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Zhodnocení výsledků řešení projektu 
 

1. Specifikace projektu č. 56-07 
 

Název projektu: Zajištění bezpečnosti práce a provozu při těžbě zemního plynu z uzavřených 
černouhelných dolů   

Úkol byl řešen na základě smlouvy č. 2278/07 ze dne 6.8.2007 a jejich dodatků č. 1067/09, ze dne 
14.4.2009 a č. 1857/09, ze dne 22. 7. 2009, uzavřené mezi Českým báňským úřadem v Praze a 
společnosti ENERGIE stavební a báňská, a.s. 

Řešitelem projektu byla společnost ENERGIE stavební a báňská, a.s., zodpovědný koordinátor 
projektu Ing. Petr Němec. Subdodavatelem byla společnost Green Gas DPB a.s.  

Koordinátor projektu za ČBÚ Praha byl Ing. Břetislav Petr a odborným garantem projektu byl jmenován 
Ing. Petr Twardzik z OBÚ Ostrava. 

2. Věcná a obsahová náplň řešení 

2.1. Zdůvodnění potřeby řešení 

Ukončením hornické činnosti a uzavřením dolu končí degazace jako prostředek k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti v plynujících 
uhelných dolech II. třídy nebezpečí ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 72/2002 Sb., o důlní degazaci. 

Po ukončení důlní činnosti se však v prostorech uzavřených dolů uvolňuje i nadále metan, který již 
není pomocí degazace řízeně odváděn, takže dochází přírodními nebo uměle vytvořenými 
komunikacemi k nekontrolovatelným výstupům důlního plynu na povrch, který se může hromadit v 
liniových podpovrchových stavbách, případně vystupovat do stavebních objektů na povrchu. 

K zamezení rizik z nekontrolovatelného výstupu metanu na povrch a k možnostem jeho využití jako 
zdroje energie, jsou na povrchu uzavřených dolů využívány „Odsávací stanice", které z uzavřených dolů 
odsávají metan. Odsávání se v současné době provozuje ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., 
která nezná pojem těžba metanu, ale pouze pojem těžba zemního plynu, proto je v názvu veřejné 
zakázky použit slovní výraz těžba zemního plynu. 

Těžbu metanu z uzavřených dolů nelze ke specifickým podmínkám realizace a využití posuzovat ve 
vztahu k bezpečnosti a eliminaci rizik podle vyhlášky ČBÚ č. 72/2002 Sb., o důlní degazaci, kterou se 
stanoví požadavky při provozu zařízení důlní degazace v organizaci provádějící hornickou činnost v 
plynujících uhelných dolech II. třídy nebezpečí, ani podle vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb.,                     
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního 
plynu. Je potřeba zpracovat novou vyhlášku, která by řešila problém těžby metanu z uzavřených dolů 
pomocí odsávacích systémů. 

Řešení musí vyhovovat podmínkám a požadavkům bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. 

2.2. Zadání 

2.2.1. Vyhodnocení právní legislativy vybraných států EU souvisejících s těžbou (odsáváním) 
metanu z uzavřených plynujících dolů. 

2.2.2. Vymezení možností, kdo může využívat metan ze zlikvidovaných dolů a kdo jej může těžit. 

2.2.3 Stanovení zásad napojení odsávací stanice na zdroje metanu a stanovení kritérií jeho využití. 

2.2.4 Zpracování návrhu bezpečnostních podmínek provozu odsávacích stanic při těžbě metanu z 
uzavřených dolů. 
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2.2.5. Stanovit podmínky provozní bezpečnosti provozovaného technického zařízení včetně 
napojených plynovodů a zařízení využívající těžený metan k výrobě el. nebo tepelné energie. 

2.2.6. Zpracování návrhu doplnění bezpečnostních předpisů Českého báňského úřadu související 
s těžbou metanu odsávacími stanicemi z uzavřených dolů a ochranu zdraví při práci a 
bezpečnost při provozu odsávacích stanic. 

2.3. Návrh na realizaci projektu 

2.3.1. Zpracování bezpečnostních podmínek při těžbě metanu z uzavřených dolů a stanovení 
podmínek provozu odsávacích stanic metanu umožňujících jeho využití jako zdroje energie, 
který je hodnocen obdobně jako obnovitelné zdroje, ve vztahu k zákonu č. 180/2005 Sb., o 
podpoře výroby el.energie z obnovitelných zdrojů. 

2.3.2. Vypracování návrhu vyhlášky ČBÚ o provozu odsávacích stanic při těžbě metanu z uzavřených 
dolů v paragrafovém znění pro vnitřní připomínkového řízení. 

2.3.3. Publikace výsledků řešeného projektu v odborných časopisech. 

3. Nákladová část řešení 

Náklady na řešení projektu byly plánovány ve výši 6 200 000,- Kč. Finanční prostředky v jednotlivých 
letech byly čerpány podle plánu: 

- rok 2007........1 600 000,-Kč 
- rok 2008....... 2 400 000,-Kč 
- rok 2009....... 2 200 000,-Kč. 

Celkové náklady na řešení projektu odpovídají cenové kalkulaci smlouvy a rozsahu provedených prací. 

4. Termínový průběh řešení 

Řešení projektu bylo plánováno v letech 2007 až 2009 s termínem zahájení dne podpisu smlouvy 
6.8.2007 a termínem ukončení 30.11.2009. 

Práce na řešení projektu probíhaly dle časového harmonogramu plnění a termín ukončení prací byl 
dodržen. 

5. Prováděná kontrolní činnost 

V průběhu řešení projektu byly uskutečněny tyto kontrolní dny (KD): 

1. KD: 03.12.2007   zápis č.j.  3288/07 
2. KD: 16.04.2008   zápis č.j.   980/08 
3. KD: 21.07.2008   zápis č.j. 1642/08 
4. KD: 24.11.2008   zápis č.j. 2932/08 
5. KD: 23.06.2009   zápis č.j. 1668/09 
6. závěrečný KD: 30.11.2009       zápis č.j.  2859/09 

6. Výstupy řešení 

6.1. Nehmotné výstupy 

6.1.1. Závěrečná zpráva projektu VaV ČBÚ č. 56 - 07, z listopadu 2009,  

6.1.2 Návrh vyhlášky ČBÚ v paragrafovém znění o  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci 
a bezpečnosti provozu při těžbě hořlavého zemního plynu z uzavřených černouhelných dolů 
včetně důvodové zprávy. 

6.2. Hmotné výstupy 

Výsledkem řešení projektu č. 56-07 nejsou hmotné výstupy. 
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7. Zhodnocení 

V zápisu č.j. 2859/09 ze závěrečného kontrolního dne 30.11. 2009 byly přijaty tyto závěry: 

7.1. Řešení projektu č. 56/07 proběhlo ve věcném a časovém souladu se smlouvou č.   2278/07 a 
jejich dodatky č.j. 1067/09, ze dne 14.4.2009 a č.j. 1857/09, ze dne 22.7.2009 ke smlouvě. 
Řešení splnilo podmínky smluvního vztahu v celém rozsahu. Projekt byl řešen na požadované 
odborné úrovni. 

7.2. Bylo dosaženo cíle řešení projektu, kterým bylo stanoveno zejména vypracování návrhu 
vyhlášky ČBÚ řešící problematiku zajištění bezpečnosti práce a provozu při těžbě zemního 
plynu z černouhelných dolů. 

7.3. Účastníci závěrečného hodnocení berou výsledky řešení na vědomí a doporučují řešení 
hodnotit jako úspěšné. 

7.4. Realizace výsledků řešení bude zajištěna předáním výstupu řešení včetně doporučení 
k úpravám právních předpisů prostřednictvím I. odboru ČBÚ k dalšímu řízení v legislativní 
komisi. 

 


