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Zhodnocení výsledků předčasně ukončeného řešení projektu 
 

1. Specifikace projektu č. 55-07 
 

Název projektu: Zpřístupňování důlních požářišť a objektivizace ukazatelů pro bezpečnou        
práci v zasažených  lokalitách 

 
Řešení projektu bylo prováděno v rámci schválené aktivity AB výzkumu a vývoje ČBÚ 
„Bezpečnost práce a provozu při hornické činnosti a vybraných činnostech prováděných hornickým 
způsobem“. 
Projekt byl řešen na základě smlouvy č.j. 2277/07 ze dne 6.8.2007 a Dodatku č. 1 ke smlouvě           
č.j. 0936/09 ze dne 14.4.2009 uzavřené mezi Českým báňským úřadem v Praze a Ostravskou 
univerzitou v Ostravě. Řešitelem projektu byla Ostravská univerzita v Ostravě, zodpovědný 
koordinátor projektu prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. Subdodavatelem byla OKD, HBZS, a.s. a  
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Odborným garantem projektu byl jmenován 
Ing. Martin Štemberka (OBÚ Ostrava), koordinátorem za ČBÚ byl stanoven Ing. Milan Pilip. 

Dopisem Českého báňského úřadu v Praze ze dne 3.8.2010, č.j. P-19/3/2010, doručeném dnem 
5.8.2010, bylo řešení projektu ve finální fázi zastaveno s odvoláním na Usnesení vlády ČR č. 552 
ze dne 28.7.2010.   

 
2. Věcná a obsahová náplň řešení 

 
Zadání: 
1. Posouzení dynamiky procesu samovzněcování uhlí z teplotně exponovaných lokalit (požářišť) a 

její konfrontace s dynamikou oxidace původního uhlí - na základě laboratorních zkoušek. 
Postihnout změny v dynamice vývinu indikačních plynů při oxidaci uhlí z požářiště oproti uhlí 
původnímu. Posoudit změny v náchylnosti k samovzněcování uhlí po jeho předchozí teplotní 
expozici. 

2. Provedení analýzy případů samovzněcování uhlí v dolech OKR (včetně záparů v dlouhých 
důlních dílech) se zpřístupňováním požářiště. Na základě analýzy posoudit změny v dynamice 
rozvoje záparu v takovýchto lokalitách oproti záparům v lokalitě nezasažené dřívějším požárem 
– s přednostním důrazem na možné změny v dynamice  vývinu indikačních plynů. Posoudit 
změny v lokalitách s opakovaným zpřístupňováním požářiště s ohledem na podmínky vytváření 
metanovzdušných směsí.   

3. Vývoj a návrh metodiky kontroly složení důlního ovzduší v oblasti postižené požárem.  
Pozornost věnovat třem postupným fázím při zpřístupňování požářiště:  

a) před vstupem do požářiště (kontrola stavu likvidace požáru pro rozhodnutí o vstupu do 
požářiště);  

b) v průběhu zpřístupňování požářiště (rozhodování o dalším vedení prací);  
c) po zpřístupnění požářiště. Zaměřit se na odběrová místa, způsob a četnost odběru vzorků 

ovzduší, rozmístění čidel kontinuálního sledování složek důlního ovzduší, způsob a četnost 
měření osobními přístroji včetně vymezení vhodných přístrojů. Upřesnit způsob vedení 
dokumentace a záznamních knih. 

4. Vývoj a návrh zásad optimálního řízení větrní sítě ve vztahu k oblasti postižené požárem 
s cílem minimalizovat depresní namáhání a snížit průtah větrů přes požářiště. Na základě 
modelování a simulací (respektive přímých měření in situ) stanovit  kritéria pro určení nutného 
objemového průtoku větrů zpřístupněným požářištěm pro zajištění bezpečného větrání při 
současné minimalizaci nebezpečí obnovení požáru. Stanovit zásady pro regulace hlavního 
ventilátoru ve větrní síti s uzavřeným požářištěm a se zpřístupněným požářištěm. 

5. Vývoj a návrh zásad pro lokální tlakové regulace přímo v oblasti postižené požárem. Pozornost 
věnovat opatřením jako lutnové tahy, regulační dveře, ... Navrhnout rozmístění čidel měření 
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tlakových rozdílů pro kontinuální monitorování za účelem včasného odvrácení nepříznivého 
vývoje.  

6. Návrh a verifikace ukazatelů a kritérií pro objektivní postihnutí stavu samovzněcovacího 
procesu respektive míry jeho uhašení v požárem zasažené lokalitě s ohledem na její bezpečné 
zpřístupnění. 

7. Návrh a verifikace kritérií pro povolení zpřístupnění požářiště a stanovení zásad při vlastním 
zpřístupnění požářiště. 

8. Návrh ukazatelů pro bezpečnou likvidaci porubního pracoviště při zhoršujícím se složení 
důlního ovzduší a s rizikem vytváření metanovzdušných směsí ve vypleněných prostorech (ve 
vazbě na dynamiku probíhajícího procesu samovznícení). 
 

 
Výstup řešení: 
1. Doplnění a úpravy stávajících právních předpisů – především vyhlášky č. 22/1989 Sb., 

v platném znění a odpovídající Rozhodnutí č.j. 10/1990 OBÚ Ostrava. 
2. Metodika kontroly složení důlního ovzduší v oblasti postižené požárem. 
3. Zásady optimálního řízení větrní sítě ve vztahu k oblasti postižené požárem. 
4. Zásady pro lokální tlakové regulace v oblasti postižené požárem. 
5. Metodika hodnocení stavu samovzněcovacího procesu a míry jeho uhašení v požárem zasažené 

lokalitě za účelem jejího zpřístupnění.  
6. Metodika zpřístupňování požářišť.  

 
 
Dosažené výstupy předčasně ukončeného projektu: 
 
A. Nehmotné výstupy 
1. Zpráva o ukončení řešení projektu VaV ČBÚ č. 55-07, ze srpna 2010, včetně elektronické 

kompilace celého díla. 
2. Předkládaná zpráva shrnuje a podává celkový přehled o řešení projektu ČBÚ č. 55-07 

„Zpřístupňování důlních požářišť a objektivizace ukazatelů pro bezpečnou práci v zasažených 
lokalitách“. Řešení projektu probíhalo v období od srpna 2007 a bylo předčasně ukončeno         
5. srpna 2010 na základě dopisu předsedy ČBÚ v Praze č.j. P-19/3/2010. 

 
B. Hmotné výstupy 
Výsledkem řešení projektu č. 55-07 nejsou hmotné výstupy. 

 
Zhodnocení: 
 Hodnocením výsledků předčasně ukončeného řešeného projektu č. 55-07 k plnění smlouvy      
č. 2277/07 ze dne 6.8.2007 a Dodatku č. 1 ke smlouvě č.j. 0936/09 ze dne 14.4.2009,  byly přijaty 
tyto závěry: 
 

a) řešení projektu č. 55-07 probíhalo ve věcném a časovém souladu s harmonogramem plnění 
smlouvy č.j. 2277/07 ze dne 6.8.2007 a Dodatku č. 1 ke smlouvě č.j. 0936/09 ze dne 
14.4.2009 v obsahu vymezeném Přílohou  I  citované smlouvy a Dodatku č. 1 a plnilo 
podmínky smluvního vztahu v celém rozsahu do jeho předčasného ukončení. Projekt byl 
řešen na požadované odborné úrovni až k datu předčasného ukončení (5.8.2010), 

b) bylo částečně dosaženo cíle řešení projektu, kterým bylo stanoveno zpracovat návrh doplnění, 
resp. úpravy nové legislativy, která měla komplexně řešit stanovení a verifikaci objektivních 
ukazatelů stavu ve zpřístupňovaných požářištích včetně návrhu zásad optimálního řízení 
větrní sítě v takovýchto případech. Řešení projektu mělo za úkol zvýšit bezpečnost práce 
v zasažených lokalitách a přispět i k minimalizaci rizik spojených s možným vytvářením 
metanovzdušných směsí ve vyrubaných prostorách, což ve vazbě na dynamiku probíhajícího 
procesu samovznícení představuje mimořádně závažné nebezpečí.  
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3. Nákladovost řešení 
 
 Náklady na řešení projektu byly plánovány ve výši 8 000 000,- Kč. Na řešení projektu bylo 
podle účetních dokladů vyčerpáno 7 689 000,- Kč. Náklady na řešení projektu odpovídají rozsahu 
provedených prací s ohledem na předčasné ukončení řešení projektu.. 
 

Uznané (započitatelné) druhy nákladů  Náklady řešení  ( v tisících Kč) 
    plánované skutečné Přímé náklady (§3 nař. vlády č. 461/2002 Sb.):  

a) osobní náklady 
 
         2 616  

   
          2 517 

b) výdaje na pořízení hmotného majetku (DHM)      0    0 

c) výdaje na pořízení nehmotného majetku (DNHM)     0    0 

d) náklady na provoz a údržbu DHM     0    0 

e) další provozní náklady potřebné na řešení 440  464 
 f) náklady na služby v souvislosti s řešením 4 031            3 900 

g) náklady na zveřejnění a ochranu výsledků    30     0 

h) cestovní náhrady v souvislosti s řešením  82  60 

Mezisoučet          7 199            6 941 

Nepřímé – režijní náklady   801 748 

Celkem 8 000            7 689 
 
4. Termínový průběh řešení 
 
 Řešení projektu bylo plánováno v letech 2007 až 2010 s termínem zahájení ode dne podpisu 
smlouvy a termínem ukončení k 31.10.2010. Práce na řešení projektu probíhaly v souladu s časovým 
harmonogramem plnění smlouvy č.j. 2277/07 ze dne 6.8.2007 a Dodatku č. 1 ke smlouvě č.j. 0936/09 
ze dne 14.4.2009 v obsahu vymezeném Přílohou I citované smlouvy a Dodatkem č. 1. 
Termín ukončení prací k 31.10.2010 nebyl splněn, neboť řešení projektu bylo zastaveno z důvodu výše 
uvedeného. 
 
5. Prováděná kontrolní činnost 
 

Kontrolní dny řešení projektu byly uskutečněny ve dnech: 
 
27.09.2007 zápis z   1. KD  č.j. 2630/07/3 10.04.2009 zápis ze 7. KD  č.j. 0739/09/3 
30.11.2007 zápis z   2. KD  č.j. 3150/07/3 15.07.2009 zápis z   8. KD č.j. 1423/09/3 
04.04.2008 zápis ze 3. KD  č.j. 0767/08/3 15.10.2009 zápis z   9. KD č.j. 2329/09/3 
11.07.2008 zápis ze 4. KD  č.j. 1647/08/3       03.12.2009 zápis z 10. KD č.j. 2787/09/3 
10.10.2008 zápis z   5. KD  č.j. 2487/08/3       15.04.2010 zápis z 11. KD č.j. SBS 03427/2010/3 
04.12.2008 zápis ze 6. KD  č.j. 2960/08/3       27.07.2010 zápis z 12. KD č.j. SBS 20348/2010/3 
 
Protokol o vzájemném vypořádání závazků při zastavení řešení projektu č. 55-07 ze dne 07.09.2010 
pod č.j. SBS 27504/2010. 
 
6. Závěr  
 
 Řešení projektu bylo předčasně ukončeno. Obsahová i termínová stránka zadání, cíle a výstupy 
řešení projektu jsou uvedeny ve Zprávě o ukončení řešení projektu VaV ČBÚ č. 55-07, ze srpna 2010. 
Zpracování této zprávy vychází z etapového členění  projektu a sumarizuje stav vyřešení jednotlivých 
etap k 5. srpnu 2010. Přístup ke zpracování jednotlivých etap má jednotný charakter – v tom smyslu, že 
nejprve jsou uvedeny základní údaje o dané etapě (název, doba řešení, jednotlivé body řešení), jak byly 
prezentovány v prvotním návrhu projektu. Je tak možné bezprostředně posoudit, do jaké míry se 
podařilo hlavní proklamované cíle projektu k datu ukončení řešení naplnit. 


