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Anotace 

V předložené práci jsou zpracovány možnosti využití důlních vod z Vodní 

jámy Jeremenko. V první části je uvedena charakteristika Vodní jámy Jeremenko, 

do které patří jak historie, tak současnost, charakteristika odštěpného závodu 

Odra (Diamo), nebo také její funkce a popis. Následně jsou začleněny možnosti 

využití důlních vod, především využití důlních vod k léčebným účelům a 

k vytápění. Poslední kapitola se zabývá návrhem nainstalování tepelného 

čerpadla na zvoleném objektu, ekonomickým zhodnocením a finančním 

srovnáním s vytápěním stávajícího druhu. Na závěr je provedeno doporučení. 

Klíčová slova: důlní voda, vodní jáma, tepelné čerpadlo, využití, ekonomické 

zhodnocení. 

Summary 
 

The thesis treats of an utilization of mining water from water shaft 

Jeremenko. In the first part there is a characteristic of the water shaft Jeremenko 

that includes history, the present, features of a branch office plant Odra (Diamo), 

or also its function and description. Further there are included facilities of the 

mining water utilization, especially an utilization of mining water for medical 

purpose and for heating. The last chapter deals with a project of thermodynamical 

heating installation for a selected object, economical evaluation and financial 

comparison with a contemporary kind of heating. The conclusion contains a 

recommendation. 

Key words: mine water, water shaft, thermodynamical heating, utilization, 

economical evaluation 

 



OBSAH 

1 ÚVOD............................................................................................................................1 

2 CHARAKTERISTIKA VJJ........................................................................................3 

2.1 HISTORIE A SOUČASNÁ STAV VJJ............................................................................3 
2.2 ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ODRA ......................................................................................4 
2.3 FUNKCE VJJ............................................................................................................6 
2.4 POPIS VJJ................................................................................................................7 

2.4.1 Povrchová část...................................................................................................7 
2.4.2 Důlní část ...........................................................................................................8 

2.5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ČERPÁNÍ DŮLNÍCH VOD ............................................................8 
2.5.1 Základní technické údaje ...................................................................................8 
2.5.2 Schválení a platnost podmínek pro provozování VJJ ........................................9 
2.5.3 Doba platnosti, termíny kontrol a podmínky nepravidelných   prověrek 
provozně-manipulačního řádu (PMŘ) ...........................................................................9 
2.5.4 Podmínky pro provozování VJJ .......................................................................10 
2.5.5 Přítok důlních vod............................................................................................10 
2.5.6 Důlní retenční prostor .....................................................................................11 
2.5.7 Výkon čerpacího systému VJJ..........................................................................11 
2.5.8 Podmínky vypouštění důlních vod z VJJ ..........................................................12 
2.5.9 Zajišťování spolupráce s VJJ...........................................................................13 
2.5.10 Počet instalovaných čerpacích agregátů.....................................................14 
2.5.11 Podmínky řešení strojní části čerpacího systému ........................................14 

2.6 CHEMISMUS DŮLNÍ VODY .....................................................................................15 
2.6.1 Síranový iont ....................................................................................................15 
2.6.2 Chloridový iont ................................................................................................15 
2.6.3 Ionty železa ......................................................................................................15 
2.6.4 Změny chemismu vody čerpané z VJJ do r. 2040 ............................................16 

2.7 PŘEDPOKLAD VÝVOJE ZATOPENÍ DOLU .................................................................16 

3 MOŽNOSTI VYUŽITÍ DŮLNÍCH VOD Z VJJ ....................................................17 

3.1 VYUŽITÍ DŮLNÍCH VOD K LÉČEBNÝM ÚČELŮM......................................................17 
3.1.1 Léčivá sůl .........................................................................................................18 

3.2 VYUŽITÍ DŮLNÍCH VOD K VYTÁPĚNÍ .....................................................................19 
3.2.1 Tepelná čerpadla .............................................................................................20 
3.2.2 Výhody a nevýhody tepelných čerpadel ...........................................................21 
Výhody .........................................................................................................................21 
Nevýhody......................................................................................................................21 
3.2.3 Budoucnost tepelných čerpadel .......................................................................21 

4 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ............................................................................22 

4.1 NÁVRH INSTALACE TEPELNÉHO ČERPADLA...........................................................22 
4.2 VYBRANÝ OBJEKT.................................................................................................23 
4.3 TYP INSTALOVANÉHO  TEPELNÉHO ČERPADLA ......................................................24 
4.4 NÁKLADY NA INSTALACI ......................................................................................26 
4.5 EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ ......................................................................................27



 
4.6 ZHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ ................................................................................28 

4.6.1 Metoda doby splácení ......................................................................................28 
4.6.2 Metoda čisté současné hodnoty .......................................................................29 
4.6.3 Metoda vnitřního výnosového procenta...........................................................30 
4.6.4 Doporučení ......................................................................................................31 

5 ZÁVĚR .......................................................................................................................32 

LITERATURA A ODKAZY ............................................................................................34 

SEZNAM OBRÁZKŮ .......................................................................................................36 

SEZNAM TABULEK........................................................................................................36 

SEZNAM PŘÍLOH..............................................................................................................1 



 

Seznam zkratek 

� Aj  A jiné 

� CF  Cash flow 

� ČSH  Čistá současná hodnota 

� DS   Doba splacení 

� DT  Dálkové teplo 

� EU  Evropská unie 

� IN  Investiční náklady 

� ODP  Ostravská dílčí pánev 

� OKD  Ostravsko – karvinské doly 

� o.z.  Odštěpný závod 

� LPG  Liquefied Petroleum Gas (zkapalněný ropný plyn) 

� PDP  Petřvaldská dívčí pánev 

� PMŘ  Provozně manipulační řád 

� SHCF  Současná hodnota Cash flof 

� TČ  Tepelné čerpadlo 

� Tj  To je 

� Tzv  Tak zvaný  

� VJJ  Vodní jáma Jeremenko 

� VVP  Vnitřní výnosové procento 

� ZP  Zákoník práce 

 



 

1 Úvod 

Vodní jáma Jeremenko sloužila kdysi k hlubinné těžbě uhlí, v současnosti 

slouží už pouze k čerpání důlních vod. Z hlediska bezpečnosti důlního provozu je 

nezbytné čerpat důlní vodu, což je veškerá voda nacházející se v důlním prostoru. 

Tato voda je pak, na základě vydaných povolení, vypouštěná do vodotečí v 

takových limitech, aby nedošlo k ohrožení života a funkcí těchto potoků a řek. Z 

bezpečnostních důvodů není voda čerpána jen z provozovaných dolů, ale také 

dochází k čerpání již utlumených nebo uzavřených dolů. Je tomu tak z důvodu 

zajištění stabilní úrovně hladiny důlních vod, která neohrozí hornické činnosti v 

činné části. Čerpání je plánováno do roku 2028, stejně jako těžba. [7] 

Pod pojmem důlní voda si můžeme představit povrchovou nebo spodní vodu, 

která proniká do dolu v závislosti na propustnosti horniny. Důlní vody 

nepředstavují jen škodlivý ekologický faktor. Čerpaná voda z VJJ má teplotu cca 

25oC, je silně mineralizovaná a jodobromová. Toto jsou vlastnosti, které nabízejí 

následné využití čerpaných důlních vod.  

Jednou z možností je využívání čerpané důlní vody k lékařským účelům, 

jelikož je tato voda svým složením podobná jodobromové vodě „solance“, která je 

hojně využívaná v lázeňství a jsou dokázány její příznivé účinky na organismus. 

Zajímavější možností je využívání důlní vody k vytápění pomocí tepelných 

čerpadel. Jelikož je v dnešní době kladen čím dál větší důraz na ekologii, jsou 

v rámci vytápění hledány způsoby, jak snížit negativní vlivy na životní prostředí. 

Řešením může být využití energie z obnovitelných zdrojů. V České republice lze 

získat energii z energie slunečního záření, energie větru, geotermální energie, 

biomasy nebo využitím tepelných čerpadel. Takže jednou z možností efektivního 

získání energie jsou tepelná čerpadla. 

Tepelné čerpadlo je u nás stále populárnějším zdrojem tepla. Meziroční 

instalace tepelných čerpadel má u nás vzestupnou tendenci a je odrazem růstu 

cen energií a tento trend bude i nadále pokračovat. Čím budou energie dražší, tím 

ekonomičtější bude vytápění pomocí tepelného čerpadla. 
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Cílem této diplomové práce je charakterizovat možnosti využití důlních vod 

z Vodní jámy Jeremenko - využití důlních vod k léčebným účelům a k vytápění a 

ohřevu vody. Práce se také bude zabývat návrhem nainstalování tepelného 

čerpadla na zvoleném objektu, ekonomickým zhodnocením a finančním 

srovnáním  s vytápěním stávajícího druhu. 
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2 Charakteristika VJJ 

Pro výstavbu vodní jámy v ostravské dílčí pánvi (ODP) byla OKD, a.s., 

zvolena lokalita Jeremenko závodu Ostrava, OKD, a.s. – dnešní lokalita 

Jeremenko státního podniku DIAMO odštěpný závod ODRA. 

K realizaci jsou využity jámy původního dolu Jeremenko – jáma Je-3 a jáma 

Je-1, včetně upraveného propojení obou jam v úrovni 5.p. (-350,5 m) a 

povrchových zařízení a objektů. 

Důlní dílo s určením k čerpání a vypouštění důlních vod z ODP je nazváno – 

Vodní jáma Jeremenko. [5] 

2.1 Historie a současná stav VJJ 

Hloubení větrní jámy Jeremenko č. 2 a těžní jámy Jeremenko č. 1 proběhlo v 

letech 1891 až 1896. Postupně byly tyto jámy prohlubovány v letech 1914, 1917 

až 1919 a 1942 až 1943. V roce 1943 bylo zahájeno hloubení nové těžní jámy 

Jeremenko č. 3, které bylo dokončené v roce 1961 na celkovou hloubku 1 062 m. 

Těžba černého uhlí byla zahájena koncem 19. století a ukončena v roce 1992. 

Lokalita Jeremenko zahrnuje pouze areál Jeremenko v dobývacím prostoru 

Vítkovice. Areál byl při zahájení útlumu v roce 1991 součástí bývalého Dolu 

Ostrava. Na obrázku 1 můžeme vidět historický pohled na reál Jeremenko. 

 

Obrázek 1: Historický pohled – Jeremenko [7] 
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Druh činnosti 

Hlubinná těžba černého uhlí metodou dobývání směrným stěnováním na 

řízený zával bez zakládání vydobytých prostor u ležmého a šikmého uložení 

uhelných slojí . Na obrázku 2 můžeme vidět těžní budovu. 

Současný stav 

Jáma Jeremenko č. 2 byla zlikvidována, jámy Jeremenko č. 1 a 3 nyní slouží 

k čerpání důlních vod z ostravské dílčí pánve. Probíhá postupná likvidace 

nepotřebných povrchových objektů. Po ukončení čerpání důlních vod (předpoklad 

rok 2028) budou vodní jámy zlikvidovány a dokončena technická likvidace 

nepotřebných objektů v areálu. [7] 

 

Obrázek 2: Těžní budova [7] 

2.2 Odštěpný závod ODRA  

„Odštěpný závod ODRA vznikl jako organizace uzavíraných dolů Šverma, 

Heřmanice , Ostrava a Odra, tj. dolů z ostravské části revíru , ke kterým byl k 1. 1. 

1998 organizačně začleněn Důl J. Fučík a 1. 7. 1999 se připojily závody František 

a Paskov z karvinské a jižní části revíru. K 1. 1. 2002 byl odštěpný závod ODRA 

prodejem části OKD, a. s. v souladu s usnesením vlády č. 453/2001 převeden na 

DIAMO, státní podnik. K 1. 1. 2004 byla k odštěpnému závodu ODRA prodejem 

části OKD, a. s. v souladu s usnesením vlády č. 1128/2003 přičleněna lokalita 

Barbora.“ [8] 
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Obrázek 3: Diamo – odštěpný závod Odra [8] 

 „Odštěpný závod ODRA se nachází ve stadiu pokročilého útlumu těžby a 

organizačně se skládá ze středisek Důl, Povrch a Laguny a odborných úseků 

řízení vedoucího o. z., náměstka pro výrobu, techniku a ekologii a náměstka pro 

ekonomiku a personalistiku. Obrázek 3 znázorňuje pohled na hlavní budovu 

odštěpného závodu Odra.“ [8] 

„Středisko Povrch spravuje všechny areály bývalých dolů v ostravské a 

petřvaldské dílčí pánvi (dále ODP a PDP) a jižní části revíru - bývalý Důl Paskov s 

ukončenou „technickou likvidací důl". Středisku Důl zůstaly v ODP a PDP areály 

Jeremenko a Žofie (tj. areály s vodními jámami) a v karvinské dílčí pánvi areál 

Barbora s dosud nezlikvidovaným hlavním důlním dílem. Středisko Laguny 

spravuje areál skládky odpadů tzv. laguny OSTRAMO.“ [8] 

Odštěpný závod ODRA zabezpečuje:  

� „Péči o všechna hlavní důlní díla, která byla zlikvidována po 1. 1. 1946 v 

přidělených dobývacích prostorech. Těchto hlavních důlních děl je celkem 

99. 

� Čerpání důlních vod z ostravské dílčí pánve na lokalitě Jeremenko a 

čerpání důlních vod z petřvaldské dílčí pánve na lokalitě Žofie do doby 

ukončení potřeby ochrany chráněného ložiskového území před zatopením.  

� Správu svěřeného areálu skládky odpadů Laguny (tzv. laguny OSTRAMO ), 

provoz čistící stanice haldových vod a zajišťování inženýrské a kontrolní 

činnosti při čerpání veřejných prostředků zhotovitelem nápravných opatření. 



Bc. Marcela Gořalková: Efektivnost využití důlních vod z VJJ 

2009  - 6 - 

� Péči o majetek ve správě o. z. ODRA - zajišťuje správu svěřeného majetku, 

jako základní údržba a opravy majetku, pronájem a převody nevyužívaného 

majetku, zajišťování oprávněných zájmů o. z. k cizím subjektům (vstupy na 

pozemky, vyjadřování k akcím a stanovení podmínek k jejich realizaci, 

věcná břemena), účetní a daňové činnosti, součinnost při správě majetku s 

úřady státní správy (katastrální úřady, odbor stavební, odbor ochrany 

životního prostředí aj.)  

� Vyřizování sociálně zdravotních nároků spojených s hornickou činností v 

minulosti (náhrady za ztrátu na výdělku dle ZP a zvláštní příspěvek 

horníkům, které vznikly do 31. 12. 1992 a deputát, jehož nárok vznikl do 16. 

1. 1992). Dále se vyřizují nároky na zvláštní příspěvky horníkům a náhrady 

za ztrátu na výdělku vzniklé po 1. 1. 1993 na utlumovaných dolech. 

� Demolici nepotřebných objektů ve své správě vlastními pracovníky nebo 

dodavatelsky  

� V rámci investic realizaci řady staveb vyvolaných útlumem, např. 

rekonstrukce důlních čerpacích stanic, rekonstrukce rozvoden, 

rekonstrukce energetických sítí v areálech apod. 

� V rámci řešení problematiky výstupu plynů provoz podstatné části systému 

pasivní ochrany ostravské a petřvaldské dílčí pánve sestávající ze sítě 50 

odplyňovacích vrtů a odfukových komínků instalovaných na jamách 

nebezpečných výstupem důlních plynů. Současně zabezpečuje provoz 

monitorovacího systému sledování výstupu plynů na vybraných jamách a 

objektech v jejich blízkosti. 

� V rámci zahlazování následků hornické činnosti vyřizování důlních škod 

fyzických a právnických osob a sanaci a rekultivaci území dotčených 

těžbou.“ [8] 

2.3 Funkce VJJ 

Utlumované doly ostravské dílčí pánve mají velice složité hydrogeologické 

poměry, které tvoří spojitý systém. Aby byla zajištěna ochrana dolů v petřvaldské a 

karvinské dílčí pánvi před přítokem vody z likvidovaných a zatápěných dolů ODP 

je řešeno její čerpání, aby nedošlo k přetoku důlních vod na nejnižší spojení mezi 

pánvemi. Toto spojení je na úrovni -332 m. Řešením je vytvoření vodní jámy. 
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Čerpacím systémem jámy je čerpán na povrch celý přítok vody do dolů trvale 

zatopených. 

Čerpaná voda je vypouštěna do řeky Ostravice. 

Hlavní účel a funkce VJJ: [5] 

� čerpání důlních vod ze zatápěné ostravské dílčí pánve (ODP) do recipientů 

tvořené říčním tokem Ostravice a poté Odry 

� kumulace důlních vod v podzemí zatápěné ODP v období přerušení 

čerpání 

� vypouštění důlních vod z jakéhokoliv důvodu 

� ochrana a bezpečnost hornické činnosti v podzemí petřvaldské a karvinské 

dílčí pánve proti přítoku důlních vod ze zatápěné ODP 

2.4 Popis VJJ 

 Nedělitelnou součástí čerpacího systému tvoří dílčí části. Ty jsou stavební a 

technologické soubory povrchové a důlní části, které můžeme dle významu dále 

dělit na základní a pomocné. 

2.4.1 Povrchová část 

Základní stavební objekty a technologické soubory: [5] 

� Hlavní rozvodna  

� Pomocná rozvodna u jámy Je-3 

� Přívodní kabely 

� Směšovací stanice (potrubí, armatury, průtokoměry, tlakoměry, měřící 

chemismus) 

� Centrální řídící stanoviště – dispečink 

� Místnost technologie 

� Potrubí DN 300 povrchového svodu důlních vod 

� Potrubí DN 400 povrchového svodu důlních vod 

 
Pomocné stavební objekty a technologické soubory: [5] 

� Těžní zařízení jam Je-3 a Je-1 

� Ohřev důlních větrů 

� Kompresovna 
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� Sklad čerpacích agregátů 

� Zkušební šachtice motorů 

� Hlavní důlní ventilátory  

2.4.2 Důlní část 

Základní stavební objekty a technologické soubory: [5] 

� Čerpací systém 

� Elektro část 

� Přívodní kabely vn v jámě Je-3 

� Monitorovací a řídící systém 

Pomocné stavební objekty a technologické soubory: [5] 

� Těžní zařízení jam Je-3 a Je-1 

� Komora pneumatického jeřábu 25 t v jámě Je-1 v úrovni -350,5 m 

� Kolejová a lanová doprava na 5.p. 

� Závěsná drážka v úpadnici včetně překladišť 

� Manipulační prostor u jámy Je-1 (pod úpadnicí) 

� Pomocné separátní větrání v jamách Je-3 a Je-1 

� Hrázové objekty na 5.p. a větrní dveře [5] 

2.5 Technické řešení čerpání důlních vod  

2.5.1 Základní technické údaje  

 Objekt vlastního čerpacího systému VJJ je umístěn přímo v jámovém stvolu 

J č.1 (výdušné) pod úrovní 5.p. Jáma č.3 je trvale jámou vtažnou s určením pro 

přívod čerstvých vtažných větrů a dopravu technologických celků vč. pracovníků 

údržby. V jámě jsou nainstalovaná výtlačná potrubí čerpadel, kabely a potrubí 

požární vody.  

 Čerpání důlní vody z VJJ je zajišťováno výkonnými ponornými čerpadly 

umístěnými v Jámě č.1. Hladina důlní vody ve VJJ je udržována v rozmezí úrovně 

kót -398,5 m až -371,5 m (trvale pod nejnižším spojením mezi ostravskou a 

petřvaldskou dílčí pánví.  

 Na povrchu ústí výtlačná potrubí do objektu směšovací komory, v níž jsou 

napojena na společný potrubní svod DN 600 (DN 300) vedený až k řece Ostravici. 
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Zde, v místě původního výtoku důlních vod Dolu Jeremenko, ústí přímo do řeky 

Ostravice. [5] 

2.5.2 Schválení a platnost podmínek pro provozování VJJ 

 „Magistrát města Ostravy, odbor ochrany vod a půdy svým „Rozhodnutím  

č. 10/99“ z 6.1.1999 stanovil právnímu subjektu OKD, a.s. se sídlem v Ostravě 

podmínky pro vypouštění důlních vod z vodní jámy Jeremenko do řeky Ostravice. 

Podmínky jsou stanoveny ve smyslu § 8, ods. 1, písm. d) zákona č. 138/1973 Sb., 

o vodách ve znění zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 

58/1998 Sb. (dále jen „zákon č. 138/1973 Sb. v platném znění“) a dle § 40, ods.2, 

písm. c) zákona č. 44/1988 Sb. v platném znění.“ [5] 

 „Na základě podání žádosti DIAMO,  státního podniku na Odbor ochrany vod 

a půdy, došlo k novému rozhodnutí č. 277/02 ze dne 12.4.2002.  To stanovuje 

právnímu subjektu DIAMO, státní podnik,  podmínky pro vypouštění důlních vod 

z Vodní jámy Jeremenko do řeky Ostravice v říčním kilometru 7,9 ve smyslu § 40, 

odst. 2, písm. c) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

v platném znění.“ [5] 

2.5.3 Doba platnosti, termíny kontrol a podmínky nepravidelných   

prověrek provozně-manipulačního řádu (PMŘ) 

 Důlní vody z vodní jámy Jeremenko jsou vypouštěny do řeky Ostravice 

řízeným způsobem. Manipulace vypouštění se provádí dle ověřeného provozně-

manipulačního řádu (PMŘ).  

 Ověřený PMŘ pro vypouštění důlních vod z VJJ do řeky Ostravice je pro 

DIAMO,a.s o.z. ODRA závazný. Veškeré změny musí být provedeny pouze 

formou dodatku k PMŘ. Platnost PMŘ končí 36 měsíců po zahájení vypuštění 

důlních vod z VJJ do řeky Ostravice v říčním kilometru 7,9. Platnost ověřeného 

PMŘ nelze dále prodlužovat a OKD, a.s. musí požádat o stanovení nových 

podmínek pro vypouštění důlních vod do řeky Ostravice.  

DIAMO, s.p. před ukončením platnosti PMŘ provede roční vyhodnocení 

vypouštění důlních vod z VJJ do řeky Ostravice, včetně vazby na řeku Odru a 

vypouštění vod do řeky Odry z dávkovací nádrže slaných důlních vod Heřmanický 
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rybník.  

 V období, kdy není možno na základě výsledků vzájemného vyhodnocení 

koncentrací chloridů a síranů vodních toků a koncentrace důlních vod čerpaných 

z VJJ, řízeně vypouštět důlní vody, jsou tyto kumulovány v důlním retenčním 

prostoru.  

 Doba kumulace je omezena velikostí tohoto prostoru. Ten je dán výši 

zatopení VJJ v době zastavení čerpání a přítokem důlních vod v daném období. 

Po dobu nečerpání důlních vod a jejich kumulace v dole, je v řídicím pracovišti – 

dispečinku VJJ monitorován a vyhodnocován stav zatápění VJJ. [5] 

2.5.4 Podmínky pro provozování VJJ   

 Provozování VJJ má pět základních omezujících podmínek: 

� koncentraci chloridových a síranových iontů v důlních vodách a množství 

čerpaných-vypouštěných vod z VJJ, 

� průtok a koncentraci chloridových a síranových iontů v říčním toku řeky 

Ostravice – Muglinov, 

� průtok a koncentraci chloridových a síranových iontů v říčním toku řeky 

Odry – Bohumín, 

� nasmlouvaný odběr elektrické energie, 

� přípustný výskyt – výron CH4 a CO v důlním prostředí VJJ. 

Podmínky pro vlastní provozování čerpacího systému VJJ a tím manipulaci 

vypouštění důlních vod do řeky Ostravice podrobněji řeší manipulační řád-část B. 

[5] 

2.5.5 Přítok důlních vod  

 Pro stanovení výkonu čerpacího systému VJJ, bylo na základě odsouhlasené 

prognózy (rok 1996) stanoveno počítat s trvalým přítokem vod: 

Q průměr = 260 l.s-1 

 Tj. (0,26 m3/s, 936 m3/hod, 22 464 m3/den, 8 199 360 m3/rok) 

 Podle skutečných měření se však přítoky aktuálně (rok 2006) pohybují 

v rozmezí od 160 – 170 l. s-1. [5] 
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2.5.6 Důlní retenční prostor  

 Prostor důlní retence – celkem  2 735 000 m3 [5] 

2.5.7 Výkon čerpacího systému VJJ  

 Dle údajů se přebírá teoretický předpoklad provozních parametrů čerpacích 

agregátů (včetně paralelního provozu) dvou až tří čerpacích agregátů: 

1 čerpací agregát  … 0,17 m3*s-1 … 612 m3*h-1 

2 čerpací agregáty … 0,31 m3*s-1 … 1116 m3*h-1 

3 čerpací agregáty … 0,47 m3*s-1 … 1692 m3*h-1 [5] 

 Obrázky 4 a 5 ukazují část systému čerpání důlních vod. 

 

Obrázek 4: Čerpání důlních vod v areálu Jeremenko [7] 
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Obrázek 5: Čerpání důlních vod v areálu Jeremenko [7] 

2.5.8 Podmínky vypouštění důlních vod z VJJ  

 Důlní vody z Vodní jámy Jeremenko jsou vypouštěny do řeky Ostravice 

(obrázek 6) řízeným způsobem dle ověřeného provozně-manipulačního řádu a to 

tak, aby současně v profilu řeky Ostravice Ostrava-Muglinov byly dodrženy ve 

vodním toku Ostravice ukazatele III nařízení vlády č. 82/1999 Sb., pro ostatní 

povrchové vody a současně v profilu řeky Odry v Bohumíně byly dodrženy v řece 

Odře ukazatele znečištění dle „Úmluvy mezi vládou Československé republiky a 

vládou Polské republiky o vodním hospodářství na hraničních vodách“ z roku 1958 

ve znění změn a doplňků, jejíž plnění přešlo dnem 1.1.1993 na Českou republiku.  

 Podmínky pro řízené vypouštění důlních vod z Vodní jámy Jeremenko do 

řeky Ostravice jsou uvedeny v provozně-manipulačním řádu. Tyto podmínky jsou 

vypracovány tak, aby splňovaly limity znečištění dle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. 

[5] 
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Obrázek 6: Výpusť čerpaných důlních vod do řeky Ostravice [7] 

2.5.9 Zajišťování spolupráce s VJJ 

Při zajišťování hlavních úkolů VJJ spolupracuje obsluha VJJ 

s vodohospodářským dispečinkem Povodí Odry, a.s. 

Vodohospodářský dispečink denně sleduje a vyhodnocuje: 

� průtok v řece Ostravici v profilu Muglinov, 

� vodivost říční vody v Ostravici v profilu Muglinov, 

� průtok v řece Odře v profilu Bohumín,  

� vodivost říční vody v Odře v profilu Bohumín, 

� průtoky jezem na Stružce v Rychvaldě, které jsou rozdělovány podle 

průtoku na přítok do Stružky (Vrbice) a do Bohumínské Stružky 

(dle vyhodnocení i do Heřmanického rybníka). 

 Pravidelná dílčí vyhodnocení vodivosti, podstatná pro činnost VJJ založenou 

na čerpání a vypouštění důlních vod, jsou jako hodnoty vodivosti přenášena 

pomocí rádio modemového datového kanálu z vodohospodářského dispečinku 

Povodí Odry, a.s. do přijímací stanice závodu Ostrava „řídicí pracoviště“ – 

dispečink VJJ.  

 Při vyhodnocení nutnosti vypouštět důlní slané vody do řeky Odry, je toto 

vypouštění upřednostněno před vypouštěním důlních vod z VJJ do řeky Ostravice. 

O dané potřebě a skutečnosti předem informuje vodohospodářský dispečink 

Povodí Odry, a.s. řídicí pracoviště – dispečink VJJ. [5] 
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2.5.10 Počet instalovaných čerpacích agregátů 

 Na ocelovém roštu závěsů čerpacích agregátů v j.č.1 VJJ jsou trvale 

zavěšeny ponorné vysokotlaké čerpací agregáty.  

Celkový počet trvale zavěšených čerpacích agregátů    …2 

Z toho: průběžně provozované                …1 

     zprovoznění v případě zvýšení přítoku vod    …2 

Celkový počet čerpacích agregátů KSB pro provozní potřeby VJJ      …5 

Z toho: skladem na povrchu                          …2 

  trvalá záloha – oprava                 …1 [5] 

2.5.11 Podmínky řešení strojní části čerpacího systému  

 Vodní jáma Jeremenko je určena k přerušovanému i trvalému čerpání 

důlních vod zatápěné ostravské dílčí pánve (ODP) do řeky Ostravice a následně 

pak do řeky Odry.  

Podmínky řízeného vypouštění vod do řeky jsou vázány: 

� energetickým odběrem, 

� monitorování a ovládání stavu energeticko důležitých zařízení čerpacího 

systému VJJ. Je vytvořen přehled o jejich aktuálním stavu, odběru a 

provozování s odsouhlasenými odběrovými diagramy. Vlastní provozování 

čerpacího systému lze přizpůsobit stanoveným odběrovým diagramům, 

případně odběry upravit dle podmínek pro vypouštění důlních vod, 

� informačním systémem Povodí Odry. 

 Řešení VJJ přihlíží k informacím monitorovacího systému 

vodohospodářského dispečinku Povodí Odry, a.s., který nepřetržitě zjišťuje 

průtoky vody a stav znečištění v profilu řek Ostravice-Muglinov a Odra–Nový 

Bohumín. Monitorovací a řídicí systém čerpacího systému VJJ akceptuje data 

průtoku a vodivost v profilu řek vyhodnocovaná a sdělovaná v pravidelných 15 

min. intervalech z vodohospodářského dispečinku Povodí Odry, a.s.  

 Informace jsou přenášeny a vizualizovaný na technologickém snímku 

v řídícím pracovišti – dispečinku VJJ. Tím je akceptován požadavek Povodí Odra, 

a.s. na manipulaci provozování nebo havarijní zastavení čerpání a vypouštění 
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důlních vod do řeky Ostravice. [5] 

2.6 Chemismus důlní vody 

Důlní vody tvoří směs vod jodobromových, miocénních a ferritových, silně 

mineralizovaných a teplých, s rozpuštěným CO2. 

2.6.1 Síranový iont 

Limitní koncentrace síranového iontu dle Nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb., 

příloha č. 3 je 300 mg.l-1. Proto je možno vypouštět do Ostravice důlní vody 

s koncentrací menší než tato stanovená hranice. Při koncentraci síranového iontu 

ve vypouštěné vodě větší než toto množství bude vydatnost vypouštění limitována 

koncentrací síranového iontu ve vodě Ostravici a vydatností průtoku v Ostravici. 

Bude-li obsah síranového iontu ve vodě Ostravici větší než je výše uvedeno, bude 

možno vypouštět do ní důlní vody s koncentrací síranového iontu rovněž větší než 

daná norma pouze podle případných stanovených výjimek. 

Hlavním zdrojem síranového iontu v důlních vodách je s největší 

pravděpodobností oxidace dvojsíranu železnatého, který se v OKR vyskytuje 

hlavně ve formě pyritu. [5] 

2.6.2 Chloridový iont 

Zdrojem chloridového iontu v důlních vodách OKR jsou prakticky jen přítoky 

podzemních vod z miocénním uloženin a z karbonu či jeho hlubšího podloží. 

Koncentrace chloridového iontu ve vodách miocénu se pohybuje od cca 2000 

mg.l-1 do 19000 mg.l-1. [5] 

2.6.3 Ionty železa 

Železo v důlních vodách je velmi citlivým prvkem. Hlavní zdroje iontu železa 

v důlních vodách jsou dva: 

� Horninové prostředí – akcesorický přítomný pyrit v uhelné hmotě, oxidy a 

hydroxidy železa v karbonských pískovcích 

� Důlní prostředí – železné konstrukce, výztuž apod. 
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Ve vodách kamenouhelných dolů je zdrojem železa zejména zvětrávací 

proces akcesoricky přítomného pyritu v uhelné hmotě. [5] 

2.6.4 Změny chemismu vody čerpané z VJJ do r. 2040 

Lze očekávat, že dojde ke snižování koncentrace síranového iontu i 

chloridového iontu. V budoucnosti nebude ve vodě čerpané z VJJ překročena 

koncentrace síranového iontu 300mg.l-1 a chloridového iontu 6000 mg.l-1. To by 

mělo umožnit vypouštění čerpané vody přímo do Ostravice bez omezení. [5] 

2.7 Předpoklad vývoje zatopení dolu 

Čerpání z VJJ bude ukončeno až při úplném ukončení důlní činnosti jak 

v petřvaldské dílčí pánvi, tak karvinské dílčí pánvi. Místy hladina vody vystoupí 

pouze na úroveň hladiny prostých mělkých podzemních vod kvartéru.  

V relativně krátkém čase se vytvoří zvodněný systém s výraznou vertikální 

hydrochemickou zonálností s tím, že nejsvrchnější zóna bude náležet zóně 

s intenzivní vodní výměnou se zemským povrchem. Tyto vody velmi málo 

komunikující s bývalými důlními díly, budou velmi málo mineralizované a kvalitou 

blízké srážkovým vodám. 

Po ukončení těžby v klasické části OKR nebude nutno důlní vody již čerpat a 

uměle udržovat hladinu vod na určité stanovené hladině – pokud to nebude 

vynuceno ochranou dolů v polské části hornoslezské pánve. [5] 
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3 Možnosti využití důlních vod z VJJ 

Abychom nemuseli brát důlní vody pouze z negativního hlediska, je snaha 

najít jejich kladné využití, k čemuž napomáhají především jejich vlastnosti. 

Hlavními vlastnostmi jsou vyšší teplota cca 25ºC a silná koncentrace jódu. 

3.1 Využití důlních vod k léčebným účelům 

Důlní vody jsou trvale využívány k léčebným účelům v lázních Darkov a 

Klimkovice.  

Jedná se jodobromovou vodu s názvem Solanka. Je silně mineralizovaná a 

vyznačuje se nezvykle silnou koncentrací jódu, což ukazují tabulky 1 a 2. 

Obsah jódu v průměru 900x převyšuje mořskou vodu a obsah ostatních 

minerálních látek je skoro dvojnásobný. Je to přírodní léčivá voda z období 

třetihor, která se čerpá z hloubky 500 - 1100 m pod zemským povrchem. Následně 

je ukládána do jímek, v nichž 2–3 týdny dozrává a poté je systémem potrubí 

přiváděna do lázní, kde se ohřívá na teplotu 36°C.  

Výskyt zdrojů vod je spojen s oblastmi uhelných ložisek Ostravska. V 

písčitých slojích, vytvořených bouřlivým pohybem zemských vrstev, byla 

zakonzervována voda pravěkého moře, které se zde vyskytovalo před 6,5 až 11 

miliony let. Vzácnost těchto zdrojů je umocněna jejich omezeností a 

vyčerpatelností. 

Tabulka 1:  Mineralizace mořské vody 

Moře Mineralizace v g/l 
Rudé moře 42 
Středozemní moře 38 
Černé moře 19 
Baltické moře 4 
Jodobromová voda - solanka (třetihorní moře) 54 

Zdroj: [6] 
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Tabulka 2: Složení jodobromové vody 

Prvek Ionty v mg/l 

I - 37,02 
Br - 131,46 
Ba ++ 27,6 
Sr ++ 32,5 
Cl - 26519,85 
Na + 13090 
Mg ++ 868,3 
Ca ++ 859,7 

Zdroj: [6] 

Jodobromová voda slouží jako prostředek pro léčbu pohybového ústrojí, 

stavů po úrazech a operacích, také neurologických nemocí a nemocí oběhového 

systému, po popáleninách.  

Jodobromová voda byla také kdysi využívána na dole František. V říjnu 1967 

byl v areálu šachty předán do užívání solankový bazén, který měl sloužit 

především jeho zaměstnancům, avšak pro nevšední zájem občanů i ze 

vzdálených míst republiky, byl zpřístupněn široké veřejnosti. 

Slané důlní vody čerpány v areálu Jeremenko jsou podobné, jako léčivé 

vody v lázních Darkov nebo Klimkovice. Tvoří je směs vod jodobromových, 

miocénních a ferritových, silně mineralizovaných, teplých, s rozpuštěným CO2.  

Nabízí se tedy možnost využít důlní vody čerpané z VJJ, k lázeňským popř. 

rekreačním účelům. Nad tímto nápadem se uvažovalo mnoho již v minulosti. Asi 

s nejznámějším návrhem přišel Ing. Kubína, který byl pro vybudování 

zastřešených „tropů“. Jednalo se o obrovský komplex plný bazénů, pláží, léčivých 

procedur, který by se provozoval celoročně. Mnoho odborníků, se shoduje v tom, 

že by se jednalo o zlatý důl. Bohužel tento komplex nemohl být realizován, protože 

se doposud nenašel investor. [6] [9] [12] 

3.1.1 Léčivá sůl 

Již v minulosti dělaly velké přítoky důlních vod problémy v OKR, především 

na dole František. Přemýšlelo se, jak s jodobromovou vodou naložit a tento 

problém byl následně vyřešen tak, že bylo v roce 1923 postaveno zařízení, ve 

kterém se z čerpané důlní vody, po zahřátí na bod varu, začala vyvarovat sůl. Po 
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příslušných rozborech byla na tento produkt vydána ochranná známka a pod 

označením „Darkovská sůl" se stala známým a vyhledávaným zbožím s léčebnými 

účinky.  

Jodobromová sůl příznivě napomáhá při léčbě pohybového aparátu, kožních 

nemocí, zánětů horních cest dýchacích, zánětů urologických či gynekologických 

problémech i při jiných onemocněních.  

Jelikož byly prokázány léčebné účinky této jodobromové soli a jak už bylo 

výše uvedeno, důlní voda čerpaná z VJJ je složením podobná jako jodobromová 

voda, která byla používaná k výrobě darkovské soli, nabízí se tady tedy možnost 

využívat důlní vodu na VJJ k podobným účelům. [13] [14] 

3.2 Využití důlních vod k vytápění 

Čerpaná důlní voda z VJJ má teplotu cca 25oC. Z toho vyplývá, že je 

možno využít tepla z čerpaných důlních vod, pomocí tepelných čerpadel pro 

vytápění a v objektech. 

Využití tepla z důlních vod může přinést mnoho výhod jako je například 

snížení provozních nákladů na vytápění objektů, snížení emisí, zlepšení kvality 

vody v řece Ostravici. 

Pokud bychom chtěli využívat důlní vodu čerpanou z VJJ k vytápění za 

pomocí tepelných čerpadel, museli bychom použít tzv. variantu voda/voda 

(obrázek 7). Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze spodní vody, v tomto případě by 

bylo teplo odebíráno z důlní vody. Výhodou je velmi vysoký topný faktor. [11] 

 

Obrázek 7: Tepelné čerpadlo voda/voda [11] 
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3.2.1 Tepelná čerpadla 

Tepelná čerpadla neprodukují žádné tuhé, kapalné či plynné odpady, na 

rozdíl od spalovacích kotlů na tuhá paliva (uhlí, biomasa) nebo plynná paliva 

(zemní plyn, LPG), které se v České republice využívají nejčastěji.  

Princip tepelného čerpadla je stejný jako u chladničky, teplo které 

chladnička odebírá potravinám, předává do vzduchu svou zadní stranou, černou 

mřížkou. Trvale tak vytápí kuchyni. Tepelné čerpadlo ochlazuje venkovní vzduch, 

půdu v okolí domu nebo pod domem, podzemní vodu, z nichž lze získat teplo. 

Schéma tepelného čerpadla znázorňuje obrázek 8. 

V chladícím okruhu tepelného čerpadla cirkuluje pracovní médium - chladivo, 

které cyklicky mění své skupenství. Cirkulaci chladiva zajišťuje kompresor. Ve 

výparníku chladivo o nízkém tlaku odebere teplo z okolního prostředí využitím 

skupenského tepla při odpařování. Chladivo tak i při velmi nízkých teplotách 

přejde z kapalného do plynného stavu. Chladivo v plynném stavu je nasáto 

kompresorem a stlačeno. Při zvýšení tlaku stoupne také jeho teplota. Elektrická 

energie potřebná pro pohon kompresoru zvýší tepelný potenciál pracovního 

média. To pak při průtoku kondenzátorem předá využitelné teplo do topného 

systému, ochladí se a zkapalní. V expanzním ventilu se seškrtí na původní nižší 

tlak a celý cyklus se opakuje. [2] [3]  

 

Obrázek 8: Princip funkce tepelného čerpadla [11] 
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3.2.2 Výhody a nevýhody tepelných čerpadel 

Výhody 

� Dodá několikanásobně více energie, než spotřebuje 

� Snížení provozních nákladů na vytápění 

� Některé typy tepelných čerpadel lze použít jako klimatizaci 

� Ekologický provoz – neprodukuje žádné emise 

� Nižší požadavky na instalovaný příkon (stačí slabší přípojka) 

Nevýhody 

Snad jedinou nevýhodou, kterou mají tepelná čerpadla jsou vysoké 

pořizovací náklady, které činí  300 000 ,- a mohou se vyšplhat mnohem výš, záleží 

na velikosti vytápěného objektu, zvoleném typu tepelného čerpadla a jiných 

faktorech. Tato nevýhoda proto může mnoho lidí, kteří volí jak vytápět svůj dům 

nebo jiný objekt, odradit. [2] [3] 

3.2.3 Budoucnost tepelných čerpadel 

V roce 2003 se Česká republika zavázala maximálně využívat alternativní 

zdroje. Jednou z možností efektivního získávání energie z okolního prostředí jsou 

právě tepelná čerpadla. Jejich instalací můžeme zajistit celoroční vytápění objektů, 

klimatizaci objektů, ohřev teplé užitkové vody a vody v bazénech.  

V zahraničí jsou tepelná čerpadla s vrty využívána pro vytápění a klimatizaci 

rozsáhlých komplexů. Jsou také používána v průmyslu, a to jako součást různých 

technologií.  

Česká republika s počtem instalovaných čerpadel v porovnání s ostatními 

západoevropskými státy zaostává, ale roční nárůst, který se pohybuje kolem 30 % 

je stálý. Už dnes se předpokládá, že český trh s tepelnými čerpadly se bude 

pozitivně rozvíjet. Výrazný nárůst na trhu se teprve čeká. Konečný výsledek 

bude záviset i na podpůrných programech státu a vývoji nabídky. Dá se očekávat, 

že uživatelé se budou více přiklánět k tepelným čerpadlům ve chvíli, kdy se 

pořizovací náklady přiblíží k cenám konvenčního vytápění a budou stále růst ceny 

energií, jak je tomu doposud. [1] 
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4 Ekonomické zhodnocení 

Pro ekonomické zhodnocení a lepší představu úspory nákladů při instalaci a 

používání tepelného čerpadla, je nejlepší interpretovat vše na příkladu. 

4.1 Návrh instalace tepelného čerpadla 

Byl vybrán vhodný objekt v ulici Závodní 41/923 v Ostravě – Hrabůvce. 

Jedná se o bytový dům, který je vzdálen od areálu Diama a VJJ cca 1,2km. 

 

Obrázek 9:  Mapa lokality [18] 

Obrázek 10 ukazuje polohu domu v Závodní ulici vzhledem k areálu Diama 

o.z. Odra. Areál Diama je popsán, bytový dům je označen číslem 1. 
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Veškeré podklady o domě byly dodány Stavebně bytovým družstvem 

v Havířově, protože zde byli přívětivější při poskytování informací. Jelikož se jedná 

o dům stejného typu, veškeré následné výpočty budou odpovídat skutečnosti. 

4.2 Vybraný objekt 

Jak již bylo uvedeno, jedná se o panelový bytový dům. Objekt je tvořen 

třemi vchody, vždy o čtyřech nadzemních podlažích. První nadzemní podlaží 

je vyvýšeno nad okolní upravený terén o cca polovinu podlaží, součástí 

komunikačních prostor je vyrovnávací schodiště. Podzemní podlaží je tvořeno 

společnými skladovými a provozními prostorami a sklepními boxy pro jednotlivé 

byty. V nadzemních podlažích se nacházejí byty přístupné ze společných 

komunikačních prostor. Objekt není vybaven výtahem. Každý ze tří bloků je 

tvořen 12 byty, což znamená, že v celém objektu se nachází 36 bytů. 

Zastavěná plocha objektu tvoří 631,7 m2. Celková plocha objektu ve všech 

obytných patrech 1974,37m2.  

Obvodové stěny jsou z prefabrikovaných strukturobetonových panelů 

tloušťky 300mm. Vnitřní příčné stěny jsou z železobetonových panelů tloušťky 

200mm, podélná nosná stěna je tloušťky 500mm a je převážně tvořena nosnými 

pilíři a průvlakem. Vodorovné stropní konstrukce jsou z železobetonových panelů 

tloušťky 215mm. Schodiště je železobetonové prefabrikované. Ze strany hlavních 

vstupů jsou obývací pokoje bytů opatřeny balkóny. 

Obrázky objektu jsou uvedeny v přílohách 1-4. 

Objekt ještě momentálně není po komplexní opravě domu. Pro nejlepší 

výsledky vytápění tepelným čerpadlem, je nutno dům zateplit, abychom docílili co 

nejmenších tepelných ztrát. Komplexní oprava domu je nutná také proto, že již vše 

není plně vyhovující. Například stávající obvodové panely, nejsou vyhovující. Krytí 

některých styčných spár panelů obvodového pláště je narušeno. V suterénu jsou 

vnitřní stěny poškozeny mechanicky – poškozené rohy, drobné i větší praskliny 

v omítce. Rovněž ve společných komunikačních prostorech jsou v rozích a při 

styku stěny se stropem nebo podešťovou deskou patrné praskliny v omítce. 

Stěnové a stropní konstrukce bytů nad nevytápěnými vstupy nejsou dostatečné 

tepelně izolační a dochází k ochlazování příslušných bytů. 
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Protože komplexní opravy jsou postupně prováděny na všech domech, 

nebudeme náklady na komplexní opravu, které činí cca 10 mil. Kč., počítat do 

nákladů na pořízení a instalaci tepelného čerpadla. 

Komplexní opravou domu se rozumí: 

� zateplení obvodového pláště budovy, 

� zateplení stropu suterénu, 

� zateplení ploché střechy objektu, 

� sanace stěn, 

� výměna stávajících oken, 

� oprava podlah balkónů a zábradlí. 

Tepelná ztráta objektu, včetně suterénu, po zateplení bude 126 354 W1. 

Komplexní oprava objektu sníží tepelnou ztrátu objektu přibližně o 1/3. 

Při zateplování panelového domu, je možné snížit náklady pomocí dotací 

z EU (Phare) a ze státního rozpočtu (Panel). Pro panelové domy tohoto typu 

existují dva druhy dotací a je možno je kloubit. [16] 

„Dotace z programu Phare umožňuje majitelům panelových domů využít v 

rámci oprav jednorázovou dotaci až do výše 500.000 Kč, pokud opravy 

panelového domu povedou k energetickým úsporám.“ [10] 

Úroková dotace z programu Panel zajišťuje vlastníkům panelových domů 

snížení úrokové sazby o 2% pokud financují opravu z úvěru. Tuto dotaci z 

programu Panel mohou využít všichni vlastníci max. po dobu 15 let. Dotaci z 

programu Panel lze získat pouze jednou k danému úvěru a na týž druh oprav.“ 

[10] 

Objekt je v současné době vytápěn dálkovým teplem. 

4.3 Typ instalovaného  tepelného čerpadla 

V domě budou instalována tepelná čerpadla Greenline E17 (obrázek 11). 

Tepelné čerpadlo IVT Greenline je vybaveno japonskými kompresory Mitsubishi 

Electric, které značně snižují spotřebu elektrické energie tepelného čerpadla a 

jsou i tišší než konkurenční výrobky. Toto čerpadlo dokáže ohřívat topnou vodu až 

                                                 
1 Tepelná ztráta po zateplení byla zjištěna z jiného, již zatepleného domu stejného typu. 
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na 65ºC bez použití elektrokotle. To se příznivě projevuje při ohřevu teplé užitkové 

vody ve vestavěném zásobníku, ve kterém je díky tomu o 40% vyšší zásoba teplé 

vody než u běžných tepelných čerpadel. Tepelné čerpadlo přizpůsobuje samo svůj 

chod venkovní teplotě a provoz je díky tomu plně automatický. Topný faktor při 

teplotě 0°C / 35°C je 4,5. 

V domě bude dohromady instalováno 6 těchto čerpadel, vždy 2 čerpadla 

v každém vchodě. 

Vybavení tepelného čerpadla 

� Elektrický kotel s kaskádním spínáním o výkonu 5,6 - 9 - 15,7 kW, 

� trojcestný ventil pro ohřev teplé užitkové vody, 

� ekvitermní regulátor REGO 637 s řízením 2 topných okruhů, dotopového 

kotle, ohřevu teplé vody v zásobníku, diagnostikou poruch, ochranou proti 

legionele, časovým řízením, ovládáním signálem HDO a dalšími funkcemi, 

� komunikace v českém jazyce, 

� oběhová čerpadla WILO primárního i sekundárního okruhu, 

� pružné hadice pro tlumení chvění tepelného čerpadla, 

� tlumící kryt kompresoru, 

� ochranná anoda v zásobníku teplé vody. [11] 

 

Obrázek 10: Tepelné čerpadlo Greenline E17 [11] 

V každém vchodě bude nainstalován nerezový bojler ACV Jumbo 1000 

(840l). Celkem budou v objektu nainstalovány 3 tyto bojlery. 
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4.4 Náklady na instalaci 

Náklady na tepelná čerpadla a veškeré příslušenství můžeme vidět v tabulce 

3. Celková cena je určena pro jeden vchod. V případě tří vchodů v objektu, 

musíme tedy celkové náklady vynásobit 3x. Celkové náklady na celý dům jsou 

2 622 165 Kč. 

Tabulka 3: Náklady na instalaci tepelných čerpadel a příslušenství pro jeden vchod 

popis počet M.J. cena/M.J. cena 
TEPELNÉ ČERPADLO IVT E17 Plus S 
ELEKTROKOTLEM 3-6-9 KW 2 235 000 Kč 470 000 Kč 

NEREZOVÝ BOJLER ACV JUMBO 1000 (840l TUV) 1 105 000 Kč 105 000 Kč 

      575 000 Kč 

OBĚHOVÉ ČERPADLO TOPNÉHO SYSTÉMU  1 7 600 Kč 7 600 Kč 

EXPANZNÍ NÁDOBA NA TUV 1 2 500 Kč 2 500 Kč 

EXPANZNÍ NÁDOBA NA TOPENÍ 25L 1 3 600 Kč 3 600 Kč 

POJISTNÝ VENTIL 2 350 Kč 700 Kč 

KOLENA, PŘECHODY, T-KUSY, OSTATNÍ ARMATURY 1 16 000 Kč 16 000 Kč 
MĚDĚNÉ POTRUBÍ K ZAPOJENÍ TEPELNÉHO 
ČERPADLA 1 24 000 Kč 24 000 Kč 

IZOLACE POTRUBÍ-IZOLACE MIRELON, K-FLEX 1 4 000 Kč 4 000 Kč 

NEMRZNOUCÍ SMĚS 0 35 Kč 0 Kč 

OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL PRO TOPENÍ 1 7 800 Kč 7 800 Kč 

OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL PRO ELEKTRO 1 3 300 Kč 3 300 Kč 

      69 500 Kč 

MONTÁŽ TOPENÍ 1 38 000 Kč 38 000 Kč 

MONTÁŽ ELEKTRO 1 12 000 Kč 12 000 Kč 

ODVZDUŠNĚNÍ A PROPLÁCHNUTÍ KOLEKTORU 1 5 000 Kč 5 000 Kč 

REVIZE ELEKTRO 1 3 000 Kč 3 000 Kč 

      58 000 Kč 

MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA 1 15 000 Kč 15 000 Kč 

UVEDENÍ DO PROVOZU, TOPNÁ ZKOUŠKA 1 10 000 Kč 10 000 Kč 

DOKUMENTACE, ZAŠKOLENÍ, UVEDENÍ DO 
PROVOZU, DOPRAVA 

1 7 000 Kč 7 000 Kč 

      32 000 Kč 

 Celkem bez DPH   734 500 Kč 

 DPH 19%     139 555 Kč 

 Celkem s DPH   874 055 Kč 

Zdroj: [17] 

Také je nutné brát v úvahu to, že k domu musí být voda z VJJ nějakým 

způsobem dopravena. To bude zajištěno potrubím. Cena výkopových prací a 

potrubí se pohybuje okolo 1500,-/1m3.[17] Pokud je tedy vzdálenost domu od VJJ 
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1,2km, náklady na instalaci potrubí budou 1 800 000,-. Také je nutno uvažovat o 

čerpadle, které nám bude tímto potrubím vodu k domu z VJJ přivádět. Náklady na 

toto čerpadlo činí 200 000,-. 

Možnost efektivního využití důlní vody z VJJ bude fungovat pouze za 

předpokladu, že nám tato soustava potrubí bude vytápět více objektů najednou. 

V okolí vybraného objektu se nachází cca 8 obytných bytových domů stejného 

typu, tudíž je možnost vytápět celý komplex těchto domů. Rozpočítáme tedy 

náklady na instalaci potrubí a čerpadla instalovaného na VJJ mezi tyto objekty. 

Připočteme ovšem ještě dalších cca 200 m pro rozvod potrubí i do ostatních 

okolních domů, které by byly tímto zdrojem vytápěny, což činí dalších 300 000,- 

Tabulka 4: Náklady na dodávky důlní vody z VJJ 

instalace potrubí k vybranému domu 1200m (1500Kč/1m)        1 800 000 Kč  
instalace potrubí k okolním domům 200m (1500Kč/1m)           300 000 Kč  
čerpadlo na VJJ           200 000 Kč  
náklady celkem na instalaci dodávek vody        2 300 000 Kč  
náklady celkem na instalaci dodávek vody pro jeden dům           230 000 Kč  

Zdroj: [17] 

Celkové investiční náklady na instalaci tepelného čerpadla a dodávku 

důlní vody pro jeden dům činí  2 622 165 Kč + 230 000 Kč = 2 852 164 Kč. 

„Ministerstvo životního prostředí rozjelo projekt – Zelená úsporám, který je 

zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů 

energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i 

v novostavbách. Bohužel se dotace u bytových domů vztahuje pouze při přechodu 

ze zdrojů na tuhá, kapalná fosilní paliva a elektřinu na biomasu.“ [15] 

4.5 Ekonomické srovnání 

Jak již bylo uvedeno objekt je v současné době vytápěn dálkovým teplem. 

Průměrná  roční spotřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody za posledních 

pět let byla 984 GJ ročně. Vytápění dálkovým teplem je podstatně nákladnější 

než vytápění tepelným čerpadlem, což vyplývá z tabulky 5. V ní jsou vypočítány 

roční provozní náklady na oba druhy vytápění v průběhu následujících 20 let. Tato 

doba odpovídá přibližné životnosti tepelného čerpadla a jsou v ní započítány i 

nárůsty cen energií v průběhu let. U vytápění dálkovým teplem, odpovídaly 

v minulosti nárusty cen cca 7%[16], budeme s tímto nárůstem počítat i 

v budoucnosti. Ceny elektrické energie stoupají v průměru 10% ročně. [17] Inflace 
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se nám projeví v provozních nákladech na oba druhy vytápění. Pokud budeme 

počítat jejich rozdíl, ve výsledku se poměry cen díky inflaci nezmění. 

Tabulka 5: Provozní náklady a úspora ve 20 letech životnosti tepelného čerpadla 

 nárůst cen 7% nárůst cen 10%  
roky stávající vytápění-DT (A) nové vytápění-TČ (B) úspora (A-B) 

1 481 250 Kč 222 808 Kč 258 442 Kč 
2 514 938 Kč 245 089 Kč 269 849 Kč 
3 550 983 Kč 269 598 Kč 281 385 Kč 
4 589 552 Kč 296 557 Kč 292 994 Kč 
5 630 821 Kč 326 213 Kč 304 607 Kč 
6 674 978 Kč 358 835 Kč 316 144 Kč 
7 722 226 Kč 394 718 Kč 327 509 Kč 
8 772 782 Kč 434 190 Kč 338 593 Kč 
9 826 877 Kč 477 609 Kč 349 268 Kč 

10 884 758 Kč 525 370 Kč 359 389 Kč 
11 946 692 Kč 577 907 Kč 368 785 Kč 
12 1 012 960 Kč 635 697 Kč 377 263 Kč 
13 1 083 867 Kč 699 267 Kč 384 600 Kč 
14 1 159 738 Kč 769 194 Kč 390 544 Kč 
15 1 240 920 Kč 846 113 Kč 394 807 Kč 
16 1 327 784 Kč 930 724 Kč 397 060 Kč 
17 1 420 729 Kč 1 023 797 Kč 396 932 Kč 
18 1 520 180 Kč 1 126 176 Kč 394 003 Kč 
19 1 626 592 Kč 1 238 794 Kč 387 798 Kč 
20 1 740 454 Kč 1 362 673 Kč 377 780 Kč 

celkem   6 967 753 Kč 

Zdroj: [16] [17] 

4.6 Zhodnocení a doporučení 

Pro ekonomické zhodnocení projektu byly vybrány tři metody výpočtu. 

4.6.1 Metoda doby splácení 

Dobou splacení (dobou návratnosti nebo úhrady) rozumíme období, za které 

tok příjmů (cash flow) přinese hodnotu rovnající se původním nákladům na 

investici. Doba splácení by měla být kratší než je doba životnosti investice. 

Tuto dobu lze zjistit dvojím způsobem, a to v závislosti na tom, zda jsou  

očekávané výnosy,  v každém roce stejné nebo jiné. 

V prvním případě se určí doba splácení podle vzorce: 

   
flowcash  roční

investici nanáklady 
=DS  [roky]   (1) 
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V případě rozdílných hodnot výnosů v jednotlivých letech provozu se doba 

splácení zjistí postupným načítáním ročních částek cash flow, až se kumulovaná 

hodnota cash flow bude rovnat investičním nákladům. 

Čím je kratší doba splacení, tím je investice výhodnější. [4] 

Při vytápění tepelným čerpadlem nelze pro účel tohoto výpočtu použít 

hodnoty CF, ale úspory, které jsou rozdílem obou druhů vytápění. Místo CF 

dosadíme do rovnice tuto úsporu. Jak již vyplývá z tabulky 6, jedná se o druhý 

způsob výpočtu DS, kdy úspora není ve všech letech stejná, tudíž dobu splacení 

zjistíme postupným načítáním těchto hodnot. 

Celkové investiční náklady jsou 2 852 164 Kč. 

Tabulka 6: Výpočet doby splácení 

rok úspora kumulovaná úspora 
1 258 442 Kč 258 442 Kč 
2 269 849 Kč 528 291 Kč 
3 281 385 Kč 809 676 Kč 
4 292 994 Kč 1 102 670 Kč 
5 304 607 Kč 1 407 277 Kč 
6 316 144 Kč 1 723 421 Kč 
7 327 509 Kč 2 050 930 Kč 
8 338 593 Kč 2 389 523 Kč 

9 349 268 Kč 2 738 791 Kč 

10 359 389 Kč 3 098 180 Kč 
11 368 785 Kč 3 466 965 Kč 
12 377 263 Kč 3 844 228 Kč 
13 384 600 Kč 4 228 828 Kč 
14 390 544 Kč 4 619 372 Kč 
15 394 807 Kč 5 014 179 Kč 
16 397 060 Kč 5 411 239 Kč 
17 396 932 Kč 5 808 171 Kč 
18 394 003 Kč 6 202 174 Kč 
19 387 798 Kč 6 589 972 Kč 
20 377 780 Kč 6 967 753 Kč 

 Zdroj: vlastní 

Kč

KčKč
DS

359389

27387912852164
9

−
+= = 9 + 0,3 = 9,3 roku. 

Doba spácení vychází 9,3 let, což je méně než polovina doby životnosti 

tepelného čerpadla. 

4.6.2 Metoda čisté současné hodnoty 

Čistá současná hodnota (Net Present Value) představuje rozdíl mezi 
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současnou hodnotou očekávaných příjmů (cash flow) a náklady na investici.  

  ∑
=

−
+

=−=
n

t
t

t IN
k

CF
INSHCFČSH

1 )1(
     (2) 

kde:   

ČSH  čistá současná hodnota investice, 

SHCF  současná hodnota cash flow (výnosů z investice), 

CF   očekávaná hodnota cash flow v období t, 

IN   náklady na investici, 

k   kapitálové náklady na investici (tržní úroková míra), 

t   období 1 až n, 

n   doba životnosti investice. 

 

Je-li:  ČSH  > 0, pak investici lze přijmout. 

ČSH = 0, pak bylo docíleno právě požadované výnosnosti 

(požadovaného zúročení) investovaných peněz, investici lze 

přijmout, 

ČSH < 0, pak investici musíme odmítnout. [4] 

Celkové investiční náklady známe, ty činí 2 852 164 Kč. Doba životnosti 

tepelného čerpadla je 20 let. Místo CF opět dosadíme jednotlivé úspory v letech. 

Tržní úrokovou míru bereme 3%, což odpovídá přibližné tržní úrokové míře 

v bankách v souvislosti s termínovanými vklady. SHCF je vypočítána v příloze č 5. 

Kč
Kč

INSHCFČSH
t
∑
=

−
+

=−=
20

1
20

2852164
)03,01(

6967753
 

ČSH = SHCF – IN = 3 858 114 Kč – 2 852 164 Kč = 1 005 950 Kč 

ČSH vyšla 1 005 950 Kč což je částka větší než 0, z toho vyplývá, že ivestici lze 

přijmout. 

4.6.3 Metoda vnitřního výnosového procenta 

Metoda vnitřního výnosového procenta (IRR – Internal Rate of Return) je 

také založena na koncepci současné hodnoty Cash flow. Jde o nalezení takové 

úrokové míry, při které se současná hodnota očekávaných výnosů z investice 

rovná současné hodnotě výdajů na investici, což lze zapsat: 
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IN

k

CF

INSHCF
n

t
t

t =
+

=

∑
=1 )1(

     (3) 

také jako: 

    0=− INSHCF .     (4) 

Hodnota vnitřního výnosového procenta se stanovuje interaktivně, odhadem. 

Je-li vnitřní výnosové procento větší než diskontní míra, je projekt přijatelný. 

[4] 

Kč
Kč

INSHCF

t

2852164
)04548,01(

696775320

1
20
=

+

=

∑
=

 

2 862 978 Kč = 2 852 164Kč 

Vnitřní výnosové procento je 4,5%, což je větší číslo než tržní úroková míra, 

která činí cca 3%, projekt je proto přijatelný. 

4.6.4 Doporučení 

Doba splácení, metoda současné hodnoty i metoda vnitřního výnosového 

procenta nám vyšly přijatelně.  Proto by stavebně bytové družstvo tuto investici 

mohlo realizovat, záleží ale ovšem také na finančních prostředcích družstva a na 

rozhodnutí nájemníků, kteří by s touto investicí museli souhlasit. 
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo charakterizovat možnosti využití důlních vod 

z Vodní jámy Jeremenko. Práce byla především zaměřena na ekonomické 

zhodnocení investic v případě využití důlních vod k vytápění objektů pomocí 

tepelných čerpadel. 

První kapitola byla zaměřena na charakteristiku Vodní jámy Jeremenko, do 

které patří historie, současnost, charakteristika a funkce odštěpného závodu Odra 

(Diamo). 

Druhá kapitola – možnosti využití důlních vod z VJJ zahrnuje část možného 

využití vody k lázeňským účelům a také k vytápění objektů pomocí tepelných 

čerpadel a ohřevu teplé užitkové vody. 

V kapitole třetí byly charakterizovány 2 základní možnosti využití důlních vod. 

Důlní voda čerpaná z VJJ má podobné složení jako voda jodobromová (solanka), 

která je silně mineralizovaná a používaná v lázeňství. V minulosti již proběhly 

návrhy, jak tuto důlní vodu využít, například tvorbou rúzných komplexů s bazény a 

lázněmi, bohužel tyto nápady zatím zůstavají nerealizovatelné, jelikož se nenašel 

vhodný sponzor. 

Jako druhou možnost lze uvést využití důlních vod k vytápění pomocí 

tepelných čerpadel. Obnovitelné zdroje jsou v posledních letech, kdy je kladen 

stále větší důraz na ekologii, žádanější a tepelné čerpadlo představuje jeden 

z nich. Proto je zajímavým řešením vytápění objektů, pomocí tepelných čerpadel 

důlní vodou z VJJ, v blízkosti areálu Diama o.z. Odra. Tento způsob není výhodný 

jen z ekologického hlediska, ale také z hlediska ekonomického, čehož je důkazem 

čtvrtá  kapitola, která pojednává o ekonomickém zhodnocení. 

V této kapitole bylo navrhnuto nainstalování tepelného čerpadla na vybraný 

objekt. Bylo provedeno finanční srovnání s vytápěním současným způsobem a 

následně bylo provedeno ekonomické zhodnocení. 

Byly použity tři různé metody hodnocení  budoucí efektivnosti investice. 

Metoda doby splacení neboli návratnosti investic, vychází 9,3 let. 

Vzhledem k předpokládané životnosti tepelného čerpadla, která činí 20 let, se nám 

náklady na tepelné čerpadlo vrátí již  během první poloviny životnosti investice. 
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Metoda čisté současné hodnoty vyšla v tomto případě 1 005 950 Kč, což 

je větší než 0, z čehož vyplývá, že investici je možno přijmout. 

Poslední metodou byla metoda vnitřního výnosového procenta. Hledané  

výnosové procento je vyšší než použitá tržní úroková míra, která byla zvolena 3%, 

což přibližně odpovídá výši úroku v bance v souvislosti s termínovanými vklady. 

Vnitřní výnosové procento vyšlo 4,5%.  Z toho vyplývá, že je projekt přijatelný.  

Všechny počítané metody vyšly přijatelně. Stavebně bytové družstvo by  

tuto investici mohlo realizovat, záleží ale ovšem také na finančních prostředcích 

družstva a na rozhodnutí nájemníků, kteří by s touto investicí museli souhlasit. 

Důlní voda je zajímavý artikl, který Ostrava má, proto by bylo vhodné využít ji 

k vytápění a ohřevu vody nejen u zvoleného objektu, ale i širšího okolí areálu 

Jeremenko. 
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Příloha 5  Současná hodnota Cash flow 

( )
∑
= +

=
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

=

n

t
t

t

k

CF

k

CF

k

CF

k

CF

k

CF

k

CF

k

CF

k

CF

k

CF

k

CF

k

CF

k

CF

k

CF

k

CF

k

CF

k

CF

k

CF

k

CF

k

CF

k

CF

k

CF
SHCF

1
20

20
19

19
18

18
17

17

16
16

15
15

14
14

13
13

12
12

11
11

10
10

9
9

8
8

7
7

6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

1)1()1()1()1(

)1()1()1()1()1()1()1()1(

)1()1()1()1()1()1()1()1(

( )
Kč

SHCF

t

2852164
03,01

6967753

)03,01(

377780

)03,01(

387798

)03,01(

394033

)03,01(

396932

)03,01(

397060

)03,01(

394807

)03,01(

390544

)03,01(

384600

)03,01(

377263

)03,01(

368785

)03,01(

359389

)03,01(

349268

)03,01(

338593

)03,01(

327509

)03,01(

316144

)03,01(

304607

)03,01(

292994

)03,01(

281385

)03,01(

269849

)03,01(

258442

20

1
2020

191817161514

13121110987

654321

=
+

=
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

=

∑
=



Bc. Marcela Gořalková: Efektivnost využití důlních vod z VJJ 

2009  - 1 - 

 


