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Řešení projektu č. 19/2002 

 
 
 

Problematika výstupu metanu ve městě Orlová byla jedním z rozhodujících impulsů, 
které vedly k vyhlášení a posléze k zahájení řešení projektu č. 19 "Eliminace nebezpečí z 
unikajícího plynu karbonského pohoří z hlediska ochrany povrchových objektů". Výstupem 
tohoto projektu měl být návrh „Normativních požadavků" pro ochranu nových staveb, stávajících 
staveb a odstraňování staveb na územích s možnými výstupy plynů. Předmětem zadání bylo 
vytvoření legislativního návrhu pro ochranu uvedených stavebních objektů. Znění návrhu 
„Normativních požadavků" vzalo v úvahu i jiné dokumenty, které se váží k téže problematice. 

 
Projekt č. 1/1999 - Eliminace nebezpečí od metanu unikajícího na povrch z podzemních 

prostorů, kde byla ukončena hornická činnost. Výsledkem řešení bylo, kromě jiného, stanovení 
kategorizace území OKR s nebezpečím výstupu metanu. 

 
Usnesení vlády č. 993, kterým bylo uloženo Ministerstvu pro místní rozvoj ve 

spolupráci s Českým báňským úřadem v Praze vydat směrnici, která by řešila problematiku 
výstupu důlních plynů na územích s utlumenou hornickou činností při výstavbě, užívání a 
odstraňování staveb. 

 
Návrh Směrnice Ministerstva pro místní rozvoj, která požaduje zakreslení území s 

výstupem důlních plynů do územních plánů a stanovení regulativů na těchto územích. 
 
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že legislativní akt, který bude řešit ochranu proti 

možnému pronikání důlních plynů do stavebních objektů, může být vydán jako vyhláška Českého 
báňského úřadu, legislativní akt Ministerstva pro místní rozvoj nebo. s ohledem na regionální 
působnost tohoto zákona, jako legislativní akt Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.  

Úkolem řešitele však nebylo hledat odpověď na tuto otázku. V souladu se zadáním 
projektu č. 19/2002 „Eliminace nebezpečí z unikajícího plynu karbonského pohoří z hlediska 
stavebních objektů", jehož poskytovatelem je ČBÚ v Praze, byl návrh „Normativních požadavků 
na ochranu staveb" koncipován jako návrh vyhlášky ČBÚ v Praze. Při zpracovávání byl v 
souladu se zadáním připraven i návrh na novelizaci jednotlivých paragrafů Horního zákona č. 
44/1988 Sb.  
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Návrh požadovaných změn Horního zákona 44/1988 Sb. 
 

„Návrh normativních požadavků" vychází z předpokladu, že budou novelizovány některé 
paragrafy Horního zákona č. 44/1988 Sb. Řešitelé navrhují novelizaci těchto paragrafů: 

 § 19 -Povolování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území  
by měl včetně nadpisu toto znění (tučně je uvedeno nové znění): 
 
 § 19 Povolování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území a v území s 

ukončenou hornickou činností. 
1)Povolení staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území a území s ukončenou 

hornickou činností s nebezpečím nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch, 
které nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních předpisů jen se 
souhlasem orgánů kraje v přenesené působnosti, vydaným po projednání s obvodním báňským 
úřadem.  

2) Souhlas orgánů kraje v přenesené působnosti podle odstavce 1 si vyžádá orgán 
příslušný pro povolování staveb a zařízení, musí žadatel doložit vyjádřením organizace spolu s 
návrhem podmínek ochrany výhradního ložiska. Žádost o povolení stavby a zařízení na území 
s ukončenou hornickou činností s nebezpečím nekontrolovatelných výstupů důlních plynů 
na povrch, musí žadatel doložit  hodnocením nebezpečí výstupů důlních plynů spolu s 
návrhem ochrany stavby a zařízení. 

 
3) Český báňský úřad podrobněji upraví obecně závazným právním předpisem : 

 a) požadavky na posuzování území, pozemků, staveb a zařízení z hlediska nebezpečí 
nekontrolovatelných výstupů důlních plynů. 

 
b) V součinnosti s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky stanoví 

požadavky na ochranu staveb proti pronikání důlních plynů z podzemních prostor 
utlumovaných, likvidovaných a uzavřených plynujících dolů a ze starých důlních děl. 

 
4) Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky v součinnosti s Českým 

báňským úřadem právním předpisem stanoví vyznačování území  s nebezpečím 
nekontrolovatelných výstupů důlních plynů v územně plánovací dokumentaci. 

 
5) Vedení mapy kategorizace území s nebezpečím výstupů důlních plynů 

zabezpečí Český báňský úřad závazným právním předpisem. 
 
6) Ten, kdo navrhuje umístění staveb a zařízení nebo žádá o povolení stavby na 

území s nebezpečím nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch dle mapy 
kategorizace území, je povinen zajistit stanovení kategorie nebezpečí výstupů důlních 
plynů na stavebním pozemku. Pokud je stavba umístěna na stavebním pozemku 
stanoveným předpisem podle odstavce 3, musí být preventivně chráněna proti pronikání 
výstupů důlních plynů z geologického podloží. 
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7) Ochranná opatření, která musí být  provedena na stavbách a zařízeních 
nesouvisejících s dobýváním výhradního ložiska z důvodů veřejného zájmu z hlediska 
ovlivnění hornickou činností a proti pronikání důlních plynů, přesahují-li ve stavbách na 
území s nebezpečím nekontrolovatelných výstupů důlních plynů koncentrace, stanovené 
obecně závazným právním předpisem dle odstavce 3, nařídí orgán pro povolování staveb a 
zařízení v dohodě s obvodním báňským úřadem. 

 
 § 36 - Důlní škody by měl toto znění. Stávající znění paragrafu doplnit o odst./4) 

.Předcházející odstavce mají původní znění. 
4) Za důlní škodu se považuje i neřízený výstup metanu do stávajících objektů na 

území, kde došlo k útlumu hornické činnosti na základě rozhodnutí Vlády České 
republiky. Za tuto důlní škodu odpovídá organizace pověřená zahlazováním následků 
hornické činnosti. Organizace je k tomuto účelu zřízena rozhodnutím Ministerstva 
průmyslu a obchodu. 

 
 § 37 - Náhrada důlních škod  by měl toto znění. Stávající znění paragrafu doplnit o 

odst.(8). Předcházející odstavce mají původní znění. 
8) Nahrazují se prokázané náklady účelně vynaložené na provedení opatření, 

kterými by bylo zabráněno prostupu metanu do stávajících staveb v území, kde došlo k 
útlumu na základě rozhodnutí Vlády České republiky. Za tuto důlní škodu odpovídá 
organizace pověřená zahlazováním následků hornické činnosti. Organizace je k tomuto 
účelu zřízena rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu. 

 
Přílohy k návrhu „Normativních požadavků“ ve formě návrhu vyhlášky ČBÚ  
 
Řešení příloh k návrhu Vyhlášky Českého báňského úřadu předcházela řada dílčích 

úkolů, které, mimo jiné, měly dát odpověď na otázky, jaké stavební postupy je třeba aplikovat, 
aby se eliminoval výstup důlních plynů do staveb, jaké izolační materiály je nejvhodnější použít 
pro izolaci stavebních objektů proti možnému prostupu metanu, jak dimenzovat izolační vrstvu s 
ohledem na nasycenost půdního vzduchu důlními plyny, jaké stavební postupy je třeba dodržovat 
při zajištění stávajících staveb, které v mnoha případech byly poškozeny v důsledku předcházející 
dobývací činnosti.  

 
V průběhu dalších etap byla řešena problematika nejvhodnějšího napojení inženýrských 

sítí na stavební objekty, zajištění řádného větrání nových i stávajících objektů proti možnému 
nahromadění důlních plynů, bezpečnostních opatření při odstraňování staveb a postupů při 
zjištění koncentrací, které vyžadují buď stavebně technické úpravy nebo jsou hodnoceny jako 
havarijní stavy. 

 
Uvedená technická řešení, organizační opatření, stanovení stavebních postupů jsou v 

rámci „Návrhu normativních požadavků" ve formě Vyhlášky Českého báňského úřadu uvedeny 
jako přílohy k jednotlivým částem paragrafového znění. 
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Příloha č. 1 řeší navrhování ochranných opatření proti průniku důlních plynů do nových 
staveb. Je rozdělena do šesti částí, které mají následující obsah: 

Všeobecná ustanovení 
Zásady pro navrhování, provádění a provozování objektů na území s výstupem metanu 
Izolace proti pronikání metanu z podloží 
Dimenzování tloušťky povlakové izolace proti pronikání metanu 
Instruktážní příklad výpočtu izolace proti pronikání metanu. 
Ochrana staveb proti pronikání metanu 
Zpracování projektové dokumentace 
Příloha č. 2 řeší navrhování ochranných opatření proti průniku důlních plynů do 

stávajících staveb. Je rozdělena do tří částí, které mají následující obsah: 
Všeobecná ustanovení 
Průzkum objektu 
Zásady pro navrhování, provádění a provozování stávajících objektů na území s výstupy 

plynů 
 
Příloha č. 3 řeší navrhování odstraňování staveb a jejich rozdělení do pěti částí, které 

mají následující obsah: 
Dokumentace odstraňovaných staveb 
Zařazování stavby při jejím odstraňování 
Bezpečnostní opatření k eliminaci rizika plynoucího z pronikání metanu do prostoru 

odstraňované stavby 
Opatření při koncentraci metanu vyšší než 0,1% 
Obecná bezpečnostní opatření při odstraňování stavby ve 2. a 3. stupni 
 
 Příloha č. 4 řeší obsahovou náplň havarijního plánu. 
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                                Důvodová zpráva k návrhu normativních požadavků 
                    řešících eliminaci nebezpečí z unikajícího plynu karbonského pohoří 
                                           z hlediska ochrany povrchových objektů. 
 
                                                                Obecná část 
 
             V posledním období došlo v řadě lokalit, kde byla ukončena hornická činnost, k výstupu 
důlních plynů na povrch a k ohrožení bezpečnosti při  ochraně zdraví a majetku osob a organizací. 
Závažnost tohoto problému vedla vládu ČR k vydání usnesení č. 993 ze dne 14.10.2002, kterým 
bylo uloženo Ministerstvu pro místní rozvoj ve spolupráci s Českým báňským úřadem v Praze 
vydat směrnici, která by řešila problematiku výstupu důlních  plynů na území s utlumenou 
hornickou činností při výstavbě, užívání a odstraňování staveb. 

 
Po útlumu hornické činnosti v rámci OKR (české části hornoslezské uhelné pánve) došlo k 

ukončení hlavního podtlakového větrání a došlo v převážné většině případů  i k ukončení 
degazace. Důlní plyny byly na činných dolech při chodu větrání usměrněně odváděny na povrch, 
kde při dodržení stanovených bezpečnostních opatření byly vypouštěny do atmosféry. Důlní 
plyny odváděné degazací byly využívány průmyslově. Po ukončení řízeného odvádění důlních 
plynů na povrch, dochází na některých částech území s ukončenou hornickou činností 
k neřízenému výstupu důlních plynů na povrch. Vystupující důlní plyny na povrch, jejichž 
převážnou část tvoří metan, mohou ve směsi se vzduchem vytvořit hořlavou nebo výbušnou 
směs  a ohrozit tak bezpečnost lidí a majetku. 

       
Pro řešení problémů s nekontrolovatelným výstupem důlních plynů na povrch byly v rámci 

výzkumu a vývoje  Českého báňského úřadu v Programu výzkumu a vývoje „Zvýšení úrovně 
bezpečnosti  práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených důlních 
prostor“ řešeny  a ukončeny následující projekty: 

č. 1 Eliminace nebezpečí od metanu unikajícího na povrch z podzemních prostorů, kde byla 
ukončena hornická činnost, 

 č. 17 Dynamika výstupu důlních plynů z podzemních prostorů uzavřených dolů, 
č. 19 Eliminace nebezpečí z unikajícího plynu karbonského pohoří z hlediska ochrany 
povrchových objektů. 

 
    Na základě  výstupů z řešení těchto projektů je možno konstatovat, že výstupy důlních 

plynů na povrch jsou dlouhodobým procesem. Na základě stávajícího stavu poznání není možné 
určit dobu, po kterou budou důlní plyny vystupovat  na povrch, stejně tak jako určit  koncentraci 
vystupujících plynů. Výstupy plynů ovlivňuje celá řada faktorů, z nichž jako nejdůležitější je třeba 
pokládat hloubku dobývání slojí pod povrchem, hornicko-geologické podmínky, které se vyskytují 
na území zlikvidovaných dolů, kolísání barometrického tlaku, rozdíly teplot na povrchu a 
v podzemí, zbytkovou plynodajnost sloje a kolektorů a celou řadu dalších faktorů.           

   Je třeba vzít v úvahu i tu skutečnost, že pokryv karbonu je značně různorodý. Pokryv je  
prostoupen řadou nespojitostí vzniklých poddolováním, tektonickými poruchami, uměle 
vytvořenými důlními díly a vrty, odkrytými karbonskými okny, kde uhlonosné souvrství vychází na 
povrch, ale i plochami v nejsvrchnější vrstvě, kde lidskou činností byly vytvořeny kanalizační sítě, 
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kolektory apod. Vznikla tak postupně rozsáhlá a těžko zjistitelná skrytá síť míst, ve kterých  metan 
může migrovat a nekontrolovatelně vycházet na povrch. 

    Největší nebezpečí znamenají stávající objekty občanské výstavby, podzemní kolektory 
kanalizačních sítí, objekty občanské vybavenosti, veřejná prostranstvích apod. 

    Návrh normativních požadavků je předkládán formou návrhu vyhlášky ČBÚ.  
 
 

Zvláštní část 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 
              

K §1 - předmět úpravy 
          Návrh normativních požadavků předpokládá jeho platnost jak pro organizace, tj. 
právnické a fyzické osoby, tak i pro obyvatele, kteří podnikají nebo žijí na území s výstupem 
důlních plynů, nebo pro organizace a obyvatele, kteří chtějí podnikat nebo stavět na tomto území a 
kde jejich podnikatelské aktivity mohou být vystupujícími důlními plyny ovlivněny. 
 
           odst. 2 - mapa kategorizace území OKR se zakreslením povrchové situace je výstupem 
řešení projektu vědy a výzkumu ČBÚ č. 1/1999, který řešil OKD, DPB, a.s. Jsou v ní vyznačeny 
plochy jednotlivých kategorií území s výstupem plynů. 
 

K § 2 - výklad pojmů 
 

odst. 1 až 9 - výklad pojmů vyskytujících se v návrhu normativních požadavků, které 
nejsou obecně známé. 
 

K § 3 - kategorizace území s výstupem důlních plynů   
 
 Metodika kategorizace území OKR byla vypracována na základě dlouhodobých poznatků,  
získaných v průběhu útlumu dolů. Základním podkladem pro zhotovení mapy kategorizace území 
OKR, na které je zobrazena povrchová zástavba a na níž jsou zároveň vyznačena jednotlivá území 
s prokázanými a potenciálními nekontrolovatelnými výstupy důlních plynů na povrch, jsou 
následující kritéria. Rozsah území v rámci jednotlivých kategorií se může měnit vlivem pokračující 
deformace povrchu v důsledku postupu dobývacích prací v podzemí. Jedná se o proces probíhající 
nezanedbatelnou dobu : 

• 50m izolinie mocnosti pokryvného útvaru, která vymezuje území ohrožené 
potencionálními nekontrolovatelnými výstupy metanu, 

• kolmý průměr okrajů vydobytých porubů do hloubky 100 m pod povrchem 
a karbonských oken na povrch, rozšířený o 50 m bezpečnostní území potenciálně 
nebezpečné nekontrolovatelnými výstupy metanu, 

• vyústění důlních děl na povrch s 25 m bezpečnostním pásmem, vymezující území 
nebezpečné potenciálními nekontrolovatelnými výstupy metanu, 
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• nulová izolinie vlivů dobývacích prací na povrchu, která vymezuje území 
s možnými náhodnými výstupy důlních plynů, 

• izolinie koncentrace 1000 ppm metanu v půdním vzduchu, vymezující území 
s prokazatelnými výstupy metanu na povrch. 

 
Z hlediska  stupně nebezpečí se území s výstupem důlních plynů dělí na  kategorie : 

a)  A - území s možným nahodilým výstupem. 
b)  B - území ohrožené výstupy. 
c)  C - území nebezpečné výstupy. 
d)  D - výchoz karbonu. 
e)  E - území v okolí starého důlního díla nebo likvidovaného hlavního důlního  díla nebo 

vrtu. 
 

Takto zpracovaná mapa kategorizace území OKR vytváří přehledný a v praxi již ověřený 
podklad ke stanovení území s rozdílnou mírou nebezpečí výstupu důlních plynů na povrch a může 
sloužit pro příslušné rozhodování stavebních úřadů při vydávání územních rozhodnutí a stavebních 
povolení ke stavbě,  na území ohroženém výstupy plynů. 

Z mapy kategorizace území OKR s nebezpečím výstupu důlních plynů vyplývá, že značná část 
území, která představuje plochu 319 km2, je ohrožena výstupy důlních plynů. 

 
Území s prokázanými výstupy důlních plynů na povrch představují výrazně menší plochu. Její 

rozsah se však vzhledem k rostoucímu počtu atmogeochemických měření zvětšuje. 
Vzhledem k tomuto zjištění  je nezbytné, aby mapa kategorizace území OKR byla na základě 

nových poznatků pravidelně aktualizována. Aktualizaci by měla provádět odborně způsobilá 
organizace (organizace zahlazující následky hornické činnosti, dále jen organizace ZNHČ). 

Na základě návrhu směrnice Ministerstva pro místní rozvoj k „Vyznačování nebezpečných 
území z hlediska neřízených plošných výstupů metanu v územně plánovací dokumentaci pro území 
OKR" je nezbytné, aby pořizovatel územně plánovací dokumentace převzal výsledky projektu  
vědy a výzkumu ČBÚ č.1 „Eliminace nebezpečí od metanu unikajícího na povrch z podzemních 
prostor, kde byla ukončena hornická činnost“ a zajistil zakreslení neřízených plošných výstupů 
důlních plynů do problémových výkresů územně plánovací dokumentace. 

Výsledky projektu vědy a výzkumu ČBÚ č. 19 „Eliminace  nebezpečí z unikajícího plynu 
karbonského pohoří z hlediska ochrany povrchových objektů“ by měly být zařazeny do navržených 
změn regulativů příslušné územně plánovací dokumentace.  

 
K § 4 - zařazení stavby na území s výstupem důlních plynů 

 
          odst. 1 - podle ohrožení výstupem důlních plynů se stavby dělí do tří skupin na bezpečné, 
ohrožené a nebezpečné, a to v závislosti na koncentracích důlních plynů, které v nich byly zjištěny. 

odst. 2 a 3 - řeší postupy, které musí být zajišťovány při dosažení vyšších koncentrací 
důlních plynů ve stavbě než 0,5% a povinnost hlášení tohoto stavu integrovanému záchrannému 
systému a místně příslušnému stavebnímu úřadu. 
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K § 5 - typy stavby, požadavky na měření důlních plynů a upřesnění kategorizace 
území  

 
odst. 1 až 4 - rozděluje stavby na ty, ve kterých se může metan hromadit, jedná se o stavby 

typu M a na ty stavby, kde se metan nemůže hromadit se jedná  o stavby typu N. Pro stavby typu 
M musí být před zpracováním projektu pro stavební řízení proveden atmogeochemické měření, 
jehož výsledky musí být zohledněny ve stavebním projektu. Nově získané poznatky musí být 
doplněny do mapy kategorizace území OKR. Jsou stanoveny požadavky na kvalifikaci osob, které 
mohou provádět měření obsahu důlních plynů a organizace, která je oprávněna provádět 
atmogeochemická měření. 

 
 

ČÁST  DRUHÁ 
 

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PROJEKTOVÁNÍ A PROVÁĎENÍ NOVÝCH STAVEB. 
                                        

K § 6 - projekt ochranných opatření 
 

odst. 1 až 6 - stanoví zásady, podle kterých se postupuje při projektování nových  staveb 
na území s výstupem důlních plynů. Výchozí činností, která musí být provedena před zahájením 
zpracování projektu ochranných opatření, je provedení atmogeochemického měření dotčeného 
území, na kterém má být stavba realizována. Atmogeochemické měření zajišťuje na svůj náklad 
stavebník prostřednictvím odborně způsobilé organizace, tj. zkušební laboratoře, akreditované 
podle metod Českým institutem pro akreditaci. 

Výsledky atmogeochemického měření jsou podkladem pro projektanta při výpočtu izolace 
a stanovení dalších nezbytných opatření, která jsou stanovena v Příloze č. 1 - "Navrhování 
ochranných opatření proti průniku důlních plynů do nových staveb ". Navržená opatření jsou ve 
stavebním řízení projednána s orgány státní správy a stavební úřad posléze uloží jejich realizaci 
stavebníkovi. 

 
K § 7 - zvláštní opatření při provádění stavebních prací 

 
odst. 1 až 7 - stanoví zásady, které je nezbytné dodržovat při provádění stavebních prací, 

zejména s ohledem na koncentrace důlního plynu, které se mohou v průběhu výstavby ve stavbě 
vyskytnout. Je stanoveno, že před zahájením vlastní výstavby je nezbytné znovu ověřit výskyt 
důlních plynů v půdním vzduchu, a to ve lhůtě ne delší než jeden měsíc. V případě, že se zjistí 
v půdním vzduchu vyšší koncentrace důlního plynu než koncentrace, ze kterých vycházel projekt, 
musí být projekt ochranných opatření upraven. Po dokončení výstavby zajistí stavebník proměření 
obsahu důlního plynu v objektu osobou s odpovídající kvalifikací (podle metod viz výše). O 
výsledku se pořizuje písemný protokol, který je závazným podkladem pro kolaudaci stavby. 
Stavba může být kolaudována pouze tehdy, když obsah důlního plynu nepřekročí 0,1 %. Součástí 
kolaudačního rozhodnutí musí být stanovení doby, kdy musí proběhnout kontrolní měření, tento 
interval nesmí být delší než 5 let. 
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                                                        ČÁST  TŘETÍ 
 

OCHRANA  STÁVAJÍCÍCH  STAVEB 
 

K § 8 odst. 1 až 4 - zařazení stávající stavby 
 
Objekty nacházející se na území s možnými výstupy důlních plynů, které nebyly v minulosti 

zajištěny proti jeho prostupu, představují mnohem závažnější problematiku než nové stavby. 
Mnohé ze stávajících staveb byly v průběhu těžby vystaveny účinkům poddolování a rozhodujícím 
hlediskem pro jejich další provoz bylo statické zajištění. Zajištění statiky staveb a dalších 
nezbytných oprav škod na stavbě, vzniklých v důsledku hornické činnosti, bylo odškodněno 
těžební organizací v rámci náhrady důlních škod. V té době, kdy nebylo nebezpečí prostupu 
důlních plynů do stavby, se nevyžadovalo provedení opatření, která by následně eliminovala 
prostup důlních plynů do staveb. 

V současné situaci, kdy prostup metanu do objektu není hodnocen jako důlní škoda, nelze 
majitele přimět, aby si na svůj náklad zajistil provedení proměření obsahu důlních plynů ve stavbě 
autorizovanou organizací a následně zajistil nezbytná opatření pro zamezení prostupu důlních 
plynů. Tato skutečnost je jedním z nejzávažnějších problémů, které by měly být řešeny formou 
novelizace Horního zákona v části, která vymezuje rozsah důlních škod. Požadavek právnických 
a fyzických osob i obcí je, aby prostup metanu do staveb na bývalých těžebních lokalitách, kde 
proběhl útlum, byl řešen obdobně jako poškození staveb těžební činností a jeho odškodnění by 
mělo proběhnout v rámci náhrady důlních škod. 

Proměření by na svůj náklad měla zajišťovat organizace  ZNHČ, na územích zařazených do 
kategorií A,B,C, D, E ve všech objektech typu staveb M a výsledky oznámí vlastníkovi objektu.V 
případě, že stavba je zařazena dle § 4 odst.1, písm.b, obsah důlních plynů je v rozmezí 0,1% až 
0,5%, oznámí tuto skutečnost rovněž místně příslušnému stavebnímu úřadu, který dál postupuje v 
souladu se stavebním zákonem 50/1976 Sb. V případě zjištění obsahu důlních plynů ve vyšší 
koncentraci než 0,5% nahlásí tuto skutečnost Integrovanému záchrannému systému. 
  

K  § 9 odst. 1 až 2 - měření koncentrace metanu 
     

Stanoví,  kdo je oprávněn provádět měření obsahu důlních plynů  na základě žádosti 
vlastníka stavby nebo organizace ZNHČ. 

 
            K § 10 odst. 1 až 3 - ochranná opatření 

 
Každé zjištění koncentrace důlních plynů ve větším množství než 0,1% by mělo vést 

k určení příčin prostupu důlních plynů do staveb a stanovení nezbytných stavebních opatření dle 
„Přílohy č. 2 – Navrhování ochranných opatření proti průniku důlních plynů do stávajících 
objektů“. Provedení opatření pro zamezení prostupu metanu do stávajícího objektu musí být 
stanoveno projektem a navržená ochranná opatření uloží k realizaci stavebníkovi místně příslušný 
stavební úřad v rozhodnutí o povolení stavby. Nesplnění požadavku, aby v nejnepříznivějším místě 
stávajícího objektu po provedení stavebních úprav dle projektu, byla vyšší koncentrace důlních 
plynů než 0,1% musí být důvodem k neprovedení kolaudace. Uvedené objekty by měly být ve 
stanovených časových intervalech kontrolovány. 
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K § 11 - důlní škody 

 
Na základě posouzení organizace ZNHČ, zda výstup důlních plynů je důsledkem 

předcházející hornické činnosti, hodnotit výstup důlních plynů jako důlní škodu, jejíž úhradu na 
území kde byl proveden útlum hornické činnosti, zajistí stát prostřednictvím organizace ZNHČ, 
pověřené správou  území.   

Tuto záležitost lze řešit buď dle § 11 zapracovaného do návrhu normativních požadavků 
nebo změnou Horního zákona v § 36 v rámci připravované novelizace tohoto zákona. 
 
 
 

ČÁST  ČTVRTÁ 
 

ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB 
 

K §  12 - odstraňování staveb 
 

Stavbu je možno odstraňovat pouze v souladu stavebním zákonem. Součástí žádosti 
o vydání povolení k odstraňování stavby musí být doklad o kategorizaci území, výsledky 
atmogeochemického měření v terénu v blízkosti odstraňované stavby a výsledky měření obsahu 
důlních plynů ve stavbě. Podmínkou pro odstraňování staveb je souhlasné rozhodnutí stavebního 
úřadu, které je podmíněno vyhodnocením nebezpečí vystupujících důlních plynů v místě 
odstraňovaného  stavby a stanovením takových technologických postupů, které vyloučí nebezpečí 
výbuchu nebo zapálení důlních plynů. V povolení budou stanovena nezbytná opatření dle „Přílohy 
č. 3 - Odstraňování staveb.“ 
 
 
 

ČÁST  PÁTÁ 
 

ŘEŠENÍ HAVARIJNÍCH SITUACÍ SPOJENÝCH S VÝSTUPEM METANU. 
 
 

K § 13 – Integrovaný záchranný systém 
 

Havarijní situace, vzniklé v důsledku zjištění  důlních plynů ve větší koncentraci než 0,5%, 
jsou odstraňovány složkami integrovaného záchranného systému (IZS). 

 
 
K § 14 až 17 - sestavování havarijního plánu 

 
               Stanovuje zásady pro vypracování havarijního plánu, definuje jeho náležitosti, stanovuje 
požadavky k  provádění změn a doplňků havarijního plánu a jeho pravidelné kontroly. 
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N á v r h 
normativních požadavků 

 
 

N á v r h 
VYHLÁŠKY 

Českého báňského úřadu 
ze dne ….. 

 
kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu u staveb na území s výstupem důlních plynů 
 
 Český báňský ústav stanoví podle § 6 odst. 6, písm. a zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a státní báňské správě: 
 
 

ČÁST  PRVNÍ 
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

§ 1 
Předmět úpravy 

 
(1)  Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu všech organizací1) a obyvatel při projektování, výstavbě, užívání a odstraňování  
staveb na území s výstupem důlních plynů. 

 
(2)  Území s výstupem důlních plynů je vyznačeno na mapě kategorizace  území OKR, která je 

součástí zvláštního předpisu2) . 
 
 

§ 2 
Výklad pojmů 

 
a) Atmogeochemické měření – měření koncentrací metanu a CO2  ve směsi důlních plynů 
vystupujících na povrch, pomocí přenosného analyzátoru a to buď podpovrchovou nebo 
povrchovou metodou. Měření musí být prováděno podle standardního operačního postupu 
(SOP), schváleného Českým institutem pro akreditaci a v souladu s osvědčením.   

 
b) Důlní plyn - směs plynů, vystupujících na povrch většinou při útlumu těžby, a jeho složkami 
jsou metan, oxid uhličitý, dusík a kyslík. V některých zvláštních případech mohou být jeho 
součástí i vyšší uhlovodíky. Ve větších koncentracích mohou tyto plyny zejména v uzavřených 
prostorách vytvořit směs, která může být nebezpečná:  



 

2 

α) Metanovzdušná směs, směs metanu se vzduchem, může vytvořit výbušnou nebo 
hořlavou koncentraci. Výbušná koncentrace  je podle ČSN 61779-1 stanovena ve výši 

      4,4 – 17%. Přitom metan hoří i při jiných koncentracích. 
β) Směs, kde převažuje kysličník uhličitý a dusík nebo metan ve vysokých koncentracích, 

může vytěsnit kyslík natolik, že se vytvoří nedýchatelné ovzduší. 
 

    c) Havarijní událost -  je událost spojená s výstupem důlního plynu na povrch v území  daném 
mapou „Kategorizace území OKR“ (viz § 4 odst. 2) do staveb ve vlastnictví právnických nebo 
fyzických osob. 
 
    d) Mapa kategorizace území OKR - mapa se zakreslením povrchové situace na území OKR 
(České části hornoslezské uhelné pánve) a s vyznačením kategorie území s možným výstupem 
důlních plynů. 
 
    e) Organizace pověřená zahlazováním následků hornické činnosti (dále jen organizace ZNHČ) 
na území s výstupem metanu - je organizace určená rozhodnutím zřizovatele Ministerstva 
průmyslu a obchodu k této činnosti. 
 
    f) Stavba - považují se veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně-technické provedení, 
účel a dobu trvání díla podle zvláštního předpisu3). 

 
    g) Zabezpečení  likvidace mimořádné události - je soubor opatření a činností směřující 
k odstranění nebezpečí v souladu s havarijním plánem.  
 
   h) Varování obyvatelstva - je způsob předávání informací o havarijní události a o činnostech, 
které má obyvatelstvo vykonat. 
 
   i) Záchranné práce - je činnost vedoucí k omezení nebo odvrácení bezprostředního působení 
důlního plynu zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví a majetku.  
 

 
§ 3 

Kategorie území s výstupem důlních plynů 
 

Území s výstupem důlních plynů se dělí na kategorie : 
a)  A - území s možným nahodilým výstupem. 
b)  B - území ohrožené výstupy. 
c)  C - území nebezpečné výstupy. 
d)  D - výchozy karbonu. 
e)  E - území v okolí starého důlního díla4) nebo likvidovaného hlavního důlního  díla5) nebo 

vrtu. 
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§ 4 
Zařazení staveb na území s výstupem důlních plynů a havarijní události, spojené s jejich 

výstupem  
 

(1)  Podle ohrožení výstupem důlních plynů se stavby člení na stupně: 
a) 1. stupeň – stavba je bezpečná, u kterého naměřené koncentrace metanu ve všech 

prostorách nepřesáhnou 0,1 %, 
b) 2. stupeň – stavba je ohrožená, u kterého je naměřená koncentrace metanu ve všech 

prostorách vyšší než 0,1 %, ale nepřesahuje 0,5 %, 
c) 3. stupeň – stavba je nebezpečná, u kterého je naměřená koncentrace metanu 

v kterékoliv části  vyšší než 0,5 % . 
 
(2)  Při zařazení stavby do 3. stupně, vzniká havarijní událost, která musí být neprodleně nahlášena  

integrovanému záchrannému systému a místně příslušnému stavebnímu úřadu, který dále 
postupuje v souladu s § 8, odst. 4. 

(3)  Měření koncentrace důlních plynů se provádí při nízké hodnotě barometrického poklesu (1018 
hPa) 
           nebo v průběhu jeho klesajícího trendu. 
 

§ 5 
Typy staveb a požadavky na měření důlních plynů a upřesnění kategorizace území. 

  
(1)  Typy staveb:       

a) Stavba typu M, u které se může důlní plyn hromadit 6). 
 b) Stavba typu N, u které je vyloučeno nahromadění důlního plynu 7). 

V případě pochybnosti o typu stavby rozhodne o zařazení místně příslušný stavební úřad. 
 
(2)  Měření koncentrace metanu na stavbě smí provádět akreditovaná zkušební laboratoř 

s akreditací  podle metod schválených Českým institutem pro  akreditaci. 
 
(3)  U stavby typu M musí být před zpracováním projektu pro stavební řízení provedeno 

atmogeochemické  měření v  zájmového území. Zjištěné výsledky musí být zohledněny ve 
stavebním projektu. 

 
(4)  Upřesnění kategorizace území a údaje o výstupu důlních plynů v místě, kde se předpokládá 

výstavba nebo se nachází stavba, smí provádět jen organizace ZNHČ a musí zajistit průběžné 
doplňování a upřesňování mapy kategorizace území OKR. 
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                                                       ČÁST DRUHÁ  
 

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PROJEKTOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ NOVÝCH STAVEB 
 

§ 6 
Projekt ochranných opatření 

 
(1)  Stavby typu M na území s výstupem důlních plynů (§ 1 odst. 2) se projektují a realizují tak, 

aby po dobu životnosti odpovídaly 1. stupni (§ 4 odst. 1a) 
 

a) Při pořizování územně – plánovací dokumentace se postupuje podle zvláštních 
předpisů2) . 
 
b)  Územní rozhodnutí na stavby v území s výstupem důlních plynů vydá místně příslušný 
stavební úřad se stanovením podmínek jejich ochrany v souladu s mapou kategorizace 
území OKR a s vyjádřením  organizace ZNHČ (§19 zák.č.44/1988 Sb.). 

 
(2)  Projekt ochranných opatření je součástí projektové dokumentace stavby.  
 
(3)  Ochranná opatření zpracovává projektant podle Přílohy č. 1 na základě určení kategorie 

území, typu staveb a výsledku atmogeochemického měření. 
 
(4)  Atmogeochemické měření zajišťuje stavebník prostřednictvím akreditované zkušební 

laboratoře podle metod schválených Českým  institutem pro akreditaci na svůj náklad. 
Laboratoř o měření vydá protokol a stanoví dobu jeho platnosti. K žádosti o vydání 
stavebního povolení bude tento doložen. 

 
(5)  Navržená ochranná opatření budou projednána ve stavebním řízení dotčenými orgány státní 

správy a stavební úřad v rozhodnutí o povolení  stavby uloží stavebníkovi jejich realizaci. 
 

                                                                  § 7 
                                   Zvláštní opatření při provádění staveb typu M 

 
(1)  Před zahájením stavebního řízení  u staveb  na území kategorie A až E se ve lhůtě ne delší než 

1 měsíc provádí ověřovací měření výskytu metanu  půdním měřením v souladu s § 6, odst. 4. 
Organizace ZNHČ naměřené hodnoty v protokolu porovná s výsledky měření pro zpracování 
projektové dokumentace pro povolení stavby a v případě vyšších hodnot navrhne možná 
opatření. 
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(2)  V průběhu realizace stavby, musí stavebník zajistit měření koncentrace důlních plynů 
v souladu s § 5, odst.2. Pozornost musí být věnována také vrtným pracím jako jsou piloty, 
mikropiloty, hydrogeologické vrty  studny, tepelná čerpadla apod.  

 
(3)  V případě zjištění vyšších koncentrací metanu  než 0,25 %, nesmí být použito elektrické 

zařízení v otevřeném provedení, práce s otevřeným ohněm mohou být prováděny pouze do 
koncentrace 0,5 %, za stálého dozoru. Při vyšších koncentracích se postupuje podle opatření 
v součinnosti se složkami Integrovaného Záchranného Systému (dále jen IZS).  U vrtných 
prací se při  naměření koncentrací metanu vyšších než 0,5 % postupuje podle Vyhlášky ČBÚ 
č. 239/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
(4)  Po dokončení stavby, umístěné na území kategorie A, B, C, D nebo E, zajistí stavebník 

provedení měření koncentrace metanu organizací uvedenou v § 5, odst. 4. O výsledku měření 
se pořizuje písemný protokol, který je závazným podkladem pro kolaudaci stavby.  

 
(5)  Kolaudační řízení nesmí být ukončeno, pokud stavba neodpovídá § 4 odst. 1, písm. a). 
 
(6)  Součástí kolaudačního rozhodnutí musí být stanovení doby kontrolního měření výskytu 

koncentrace metanu v kolaudovaných objektech, které nesmí být delší než 5 let. Podle povahy 
případu uloží stavební úřad také potřebná opatření pro okolní stavby. Při hodnocení výsledků 
postupuje organizace ZNHČ podle §8 odst.4). 

 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STAVEB. 
 

§ 8 
Zařazení stávající stavby 

 
(1)  Stávající stavba, umístěná na území s výstupem důlních plynů se zařazuje podle § 4 na základě 

výsledku měření koncentrace metanu v prostorách stavby. 
 
(2)  Měření zajišťuje  na svůj náklad  organizace ZNHČ  na území  kategorií A, B, C, D, E ve 

všech stavbách typu  M, v rámci přidělených prostředků z příslušné kapitoly MPO ČR Praha..  
 
(3)  Podle výsledků měření zařadí organizace  ZNHČ podle odst. 2 stavbu do stupně podle § 4, 

odst.1 písm. a) až c) a výsledek měření a zařazení oznámí vlastníkovi. 
 
(4)  Při zařazení stavby do stupně 2 podle § 4 odst.1, písm. b, také místně příslušnému stavebnímu 

úřadu, který dál postupuje podle zvláštního předpisu9). Při zařazení do stupně 3 také IZS. 
 
 

§ 9 
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Měření koncentrace metanu 
 

(1)  Měření koncentrace metanu i opakovaná měření koncentrace metanu smí provádět jen   
akreditovaná zkušební  laboratoř podle metod schválených Českým institutem pro akreditaci,  
na základě žádosti vlastníka stavby nebo podle § 8 odst. 2. 

 
(2) Opakovaná měření koncentrace metanu se provádí v případech, kdy : 

a) naměřené hodnoty předchozího měření zařadily stavbu do stupně 2 a 3 podle § 4, 
b) byly provedeny stavební úpravy na částech stavby, které tvoří rozhraní mezi stavbou a 

horninovým prostředím (základová spára, obvodová konstrukce pod úrovní terénu), 
c) došlo v okolí stavby ke změnám v horninovém prostředí a na jeho povrchu v 

souvislosti s výstavbou a rekonstrukcemi inženýrských sítí, dopravní infrastrukturou a 
výstavbou nových staveb, event. v souvislosti s projevy vlivu poddolování.  

 
 

§ 10 
Ochranná opatření 

 
(1)  Ochranná opatření zajistí vlastník  pro stavby, zařazené ve 2. nebo 3. stupni (§ 4 odst. 1, písm. 

b a c) v souladu s rozhodnutím místně příslušného stavebního úřadu9)  a provádí se podle 
Přílohy č. 2. 

 
(2)  Navržená ochranná opatření budou projednána ve stavebním řízení a stavební úřad 

v rozhodnutí o povolení stavby uloží jejich realizaci stavebníkovi9) . 
 
(3)  V prostorách stavby, zařazené ve 3. stupni se musí neprodleně provádět preventivní  opatření 

pro odstranění havarijního stavu podle rozhodnutí Integrovaného záchranného systému a to až 
do doby, než budou provedeny definitivní  úpravy podle odst.1. 

 
(4)  V případě, že ochrannými opatřeními nelze trvale zajistit v prostorách stávající stavby 

koncentrace metanu nižší než 0,5 %, je užívání stavby a vstup do ní zakázán. Vlastník 
podává návrh na její likvidaci, pokud zvláštním předpisem není stanoveno jinak 3). 

 
 

§ 11 
Důlní škody 

 
(1)  Škody vzniklé výstupem důlních plynů a jejich odstraňování se řídí zvláštním právním 

předpisem10), kde za důlní škodu jsou považovány i škody způsobené výstupem důlních plynů, 
které jsou důsledkem likvidace důlních děl a lomů. O tom, zda se jedná o důlní škodu, 
rozhodne organizace ZNHČ,  na základě žádosti vlastníka stavby. Pro vypořádání škody 
uplatní organizace ZHNČ ustanovení §37 odst. 1,4,5,7 zákona č.44/1988 Sb. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

 
ODSTRAŇOVÁNÍ   STAVEB 

  
 

§ 12 
Požadavky na odstraňování staveb 

 
(1)  Odstraňování staveb se provádí podle zvláštního předpisu 3).  
 
(2)  Podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu o odstraňování staveb je na území s výstupem 

důlních plynů rovněž vyhodnocení nebezpečí výstupu metanu v místě odstraňované stavby. 
 
(3)  V případě nebezpečí výstupu metanu musí vlastník předložit projekt na odstranění stavby a 

návrh opatření, která vyloučí nebezpečí výbuchu vystupujícího metanu nebo jeho zapálení při 
odstraňování stavby podle Přílohy č.3.  

 
(4)  Měření koncentrace metanu i opakovaná měření smí provádět jen  akreditovaná zkušební 

laboratoř podle metod, schválených Českým institutem pro akreditaci, na základě žádosti 
vlastníka stavby, pokud zvláštním předpisem není stanoveno jinak10). (viz §5 odst.4). 

 
(5)  Odstraňování stavby a použitá technologie se provádí a navrhuje podle Přílohy č.3. Ochranná 

opatření zajistí vlastník stavby v souladu s rozhodnutím místně příslušného stavebního úřadu9). 
 
 
 

ČÁST  PÁTÁ 
 
 

ŘEŠENÍ HAVARIJNÍCH UDÁLOSTÍ, SPOJENÝCH S VÝSTUPEM 
DŮLNÍHO PLYNU 

 
 
                                                          

§ 13 
Integrovaný záchranný systém 
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Při oznámení havarijní události podle § 4 odst. 3, jsou k její likvidaci použity základní 
složky integrovaného záchranného systému sestávající zejména z jednotky požární ochrany 
zařazené do plošného pokrytí, zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky. 

 
 
 
 

 
 

§ 14 
Havarijní plán  

 
(1)  Havarijní plán zpracovává organizace pověřená zahlazováním následků hornické činnosti nebo 

pověřena likvidací a zajištěním starých důlních děl. 
 
(2)  Organizace a její odpovědný zástupce musí být zahrnuti do  havarijního plánu kraje11). 

Vedoucí organizace zajistí, aby havarijní plán byl včas vypracován a podle potřeby doplňován 
a upravován. 

 
(3)  S vypracovaným havarijním plánem musí být seznámeny určené osoby, organizace a obce. 
 
 

§ 15 
Náležitosti havarijního plánu 

 
(1)  Při sestavování havarijního plánu se postupuje podle zvláštního předpisu11) . 
 
(2)  Obsahová náplň havarijního plánu se zpracovává podle Přílohy č. 4.  
 
 
 

§ 16 
Změny a doplňování havarijního plánu 

 
Změny a doplňování havarijního plánu se provádí neprodleně a srozumitelně s uvedením data, 
jména a příjmení, kdo změnu provedl. 
 
 

§ 17 
Kontroly havarijního plánu 

 
(1)  Havarijní plán pravidelně kontroluje určený zaměstnanec organizace dle §15 odst.1. 
 
(2)  Kromě kontrol uvedených v odst. 1 zkontroluje havarijní plán nejméně jednou za rok komise 

složená se zaměstnanců stanovených vedoucím organizace. 
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(3) O výsledku kontroly podle odst. 3 se pořizuje písemný záznam (podle odst. 1 a 2). 
 
 
 
 
 
 
 

ČÁST  ŠESTÁ 
 

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 
 
 

§ 18 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) § 5a zákona č. 44/1988 Sb., (Horní zákon) 
2) Směrnice Ministerstva pro místní rozvoj ze dne …. Č.j. ….. 
3) § 88-94 zákona č. 50/1976 Sb., (Stavební zákon) 
4) § 35 zákona č. 44/1988 Sb., (Horní zákon) 
5) § 10, odst. 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě 
6) jedná se zejména o uzavřené budovy, podzemní stavby, kanály, kolektory, liniové podzemní stavby 
7) jedná se zejména o otevřené stavby, liniové nadzemní stavby, vodní stavby apod. 
8) vyhláška ČBÚ č. 340/1992 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků k hornické       

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 239/1998 Sb., a vyhlášky č. 74/2001 Sb. 
9) §87 zákona č. 50/1976 Sb (Stavební zákon) 
10) Horní zákon v § 36 by měl být doplněn tak, aby  za důlní škodu byl považován výstup důlních plynů po 

ukončení hornické činnosti 
11) § 23 § 24 zákona č. 239/2000 Sb. 
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                     Příloha č. 1  
Navrhování ochranných opatření proti průniku důlních plynů do nových 
staveb. 
 
 
1. Všeobecná ustanovení 
 
1.1 Ochranná opatření proti pronikání důlních plynů dovnitř stavby musí být navržena u všech 
nově projektovaných staveb (nebo jejich částí), u kterých se může metan hromadit (typ M 
podle § 4, odst. 1 Vyhlášky), které budou situovány na území s výstupem důlních plynů podle 
§ 1, odst. 1 Vyhlášky. Dále − viz níže, kap. 6. 
Jedná se o stavby těchto oborů: 

a) pozemní stavby, 
b) dopravní stavby, 
c) inženýrské stavby, 
d) inženýrské sítě, 
e) podzemní stavby. 

 
1.2 Ochranná opatření proti pronikání důlních plynů musí být, pokud je to z technického 
hlediska možné, navržena tak, aby jejich funkce byla nezávislá na uživateli stavby. 
 
1.3 Ochranná opatření proti pronikání důlních plynů musí být navržena tak, aby po dobu 
životnosti stavby odpovídala 1. stupni ohrožení podle § 4, odst. 1a Vyhlášky. Tedy aby 
koncentrace metanu ve všech prostorách uvnitř objektu nemohla nikdy přesáhnout hodnotu 
uvedenou v §5, odst. 2 Vyhlášky. 
 
1.4 Pokud bude stavba situována zároveň na poddolovaném území, musí být v rámci projektu 
rovněž řádně navržena její odolnost proti účinkům poddolování v souladu s ČSN 73 00391). 
 
1. 5 Pokud je stavba situována na povodňovém území, musí být v rámci projektu řádně 
navržena její odolnost proti účinkům povodňové vlny. 
 
1. 6 Podkladem pro návrh ochranného opatření je hodnota koncentrace metanu, který působí 
na stavbu. Koncentrace půdního metanu působícího na stavbu se pro výpočet potřebné 
tloušťky izolace stanoví následovně: 
a) Na území kategorie A hodnotou 10 %. 
b) Na území kategorie B až D jako dvojnásobek hodnoty naměřené jako podklad pro 

projektování. Nejméně však 10 % a nejvýše 100 %. 
c) Na území kategorie E hodnotou 100 %. 
 
1. 7 Základní rozdělení staveb vychází z obecně platných typologických zásad, dle kterých se 
dělí objekty následovně: 
1. Stavby pozemní 

a) stavby obytné, 
b) stavby občanského vybavení, 
c) stavby průmyslové, 
d) stavby zemědělské. 
 
 

2. Stavby liniové: 
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a) pozemní komunikace, 
b) železnice, 
c) kanalizace, 
d) tlaková trubní vedení (vodovody, plynovody, plynovody, teplovody, apod.), 
e) kabelová vedení. 
3. Stavby mostní 
4. Vodohospodářská díla 
5. Podzemní stavby: 
a) kolektory, 
b) zásobníky, 
c) kryty, 
d) podzemní garáže. 

 
 
2. Zásady pro navrhování, provádění a provozování staveb na území 

s výstupy metanu 
 

2. 1 Základním konstrukčním opatřením proti pronikání metanu z podloží dovnitř objektů 
pozemních staveb je povlaková izolace proti pronikání metanu. 
 
2. 2 Zároveň je vhodné aplikovat následující doplňková opatření: 

a) Pokud je to možné, je vhodné omezit kontakt stavby s podložím na minimum. 
b) Na zásypy kolem objektů používat materiály s vysokou plynopropustností. 

Neprovádět kolem staveb ve větších plochách terénní úpravy z materiálů, které mají 
nízkou plynopropustnost (např. asfalt, beton). 

 
2. 3 U všech místností v kontaktním podlaží i u všech dalších místností objektu je nutno vždy 
zajistit, aby byl splněn požadavek odst. 7. 2. 1 ČSN 73 05407), který stanoví hodnotu nejnižší 
intenzity výměny vzduchu v neužívané místnosti nmin,a = 0,1 h-1. 
To v praxi znamená: 
a) U místností s okny nesmějí být použita těsná okna nebo venkovní dveře, ani provedeno 

jejich dodatečné utěsnění. 
b) U vnitřních místností bez oken musí výše uvedená hodnota nejnižší intenzity výměny 

vzduchu zajištěna ventilačním průduchem s přirozeným, popřípadě nuceným, prouděním 
vzduchu. 

 
2. 4 Dalším základním konstrukčním opatřením je osazení vstupního podlaží nad úroveň 
terénu. V případě osazení vstupního podlaží nad úroveň terénu je možno provést řešení 
objektu následovně (jedná zpravidla o konstrukce se železobetonovým nebo ocelovým 
nosným systémem) − viz obr. 1a a 1b. 
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TERÉN TERÉN

 
            a)            b) 

Obr. 1 a), b): Osazení vstupního podlaží nad úroveň terénu −  příklady řešení 
 
 
2. 5 Dispoziční řešení objektu nemá vliv na návrh opatření proti pronikání metanu z podloží 
dovnitř objektu. 
 
 
3. Izolace proti pronikání metanu z podloží 
 
3. 1 Izolace proti pronikání metanu z podloží je zároveň hydroizolací, případně také izolací 
proti pronikání radonu. Musí být navržena v souladu s ČSN P 73 06063) a  ČSN P 73 06 006), 
případně také v souladu s ČSN P 73 06014). 
 
3. 2 Izolace proti pronikání metanu z podloží se navrhne z asfaltového pásu typu 
S s nenasákavou nosnou vložkou, nebo z polymerní fólie. 
 
3. 3 Izolační materiál musí splňovat následující požadavky: 
a) Izolační materiál musí mít stanoven součinitel difúze metanu Dm [m2.s-1], a to jak 
v ploše, tak také ve spoji. 
Je nepřípustné, například u fóliových izolačních systémů, nahrazovat svařované spoje 
spojováním pomocí samolepících pásků, jejichž těsnost může být z hlediska pronikání metanu 
problematická. 
b) Tažnost izolačního materiálu musí být taková, aby izolace byla schopna přenést mezní 
deformace, které jsou pro určitý typ konstrukce uvedeny v ČSN 73 10015). Pokud bude objekt 
ovlivněn účinky poddolování, musí být izolace schopna přenést také deformace v důsledku 
účinků poddolování, pokud je objekt zajištěn konstrukčním systémem poddajným nebo 
smíšeným podle ČSN 73 00391). Viz také odst. 1. 4. 
b) Trvanlivost izolačního materiálu musí odpovídat předpokládané životnosti stavby. 
c) Izolační materiál musí splňovat všechny požadavky, které vyplývají z konkrétních 

podmínek na staveništi (odolnost proti mechanickému namáhání, koroznímu namáhání, 
apod.). 
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3. 4. Veškeré prostupy izolací proti průniku metanu musí být řešeny pomocí plášťových trub 
s pevnými přírubami, nebo s ocelovými objímkami. Zde je možno uplatnit stejné požadavky, 
které platí pro izolace proti průniku radonu, a to požadavky kap. 5. 8 ČSN 73 06014). 
 
3. 5. Izolace musí být během provádění stavby před provedením dalších vrstev podlahy 
chráněna proti poškození (např. překrytím ochrannou textilií, deskami z plastické hmoty, 
dřevěnými prkny, cementovým potěrem, apod. 
 
3. 6 Pod vodorovnou izolaci se provede podkladní vrstva − podkladní beton (třída betonu min. 
B 15), o minimální tloušťce 150 mm, která se vyztuží ocelovou svařovanou sítí (min. φ 5/150 
− 150 mm) při horním povrchu. V místech nad základy (pásy, patkami) se provede vyztužení 
ocelovou svařovanou sítí také při dolním povrchu. 
 
3. 7 Podkladní beton se výškově umístí nad úroveň horného líce základové konstrukce (pásů, 
patek, roštů). 
Na poddolovaném území se doporučuje podkladní beton vyztužit ocelovou svařovanou sítí při 
horním i dolním povrchu v celém rozsahu, čímž dojde k vytvoření souvislé železobetonové 
ztužující desky (tzv. membránové desky) tak, jak je uvedeno v odst. 3. 2. 7 bod 4) ČSN 73 
00391).  
Na poddolovaném území je možno podkladní beton doplnit, z důvodu snížení smykových 
napětí v základové spáře, také kluznou spárou tak, jak je popsáno v ČSN 73 00391), popřípadě 
reologickou kluznou spárou. 
Smyková napětí v základové spáře a pod podkladním betonem je možno částečně snížit také 
položením vhodné separační vrstvy (např. geotextilie) pod vrstvu podkladního betonu, tedy 
přímo na terén, nebo na štěrkopískový polštář. 
 
3. 8 Podkladní beton se v místech mimo základy provádí buďto: 
a) Přímo na rostlý terén − u propustného podloží z hlediska podzemní vody. 
b) Na štěrkopískový polštář − v případě nepropustného podloží z hlediska podzemní vody (v 

případě zemin o hodnotě součinitele propustnosti k ≥ 1.10-4 −  viz ČSN P 73 06006). 
      Tloušťka štěrkopískové vrstvy − min. 200 mm. 
Rovinnost a vlhkost podkladu musí respektovat druh použité izolačního materiálu. Tyto jsou 
zpravidla předepsány příslušnými výrobci. 
Podkladní beton má být zhotoven vždy s dostatečným předstihem, aby byl před pokládkou 
izolace dostatečně vyzrálý a splňoval požadavky na vlhkost pro příslušný druh izolace. 
V podkladním betonu musí být osazeny veškerá prostupují tělesa (např. ochranné průchodky, 
hydroizolační přepážky, apod.), k nimž se izolace bude následně připojovat. 
Ochranné průchodky musí být vyrobeny z materiálů odolných proti korozi, aby postupem 
času nesnižovaly účinnost izolace. 
Vyrovnání povrchu podkladního betonu se provede stažením povrchu betonu ocelovým, 
popřípadě i dřevěným hladítkem, nebo pomocí cementového potěru z jemnozrnné cementové 
malty MC 100 o tl. min. 20 mm. 
Před vlastní položením izolačního materiálu proti metanu a zároveň proti zemní vlhkosti se 
provede kontrola celistvosti a rovinnosti podkladu, zda odpovídá požadavkům pro provedení 
izolace. 
 
3. 9 Ochrana svislé izolace se provede buďto: 
1. Ochrannou izolační přizdívkou z ostře pálených plných cihel zděných na 
cementovou maltu. Tloušťka přizdívky závisí na její výšce a navrhuje se tak, aby byla 
zajištěna její stabilita (75, 100, nebo 150 mm). Přizdívka nesmí být vyztužena pilířky. Mezi 
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svislou izolací a přizdívkou musí být souvislá vrstva z cementové malty o tloušťce 20 mm. 
Přizdívka se dilatuje po vzdálenostech max. 6,0 m svislými spárami s vloženým pruhem 
asfaltového izolačního pásu. Od svislých koutů a hran přizdívky musí být svislá spára 
vzdálena alespoň na délku cihly. Vloženým pruhem asfaltového pásu musí být oddělena 
ochranná přizdívka také od podkladního betonu, nebo od ochranné betonové vrstvy na izolaci 
podzemní stropní konstrukce. 
2. Tvarovanými deskami z plastů nebo profilovaných polymerních folií. 
3.   Deskami z extrudovaného pěnového polystyrénu. Ty se použijí, pokud je třeba zajištění 
vyššího tepelného odporu stěny. Použití ochranného pláště z tvarovaných desek z plastů či 
z desek z extrudovaného polystyrénu je výhodné z toho důvodu, že zde odpadá mokrý proces 
a práce mají pouze montážní charakter.  
 
3.9.1 Způsob ochrany izolace proti metanu se volí v závislosti na druhu použitého izolačního 
materiálu. Platí zde v podstatě stejné obecně platné zásady jako pro provádění hydroizolací 
staveb. 
 
3. 10 Provádění izolace proti pronikání metanu 
Je nutné, aby povlaková izolace proti pronikání metanu (asfaltové pásy či polymerní fólie) 
byly k podkladu plnoplošně přilepeny. 
Způsob pokládky povlakových izolací (asfaltových pásů či fólií z plastických hmot) je určen 
příslušnými technologickými předpisy pro každý konkrétní materiál. 
 
3. 11 Kontrola a přejímání izolace proti metanu 
a) Přejímání pracoviště zhotovitelem izolačních prací 
Před zahájením prací dodavatel zkontroluje kvalitu dodaného izolačního materiálu, zvláště 
z hlediska zjevných vad. Dále zajistí odborné uskladnění izolačních hmot. 
Na vlastním pracovišti pak zhotovitel zkontroluje připravenost podkladových konstrukcí, zda 
je k nim zajištěn vhodný přístup a zda je dodržena potřebná šířka pracovního prostoru. 
Nedílnou součástí převzetí pracoviště je také ověření všech bezpečnostních opatření, které 
jsou dány jak Vyhl. č. 324/1990 Sb.2), tak také příslušnými technologickými předpisy. O 
převzetí pracoviště mezi objednatelem a zhotovitelem se sepíše datovaný zápis. 
 
b) Kontrola a přejímání izolačních prací 
V průběhu izolačních prací je zhotovitel povinen provádět práce podle schválené projektové 
dokumentace, předepsaných technologických postupů a příslušných technických norem. 
Technický dozor objednatele kontroluje, zda jsou prováděny práce a dodržovány předpisy tak, 
jak je uvedeno výše. Kontroluje se kvalita provedení jednotlivých vrstev izolace či jiných 
konstrukcí, které budou během dalšího pracovního postupu zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými. U vícevrstvých izolací (resp. jiných konstrukcí) je třeba prověřit kvalitu 
a úplnost provedení každé vrstvy zvlášť. Provede se rovněž kontrola plynotěsnosti spojů 
jednotlivých pásů izolace a prostupů, které procházejí skrze izolaci.O provedených 
kontrolách se vedou záznamy. 
 
3. 12 Účinnost opatření proti pronikání metanu 
Účinnost opatření se stanoví podle vztahu: 

 

100
v

vv
u

p

kp ⋅
−

=          [%]          (1) 
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kde: vp [kg.m-3] − koncentrace metanu uvnitř objektu zjištěná průkazným měřením před  
realizací opatření proti pronikání metanu dovnitř objektu, 

 vk [kg.m-3] − koncentrace metanu uvnitř objektu zjištěná průkazným měřením po 
realizaci opatření proti pronikání metanu dovnitř objektu. 

 
Hodnota účinnosti u [%] je pouze orientačním ukazatelem. 

 
3. 13 Po dokončení stavby musí být všichni uživatelé objektu prokazatelně seznámeni se 
zákazem jakéhokoliv svévolného zásahu do stavebních úprav, které jsou určeny 
k zabránění průniku metanu dovnitř objektu, nebo ke snížení koncentrace metanu 
uvnitř objektu. 

 
 3. 14 Prostupy kontaktními konstrukcemi 
Pro navrhování a provádění prostupů kontaktními konstrukcemi platí následující 
zásady: 
1. Připojení objektu na inženýrské sítě je třeba navrhovat tak, aby prostupů skrze kontaktní 

konstrukce (a tím zároveň skrze izolaci proti pronikání metanu) bylo co nejméně. 
 
2. Veškeré prostupující konstrukce a tělesa, na jejichž obvod se má hydroizolační povlak (ať 

už je tvořen asfaltovým pásem nebo polymerní fólií) připojit, musí být pevně osazené 
v konstrukci. Prostupující konstrukce a tělesa nemají s izolovanou rovinou svírat úhel 
menší než 75°. 

 
3. Aby bylo možno izolaci prostupujících konstrukcí provést, včetně řádného napojení 

izolace, je třeba, aby jejich vzdálenost od rohů, koutů či jiných prostupujících těles byla 
minimálně 300 mm. 

 
4. Veškeré prostupy izolací proti pronikání metanu je třeba řešit plášťovou troubou 

s pevnou přírubou, nebo s ocelovou objímkou. Prostor mezi plášťovou troubou a 
potrubím, nebo kabelem, se vyplní vhodným plynotěsným těsněním (např. vhodnými 
pryžovými profily, trvale pružným tmelem, polyuretanovou pěnou, apod. − viz níže). 
Izolace proti pronikání metanu se plynotěsně napojí na přírubu plášťové trouby sevřením 
mezi pevnou a volnou přírubu, která se k pevné ocelové přírubě řádně připevní šrouby, 
které se po dotažení přivaří plynotěsnými svary. Rozteč šroubů maximálně 120 ÷ 150 mm 
(viz obr. 4). Volná příruba se nakonec přelepí pojistným pásem izolace s oběma přesahy 
min. 150 mm. Pevné i volné příruby se navrhují z ocelového plechu o minimální tloušťce 
8 mm a šířce 150 mm. Pevné příruby se osazují do roviny s okolním podkladem izolace 
a k prostupující konstrukci (plášťové troubě) se plynotěsně přivařují. Pokud je volná 
příruba sestavená z jednotlivých dílů, nemá být mezera mezi nimi větší než 2 mm. Příklad 
řešení je na obr. 2. 

Ocelové plášťové trouby musí být chráněny proti korozi. Jejich vnitřní průměr je vhodné 
volit přibližně o 40 mm větší než je průměr vkládaného potrubí. 
Příklad řešení prostupu s plášťovou troubou a ocelovou objímkou je uveden na obr. 3. 
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Obr. 2: Úprava izolace proti metanu při proniku trouby zdí pomocí ocelových přírub (pevné a volné) 
 

Obr. 3: Úprava izolace proti metanu při proniku trouby zdí pomocí ocelové objímky  
 
Pokud jde o utěsnění prostupů vnějšími stěnami a podlahou, platí zde  čl. č. 3. 2. 23 ČSN 73 
00391). Výplň prostupu přípojky do objektu musí být trvanlivá, poddajná, vodotěsná a 
plynotěsná. 
Mezeru mezi plášťovou troubou a prostupujícím tělesem je tedy třeba řádně utěsnit, a to např. 
vhodnými pryžovými profily, trvale pružným tmelem, impregnovaným provazcem a bandáží 
z asfaltového pásu nebo z izolační fólie, polyuretanovou pěnou, apod. 

 
5. Jen ve výjimečných případech, pokud není možno použít plášťovou troubu, je možno u 

stávajících staveb použít následující úpravu prostupu: Izolace se ukončí u samotného 

objímka
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instalačního vedení. Styk mezi izolací a instalačním vedením se řádně utěsní (např. trvale 
pružným tmelem) a překryje se manžetou z izolačního materiálu. 

 
6. Prostupy instalací skrze konstrukce z vodostavebných betonů je třeba řešit výhradně 

pomocí plášťových trub s pevnými přírubami, které se do konstrukce osadí tak, aby beton 
obklopoval přírubu z obou stran. 

 
7. Podlahové vpusti se použijí výhradně s přírubami. Na příruby se pak plynotěsně napojí 

izolace proti pronikání metanu. 
 
8. Veškeré obvodové betonové konstrukce zakrytých šachet (revizních, vstupních, 

vodoměrných, montážních, apod.), instalačních kanálů, dojezdů výtahů, apod., které jsou 
v kontaktu s podložím, musí být izolovány proti pronikání metanu. 

 
9. Šachty a instalační kanály musí být opatřeny poklopy v plynotěsném provedení. 
 
10. Napojení instalačních kanálů a kolektorů (průchozích, průlezných i neprůlezných) na 

objekt musí být řešeno jako plynotěsné. Napojení se provede pomocí izolační přepážky. 
Vstup do kanálů musí být opatřen dveřmi v plynotěsném provedení a s automatickým 
zavíráním. Dveře musí být umístěny tak, aby se otevíraly proti směru proudění vzduchu. 
 
 

3. 15 Dilatační spáry 
Velikost jednotlivých dilatačních celků je dána příslušnými předpisy podle nosného systému 
objektu. 

Odolnost dilatačních spár proti smyku a ohybu je možno zajistit pomocí tzv. 
smykových trnů − viz obr. 4. 

 

 
Obr. 4: Osazení smykového trnu do dilatační spáry  
 

Plynotěsnost dilatačních spár je možno zajistit vložením těsnících spárových pásů (viz obr. 5). 
Tyto však musí mít stanovenou hodnotu součinitele difúze metanu Dm [m2.s-1]. 

Dále je možno plynotěsnost dilatačních spár je možno zajistit vložením plechů (např. 
z nerezové oceli, mědi, poplastovaných, apod.). Příklady řešení jsou znázorněny na obr. 6, 7 a 
8. 
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Obr. 5: Příklad řešení dilatační spáry s těsnícím spárovým profilem  
1 − trvale pružný tmel, 2 − pružná výplń dilatační spáry (např. polyuretanová pěna), 3 − izolace proti 
pronikání metanu, 4 − těsnící spárový profil, 5  − železobetonová  základová deska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6: Přístupný závěr dilatační spáry v základech 
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Obr. 7 : Příklad řešení dilatační spáry u základové vany, skříně, nebo skořepiny: 
1 −  základová vana, 2 − dlažba, 3− izolace proti metanu, 4 − ocelový plech z nerezavějící oceli o tl. 1,0 mm, 5 − 
pryžový pás 15 x 500 mm, 6 − kluzná spára, 7 − podkladní beton, 8 − betonový pás 

 

 
Obr. 8: Příklad řešení dilatační spáry ve stropní konstrukci: 1 − dlažba, 2 − vyměnitelná dlaždice, 3 −  
cementová malta, 4 − vyrovnávací vrstva betonu nebo cementové malty, 5 − stropní panel, 6 − průvlak, 7 −  
omítka, 8 − liniově přivařený plech z nerezavějící oceli o tl. 1,0 mm, 9 − nesoudržný zásyp, 10 −  trvale pružný 
tmel. 
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3. 16 Přepážky proti pronikání metanu 
 
Přepážku proti pronikání metanu je nutno navrhnout v místě, kde: 

a) Je překročováno dovolené namáhání příslušného izolačního povlaku, 
b) ze statických důvodů není možno přerušit probíhající výztuž. 

V případech ochrany objektu proti pronikání metanu do objektu z podloží musí být 
hydroizolační přepážky řešeny jako plynotěsné. Příklad řešení přepážky proti pronikání 
metanu je patrný na obr. 9. 
Základním prvkem je ocelový plech (minimální tloušťka plechu 8 mm), která svými rozměry 
přesahuje konstrukci (např. železobetonový sloup) ve všech směrech minimálně o 150 mm. 
Plech se osadí tak, aby byla v jedné rovině s okolním podkladem izolace, tedy zároveň při 
jeho betonáži. Skrze tuto plotnu se provlečou jednotlivé pruty ocelové výztuže, které se k ní 
posléze přivaří plynotěsnými svary. Izolace proti pronikání metanu se ukončí na ocelové 
plotně v těsné blízkosti procházející konstrukce (např. sloupu) a pak se sevře pomocí volné 
ocelové příruby, která se k pevné ocelové plotně řádně připevní šrouby, které se posléze ke 
zmíněné plotně přivaří. Rozteč šroubů: 120 ÷ 150 mm. Přes volnou přírubu se nakonec 
přelepí pojistný pás izolace s oběma přesahy min. 150 mm. Ocelový plech i volná příruba 
musí být chráněny proti korozi. 
Aby bylo možno hydroizolační přepážku provést, včetně řádného napojení izolace, je třeba, 
aby její vzdálenost od rohů, koutů či jiných prostupujících těles byla minimálně 300 mm. 
 

šroub

svar

ocelová plotna

ocelová plotna

volná příruba
šroub

ŽB sloup ocelová výztuž 
sloupu

svar

výztuž sloupu + svar

 
 

            Obr. 9: Příklad řešení přepážky proti pronikání metanu 
 

3. 17 Zajištění plynotěsnosti revizních šachet 
Zde je třeba: 



 12

a) Provést plynotěsnou izolaci šachty a utěsněním prostupů potrubí zajistit, aby metan 
nemohl pronikat z podloží do revizní šachty, 

b) poklop na šachtě provést jako plynotěsný. 
 

Revizní šachtu je možno také opatřit dvěma poklopy, a to: 
1. Horním, který bude lehký a jehož povrchová úprava bude korespondovat s okolní 

podlahou, 
2. spodním, který bude umístěn o něco níže pod poklopem korním a bude zajišťovat 

plynotěsnost. 
 
3. 18 Zajištění plynotěsnosti vnitřní kanalizace a podlahových vpustí 
Pokud jde o vnitřní kanalizaci, je třeba vždy provést následující opatření: 
1. Provést plynotěsné těsnění hrdel u všech kanalizačních trub a tvarovek. 
2. Provést plynotěsné těsnění krytů u všech čistících kusů. Těsnění je vhodné například 

z pryže. Po vložení těsnění se řádně utáhnou šrouby, kterými je připevněna příruba. 
3. Kanalizace musí být řádně odvětrána. 
4. Musí být neustále dbáno, aby v zápachových uzávěrkách všech zařizovacích předmětů 

byla vždy obsažena voda. 
 
3. 19. 1 U podlahových vpustí je třeba provést následující opatření: 
1. V pravidelných intervalech doplňovat vodu do zápachových uzávěrek vpustí, aby se 

metan obsažený v kanalizačním potrubí nedostal skrze vyschlou zápachovou uzávěrku 
dovnitř objektu. Problematika metanu, obsaženého ve venkovní kanalizační síti musí být 
řešena samostatně. 

 
2. Je třeba používat vpusti s přírubou pro napojení vodorovné izolace. Napojení podlahových 
vpustí je třeba provést tak, jak je znázorněno na obr. 10. 

 

 
Obr. 10: Napojení podlahové vpusti na izolaci proti metanu 
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4. Dimenzování tloušťky povlakové izolace proti pronikání metanu 
Návrh tloušťky povlakové izolace provádíme pro jednu výpočtovou místnost. Za výpočtovou 
místnost volíme vždy nejnepříznivější místnost v kontaktním podlaží. 
 
Nejnepříznivější místnost je místnost, která má nejmenší hodnotu poměru P [m]: 
 

A
VP =         [m]                                               (2) 

 
kde: V [m3] − celkový objem posuzované místnosti, 

 A [m2] − celková plochu konstrukcí, které jsou v kontaktu s podložím − viz vztah (4) 
 
Minimální potřebnou tloušťku izolace b [m] proti pronikání metanu určíme ze vztahu: 
 

( )
2

21
m vVn

vvADb
⋅⋅
−⋅

⋅=          [m]                           (3) 

 
kde: Dm [m2.s-1] − součinitele difúze metanu, 

 v1 [%] − koncentrace metanu vycházejícího z podloží, 
 v2 [%] − maximální přípustná koncentrace metanu za izolací (uvnitř objektu), 
 A [m2] − celková plocha konstrukcí, které jsou v kontaktu s podložím, 
 V [m3] − celkový objem posuzované místnosti, 
 n [s-1] − intenzita větrání infiltrací u posuzované místnosti. 

 
Poznámka: 
1. Při návrhu minimální potřebné tloušťky izolace b [m] je nutno u koncentrací v1 a v2 

dosazovat následující hodnoty: 
v2 = 1.10-3 , tedy 0,1 %. Viz Vyhláška §5, odst. 2 
v1 − viz výše, odst. 1. 6 

Hodnotu součinitele difúze metanu Dm [m2.s-1] dosadíme podle konkrétního izolačního 
materiálu. A to z naměřených hodnot v ploše a ve spoji hodnotu nepříznivější, tedy 
hodnotu vyšší. 

2. U všech místností v kontaktním podlaží i u všech dalších místností objektu je nutno vždy 
zajistit, aby byl splněn požadavek odst. 7. 2. 1 ČSN 73 05407), který stanoví hodnotu 
nejnižší intenzity výměny vzduchu v neužívané místnosti nmin,a = 0,1 h-1. 
To v praxi znamená: 
a) U místností s okny nesmějí být použita těsná okna nebo venkovní dveře, ani 

provedeno jejich dodatečné utěsnění, 
b) U vnitřních místností bez oken musí výše uvedená hodnota nejnižší intenzity výměny 

vzduchu zajištěna ventilačním průduchem s přirozeným prouděním vzduchu. 
4. Do vztahu (14) je třeba z bezpečnostních důvodů dosadit hodnotu n = 0,05 h-1 (n = 1,39.10-

5 s-1), tedy hodnotu poloviční než je nmin,a = 0,1 h-1. 
 

Celkovou plochu konstrukcí A [m2], které jsou v kontaktu s podložím vypočteme ze 
vztahu: 
 

   A = Ap + As        [m-2]                                        (4) 
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kde: Ap [m2] − plocha podlahy, která je v kontaktu s podložím, 
As [m2] − celková plocha všech částí stěn, které jsou v kontaktu s přilehlou 

zeminou. 
 
Dobu tk [s], za kterou vzroste koncentrace metanu v místnosti na hodnotu koncentrace 
metanu v2,krit. = 0,5 % vypočteme ze vztahu: 

 

.krit,21

21
k vv

vvln
AD
bVt

−
−

⋅
⋅
⋅

=         [s]                                      (5) 

 
 
5. Příklad návrhu izolace proti pronikání metanu z podloží 
Uvažujme novostavbu rodinného domku, který je plně podsklepen a půdorys jeho suterénu je 
patrný z obr. 11, řez je pak znázorněn na obr. 12. Objekt se nachází v rovinném terénu a je do 
něj zapuštěn tak, že horní povrch nášlapné vrstvy podlahy v suterénu se nachází 1,0 m pod 
úrovní okolního terénu. 

 

SKLEP 1 GARÁŽ

SKLEP 2 SKLEP 3 SUŠÁRNA

A

A
 

Obr. 11: Půdorys suterénu rodinného domku 
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ŘEZ A-A

 
Obr. 12: Řez A − A 
 

1. Určíme výpočtovou místnost 
Výpočtovou místností bude sušárna, protože ze všech suterénních místností má nejmenší 
hodnotu poměru P [m]. 

 
Celkový objem posuzované místnosti: V = 3,0.3,1.2,5 = 23,25 m3 
 
Celková:plocha konstrukcí, které jsou v kontaktu s podložím: 
A = Ap + Av = 3,0.3,1 + 3,0.1,0 + 3,1.1,0 = 15,40 m2 
 

m51,1
40,15
25,23

A
VP ===                  viz vztah (2) 

 
2. Vypočteme minimální potřebnou tloušťku izolace b [m] 

 
Výpočtová hodnota intenzity větrání n = 0,05 h-1 = 1,39.10-5 s-1- 
v1 = 1,0 
v2 = 0,001 
 

Navržena polymerní fólie na bázi PE-HD. S ohledem na skutečnost, že hodnota součinitele 
difúze metanu Dm [m2.s-1] nebyla doposud u žádné polymerní fólie změřena, pro účel tohoto 
příkladu použijeme teoretickou hodnotu, a to D = 5,7.10-12 m2.s-1. 

 
( ) ( ) mm27,0m10.7,2

001,025,231039,1
001,01.40,15.10.7,5

vVn
vvADb 4

5
12

2

21
m ==

⋅⋅⋅
−

=
⋅⋅
−⋅

⋅= −
−

−  

 
Postačí běžně vyráběná tloušťka fólie, která činí min. 1,2 mm. 
 

3. Vypočteme dobu tk [s], za kterou vzroste koncentrace metanu v místnosti na hodnotu 
koncentrace metanu v2,krit. = 0,5 % (při n = 0) 

=
−
−

⋅
⋅

=
−

−
⋅

⋅
⋅

= −

−

005,01
001,01ln

4,1510.7,5
10.2,1.25,23
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bVt 12

3

.krit,21
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m
k  1275187 s = 14,75 dne  
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6. Ochrana staveb proti pronikání metanu 
 
Způsob ochrany proti pronikání metanu je odlišný podle druhu stavby. Zde je nutno rozlišit: 
 
6. 1 Pozemní stavby 
Jedná se o stavby obytné, stavby občanské vybavenosti, stavby průmyslové a zemědělské. 
Zde platí ustanovení kap. 2. Na všech konstrukcích, které jsou v kontaktu s podložím musí být 
navržena izolace proti pronikání metanu tak, jak je uvedeno výše v kap. 3, 4 a 5. 
 
6. 2 Liniové podzemní objekty (kolektory) 
6. 2. 1 Kolektor musí být řádně izolován proti pronikání vody a vlhkosti a proti pronikání 
metanu z podloží. Izolace proti vodě a vlhkosti musí být navržena v souladu s ČSN P 73 06 
006)  a ČSN P 73 06063). Izolace proti pronikání metanu z podloží musí být navržena 
v souladu s kap. 3 tohoto předpisu. 
6. 2. 2 Kolektor musí být řádně odvětrán přirozeným větráním − větracími průduchy 

vyvedenými min. 3 m nad terén. 
6.3.3 Liniové stavby, tj.pozemní komunikace a železniční těleso; je zajištěna ochrana svršku 
konstrukčním řešením, které vyplývá z požadavků na vlastní technické řešení(tj. filtrační 
vrstva nad zemní plání s možností přirozeného odvětrání). Křížení inženýrských sítí 
(vč.produktovodů) s tělesem komunikace nebo drážním tělesem musí být provedeno 
v plynotěsné chráničce. 
 
6. 3 Mostní konstrukce 
Veškeré mostní konstrukce na území s výstupy metanu musí být z konstrukčního hlediska 
navrženy tak, aby v žádném případě nemohlo dojít ke kumulaci metanu uvnitř konstrukce 
mostu, nebo pod mostem. Základové konstrukce mostu nesmí obsahovat dutiny. 
 
 
6. 4 Stožárové konstrukce 
Veškeré stožárové konstrukce na území s výstupy metanu musí být z konstrukčního hlediska 
navrženy tak, aby v žádném případě nemohlo dojít ke kumulaci metanu uvnitř konstrukce 
stožáru. Základová konstrukce stožáru nesmí obsahovat dutiny. 
 
6. 5 Stoky a stokové sítě 
Veškeré kanalizační stoky a stokové sítě musí být navrženy a odvětrány tak, aby uvnitř 
potrubí nemohla koncentrace metanu překročit hranici 0,1 %. Veškerá hrdla kanalizačního 
potrubí musí být plynotěsná. 
 
6. 6 Podzemní stavby 
U podzemních staveb bodového charakteru (např. zásobníky, apod.) musí být navržena 
izolace proti pronikání metanu z podloží tak, jak je uvedeno výše v kap. 3, 4 a 5. 
 
6. 7 Vodohospodářská díla 
Vodní toky a odvodňovací systémy musí být regulovány tak, aby nemohlo dojít v jejich 
březích ke vzniku dutin. Potřebné spády a rychlosti proudění jsou dány příslušnými předpisy. 
Sklony a rychlosti proudění těchto systémů jsou dány příslušnými normami pro 
hydrotechnické stavby. 
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6.8 Tlaková vedení 
 
U tlakových vedení a ostatních trubních vedení, která jsou spojována svařovanými spoji (tj. 
plynotěsné spoje), se ochrana nezajišťuje. V případě jiných hrdlových spojů trubního vedení 
platí stejné zásady jako stoky a stokové sítě. 
 
 
7. Projektová dokumentace 
 
Návrh technických opatření proti pronikání metanu do stavebních objektů je součástí 
projektová dokumentace (viz také Vyhláška § 6, odst. 2) pro příslušný stupeň zpracování (viz 
projektová dokumentace staveb a její doporučené členění). Textová část, ve které je systém 
ochranných opatření proti pronikání metanu podrobně popsán, včetně doložení příslušných 
výpočtů, je součástí technické zprávy jako samostatná příloha. Grafická část je pak nedílnou 
součástí projektové dokumentace stavební části (příslušných půdorysů, řezů, detailů, atd.). 
Projektová dokumentace  zabezpečení objektu proti úniku metanu, její grafická část, bude 
nedílnou součástí projektové dokumentace stavební části (řešeno jako spodní staveb budov 
podsklepených a nepodsklepených, včetně základů a příslušných řezů, a dalších doplňujících 
výkresů, vč. řešení kritických detailů. 
Návrh technických opatření proti pronikání metanu do stavebních objektů v rámci projektové 
dokumentace musí obsahovat: 
 
1. V rámci technické zprávy: 
a) výsledky atmogeochemického průzkumu (viz § 6, odst. 4 Vyhlášky), 
b) podrobný popis funkce ochranných opatření 
c) v případě návrhu izolace proti pronikání metanu − výpočet posouzení její tloušťky 

z hlediska pronikání metanu. Pokud bude izolace určena také proti pronikání radonu 
z podloží, pak musí být doložen její návrh v souladu s ČSN 73 06014). 

 
2. Ve výkresové části: 
Zakreslení konstrukčních opatření v příslušných výkresech (v půdorysech, řezech, detailech, 
atd.). 
 
 
 
 
 
1) ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území 
2) Vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
3) ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb − Povlakové hydroizolace − Základní ustanovení 

(listopad 2000) 
4) ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (říjen 2000) 
5) ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy (1987) 
6) ČSN P 73 06 00 Hydroizolace staveb − Základní ustanovení (listopad 2000) 
7) ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov (listopad 2002) 
8) Bradáč J. a kol.: Navrhování objektů an poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039. 

Vydavatelství norem Praha, 1991 
9) ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění (1994) 
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         Příloha č. 2 
 
Navrhování ochranných opatření proti průniku důlních plynů do 
stávajících staveb 
 
1. Všeobecná ustanovení 
 
1. 1 Ochranná opatření proti pronikání důlních plynů dovnitř staveb musí být navržena u 
všech stávajících staveb (nebo jejich částí), u kterých se může metan hromadit (typ M podle § 
4, odst. 1 Vyhlášky), které jsou situovány na území s výstupem důlních plynů podle § 1, odst. 
1 Vyhlášky. 
Jedná se o tyto typy staveb: 
1. Stavby pozemní 

a) stavby obytné, 
b) stavby občanského vybavení, 
c) stavby průmyslové, 
d) stavby zemědělské. 

2. Stavby liniové: 
a) pozemní komunikace, 
b) železnice, 
c) kanalizace, 
d) tlaková trubní vedení (vodovody, plynovody, plynovody, teplovody, apod.), 
e) kabelová vedení. 

3. Stavby mostní 
4. Vodohospodářská díla 
5. Podzemní stavby: 

a) kolektory, 
b) zásobníky, 
c) kryty, 
d) podzemní garáže. 
 

1. 2 Ochranná opatření proti pronikání důlních plynů musí být, pokud je to z technického 
hlediska možné, navržena tak, aby jejich funkce byla nezávislá na uživateli stavby. 
 
1. 3 Ochranná opatření proti pronikání metanu musí být navržena tak, aby po dobu životnosti 
stavby odpovídala 1. stupni ohrožení podle § 4, odst. 1a Vyhlášky. Tedy aby koncentrace 
metanu ve všech prostorách uvnitř objektu nemohla nikdy přesáhnout hodnotu uvedenou v § 
4, odst. 1a Vyhlášky. 
 
1. 4 Pokud je stavba situována zároveň na poddolovaném území, musí být v rámci 
projektu rovněž řádně navržena její odolnost proti výhledovým účinkům poddolování 
v souladu s ČSN 73 00391), pokud již objekt není takto dostatečně zajištěn. 
 
1. 5 Pokud je stavba situována na povodňovém území, musí být v rámci projektu řádně 
navržena její odolnost proti účinkům povodňové vlny. 
 
1. 6 Podkladem pro návrh ochranného opatření je hodnota koncentrace metanu, který působí 
na stavbu. Koncentrace půdního metanu působícího na stavbu se pro výpočet potřebné 
tloušťky izolace stanoví následovně: 
a) Na území kategorie A hodnotou 10 %. 
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b) Na území kategorie B až D jako dvojnásobek hodnoty naměřené jako podklad pro 
projektování. Nejméně však 10 % a nejvýše 100 %. 

c) Na území kategorie E hodnotou 100 %. 
 
 
2. Zásady pro navrhování, provádění a provozování stávajících staveb na 

území s výstupy metanu 
 
2. 1 Podkladem pro zpracování projektu návrhu opatření proti důlnímu plynu pronikajícímu 
z podloží je průzkum objektu. Součásti průzkumu stávajícího objektu na území s výskytem 
důlního plynu jsou: 
a) Měření koncentrace metanu v interiéru. 
b) Stavebně technický průzkum. 
c) Vlhkostní průzkum. 
 
2. 1. 1 Pro měření koncentrace metanu platí ustanovení § 9 Vyhlášky. 
 
2. 1. 2 Stavebně technický průzkum sestává z: 
a) Vyhodnocení dokumentace objektu. Pokud je tato k dispozici, je nutno její ověření se 
skutečností. Není-li k dispozici, je nutno provést zaměření a zakreslení stávajícího stavu. 
b) Vizuální prohlídky všech kontaktních konstrukcí (obvodových stěn a podlahových 
konstrukcí v kontaktních podlažích) za účelem zjištění případných statických poruch 
kontaktních konstrukcí a míst průniku metanu dovnitř objektu. 
c) Případného provedení sond do kontaktních konstrukcí za účelem zjištění jejich skladby, 
resp. dalších potřebných vlastností. 
 
2. 1. 3 Vlhkostní průzkum se provede podle ČSN P 73 061011). 
 
2. 1. 4 Výsledky průzkumů objektu se řádně zdokumentují a prezentují se formou odborných 
posudků. Ty jsou pak závazným podkladem pro zpracování projektové dokumentace ochrany 
objektu proti pronikání metanu z podloží. 
 
2. 1. 5 V případě, že bude shledáno statické narušení kontaktních konstrukcí, je nutno v rámci 
ochranných opatření proti pronikání metanu z podloží zajistit také sanaci statických poruch. 
 
2. 1. 6 V případě, že vlhkostním průzkumem bude shledána v kontaktních konstrukcích 
zvýšená vlhkost, je nutno v rámci ochranných opatření proti pronikání metanu z podloží 
vyřešit také odvlhčení kontaktních konstrukcí. A to v souladu s ČSN P 73 061011). 

 
2. 2 Objekty pozemních staveb 
 
2. 2. 1 Proti pronikání metanu z podloží dovnitř stavby je nutno provést také následující 
úpravy: 
a) Utěsnění všech trhlin v obvodových i vnitřních stěnách a v podlaze kontaktního podlaží. 
b) Utěsnění všech prostupů vnějšími stěnami a podlahou v kontaktním podlaží. 
c) Utěsnění revizních šachet vnitřní kanalizace. 
d) Zajištění plynotěsnosti vnitřní kanalizace. 
e) Zajištění plynotěsnosti podlahových vpustí. 
f)   Zajištění plynotěsnosti dilatačních spár. 
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2. 2. 2 Základním konstrukčním opatřením proti pronikání metanu z podloží dovnitř 
objektů pozemních staveb je dodatečné vložení povlakové izolace proti pronikání metanu. 
Pro návrh, provádění a kontrolu izolace platí zásady uvedené v Kapitole 3. 
 
2. 2. 3 Zároveň je vhodné, pokud je to možné, aplikovat následující doplňková opatření: 
a) Kolem objektů provést zásypy z materiálů s vysokou plynopropustností. 
b) Neprovádět kolem staveb ve větších plochách terénní úpravy z materiálů, které mají 

nízkou plynopropustnost (např. asfalt, beton). 
c) Realizovat přirozené větrání pomocí stávajících ventilačních průduchů, nevyužívaných 

komínových průduchů, apod. 
 
2. 2. 4 U všech místností v kontaktním podlaží i u všech dalších místností objektu je nutno 
vždy zajistit, aby byl splněn požadavek odst. 7. 2. 1 ČSN 73 0540 – 27), který stanoví hodnotu 
nejnižší intenzity výměny vzduchu v neužívané místnosti nmin,a = 0,1 h-1. 
To v praxi znamená: 
a) U místností s okny nesmějí být použita těsná okna nebo venkovní dveře, ani provedeno 

jejich dodatečné utěsnění, 
b) U vnitřních místností bez oken musí výše uvedená hodnota nejnižší intenzity výměny 

vzduchu zajištěna ventilačním průduchem s přirozeným, popřípadě nuceným, prouděním 
vzduchu. 

 
2. 2. 5 Dispoziční řešení stávajících objektů nemá vliv na návrh opatření proti pronikání 
metanu z podloží dovnitř objektu. 

 
 

3. Izolace proti pronikání metanu z podloží 
3. 1 Izolace proti pronikání metanu z podloží je zároveň hydroizolací, případně také izolací 
proti pronikání radonu. Musí být navržena také v souladu s ČSN P 73 06063) a  ČSN P 73 06 
006), případně také v souladu s ČSN P 73 06014). 
3. 2 Izolace proti pronikání metanu z podloží se navrhne z asfaltového pásu typu 
S s nenasákavou nosnou vložkou, nebo z polymerní fólie. 
 
3. 3 Izolační materiál musí splňovat následující požadavky: 
a) Izolační materiál musí mít stanoven součinitel difúze metanu Dm [m2.s-1], a to jak 
v ploše, tak také ve spoji. 
Je nepřípustné, například u fóliových izolačních systémů, nahrazovat svařované spoje 
spojováním pomocí samolepících pásků, jejichž těsnost může být z hlediska pronikání metanu 
problematická. 
b) Tažnost izolačního materiálu musí být taková, aby izolace byla schopna přenést mezní 
deformace, které jsou pro určitý typ konstrukce uvedeny v ČSN 73 10015). Pokud bude objekt 
ovlivněn účinky poddolování, musí být izolace schopna přenést také deformace v důsledku 
účinků poddolování, pokud je objekt zajištěn konstrukčním systémem poddajným nebo 
smíšeným podle ČSN 73 00391). Viz také odst. 1. 4. 
b) Trvanlivost izolačního materiálu musí odpovídat předpokládané životnosti stavby. 
c) Izolační materiál musí splňovat všechny požadavky, které vyplývají z konkrétních 

podmínek na staveništi (odolnost proti mechanickému namáhání, koroznímu namáhání, 
apod.). 
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3. 4. Veškeré prostupy izolací proti průniku metanu musí být řešeny pomocí plášťových trub 
s pevnými přírubami, nebo s ocelovými objímkami. Zde je možno uplatnit stejné požadavky, 
které platí pro izolace proti průniku radonu, a to požadavky kap. 5. 8 ČSN 73 06014). 
 
3. 5. Izolace musí být během provádění stavby před provedením dalších vrstev podlahy 
chráněna proti poškození (např. překrytím ochrannou textilií, deskami z plastické hmoty, 
dřevěnými prkny, cementovým potěrem, apod. 
 
3. 6 Pod vodorovnou izolaci se provede podkladní vrstva − podkladní beton (třída betonu min. 
B 15), o minimální tloušťce 150 mm, která se vyztuží ocelovou svařovanou sítí (min. φ 5/150 
− 150 mm) při horním povrchu. 
 
3. 7 Na poddolovaném území se doporučuje podkladní beton vyztužit ocelovou svařovanou 
sítí při horním i dolním povrchu v celém rozsahu. 
 
3. 8 Podkladní beton se v místech mimo základy provádí buďto: 
a) Přímo na rostlý terén − u propustného podloží z hlediska podzemní vody. 
b) Na štěrkopískový polštář − v případě nepropustného podloží z hlediska podzemní vody (v 

případě zemin o hodnotě součinitele propustnosti k ≥ 1.10-4 −  viz ČSN P 73 06006). 
      Tloušťka štěrkopískové vrstvy − min. 200 mm. 
Rovinnost a vlhkost podkladu musí respektovat druh použité izolačního materiálu. Tyto jsou 
zpravidla předepsány příslušnými výrobci. 
Podkladní beton má být zhotoven vždy s dostatečným předstihem, aby byl před pokládkou 
izolace dostatečně vyzrálý a splňoval požadavky na vlhkost pro příslušný druh izolace. 
V podkladním betonu musí být osazeny veškerá prostupují tělesa (např. ochranné průchodky, 
hydroizolační přepážky, apod.), k nimž se izolace bude následně připojovat. 
Ochranné průchodky musí být vyrobeny z materiálů odolných proti korozi, aby postupem 
času nesnižovaly účinnost izolace. 
Před vlastní položením izolačního materiálu proti metanu a zároveň proti zemní vlhkosti se 
provede kontrola celistvosti a rovinnosti podkladu, zda odpovídá požadavkům pro provedení 
izolace. 
 
3.9. Způsob ochrany izolace proti metanu se volí v závislosti na druhu použitého izolačního 
materiálu. Platí zde v podstatě stejné obecně platné zásady jako pro provádění hydroizolací 
staveb. 
 
3. 10 Provádění izolace proti pronikání metanu 
Je nutné, aby povlaková izolace proti pronikání metanu (asfaltové pásy či polymerní fólie) 
byly k podkladu plnoplošně přilepeny. 
Způsob pokládky povlakových izolací (asfaltových pásů či fólií z plastických hmot) je určen 
příslušnými technologickými předpisy pro každý konkrétní materiál. 
 
3. 11 Kontrola a přejímání izolace proti metanu 
a) Přejímání pracoviště zhotovitelem izolačních prací 
Před zahájením prací dodavatel zkontroluje kvalitu dodaného izolačního materiálu, zvláště 
z hlediska zjevných vad. Dále zajistí odborné uskladnění izolačních hmot. 
Na vlastním pracovišti pak zhotovitel zkontroluje připravenost podkladových konstrukcí, zda 
je k nim zajištěn vhodný přístup a zda je dodržena potřebná šířka pracovního prostoru. 
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Nedílnou součástí převzetí pracoviště je také ověření všech bezpečnostních opatření, které 
jsou dány jak Vyhl. č. 324/1990 Sb.2), tak také příslušnými technologickými předpisy. O 
převzetí pracoviště mezi objednatelem a zhotovitelem se sepíše datovaný zápis. 
 
b) Kontrola a přejímání izolačních prací 
V průběhu izolačních prací je zhotovitel povinen provádět práce podle schválené projektové 
dokumentace, předepsaných technologických postupů a příslušných technických norem. 
Technický dozor objednatele kontroluje, zda jsou prováděny práce a dodržovány předpisy tak, 
jak je uvedeno výše. Kontroluje se kvalita provedení jednotlivých vrstev izolace či jiných 
konstrukcí, které budou během dalšího pracovního postupu zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými. U vícevrstvých izolací (resp. jiných konstrukcí) je třeba prověřit kvalitu 
a úplnost provedení každé vrstvy zvlášť. Provede se rovněž kontrola plynotěsnosti spojů 
jednotlivých pásů izolace a prostupů, které procházejí skrze izolaci.O provedených 
kontrolách se vedou záznamy. 
 
3. 12 Účinnost opatření proti pronikání metanu 
Účinnost opatření se stanoví podle vztahu: 

 

100
v

vv
u

p

kp ⋅
−

=          [%]          (1) 

kde: vp [kg.m-3] − koncentrace metanu uvnitř objektu zjištěná průkazným měřením před  
realizací opatření proti pronikání metanu dovnitř objektu, 

 vk [kg.m-3] − koncentrace metanu uvnitř objektu zjištěná průkazným měřením po 
realizaci opatření proti pronikání metanu dovnitř objektu. 

 
Hodnota účinnosti u [%] je pouze orientačním ukazatelem. 

 
3. 13 Po dokončení úprav musí být všichni uživatelé objektu prokazatelně seznámeni se 
zákazem jakéhokoliv svévolného zásahu do stavebních úprav, které jsou určeny 
k zabránění průniku metanu dovnitř objektu, nebo ke snížení koncentrace metanu 
uvnitř objektu. 

 
 3. 14 Prostupy kontaktními konstrukcemi 
Pro navrhování a provádění prostupů kontaktními konstrukcemi platí následující 
zásady: 
1. Připojení objektu na inženýrské sítě je třeba navrhovat tak, aby prostupů skrze kontaktní 

konstrukce (a tím zároveň skrze izolaci proti pronikání metanu) bylo co nejméně. 
 
2. Veškeré prostupující konstrukce a tělesa, na jejichž obvod se má hydroizolační povlak (ať 

už je tvořen asfaltovým pásem nebo polymerní fólií) připojit, musí být pevně osazené 
v konstrukci. Prostupující konstrukce a tělesa nemají s izolovanou rovinou svírat úhel 
menší než 75°. Pokud tomu tak není, je třeba provést jejich úpravu tak, aby byla splněna 
uvedená podmínka. 

 
3. Aby bylo možno izolaci prostupujících konstrukcí provést, včetně řádného napojení 

izolace, je třeba, aby jejich vzdálenost od rohů, koutů či jiných prostupujících těles byla 
minimálně 300 mm. Pokud tomu tak není, je třeba provést jejich přeložení tak, aby byla 
splněna uvedená podmínka. 
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4. Veškeré prostupy izolací proti pronikání metanu je třeba řešit plášťovou troubou 
s pevnou přírubou, nebo s ocelovou objímkou. Prostor mezi plášťovou troubou a 
potrubím, nebo kabelem, se vyplní vhodným plynotěsným těsněním (např. vhodnými 
pryžovými profily, trvale pružným tmelem, polyuretanovou pěnou, apod. − viz níže). 
Izolace proti pronikání metanu se plynotěsně napojí na přírubu plášťové trouby sevřením 
mezi pevnou a volnou přírubu, která se k pevné ocelové přírubě řádně připevní šrouby, 
které se po dotažení přivaří plynotěsnými svary. Rozteč šroubů maximálně 120 ÷ 150 mm 
(viz obr. 8). Volná příruba se nakonec přelepí pojistným pásem izolace s oběma přesahy 
min. 150 mm. Pevné i volné příruby se navrhují z ocelového plechu o minimální tloušťce 
8 mm a šířce 150 mm. Pevné příruby se osazují do roviny s okolním podkladem izolace 
a k prostupující konstrukci (plášťové troubě) se plynotěsně přivařují. Pokud je volná 
příruba sestavená z jednotlivých dílů, nemá být mezera mezi nimi větší než 2 mm. Příklad 
řešení je na obr. 1. 

Ocelové plášťové trouby musí být chráněny proti korozi. Jejich vnitřní průměr je vhodné 
volit přibližně o 40 mm větší než je průměr vkládaného potrubí. 
Příklad řešení prostupu s plášťovou troubou a ocelovou objímkou je uveden na obr. 2. 

Obr. 1: Úprava izolace proti metanu při proniku trouby zdí pomocí ocelových přírub (pevné a volné) 
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Obr. 2: Úprava izolace proti metanu při proniku trouby zdí pomocí ocelové objímky  
 
Pokud jde o utěsnění prostupů vnějšími stěnami a podlahou, platí zde  čl. č. 3. 2. 23 ČSN 73 
00391). Výplň prostupu přípojky do objektu musí být trvanlivá, poddajná, vodotěsná a 
plynotěsná. 
Mezeru mezi plášťovou troubou a prostupujícím tělesem je tedy třeba řádně utěsnit, a to např. 
vhodnými pryžovými profily, trvale pružným tmelem, impregnovaným provazcem a bandáží 
z asfaltového pásu nebo z izolační fólie, polyuretanovou pěnou, apod. 

 
5. Jen ve výjimečných případech, pokud není možno použít plášťovou troubu, je možno u 

stávajících staveb použít následující úpravu prostupu: Izolace se ukončí u samotného 
instalačního vedení. Styk mezi izolací a instalačním vedením se řádně utěsní (např. trvale 
pružným tmelem) a překryje se manžetou z izolačního materiálu. 

 
6. Podlahové vpusti se použijí výhradně s přírubami. Na příruby se pak plynotěsně napojí 

izolace proti pronikání metanu. 
 
7. Veškeré obvodové betonové konstrukce zakrytých šachet (revizních, vstupních, 

vodoměrných, montážních, apod.), instalačních kanálů, dojezdů výtahů, apod., které jsou 
v kontaktu s podložím, musí být izolovány proti pronikání metanu. 

 
8. Šachty a instalační kanály musí být opatřeny poklopy v plynotěsném provedení. 
 
9. Napojení instalačních kanálů a kolektorů (průchozích, průlezných i neprůlezných) na 

objekt musí být řešeno jako plynotěsné. Napojení se provede pomocí izolační přepážky. 
Vstup do kanálů musí být opatřen dveřmi v plynotěsném provedení a s automatickým 
zavíráním. Dveře musí být umístěny tak, aby se otevíraly proti směru proudění vzduchu. 
 
 
 
 
 
 

objímka

vnější strana
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3. 15 Dilatační spáry 
Velikost jednotlivých dilatačních celků je dána příslušnými předpisy podle nosného systému 
objektu. 

Odolnost dilatačních spár proti smyku a ohybu je možno zajistit pomocí tzv. 
smykových trnů − viz obr. 3. 

 

 
Obr. 3: Osazení smykového trnu do dilatační spáry  
 

Plynotěsnost dilatačních spár je možno zajistit vložením těsnících spárových pásů (viz obr. 4). 
Tyto však musí mít stanovenou hodnotu součinitele difúze metanu Dm [m2.s-1]. 

Dále je možno plynotěsnost dilatačních spár je možno zajistit vložením plechů (např. 
z nerezové oceli, mědi, poplastovaných, apod.). Příklady řešení jsou znázorněny na obr. 5. 

 

 
Obr. 4: Příklad řešení dilatační spáry s těsnícím spárovým profilem  
1 − trvale pružný tmel, 2 − pružná výplń dilatační spáry (např. polyuretanová pěna), 3 − izolace proti 
pronikání metanu, 4 − těsnící spárový profil, 5  − železobetonová  základová deska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5: Přístupný závěr dilatační spáry v základech 
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3. 17 Přepážky proti pronikání metanu 
V případě dalších stavebních úprav, pokud bude třeba, je možno navrhnout přepážku proti 
pronikání metanu. Tu je nutno navrhnout v místě, kde: 

a) Je překročováno dovolené namáhání příslušného izolačního povlaku, 
b) ze statických důvodů není možno přerušit probíhající výztuž. 

V případech ochrany objektu proti pronikání metanu do objektu z podloží musí být 
hydroizolační přepážky řešeny jako plynotěsné. Příklad řešení přepážky proti pronikání 
metanu je patrný na obr. 6. 
Základním prvkem je ocelový plech (minimální tloušťka plechu 8 mm), která svými rozměry 
přesahuje konstrukci (např. železobetonový sloup) ve všech směrech minimálně o 150 mm. 
Plech se osadí tak, aby byla v jedné rovině s okolním podkladem izolace, tedy zároveň při 
jeho betonáži. Skrze tuto plotnu se provlečou jednotlivé pruty ocelové výztuže, které se k ní 
posléze přivaří plynotěsnými svary. Izolace proti pronikání metanu se ukončí na ocelové 
plotně v těsné blízkosti procházející konstrukce (např. sloupu) a pak se sevře pomocí volné 
ocelové příruby, která se k pevné ocelové plotně řádně připevní šrouby, které se posléze ke 
zmíněné plotně přivaří. Rozteč šroubů: 120 ÷ 150 mm. Přes volnou přírubu se nakonec 
přelepí pojistný pás izolace s oběma přesahy min. 150 mm. Ocelový plech i volná příruba 
musí být chráněny proti korozi. 
Aby bylo možno hydroizolační přepážku provést, včetně řádného napojení izolace, je třeba, 
aby její vzdálenost od rohů, koutů či jiných prostupujících těles byla minimálně 300 mm. 
 

šroub

svar

ocelová plotna

ocelová plotna

volná příruba
šroub

ŽB sloup ocelová výztuž 
sloupu

svar

výztuž sloupu + svar

 
 

            Obr. 6: Příklad řešení přepážky proti pronikání metanu 
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3. 18 Zajištění plynotěsnosti revizních šachet 
Zde je třeba: 
a) Provést plynotěsnou izolaci šachty a utěsněním prostupů potrubí zajistit, aby metan 

nemohl pronikat z podloží do revizní šachty, 
b) poklop na šachtě provést jako plynotěsný. 

 
Revizní šachtu je možno také opatřit dvěma poklopy, a to: 
1. Horním, který bude lehký a jehož povrchová úprava bude korespondovat s okolní 

podlahou, 
2. spodním, který bude umístěn o něco níže pod poklopem korním a bude zajišťovat 

plynotěsnost. 
 
3. 19 Zajištění plynotěsnosti vnitřní kanalizace a podlahových vpustí 
Pokud jde o vnitřní kanalizaci, je třeba vždy provést následující opatření: 
1. Provést plynotěsné těsnění hrdel u všech kanalizačních trub a tvarovek. 
2. Provést plynotěsné těsnění krytů u všech čistících kusů. Těsnění je vhodné například 

z pryže. Po vložení těsnění se řádně utáhnou šrouby, kterými je připevněna příruba. 
3. Kanalizace musí být řádně odvětrána. 
4. Musí být neustále dbáno, aby v zápachových uzávěrkách všech zařizovacích předmětů 

byla vždy obsažena voda. 
 
3. 20 U podlahových vpustí je třeba provést následující opatření: 
1. V pravidelných intervalech doplňovat vodu do zápachových uzávěrek vpustí, aby se 

metan obsažený v kanalizačním potrubí nedostal skrze vyschlou zápachovou uzávěrku 
dovnitř objektu. Problematika metanu, obsaženého ve venkovní kanalizační síti musí být 
řešena samostatně. 

 
2. Je třeba používat vpusti s přírubou pro napojení vodorovné izolace. Napojení podlahových 
vpustí je třeba provést tak, jak je znázorněno na obr. 7. 

 

 
Obr. 7: Napojení podlahové vpusti na izolaci proti metanu 
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4. Dimenzování tloušťky povlakové izolace proti pronikání metanu 
Návrh tloušťky povlakové izolace provádíme pro jednu výpočtovou místnost. Za výpočtovou 
místnost volíme vždy nejnepříznivější místnost v kontaktním podlaží. 
 
Nejnepříznivější místnost je místnost, která má nejmenší hodnotu poměru P [m]: 
 

A
VP =         [m]                                               (2) 

 
kde: V [m3] − celkový objem posuzované místnosti, 

 A [m2] − celková plochu konstrukcí, které jsou v kontaktu s podložím − viz vztah (4) 
 
Minimální potřebnou tloušťku izolace b [m] proti pronikání metanu určíme ze vztahu: 
 

( )
2

21
m vVn

vvADb
⋅⋅
−⋅

⋅=          [m]                           (3) 

 
kde: Dm [m2.s-1] − součinitele difúze metanu, 

 v1 [%] − koncentrace metanu vycházejícího z podloží, 
 v2 [%] − maximální přípustná koncentrace metanu za izolací (uvnitř objektu), 
 A [m2] − celková plocha konstrukcí, které jsou v kontaktu s podložím, 
 V [m3] − celkový objem posuzované místnosti, 
 n [s-1] − intenzita větrání infiltrací u posuzované místnosti. 

 
Poznámka: 
1. Při návrhu minimální potřebné tloušťky izolace b [m] je nutno u koncentrací v1 a v2 

dosazovat následující hodnoty: 
v2 = 1.10-3 , tedy 0,1 %. Viz Vyhláška §5, odst. 2 
v1 − viz výše, odst. 1. 6 

Hodnotu součinitele difúze metanu Dm [m2.s-1] dosadíme podle konkrétního izolačního 
materiálu. A to z naměřených hodnot v ploše a ve spoji hodnotu nepříznivější, tedy 
hodnotu vyšší. 

2. U všech místností v kontaktním podlaží i u všech dalších místností objektu je nutno vždy 
zajistit, aby byl splněn požadavek odst. 7. 2. 1 ČSN 73 0540 − 2 7), který stanoví hodnotu 
nejnižší intenzity výměny vzduchu v neužívané místnosti nmin,a = 0,1 h-1. 
To v praxi znamená: 
a) U místností s okny nesmějí být použita těsná okna nebo venkovní dveře, ani 

provedeno jejich dodatečné utěsnění, 
b) U vnitřních místností bez oken musí výše uvedená hodnota nejnižší intenzity výměny 

vzduchu zajištěna ventilačním průduchem s přirozeným prouděním vzduchu. 
4. Do vztahu (3) je třeba z bezpečnostních důvodů dosadit hodnotu n = 0,05 h-1 (n = 1,39.10-5 

s-1), tedy hodnotu poloviční než je nmin,a = 0,1 h-1. 
 

Celkovou plochu konstrukcí A [m2], které jsou v kontaktu s podložím vypočteme ze 
vztahu: 

 
   A = Ap + As        [m-2]                                        (4) 
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kde: Ap [m2] − plocha podlahy, která je v kontaktu s podložím, 
As [m2] − celková plocha všech částí stěn, které jsou v kontaktu s přilehlou 

zeminou. 
 

Dobu tk [s], za kterou vzroste koncentrace metanu v místnosti na hodnotu koncentrace 
metanu v2,krit. = 0,5 % vypočteme ze vztahu: 

 

.krit,21

21
k vv

vvln
AD
bVt

−
−

⋅
⋅
⋅

=         [s]                                      (5) 

 
 
5. Příklad návrhu izolace proti pronikání metanu z podloží 

Uvažujme novostavbu rodinného domku, který je plně podsklepen a půdorys jeho 
suterénu je patrný z obr. 8, řez je pak znázorněn na obr. 9. Objekt se nachází v rovinném 
terénu a je do něj zapuštěn tak, že horní povrch nášlapné vrstvy podlahy v suterénu se nachází 
1,0 m pod úrovní okolního terénu. 

 

SKLEP 1 GARÁŽ

SKLEP 2 SKLEP 3 SUŠÁRNA

A

A
 

Obr. 8: Půdorys suterénu rodinného domku 
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ŘEZ A-A

 
Obr. 9: Řez A − A 
 

1. Určíme výpočtovou místnost 
Výpočtovou místností bude sušárna, protože ze všech suterénních místností má nejmenší 
hodnotu poměru P [m]. 

 
Celkový objem posuzované místnosti: V = 3,0.3,1.2,5 = 23,25 m3 
 
Celková:plocha konstrukcí, které jsou v kontaktu s podložím: 
A = Ap + Av = 3,0.3,1 + 3,0.1,0 + 3,1.1,0 = 15,40 m2 
 

m51,1
40,15
25,23

A
VP ===                  viz vztah (2) 

 
2. Vypočteme minimální potřebnou tloušťku izolace b [m] 

 
Výpočtová hodnota intenzity větrání n = 0,05 h-1 = 1,39.10-5 s-1- 
v1 = 1,0 
v2 = 0,001 
 

Navržena polymerní fólie na bázi PE-HD. S ohledem na skutečnost, že hodnota součinitele 
difúze metanu Dm [m2.s-1] nebyla doposud u žádné polymerní fólie změřena, pro účel tohoto 
příkladu použijeme teoretickou hodnotu, a to D = 5,7.10-12 m2.s-1. 

 
( ) ( ) mm27,0m10.7,2

001,025,231039,1
001,01.40,15.10.7,5

vVn
vvADb 4

5
12

2

21
m ==

⋅⋅⋅
−

=
⋅⋅
−⋅

⋅= −
−

−  

 
Postačí běžně vyráběná tloušťka fólie, která činí min. 1,2 mm. 
 

3. Vypočteme dobu tk [s], za kterou vzroste koncentrace metanu v místnosti na hodnotu 
koncentrace metanu v2,krit. = 0,5 % (při n = 0) 

=
−
−

⋅
⋅

=
−

−
⋅

⋅
⋅

= −

−

005,01
001,01ln

4,1510.7,5
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6. Ochrana staveb proti pronikání metanu 
 
Způsob ochrany proti pronikání metanu je odlišný podle druhu stavby. Zde je nutno rozlišit: 
 
6. 1 Pozemní stavby 
Jedná se o stavby obytné, stavby občanské vybavenosti, stavby průmyslové a zemědělské. 
Zde platí ustanovení kap. 2. Na všech konstrukcích, které jsou v kontaktu s podložím musí být 
navržena izolace proti pronikání metanu tak, jak je uvedeno výše v kap. 3, 4 a 5. 
 
6. 2 Liniové podzemní objekty (kolektory) 
6. 2. 1 Kolektor musí být řádně izolován proti pronikání vody a vlhkosti a proti pronikání 
metanu z podloží. Izolace proti vodě a vlhkosti musí být navržena v souladu s ČSN P 73 06 
006)  a ČSN P 73 06063). Izolace proti pronikání metanu z podloží musí být navržena 
v souladu s kap. 3 tohoto předpisu. 
6. 2. 2 Kolektor musí být řádně odvětrán přirozeným větráním − větracími průduchy 
vyvedenými min. 3 m nad terén. 
 
6. 3 Mostní konstrukce 
Veškeré mostní konstrukce na území s výstupy metanu musí být z konstrukčního hlediska 
zajištěny tak, aby v žádném případě nemohlo dojít ke kumulaci metanu uvnitř konstrukce 
mostu, nebo pod mostem. Základové konstrukce mostu nesmí obsahovat dutiny. 
 
6. 4 Stožárové konstrukce 
Veškeré stožárové konstrukce na území s výstupy metanu musí být z konstrukčního hlediska 
zajištěny tak, aby v žádném případě nemohlo dojít ke kumulaci metanu uvnitř konstrukce 
stožáru. Základová konstrukce stožáru nesmí obsahovat dutiny. 
 
6. 5 Stoky a stokové sítě 
Veškeré kanalizační stoky a stokové sítě musí být navrženy a odvětrány tak, aby uvnitř 
potrubí nemohla koncentrace metanu překročit hranici 0,1 %. Veškerá hrdla kanalizačního 
potrubí musí být plynotěsná. 
 
6. 6 Podzemní stavby 
U podzemních staveb bodového charakteru (např. zásobníky, apod.) musí být navržena 
izolace proti pronikání metanu z podloží tak, jak je uvedeno výše v kap. 3, 4 a 5. 
 
6. 7 Vodohospodářská díla 
Vodní toky a odvodňovací systémy musí být regulovány tak, aby nemohlo dojít v jejich 
březích ke vzniku dutin. Potřebné spády a rychlosti proudění jsou dány příslušnými předpisy. 
 
 
7. Projektová dokumentace 
Návrh technických opatření proti pronikání metanu do stavebních objektů je součástí 
projektová dokumentace (viz také Vyhláška § 6, odst. 2) pro příslušný stupeň zpracování. 
Textová část, ve které je systém ochranných opatření proti pronikání radonu podrobně 
popsán, včetně doložení příslušných výpočtů, je součástí technické zprávy. Grafická část je 
pak nedílnou součástí projektové dokumentace stavební části (příslušných půdorysů, řezů, 
detailů, atd.). 
Návrh technických opatření proti pronikání metanu do stavebních objektů v rámci projektové 
dokumentace musí obsahovat: 
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1. V rámci technické zprávy: 
a) výsledky atmogeochemického průzkumu (viz § 6, odst. 4 Vyhlášky), 
b) podrobný popis funkce ochranných opatření 
c) v případě návrhu izolace proti pronikání metanu − výpočet posouzení její tloušťky 

z hlediska pronikání metanu. Pokud bude izolace určena také proti pronikání radonu 
z podloží, pak musí být doložen její návrh v souladu s ČSN 73 06014). 

2. Ve výkresové části: 
Zakreslení konstrukčních opatření v příslušných výkresech (v půdorysech, řezech, detailech, 
atd.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území 
2) Vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
3) ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb − Povlakové hydroizolace − Základní ustanovení 

(listopad 2000) 
4) ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (říjen 2000) 
5) ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy (1987) 
6) ČSN P 73 06 00 Hydroizolace staveb − Základní ustanovení (listopad 2000) 
7) ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov (listopad 2002) 
8) Bradáč J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039. 

Vydavatelství norem Praha, 1991 
9) ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění (1994) 
10) ČSN 731201 Navrhování betonových konstrukcí (1986) 
11) ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb − Sanace vlhkého zdiva − Základní ustanovení 
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Příloha č. 3  

 
ODSTRAŇOVÁNÍ  STAVEB 

 
 

1. Dokumentace odstraňovaných staveb  
 

1.1 Dokumentace požadovaná k řízení o odstranění stavby dle zákona 50/1976 Sb. (stavební 
zákon) musí na území s výstupem metanu navíc obsahovat :  
a) kategorii území s výstupem důlních plynů dle §3, na kterém je stavba odstraňována, 
b) typ odstraňované stavby dle § 5 odst.1), 
c) soubor bezpečnostních a technických opatření při odstraňování stavby, zařazené do 2. 

a 3. stupně dle § 4. 
1.2 Na území kategorie A a také na území kategorie B, C, D a E se při odstraňování stavby 

typu M požaduje písemné prohlášení vlastníka případně uživatele odstraňované stavby 
o poznatcích a zkušenostech s výstupy metanu po dobu jejího užívání . 

1.3 Při odstraňování staveb typu M se před jeho odstraňováním, požadují výsledky měření 
koncentrace metanu v objektu  (viz §2 a) a §2 e) Vyhlášky) : 
a) na území kategorie B, C, D, E , 
b) na území kategorie A, pokud dle prohlášení vlastníka byly zaznamenány 

nekontrolovatelné výstupu metanu do stavby. 
 

 
2. Zařazování staveb při jeho odstraňování  

 
2.1 Stavba je bezpečná (1. stupeň dle § 4 odstavec 1a) pokud : 

a) v objektu typu M, nebo v jeho okolí dle odstavce 1.3b), jež se nachází na území  
kategorie A, nebyly zaznamenány nekontrolovatelné výstupy metanu,  

b) je odstraňována stavba typu N  dle § 5 odstavce 1b),   
c) ve stavbě typu M, jež se nachází na území  kategorie B, C, D nebo E dle § 3 nebyly ani  

v něm  ani v jeho blízkém okolí  zaznamenány výstupy metanu, a měření prokázalo,  
že se ve stavbě nikde nenachází koncentrace metanu vyšší než 0,1%.  

2.2 Stavba je ohrožena výstupem metanu (2. stupeň dle § 4 odstavec 1b), došlo-li 
v průběhu životnosti objektu nebo v jeho okolí do 50 m  k nekontrolovatelnému výstupu 
metanu, nebo byla-li v průběhu měření zjištěna koncentrace metanu přesahující 0,1%. 

2.3 Stavba je nebezpečna výstupem metanu (3. stupeň dle § 4 odstavec 1c), byla-li 
měřením zjištěna koncentrace  metanu  0,5% a vyšší.  
 

 
3. Bezpečnostní opatření k eliminaci rizika plynoucího z pronikání metanu do prostoru 

odstraňované stavby 
 

3.1 Stavby bezpečné (odstavec 2.1) se odstraňují technologiemi běžně používanými na 
územích bez nebezpečí nekontrolovatelného výstupu metanu. 

3.2 Stavby ohrožené výstupem metanu budou odstraňovány při respektování těchto 
opatření, zakotvených ve zvláštní příloze projektu odstraňování stavby obsahující : 

a) systém měření metanu při odstraňování staveb, 
b) opatření aplikovaná při koncentraci metanu 0,1 až 0,25%, 

      c) opatření aplikovaná při koncentraci metanu 0,25 až 0,5%. 
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 Při koncentraci metanu nepřesahující 0,1% lze objekty ohrožené výstupem metanu 
odstraňovat stejně jako objekty bezpečné při zajištění měření koncentrace metanu.  

 Při koncentraci metanu přesahující 0,5% se postupuje se dle odstavce 3.3. 
 
3.3 Stavby nebezpečné výstupem metanu budou odstraňovány při respektování těchto 

opatření zakotvených ve zvláštní příloze projektu odstraňování objektu obsahující mimo 
požadavky dle odstavce 3.2: 
a) postup a opatření ke snížení koncentrace metanu na přípustnou mez, tj. na maximálně 

0,5 %, 
b) příkaz k přerušení prací na odstraňování stavby při koncentrací metanu přesahující 

0,5%; práce mohou pokračovat po snížení koncentrace metanu na 0,5% a méně při 
respektování dalších opatření vyplývajících z odstavce 4. 

 
 

4. Opatření při koncentraci metanu vyšší než 0,1 % 
 

4.1 Měření koncentrace metanu (viz 1.3  a dále 3.2 této přílohy). 
4.2 Do koncentrace metanu 0,25% lze pracovat s běžným elektrickým zařízením.  
4.3 Při koncentraci metanu vyšší než 0,25% metanu musí být vypnut elektrický proud, pokud 

používané elektrické zařízení není určeno pro prostory s nebezpečím výbuchu  
4.4 Otevřený oheň lze použít při koncentraci metanu do 0,5% při zabezpečení nezbytných 

hasicích prostředků a materiálů. 
4.5 Při koncentraci metanu vyšší než 0,5% jsou povoleny pouze práce zabezpečující snížení 

koncentrace metanu pod 0,5%. 
4.6 Technologické postupy ke snižování koncentrace metanu na odstraňovaných objektech 

musí vycházet z poznání zdroje, který ji způsobuje. 
4.7 Účinnost provedených technologických zásahů se musí ověřovat měřením koncentrace 

metanu a to  při poklesu barometrického tlaku. 
 
 
 

5. Obecná bezpečnostní opatření při odstraňování staveb  2. a 3. stupně  
 

5.1 Odstraňování staveb nebo jejich částí bude zpravidla zahájeno trvalým odpojením plynu a 
elektrické energie.  

5.2 Odstraňování objektů typu M dle § 5 odstavec 1a) se realizuje zpravidla shora dolů při 
zabezpečení účinného větrání zatím neodstraněných prostor. Hromady suti a materiálu 
z odstraňovaného objektu musí být průběžně odváženy, aby nebyly příčinou 
nedostatečného větrání  zejména podzemních částí odstraňovaných staveb. 

5.3 Veškeré komunikace odstraňovaného objektu s inženýrskými sítěmi musí být likvidovány 
tak, aby nemohly být v budoucnu komunikací pronikajícího metanu do prostoru 
odstraněné stavby. 

5.4 Odstraňované podpovrchové objekty (kanalizace, kolektory, komunikace ad.) se zcela 
zaplňují, aby jimi bylo kdykoli v budoucnu zamezeno pronikání metanu.  
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                                                                                                                       Příloha č. 4  
 
 
 

OBSAHOVÁ  NÁPLŇ  HAVARIJNÍHO PLÁNU 
 
 
 
1. Části havarijního plánu 
 
1.1 Havarijní plán obsahuje část pohotovostní, operativní a mapovou. 
1.2 Pohotovostní část havarijního plánu obsahuje následující. 
1.2.1 Informační část : 
 

a) charakteristiku území ve vztahu k možnosti výskytu a úniku metanu (geografická, 
demografická, hydrogeologická, klimatická báňská a geotechnická situace), včetně 
stavu ve smyslu Vyhlášky  podle §2 sub.c) – d) a §4 sub 1c) a 2), 

b) sídelní celky, včetně počtu obyvatel, ve vztahu s možností výskytu a úniku 
metanu, 

c) výčet a charakteristiku uvažovaného účinku při úniku metanu –podle analýzy rizik, 
včetně popisu očekávaných následků v členění : 
aa) zaplynování staveb, 
ab) výbuch – zahoření metanu, 
ac) výstup metanu ve volném prostoru, 
ad) zajištění zemního propadu, 

d) seznam plánů krizové připravenosti určených ostatních složek IZS – „odborných 
organizací“, zajišťujícími činnosti při řešení mimořádných událostí, vzniklých 
výstupem důlních plynů na povrch (viz § 13 Vyhlášky). 

 
1.3 Operativní část havarijního plánu obsahuje následující: 
 

a) přehled přípravných opatření, která jsou prováděna po vyrozumění o zjištění 
výstupu metanu (dále jen „havárie“), 

b) úkoly ostatních složek IZS, včetně odborných organizací, 
c) úkoly správních úřadů (obec, kraj), 
d) úkoly jiných fyzických a právnických osob při havárii (včetně přehledu sil a 

prostředků), 
e) způsob koordinace řešení havárie, 
f) způsob zabezpečení informačních toků při řízení následků havárie, 
g) způsob, postupy a formy poskytování informací obyvatelstvu, 

včetně jejich předem připraveného obsahu podle typu havárie. 
 
1.3.1 Evakuace obyvatelstva, regulace pohybu osob, traumatologický plán a zajištění 

veřejného pořádku a bezpečnosti musí být projednán s HZS Moravskoslezského kraje 
a zpracován v souladu s plány krizového řízení HZS. 
 

1.3.2  Opatření k zabránění nebo omezení dopadů havárie na životní prostředí: 
a) přehled organizačních, technických, likvidačních a jiných opatření k zamezení 

dopadů účinků metanu na obyvatelstvo a životní prostředí, 
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b) přehled orgánů státní správy a právnických a fyzických osob, odpovědných za 
provedení těchto opatření. 

1.4  Mapová část havarijního plánu obsahuje následující : 
a) všechny mapy, schémata, plány apod., které jsou obsaženy v jednotlivých částech 

havarijního plánu, 
b) všechny návazné databázové a sotfwarové vybavení (např. GIS). 


