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Zhodnocení výsledků řešení projektu 
 

1. Specifikace projektu č. 57-07 
 

Název projektu: Ochrana zaměstnanců před důsledky průtrží hornin a plynů 
 
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. 2279/07 ze dne 6.8.2007, uzavřené mezi Českým 
báňským úřadem v Praze a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Řešitelem 
projektu byla VŠB- TU Ostrava, zodpovědný koordinátor projektu prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. 
Subdodavatelem byla fy Green Gas DPB, a.s. Odborným garantem projektu byl jmenován Ing. Ivo 
Staněk (OBÚ Ostrava), koordinátorem za ČBÚ byl stanoven Ing. Milan Pilip. Oponentní posudky 
zpracovali Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. a Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc. 

 
2. Věcná a obsahová náplň řešení 

 
Zadání: 
1. Zhodnocení dosavadního stavu poznání zákonitostí vzniku průtrží hornin a plynů, včetně 

literární rešerše a analýzy zahraničních poznatků a zkušeností. 
2. Analýza vzniklých PHP v posledních 10 letech v OKR a stanovení směru dalšího řešení této 

problematiky. 
3. Stanovení metod a postupů pro eliminaci vzniku průtrží hornin a plynů, které budou zahrnovat 

zejména: 
− zařazování důlních děl,  
− návrh způsobu projektování a vedení přípravných důlních děl, prorážek a porubů tak, aby 

byly co nejméně vystaveny vlivům přídatných napětí od jiných důlních děl, 
− prognózní a preventivní opatření proti vzniku průtrží hornin a plynů včetně způsobu 

provádění trhacích prací, 
− požadavky na elektrická zařízení,  hlídaní izolačního stavu a jištění a vypínaní  elektrických 

zařízení.  
4. Analýza možnosti využití netradičních metod dobýváni uhlí v oblastech s nebezpečím PHP. 
5. Návrh úprav stávajících legislativních norem pro oblast průtrží hornin a plynů, případně návrh 

nových. 
 
Cílem řešení projektu byla novelizace předpisů v dané oblasti, případně zpracování nových 

bezpečnostních předpisů,  které by zahrnovaly: 
− metody prognózy a prevence vzniku PHP, 
− způsob ochrany zaměstnanců,  
− způsoby provádění trhací práce, 
− výběr techniky a technologických činností při provádění hornické činnosti v oblastech 

s nebezpečím PHP. 
 

Výstup řešení: 
1. Návrh doplnění resp. úpravy stávajícího Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č.j. 3895/2002 ze dne 

13. 6. 2002, případně návrh nových legislativních norem pro oblast průtrží hornin a plynů. 
 
2. Návrh metodiky (metodických postupů, pracovních pravidel resp. instrukce) pro provádění 

metod a postupů pro eliminaci vzniku průtrží hornin a plynů. 
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Dosažené výstupy: 
 
A. Nehmotné výstupy 
1. Závěrečná zpráva projektu VaV ČBÚ č. 57-07, z října 2009, včetně elektronické kompilace 

celého díla s metodickými podklady k výkonu státní báňské správy. 
2. Výsledné řešení představuje podklad pro zpracování úprav stávajících legislativních norem pro 

oblast PHP, případně i návrhu nových legislativních norem pro oblast problematiky 
průtrží.V závěrečné zprávě jsou prezentovány návrhy oblastí, kde by měly být aplikovány nové 
přístupy.   

 
B. Hmotné výstupy 
Výsledkem řešení projektu č. 57-07 nejsou hmotné výstupy. 

 
Zhodnocení: 
 Závěrečným hodnocením výsledků řešeného projektu č. 57-07 k plnění smlouvy  č. 2279/07    
ze dne 6.8.2007 byly přijaty tyto závěry: 
 

a) řešení projektu č. 57-07 proběhlo ve věcném a časovém souladu s harmonogramem plnění 
smlouvy č.j. 2279/07 ze dne 6.8.2007 v obsahu vymezeném Přílohou  II  citované smlouvy a 
splnilo podmínky smluvního vztahu v celém rozsahu. Projekt byl řešen na požadované 
odborné úrovni, takže projekt je možno považovat za úspěšně ukončený, 

b)  bylo dosaženo cíle řešení projektu, kterým bylo stanoveno zpracovat návrh doplnění, resp. 
úpravy nové legislativy, která bude komplexně řešit ochranu zaměstnanců před účinky průtrží 
hornin a plynů při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. 

 
3. Nákladovost řešení 
 
 Náklady na řešení projektu byly plánovány ve výši 5 000 000,- Kč. Na řešení projektu bylo 
podle účetních dokladů vyčerpáno 5 000 000,- Kč. Náklady na řešení projektu odpovídají rozsahu 
provedených prací. 
 

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

a) osobní náklady 
 
         2 030 

          2 057 

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   20   20 

e) další provozní náklady potřebné na řešení 127  143 

f) náklady na služby v souvislosti s řešením          2 000            2 000 

g) náklady na zveřejnění a ochranu výsledků    80     6 

h) cestovní náhrady v souvislosti s řešením 143  169 
   

Mezisoučet          4 400            4 395 

Nepřímé – režijní náklady   600 605 

Celkem 5 000            5 000 
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4. Termínový průběh řešení 
 
 Řešení projektu bylo plánováno v letech 2007 až 2009 s termínem zahájení ode dne podpisu 
smlouvy a termínem ukončení k 30.11.2009. Práce na řešení projektu probíhaly v souladu s časovým 
harmonogramem plnění smlouvy č.j. 2279/07 ze dne 6.8.2007 v obsahu vymezeném Přílohou II 
citované smlouvy. 
Termín ukončení prací k 30.11.2009 byl splněn. 
 
5. Prováděná kontrolní činnost 
 

Kontrolní dny řešení projektu byly uskutečněny ve dnech: 
 
10.10.2007 zápis z 1. KD   č.j. 2637/07/3 27.11.2008 zápis z 5. KD   č.j. 2934/08/3 
06.12.2007 zápis z 2. KD   č.j. 3232/07/3 26.03.2009 zápis ze 6. KD č.j. 618/09/3 
10.04.2008 zápis ze 3. KD  č.j. 813/08/3 26.06.2009 zápis ze 7. KD č.j. 1420/09/3 
30.09.2008 zápis ze 4. KD  č.j. 2336/08/3       30.09.2009 zápis z  8. KD  č.j. 2163/09/3 
27.11.2009 zápis ze závěrečného hodnocení výsledků plnění smlouvy č.j. 2569/09/5 
 
6. Závěr  
 
 Řešitel projektu splnil po věcné, obsahové i termínové stránce zadání, cíle a výstupy řešení 
projektu. 
Projekt je hodnocen jako úspěšně ukončen k termínu 27.11.2009, jehož výsledky řešení lze považovat 
za dostatečně průkazné. 


