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1 Úvod 

Důlní mikroklima je problematika stále aktuálnější a závaţnější, neboť 

s přechodem dobývání do větších hloubek se značně zhoršují všechny veličiny a 

parametry, které spoluvytvářejí důlní mikroklima. Velmi tomu napomáhá vedení důlních 

děl a těţení podpatrovým způsobem. 

V dnešní době, kdy těţba v České republice zaţívá útlum, kraluje potřeba a snaha 

minimalizovat náklady, coţ vede k optimalizaci jednotlivých procesů v hornické činnosti. 

Jako prioritní je však nutno brát na zřetel především hledisko bezpečnostní. 

Problematikou důlního mikroklimatu, výzkumem teplot hornin a rozloţením 

teplotního pole v podmínkách hlubinných dolů, se v minulosti zabývala řada autorů, jako 

např. Brudník 1 a 2, Mácha 3, Otáhal 4, Suchan 5, aj. 

Současnost však vyţaduje zkoumat tyto parametry v nových současných 

podmínkách dobývání, tedy především v dnešních reálných hloubkách důlních pracovišť. 
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2 Důlní mikroklima 

Důlní mikroklima je definováno jako teplotně vlhkostní stav prostředí na důlním 

pracovišti. Důlní mikroklima má vliv na produktivitu práce. Normy mikroklimatických 

podmínek určují přípustné hranice, v nichţ je moţná hygienická a plně produktivní práce 

po celou normální pracovní dobu. Veličinami určujícími důlní mikroklima jsou suchá 

teplota, mokrá teplota, relativní vlhkost a rychlost větrů. Tyto parametry jsou navzájem 

závislé – změna jednoho z nich má za následek i změnu dalších. Tyto fyzikální veličiny 

vymezují subjektivní pocit pohody či nepohody, v extrémních případech je lze posuzovat 

jako škodliviny s negativním vlivem na zdraví člověka. 

2.1 Působení mikroklimatu na člověka 

Nevyhovující mikroklimatické podmínky nepříznivě ovlivňují produktivitu a 

bezpečnost pracovníků v dolech. 

Zlepšení mikroklimatických podmínek tedy znamená: 

- zlepšení pracovních podmínek, 

- zlepšení produktivity práce, 

- sníţení počtu úrazů 

- zlepšení úrovně bezpečnosti práce. 

V organismu je nutné udrţovat teplotu jádra v úzkém tepelném rozmezí - s tím 

souvisí nepříznivé účinky působení tepla či chladu na organismus. Tělesné buňky ţijí a 

jsou schopny činnosti v tekutém prostředí těla, v němţ se musí udrţovat teplota v rozmezí 

25 aţ 37,5°C. Pokud teplota, jíţ je organismus člověka vystaven překročí hranice, ve 

kterých působí termoregulační mechanismy organismu, dochází k jeho poškození, které 

můţe být dočasné i trvalé. V počátcích dochází ke sníţení zručnosti, pohyblivosti a 

obratnosti, spojené s nehodovostí. S postupem času narůstá pocit malátnosti, sniţuje se 

pozornost a bdělost při práci a nehodovost narůstá. 

Lokální působení tepla poškozuje povrchové tkáně a vede ke vzniku popálenin.  

Celkové působení tepla vede k rozšíření cév v kůţi, ke zvýšení průtoku krve kůţí 

a k vytváření potu (pocení) nejprve na dolních končetinách, pak na hrudníku a nejpozději 

na hlavě a paţích. Existují velké individuální rozdíly v mnoţství produkovaného potu, při 

práci v horkém prostředí dochází ke ztrátě tekutin pocením kolem 6 litrů za směnu 

(sniţování obsahu iontů sodíku a chlóru v organismu). Při nadměrné vlhkosti prostředí se 
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pot hůře odpařuje, stéká po těle a přebytečné teplo se z těla odstraňuje nedostatečně - v 

poměrně krátké době můţe dojít k selhání oběhu.  

Z těchto zmíněných důvodů vyplývá nutnost udrţovat mikroklimatické podmínky 

v dole v přípustných mezích, které jsou stanoveny bezpečnostními předpisy, jako je 

nařízení vlády 361/2007 Sb., které stanovuje dlouhodobě a krátkodobě únosnou dobu 

práce v tabulkách č. 1 aţ 45. 
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3 Výměna tepla mezi důlními větry a okolím 

Hlavním zdrojem termodynamických změn důlní atmosféry je teplo, sdílené větrům 

v důlních prostorách. Tím se zabývá podrobně [6]. 

K hlavním činitelům, které mají vliv na teplotu důlních větrů, patří především 

teplota pohoří. Přestupem tepla z pohoří jsou ohřívány větry na cestě k pracovištím a 

velikost tohoto ohřevu závisí zejména na mnoţství a rychlosti proudění vtaţných větrů a 

také na délce a průřezu větrních cest. Teplota pohoří patří mezi vlivy, které jsou dány 

především přírodními podmínkami a hloubkou důlních pracovišť, a proto se s ní musí 

počítat jako se stálým a rozhodujícím činitelem. Další ohřívání větrů nastává ve vtaţné 

jámě kompresním teplem. Toto teplo se projevuje ve značné míře hlavně v hlubokých 

dolech. Je podmíněno fyzikálními zákony, a proto na ně nemohou mít vliv vnější zásahy. 

Důleţitým činitelem je vypařování nebo srážení vody. Při jejím odpařování se 

sniţuje teplota důlních větrů. 

Na teplotu vtaţných větrů má v mnoha případech nepříznivý vliv teplota potrubí 

stlačeného vzduchu, poloţeného ve vtaţné jámě a v hlavních vtaţných překopech. 

Těžené uhlí předává část svého tepla větrům, neboť na dopravních pásech nebo  

ve vozících je ve stálém styku s důlními větry. Kromě toho těţené uhlí oxiduje, a tím 

vyvíjí další teplo. 

Konečně je nutno se zmínit o oteplování větrů elektrickými stroji. Protoţe 

můţeme důl povaţovat za izolovanou tepelnou soustavu, přemění se kaţdá energie 

přivedená do dolu v konečné fázi v teplo, a tím přispěje k oteplení větrů. Výjimkou je ta 

energie, jíţ se pouţije ke zvedání těles, tedy ke změně jejich potenciální energie (těţní 

stroje v šibících, čerpadla aj.). 

3.1 Zákony sdílení tepla 

Tepelná energie se můţe šířit dvěma od sebe velmi odlišnými způsoby: 

a) vedením a prouděním, při nichţ je prostředkem pro přenos energie hmotné 

prostředí, 

b) sáláním nebo zářením, při němţ tepelnou energii přenášejí elektromagnetické 

vlny, které se šíří i ve vakuu. 

Šíření tepla vedením a prouděním je způsobeno tím, ţe molekuly látek jsou ve 

stálém pohybu, který je tím intenzivnější, čím vyšší je teplota tělesa. Protoţe molekuly jsou 
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ve vzájemném silovém působení, způsobí vychýlení jedné molekuly vychýlení sousední 

molekuly. Nemá-li látka ve všech svých částech stejnou teplotu, vyrovnává se vzájemným 

působením molekul jejich kinetická energie, takţe teplejší části s větší energií se ochlazují 

a chladnější části s menší energií molekul se ohřívají. Vloţíme-li těleso do lázně 

s rozdílnou teplotou, probíhá tato výměna tak dlouho, aţ nastane ustálený stav, při němţ 

má těleso i lázeň stejnou teplotu. Jestliţe se naproti tomu udrţují dvě látky na rozdílných 

teplotách, mají molekuly v teplejší látce větší pohybovou energii neţ molekuly 

v chladnější látce a nastává trvalý přenos tepla z látky teplejší na studenější. V obou 

případech nazýváme přenos tepelné energie vedením tepla (kondukcí), a to v prvním 

případě, kdy nastalo vyrovnání teplot, vedením neustáleným a v druhém případě, kdy je 

v látkách stálý teplotní spád, vedením ustáleným. Za ustálené vedení tepla pokládáme např. 

přenos tepla z pohoří na důlní větry (v určitém omezeném časovém úseku). 

V proudícím ovzduší je přenos tepla mezi jednotlivými částicemi velmi intenzivní, 

takţe v proudících větrech se teploty jejich částí velmi brzy vyrovnávají. Teplo se tedy 

v tomto případě přenáší nejen vedením, ale i prouděním plynů, a proto tento přenos 

nazýváme sdílení tepla prouděním (konvekcí). Proudění plynů, které vzniklo jen rozdílem 

hustot, označujeme jako proudění přirozené. Naproti tomu proudění důlních větrů, které je 

způsobeno ventilátorem, tedy vnější silou, nazýváme prouděním nuceným. 

3.1.1 Sdílení tepla vedením a prouděním 

Tímto způsobem se sdílí teplo při přechodu tepla z horniny na důlní větry. 

Předpokládáme, ţe ve větrním proudu vzniká při stěnách chodby tzv. mezní vrstva, kde je 

proudění prakticky laminární, tj. při němţ se proudnice nekříţí a částice plynu se pohybují 

rovnoběţně se stěnou. Přechod tepla mezi horninovou a touto mezní vrstvou se 

uskutečňuje jen vedením, jako by bylo ovzduší v klidu. Teprve teplo předané z této mezní 

vrstvy do větrního proudu se v něm šíří prouděním, to znamená, ţe nastane rychlé 

vyrovnávání teplot větrů v profilu důlního díla. 

3.1.2 Sdílení tepla sáláním 

V důlních chodbách a pracovištích, kde teplota horniny je vyšší neţ teplota uvnitř 

se nacházejících předmětů, je teplo sdíleno větrům nejen vedením a prouděním, ale i 

sáláním. Úhrnná tepelná energie, kterou vyzáří plošná jednotka povrchu sálajícího tělesa za 

jednotku časovou, se řídí Stefan-Boltzmannovým zákonem. Podle tohoto zákona je úhrnná 
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intenzita vyzařování eH  dokonale černého tělesa definována vztahem uvedeným v [6]. 

4TH e                     (1) 

kde T  je absolutní teplota, součinitel   má hodnotu 42810669,5  KmW . 

V technické praxi se počítá s hodnotou 412810875,4  Khmkcal . V praktických 

výpočtech se místo vztahu (1) více pouţívá vzorce 

4

0
100











T
CH e                   (2) 

kde 0C  je součinitel sálání černého tělesa a jeho hodnota se rovná 810 . 

V technické praxi se však setkáváme většinou se šedými tělesy, které pohltí je část 

zářivé energie, která na ně dopadá. Pro tento případ je vzorec (2) upraven takto: 

4
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T
CH e                   (3) 

kde C  je součinitel sálání šedého tělesa, který je moţno vypočíst ze vztahu 

eCC 0                    (4) 

Součinitel e  nazýváme poměrnou pohltivostí záření. 

Tělesa, pro které součinitel e  má hodnotu nulovou, tzn. ţe i 0C , nazýváme 

průteplivá. Hlavní součástí důlního ovzduší, tj. dusík a kyslík, jsou látkami průteplivými. 

Víceatomové plyny, jako např. kysličník uhličitý, metan a vodní pára, pohlcují tepelné 

záření, avšak pouze určité vlnové délky (selektivní absorpce). 

Stefanův zákon neřeší problém záření černého tělesa úplně, neboť 

monochromatické vyzařování černého tělesa je funkcí dvou proměnných: absolutní teploty 

T  a délky vlny  . Nalézt tvar této funkce se podařilo Planckovi, který zavedl představu o 

nespojitém kvantovém charakteru vyzařování. 

Podle Planckova zákona pro spektrální vyzařování platí 
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kde  1216

1 10741,3  smJc , 

 Kmc 2

2 10438,1  , 

   - vlnová délka  m , 
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 T  - absolutní teplota  K . 

Vzhledem ke sloţení důlního ovzduší nemá sálání v poměrech našich hlubokých 

dolů znatelný vliv na ohřev důlních větrů. Ovšem i bez zvyšování teplot větrů působí 

tepelné záření přímo na lidské tělo, a tak můţeme podstatně přispět ke zhoršení 

mikroklimatických podmínek na pracovišti. 

3.2 Tepelné parametry hornin 

Fyzikální veličiny, jeţ charakterizují teplotní a tepelné změny a vlastnosti jisté 

horniny, označujeme jako tepelné parametry horniny. Jejich znalost je nezbytná pro 

výpočet teplotních změn větrních proudů. Čím více vystihují tepelné parametry podmínky 

vedení tepla v pevném horninovém tělese, tím menší rozdíly získáme v hodnotách mezi 

vypočtenou a skutečnou teplotou větrů. 

Hlavními tepelně fyzikálními parametry jsou: 

  - měrná tepelná vodivost  11  KmW , 

a  - měrná teplotní vodivost  12 sm , 

c  - měrné teplo  11  KkgJ . 

Měrná tepelná vodivost   charakterizuje schopnost horniny předávat teplo. Udává 

mnoţství tepla šířícího se za jednotku času při ustáleném reţimu vedení tepa v horninovém 

tělese dvěma ohraničujícími plochami o povrchu 21 m  - při teplotním spádu (gradientu) 

mezi oběma protilehlými ohraničujícími plochami C1 . 

Měrná teplotní vodivost a  charakterizuje tepelně fyzikální vlastnosti horniny při 

nestacionárním reţimu (při ochlazování nebo ohřívání horniny). Je mírou rychlosti, s jakou 

se šíří v hornině změna teploty od místa k místu nebo mírou schopnosti horniny 

vyrovnávat teplotu. Měrná teplotní vodivost je udávána vztahem 





c
a                     (6) 

kde   je hustota horniny  3mkg . 

Měrné teplo c  udává mnoţství tepelné energie, kterou přijme hornina o jednotkové 

hmotnosti při zvýšení teploty horniny o C1 . Ve výpočtech se téţ setkáváme 

s objemovým teplem ccob  . Objemové teplo obc  charakterizuje schopnost horniny 

akumulovat teplo. Čím je hodnota obc  větší, tím více tepla vydá 31 m  horniny při 
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ochlazování. 

Přestup tepla při ochlazování horniny ovlivňuje rozhodující mírou číselná hodnota 

měrné tepelné vodivosti hornin, obklopujících důlní dílo, která je však ovlivňována mnoha 

činiteli a závisí např. na teplotě, vlhkosti horniny, tlaku, hustotě, mineralogickém sloţení, 

struktuře, textuře, diagenezi, pórovitosti atd. 

3.2.1 Vliv mineralogického složení hornin 

Hodnotu měrné tepelné vodivosti značně ovlivňuje mineralogické sloţení a velikost 

zrn jednotlivých minerálů nebo hornin.  S rostoucím obsahem křemene vzrůstá téţ číselná 

hodnota měrné tepelné vodivosti  . Podle [7] tvoří obsah křemene 55 % hranici, nad níţ 

hodnoty   přesahují hodnotu 115,3  KmW . Při obsahu křemene 75 aţ 82 % dosahuje   

hodnoty jako u čistého křemene, tj. 1105,6  KmW . Tato hodnota můţe být maximální 

hodnotou   přirozené sedimentární horniny. S narůstajícím obsahem křemene v jílovcích, 

prachovcích, pískovcích a slepencích narůstají téţ číselné hodnoty tepelných parametrů. 

Kromě obsahu křemene ovlivňuje hodnotu tepelné vodivosti i zrnitost. Pro pískovce o 

průměru zrn mm2,01,0   při 100 % obsahu křemene dosahuje hodnota   kolem 

115  KmW , pro prachovce při zrnu o průměru menším neţ mm01,0  a 10 % křemene 

kolem 116,1  KmW . Jílovce při vysokém obsahu křemene dosahují pouze 115,0  KmW . 

3.2.2 Vliv petrografické stavby hornin 

Podle mineralogické i petrografické stavby má rozhodující význam na velikost 

hodnoty   procentuální podíl minerálů (hornin, pojiva) o nejvyšších hodnotách měrné 

tepelné vodivosti. Naopak měrná tepelná vodivost bude tím menší, čím více bude 

výplňkové hmoty o mnohonásobně menší měrné tepelné vodivosti, čím zrna budou menší 

a čím více bude uvnitř horniny volných ploch. Pro velikost hodnoty parametru   

sedimentární horniny není rozhodující podíl jednotlivých minerálů, nýbrţ záleţí na tom, 

z jakého původního materiálu klastická hornina vznikla. Např. krystalický vápenec 

s velkými krystaly má hodnoty   v mezích 1123,696,3  KmW , vápence se zrny 

mikrokrystalickými hodnotu od 1181,293,0  KmW . Tím lze vysvětlit téţ různost hodnot 

jedněch a těch samých typů sedimentárních hornin (kromě jiných návazných a 

ovlivňujících činitelů). 
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3.2.3 Vliv struktury, textury a diageneze 

Struktuře horniny se přisuzuje téţ podíl na velikosti tepelných parametrů. 

Určujícím faktorem je velikost zrn, úlomků hornin minerálů. Posuzuje se téţ jejich tvar 

(stupeň opracovanosti) i způsob uloţení zrn ve vzorku (zda zrna na sebe doléhají, zda se 

dotýkají nebo „plavou“ ve výplňkové hmotě). Pokud jde o tvar, zrnité materiály se zrny 

tvaru oktaedru mají největší měrnou tepelnou vodivost. Menší hodnoty   vykazují 

materiály s kulovými tvary zrn, neboť zrna se dotýkají jen bodově. Materiály vláknité mají 

nejmenší hodnoty  .U těchto materiálů je měrná tepelná vodivost závislá na směru 

proudění tepla. Vyšší hodnoty jsou při směru proudění tepla paralelně s vláknitou 

strukturou neţ ve směru kolmém na ni. U pískovců a prachovců, kde se zrna křemene 

neuspořádala v určitém pořádku, nejsou změny součinitele tepelné vodivosti výrazné. 

MÜCKE [7] udává u pískovců rozdíl v hodnotě   v průměru 10,4 %. U jílovců je tato 

závislost větší a rozdíly dosahují v průměru 33,6 %. 

Podle zrnitosti udává CHMURA [8] tuto charakteristiku zrn sedimentárních hornin: 

 

  velkozrnné     5 mm, 

  velmi hrubozrnné    2 - 5 mm, 

  hrubozrnné     1,25 – 2,0 mm, 

  střednězrnné     0,75 – 1,25 mm, 

  jemnozrnné     0,25 – 0,75 mm, 

  velmi jemnozrnné    0,1 – 0,25 mm 

  celistvé, vyplněné velejemnými zrny  < 0,1 mm 

 

Z výzkumu vyplývá, ţe materiály hrubozrnné mívají ve většině případů vysoké 

hodnoty tepelně fyzikálních parametrů. 

Textura hornin můţe rovněţ ovlivňovat hodnotu  . Textura souvisí však téţ s diagenezí. 

Podle textury mohou zrna být v horninové hmotě uloţena neuspořádaně, paralelně nebo 

diagonálně s různým obsahem pojiva či výplňové hmoty. Horniny vystavené většímu 

horninotvornému tlaku v souvislosti s hloubkou uloţení doznávají ve směru narůstání 

mocnosti sedimentární horninové vrstvy větší stlačení zrna, větší překrystalizaci pojiva a 

mají menší počet pórů. Tím lze vysvětlit zvětšení hodnoty   i různé hodnoty   při 

proudění tepla v sedimentární hornině paralelně nebo kolmo k sedimentární rovině 

(vrstevnatosti). 
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Diageneze ovlivňuje hodnoty tepelných parametrů tak, ţe pojivo v klasických  

materiálech – psefitech a psamitech můţe mít přímý vztah k velikosti hodnoty  . Pojivo 

totiţ nemusí být stejnorodý homogenní materiál. Bývá různého původu – jílovité, 

uhličitanové, křemičité, ţelezité, nebo můţe být vytvořeno kombinaci těchto pojiv. Jílovité 

pojivo je budováno pouze z illitu, velmi řídce z kaolinitu. Křemičité pojivo převáţně 

z opálu, chalcedonu a křemene o průměru zrn menších neţ mm01,0 . Uhličitanové pojivo 

můţe být vytvářeno vápencem, ankeritem i sideritem. Ţelezité limonitem. Měrná tepelná 

vodivost těchto minerálů je nízká v rozmezí 118,212,0  KWm , coţ vyplývá z toho, ţe 

pojivo sniţuje hodnoty tepelných parametrů. 

3.2.4 Vliv pórovitosti 

Sedimentární horniny mají menší či větší počet pórů, trhlin, puklin či prasklin. Tyto 

dutiny mohou být v hornině navzájem propojeny. Avšak existují póry (dutiny), jeţ jsou 

horninovou hmotou zcela obklopeny (uzavřeny). Takové póry (dutiny) jsou pro výměnu 

hmot (plyn, vodní pára) neaktivní (nepropustné). U sedimentárních hornin v souvislosti 

s jejich genezí vznikají vedle druhotně vzniklých puklin, prasklin a trhlin i dutiny (póry) 

mezi zrny sedimentárního materiálu a póry na kontaktech. 

Póry (dutiny) v sedimentární hornině mohou být vyplněny vzduchem 

( 11023,0  KWm ) nebo jinými plyny – kysličníkem uhličitým 

( 11

2 143,0)(  KWmCO ) metanem ( )302,0)( 11

4

 KWmCH . Jelikoţ však 

víceatomové plyny ( 42 ,CHCO  a vodní pára) jsou schopny částečně pohlcovat 

vyzařovanou energii do poloprostoru, zlepšuje se v takovém prostředí šíření tepla 

v pórovité hmotě. Podle laboratorních měření vzorky vlhké či nasycené vodou mají vyšší 

hodnotu měrné tepelné vodivosti neţ stejné vzorky suché či vysušené při C105 . 

Pórovitost karbonských sedimentárních hornin je vcelku nízká. Většinou nedosahuje 5 %, i 

kdyţ v některých případech můţe dosáhnout i nad 5 % a velmi řídce přesáhnout i hodnoty 

10 %. Proto při nízkých hodnotách pórovitosti do 5 % se neuvaţuje s vlivem samotné 

pórovitosti na hodnoty tepelných parametrů. 

3.2.5 Vliv vlhkosti hornin 

Se zvyšující se vlhkostí horniny roste hodnota měrné tepelné vodivosti, neboť: 

 kapiláry, póry, trhliny, pukliny i praskliny se zaplňují vodou, jeţ má 
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mnohonásobně větší hodnotu měrné tepelné vodivosti neţ měrná tepelná 

vodivost vzduchu či jiných plynů, které předtím vyplňovaly trhliny, 

pukliny, póry i kapiláry; 

 ve vlhkých horninách se dosáhne v různých místech jistého teplotního 

gradientu, vzniká druhotná výměna tepla, jeţ je vázána na migraci vlhkosti 

(tzv. tepelně vlhkostní vodivost hornin) 

 vodní obal nebo film na zrnech v místech kontaktu zlepšuje ve vlhké 

hornině tepelný kontakt, a tím i umoţňuje lepší proudění tepla. 

 

Jestliţe hovoříme o vlhkosti hornin, máme na mysli vţdy vodu volnou (nikoliv 

vodu vnitřně vázanou – krystalickou). Kdyţ se póry, trhliny, pukliny a praskliny nezaplní 

úplně vodou, vzniká vţdy na povrchu těchto dutin vodní film nebo zvlhlé plochy. Jsou-li 

tyto prostory vyplněny téţ plyny, dochází v souvislosti s teplotním gradientem různých 

míst v těchto volných prostorách nejen k přenosu tepelné energie, ale téţ k výměně hmoty  

ve formě vodní páry, čímţ vzniká i různý gradient napětí vodních par, coţ má za následek  

i jakési difúzní proudění. Difúzním prouděním se přenáší i teplo, navíc pak plyny 

obsahující vodní páru umoţňují i přenos tepla sáláním na relativně chladnější plochy pórů, 

kapilár, trhlin, puklin i prasklin. Toto vše je příčinou zvýšení hodnoty měrné tepelné 

vodivosti hornin. 

3.2.6 Vliv teploty 

Číselná hodnota měrné tepelné vodivosti se mění v závislosti na teplotě vzorku 

hornin, při níţ je hodnota parametru měřena. Toto platí obecně nejen pro jednotlivé 

minerály, ale i pro horniny. Ve fyzice bývají často udávány hodnoty parametrů, určených 

při teplotách C20 . Větší číselné hodnoty parametrů lze získat při měřeních a teplotách 

vyjádřených ve stovkách stupňů. 

V rozmezí teplot hornin C 4020 , jichţ dosahují např. doly OKR (ostravsko-

karvinského revíru), jsou však změny uváděné v literatuře velmi malé. 

3.2.7 Vliv směru proudění tepla ve vrstvě sedimentární horniny 

na hodnoty tepelných parametrů 

Měřeními bylo prokázáno, ţe hodnoty tepelných parametrů jsou zpravidla vyšší, 

proudí-li teplo směrem rovnoběţným s rovinou vrstevnatosti. Hodnoty tepelných 
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parametrů, kdy teplo proudí kolmo k rovině vrstevnatosti, jsou niţší. 

Je to moţno vysvětlit horotvorným působením tlaku, který v průběhu tvorby a 

dotváření sedimentárních hornin působil na uloţení zrn v hornině. Při poklesávání 

sedimentu a působení horského tlaku na horninu byla zrna tvořící nyní horninu hustěji a 

těsněji stlačena ve směru narůstání vrstevnatosti. Ve směru kolmém k rovině sedimentace 

vrstvy je méně meziprostoru pro výplňkovou hmotu (tmelící jednotlivá zrna) neţ ve směru 

rovnoběţném s rovinou sedimentace. 
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4 Stanovení teplot hornin a geotermického gradientu 

Teplotu horniny hT  v  K  nebo ht  v  C  ve sledovaném úseku stanovíme nejlépe 

přímým měřením. Tuto metodu však můţeme pouţít pouze v případě, kdy jsou jiţ na 

projektovaném horizontu realizovány hornické práce, kde můţeme teplotu hornin změřit a 

odvodit pro další důlní díla vedená v téţe hloubce. 

Avšak při projektování nových pater a zejména podpatrového dobývání k dispozici 

tato moţnost není. Proto je nutné teplotu hornin stanovit pomocí výpočtu ze vztahu (7) jak 

je uvedeno např. v [9]. 

 

rgrh TGHT    K   rgrh tGHt    C              (7) 

 

nebo  

 

r

st

h T
G

H
T     K   r

st

h t
G

H
t     C              (8) 

 

kde - hT  - teplota horniny v hloubce H  K  

 - ht  - teplota horniny v hloubce H   C  

 - H - hloubka pod povrchem   m  

 - grG  - geotermický gradient   1mK  

 - stG  - geotermický stupeň    1Km  

 - rT  - průměrná roční teplota na povrchu  K  

 - rt  - průměrná roční teplota na povrchu  C  

 

Hodnota geotermického gradientu grG  udává přírůstek teploty v kelvinech či ve 

stupních celsia odpovídající přírůstku hloubky H o 1 m. Geotermický stupeň je reciproká 

hodnota geotermického gradientu a udává počet metrů hloubky H, kterému odpovídá 

zvýšení teplot hornin o 1 K či 1°C. 
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4.1 Dosavadní stanovení geotermického gradientu 

Hodnota průměrného geotermického gradientu či geotermického stupně lze získat 

buď změřením teplot hornin a výpočtem dle odvozeného vztahu (7) 

 

H

TT
G rh

gr


    1mK   

H

tt
G rh

gr


    1 mC            (9) 

 

nebo 
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st
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H
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    1Km   
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st
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H
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    1 Cm          (10) 

 

kde za teplotu hT  či ht  dosadíme změřenou teplotu hornin na nejhlubším 

přístupném patře v hloubce H, nebo je převzata z odborné literatury [10]. 

Hodnota geotermického gradientu se v různých lokalitách liší. I v téţe lokalitě je 

funkcí hloubky, kdy s narůstající hloubkou klesá. Pro OKR se za průměrnou hodnotu 

geotermického gradientu povaţuje 0,033  1mK . Skutečné hodnoty zejména 

v nejhlubších partiích dolů se od této hodnoty jiţ značně liší, jak bude uvedeno v dalším. 
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5 Metody měření teplot hornin 

Veškeré způsoby měření teplot hornin můţeme rozdělit dle 6 do dvou základních 

skupin: 

a) měření v hlubokých vrtech vrtaných ze zemského povrchu, 

b) měření ve vývrtech vrtaných z raţených důlních děl. 

První skupina měření je orientační a můţe se pouţít pouze ve stadiu průzkumu 

loţiska hlubokými vrty z povrchu. Orientační charakter naměřených hodnot je zapříčiněn 

vznikem značných chyb, kterými je měření zatíţeno a které nelze ani při pečlivém postupu 

měření úplně odstranit. Hlavní činitelé, kteří nepříznivě ovlivňují výsledky měření, jsou 

zejména cirkulace výplachu a jeho ochlazovací účinek, značný ohřev horniny vrtným 

nástrojem, přítok vody do vrtu, únik a expanze plynů z okolních hornin a chemické reakce, 

které mohou vznikat v důsledku přítomnosti plynu a vody. 

Druhá skupina měření podává jiţ podstatně přesnější obraz o rozloţení teplot 

v horninovém masívu. Charakter těchto měření je takový, ţe je moţno vyloučit nebo 

značně omezit nepříznivé vlivy, kterými jsou zatíţeny výsledky měření při vrtání 

hlubokých vrtů. 

Při měření teplot hornin ve vývrtech vrtaných z raţených důlních děl se pouţívá 

různých metod, ze kterých jsou nejdůleţitější 3 následující, jak uvádí 6: 

a) metoda sovětská 

b) metoda německá 

c) metoda měření pomocí jediného vrtu. 

5.1 Metodika měření teplot hornin 

V rámci upřesňování teplotních změn v horninovém masívu v závislosti na hloubce 

jsem vytvořila jednotnou metodiku měření teplot hornin. Hlavním důvodem bylo zajištění 

nutnosti takového postupu, který by eliminoval zkreslení výsledků způsobených 

nestejnými postupy jednotlivých měřičů. 

Nejpouţívanější i nejspolehlivější metodou je v současné době měření elektrickými 

teploměry. Měřící zařízení se skládá z teplotního čidla, které se zasunuje na dno vývrtu, a 

z měřicího zařízení, které je spojeno s čidlem elektrickým vedením. Výhodou umístění 

měřícího zařízení ve volném prostoru čelby je moţnost sledovat teplotní změny čidla aţ do 

doby, kdy došlo k vyrovnání teploty čidla s teplotou hornin. Nejčastěji pouţíváme jako 
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čidla termistory. 

Aby byla spolehlivě zachycena původní teplota pohoří, dosud neovlivněná teplotou 

ovzduší v důlním díle, musí být vývrt vrtán v čerstvě obnaţené hornině, a to v místě, které 

nebylo vystaveno působení důlní atmosféry déle neţ 24 hod. V praxi to znamená zakládat 

vývrt u čelby co nejdříve po odtrţení horniny trhací prací. 

Délka vývrtu se volí 2 aţ 2,5 m do boku raţeného díla pod úklonem 3 - 5° dovrchně 

co nejblíţe čelby. Pokud to technologie raţení dovolí, lze vrtat přímo do čelby. Vrtáme 

zásadně v místech, kde čelba neprochází tektonickými liniemi či poruchami. 

Po odvrtání vývrtu se okamţitě do jeho čelby vsune měřící čidlo s vývodem do 

separátně větraného důlního díla a vývrt se zaslepí. Na připojeném měřícím zařízení na 

vývod z čidla se v 15 minutových intervalech odečítají naměřené hodnoty do doby jejich 

ustálení. Měření se ukončí po naměření tří stejných po sobě jdoucích hodnot teploty 

horniny. 

5.2 Použité přístroje k měření teplot hornin 

Teploty hornin převzaté z [11] a [12] byly měřeny pomocí tehdejších důlních 

teploměrů MT–1 a G1-A. 

Měření teplot hornin v rámci [13] probíhající v roce 2008/2009 byly měřeny 

digitálním teploměrem LOGGER S3631 od firmy Comet. 

 

Obrázek č. 1 Digitální teploměr LOGGER S3631 
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Přístroj je určen pro měření a záznam okolní teploty a relativní vlhkosti vzduchu. Měřicí 

senzory okolní teploty i vlhkosti jsou neodnímatelnou součástí přístroje. Naměřené 

hodnoty včetně vypočtené teploty rosného bodu a rozdílu teplot jsou zobrazovány na 

dvouřádkovém LCD displeji a jsou ukládány v nastavitelném časovém intervalu do vnitřní, 

energeticky nezávislé paměti. Veškerá nastavování a ovládání záznamníku se provádějí 

pomocí počítače a je moţné je chránit heslem. Záznamník je navíc moţné zapnout a 

vypnout také magnetem, nebo je moţné jej nastavit tak, aby se automaticky zapnul v 

nastavený den a čas (max. na měsíc dopředu). Magnetem je rovněţ moţné nulovat paměť 

MIN/MAX hodnot. 

Na displeji lze volitelně zobrazovat i minimální a maximální naměřené hodnoty 

(pravidelně se střídají s aktuálně měřenými hodnotami). V případě potřeby lze záznamník 

provozovat i s vypnutým displejem, který je pak moţné kdykoliv krátce rozsvítit pomocí 

magnetu a získat tak informaci o měřených hodnotách. 

 

Technické parametry přístroje (parametry měření): 

Teplota okolí (odporový snímač Pt 1000/3850ppm): 

- Rozsah měření: -30 aţ +70 °C 

- Rozlišení: 0, l °C 

- Přesnost: ± 0,4 °C  

Relativní vlhkost (údaj je teplotně kompenzován v celém teplotním rozsahu): 

- Rozsah měření: 0 aţ 100 %RV 

- Rozlišení: 0,1 %RV 

- Přesnost: ± 2,5 %RV v rozsahu 5 aţ 95 %RV při 23 °C  

Rosný bod (veličina vypočtená z teploty a vlhkosti): 

- Rozsah:-60 aţ +70 °C 

- Rozlišení: 0, l °C 

- Přesnost: ± 0.5 °C v rozsahu 30 aţ 95 %RV 

Rozměry – 93x64x29 mm 
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6 Shromáždění výsledků měření teplot hornin a jejich 
vizualizace 

6.1 Dosud provedené bádání na dolech OKR v letech 1980 a 

1984 

Pro tuto etapu jsem převzala a nashromáţdila naměřené hodnoty z roku 1980, které 

jsou ze závěrečné zprávy k HS 57/80 „TEPELNÉ POLE OKR Stanovení zákonitostí 

průběhu geoizoterm na dolech OKR“ [11]. Dále byly pouţity naměřené hodnoty z roku 

1984, tyto jsou obsahem disertační práce Ing. Antonína Taufera, CSc. „Rozloţení 

teplotního pole karbonského masívu OKR“ [12]. 

Celkově bylo naměřeno v této etapě 337 hodnot teplot hornin. Číselné hodnoty 

výsledků měření těchto teplot hornin jsem tabelárně zpracovala (tabulka č. 1 aţ tabulka  

č. 12) vţdy pro jednotlivé doly OKR (ostravsko-karvinského revíru). 
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Tabulka č. 1 Důl ČSM – měření teplot hornin 

DŮL ČSM - měření teplot hornin 

Pořad. číslo x [m] y [m] z [m] t [°C] Rok 

1 1104435 451460 -467 30,4 1984 

2 1104806 451880 -498 32,4 1984 

3 1104858 451950 -498 28,7 1984 

4 1106351 451891 -381 27,5 1984 

5 1105976 450532 -409 27,9 1984 

6 1106531 449909 -435 28,7 1984 

7 1106651 450410 -440 29,1 1984 

8 1105553 449870 -490 29,8 1984 

9 1106824 451032 -516 30,3 1984 

10 1107295 451170 -498 27,3 1984 

11 1104382 452935 -386 29,25 1984 

12 1105191 451318 -378,5 27,7 1984 

13 1104550 451391 -418 29,9 1984 

14 1104465 451288 -436 29,6 1984 

15 1104087 451152 -424 29,05 1984 

16 1105177 451888 -487 33,95 1984 

17 1104499 451633 -497 33,2 1984 

18 1105237 452630 -378 28 1984 

19 1105152 453316 -315 27,6 1984 

20 1106150 451545 -386 27,8 1984 

21 1105803 449906 -502 29,2 1984 

22 1105156 450228 -406 26,1 1984 

23 1105213 450300 -395 29 1984 

24 1106145 451478 -373 27,1 1984 

25 1106082 451354 -401 28,1 1984 

26 1107293 450277 -440 29 1984 

27 1106945 449926 -502 32 1984 

28 1105348 450652 -420 25,7 1984 

29 1105310 450216 -473 27,2 1984 

30 1106913 451176 -555 34,4 1984 

31 1104608 450785 -494 24 1980 

32 1106363 449753 -492 23,7 1980 
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Tabulka č. 2 Důl ČSA – měření teplot hornin 

DŮL ČSA - měření teplot hornin 

Pořad. číslo x [m] y [m] z [m] t [°C] Rok 

1 1102085 456415 -511 31,1 1984 
2 1101675 455255 -696 39,7 1984 

3 1099700 454350 -490 31,1 1984 

4 1100025 454040 -491 29,2 1984 

5 1100035 455080 -490 29,2 1984 

6 1101700 456200 -567 33,4 1984 

7 1100150 455415 -490 32 1984 

8 1100465 454330 -492 29,1 1984 

9 1100955 454270 -494 28,4 1984 

10 1101740 454020 -493 29,1 1984 

11 1101900 453830 -492 31,6 1984 

12 1101875 453470 -490 31,9 1984 

13 1101845 453240 -486 31,9 1984 

14 1100675 454280 -494 39,7 1984 

15 1102607 454243 -339 32,4 1984 

16 1102511 454123 -414 33 1984 

17 1102214 454143 -447 33 1984 

18 1101907 454252 -448 32,2 1984 

19 1102503 457356 -510 31 1984 

20 1102556 457350 -498 30,9 1984 

21 1102058 457352 -549,5 33,2 1984 

22 1102302 457058 -524,7 30,9 1984 

23 1102505 457606 -501 32,3 1984 

24 1102100 457354 -490,5 35,5 1984 

25 1102100 457352 -490,5 37 1984 

26 1101992 453997 -393 32,4 1984 

27 1102415 453908 -470,5 33,5 1984 

28 1102540 453959 -471,5 33,2 1984 

29 1102281 455640 -475 32,4 1984 

30 1101900 453902 -493,4 35,9 1984 

31 1102230 453730 -388 30,2 1984 

32 1102325 454750 -480 34,5 1984 

33 1101148 456247 -459 31,7 1984 

34 1100502 455800 -413 31,6 1984 

35 1100400 455801 -415 31,4 1984 

36 1101945 455209 -575,8 35,7 1984 

37 1101996 455232 -696,3 41,2 1984 

38 1101945 455209 -696,5 41,2 1984 

39 1102100 457350 -489 30,3 1980 

40 1102100 457350 -489 32,3 1980 
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Tabulka č. 3 Důl Staříč – měření teplot hornin 

DŮL STAŘÍČ - měření teplot hornin 

Pořad. číslo x [m] y [m] z [m] t [°C] Rok 

1 1116700 473547 -228,5 23,4 1984 
2 1116713 472761 -304 24 1984 
3 1117393 472281 -339 26,75 1984 
4 1117612 472236 -295 24,5 1984 
5 1117465 473827 -289 22,8 1984 
6 1118230 472263 -316 26,35 1984 
7 1117457 469984 -439 31,1 1984 
8 1116755 469656 -437 30,35 1984 
9 1117124 473360 -236 22 1984 

10 1116690 469290 -119,2 20,2 1984 
11 1117055 469430 -300 25,9 1984 
12 1117445 470372 -290 23,3 1984 
13 1118339 470613 -150 21,4 1984 
14 1119735 472573 -230 23,15 1984 
15 1119211 472249 -282 24,85 1984 
16 1119323 474657 -284 21,7 1984 
17 1119173 472153 -172 20,05 1984 
18 1121129 473358 -284 26,65 1984 
19 1120833 473210 -220 24,45 1984 
20 1119049 473246 -495 28,35 1984 
21 1118564 473303 -167 20,1 1984 
22 1119536 473369 -389 27 1984 
23 1119339 473705 -425 26,65 1984 
24 1119736 474738 -435 27,2 1984 
25 1120005 472762 -231 24 1984 
26 1115910 470536 -230 22,35 1984 
27 1117348 471465 -240 22,8 1980 
28 1117622 473050 -318 25,1 1980 
29 1117204 470500 -238 23 1980 
30 1116055 472151 -375 25 1980 
31 1119982 473291 -201 21,7 1980 
32 1121156 473528 -253 23,6 1980 
33 1120934 473426 -286 24,3 1980 
34 1119157 474135 -282 21,2 1980 
35 1119496 474193 -383 24 1980 
36 1118704 473870 -455 20,7 1980 
37 1119200 473623 -440 21,1 1980 
38 1118806 473510 -442 21,3 1980 
39 1116144 473016 -445 25,4 1980 
40 1117042 472486 -284 25,7 1980 
41 1117411 473547 -256 20 1980 
42 1117042 472486 -294 24,1 1980 
43 1120360 473625 -172 20,6 1980 
44 1117351 471612 -447 21 1980 
45 1117174 471716 -293 24,4 1980 
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Tabulka č. 4 Důl Dukla – měření teplot hornin 

DŮL DUKLA - měření teplot hornin 

Pořad. číslo x [m] y [m] z [m] t [°C] Rok 

1 1104333 459795 -366 27,3 1984 

2 1104715 457840 -382 27,2 1984 

3 1104757 457952 -360,1 26,95 1984 

4 1104892 460322 -80,3 21,2 1984 

5 1105586 459244 -317 24,6 1984 

6 1105402 457895 -376 26,65 1984 

7 1105766 458261 -330,4 24,6 1984 

8 1104916 459533 -383 26,95 1984 

9 1105091 459107 -461 28,25 1984 

10 1104970 459560 -420 27,15 1984 

Tabulka č. 5 Důl 9. květen – měření teplot hornin 

DŮL 9. KVĚTĚN - měření teplot hornin 

Pořad. číslo x [m] y [m] z [m] t [°C] Rok 

1 1106711 454891 -230 23,6 1984 

2 1105640 454935 -236 24,3 1984 

3 1105687 454394 -321,5 25,6 1984 

4 1106142 454925 -258 24,3 1984 

5 1105912 454433 -277 24,2 1984 

6 1106175 454045 -167 23 1984 

7 1104811 453495 -276 26,5 1984 

8 1106122 454143 -290 26,1 1984 

9 1105058 455208 -257 25,7 1984 

10 1105173 454413 -363 25,8 1984 
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Tabulka č. 6 Důl Doubrava – měření teplot hornin 

DŮL DOUBRAVA - měření teplot hornin 

Pořad. číslo x [m] y [m] z [m] t [°C] Rok 

1 1100382 458967 -330 25,8 1980 

2 1100924 459466 -287,2 24,1 1980 

3 1101078 459109 -309,5 24,4 1980 

4 1100172 456482 -550,5 33,4 1980 

5 1099968 456804 -557,5 33,6 1980 

6 1100135 457819 -529 33,1 1980 

7 1101635 457284 -578 34,5 1980 

8 1101432 457421 -566 33,6 1980 

9 1100495 458425 -457 31,3 1980 

10 1101396 456719 -660,5 36,2 1980 

11 1110178 457326 -555 36,2 1980 

12 1110184 458107 -514 33,2 1980 

13 1100515 457848 -535 33,2 1980 

14 1100540 457829 -531 33,8 1980 

15 1100548 457825 -530 33,5 1980 

16 1100503 457862 -536 33,1 1980 

17 1100435 458115 -515 33 1980 

18 1100412 457971 -634 33,7 1980 

19 1100229 457839 -503 32,8 1980 

20 1100544 458433 -463 31,4 1980 

21 1101343 457034 -634 34 1980 

22 1101464 459476 -263 23,6 1980 

23 1100986 459065 -324 25,4 1980 

24 1101050 458929 -363 27 1980 

25 1100602 459266 -388 27,6 1980 

26 1099743 457403 -670 36,8 1980 
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Tabulka č. 7 Důl Paskov – měření teplot hornin 

DŮL PASKOV - měření teplot hornin 

Pořad. číslo x [m] y [m] z [m] t [°C] Rok 

1 1111738 470086 -303 24 1984 

2 1112672 471466 -471 26,9 1984 

3 1112974 469393 -333 24,6 1984 

4 1113008 469480 -356 24,8 1984 

5 1112832 470255 -380,1 27 1984 

6 1112285 469962 -401 25,3 1984 

7 1112076 473316 -480,2 27,3 1984 

8 1110698 470917 -475,5 29 1984 

9 1110808 470838 -323 24,2 1984 

10 1110842 471833 -373 26,05 1984 

11 1112787 472218 -484 28,9 1984 

12 1111404 471320 -413 26,7 1984 

13 1111239 471553 -479 29,8 1984 

14 1110587 471820 -330 24,9 1984 

15 1110632 470880 -315 25,9 1984 

16 1110769 473074 -503 28,1 1984 

17 1112100 472500 -520 29,8 1980 

18 1111811 473423 -480 28,6 1980 

19 1110458 470794 -399 28,7 1980 

20 1112908 471224 -488 30,3 1980 

21 1111733 470196 -348 26,9 1980 

22 1112372 470165 -436 29 1980 

23 1112382 471480 -483 29,4 1980 
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Tabulka č. 8 Důl Antonín Zápotocký – měření teplot hornin 

DŮL ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ - měření teplot hornin 

Pořad. číslo x [m] y [m] z [m] t [°C] Rok 

1 1103568 459187 -239 26,3 1984 

2 1103111 459486 -214 24,4 1984 

3 1103320 459298 -224 22 1984 

4 1101715 458564 -233 22,2 1984 

5 1101982 458112 -170,6 24,1 1984 

6 1102909 459149 -200,5 23,6 1984 

7 1102994 458921 -283 24,4 1984 

8 1102121 459270 -241 24,3 1984 

9 1103585 460696 -240 24,3 1984 

10 1103062 458380 -281,5 26,1 1984 

11 1103805 460020 -287 25,6 1984 

12 1103440 459360 -267 26 1984 

13 1103737 460820 -203,5 24,4 1984 

14 1102285 458305 -191 22,8 1984 

15 1103450 459860 -263,5 25,4 1984 

16 1103120 458397 -359 26,9 1984 
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Tabulka č. 9 Důl Frenštát – měření teplot hornin 

DŮL FRENŠTÁT Západ - měření teplot hornin 

Pořad. číslo x [m] y [m] z [m] t [°C] Rok 

1 1135123 480444 -411,07 32,8 1984 

2 1135770 478004 -327,59 28,4 1984 

3 1135770 478004 -527,59 34 1984 

4 1136532 477319 -90,42 21,7 1984 

5 1136532 477319 -490,42 32,3 1984 

6 1137834 480606 -349,95 31,1 1984 

Tabulka č. 9: DŮL FRENŠTÁT Západ- měření teplot hornin 

 

Tabulka č. 10 Důl President Gottwald – měření teplot hornin 

DŮL  PRES. GOTTWALD - měření teplot hornin 

Pořad. číslo x [m] y [m] z [m] t [°C] Rok 

1 1105701,00 457603,00 -307,00 26,3 1984 

2 1105515,00 457283,00 -259,00 26 1984 

3 1105320,00 457422,00 -275,00 26,8 1984 

4 1105078,00 457570,00 -379,00 27,8 1984 

5 1106888,00 455840,00 -438,00 28,8 1984 

6 1106686,00 456488,00 -499,00 32,3 1984 

7 1105808,00 456816,00 -435,00 29,6 1984 

8 1105492,00 456400,00 -256,00 26,4 1984 

9 1105474,00 456466,00 -253,00 27,1 1984 

10 1106095,00 456908,00 -380,00 28,9 1984 

11 1106421,00 457759,00 -420,00 30,2 1984 

12 1106528,00 458080,00 -421,00 29,8 1984 

13 1105350,00 456115,00 -304,00 27,2 1984 

14 1106077,00 457280,00 -532,00 29,8 1984 

15 1106800,00 455383,00 -437,00 31,8 1984 

16 1106630,00 456468,00 -502,00 31,1 1984 

17 1106705,00 456975,00 -419,60 28,3 1980 

18 1101630,00 457060,00 -416,00 28,5 1980 

19 1105285,00 457355,00 -266,00 25,9 1980 

20 1105650,00 456880,00 -234,00 24,5 1980 
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Tabulka č. 11 Důl 1. máj – měření teplot hornin 

DŮL 1. MÁJ - měření teplot hornin 

Pořad. číslo x [m] y [m] z [m] t [°C] Rok 

1 1103315 455300 -514 33,6 1984 

2 1102850 454415 -273 29,2 1984 

3 1104440 454300 -220 26,4 1984 

4 1103800 457450 -475 30,8 1984 

5 1103530 456650 -499 35,1 1984 

6 1103580 456150 -499 35,5 1984 

7 1103538 457335 -404 29,3 1984 

8 1104705 457400 -375 29,5 1984 

9 1104205 456161 -394 28,8 1984 

10 1104288 456202 -395 29 1984 

11 1105036 456160 -289 28,4 1984 

12 1104585 456547 -320 27,5 1984 

13 1104822 456555 -308 27,1 1984 

14 1104435 457440 -434 30,8 1984 

15 1104003 456728 -385 31,6 1984 

16 1104090 457448 -470 31,7 1984 

17 1105051 457177 -304 27,1 1984 

18 1104425 457275 -345 26,4 1984 

19 1103001 453075 -295 26,1 1984 

20 1103043 453096 -295 25 1984 

21 1103220 453245 -264 25,1 1984 

22 1103368 452784 -296 26,5 1984 

23 1103708 452967 -510 34,7 1984 

24 1103122 452490 -403 28 1984 

25 1102981 451866 -279 25,1 1984 

26 1103615 453307 -710 38,3 1984 

27 1103321 452766 -301 26,6 1984 

28 1103065 453105 -295 26,5 1984 

29 1103628 453492 -284 25,3 1984 

30 1103656 453264 -650 37,7 1984 

31 1101410 453070 -323 23,2 1984 

32 1101410 453001 -320 25,3 1984 

33 1104180 453750 -272 28,2 1980 

34 1103670 454950 -158 25,7 1980 

35 1103670 454950 -158 26,2 1980 

36 1103175 451805 -280 24,8 1980 

37 1103329 456670 -381 28,6 1980 

38 1103300 456535 -390,5 29,2 1980 

39 1103200 452242 -394 28,4 1980 
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40 1103562 453201 -285 25,7 1980 

41 1103962 457293 -461 30,7 1980 

42 1105051 457177 -299 27,1 1980 

43 1104180 453750 -282 28,1 1980 

44 1103670 454950 -168 26,1 1980 

45 1103565 454695 -200 25,2 1980 

46 1102850 454415 -273 32,3 1980 

47 1102850 454405 -273 31 1980 

48 1102850 454415 -273 29,2 1980 

49 1104440 454300 -420 26,4 1980 

50 1102346 453940 -232 23,7 1980 

51 1103761 454183 -183 24,5 1980 

52 1103747 454252 -174 24,7 1980 

53 1103242 455378 -430 30 1980 

54 1102727 454635 -393 28 1980 

55 1103201 452890 -346 26,9 1980 

56 1103038 451650 -281 24,2 1980 
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Tabulka č. 12 Důl Julius Fučík – měření teplot hornin 

DŮL JULIUS FUČÍK - měření teplot hornin 

Pořad. číslo x [m] y [m] z [m] t [°C] Rok 

1 1101350 460855 -433,3 27,1 1984 

2 1102695 460970 -460 28,6 1984 

3 1100852 460347 -463 27,8 1984 

4 1102413 460797 -456,8 27,1 1984 

5 1102288 461070 -462 29,5 1984 

6 1105925 464785 -551 37,9 1984 

7 1103344 461480 -458 31,4 1984 

8 1101480 460864 -410 26,75 1984 

9 1102248 461012 -357 27 1984 

10 1102228 460888 -357,1 26,7 1984 

11 1103322 461433 -458,5 31,4 1984 

12 1103746 463346 -612 33,1 1984 

13 1100958 460052 -547,2 30,8 1984 

14 1103495 461070 -350 26,7 1984 

15 1102990 461330 -457 37,2 1984 

16 1104159 463886 -664,6 32,9 1980 

17 1104145 463925 -665 33,2 1980 

18 1105018 463712 -547,5 32,6 1980 

19 1105026 463717 -547 32,7 1980 

20 1103620 460692 -428 28,6 1980 

21 1104042 463022 -457 25,7 1980 

22 1105450 463913 -508,5 31,1 1980 

23 1105795 464205 -511,5 30,4 1980 

24 1105120 464128 -599,5 32,8 1980 

25 1105090 464465 -536 30,1 1980 

26 1105135 464100 -598,5 32,8 1980 

27 1105880 464283 -507 31,6 1980 

28 1104134 463955 -666 31,4 1980 

29 1103158 464116 -436 31,9 1980 

30 1103773 463340 -211 29,8 1980 

31 1105105 463766 -552 31,1 1980 

32 1103625 467767 -411 28,6 1980 

33 1105925 464785 -551 30,9 1980 

34 1104587 463630 -600 33,1 1980 

35 1106083 465118 -571,4 32,7 1980 

36 1105005 464895 -639,4 33,4 1980 

37 1105005 464895 -639,4 33,6 1980 

38 1102400 461124 -461 29,2 1980 

39 1102370 460755 -366,5 26,5 1980 
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40 1102695 460970 -460 28,6 1980 

41 1103418 461276 -345 27,7 1980 

42 1102420 461136 -461 29,5 1980 

43 1101063 460622 -500 28,2 1980 

44 1103413 460797 -357 27,2 1980 

45 1100852 460347 -463 27,8 1980 

46 1101057 460809 -462,4 27,9 1980 

47 1102130 460854 -357,8 25,9 1980 

48 1102090 460110 -240 23 1980 

49 1102746 460135 -163 21,4 1980 

50 1102728 459917 -178 22,3 1980 

51 1101878 459412 -203 23,6 1980 

52 1101788 459482 -238,5 22,7 1980 

53 1101350 460855 -433,3 27,1 1980 
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6.2 Nově provedené měření teplot hornin pro účel prognózy 

teplotního gradientu 

Měření teplot hornin proběhlo v roce 2008 a 2009 na dolech OKR v rámci řešení 

HS 500804 „Verifikace teplotního gradientu v podmínkách dolů OKR“ [13]. Tato 

naměřená data o počtu 102 jsem taktéţ zpracovvala ve formě tabulek (tabulka č. 13 aţ 

tabulka č. 18), poskytující základní informace o měření. 

Tabulka č. 13 Důl Darkov závod 2 – měření teplot hornin 

DŮL DARKOV závod 2 - měření teplot hornin 

Pořad. číslo x [m] y [m] z [m] t [°C] Rok 

1 1103013 451111 -935 49,8 2008 

2 1103720 451971 -635 37,3 2008 

3 1103840 454867 -565 37,9 2008 

4 1103377 454228 -488 25,6 2008 

5 1103332 452845 -774,8 39,9 2008 

6 1104715 453505 -468 34,3 2008 

7 1104345 455080 -432 31,7 2008 

8 1102376 453034 -677 40,1 2008 

9 1102946 453134 -596 38,5 2008 

10 1103412 455490 -338 30 2008 

11 1103125 455623 -464 34 2008 

12 1103663 454438 -518 35,1 2008 

13 1102950 454510 -556 36,9 2008 

14 1103060 451480 -723,5 40,9 2008 

15 1104568 453416 -531,9 35,2 2008 

16 1103098 455596 -518 35,6 2008 

17 1103275 454140 -556,2 38,4 2008 

18 1103335 451895 -736,6 42,7 2008 

19 1103268 451086 -886 48,4 2008 

20 1104463 453767 -562,8 38,2 2008 

21 1103480 454252 -547,4 38 2008 
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Tabulka č. 14 Důl Darkov závod 3 – měření teplot hornin 

DŮL DARKOV závod 3 - měření teplot hornin 

Pořad. číslo x [m] y [m] z [m] t [°C] Rok 

1 1106793 455073 -304,1 24,5 2008 

2 1104836 454377 -584 37,5 2008 

3 1109069 455169 -281 23,7 2008 

4 1106614 455322 -299,5 27 2008 

5 1105123 456367 -578 36,4 2008 

6 1104635 454788 -600,9 36,3 2008 

7 1106861 454802 -323 25,5 2008 

8 1104981 454594 -568 37,2 2008 

9 1104760 454724 -604 37,9 2008 

10 1106404 454726 -357 31,5 2008 

 

Tabulka č. 15 Důl ČSM – měření teplot hornin 

DŮL ČSM - měření teplot hornin 

Pořad. číslo x [m] y [m] z [m] t [°C] Rok 

1 1105084 451761 -664 40,9 2008 

2 1104242 450914 -806 46,1 2008 

3 1104735 450119 -712 43,2 2008 

4 1106484 450802 -788 43,6 2008 

5 1104272,2 450762,9 -791,3 45,9 2008 

6 1104024,8 450519,7 -797,6 46,1 2008 

7 1103616 451094,7 -753,2 44,3 2008 

8 1104516,4 450540 -739,1 44,8 2009 

9 1103611 451047,7 -755,1 44,1 2009 

10 1104138 450369,4 -793,2 45,7 2009 
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Tabulka č. 16 Důl Paskov – měření teplot hornin 

DŮL PASKOV - měření teplot hornin 

Pořad. číslo x [m] y [m] z [m] t [°C] Rok 

1 1118560 473660 -768 37,8 2008 

2 1116592 474162 -729,2 36,4 2008 

3 1117310 472283 -754,9 37,2 2008 

4 1117807 472732 -683 37,8 2008 

5 1118000 472010 -540,8 37,4 2008 

6 1119300 473965 -617,1 32 2008 

7 1119350 474450 -602,5 32,5 2008 

8 1118150 472700 -644 37,6 2008 

9 1119050 472950 -585 33,3 2008 

10 1119090 472930 -566,5 32,3 2008 

11 1119100 473150 -640,8 38 2008 

12 1119570 474770 -580,1 32,6 2008 

13 1120280 474800 -630,5 32,8 2008 

14 1115960 474520 -793,6 40,4 2008 

15 1117950 473650 -778,2 38,6 2008 

16 1118966 473688 -690 38,2 2008 

17 1119118 473975 -755 38,5 2008 

18 1120014 474879 -655 34,5 2008 

19 1119415 474016 -700 37,6 2008 

20 1119300 473383 -682 37,7 2008 

21 1119506 473150 -530 36,8 2008 

22 1120162 474466 -410 31,5 2008 

23 1118632 472880 -664 37,7 2008 

24 1118060 472711 -663 36,9 2008 

25 1119517 474789 -695 33,3 2008 

26 1116510 471614 -695 37,7 2008 

27 1118245 472213 -630 38,1 2008 

28 1118328 472316 -450 32,3 2008 

29 1116567 474895 -746 39,8 2008 

30 1116628 471867 -743 40,3 2008 

31 1116102 474665 -769 40,2 2008 

32 1116494 474596 -765 39,7 2008 

33 1116478 475011 -793 39,8 2008 



Denisa Fiurášková : Metoda prognózy teplotního gradientu 

2010  39 

  

Tabulka č. 17 Důl ČSA – měření teplot hornin 

DŮL ČSA - měření teplot hornin 

Pořad. číslo x [m] y [m] z [m] t [°C] Rok 

1 1099256 455051 -721 40,9 2008 

2 1099943 455266 -751 43,4 2008 

3 1100022 456499 -825 39,8 2008 

4 1099232 455050 -732 40,7 2008 

5 1101671 456630 -712 39,8 2008 

6 1100194 456592 -807,5 41,2 2008 

7 1099134 455627 -715 40,2 2008 

8 1099805 455611 -768,2 42,2 2008 

9 1099807 455374 -765,2 41,6 2008 

10 1099036 455552 -697,5 38,4 2008 

11 1099762 455462 -766,5 42,2 2008 

12 1100000 458288 -490 27 2008 

13 1099305 455075 -686 39,7 2008 

14 1100240 455270 -699 34,5 2008 

15 1100190 454249 -713 41,9 2008 

16 1100029 455019 -857 44,6 2009 

17 1099314 455458 -713 39,4 2009 

18 1100350 455970 -775 41,2 2009 

 

 

Tabulka č. 18 Důl Lazy – měření teplot hornin 

DŮL LAZY - měření teplot hornin 

Pořad. Číslo x [m] y [m] z [m] t [°C] Rok 

1 1102749,74 459367,96 -487,2 31,1 2008 

2 1101993,6 459272,2 -528,3 31,8 2008 

3 1102194,597 458545,2911 -584,9 32,9 2008 

4 1103347,889 459547,8007 -440,8 36,9 2008 

5 1102434,099 458836,484 -568,2 32,4 2008 

6 1103610,111 459147,6979 -476,5 37,1 2008 

7 1103433,2 458135,3 -462,1 29,9 2008 

8 1100798,27 458452,7411 -670,5 37,4 2008 

9 1102094,058 458390,432 -568,5 41,2 2008 

10 1102907,556 459533,8066 -430,6 29,4 2008 
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6.3 Vizualizace výsledků měření 

Všechny shromáţděné výsledky měření teplot hornin z obou etap (od roku 1980-

1984 a z roku 2008/2009) jsem vizualizovala, pro kaţdou etapu zvlášť, prostřednictvím 

SW program MicroStation 95 (Obrázek č. 2). Pro prvotní vizualizaci jsem zvolila rozdělení 

dobývacích prostorů dolů OKR na ostravskou část revíru a na karvinskou část revíru. 

Následně jsem pro podrobnější a přehlednější vyobrazení dobývacích prostorů provedla 

vizualizace jednotlivých dolů OKR. 

Tyto tematické mapy jsou obsahem přílohy A – Vizualizace naměřených teplot 

hornin na dolech OKD (příloha č. 1 aţ příloha č.18). 

 

 

Obrázek č. 2 Vizualizace v MicroStation 95 (výřez karvinské části revíru OKR) 
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7 Prognóza geotermického gradientu pomocí 
programového prostředí Scilab 

S cílem získat co nejpřesnější prognózu geotermického gradientu či teploty horniny 

jsem sestavila v programovém prostředí SCILAB knihovna MineTemp. Tato knihovna 

vznikla v rámci řešení studie [13]. 

SCILAB je SW program francouzských výzkumných institucí INRIA (The French 

National Institute for Research in Computer Science and Control) a ENPC (École 

Nationale des Ponts et Chaussées). Program umoţňuje provádět jak jednoduchou 

aritmetiku (násobení čísel), tak náročné výpočty. Scilab je například pouţíván pro 

statistické analýzy, zpracování obrazu, simulace fyzikálních a chemických jevů. Umoţňuje 

uţivateli snadnou a rychlou práci s maticemi reálných nebo komplexních čísel. Zároveň je 

schopen vypočítané výsledky graficky znázornit. 

Pro vytvoření soudobého teplotního pole jsem pouţila jednak soubory dříve 

naměřených teplot hornin ze zdrojů [11] a [12], ale také vlastní zdroje nejnovějších měření 

na dolech OKR z let 2008 a 2009 [13]. 

Pro detailnější a přesnější predikci geotermického gradientu a teplot hornin je 

dobývací prostor dolů OKR rozdělen na karvinskou část a ostravskou část. S moţností 

prognózy pro kaţdý důl zvlášť. Knihovna MineTemp je totiţ ve formě „otevřeného“ 

souboru a je moţné dále naměřené teploty hornin vkládat a tím zpřesňovat prognózu. 

7.1 Vytvoření knihovny MineTemp 

7.1.1 1D aproximace 

Průběh teploty v homogenním materiálu se předpokládá ve tvaru 

 

   0zzb
eazt


                 (11) 

 

kde 0z  – počáteční hloubka - je rovna 0 m.  

Rovnice (11)dostává tvar: 

 

  zbeazt                   (12) 
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Koeficienty a a b jsou určeny metodou nejmenších čtverců. Fyzikální význam 

konstanty a je teplota pro nulovou hloubku (z = 0). Logaritmovaná rovnice pak přejde na 

tvar 

    zbat  lnln                  (13) 

 

Pro jednotlivě naměřené hodnoty sepíšeme stejný počet rovnic, kde členy ln(a) a b jsou 

konstantní. Rozdíl Ax-f představuje reziduum r, pomocí metody nejmenších čtverců 

hledáme minimum přes parametry ln(a) a b. 

V (14) je zapsáno n rovnic (n – počet měření). Napravo od závorky se u 

jednotlivých řádků mění pouze souřadnice iz , koeficienty a a b jsou pro všechny řádky 

shodné. V (15) jsou rovnice zlogaritmovány a v (16) je proveden zápis maticově. V (17) je  

r=Ax-f, coţ představuje rozdíl v naměřených a napočítaných hodnotách teplot – reziduum. 

Snahou je reziduum minimalizovat, hledá se 
2

min r . Neznámé koeficienty ln(a) a b se 

spočtou z (18). 

nbz

n

bz

bz

eat

eat

eat









2

1

2

1

 

(14) 

   

   

    nn bzat

bzat

bzat







lnln

lnln

lnln

22

11



 

(15) 

 

 

 

 
xAf

b

a

z

z

z

t

t

t

nn




















































ln

1

1

1

ln

ln

ln

2

1

2

1



 

(16) 

fxAr   (17) 

2
min r

 
(18) 

    ffAxfAxAxxfxAfxAr TTTTTT
 22

 
(19) 

  fAAAx TT 1
  

(20) 



Denisa Fiurášková : Metoda prognózy teplotního gradientu 

2010  43 

  

Výhoda funkce aproximace teploty tvaru   zbeazt   spočívá ve vlastnostech. 

Parametr a posouvá funkci ve směru t, parametr b souvisí s křivostí průběhu. Má-li 

exponenciální funkce fyzikální pozadí, lze napočítané koeficienty vyuţít také k extrapolaci 

(na obrázku č. 3 odlišeno barevně). 

 

Obrázek č. 3 Exponenciální aproximace 

7.1.2 3D aproximace 

Pro potřeby vykreslování teplot v hloubkových řezech je nyní uvaţována 

polynomická aproximace, teplota je funkcí souřadnic x, y a z. 
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Na Obrázku č. 4 je pouţita polynomická aproximace pro 3D případ. Jsou pouţity 

dva typy polynomu. Plnou čarou je aproximace polynomem niţšího stupně, čárkovanou 

polynomem vyššího stupně. 

 

t(z) 

z 

interpolace 

extrapolace 

extrapolace 

naměřené teploty 

průběh teploty 
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Obrázek č. 4 Polynomická aproximace 

 

Příklad č.1 

V tabulce pod textem je zadáno osm souřadnic, snahou je proloţit křivku metodou 

nejmenších čtverců pomocí polynomické aproximace. Najít funkci y(x), která bude 

schopna aproximovat tabulková data. 

x 1 2 3 4 5 6 7 8 

y 3 4 4 5 4 4 3 2 

 

 

Obrázek č. 5 Vyobrazení polynomů 

polynom 0° 

polynom 5° 

polynom 10° 

y 

x 

t(z) 

z 

interpolace 

extrapolace 

extrapolace 

naměřené teploty 

průběh teploty 
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Polynom nultého stupně představuje přímku rovnoběţnou s osou x, rozdíly oproti 

skutečným hodnotám jsou v řádech jednotek. Maximální rozdíl mezi zadaným y a 

spočteným výsledkem je hodnota 1.63. 

 

Polynom 0°   

y  

spočtené  

ys 

zadané 

y-ys 

rozdíl 

3.63E+00 3.00E+00 6.25E-01 

3.63E+00 4.00E+00 -3.75E-01 

3.63E+00 4.00E+00 -3.75E-01 

3.63E+00 5.00E+00 -1.38E+00 

3.63E+00 4.00E+00 -3.75E-01 

3.63E+00 4.00E+00 -3.75E-01 

3.63E+00 3.00E+00 6.25E-01 

3.63E+00 2.00E+00 1.63E+00 

 

Polynom pátého stupně podstatně lépe vystihuje tabulková data, maximální rozdíl 

mezi zadaným y a spočteným výsledkem je hodnota –0.475. 

 

Polynom 5°    

y  

spočtené  

ys 

zadané 

y-ys 

rozdíl 

3.02E+00 3.00E+00 2.33E-02 

3.86E+00 4.00E+00 -1.40E-01 

4.35E+00 4.00E+00 3.53E-01 

4.53E+00 5.00E+00 -4.75E-01 

4.36E+00 4.00E+00 3.61E-01 

3.85E+00 4.00E+00 -1.49E-01 

3.03E+00 3.00E+00 2.68E-02 

2.00E+00 2.00E+00 -5.83E-04 

 

Polynom desátého stupně dramaticky sniţuje rozdíl v měřených bodech, maximální 

rozdíl je -4.64·10-8, hodnota rozdílu vztaţená k zadaným y je prakticky nulová. Nutno 

však podotknout, ţe při vyšších řádech polynomů dochází k efektu, kdy mimo interval 

měřených dat dochází ke zkreslování výsledků. 
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Polynom 10°    

y  

spočtené  

ys 

zadané 

y-ys 

rozdíl 

3.00E+00 3.00E+00 2.69E-09 

4.00E+00 4.00E+00 -1.52E-08 

4.00E+00 4.00E+00 3.60E-08 

5.00E+00 5.00E+00 -4.64E-08 

4.00E+00 4.00E+00 3.53E-08 

4.00E+00 4.00E+00 -1.61E-08 

3.00E+00 3.00E+00 4.10E-09 

2.00E+00 2.00E+00 -4.50E-10 

 

Příklad č.2 

Obdobný příklad s rozdílem v x souřadnicích. 

 

x 1 2 3 4 25 26 27 28 

y 3 4 4 5 4 4 3 2 

 

 

Obrázek č. 6 Vyobrazení polynomů 

polynom 0° 

polynom 5° 

polynom 10° 

x 
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Polynom nultého stupně dává shodné výsledky jako u příkladu 1. 

Polynom 0°   

y  

spočtené  

ys 

zadané 

y-ys 

rozdíl 

3.63E+00 3.00E+00 6.25E-01 

3.63E+00 4.00E+00 -3.75E-01 

3.63E+00 4.00E+00 -3.75E-01 

3.63E+00 5.00E+00 -1.38E+00 

3.63E+00 4.00E+00 -3.75E-01 

3.63E+00 4.00E+00 -3.75E-01 

3.63E+00 3.00E+00 6.25E-01 

3.63E+00 2.00E+00 1.63E+00 

 

Polynom pátého stupně opět lépe vystihuje tabulková data, maximální rozdíl mezi 

zadaným y a spočteným výsledkem je hodnota 0.33. 

 

Polynom 5°    

y  

spočtené  

ys 

zadané 

y-ys 

rozdíl 

3.08E+00 3.00E+00 8.22E-02 

3.72E+00 4.00E+00 -2.84E-01 

4.33E+00 4.00E+00 3.30E-01 

4.87E+00 5.00E+00 -1.28E-01 

4.08E+00 4.00E+00 7.76E-02 

3.81E+00 4.00E+00 -1.89E-01 

3.16E+00 3.00E+00 1.55E-01 

1.96E+00 2.00E+00 -4.26E-02 

 

U polynomu desátého stupně je maximální rozdíl -6.02·10-8. Lze si povšimnout, ţe 

první a druhá čtveřice souřadnic x jsou od sebe odsazeny. Mezi těmito úseky dochází 

taktéţ ke zkreslování výsledků. 
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Polynom 10°    

y  

spočtené  

ys 

zadané 

y-ys 

rozdíl 

3.00E+00 3.00E+00 -1.70E-07 

4.00E+00 4.00E+00 5.52E-07 

4.00E+00 4.00E+00 -6.02E-07 

5.00E+00 5.00E+00 2.20E-07 

4.00E+00 4.00E+00 -4.16E-08 

4.00E+00 4.00E+00 9.79E-08 

3.00E+00 3.00E+00 -7.75E-08 

2.00E+00 2.00E+00 2.06E-08 

 

7.2 Predikce teplot 

Pro potřeby predikce důlních teplot je doporučován postup dle metody 

dulni_teploty_1d_graf. Exponenciální aproximace je schopna věrohodněji extrapolovat 

teplotu mimo měřený interval.  

U metody dulni_teploty_3d_graf je třeba brát ohled na efekty, na které bylo 

poukázáno v příkladech 1 a 2. Trojrozměrná aproximace velmi názorně zachycuje 

charakter teplot v zadané rovině, je však závislá na počtu měřených bodů. Třetí z 

vykreslovaných grafů při spuštění této rutiny funguje jako zpětná vazba pro uţivatele. Zde 

si můţe ověřit, je-li zadaná rovina (či bod) v místě s dostatečným počtem měřených bodů. 

7.3 Doporučené hodnoty stupňů polynomů 

Pro metodu dulni_teploty_3d_graf je vhodné zadávat npx a npy shodně. Jedná se o 

chování teplot pro neměnnou hloubku, směry x a y jsou rovnocenné. Jelikoţ se v rovině 

očekává proměnný charakter libovolného (ale spojitého) průběhu, doporučuje se zadávat 

hodnoty větší neţ 1. Maximální hodnoty silně závisí na aktuálních datech, zda-li je bodů 

poblíţ zadané roviny dostatek atd. Hodnoty stupně polynomů nad 8 jsou však přílišné. U 

npz, polynomu souvisejícího s hloubkou, je doporučen interval mezi 1 aţ 3. 
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8 Knihovna MineTemp 

V knihovně MineTemp jsem vytvořila metody zpracování prognózy ve formátu 1D 

zobrazení (zobrazení teplot hornin bodové) a 3D zobrazení (zobrazení teplot hornin 

prostorové). Dále knihovna MineTemp umoţňuje porovnání prognózy geotermického 

stupně s pouţitím naměřených dat z [11] a [12] a s pouţitím dat, které byly naměřeny 

v rámci [13]. 

Vstupní hodnoty jsou rozdělné do šesti souborů. Jednak jsou soubory rozděleny dle 

lokality měření (karvinská část a ostravská část) a dále jsou rozděleny dle doby měření 

(starší data získaná z [11] a [12], nová data v rámci [13] a všechna data společně). Dle 

potřeby si zvolí uţivatel soubor, v němţ chce pracovat. 

- karvinsko - všechny naměřené teploty v karvinské části dolů OKR 

- karvinsko_stare - teploty naměřené v letech 1980 a 1984 v karvinské části dolů 

OKR 

- karvinsko_nove - teploty naměřené v roce 2008 a 2009 v karvinské části dolů 

OKR 

- ostravsko - všechny naměřené teploty v ostravské části dolů OKR 

- ostravsko_stare - teploty naměřené od roku 1960 v ostravské části dolů OKR 

- ostravsko_nove - teploty naměřené v roce 2008 a 2009 v ostravské části dolů OKR 
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8.1 Pracovní prostředí SCILABu 

Vyznačené body na obrázku č. 7 popisují pracovní prostředí SCILABu takto: 

 

1. Okno Console 

- práce v dialogovém reţimu. Okno slouţí k psaní a odesílání příkazů 

2. Okno SciPad 

- pracovní adresář 

- obsahuje název pracovního adresáře a umoţňuje změnit pracovní adresář 

(např. windows) 

3. Sestavená funkce 

- zobrazuje obsah aktuálního adresáře 

 

 

Obrázek č. 7 Pracovní prostředí SCILABu 
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8.2 Nastavení a otevření souboru 

Před samotným načtením poţadovaného souboru je nutné v programovém menu 

otevřít nabídku File a potvrdit nabídku Change current directory (změna pracovního 

adresáře, obrázek č. 8). 

 

 

Obrázek č. 8 Pracovní okno Console 

 

Následně je nutné vybrat soubor, kde máme naše uloţená data a potvrdíme 

v pravém dolním rohu ikonou Open (obrázek č. 9). 
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Obrázek č. 9 Výběr pracovního adresáře 

 

Jednotlivé metody zpracování musíme v nabídce File otevřít pomocí ikony Open a 

file (obrázek č. 10) a v adresáři vybereme poţadovaný soubor s příponou *.sci. 
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Obrázek č. 10 Otevření souboru 

 

Takto načtené metoty zpracování je nutné v okně SciPad nahrát pomocí nabídky 

Execute, v níţ potvrdíme ikonu Load into Scilab (popřípadě pouţitím klávesové zkratky 

Ctrl+I), tímto úkonem se nahraje poţadovaný soubor do programu Scilab (obrázek č.11). 
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Obrázek č. 11 Nahrání souboru do programu Scilab 

 

Je moţnost nahrát najednou více souboru, které můţeme kdykoliv libovolně 

přepínat a pracovat v nich. Přepínání v jednotlivých souborech je moţné pomocí nabídky 

Windows (obrázek č. 12) v pracovním okně SciPad. 
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Obrázek č. 12 Přepínání jednotlivých souborů 

8.3 Metoda 1D zobrazení 

Tato metoda nabízí uţivateli výpočet a grafické zobrazení teploty hornin a 

geotermický gradient v poţadované hloubce. 

Uţivatel musí pro tuto metodu zvolit soubor dulni_teploty_1d_graf.sci, ve kterém 

je sestavena funkce pro výpočet metody 1D zobrazení.  

Výsledkem této metody je teplota hornin v kýţené hloubce a geotermický gradient 

vypočtený po určitém kroku do maximální přednastavené hloubky. Parametry jako je krok 

geotermického gradientu a maximální hloubka je moţné před spuštěním výpočtu upravit 

dle poţadavků. 

Uţivatel zvolí soubor naměřených teplot v poţadované lokalitě. Poté odešle příkaz 

bod 1 na obrázku č. 13. Program vyzve uţivatele k zadání hloubky, ve které chce vypočítat 

geotermický stupeň (bod 2). Zvolíme hloubku a příkaz odešleme ke zpracování. 
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Obrázek č. 13 Pracovní okno Console pro soubor 1D 

 

Na obrázku č. 14 je zvolena hloubka (bod 1). V bodě 2 je vypočtena teplota horniny 

ve zvolené hloubce. Do této hloubky bude také vypočten geotermický stupeň (bod 3) a 

graficky znázorněn na obrázku č. 15. 
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Obrázek č. 14 Volba parametrů a výstup 
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Obrázek č. 15 Grafický výstup 

 

Na obrázku č. 14 a č. 15 je uveden příklad, kdy krok zjištění geotermického stupně 

je zvolen na 200m. Dále je zde nastavena hodnota minimální a maximální hloubky – 

interval pro výpočet geotermického stupně ve zvoleném kroku. 

Tento krok, minimální a maximální hloubku je moţné změnit (obrázek č.16) 

v pracovním okně SciPad, kde přímo změníme hodnotu (bod 1) . Tuto změnu je opět nutné 

nahrát do programu Scilab pomocí ikony Execute, potvrzením ikony Load into Scilab. 
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Obrázek č. 16 Změna kroku geotermického stupně 
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8.4 Metoda 3D zobrazení 

Pro tuto aplikaci je určen soubor dulni_teploty_3d_graf.sci (obrázek č. 17, bod 1). 

Tento soubor vepíšeme do okna Console k němuţ si zvolí uţivatel soubor dat, tak jak bylo 

zmíněno u metody 1D zobrazení. 

Program nabízí dvě moţnosti zpracování dat a to: 

0 výpočet teploty pro bod zadaný souřadnicemi x, y, z [m] 

1 výpočet teploty pro rovinu definovanou souřadnicí z [m] 

 

 

Obrázek č. 17 Načtení souboru a volba typu výpočtu 

8.4.1 Možnost zpracování dat dle „0“ 

V této programové nabídce je proveden výpočet teploty horniny v poţadovaném 

bodě, který je definován souřadnicemi x, y, z v metrech. 

Po volbě moţnosti zpracování dat (obrázek č.18, bod 1) je nutné zadat stupně 

polynonu (viz. kapitola 7.3), kdy volíme v případě menšího počtu zpracovaných 
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naměřených teplot hornin spíše menší. Doporučení je volit stupně polynomu nx=3, ny=3 a 

nz=2 (bod 2). Všechny vepsané příkazy je nutné odeslat ke zpracování. Další krok je volba 

prostorových souřadnic (bod 3), ve kterých chceme spočíst teplotu horniny. 

 

 

Obrázek č. 18 Nastavení stupně polynomu a zadání souřadnic 

 

Výsledkem je pak číselný výstup teploty hornin (bod 1, obrázek č. 19) v zadaném 

bodě a následné grafické  zobrazení (obrázek č. 20) tohoto bodu spolu s naměřenými 

hodnotami, které do programu vstupují. 
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Obrázek č. 19 Vypočtená teploty hornin ve zvoleném bodě 
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Obrázek č. 20 Grafické zobrazení rozložení naměřených bodů spolu s bodem zadaným 

8.4.2 Možnost zpracování dat dle „1“ 

Tato aplikace nabízí moţnost grafického zpracování rozloţení teplot hornin 

v rovině, kterou zadá uţivatel souřadnicí z v metrech. 

Zvolíme-li typ výpočtu „1“ pro spočtení teploty pro rovinu definovanou souřadnicí 

z, je postup stejný jako v předešlém případě aţ do bodu 1 na obrázku č. 21. Dalším krokem 

je zadání stupně polynomu a souřadnice z (bod 2), ve které chceme spočítat a následně 

zobrazit teploty hornin. 

 

Obrázek č. 21 Zjištění teplot hornin v rovině určené souřadnicí z 
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Výsledkem tohoto procesu jsou tři grafické výstupy. První z nich (obr. 22) nabízí 

prostorové zobrazení programem vypočtených teplot hornin v zadané rovině. 

 

 

Obrázek č. 22 Prostorové zobrazení teplot hornin 
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Dále program graficky vykreslí geozitermy v poţadované rovině (obr. 23). 

 

 

Obrázek č. 23 Geozitermy v zadané hloubce 
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Třetí z vykreslovaných grafů při spuštění této rutiny funguje jako zpětná vazba pro 

uţivatele. Zde si můţe ověřit, je-li zadaná rovina (či bod) v místě s dostatečným počtem 

měřených bodů (obr. 24). 

 

 

Obrázek č. 24 Pozice zadané roviny vůči naměřeným bodům 
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V okně SciPad je moţné vypnout funkci vykreslování hranic dobývacích prostorů 

(bod 1, obrázek č. 25). Pokud hranice chceme vykreslit, volíme 1, pokud ne volíme 0. Opět 

musíme tuto změnu nahrát do programu Scilab a to v nabídce Execute potvrzením ikony 

Laod into Scilab. 

 

Obrázek č. 25 Nastavení pro vykreslení hranic dobývacího prostoru 
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8.5 Metoda verifikace 

Metoda Verifikace poskytuje porovnání prognózy geotermického stupně z dat 

získaných z [11] a [12] s prognózou geotermického stupně z teplot hornin, které jsou 

součástí provedených měření v rámci [13]. 

Uţivatel pak musí pouze zvolit metodu verifikace a vybrat oblast (karvinskou či 

ostravskou), pro niţ chce tuto aplikaci pouţít (obrázek č. 26). 

 

 

Obrázek č. 26 Spuštění metody Verifikace 
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Výsledkem je grafické porovnání dvou provedených prognóz (obrázek č. 27). 

 

 

Obrázek č. 27 Porovnání prognózy geotermického stupně 
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9 Verifikace teplot hornin vypočtenými knihovnou 
MineTemp 

Jedná se o verifikaci vypočtených teplot hornin pomocí knihovny MineTemp 

s naměřenými teplotami hornin v rámci [13]. Verifikace je vţdy provedena v rámci 

jednotlivých dolů a výsledky jsou zpracovány v následujících tabulkách (tabulka č. 19 aţ 

tabulka č. 26). 

Pro tuto verifikaci byla pouţita 1D metoda zobrazení se vstupním souborem, který 

obsahuje pouze naměřené data z [11] a[12]. 

Ze závěrů uvedených v tabulkách je patrné, ţe čím více je na daném dole 

naměřených teplot hornin, tím přesnější jsou výsledky verifikace. 

Odchylky mohou být způsobeny velkým intervalem (aţ 25 let) mezi jednotlivými 

měřeními. Dále mohou být způsobeny rozdílnou volbou metodiky měření a v neposlední 

řadě i pouţitými měřicími přístroji. A také různými přírodními vlivy (podzemní voda, 

tektonické poruchy, aj.). 
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9.1 Důl Darkov 2 

Tabulka č. 19 Verifikace teplot hornin na Dole Darkov – závod 2 

Důl Darkov 2 - verifikace 

Pořad. č. Vypočtená teplota hornin [°C] 

 

 

Naměřená teplota hornin [°C] 

1 48,6 49,8 

2 36,4 37,3 

3 34,0 37,9 

4 31,5 25,6 

5 41,6 39,9 

6 30,9 34,3 

7 29,9 31,7 

8 37,9 40,1 

9 35,0 38,5 

10 27,3 30 

11 30,8 34 

12 

 

32,5 35,1 

13 33,7 36,9 

14 39,6 40,9 

15 32,9 35,2 

16 32,5 35,6 

17 33,7 38,4 

18 40,1 42,7 

19 46,3 48,4 

20 33,9 38,2 

21 33,4 38 
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9.2 Důl Darkov 3 

Tabulka č. 20 Verifikace teplot hornin na Dole Darkov – závod 3 

Důl Darkov 3 - verifikace 

Pořad. č. Vypočtená teplota hornin [°C] 

 

 

Naměřená teplota hornin [°C] 

1 26,4 24,5 

2 34,6 37,5 

3 25,8 23,7 

4 26,3 27,0 

5 34,4 36,4 

6 35,2 36,3 

7 26,9 25,5 

8 34,1 37,2 

9 35,3 37,9 

10 27,8 31,5 
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9.3 Důl ČSM 

Tabulka č. 21 Verifikace teplot hornin na Dole ČSM 

Důl ČSM - verifikace 

Pořad. č. Vypočtená teplota hornin [°C] 

 

 

Naměřená teplota hornin [°C] 

1 37,4 40,9 

2 42,9 46,1 

3 39,2 43,2 

4 42,2 43,6 

5 42,3 45,9 

6 42,5 46,1 

7 40,8 44,3 

8 40,2 44,8 

9 40,8 44,1 

10 42,4 45,7 
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9.4 Důl Paskov 

Tabulka č. 22 Verifikace teplot hornin na Dole Paskov 

Důl Paskov - verifikace 

Pořad. č. Vypočtená teplota hornin [°C] 

 

 

Naměřená teplota hornin [°C] 

1 39,5 37,8 

2 37,9 36,4 

3 39,0 37,2 

4 36,1 37,8 

5 31,1 37,4 

6 33,7 32 

7 33,2 32,5 

8 37,3 37,6 

9 32,6 33,3 

10 31,9 32,3 

11 34,5 38 

12 32,4 32,6 

13 34,2 32,8 

14 40,6 40,4 

15 40,0 38,6 

16 38,1 38,2 

17 39,0 38,5 

18 35,1 34,5 

19 37,9 37,6 

20 37,8 37,7 

21 33,5 36,8 

22 29,2 31,5 

23 35,4 37,7 

24 35,9 36,9 

25 36,6 33,3 

26 36,6 37,7 

27 34,2 38,1 

28 31,2 32,3 

29 38,6 39,8 

30 39,2 40,3 

31 39,6 40,2 

32 39,4 39,7 

33 39,9 39,8 
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9.5 Důl Karviná – závod ČSA 

Tabulka č. 23 Verifikace teplot hornin na Dole Karviná – závod ČSA 

Důl ČSA - verifikace 

Pořad. č. Vypočtená teplota hornin [°C] 

 

 

Naměřená teplota hornin [°C] 

1 39,5 40,9 

2 40,7 43,4 

3 42,3 39,8 

4 39,9 40,7 

5 39,2 39,8 

6 42,1 41,2 

7 40,3 40,2 

8 41,4 42,2 

9 41,2 41,6 

10 38,6 38,4 

11 41,3 42,2 

12 31,0 27 

13 38,2 39,7 

14 37,0 34,5 

15 39,2 41,9 

16 45,1 44,6 

17 39,2 39,4 

18 41,6 41,2 
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9.6 Důl Karviná – závod Lazy 

Tabulka č. 24 Verifikace teplot hornin na Dole Karviná – závod Lazy 

Důl Lazy - verifikace 

Pořad. č. Vypočtená teplota hornin [°C] 

 

 

Naměřená teplota hornin [°C] 

1 31,5 31,1 

2 32,4 31,8 

3 33,6 32,9 

4 30,1 36,9 

5 32,5 32,4 

6 31,2 37,1 

7 30,3 29,9 

8 37,6 37,4 

9 34,1 41,2 

10 29,5 29,4 
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10 Rozložení teplot hornin ve zvolených hloubkových 
úrovních 

Pomocí metody 3D zobrazení a moţnosti zpracování dat dle „1“ je provedené 

grafické zobrazení rozloţení teplot hornin a jejich geozitermy ve zvolených hloubkových 

úrovních. Tyto byly voleny s ohledem na stávající úroveň dobývání v jednotlivých částech 

dolů OKR. 

Pro karvinskou část byly zvoleny tyto hloubkové úrovně: -700, -800, -900, -1000 a 

-1100 metrů (Obrázek č.) 

Pro ostravskou část se jedná o tyto hloubkové úrovně: -600, -700, -800, -900 a -

1000metrů.
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10.1 Karvinská část dolů OKR 

 

 

 

Obrázek č. 28 Prostorové rozložení teplot hornin v hloubce -700 m (karvinská část dolů OKR) 
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Obrázek č. 29 Geozitermy v hloubce -700 m (karvinská část dolů OKR) 
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Obrázek č. 30 Pozice zadané roviny vůči naměřeným bodům (rovina -700m) 
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Obrázek č. 31 Prostorové rozložení teplot hornin v hloubce -800 m (karvinská část dolů OKR) 
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Obrázek č. 32 Geozitermy v hloubce -800 m (karvinská část dolů OKR) 
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Obrázek č. 33 Pozice zadané roviny vůči naměřeným bodům (rovina -800m) 
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Obrázek č. 34 Prostorové rozložení teplot hornin v hloubce -900 m (karvinská část dolů OKR) 
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Obrázek č. 35 Geozitermy v hloubce -900 m (karvinská část dolů OKR) 
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Obrázek č. 36 Prostorové rozložení teplot hornin v hloubce -1000 m (karvinská část dolů OKR) 
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Obrázek č. 37 Geozitermy v hloubce -1000 m (karvinská část dolů OKR) 
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Obrázek č. 38 Prostorové rozložení teplot hornin v hloubce -1100 m (karvinská část dolů OKR) 
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Obrázek č. 39 Geozitermy v hloubce -1100 m (karvinská část dolů OKR) 
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10.2 Ostravská část dolů OKR 

 

Obrázek č. 40 Prostorové rozložení teplot hornin v hloubce -600 m (ostravská část dolů OKR) 
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Obrázek č. 41 Geozitermy v hloubce -600 m (ostravská část dolů OKR) 
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Obrázek č. 42 Pozice zadané roviny vůči naměřeným bodům (rovina -600m) 
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Obrázek č. 43 Prostorové rozložení teplot hornin v hloubce -700 m (ostravská část dolů OKR) 
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Obrázek č. 44 Geozitermy v hloubce -700 m (ostravská část dolů OKR) 
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Obrázek č. 45 Pozice zadané roviny vůči naměřeným bodům (rovina -700m) 
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Obrázek č. 46 Prostorové rozložení teplot hornin v hloubce -800 m (ostravská část dolů OKR) 
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Obrázek č. 47 Geozitermy v hloubce -800 m (ostravská část dolů OKR) 
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Obrázek č. 48 Prostorové rozložení teplot hornin v hloubce -900 m (ostravská část dolů OKR) 
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Obrázek č. 49 Geozitermy v hloubce -900 m (ostravská část dolů OKR) 
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Obrázek č. 50 Prostorové rozložení teplot hornin v hloubce -1000 m (ostravská část dolů OKR) 
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Obrázek č. 51 Geozitermy v hloubce -1000 m (ostravská část dolů OKR) 
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Závěr 

V úvodní části mé doktorské disertační práce jsem si vytýčila cíle, které jsem 

v rámci jednotlivých kapitol postupně plnila. 

Bylo by odváţné tvrdit, ţe knihovna MineTemp poskytuje stoprocentní výsledky 

prognózovaných teplot hornin či geotermického gradientu. Jelikoţ při takových 

hloubkách, ve kterých se dnes dobývá na dolech OKD či jiných hlubinných dolech, se 

můţeme setkat s anomáliemi, které teplotu hornin bezprostředně ovlivňují. Podstatný vliv 

na vývoj teploty hornin v podmínkách dolů OKR a jiných revírů má zřejmě i stupeň 

tektonického narušení. Obvyklé metody prognózy k tomuto vlivu přihlíţejí jen s určitým 

zjednodušením, protoţe průběh tektonické nepravidelnosti směrem do hloubky, se bez 

průzkumných vrtů dá jen obtíţně zjistit. Dalším faktorem, který komplikuje 

předpokládaný průběh teploty hornin je přítomnost vody. Ta můţe působit jako jisté 

chladicí medium. Ale při určitém rozmístění vody ve struktuře útvaru, můţe také přispět 

k vydatnějšímu přenosu tepla svou termální vodivostí. 

Můţeme však s jistotou říct, ţe knihovna MineTemp poskytuje výsledky mnohem 

přesnější neţ dosavadní předpoklady geotermického gradientu. Doposud se vycházelo při 

projektování budoucích důlních pater s průměrným geotermickým gradientem odvozeným 

z teplot hornin měřených v hloubkách cca -500 aţ -800 m 0,033  1mK  (coţ znamená, 

ţe teplota horniny se zvětší o 1 K s nárůstem hloubky o 30,3m). Pomocí programu jsme 

se dostali k hodnotám značně vyšším, kdy např. v karvinské části dolů OKD při hloubce -

1000m je hodnota geotermického gradientu 0,045  1mK  a při hloubce -1200m vychází 

dokonce geotermický gradient 0,055  1mK  (coţ v prvním případě znamená, ţe postačí, 

kdyţ se hloubka zvětší o 22m pro oteplení horniny o 1 K a v druhém případě postačí 

pouhých 18,1m). 

Knihovna MineTemp je sestavena pro podmínky panující na dolech OKD, je však 

moţné jednoduchými úpravami přeprogramovat tuto knihovnu pro jakýkoliv hlubinný důl 

ať uţ se jedná o doly černouhelné, hnědouhelné i rudné. Je však podmínkou mít 

dostatečné mnoţství naměřených hodnot teplot hornin v dané lokalitě, které slouţí jako 

vstupní soubory. 
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