [19] 

3.1 Hydrogeologické a hydrologické aspekty  
Hydrogeologické a hydrologické aspekty mají schopnost v některých zvláště 

případných vzájemných vztazích výrazně ovlivnit uvolňování metanu a oxidu 

uhličitého do důlních prostor. Nicméně v podmínkách OKR to je zanedbatelné riziko 
[10] a [18].  

 
Působením hydrogeologických a hydrologických aspektů na výstup důlních 

plynů na povrch patří ve srovnání s ostatními aspekty k méně významným, a to 

i z hlediska bezpečnostního [10].                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Jestliže se jedná o aspekty hydrogeologické, mohou důlní plyny vystupovat 

z důlní vody do důlních prostor, a to v případě likvidace nebo částečného zatápění 

dolů. Jedná se přitom hlavně o metan případně o oxid uhličitý.  Dochází zároveň 

k vytlačování těchto důlních plynů na povrch. 
V OKR se nacházejí zvodněné systémy a  zdrojem přítoků vod do dolů jsou: 

vložky pískovců ve vyvýšeném úseku pelitů badenu, glacifluviální a fluviální kvartérní 
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sedimenty, bazální klastika badenu a vložky písků vespod karpatu, karbonské 

sedimenty. Uplatnění uvedených systémů jsou v jednotlivých dolech různé. 
 Intenzita prostupování plynů je členěna třemi nejdůležitějšími, níže 

uvedenými, vzájemně se ovlivňujícími faktory [22],  [23] a [35].  
 

3.1.1  Zvodněné kolektory a jejich poloha vůči důlním dílům 
 

V nadloží důlních děl, kdy je zvodněný kolektor s obsahem rozpuštěných nebo 

volných plynů situován ve srovnání s ostatními možnými případy lze tuto situaci 
označit jako nejnepříznivější. Vody buďto s rozpuštěnými plyny nebo s plyny volnými 

k přítoku  pronikají do důlních děl, a tím dochází jak k propustným rupturám, tak 

k propustné tektonice generované v horninovém masivu následkem hornické 

činnosti. 
Důsledně uplatňovaná pasivní ochrana důlních děl ukazuje, že ani souhrn 

znalostí, vůči těmto zvodněným kolektorům uplatňována formou vytváření 

orientačních bezpečnostních celíků (OBC) nebo ochranných celíků (OC) většinou 

nezabrání zcela případné migraci volných plynů, přítoku vody s rozpuštěnými plyny 

do důlních děl. 
 
Typickým příkladem je bazální klastika spodního bádenu, tzv. detritu. Silně 

napjatá zvodeň je hydrogeologická metastruktura, která obsahuje akumulované vody 

s objemem řádově v miliardách m3 s kolektorovým tlakem až 8 MPa v osových 

částech obou hlavních výmolů. 
Vody sodno-chloridového typu obsahují struktury rozpuštěného metanu 

s fázovým poměrem plynu k vodě přibližně v poměru 0,7:1.  
V důlních přítocích v odvodněných úsecích se může vyskytovat i volný metan. 

Typy těchto druhů vod, a to sodno – hydrokarbonátového typu, obsahují oxid uhličitý 

s fázovým poměrem plynu k vodě až 7:1. Při důsledném uplatnění výše zmiňované 

pasivní ochrany vytváří přítoky důlní vody z detritu v ostravské dílčí pánvi asi 50 % 
celkových přítoků, v petřvaldské a karvinské dílčí pánvi přes 80 % [22] a [23] a [24], 
[29] a [35]. 



Ing. Veronika Zedek: Chování a vlastnosti metanu v systému voda-hornina-plyn v reálných 

podmínkách zatopené dílčí pánve OKR 

2018 27 

3.1.2  Vlastnosti rozpuštěných plynů a zvodněných kolektorů 
 

Zvodněné kolektory s větší průtočností a zásobou vody nebo volných plynů či 

rozpuštěných plynů, mají více těchto plynů a mohou pronikat do důlních děl případně 
do stařin zlikvidovaných dolů [21] a [35] .  

Důležitým jevem je i tzv. tlak nasycení. Jedná se o tlak, při jehož razantním 

poklesu se začínají z vody vydělovat rozpuštěné plyny. Tlak nasycení má ten 

význam, že čím je menší vzhledem k tlaku vody ve zvodněném kolektoru (tzv. 
kolektorový tlak), tím více rozpuštěných plynů má schopnost dostat se s vodou do 
důlních děl. Jestliže poklesne kolektorový tlak vody pod tlak nasycení, dochází 
k vydělování plynů, rozpuštěných ve vodě ve zvodněném kolektoru. V možném 

okolním kolektoru se vytvářejí z rozpuštěných plynů volné plynové akumulace 

se schopností pronikání plynů do důlních děl. Rozpětí plynů, rozpuštěných ve vodě, 

jsou dána mineralizací, teplotou vody a zejména rozpustností plynů ve vodě. Také 

relací mezi kolektorovým tlakem a parciálním tlakem plynů [6], [21] a [35]. 
 
Vody s obsahem volných plynů či plynů rozpuštěných obsahují především 

hluboko uložené zvodněné kolektory, ovšem bez hydraulického kontaktu 

s povrchem. V případě, že by zvodněný kolektor hydraulicky kontaktoval s povrchem,  
tak poté tlak nasycení rozpuštěných plynů by byl stejný nebo blízký tlaku 

atmosférickému [10]. 
 
Důlní plyny, které vystupují na povrch, mají primární zdroj ve zvodněných 

kolektorech. Prakticky se to děje právě výlučně prostřednictvím důlních děl [10]. 
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3.1.3  Kvantita a kvalita hydraulického spojení důlních děl a také 

 zvodněných kolektorů 
 

Hydraulického spojení důlních děl s kolektory závisí na kvalitě volné plynové 

akumulace obsahující zvodně a vody s rozpuštěnými plyny, eventuálně i s objemem 

volných plynů, které pronikají do důlních děl [21] a [22]. 
Jestliže je v blízkosti provozována hornická činnost k těmto zvodněným 

kolektorům, tak tím více plynů a vody z nich proniká do důlních děl. Především to je 

dáno tím, že ruptury v horninovém masivu, vznikají důsledkem hornické činnosti. 
Nejčetnější a nejpropustnější v blízkém nadloží důlních děl jsou, především poruby 

dobývané na řízený zával [21], [24] a [35]. 
U činných dolů prakticky nenastávají potíže s výstupem důlních plynů 

uvolněných z přítoků vody nebo pronikajících do důlních děl z hromadění volných 

plynů v těchto kolektorech. Důlní plyny vycházejí na povrch řízeně, protože činné 

doly jsou větrány uměle v povolených koncentracích, přičemž na povrchu nepůsobí 

závažnější ekologické komplikace nebo komplikace bezpečnostní [27]. 
Jakmile dojde k likvidaci dolů je zastaveno větrání a přítok vody s důlními 

plyny pokračuje do důlních děl zejména z kolektorů. Kolektory jsou situovány 

v nadloží důlních děl, eventuálně pokračuje i pronikání plynů z volných akumulací ve 

zvodněných kolektorech. Současně pak pokračuje vydělování plynů rozpuštěných 

v zatápějící vodě [27] a [35]. 
Vody do důlních děl likvidovaných dolů mají vydatnost přítoků, a také mají 

tendenci samoredukční. Po ukončení hornické činnosti dochází k postupné 

konsolidaci horninového masivu v nadloží důlních děl.  Je to dáno tím, že 

k postupnému svírání ruptur, zprostředkujících přítok vody a tím i k redukci přítoků.  
Výstup důlních plynů na povrch je jedním z mechanizmů schopných 

způsobovat vytlačování důlní atmosféry, a to z důlních děl zatápějící vodou. Zmíněný 

mechanizmus může eventuálně vytlačovat na povrch i důlní plyny o stejné nebo větší 

hustotě než je vzduch [27] a [28]. 
V likvidovaných dolech současně pokračuje nad hladinou zatápějící vody 

vydělování metanu z uhelné hmoty. V podmínkách OKR výsledky měření ukazují, že 

množství takto uvolňovaného metanu je řádově vyšší, než jeho množství ze 

zatápějící vody [27]. 
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3.2 Ovlivňující faktory 
Zatápění ostravské dílčí pánve 

Tzv. oderský bazén a ostravský bazén jsou součástí Ostravské dílčí pánve, 

která je rozdělena na dvě části. Zatápění ostravské dílčí pánve probíhalo v tomto 
pořadí s ohledem na útlumu a likvidaci jednotlivých dolů. Viz. tabulka číslo 3, [21],  
[22] a [35]. 

 
Důl Jan Šverma 31. 12.1991 
Důl Ostrava 31. 12.1992 
Důl Heřmanice 30. 6.1993 
Důl Odra 30. 6.1994 

 
Tabulka č. 3 – Časový plán zatápění 

 
Oderský bazén 

Oderský bazén byl tvořen Dolem Jan Šverma. Ten se skládal ze dvou závodů, 

a to Svinov a Mariánské Hory. Jejich nejhlubší propojení bylo z kóty -632,8 m p.m. 
(Svinov) na kótu -643,9 m p.m. Od těchto úrovní byly oba závody propojeny mnoha 

důlními díly. V okamžiku, kdy zatápění dolu překročilo spojnici těchto kót, se důl 

zatápěl jako spojená nádoba. Propojení se projevilo i na změně chemismu důlních 

vod. Postup zatápění byl rozdělen na dvě fáze. První část spočívala v likvidaci Dolu 

Odra a druhá po jeho likvidaci, [21],  [22] a [35]. 
 V první fázi zatápění Dolu Šverma (do kóty -566 m p.m.) byly veškeré přítoky 

důlních vod převedeny čerpáním do Dolu Odra. Hladina vody byla udržována na kótě 

-566 m p.m. až do doby útlumu Dolu Odra. Zatápění z kóty -634 m p.m. na kótu -566 
m p.m. představovalo zatopení cca 1 340 000 m3 volných prostor. Celá první fáze 

zatápění trvala cca 340 dnů, [21],  [22] a [35]. 
Důl Odra byl tvořen areály Koblov, Hrušov a Přívoz. Zatápění bylo 

provozováno jako spojené nádoby od okamžiku, kdy hladina vody v obou provozech 

vystoupila na kótu - 650 m p.m. [21],  [22] a [35]. 



Ing. Veronika Zedek: Chování a vlastnosti metanu v systému voda-hornina-plyn v reálných 

podmínkách zatopené dílčí pánve OKR 

2018 30 

Hydraulické propojení mezi dolem Šverma a Odra je na kótě -554 m p.m. Od 
této kóty se oba doly zatápěly jako spojené nádoby. Z toho plyne, že po zastavení 

čerpání vody v Dole Odra a vystoupání hladiny v Dole Šverma na kótu -554 m p.m. 
se začaly volné prostory v Dole Odra plnit přítoky do obou dolů. Volné prostory v 

Dole Šverma mezi kótami -566 m a -554 m p.m. činily asi 124 000 m3. K zatopení 

došlo cca za 19 dnů. K  vyrovnání hladin mezi těmito doly došlo přibližně za 42 dnů. 
[21],  [22] a [35]. 

Komunikace mezi Dolem Ostrava a Dolem Šverma byla na kótě -424 m p.m., 
chodbou z Dolu Šverma na závod Hlubina. V roce 1964 došlo k probití chodby č. 227 

ve sloji Olga na 7. patře Dolu Šverma do chodby č. 4441 závodu Hlubina Dolu 
Ostrava. Úroveň propojení je mezi kótami -424 m (Šverma) a -460 m (Hlubina). 
Spojení Dolu Odra s Dolem Ostrava bylo vedeno přes stařinná důlní díla (bývalý Důl 

Šalamoun) v rozmezí kót -400 m až -600 m p.m. V rozmezí kót -300 m až -400 m 
p.m. bylo spojení řešeno přes stařiny ze závodu P. Bezruč. Schéma propojení 

oderského a ostravského bazénu je uvedeno na obrázku číslo 4, [21], [22], [23] a 
[35]. 
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Obrázek č. 4 - Schematické znázornění propojení oderského a ostravského bazénu [21] 

 
Ostravský bazén  

Ostravský bazén byl tvořen Dolem Heřmanice a Dolem Ostrava. Důl 

Heřmanice se prakticky ihned od přerušení čerpání zatápěl jako spojené nádoby. 

Nejnižší propojení dolu Heřmanice s dolem Ostrava byl přes závod Bezruč z 13. 

patra (kóta -603 m p.m.) spojovacím překopem na 5. patro Dolu Heřmanice (kóta -
450 m p.m.). Po výstupu hladiny vody na kótu -450 m p.m. se začaly oba doly 

zatápět jako spojené nádoby. Hladina vody v Dole Heřmanice dosáhla této kóty za 

182 dnů od začátku zatápění. Další významné spojení mezi závodem Bezruč a 

Dolem Heřmanice byl tzv. Stalinský kanál. Kóta "Stalinského kanálu" v Dole 

Heřmanice je -180 m p.m. (3.patro). Dále existovala mezi oběma doly řada 

stařinných spojení, [21], [22], [23] a [35]. 
Důl Ostrava reprezentuje ve srovnání s ostatními zájmovými doly nejsložitější 

hydraulický systém. Závod P. Bezruč fungoval jako samostatný hydraulický systém. 

Po dosažení kóty -595 m p.m. (tj. cca 1 800 000 m3, doba zatopení 647 dnů) 

docházelo k přetoku na závod Zárubek a přes něj na závod Hlubina (na kótě -775 m  
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p.m.) a na závod Jeremenko (na kótě cca -785 m p.m.). K propojení hladin mezi 

závody Zárubek, Hlubina a Jeremenko na kótě -775 m p.m. došlo cca za 90 dnů od 

začátku zatápění Dolu Ostrava. Závod Jeremenko je samostatným hydraulickým 

systémem po kótu -775 m p.m. Pak nastane hydraulický kontakt (doly Hlubina-
Zárubek-Bezruč) na úrovních výše uvedených kót. Oblast závodu Alexander lze z 

hydraulického hlediska považovat za součást závodu Jeremenko. Při zatápění Dolu 

Ostrava se choval celý důl po dostoupení hladiny na kótu -595 m p.m. jako spojená 

nádoba, [21], [22], [23] a [35]. 
K propojení hladin došlo za zhruba 520 dnů od začátku zatápění tohoto dolu, 

přičemž zhruba od 470. dne zatápění začal přetok vody ze soustavy Zárubek - 
Hlubina - Jeremenko na závod Bezruč, [21], [22], [23] a [35]. 

Souhrnně lze konstatovat, že doly ostravské dílčí pánve OKR tvoří jeden 

spojitý hydraulický systém. Při řešení problematiky jejich zatápění bylo nutné zjistit, 

zda tvoří otevřený nebo uzavřený systém vůči dolům východní části OKR (tj. Dolu 

Fučík a dolům karvinské dílčí pánve). Otevřenost nebo uzavřenost tohoto systému je 

dána případnou existencí a charakterem spojení dolů ostravské dílčí pánve s Dolem 

Fučík a Dolu Fučík s karvinskými doly. Z dostupné mapové dokumentace vyplývalo, 

že Důl Heřmanice, komunikoval zprostředkovaně přes bývalé Doly P.Cingr a Salma 

se stařinami bývalého závodu Hedvika a Ludvík (Důl Fučík). Nejhlubší kontakt Dolu 

Heřmanice s Dolem Fučík je na kótě -322 m p.m. V případě jeho překročení začne 
přetok vody z ostravské do petřvaldské dílčí pánve, [21], [22], [23] a [35]. 

Pro ochranu Dolu Fučík před přetokem vody ze zatopených dolů ostravské 

dílčí pánve byla vybudována čerpací stanice na Dole Ostrava, závod Jeremenko 

(tzv.vodní jáma Jeremenko - VJJ). Touto jámou se čerpá z jednoho místa veškeré 

množství vody potřebné k ochraně Dolu Fučík. Úplná izolace důlních děl 

v petřvaldské a karvinské dílčí pánvi, tj. zabráněním přetoků z ostravské dílčí pánve 

z hlediska hydrogeologických poměrů, nastává při udržování hladiny důlních vod 

v ostravské dílčí pánvi pod úrovni -371,5 m p.m. Stanovení této kóty vycházelo 

z analýzy všech starých důlních děl a dobývacích prací procházejících přes 

tektonickou strukturu michálkovické poruchy. Schéma situace propojení dolů 

ostravské dílčí pánve je uvedeno na obrázku číslo 5, [21], [22] a [23]. 
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Obrázek č. 5 - Schéma situace propojení dolů ostravské dílčí pánve [21] 

 
Po zastavení čerpání důlních vod na všech likvidovaných dolech v ostravské 

dílčí pánvi (30. 6. 1997) pokračovaly přítoky miocenních, kvartérních a povrchových 

vod do důlních prostor nadále se stejnou vydatností. To způsobilo postupné 

zaplavování ponechaných důlních děl a stařin. Vzestup hladin v jednotlivých 

dobývacích prostorech byl hodnocen jako nerovnoměrný, závislý na objemu volných 

prostor, vydatnosti přetoků, a dále na úrovni, na které vzdutá voda přetékala do níže 

položených prostor s nižší úrovní hladiny a na vydatnosti těchto přetoků, [21], [22], 
[23] a [35]. 

Nerovnoměrný průběh nástupu hladin v zatápěné oblasti byl způsoben 

především vertikálně velmi členitou bází dosahu báňských prací na jednotlivých 

dolech. Stoupáním úrovně hladiny důlních vod v zatopených dolech ostravské dílčí 

pánve klesala celková vydatnost přítoků miocenních vod z pokryvu i vydatnost 
přítoků ze zvodněného systému v karbonském masívu. Celkové přítoky v roce 1994 

činily 264 l.s-1 a poklesly na 170 l.s-1, což představuje dnešní stav. Je to důsledek 
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snížení hydraulického spádu a rovněž stabilizace masivu - uzavírání puklinového 

systému geostatickým tlakem, [21], [22], [23] a [35]. 
Přítoky do likvidovaných dolů v ostravské dílčí pánvi pocházejí jednak 

z mořských miocenních uloženin pokryvu či z hlubších úrovní karbonu a jeho podloží, 

jednak z mělkých podzemních vod kvartéru, případně z povrchových vod. Provozní 

vody, které tvořily v minulosti podstatnou část důlních vod, již neexistují, [21], [22], 
[23] a [35]. 

Nástupy hladin byly kontinuálně monitorovány ve čtyřech jamách (jáma Odra 

v Přívoze, Hlubina, Heřmanice, Jeremenko). Nástupy hladin na VJJ a Odra 2(OD2) 
jsou uvedeny na obrázku číslo 6, [21], [22], [23] a [35]. 

Rychlost zatápění důlních prostor byla ovlivněna povodněmi v roce 1997. 
Hladina povrchové vody byla cca 3 m nad ohlubní oderských jam (OD1 a OD2) a do 

podzemí vnikla povrchová voda v řádech milionů kubíků, [21], [22], [23] a [35]. 
Rychlost nástupu hladin na konci roku 1998 a v lednu 1999 činila cca 16 

cm/den až 33 cm/den, v roce 2000 průměrně 12 cm/den až 40 cm/den a v současné 

době činí cca 17 cm/den. Dne 1. 8. 2001 dosáhla hladina zatápění úrovně -390,8 m 
p.m., zároveň byl zahájen zkušební provoz čerpacího systému. Čerpaly se na povrch 

první vody ze zatopené ostravské dílčí pánve, [21], [22], [23] a [35]. 
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Obrázek č. 6 - Nástup hladiny při první fázi zatápění ODP [22] 
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Intenzita pronikání, resp. uvolňování metanu je ovlivněna následujícími 

faktory:  
Poloha zvodněných kolektorů vůči důlním dílům 
Zvodněný kolektor s obsahem volných nebo rozpuštěných plynů je situován 

v nadloží důlních děl. K pronikání volných plynů dochází jak po propustné tektonice, 

tak po propustných strukturách, generovaných v horninovém masivu v důsledku 

hornické činnosti, [21] a [23]. 
Pasivní ochrana důlních děl vůči těmto zvodněným kolektorům byla 

realizována vytvářením ochranných pilířů nebo orientačních bezpečnostních pilířů. 

Zpravidla však nezabrání zcela přítoku vody s rozpuštěnými plyny, případně i migraci 

volných plynů, do důlních děl [21] a [23]. 
Jako typický příklad mohou být uvedena bazální klastika spodního bádenu, 

tzv. detrit. Tato hydrogeologická megastruktura obsahuje silně napjatou zvodeň 

s objemem akumulované vody řádově v miliardách m3 s kolektorovým tlakem až 

8 MPa v osových částech obou hlavních výmolů a je vyvinuta mezi terciérem 

a produktivním karbonem. Vody sodno-chloridového typu této struktury obsahují 

rozpuštěný metan s fázovým poměrem plynu k vodě cca 0,7:1 případně i volný 

metan v okrajových, důlními přítoky odvodněných částech. Přes důslednou aplikaci 

výše zmíněné pasivní ochrany tvoří přítoky důlní vody z detritu v ostravské dílčí pánvi 

cca 50 % celkových přítoků, v petřvaldské a karvinské dílčí pánvi přes 80 %  [23]. 
Tlak nasycení 
Čím mají zvodněné kolektory s obsahem volných nebo rozpuštěných plynů 

větší průtočnost a zásobu vody nebo volných plynů, tím více těchto plynů může 

pronikat do důlních děl, tj. v našem případě do stařin zlikvidovaných dolů.  
Tlak nasycení je tlak, při jehož podkročení se začínají z vody vydělovat 

rozpuštěné plyny. Čím je tlak nasycení menší než tlak vody ve zvodněném kolektoru 

(kolektorový tlak), tím více rozpuštěných plynů se může dostat s vodou do důlních 

děl. Vody s obsahem rozpuštěných nebo volných plynů se vyskytují zejména 

v hluboko uložených zvodněných kolektorech bez hydraulického kontaktu 

s povrchem.  



Ing. Veronika Zedek: Chování a vlastnosti metanu v systému voda-hornina-plyn v reálných 

podmínkách zatopené dílčí pánve OKR 

2018 37 

Výstup důlních plynů, které mají primární zdroj v těchto zvodněných kolektorech, na 

povrch je realizován prakticky výlučně prostřednictvím důlních děl [21] a [23]. 
Kvalita a kvantita hydraulického spojení důlních děl a zvodněných kolektorů 
Čím blíže k těmto zvodněným kolektorům je provozována hornická činnost, 

tím více vody a plynů z nich proniká do důlních děl. Je to dáno zejména strukturou 

v horninovém masivu vznikající v důsledku hornické činnosti. Jsou nejčetnější 

a nejpropustnější v blízkém nadloží důlních děl, zejména porubů dobývaných na 

řízený zával [21] a [23]. 
Tyto situace prakticky u činných dolů nenastávají. Činné doly jsou uměle 

větrány. Důlní plyny řízeně vycházejí na povrch výdušnými důlními díly 

v koncentracích, které na povrchu nepůsobí bezpečnostní nebo závažnější 

ekologické komplikace. Po likvidaci dolů je zastaveno větrání a pokračuje přítok vody 

s důlními plyny do důlních děl zejména z kolektorů, situovaných v nadloží důlních 

děl, případně i pronikání plynů z volných akumulací ve zvodněných kolektorech. 

Pokračuje uvolňování plynů rozpuštěných v zatápějící vodě [25]. 
Intenzita přítoků vody do důlních děl likvidovaných dolů má samoredukční 

tendenci. Je to dáno tím, že po ukončení hornické činnosti dochází k postupné 

konsolidaci horninového masivu v nadloží důlních děl, k postupnému svírání ruptur 

zprostředkujících přítok vody a tím i k redukci přítoků. Redukuje se tedy i množství 

plynů vydělujících se z vody do důlních děl. K úplnému zastavení přítoků vody do 

likvidovaných dolů dojde v okamžiku, kdy se vyrovná hydrostatický tlak důlní vody 
s kolektorovými tlaky zvodněných kolektorů, které jsou zdroji přítoků [25]. 

Vytlačování důlní atmosféry z důlních děl zatápěných vodou může případně 

vytlačovat na povrch i důlní plyny o stejné nebo větší hustotě než vzduch [25]. 
Zároveň v likvidovaných dolech pokračuje nad hladinou zatápějící vody 

uvolňování metanu z uhelné hmoty. Výsledky měření v podmínkách OKR ukazují, že 

množství takto uvolněného metanu je řádově vyšší. Větší problém než uvolňování 

plynu z vody je vytlačování plynu zatápějící vodou. Vytlačování důlních plynů 

zatápějící vodou je však zcela překryto výstupem důlních plynů v důsledku variability 

atmosférického tlaku [25]. 
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3.2.1 Souvislost barometrického tlaku a koncentrace metanu 
Z dosavadních zkušeností, jak přímých tak i zprostředkovaných, zcela 

jednoznačně vyplývá, že dominantní vliv na směr i velikost tlakových spádů mezi 

povrchem a exploatovanými prostory v dolech mají absolutní hodnoty a dynamika 

poklesů resp. vzestupů barometrického tlaku. Určitý prokázaný, avšak výrazně menší 

podíl na ovlivnění intenzity výstupů směsí důlních plynů na povrch terénu, má 

tepelný spád mezi povrchem a podzemím. V letním období je jeho účinek menší než 

v zimě [18], [27] a [28]. 
Dynamika poklesů a vzestupu barometrického tlaku je podle Českého 

hydrometeorologického ústavu v Praze stanovena třemi kategoriemi: 
 slabý pokles → vzestup – tlak vzduchu se bude měnit maximálně o 1 

hPa za 3 hodiny, 
 nízký pokles → vzestup – tlak vzduchu se bude měnit v rozmezí od 1,1 

do 3 hPa za 3 hodiny, 
 silný pokles → vzestup - tlak vzduchu se bude měnit o více než 3 hPa 

za 3 hodiny [18], [27] a [28]. 
V časových obdobích, kdy tlakový spád směřuje z povrchu do podzemí, 

dochází k pronikání povrchové atmosféry i do půdního vzduchu, čímž se ředí v něm 

přítomná směs důlních plynů jak bezprostředně pod povrchem, tak ve větších 

hloubkách. Míra tohoto ředění půdního vzduchu závisí na velikosti a době trvání 

předmětných tlakových změn a plynopropustnosti zemin. V průběhu tohoto procesu 

klesají koncentrace CH4 a CO2 a zároveň narůstá koncentrace kyslíku (O2). Při 

následné změně tlakového spádu směrem k povrchu začne půdní vzduch prosakovat 

na povrch. Nejprve vystoupí na povrch nasátá atmosféra, následně zředěná směs 

důlních plynů z relativně větší hloubky, a pak následuje výstup neředěné směsi 

důlních plynů [18], [27] a [28]. 
Koncentrace CH4 i CO2 je zpočátku nulová, zatímco koncentrace O2 dosahuje 

i přesahuje hranici 20 %. Koncentrace CH4 i CO2 postupně narůstají a koncentrace 

O2 klesá až do stavu, kdy koncentrace předmětných plynů dosáhnou hodnot, jaké 

měly v původní atmosférou nezředěné směsi důlních plynů. Tuto skutečnost je 

nezbytné respektovat s tím, že následná měření, tzn. metanscreening i měření 

dynamiky výstupu důlních plynů, mohou být realizována až po dosažení a ustálení 
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koncentrací plynů na hodnoty naměřené před pronikáním O2 do podzemí [18], [27] a 
[28]. 

Z dlouhodobých praktických zkušeností vyplývá, že měřením koncentrací 

složek důlních plynů, včetně dynamiky výstupů důlních plynů, lze realizovat jen při 

hodnotách barometrického tlaku 1017 hPa a nižších. Při dosažení barometrického 

tlaku cca 1017 hPa dochází k vyrovnání hodnot barometrického tlaku s tlakem 
v podzemí, tzn. k přerušení výstupů důlních plynů na povrch. Po nárůstu 

barometrického tlaku na hodnoty vyšší než 1017 hPa začíná proudit atmosférický 

vzduch do podzemí a odběr vzorků, metanscreening i měření intenzity výstupů směsí 

důlních plynů lze obnovit až po poklesu barometrického tlaku pod hodnotu 1017 hPa 
[18], [27] a [28]. 

Měření dynamiky výstupů důlních plynů MDVP otevřenou komorou na povrch 
je ve srovnání s metanscreeningem omezeno navíc rychlostí větru. Při rychlosti větru 

do dvou metrů je rozptyl měření, provedený za stejných podmínek, menší než 5 %. 

Při rychlosti větru 2 m.s-1 až 4 m.s-1 dosahují odchylky měření řádově až 15 %. 

V důsledku těchto ověřených skutečností není vhodné realizovat předmětná měření 

při rychlostech větru větších než 4 m.s-1 bez zástěny (paravanu), který omezuje 

nepříznivý vliv větru [18], [27] a [28]. 
Z mnoha aspektů, ovlivňujících výstupy důlních plynů na povrch je vedle 

důlně-geologických podmínek nejpodstatnějším faktorem průběh a vývoj 

barometrického tlaku. Tyto změny však neovlivňují stejnou měrou všechny 

odplyňovací vrty, neboť na jejich reakcích se výrazně podílí i důlně-geologické 

poměry oblastí, v nichž jsou vrty situovány, tj. především plynopropustnost 

rozvolněného karbonského souvrství se všemi faktory tuto propustnost určujícími, 

četnost a kvalita komunikací v horizontálním i vertikálním směru, umožňujících 

dotace předmětného vrtu směsí plynů ze vzdálenějších oblastí nebo i z doposud 
činných dolů [18], [19], [27] a [28]. 

Jednotlivé doly v ODP, PDP i KDP jsou mezi sebou propojeny účelově 

vyraženými důlními díly, převážně překopy, jakož i stařinami exploatovaných slojí, 

tektonickými pásmy i dobýváním narušenými propustnými pásmy hornin. Tyto 

existující vzájemné kontakty uzavřených dolů usnadňují migraci směsí slojových 

i důlních plynů ve směru tlakového spádu z podzemí k povrchu [18], [19], [27] a [28]. 
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Volný metan vyplňuje všechny póry, vlasové trhliny a dutiny v uhlí nebo 

i sousedních horninách, do nichž unikl z uhlí a v nichž se shromažďoval pod tlakem 

jako v druhotném ložisku. Zejména pórovité horniny jako pískovce mohou obsahovat 

velká množství metanu [17], [18] a [19]. 
Množství metanu v dole nezávisí jen na množství uhlí a stupni jeho 

prouhelnění, nýbrž též na vlastnostech pokryvných vrstev. Tam, kde uhelné sloje 

vychází až na povrch, nebo tam, kde je přikryto horninami propustnými pro plyny, 

tam je uhlonosný útvar bez plynů, nebo je na plyny chudý. Je-li uhlonosný útvar 

naopak přikryt vrstvami pro plyny nepropustnými, nemohl metan uniknout a uhelné 

sloje i sousední pohoří jsou na metan bohaté. Toto je schematicky znázorněno na 

obrázku číslo 7. [17], [18] a [19]. 

 
Obrázek č. 7 - Schéma základních zdrojů vod, zatápějících důlní díla v ostravské dílčí pánvi 

[27] 
 

3.2.2 Metanscreening a měření otevřenou komorou 
V kapitole 3.2.1. jsem uvedla pojmy metansreening a měření otevřenou 

komorou. Zmiňuji se o těchto metodách v souvislosti s nebezpečím výskytu metanu v 

půdním vzduchu a jeho nekontrolovatelném výstupu na povrch, který vytváří 

nebezpečné a mimořádné situace [30], [31] a [32]. 
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Stručný přehled mimořádných situací 
Po  ukončení těžby v ODP a PDP došlo k mnoha mimořádným situacím 

z nichž některé uvádím: 
 Dne 2.5.1996 v 11:30 hod. výbuch v kanále u jámy Hugo (bývalé 

dřeviště Salma). Plyn unikal větrním kanálem z bývalé větrní jámy Hugo 

do suterénu bývalé budovy hlavních důlních ventilátorů. Při této explozi 

byl 1 pracovník usmrcen a dalších 9 zraněno, z toho 2 těžce. Tato jáma 

byla již dříve zasypána cca 30 m pod ohluběň a volný prostor jámového 

stvolu byl využíván jako odpadní jímka. Po mimořádné události byla 

budova kantýny stržena (narušení výbuchem), podpovrchový kanál 

zaplaven, volná část jámového stvolu dobetonována a na ohlubni 

vybudován nový ohlubňový poval [32]. 
 Na základě hlášení pracovníků DPB Paskov → pronikání metanu do 

přilehlých prostor v okolí bývalé jámy Šalamoun byl dne 4.5.1996 

v 11:00 hod. vyhlášen havarijní stav v podchodech Frýdlantských 

mostů. Havarijní stav byl ukončen dne 15.5.1996 v 15:00 hod. 

V průběhu zajišťovacích prací byla vyklizena prodejna drogerie, herna 

a bar a popílkem zaplavena kanalizace v okolí jámy [32]. 
 Dne 23.7.1996 ve 13:00 hod. byl zjištěn výstup důlních plynů do prostor 

bývalých protileteckých krytů (provozovna firmy Svoboda) a do 

přilehlého objektu firmy Stamos v blízkosti jámy Trojice III. V rámci 

likvidace tohoto stavu byly zaplaveny podpovrchové kanály a vyklizen 

objekt firmy Stamos [32]. 
 Dne 25.7.1996 v 7:30 hod. byl zjištěna zvýšená koncentrace důlních 

plynů u vchodu větracích světlíků protileteckých krytů na Bohumínské 

ulici. Tento stav byl řešen oplocením odfukových komínků 

a uzamčením vstupů do krytu [32]. 
 Dne 17.5. 1997 ve 13:45 hod. byla hlášena mimořádná událost na hřišti 

TJ Baník Ostrava propad části trávníku na hrací ploše (brankoviště) 

s následným výstupem důlních plynů. Pracovníci DPB Paskov, a. s. 

provedli průzkumný vrt o průměru 0,6 m a délce 3,5 m. Do vrtu byla 
spuštěna kamera RBZS Ostrava a následně zjištěny prostory bývalého 
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protileteckého krytu. Tyto prostory byly neprodleně zaplaveny 

cementopopílkovou směsí [32]. 
 Dne 7.11.1997 v 7:00 hod. byl pracovníky DPB Paskov, a. s. nahlášen 

výstup důlních plynů při atmogeochemickém průzkumu v prostorách 

před velkoskladem zeleniny na lokalitě bývalé koksovny Karolína. 

Průzkumné vrty o délce 1,1 až 3 m byly zlikvidovány a do objektu 

velkoskladu bylo instalováno čidlo pro měření metanu - CH4, které při 

překročení stanovené koncentrace vypíná elektrickou energii v celém 

objektu [32]. 
 Dne 8.3. 1998 v 11:50 hod. nahlášen výstup důlních plynů z propadu, 

který byl situován 29 m od jámy Jindřich. Z mapové dokumentace bylo 

zjištěno, že se jedná o vstup do starého důlního díla - Schodová jáma 

(Treppenschacht). Na ovětrání byl proveden průzkum a ústí štoly 

opatřeno odfukovým komínem o průměru 500 mm a oplocením. 

Definitivní zajištění bylo provedeno v roce 1998 [32]. 
 Dne 2.4.1998 v 15:15 hod. hlášeno zaplynování štolové části 

Hornického muzea v Petřkovicích. K odplynění předmětné oblasti bylo 

odvrtáno několik odplyňovacích vrtů a u budovy bývalé kotelny byl 
instalován ejektor → podtlak byl vytvářen ventilátorem APXE 500, [32]. 

 Dne 30.6.1998 ve 2:10 hod. hlášen výbuch metanu - CH4 v jámě 
Heřmanice III. K výbuchu došlo v době intertizace jámového stvolu → 

použito CO2 před započetím zásypu jámy. Při výbuchu byla 

devastována jámová budova, větrní kanál a budovy bývalých hlavních 

důlních ventilátorů [32]. 
 Dne 21.8.1998 ve 13:15 hod. došlo k zaplynování sklepních prostor 

v bývalé budově těžních strojů v blízkosti jámy Ida-1, tj. v areálu 

věznice Heřmanice. Tento stav byl odstraněn zaplavením 

podpovrchových kanálů, odkopáním rýhy do hloubky 3,5 m k oddělení 

jámy od suterénu budovy strojovny → později zaplavena popílkem. 

V ohlubňovém povahu byl do hloubky 50 m navrtán odplyňovací vrt 

[32]. 
 Dne 22.2.1999 v 10:45 hod. došlo k zaplynování kanalizace a 1 

kanceláře v budově OKD Dopravy v blízkosti jámy Josef. Mezi jámou 
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a budovou byla odkopána rýha → z části zaplavena popílkem a z části 

zasypána struskou. V budově bylo instalováno čidlo metanu - CH4 
s blokací přívodu elektrické energie [32]. 

 Dne 20.5.1995 v 19:20 hod. výbuch metanu v rodinném dvojdomku  
č. p. 3 v ulici Na vrchu v osadě Liščina. Při tomto výbuchu byla zraněna 

obyvatelka bytu. Z mapové dokumentace bylo zjištěno, že se v blízkosti 

obytného domu nacházela Kutací jáma č. 9 → hloubka 9 m. Následnou 

kontrolou celé oblasti byl zjištěn výstup metanu - CH4 z kanalizace 
v objektu řeznictví na ul. Na Liščině. U této budovy byla rovněž 

zaústěna jáma Kutací jáma č. 3. K odplynění dané oblasti bylo navrtáno 

28 odplyňovacích vrtů o hloubce od 28 m do 60 m. Obytný dům č. p. 3 

v ulici Na vrchu byl odstraněn [32]. 
 Dne 26.4.2001 došlo v lokalitě hřiště Slovan - Mateor k lokálnímu 

výstupu metanu - CH4 z okolníku plotu fotbalového hřiště. Byla 

naměřena blíže nespecifikovaná nebezpečná koncentrace metanu a na 

základě toho byly proměřeny i lokality starých jam v blízkosti. Událost 

byla pracovníky OKD nahlášena MŽP ČR. Od tohoto data provádí 

v oblasti tzv. metanscreening organizace OKD - DPB Paskov v rámci 

komerční smlouvy s MŽP ČR. Hodnoty CH4 se pohybovaly až do 

údajného maxima 76% lokalizace a koncentrace nebyly městu oficiálně 

předány. Organizací DPB Paskov bylo při půdním průzkumu dle jejich 

informací provedeno již přes 900 → vpichů [32]. 
 V září roku 2001 byla provedena další měření v parku a na parkovišti 

mateřské školy s maximem 75% CH4, a v parku východně od kostela 

s maximem 55% CH4. DPB Paskov a Důl Odra následně oznámily tyto 

skutečnosti na MŽP ČR, a to řediteli odboru geologie [32]. 
 Dne 18.11.2014 v 8:00 hod. výbuch metanu v budově celního úřadu 

v Paskově, při kterém bylo evakuováno 30 lidí, z toho se zranilo devět 

lidí. Výbuch zavinil únik důlního plynu metanu - CH4 z nedalekého 

potrubí. To vede jen nedaleko od místa exploze a odčerpává se jím 

metan z podzemí šachet, který se na povrchu využívá k vytápění. 

Společnost Green Gas DPB přiznala, že plyn pravděpodobně unikl 

z jejího potrubí. V budově, která patří přepravní společnosti AWT, byly 

kanceláře. Tato stanice těží metan z jam bývalého Dolu Paskov. 
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Paskovské jámy, které jsou jeho zdrojem, jsou umístěny v dostatečné 

vzdálenosti od místa exploze, zhruba 250 metrů. Potrubí bylo 

postaveno v roce 2008 a o rok později bylo zkolaudováno.  
 Výše uvedené staré jámy a tzv. "karbonské okno" představují v Orlové-Městě 

značné komplikace pro jakoukoli další stavební činnost v rámci revitalizace území.  
 Při provádění průzkumu v dubnu v roce 2002 s proměřením koncentrací CH4 
a CO2 v půdním vzduchu v historické oblasti města Orlová metodou atmogeochemie 

pracovníky DPB, a. s. byl zjištěn plošný výstup metanu s maximem na fotbalovém 

hřišti TJ Slovan s koncentrací 85,3 % severně od areálu v okolí ul. Komenského 

76,3%, dále na sever v lesoparku na dvou plochách 55,2% a 53,1%. Západně od 

areálu na Starém náměstí dosáhla naměřená koncentrace CH4 hodnoty 30,6% 
a jižně od areálu byly zjištěny zvýšené koncentrace až 16,5%, 9,3% a 6,1%. Součet 

ploch výstupu činí cca 4,9 ha, což je 16,1% plochy označené jako nebezpečné. 
Výstup metanu je doprovázen zvýšenými koncentracemi CO2 → v měřené ploše až 

14,5%  [30], [31] a [32]. 
 V rozmezí měsíců duben až červenec roku 2002 byly zjištěny výstupy CH4 do 
objektu polikliniky a květinářství na Starém náměstí, do kanalizačních řádů a do 

objektů pošty. Zvýšená koncentrace CH4 byla zjištěna v tomto období v několika 

případech při poklesech barometrického tlaku. V roce 2002 a následně také později 

byly k ochraně osídlení zřízeny odplyňovací vrty. Na nich se provádějí periodická 

měření. 
Metanscreening 

 Stanovení metanu → CH4 v půdním ovzduší → metansreening se provádí na 

základě plynometrické metody zvané atmogeochemie. Atmogeochemie znamená 

měření složek půdního ovzduší. Podstata metody je stanovení metanu v nasávaném 

půdním ovzduší, probíhá na základě infračervené detekce v případě přístroje GA94A 

a fotoionizace u přístroje ECOPROBE 3.0 [30], [31] a [32]. 
 Stanovení metanu v půdním ovzduší se provádí zejména v oblastech 

nebezpečných a ohrožených nekontrolovaným výstupem důlních plynů, a to pro 

lokalizaci, zjišťování rozsahu a intenzity výstupu metanu ze starých důlních děl. 

Metodu je možno rovněž aplikovat na monitorování stavu skládek, nebo zjišťování 

úniků z plynových rozvodů všech druhů [30], [31] a [32]. 
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 Měření provádí alespoň skupina tří pracovníků → operátor, vytloukač děr, nosič. 

Pracovníci vytvoří pravidelnou síť měřených bodů, většinou 10 x 10 m, tato síť je 

upřesňována pro konkrétní podmínky např. obcházení porostu, budov apod. 

Bouracím kladivem MAKITA HM 1400 se vytluče otvor o průměru 32 mm do hloubky 

1,1 m, ovšem v případě, že povrchy jsou betonové či živičné otvory se provrtají 

vrtačkou MAKITA HR 500, a to bez použití výplachu a zbytek se opět vytluče do 

konečné hloubky 1,1 m. Zobrazeno na obrázku číslo 8., 9., 10. a 11. [30], [31] a [32]. 
 
 

 
Obrázek č. 8 - Vytloukání díry [34] 
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Obrázek č. 9 - Vytahování vytloukací tyče[34] 
 
 

 
 

Obrázek č. 10 - Detail vytahovacího zařízení [34] 
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Obrázek č. 11 - Měření přístrojem ECOPROBE 3.0 [34] 
 
 

 Odběrná sonda je do odběrové díry vložena ihned po vytažení vytloukací tyčí 

a díře je utěsněna silonovým kuželem, který je součástí sondy. Měření je zahájeno 

vždy po 1 minutě od vložení sondy [30], [31] a [32]. 
 Získaná data z měřené lokality jsou převedena pomocí interface a příslušného 

programu do počítače. Následné zpracování výsledků do grafické podoby se provádí 

pomocí počítačového programu. Program se nazývá SURFER. Zobrazuje naměřené 

hodnoty koncentrací metanu v půdním vzduchu v souřadnicové síti, a tím vytváří 

izolinie koncentrací v měřené ploše. Toto slouží ke stanovení kategorizace území, 

což je vymezení ploch s největší pravděpodobností nekontrolovatelných výstupu 

plynů z uzavřených dolů:   
- území ohrožené, 
- území nebezpečné, 
- území bez nebezpečí. 

Měření otevřenou komorou 
 Řada jevů, zejména v oblasti plynodajnosti je ještě neznámá a připravuje se 

jejich výzkum například v oblastech, jak se bude chovat vrstva uhlí, která obsahuje 

sorbovaný plyn a zároveň je zatopená, nebo jaké jsou migrace plynů v suchých 

oblastech nasycených vodou [30], [31] a [32]. 
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 Pro kvalitativní a kvantitativní měření výstupů plynů z půdy nebyla v minulosti 

známá, spolehlivá a ozkoušená metoda pro měření průtoků vystupujících plynů na 

samotný povrch. Proto francouzský výzkumný ústav INERIS vyvíjel od roku 1992 

metody, které byly verifikovány právě pro tento druh měření. Jednou z těchto metod 

je akumulační komora schematicky znázorněna na obrázku číslo 12 a 13 [30], [31] 
a [32]. 
 Manipulace a obsluha měřící soustavy je jednoduchá. Pro provedení jednoho 

měření je celková doba v rozmezí 5 až 10 minut. Tudíž je možné provést velký počet 

měření v průběhu jednoho dne → podle konfigurace terénu od 40 do 60 bodů. 
 V závislosti na citlivosti analyzátoru použitého pro měření jsou stanovovány 

hodnoty průtoku. Měřený metan s citlivostí 1 ppm je možno měřit průtoky od  
0,1 cm3.min-1.m-2 do 4000 cm3.min-1.m-2 [30], [31] a [32]. 
 Pokud je možné měřit celkovou emisi z určitého území, provádí se měření 

v bodech umístěných v síti, která je čtvercová s krokem úměrným požadované 

přesnosti. Bodové měřené hodnoty jsou dále interpolovány a extrapolovány použitím 

speciálních metod pro stanovení celkového průtoku, mapy hodnot apod. [30], [31] 
a [32]. 
 Tato metoda a zařízení jsou chráněny Evropským patentem č. 96-05996 z roku 
1996.  
 Veškerá zařízení skládající se →  analyzátoru se zapisovačem, měřící komory, 
propojovacích hadic, a také agregátu pro výrobu elektrické energie je umístěno na 

terénním automobilu, čímž se zaručuje snadný příjezd i do méně přístupných či 

nepřístupných oblastí. Lem komory je obstarán ostrou hranou, která se zaboří do 

půdy a tak se zabrání výměně plynů s okolím. Z komory se ovzduší nasává 

čerpadlem, a to do analyzátoru a poté se vrací zpět do komory, aby nebyly ovlivněny 

podmínky výstupu plynů. Aby se složení analyzovaného plynu analýzou nezměnilo, 

je podmínkou. Samotná analýza plynu se provádí kontinuálně a její výsledky jsou 

řádně zapisovány. Průtok plynů na povrch se vyhodnotí ze strmosti křivky. 

Prováděné měření analýzou trvá v jednom bodě přibližně 1 minutu [30], [31] a [32]. 
 Prostředkem měření intenzity výstupů plynů na zemský povrch je stanovení 

objemového průtoku vystupujícího metanu na jednotku povrchu země. Principem 

měření je zjišťování průběhu nárůstu koncentrace metanu v akumulační komoře 

přikládané k povrchu zkoumaného území. Měrnou veličinou je objemový průtok 

metanu udávaný v jednotkách 1 cm3 vystupujícího plynu z plochy 1 m2 za 1 minutu. 
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To znamená, že 1 cm3. min-1. m-2. Neboť se jedná o metodu kvantitativní je pomocí 

ní měřen objemový průtok, nikoli koncentrace vystupujícího plynu → výstup 10 cm3 . 
min-1 . m-2 plynu z koncentrací metanu 10% je stejný jako 100 cm3 . min-1 . m-2 plynu 
s koncentrací metanu 1%. V obou případech se jedná o výstup metanu. 
 Eliminace nebezpečí a ohrožení neřízených výstupů důlních plynů z podzemí na 

povrch se stanoví přímým měřením: 
 množství vystupujícího metanu - CH4 na povrch → intenzity výstupu, 
 koncentrací metanu - CH4 v půdním vzduchu, 
 koncentrací metanu - CH4 v podzemních objektech, ve stavebních objektech, 

kanalizačních sítích, popřípadě sítích inženýrských. 
 Přímým měřením se stanoví rozsah a zjišťují místa, také intenzita neřízených 

výstupů důlních plynů [30], [31] a [32]. 

 
Obrázek č. 12 - Schéma akumulační komory [32] 
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Obrázek č. 13 - Akumulační komora [32] 

 

4 Zjišťování metanu v důlních vodách 
Problematika uvolňování metanu z důlních vod jsem řešila v mé disertační práci 

v rámci úkolu ve vodní jámě Jeremenko a částečně na Dole Žofie v Orlové. A to 
s podporou výzkumného projektu Studentské grantové soutěže – Specifický výzkum 

„Zjišťování rizik, která úzce souvisí s ukončením hlubinné těžby s ohledem na obsah 
metanu v důlních vodách“ číslo projektu SP2015/74, interní číslo projektu 23857 a 
s podporou výzkumného projektu Ministerstva školství „ED2.1.00/03.0082 - Institut 
čistých technologií těžby a užití energetických surovin“.  
4.1 Popis vodní Jámy Jeremenko a Žofie 

VJJ je tvořena komplexem jednotlivých stavebních a technologických 

povrchových a důlních technologických celků. Schematicky znázorněno na obrázku 

číslo 14 a 15.   
Pokud jde o důlní díla, je VJJ tvořena dvěma jámami, a to vtažnou Je-1 a 

výdušnou Je-3. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Obrázek č. 14 - Schéma čerpání důlních vod na lokalitě Jeremenko [33]        
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Obrázek č. 15 - Schéma čerpání důlních vod na lokalitě Žofie [33] 
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V Jámě J-1 jsou zavěšené čerpací agregáty. Jáma má pouze malé těžební zařízení 

pro opravy jámy, jsou zde uloženy signalizační kabely, potrubí nízkotlakého vzduchu 

a degazační potrubí. V úrovni 5. patra prochází jáma komorou pneumatického jeřábu 

DEMAG.  V hloubce 18 m pod úrovní 5. patra ústí do jámy přístupová chodba z 5. 
patra, která je zakončená závěsným roštem pro čtyři čerpací agregáty. Další rošt je 

umístěn v jámě pod čerpacími agregáty. Na 5. patře je situována pomocná rozvodna 

[33]. 
 

 
 

Obrázek č. 16-  Pohled na pomocnou rozvodnu v 5. patře 
 
Jáma J-3 je vybavena těžním zařízením pro dopravu materiálu na 

provozované 5. patro a malým těžním zařízením pro dopravu osob a opravy 

v jámovém stvolu. V jejím proniku s vodorovným důlním dílem na 5. patře je 

vybudováno náraziště. V profilu jámy jsou uložena čtyři výtlačná potrubí DN 300 pro 

čerpanou důlní vodu, potrubí nízkotlakého vzduchu, signalizační a silové kabely. 
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Pro čerpání důlní vody jsou používány ponorné čerpací agregáty, vyrobené 

firmou KSB Hamburg typu UPZ 180-440/10a s  kapacitou v rozmezí 300 až 

800 m3.hod-1 a s výtlačnou výškou 570 m až 740 m [33]. 
Hladina vody v jámě je udržována čerpáním na úrovních stanovených 

provozně manipulačním řádem. Měření polohy hladiny vody je kontinuální, čerpadla 

jsou uváděna do chodu automaticky v závislosti na poloze hladiny. 
 Žofie lokalita byla zvolena OKD, a. s. pro výstavbu vodní jámy v Petřvaldské 

dílčí pánvi, a to odštěpným závodem Důl Odra → současný státní podnik DIAMO, 
závod J. Fučíka, OKD, a. s. a odštěpný závod Odra. Využity jsou dvě jámy 

původního dolu Žofie, a to jáma výdušná a jáma úvodní k samotné realizaci. Obě 

jámy jsou propojeny v úrovni -43 m, 8.p. → -346 m a 9.p. → -465 m. Povrchová 

zařízení jsou adaptovaná pro potřeby vodní jámy, a to včetně technického zázemí 

odštěpného závodu Odra [33]. 
 Hlavním účelem a funkcí VJŽ je ochrana dolů karvinské dílčí pánve. Ochrana 

před přítokem vody z likvidovaných a zatápěných dolů Petřvaldské dílčí pánve. 

Řízené čerpání je řešeno tak, aby nemohlo dojít mezi těmito dílčími pánvemi 

k přetoku důlních vod. Provozování čerpacího systému VJŽ je spojeno s vypouštění 

důlních vod, tím pádem v provozním režimu musí být dodrženy požadavky na 

ochranu jakosti povrchových vod dle nařízení vlády České republiky č. 61/2003 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizací 

a citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, a požadavků rozhodnutí 

Krajského úřadu č.j. ŽPZ/15137/2006/Ded ze dne 31.05.2006. 
4.2 Postup odebírání vzorků důlních vod při hloubkovém experimentu 

Vzorky důlních vod byly odebírány ve výdušné jámě Jeremenko 1 a ve vtažné 

jámě Jeremenko 3 a Žofie. Při odebírání vzorků se postupovalo ve dvou fázích:  
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4.2.1 Postup odebírání vzorků v jednotlivých fázích: 
1. vodní čerpadla výdušné jámy byla v provozu 
Vzhledem k víření vody vlivem čerpadel ve VJJ bylo možné odebrat vzorky za 

chodu čerpadel pouze z hloubky 17 m. Z této hloubky byly odebrány vzorky dva. 
2. vodní čerpadla výdušné jámy nebyla v provozu 
Souběžně byly ve stejném čase odebírány srovnávací vzorky ve vtažné jámě 

Jeremnko 3, v níž nejsou umístěná čerpadla, a tudíž je voda stojatá a bez víření. 

Vzorky byly odebírány v pravidelných hloubkových intervalech po pěti metrech, a to 
v hloubkách 5m – 50 m hloubkovým vzorkovačem.  

Popis metody odebírání vzorků: 
Z místa průniku překopu do jámového stvolu (v úrovni 5. p.) je instalován 

svislý kovový žebřík, který je přístupný do hloubky 20m  (úroveň výstupní plošiny).  

 
Obrázek č. 17 -  Pohled na žebřík a přístupnou plošinu 
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Podle metodických pokynů, předepsaných pro odběr chemických vzorků, 

pomocí hloubkového vzorkovače o objemu 5 l, byla z každé nastavené hloubky 

odebrána sada vzorků a předána k chemické analýze v laboratoři VŠB-TU Ostrava, 
Centrum nanotechnologií – viz protokol o provedení zkoušek č. 288/14. Protokol v 
původním znění je uveden na obrázku č. 19 a 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek č. 18 - Schéma závěsného čerpadla a výtlačného potrubí - Výdušná jáma 

Jeremenko 1 
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Obrázek č. 19 - Protokol o provedení zkoušek č. 288/14 - 1 
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Obrázek č. 20 - Protokol o provedení zkoušek č. 288/14 - 2 
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Použité odběrné zařízení - vzorkovnice 
Podmínky pro odběr vzorků jsou v důlním prostředí problematické až 

nebezpečné a to především při odběru vzorků z tůní jamových stvolů viz. obrázek 

číslo 22. Nebezpečí spočívá v lezení po strmých žebřících s potřebnými ochrannými 

pomůckami a odběrným zařízením. Další nebezpečí hrozí při samotném odběru, 

který se provádí z plošiny cca 10 m nad vodní hladinou tůně.  
Odběry jsme provedli pomocí certifikovaného odběrného zařízení o objemu 

5 l. Odběrné zařízení bylo průtokové. Během noření do potřebné hloubky byly horní 

a dolní poklice otevřené. Důlní voda zcela naplnila nádobu a poté bylo spuštěno na 
vodícím laně závaží, které po dopadu na horní poklici spustilo spínací zařízení 

a nádobu neprodyšně uzavřelo. Nádoba s obsahem důlních vod, byla vyzvednuta na 

plošinu. K ventilu odběrné nádoby bylo připojeno přídavné zařízení, které umožnilo 

sterilní manipulaci s důlní kapalinou při jejím odběru do samotných vzorkovnic 

uzavřených septem. Během celého postupu byl kladen důraz na vhodnou a správnou 

manipulaci se vzorkovnicemi. Tímto způsobem manipulace bylo zabráněno 

kontaminaci odebraných vzorků důlních vod. Odběrné zařízení se vzorkovnicí 

a septem jsou na obrázku č. 21. a 22. 

 
Obrázek č. 21 - Průtoková nádoba 
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Obrázek č. 22 - Vzorkovnice se septem 

 
4.3 Hodnoty koncentrací metanu při hloubkovém experimentu  

Odebírání vzorků na jámě č. 1: 
U jámy č. 1 probíhal odběr za chodu čerpadel. Vzhledem k tomu bylo 

odebráno omezené množství vzorků v hloubce 17 m.  
Odebírání vzorků na jámě č. 3: 
U jámy č. 3 probíhal odběr bez čerpadel v provozu. Vzorky byly odebírány 

výše popsanou metodou z hloubek 10 m – 50 m s pravidelnými odstupy po 5 m. 

U jednotlivých jam byly zaznamenány okamžité hodnoty vlhkosti a teploty vzduchu 

a barometrického tlaku. Hodnoty jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech. 
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JEREMENKO V JÁMĚ JE 1 A SMĚŠOVACÍ STANICE 

 VLHKOST [%] TEPLOTA [OC] BAR. TLAK [hPa] 
OBLUBEŇ 76,0 22,3 1056,0 

MĚŘÍCÍ MÍSTO 81,2 23 1112,0 
SMĚŠOVACÍ STANICE 71,0 18,3 1052,3 

 
Tabulka č. 4 - Klimatické podmínky při odběru vzorků – Jáma Jeremenko 1 

 

JÁMA 1 
DRUHY VZORKŮ DATUM NAMĚŘENÁ HODNOTA METANU [mg/l] 

17m A 14.7.2014 0,17 
17m B 14.7.2014 0,22 

 
Tabulka č. 5 - Odběr vzorků za chodu čerpadel – Jáma Jeremenko 1 

 

JEREMENKO V JÁMĚ JE 3 A SMĚŠOVACÍ STANICE 
 VLHKOST [%] TEPLOTA [OC] BAR. TLAK [hPa] 

OBLUBEŇ 73,0 22,7 1056,0 
MĚŘÍCÍ MÍSTO 89,6 26,4 1113,0 
SMĚŠOVACÍ STANICE 71,0 18,3 1051,2 

 

Tabulka č. 6 - Klimatické podmínky při odběru vzorků – Jáma Jeremenko 3 
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JÁMA 3 
HLOUBKA DATUM NAMĚŘENÁ HODNOTA METANU [mg/l] 5m 14.7.2014 3,54 

10m 14.7.2014 4,85 
15m 14.7.2014 3,70 
20m 14.7.2014 3,44 
25m 14.7.2014 3,19 
30m 14.7.2014 3,06 
35m 14.7.2014 2,77 
40m 14.7.2014 2,93 
45m 14.7.2014 3,15 
50m 14.7.2014 3,16 

 
Tabulka č. 7 - odběr vzorků bez čerpadel v provozu – Jáma Jeremenko 3 

 
 

ŽOFIE 
HLOUBKA DATUM HODNOTA MĚŘENÉHO METANU [mg/l] 

5m 14.12.2015  8,48                                                        
10m 14.12.2015 7,06                                                         
15m 14.12.2015 9,05                                                         
20m 14.12.2015  10,2                                                       
25m 14.12.2015  8,23                                                         

 
Tabulka č. 8 - odběr vzorků bez čerpadel v provozu – Jáma Žofie 
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 Stojí rovněž za zmínku srovnání naměřených hodnot na Jámě Jeremenko 3 a 

Žofie viz. tabulka č. 7 a 8, kde na Jámě Jeremenko 3 průměrná naměřená hodnota 

metanu je 3,379 mg/l a na Jámě Žofie průměrná naměřená hodnota metanu je 8,604 

mg/l. Z toho lze vyvodit, že tím že se na dole Žofie odčerpává přibližně 1 milión 200 

tisíc m3 důlní vody a v dole Jeremenko 5 miliónů 100 tisíc l důlní vody za rok a to 

méně výkonnými čerpadly, je tento rozdíl naměřených hodnot dán i tím, že vířivé 

účinky a množství odčerpané vody tyto koncentrace ovlivňují.  

 

 

JEREMENKO - JÁMA 3 
HLOUBKA DATUM HODNOTA MĚŘENÉHO METANU [mg/l] 

5m 10.12.2015 2,99                                                   
10m 10.12.2015  1,58                                                         
15m 10.12.2015  1,65                                                         
20m 10.12.2015  1,99                                                         
 25m 10.12.2015  3,16                                                         
 30m 10.12.2015  2,44                                                         

 
Tabulka č. 9 -  odběr vzorků bez čerpadel v provozu – Jáma Jeremenko 3 
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Graf č. 1 – Koncentrace metanu v hloubce - Jáma Jeremenko 3  

  
Graf č. 2 - Koncentrace metanu v hloubce - Jáma 3 a Žofie   
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Graf č. 3 - Celkový graf Jáma 3 a Žofie 

 

 

Výpočet koncentrace metanu byl proveden podle certifikované metody - 
Kampbell, DH, Vandegrift, SA, Analysisofdissolvedmethane, ethane and athylene in 
grounwater by a standard gaschromographictechnique. J. Chrom. Sci., 36, 1998 a 
US EPA method RSK SOP-175 Sample Preparation and 
CalculationsforDissolvedGasAnalysis in WaterSamplesUsing a GC 
HeadspaceEquilibrationTechnique. 

Vzorky důlních vod byly odebrány za dodržení správného postupu při odběru 

vzorků. Vzorky ještě téhož dne byly přepraveny a předány do laboratoře. Pokud 

nebyly analyzovány, byly skladovány při 4 °C a byly zpracovány nejpozději do 3 dnů. 

Byla ověřena těsnost vzorkovnic. 
Vzorky byly před analýzou temperovány na teplotu laboratorního prostředí. 

Následně byl odebrán určitý podíl kapalné fáze ze vzorkovnice, aby se vytvořil 

dvoufázový systém. Uzavřený vzorek byl protřepán. Následně byl ponechán při 

laboratorní teplotě až do ustanovení rovnováhy mezi kapalnou a plynnou fází 

(headspace).  
Poté byl odebrán ze vzorku podíl plynné fáze o objemu 10 ml, tento podíl byl 

nastříknut přímo do nástřikového prostoru plynového chromatografu s plamenově 
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ionizačním detektorem GC/FID, Agilent Technologies 6890N. Plynový chromatograf 

byl vybaven split/splitless nástřikem, dávkovací smyčkou o objemu 250 μl a kolonou 

HP Plot Q 30m x 0,530 mm x 40 μm. Teplota v nástřikovém prostoru byla 150 °C, 

teplota detektoru 200 °C a teplotní program kolony začínal na 65 °C po dobu 2 min, 

poté následoval nárůst 10 °C/min na 150 °C, celková doba analýzy trvala 13 min.  
Nástřik vzorků byl proveden metodou split v poměru 5:1. Koncentrace metanu 

byla stanovena v % obj. po kalibraci chromatografu kalibračním plynem SIAD 

o koncentraci metanu v dusíku 1.51 % obj. Detekční limit metody byl stanoven jako 

0,001 mg.dm-3, nejistota měření je 20 % (pro k = 2). Koncentrace rozpuštěného 

metanu v dodaných vzorcích důlních vod byla vypočtena na základě metodiky (EPA 
RSK-175, 2004; Kampbell and Vandergrift, 1998).  

Během analýz byly pravidelně prováděny analýzy slepých vzorků - ovzduší 

v laboratoři a pitné vody. V slepých vzorcích byl metan pod mezí detekce. 
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4.4 Postup kontinuálního měření koncentrací metanu v důlních vodách 
Prvořadým cílem dříve navrženého experimentu bylo stanovení množství 

metanu unikajícího z jednotkové plochy vodní hladiny za jednotku času v závislosti 

na vnějších podmínkách. 
Pro doplnění měření jsem navrhla odběrné zařízení, které bylo umístěno ve 

spolupráci s firmou DIAMO, s. p. do vodní jámy, zařízení zajišťovalo měření nad 

hladinou vodní jámy. Pro experimentální měření bylo nainstalováno na dobu měření 

toto experimentální zařízení tvořené jímací nádobou, které je uvedeno na obrázku 
číslo 23 a 24, nádoba je rozměrově limitována velikostí měřicího místa a možného 

přístupu k samotnému měřicímu místu.  
 

 
Obrázek č. 23 -  Plovoucí odběrné zařízení 
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Obrázek č. 24 -  Plovoucí odběrné zařízení 

 
 Z chodby pátého patra vede k vodní hladině do hloubky cca 20 m kovový 

žebřík s bezpečnostními ochrannými zábranami. Vstupní otvor k žebříku má 

rozměry 450x600 mm. Za těchto podmínek se jeví jako nejvhodnější plastová 

válcová nádoba o průměru 400 mm a výšce 1200 mm. 
 V průběhu měření je nádoba upevněná na kovové konstrukci přístupového 

žebříku tak, aby plášť nádoby byl ponořen 200 mm pod vodní hladinu dnem 

vzhůru viz. obrázek č. 23 a 24. V nádobě je tak jímán pouze metan unikající 

z vody. Nad vodní hladinou byl v nádobě snímač. Utěsněný otvor v nádobě byl 
spojen s výpočetní registrační technikou (po dohodě s odborníky u vstupního 

otvoru na pátém patře nebo na povrchu) na pátém patře dolu a s ním související 

částečně zatopené jámě. Čerpadla v jámě udržují stabilní výšku vodní hladiny 

v revíru. 
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Obrázek č. 25 - Detailní pohled na měřící zařízení na pátém patře 

 

 
Obrázek č. 26 - Celkový pohled na měřící zařízení na pátém patře 
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Průběh měření byl kontinuální. Současně byla zaznamenávána následující data:  
a) koncentrace metanu v jímací nádobě na vodní hladině,  
b) barometrický tlak.  

 Data byla zaznamenávána průběžně on-line v elektronické podobě. Vzhledem 

k dodržování bezpečnostních předpisů a opatření při práci v prostředí 

s nebezpečnými koncentracemi metanu bylo nutné použití elektronických zařízení 

a měřicích prvků konzultovat s bezpečnostním technikem a odborníkem na 

elektroniku. 
4.4.1 Technologie přenosu dat při měření metanu v jámě Jeremenko 1 
 Přenos dat při měření výstupu metanu nad vodní hladinou čerpaných důlních 

vod v jámě Jeremenko 1 byl realizován pomocí systému MTA 11.00. Na úrovni 

plošiny zavěšení čerpadel byl instalován infraanalyzátor Unor 1A, který zajišťoval 
kontinuální měření metanu nad vodní hladinou. Tento byl datovým kabelem propojen 

s koncentrátorem dat, umístěným v trafostanici na 5. patře překopu č. 99 34 30 
a dále s telefonním rozvaděčem, umístěným u jámy Jeremenko 3 viz. obrázek č. 25 

a 26.  
 Jámou Jeremenko 3 byl veden datový kabel na povrch, kde byl propojen 
s telefonním rozvaděčem a dále pak s řídícím počítačem LIBEREK, ze kterého byla 
dále přenášena data do vizualizace PC v místnosti velínu budovy č. 115 a z velínu 

byla duplicitně vedena na vizualizaci PC dispečinku, kde byla jednotlivá data 

archivována. 
4.4.2 Měření výstupu metanu nad vodní hladinou v jámě Jeremenko 1 

Kontinuální měření koncentrací metanu z výstupu metanu přes vodní hladinu 

zatopení ostravské dílčí pánve bylo zahájeno v létě 2015 v jámovém stvolu jámy 

Jeremenko 1. Měřící zařízení bylo instalováno v jámovém stvolu na vodní hladině 

pomocí plovákového systému s aktuální výškou hladiny -376,7 m (+223 m ohlubeň). 

Měřící zařízení tvořila polystyrénová deska tloušťky 150 mm, ve které byla umístěna 

napevno plastová nádoba s pevně zaústěnými plynovými hadičkami pro transport 

ovzduší k měřícímu prvku. 
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Plynové hadičky pak byly vyvedeny podél svislého žebříku až na rošt 

čerpadel, kde byly napojeny na metanoměr Irex. Tento metanoměr sloužil pouze pro 

nasávání ovzduší z odběrného zařízení. 
 Z metanoměru byly dále plynové hadičky vedeny ke kontinuálně měřícímu 

metanovému čidlu MTA viz. obrázek č. 27 a 28. Z metanového čidla MTA byla 

vedena jedna větev plynové hadičky zpět k odběrnému zařízení, kde zajišťovala 

vyrovnání případného podtlaku vznikajícího při odsávání prostoru v plastové nádobě 

nad vodní hladinou.  
 
 

 
Obrázek č. 27- Detail napojení na čidlo MTA 
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Obrázek č. 28 - Napojení na čidlo MTA 

 
Případné nečistoty a vlhkosti byly zachycovány ve filtrech umístěných před 

vstupem do metanoměru Irex. 
 Metanové čidlo MTA (systémové označení A5) předávalo informace po 

datovém kabelu propojeném se sběrnicí dat umístěnou v trafostanici na 5. patře 

překopu č. 99 34 30 a dále s telefonním rozvaděčem, jenž byl umístěn u jámy 

Jeremenko 3. Jámou Jeremenko 3 byl veden datový kabel na povrch, kde byl 

propojen s telefonním rozvaděčem a dále pak s řídícím počítačem LIBEREK. 

Z tohoto zařízení byla pak data přenášena do vizualizace PC v místnosti velínu 

budovy č.115 a z velínu duplicitně na vizualizaci PC dispečinku. Zde byla veškerá 

přenesená data archivována po dobu dvou měsíců a následně přehrávána na datové 

nosiče k další archivaci viz. obrázek číslo 29. 
 
 
 



Ing. Veronika Zedek: Chování a vlastnosti metanu v systému voda-hornina-plyn v reálných 

podmínkách zatopené dílčí pánve OKR 

2018 73 

 
Obrázek č. 29 - Mimika větrání na provozním PC s popisem metanového čidla A5 

 
4.4.3 Popis a technická data monitorovacího a řídicího systému  MTA 11.00  

Monitorovací a řídicí systém MTA 11.00 (dále jen "MTA 11.00") je určen 

především pro měření a vyhodnocování koncentrací plynů stálou kontrolou 

koncentrací: oxidu uhelnatého v důlním prostředí pomocí měřicích souprav oxidu 

uhelnatého MTA 4020; kyslíku v důlním prostředí pomocí měřicích souprav MTA 

4030; metanu v důlním pro-středí pomocí měřicích souprav MTA 4010; vodíku 

v důlním prostředí pomocí měřicích souprav MTA 4040; oxidu siřičitého v důlním 

prostředí pomocí měřicích souprav MTA 4050; oxidu dusičitého v důlním prostředí 

pomocí měřicích souprav MTA 4060 [33]. 
  Konstrukční provedení zařízení MTA 11.00 umožňuje provádět v 1 min. 

intervalech měření max. na 480 soupravách MTA 4010, MTA 4020, MTA 4030, MTA 

4040, MTA 4050, MTA 4060 a to i v prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu 

metanu. Rovněž zařízení MTA 11.00 umožňuje provádět v 1 min intervalech měření 

teploty snímači TI1, tlaků snímači TMG, TMAG, TMDG, hladiny snímači MTA 6020  
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pomocí převodníkových a napájecích jednotek PNS v rámci 480 analogových vstupů, 

a to i v prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu metanu [33]. 
K systému MTA 11.00 lze rovněž v rámci uvedených 480 analogových vstupů 

připojit i analyzátory důlního ovzduší typu IREX a UNOR pomocí jednotek PNS. Dále  
lze k MTA 11.00 připojit i čidla pro měření rychlosti důlních větrů, signalizační 

jednotky HS02, jednotky pro rozšíření vstupů MTA 3042, soupravy MTA 1010/G pro 
měření CO2 a CH4, vypínací převodníky EZO11 příp. jiné analogové snímače 

s výstupem napěťovým nebo proudovým (0–2V, 0-5V, 0-10V, 0-1mA, 0-5mA, 0-
20mA, a to i s posunutou nulou na 10% nebo na 20% měřicího rozsahu) pomocí 

jednotek PNS. K MTA 11.00 lze rovněž připojit až 480 binárních snímačů polohy 

VSP, hladiny FS, pomocné kontakty stykačů a relé s výstupem 0,24 V. Od 

připojených analogových a binárních čidel lze programově provádět ovládání až 240 

elektrických zařízení [33].    
Konverzace obsluhy se systémem MTA 11.00 se provádí pomocí terminálu 

obsluhy s klávesnicí. Na tomto terminálu jsou zobrazovány všechny informace 

o okamžitém stavu čidel a rovněž další údaje o stavu celého systému, jako např. 

reálný čas, údaje o zadávání a cejchování čidel atd. Na protokolární tiskárně je 

průběžně vypisován protokol o chodu systému, tj. překročení nastavených mezí, 

konfigurační zásahy obsluhy a další [33]. 
Technologický terminál dispečera vyhodnocuje naměřené hodnoty, provádí 

optickou i akustickou signalizaci překročení nastavených mezí, archivuje údaje na 

pevném disku a na barevném monitoru zobrazuje všechny informace o okamžitém 

stavu čidel a rovněž další údaje, jako např. grafické zobrazení průběhů hodnot na 

čidlech v reálném čase a průběhu archivovaných hodnot, s možností jejich výpisů na 

dokumentační tiskárně apod. [33]. 
Zařízení MTA 11.00 je nutno považovat za uzavřený autonomní systém, 

k němuž nelze připojovat další zařízení pro zpracování dat nebo jakýmkoliv 

způsobem měnit programové vybavení. Připojování souprav MTA 4010, MTA 4020, 

MTA 4030, MTA 4040, MTA 4050, MTA 4060 a dalších čidel s PNS k povrchové 

části systému MTA 11.00 je možné kabelem k tomu určeným [33]. 
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Technické parametry NPO 1100: 
Sestava plně využitého systému MTA 11.00 obsahuje:  
1 ks skříň MTA 21.00;  
1 ks technologický terminál obsluhy MTA 22.00;  
1 ks protokolární tiskárna;  
1 ks technologický terminál inspekční služby MTA 23.00  
480 ks souprav pro měření koncentrací plynů - soupravy typu  
MTA 4010, MTA 4020, MTA 4030, MTA 4040, MTA 4050, MTA 4060 a snímače TI1, 

TMG, TMAG, TMDG, MTA 6020 s jednotkami PNS  
 
Skříň MTA 21.00 systému MTA 11.00 obsahuje:  
- modulární mikropočítačový systém L96 (A 96);  
- vany RVV 22 pro rozšíření vstupů;  
- vany vstupních a výstupních karet;  
- zdrojovou část.  
Soupravu systému MTA 11.00 kompletuje a nasazuje do provozu výrobce včetně 

zajištění potřebného servisu, tj. MTA Ostrava, s.r.o. [33]. 
 
Schvalování  

Tento návod pro obsluhu je schválen opatřením ČBÚ č. 11/92 ze dne 16. 6. 

1992 a musí ho prokazatelně obdržet každý, kdo ústřednu montuje, obsluhuje 

a kontroluje [33]. 
 
Zacházení se zařízením  

Jelikož jde o soubor citlivého elektronického měřicího zařízení, sloužícího 

k zajištění bezpečnosti v dole, je bez podmínečně nutné dodržovat tento návod 

a příslušné bezpečnostní předpisy. Na zařízení je povoleno vykonávat jen ty úkony, 

které jsou uvedeny v tomto návodu. Přitom je nutné postupovat s odpovídající 

opatrností [33]. 
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4.5 Grafické záznamy získaných hodnot koncentrací metanu 
Údaje zaznamenané během experimentu měření výstupu metanu nad vodní 

hladinou jámy Jeremenko 1 jsou vyneseny v následujících grafech v časových 

intervalech → jednodenní, týdenních a měsíčních. 

  
Graf č. 4 - Koncentrace metanu  

  
Graf č. 5 - Barometrický tlak 
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Graf č. 6 - Koncentrace metanu   

  
Graf č. 7 - Barometrický tlak         
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Graf č. 8 - Koncentrace metanu 

 

  
Graf č. 9 - Barometrický tlak         
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Graf č. 10 - Koncentrace metanu  

  
Graf č. 11 - Barometrický tlak          
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Graf č. 12 - Koncentrace metanu  

  
Graf č. 13 - Barometrický tlak          



Ing. Veronika Zedek: Chování a vlastnosti metanu v systému voda-hornina-plyn v reálných 

podmínkách zatopené dílčí pánve OKR 

2018 81 

 

  
Graf č. 14 - Koncentrace metanu  

  
Graf č. 15 - Barometrický tlak     
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Graf č. 16 - Koncentrace metanu  

  
Graf č. 17 - Barometrický tlak          
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    Graf č. 18 - Koncentrace metanu   

  
Graf č. 19 - Barometrický tlak         
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Graf č. 20 - Koncentrace metanu  

  
Graf č. 21 - Barometrický tlak        
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Graf č. 22 - Koncentrace metanu  

  
Graf č. 23 - Barometrický tlak         
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Graf č. 24 - Koncentrace metanu  

  
Graf č. 25 - Barometrický tlak        
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Graf č. 26 - Koncentrace metanu  

  
Graf č. 27 - Barometrický tlak         
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Graf č. 28 - Koncentrace metanu  

  
Graf č. 29 - Barometrický tlak         
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Graf č. 30 - Koncentrace metanu  

  
Graf č. 31 - Barometrický tlak          
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Graf č. 32 - Koncentrace metanu  

   
Graf č. 33 - Barometrický tlak         
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Graf č. 34 - Koncentrace metanu   

Čidla koncentrací metanu monitorovala hodnoty koncentrací v klidovém 

režimu čerpadel i při jejich činnosti v časových intervalech řádově tisícin sekund.  
 

  
Graf č. 35 - Barometrický tlak       
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Graf č. 36 - Koncentrace metanu  

  
Graf č. 37 - Barometrický tlak  
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4.6 Interpretace získaných hodnot 
Na základě hodnot získaných v průběhu obou navržených experimentů je 

možné uvést následující poznatky, které z provedených experimentů vyplývají. 
4.6.1 Koncentrace metanu v závislosti na hloubce  

Závislost koncentrací metanu na hloubce byla sledována ve vodních jámách 

Jeremenko 1 a Jeremenko 3.  
Při laboratorním postupu bylo nutné dodržovat postupy, stanovené pro 

analýzu rozpuštěných plynů a těkavých organických látek, zejména s ohledem na 
monitorování teploty a atmosférického tlaku v prostředí, a zároveň s pečlivým 

zaznamenáním objemů vzorkovnice, kapalné a headspace fáze.  
Zpracování a analýza vzorků v laboratoři byly provedeny v souladu 

s ověřenými postupy pro analýzu plynů rozpuštěných ve vodě - EPA metoda, metoda 
RSK-175. Při těchto analýzách byla stanovena nejistota měření 20 %. 

V žádném ze vzorku nebyla stanovena koncentrace rozpuštěného metanu nad 

10 mg.l-1. Byla zjištěna výrazná odlišnost koncentrace mezi vzorky odebranými 

v Jámě Jeremenko 1 (zde byla čerpadla v provozu) a v Jámě Jeremenko 3 (bez 

čerpadel). Koncentrační úrovně metanu byly v Jámě 3 cca 15 krát vyšší než v Jámě 

1. Při víření důlních vod metan snadno uniká do ovzduší, tímto může dojít k poklesu 
hodnot koncentrací metanu ve vodě.  

Závislost na hloubce vykazovala nevýrazný pokles s rostoucí hloubkou (viz 
graf číslo 1). 
4.6.2 Koncentrace metanu při kontinuálním měření 

Při porovnání grafických záznamů barometrického tlaku a koncentrací metanu 

unikajícího z vodní hladiny byly vyvozeny následující poznatky. Při poklesu 

barometrického tlaku vzrostla koncentrace metanu. Tato úvaha může být doložena 

např. grafy č. 36 a č. 37 ze dne 13. 9. 2015, kde je tato skutečnost výrazná. Z nich 
vyplývá, že při poklesu barometrického tlaku z 1020 hPa na 1016 hPa vzrostla 
koncentrace metanu z 0,2% na 0,5% i když s určitým zpožděním.  
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Kontinuální experiment 
V této části jsou shrnuty výsledky získané na základě experimentu, který byl 

navržen konkrétně pro cíle stanovené v předložené dizertační práci. Experiment byl 

založen na požadavku, při kterém měl být důkladně sledován stav koncentrací 

metanu v daném prostoru v závislosti na změnách vnějšího barometrického tlaku.  
Podle přístupových dispozic k hladině vodní jámy Jeremenko 1 byla navržena 

velikost jímací nádoby metanu a objem prostoru vyčnívající nad vodní hladinu.  
Z jímací nádoby byla směs vzduchu a metanu vedena k certifikovanému 

metanoměru pryžovými hadicemi. Snímací zařízení registrovalo kontinuálně hodnoty 

koncentrací metanu v jímací nádobě. Po provedené diagnostice byla směs vzduch 

metan vrácena beze změny zpět do jímací nádoby. Tímto způsobem bylo v nádobě 

zajištěno stálé množství směsi a metanu. Při navrhování experimentu byl kladen 

důraz na dodržování bezpečnostních předpisů požadovaných v prostorách 

s výskytem nebezpečných důlních plynů. 
 
Čerpadla mimo provoz 

Při kontinuálním sledování koncentrací metanu pomocí navržené metody byla 

čerpadla ve VJJ v klidovém režimu. 
Během prováděných měření koncentrace metanu nepřesahovaly 

bezpečnostní limity stanovené pro výskyt metanu v důlních dílech. 
Koncentrace metanu v jímací nádobě vykazovaly za určitého barometrického 

tlaku setrvalé hodnoty. Z toho je možné usoudit, že koncentrace důlního plynu 

v uzavřeném prostoru dosáhly stavu nasycení. Mezi molekulami CH4, které z vodní 

hladiny vystupovaly a těmi, které se do kapaliny navracely, nastala dynamická 

rovnováha. Ke změně tohoto setrvalého stavu došlo až při změně barometrického 

tlaku. 
Ze záznamů hodnot koncentrací metanu získaných na základě provedeného 

experimentu vyplynulo, že při poklesu barometrického tlaku došlo ke zvýšení 

koncentrace metanu v jímací nádobě. Zvlášť výraznou souvislost je možné sledovat 

na záznamu ze dne 13. 9. 2015, která je detailně zachycena na grafech č. 4 a č. 5. 
Na těchto grafech je zřetelně vidět, že koncentrace metanu v jímací nádobě dosáhly 

v tomto dni maxima v časově shodném okamžiku, ve kterém barometrický tlak 

zaznamenal hodnotu nejnižší. Podobné shody je možné sledovat na dalších 

záznamech uvedených v předložené práci. 
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Čerpadla v provozu  
Pro záměry experimentu bylo zároveň vhodné zjistit, jak se změní hodnoty 

koncentrací metanu v jímací nádobě v případě, kdy bude ustoupeno od klidového 

režimu čerpadel. Podle předpokladu došlo při uvedení čerpadel do provozu ke 
změně koncentrací metanu v jímací nádobě. Naměřené hodnoty, jsou uvedeny 

v grafech v mé disertační práci, nejvýrazněji se jeví grafy č. 36 a 37 ze dne 

13.9.2015. Po odstavení čerpadel se koncentrace metanu snížily na původní 

hodnoty. Zvýšení hodnot metanu v prostoru jímací nádoby za provozu čerpadel by 

bylo možné vysvětlit vlivem vířivého pohybu důlních vod, při kterém nedochází 

k dostatečné absorpci metanu.  
5 Závěr 

 Realizace výše navržených metodik přispěla k rozšíření poznatků, které se 

týkají chování a vlastností metanu v systému voda – hornina – plyn v reálných 

podmínkách zatopený dílčích pánví OKR. Data z realizovaných měření byla dána do 

tabulek a následně byla vyhodnocena pomocí metod obvyklých pro tuto danou 

problematiku a také pro zvolenou metodiku odběru, která je uvedena v kapitole 4 této 

disertační práce. 
Základní cíl disertace - ověření obsahu metanu v důlních vodách ostravské 

dílčí pánve a zároveň ověření chování metanu v daných souvislostech v závislosti na 

vnějších podmínkách byl naplněn: 
-  Obsah metanu rozpuštěného v ověřovaných důlních vodách byl zjištěn při 

klidu čerpadel v intervalech koncentrací - jáma Jeremenko 3: 1,58-4,48 mg/l, 
jáma Žofie: 7,06-10,2 mg/m3. Za provozu čerpadel klesla koncentrace metanu 

ve sledovaných důlních vodách na hodnotu cca 0,2 mg/l. Jedním z poznatků 

je rovněž, že na VJŽ byl podstatně větší obsah metanu v důlních vodách než 

v důlních vodách na VJJ. Bylo to z důvodu, že na VJJ se čerpalo v době 

sledování častěji a více než na VJŽ, a to o cca v poměru 1/5. 
- Pomocí grafů bylo vyhodnoceno chování metanu v jednotlivých dnech, 

měsících v závislosti na barometrickém tlaku v konkrétním ročním období 
a v závislosti na stavu důlních vod z hlediska provozu čerpadel. V několika 

případech byla prokázána závislost nárůstu koncentrace metanu při poklesu 

barometrického tlaku.  
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K dosažení základního cíle byly splněny dílčí cíle disertace: v kapitole 2 byly 
shrnuty základní vlastností metanu v systému voda-hornina-plyn, v kapitole 3 byl 
popsán současný stav zatopení dílčí pánve OKR, v kapitole 4 byl ověřen obsah 

metanu ve sledovaných důlních vodách, byl ověřen výstup metanu z hladiny důlních 

vod a byly vyhodnoceny ovlivňující faktory – vliv barometrického tlaku a vliv provozu 
čerpadel. 

Pro další výzkum v této oblasti a potvrzení koncentrací metanu rozpuštěného 

v důlních vodách doporučuji: 
 Provést další měření stejným způsobem na lokalitě Jeremenko a na 

lokalitě Žofie. 
 Provést sledování koncentrací metanu v závislosti na dalších 

parametrech. Například by měly být stanoveny následující parametry: 

teplota důlních vod, pH, koncentrace rozpuštěného kyslíku, aj. 
 Vzhledem k tomu, že se očekává uzavření dolů v OKR a ukončení 

čerpání důlních vod, dá se předpokládat, že dojde k hydraulickému 

propojení důlních vod s vodami povrchovými a tím k jejich kontaminaci. 
Tímto by měla tato problematika zajímat rovněž MŽP, protože 

kontaminační účinky důlních vod jsou pro vody povrchové, které jsou 

dotčené vlivem důlní činnosti, hodně problematické. 
      
     Předložené závěry disertační práce by měly být prospěšné pro další vývoj 

ukončení těžby v OKR.  
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