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Anotace  

         Bakalá�ská práce se zabývá problematikou procesu útlumu t�žby uhlí na dole Dukla 

v OKD, a.s., poukazuje na základní p�í�iny útlumu t�žební �innosti na OKD, a. s.   

             
          Zabývá se historií dolu Dukla, popisem dobývacího prostoru a uvádí vlastnická 

práva a celkový objem vyt�žených nerost� na závod� Dukla.  

          Dále uvádí vlastní postup procesu útlumu t�žby po jednotlivých etapách a pr�b�h 

likvidace hlavních d�lních d�l hlubinného dolu a zaobírá se názorem, že jediným trvale 

bezpe�ným zp�sobem likvidace je zasypání jam v celé jejich výšce zpevn�ným zásypovým 

materiálem,  s poukázáním, že realizace útlumu vyžaduje zna�ných finan�ních náklad�.    

Klí�ová slova: d�l, útlum t�žby uhlí, restrukturalizace, likvidace, zásyp jámy.  

Summary 

The bachelor thesis concerns the issue of the process of the decline in coal mining 

at the Dukla Mine in OKD, a.s., and it points out the basic causes of the decline in coal 

mining activity in OKD, a.s.  

             
The thesis deals with the history of the Dukla Mine, describes the mining space and 

states the ownership rights and the overall volume of minerals extracted at the Dukla Mine.  

Furthermore, the thesis describes the course of the coal mining decline process in 

individual phases and the course of the removal of main mining works of the underground 

mine and presents the opinion that the only sustainable and safe removal method is to fill 

the whole shaft with reinforced filling material and points out the fact that the 

implementation of the decline requires considerable financial expenses.  

Key words: mine, decline in coal mining, restructuring, removal, shaft filling. 
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Úvod 

       V ostravsko karvinském revíru se �erné uhlí dobývá více než 200 let [8]. Uhelné 

hornictví má v ostravsko – karvinském revíru dlouholetou tradici a za�átky t�žby �erného 

uhlí se zde  datuji již od roku 1782. 

       Nejvyšší t�žby v celé historii ostravsko – karvinského revíru bylo docíleno v roce 

1980 a to ve výši 24,7 mil. tun. Po desítkách let postupného r�stu t�žební kapacity došlo 

koncem osmdesátých let v souvislosti se zm�nou politického systému a následnou 

transformací  t�žkého pr�myslu k prudkému poklesu poptávky  po �erném uhlí.  Docházelo  

k nár�stu náklad� na jednotku produkce a to tak, že n�které doly se stávaly  vysoce 

nerentabilní a byly proto za�azovány do útlumového programu.  

       Útlum v ostravské díl�í pánvi byl zahájen v roce 1991, v pet�valdské díl�í pánvi v roce 

1995, na závod� Paskov 1.1.1998. Dále bylo rozhodnuto o likvidaci neefektivních lokalit 

v karvinské �ásti revíru. Každý útlum podzemní �ásti dolu kon�í likvidaci jam nebo štol.  

       Likvidaci jam je t�eba v�novat náležitou pozornost, pon�vadž nekvalifikovaný postup 

t�chto stavebních prací m�že zp�sobit nejen zna�né materiální ztráty, ale také možné ztráty 

na lidských životech, a to v dob� i �asov� zna�n� vzdálené od vlastní likvidace jámy [3].  

        Z t�chto d�vod� �eský bá�ský ú�ad vydal Vyhlášku �. 52/1997 Sb. s ú�innosti od 

1.5.1997, kterou se stanoví požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a 

bezpe�nosti provozu p�i likvidaci hlavních d�lních d�l. Do doby platnosti byla každá 

likvidace jam provád�na v souladu s platnými bá�skými p�edpisy a projednávána s OBÚ 

v Ostrav� jako každá jiná hornická �innost.  

       Tato oblast m� velice zaujala a ve své práci jsem se snažil p�edložit vlastní názor na 

vlastní zásyp jam  na OKD, a. s. K dispozici jsem m�l odbornou literaturu, Technický 

projekt likvidace a sociální program [1]. Krom� toho jsem dále �erpal z odborn�

zam��ených �asopis� a výro�ních zpráv OKD, a. s., která je vlastníkem dol�.  

        Výsledky mé práce hodnotí reálnost aplikace Technického projektu likvidace na 

praktické užití p�i likvidaci dol� a nazna�ují  proces útlumu v karvinské díl�í pánvi. 
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1.    Charakteristika dolu Dukla  

1.1  Historie závodu Dukla  

       Historie dolu Dukla se datuje od roku 1905 [1], kdy spole�nost Brat�í Guttmannové 

získala  koncesi  pro  dobývání  kamenného  uhlí  v  Dolní  a  Prost�ední  Suché a 

prost�ednictvím Kamenouhelných závod� Orlová – Lazy zahájila jeho výstavbu (obr. 1).   

      V roce 1865 Brat�í Guttmannové, Max (obr. 3) a David (archivn� není doložen), 

zahájili obchodní spolupráci s n�kdejším konkurentem, baronem Anselmem Rothschildem, 

který pat�il k nevýznamn�jším evropským pr�myslník�m. Ve stejném roce navíc koupili 

uhelné doly nedaleko hornoslezské Vratislavi a o dva roky pozd�ji pronajali od 

olomouckého arcibiskupa další šachty v okolí Orlové.  V dobách nejv�tšího rozmachu 

t�žby uhlí zam�stnávali Guttmannové p�es sedm tisíc horník�.  

 Obrázek  1  Zahajovací práce na hloubení jámy Suchá 
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         Obrázek 2   Kaiser Franz Josepht Schacht 1907  

                         Obrázek  3  Max Guttmann             Obrázek  4   Císa� František Josef 

     Na obr. �. 2 je znázorn�n d�l Kaiser Franz Josepht Schacht, který byl postaven v roce 

1907 jako jednoduchý, s jednou vtažnou a jednou v�trní jámou [6] a byl pojmenován po 

rakouském císa�i František Josef (obr. 4).  
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     Hloubení v�trní jámy �. 1 o pr�m�ru 5,25 m bylo ztíženo tekoucími písky, plyny a 

p�ítoky vod. Úrovn� 1. patra -50 m (hloubka 330 m) bylo dosaženo 6. 8. 1909, druhého 

patra 14. 5. 1910 v úrovni -90, (hloubka 370 m) a 3. patra -150 m 17. 1. 1911. Úsek po 4. 

patro - 200 m byl vyhlouben až po dlouhém p�erušení v únoru 1913. 

     Hloubení t�žní jámy �. 1 (dnes v�trní jáma �. 3) bylo zahájeno 17. 2. 1908 a úrovn� 4. 

patra -200 m bylo dosaženo v b�eznu 1912, ale v�trní spojení mezi ob�ma jámami na 4. 

pat�e bylo dosaženo až v únoru 1913 po dohloubení v�trní jámy 1. 

     Soub�žn� s hloubením obou jam byly stav�ny povrchové objekty (provozní budovy, 

sociální za�ízení, d�lnická a ú�ednická kolonie a vlakové nádraží v Prost�ední Suché). 

Výstavba byla ukon�ena v roce 1915. 

     Období let 1907 - 1913 - hloubení jam - bylo pln� využito k ražbám otvírkových 

patrových p�ekop� a následn� k ražbám d�l ve sloji. V roce 1911 bylo vyt�ženo prvních   

20 000 tun uhlí z p�íprav. 

     První t�žba z porubu se datuje v r. 1912 ve výši 79 000 tun celkem. V roce 1913 je to 

již dvojnásobek, v roce 1915 - 185 000 tun, v dalších letech se stoupající tendencí. V roce 

1917 to bylo již 267 000 tun. 

Od roku 1918, po porážce Rakousko – Uherska, byl d�l p�ejmenován na D�l Suchá a tak 

tomu bylo až do roku 1949. 

     Od roku 1939 se t�žba zvyšuje na tém�� 600 000 tun a maximální t�žby vále�ných let 

bylo dosaženo v roce 1943 - 1 016 000 tun.  

D�l Suchá byl k 8.10.1949 na po�est krvavé  bitvy s ú�astí �echoslovák� v nedávno 

skon�ené válce p�ejmenován na D�l Dukla. 

     Ve druhé polovin� padesátých let dochází k rozsáhlé rekonstrukci dolu, která mu 

p�edur�ila dnešní podobu. Z Dolu Dukla se stal postupn� moderní d�l. Komplexní 

rekonstrukce v tomto období, schválená vládou 24. 8. 1954, si vyžádala investi�ní náklad 

331 mil. K� a byla významnou investicí, která dovolila již v roce 1970 zdvojnásobit t�žbu 

v porovnání s rokem 1954. V letech 1971 - 1977 dosahuje D�l Dukla svého maxima, a sice 

ro�ní t�žby p�es 2 miliony tun uhlí. Rekonstrukce dolu, realizována v období let 1956 – 

1965, zahrnovala i zavedení skipového t�žení do t�žní jámy 2 (1965). 
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     D�lní pole Dolu Dukla obsahovalo 16 dobyvatelných slojí karvinského souvrství a 

následn� byly ov��eny i nízké ostravské sloje porubské. Z karvinských 16 slojí 0 - XII a 

XVI - XVIII byly sloje 0 - XII s dob�e koksovatelným uhlím a sloje XVI - XVIII s uhlím 

energetickým. První dobývanou slojí byla sloj III, která byla v blízkosti jam nejsnáze 

dosažitelná. V období 1958 - 1961 prob�hlo hloubení nové úvodní jámy �. 2 o pr�m�ru 7,5 

m do hloubky 987 m na kótu -707 m a op�t se zna�nými problémy spojenými s 

procházením vrstvou tekutých písk�, jejichž únik do prostoru hloubení byl tak velký, že 

ješt� v 80. letech se objevovaly p�ed správní budovou zna�né kaverny. 

     P�vodní t�žní jáma �. 1 byla od uvedení do provozu nové jámy �. 2 v roce 1962 

rekonstruována na v�trní jámu �. 3 a do nové t�žní jámy �. 2 byla sm��ována t�žba, a to až 

do ukon�ení výstavby betonové v�že v. j. �. 3 s t�žním strojem ve v�ži [6]. 

     T�žba uhlí skipovými klecemi byla v nové úvodní jám� �. 2 provozována až do roku 

1983, celkem tedy 20 let. 

     Až do roku 1960 p�edstavovala centrální budovu podniku budova lampovny, ve které 

bylo umíst�no dnes už neuv��itelné množství útvar� (všichni vedoucí úsek�, dispe�ink, 

ekonomie, ú�tárna, známkovna, lampovna, veškeré koupelny a další). Nová správní 

budova a nové hornické koupelny byly dány do užívání na sklonku roku 1959. 

     V�trní jáma �. 2 vyhloubená v roce 1921 umíst�ná v jihovýchodním okraji DP na 

hranici Dol� Dukla a Gottwald (František) byla ve funkci do roku 1965. V jámové budov�

byly instalovány dva hlavní d�lní ventilátory a byt strojníka. Jáma byla hluboká 333 m s 

ukon�ením na 1. pat�e - 50 m a nebyla vybavena t�žním za�ízením, m�la pouze lezní 

odd�lení. Zlikvidována byla v roce 1968. 

     Dominantu závodu Dukla tvo�í 56 m vysoká ocelová t�žní v�ž jámy �. 2 (obr. 5) a 

skoro 95 m vysoká betonová v�ž v�trní jámy �. 3 (obr. 6). V roce 1961 v rámci 

rekonstrukce byla dána do provozu nová t�ídírna a úpravna uhlí na principu t�žké kapaliny 

a zárove� bylo p�istoupeno k likvidaci dosavadní vodní saze�kové úpravny. 
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Obrázek  5  Ocelová t�žní v�ž jámy �. 2              Obrázek  6  Betonová v�ž v�trní jámy �. 3 

     Základní otvírka ražbou p�ekop� jednotlivých pater probíhala až do povále�ných let. 

Otvírka 5. patra -300 m (spodní sušské sloje) byla zahájena v 60. letech. Provoz 5. patra 

probíhal v letech 1973 - 1982. Otvírka 6. patra na kót� -450 m byla ukon�ena v r. 1984 a 

zp�ístupnila zásoby sedlových slojí a �áste�n� zásoby ostravských slojí, jejichž otvírka byla 

zahájena v roce 1983. Provoz na 6. pat�e byl zahájen v dubnu 1982. Základní otvírka 8. 

patra byla zahájena v r. 1984 prohlubováním jam �. 2 a 3 s v�trním propojením jam na 8. p. 

-670 m. v roce 1985. Prakticky byla ukon�ena v roce 1995 vyražením p�ekop� 8. patra a 

prohloubením t�etí jámy – výdušné jámy �. 1 (1986 – 1987). Ú�elem otvírky 8. patra bylo 

zp�ístupnit ostravské sloje, dokon�it otvírku 8. patra vyhloubením centrálního zásobníku a 

následn� p�eložit skip. Odt�žení ostravských slojí 4. a 5. pole p�es 8. patro na 6. patro bylo 

v provozu od 9. 12. 1998. V roce 1989 došlo ke zparaleln�ní dvou výdušných jam �. 1 a 3 s 

uvedením do provozu nových kapacitních hlavních ventilátor� o výkonu 416 m3, sec . -l a 

depresi 4 000 Pa s ob�žnými koly o pr�m�ru 4 000 mm. 

     V období 1984 - 1988 byla vyhloubena nová v�trní šachtice o pr�m�ru 7,5 m do 

hloubky 60 m a byly vyraženy dva v�trní kanály do výdušných jam �. 1 a 3. 

     V roce 1980 bylo ukon�eno dobývání volných zásob sušských slojí a dále byly 

dobývány tyto sloje vázané v ochranných pilí�ích p�ekop� 2. p. (-91m) a 3. p. (-150 m) až 

do roku 1988. 

     P�echod dobývání do sedlových slojí byl zahájen koncem 60. let. V t�chto vrstvách byly 

dobyvatelné jen t�i sloje ("chudý dukelský vývoj"). 

     Dobývání ostravských slojí bylo zahájeno v roce 1983.  
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     V oblasti p�íprav se práce v p�ípravách p�i ražení d�lních d�l vyzna�ovaly vždy 

fyzickou námahou. Rozpojování uhlí a horniny bylo provád�no výhradn� trhací prací a 

n�kdy i ru�n�, nakládání ru�ní na žlaby, odt�žení pak bylo p�evážn� žlaby do voz�. Pozd�ji 

byly v padesátých létech nasazovány lopatové naklada�e typu PLM5 [1]. Škrabákové 

naklada�e byly zavád�ny od roku 1961. První ražby s razicími kombajny typu PK3 za�aly 

v roce 1962. V záv�ru šedesátých let a za�átkem sedmdesátých let byly nasazovány razicí 

kombajny F6H, PK7, v polovin� sedmdesátých let razicí kombajny 4 PP2, které jsou 

používány v p�ípad� p�íznivých pr�vodních hornin dosud. Na závod� Dukla s ohledem na 

ražby v ostravských slojích s p�ibírkou pr�vodních hornin bylo také využíváno trhací práce 

a klasické technologie – škrabák, vrtný stroj VVH1 a naklada�, p�ípadn� komplexy. 

     P�ípravné práce byly realizovány v profilech 0-12 až 0-16. Oblouková výztuž byla 

používána o hmotnostním stupni K24 a TH29. Hustota budování d�lních d�l byla 

realizována s rozte�í 0,5 a 0,8 m. D�lní díla byla v�trána separátn�, p�evážn� foukacím 

zp�sobem i s místní klimatizací. 

     Zajiš�ování porub� se provád�lo v prvním období po roce 1945 ješt� kompletní 

d�ev�nou výztuží, pozd�ji se za�aly používat železné stojky typu Gerlach nebo Schwarz (v 

�SR upravené jako „Dubnica“). K rozpojování uhlí se používaly krom� sbíje�ek brázdicí 

stroje typu Eickhoff, Jeffrey apod. Odt�žení bylo �ešeno pomocí nát�asných žlab�, jejich 

p�ekládání se provád�lo rozebíráním žlabových souprav. Veškeré za�ízení bylo na 

vzduchový pohon. 

     Postupná elektrifikace se stala rozhodujícím �initelem pro pokrok v mechanizaci. 

V roce 1955 byly zavedeny první kombajny „Donbas“. Od roku 1955 byly rovn�ž 

zavád�ny do porub� brázdi�ky SE III a od roku 1958 šrama�ky B 70 E a kombajn 

Anderton. Dále to byly nízkopokosové kombajny a do nízkých slojí pluhy PL 7, 8, 81, 82 a 

SRH 2. Soub�žn� s tím byly nasazovány individuální hydraulické stojky. První posuvné 

výztuže byly nasazeny v roce 1966. 

     Od roku 1964 byla t�žba pln� zajiš�ována stále výkonn�jšími kombajny, dnes nap�. 

�ady KGS, KWB. 
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     Na závod� Dukla probíhal vývoj technologií dobývání stejn� intenzivn�, jako na 

ostatních dolech OKR, ale s ohledem na dobývání poslední sedlové sloje XVIII 

s postupným poklesem mocností z�stala �ada mechanizovaných výztuží na PIOM� 22/45, 

Fazos 17/37 a v nízkých slojích Hemscheidt, ale i IHV [6]. 

     Samostatnou kapitolou bylo ve �ty�icátých a padesátých letech strojní za�ízení pro 

foukanou základku a dopravu t�živa. Využívaly se �etné typy zaklada��: Torkretautomat, 

Brieden KZS, Baien 150, ZP-150, ZP 200, ZP 300, ZP 240. 

     Zakládání bylo provozováno až do roku 1981, kdy bylo v širokém m��ítku p�istoupeno 

k dobývání mocných slojí v jedné samostatné lávce na plnou mocnost sloje. 

     V pr�b�hu padesátých let se v rubáních postupn� p�ešlo z odt�žení žlaby �i spodními 

pásy na odt�žení h�eblovými dopravníky. Z p�vodn� lehkých h�eblových dopravník� se 

p�ešlo na t�žké, umož�ující bez�et�zový pojezd dobývacích kombajn�. 

     Na závod� Dukla je úsp�šn� realizována t�žba pluhy PL 82, PL 630, S4K, SRH 2 

a GH9/38. Základní dobývací metodou je sm�rné st�nování z pole. 

     P�ehled vlastník� závodu Dukla, po�ínaje prvotními záznamy až do sou�asnosti, je 

prezentován v �asové chronologii vlastnických práv p�edm�tného dobývacího prostoru.  

Historie názv� bývalých vlastník� je schematicky znázorn�na v následujícím p�ehledu [2]. 

Období Popis vlastnických práv 

1905 Spole�nost brat�í Guttmann�

28. 10. 1945 Zestátn�ní d�lních podnik� v OKR 

1946 Za�len�ní d�lních závod� do vzniklého národního podniku Ostravsko – 

karvinské kamenouhelné doly, (z�izovatel a nad�ízený orgán – 

�eskoslovenské doly, n. p.). 

1950 Zm�na názvu na Ostravsko – karvinské doly, národní podnik. 

1951 Ke dni 31.12.1951 byl zrušen OKD, n.p. bez likvidace a z�ízen Kombinát 
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Období Popis vlastnických práv 

ostravsko – karvinských dol� s funkcí hlavní správy. K témuž dni byly 

z�ízeny 4 obvodní �editelství (od r. 1956 trusty) Z d�lních závod� byly 

vytvo�eny samostatné d�lní národní podniky (vznik nového nad�ízeného 

orgánu – „Ministerstvo paliv a energetiky“). 

1. 1. 1956 Zm�na názvu „obvodních �editelství“ v rámci OKD, n.p. na tzv. „trusty“. 

1. 1. 1957 Zrušení trust�, všechny podniky byly p�ímo �ízeny kombinátem OKD bez 

samostatné právní subjektivity.  

1. 4. 1958 Zrušení Kombinátu OKD bez likvidace a vytvo�ení Sdružení OKD 

s p�ímým �ízením d�lních národních podnik�. 

1. 7. 1965 Vytvo�ení oborového �editelství s názvem „Ostravsko – karvinské doly, 

oborové �editelství“ �ídící trust podnik�. 

1. 1. 1977 Vznik státní hospodá�ské organizace „Ostravsko – karvinské doly, 

koncern“ s organiza�ním �len�ním na koncernové podniky a koncernové 

ú�elové organizace. 

1. 1. 1989 Z�ízení státního podniku „Ostravsko – karvinské doly, státní podnik 

Ostrava“. Z d�lních podnik� a povrchových organizací se stávají tzv. 

„odšt�pné závody“. 

1. 1. 1991 Zrušení státního podniku OKD bez likvidace a vytvo�ení akciové 

spole�nosti OKD, a.s. Ostrava s �len�ním na VOJ (výrobn� organiza�ní 

jednotka).  

1. 1. 1994 P�ejmenování VOJ v rámci OKD, a.s. na o. z. (odšt�pné závody). 

15. 1. 2002 P�ejmenování na OKD, a.s. �len koncernu KARBON INVEST, a.s., 

OKD, a.s. (s �len�ním na odšt�pné závody). 

1. 1. 2003 P�ejmenování na OKD, a.s. �len koncernu KARBON INVEST, a. s., 

OKD, a.s. (s �len�ním na vnit�ní organiza�ní složky nezapsané 

v obchodním rejst�íku) 

22. 8. 2005 OKD, a.s. (s �len�ním na vnit�ní organiza�ní složky nezapsané 

v obchodním rejst�íku) 



10

Celkový objem vyt�žených nerost� na závod� Dukla  

T�ŽBA A PO�ET D�LNÍK� V JEDNOTLIVÝCH LETECH 

rok t�žba (tuny) d�lníci  rok t�žba (tuny) d�lníci 

            

1905 

Z
ah

áj
en

a 

vý
st

av
ba

 d
ol

u 

  1956 1 028 080 2158 

1906   1957 1 036 707 2185 

1907   1958 1 048 214 2250 

1908 168 1959 1 133 355 2372 

1909 190 1960 1 327 429 2562 

1910 786 1961 1 201 272 2644 

1911 20 000 253 1962 1 451 967 3051 

1912 79 000 354 1963 1 623 456 3106 

1913 146 000 483 1964 1 645 577 3096 

1914 176 000 526 1965 1 702 130 3067 

1915 185 000 497 1966 1 680 810 2850 

1916 244 000 541 1967 1 719 720 2733 

1917 267 000 709 1968 1 772 440 2638 

1918 275 000 788 1969 1 890 100 2589 

1919 229 000 1024 1970 1 942 000 2555 

1920 269 000 1064 1971 2 041 000 2482 

1921 293 000 1911 1972 2 010 000 2423 

1922 255 000 1224 1973 2 020 000 2407 

1923 350 000 1289 1974 1 966 600 2403 

1924 470 000 1389 1975 1 982 988 2388 

1925 410 000 1260 1976 2 034 729 2386 

1926 443 000 1201 1977 2 001 491 2378 

1927 430 300 1204 1978 1 926 000 2411 

1928 426 400 1095 1979 1 881 454 2391 
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T�ŽBA A PO�ET D�LNÍK� V JEDNOTLIVÝCH LETECH 

rok t�žba (tuny) d�lníci   rok t�žba (tuny) d�lníci 

1929 437 500 1081 1980 1 866 765 2384 

1930 368 900 1069 1981 1 863 027 2414 

1931 342 700 1072 1982 1 863 750 2486 

1932 318 600 1094 1983 1 881 200 2526 

1933 309 700 1056 1984 1 902 160 2600 

1934 288 800 956 1985 2 017 560 2706 

1935 302 800 934 1986 2 014 345 2764 

1936 332 700 924 1987 1 934 650 2881 

1937 533 900 927 1988 1 945 840 2930 

1938 399 900 934 1989 1 953 970 2946 

1939 380 000 955 1990 1 769 250 2860 

1940 420 000 962 1991 1 670 000 2584 

1941 670 000 1040 1992 1 567 050 2650 

1942 815 000 1230 1993 1 457 780 2458 

1943 1 016 000 1484 1994 1 257 500 2308 

1944 1 020 000 1758 1995 1 335 750 1716 

1945 850 000 1969 1996 1 211 300 1638 

1946 547 800 2040 1997 1 383 660 1582 

1947 654 500 2029 1998 1 236 000 1563 

1948 691 200 2076 1999 1 280 400 1662 

1949 791 200 2205 2000 1 144 600 1493 

1950 859 700 2069 2001 1 109 300 1566 

1951 827 400 2066 2002 862 200 1507 

1952 888 200 2014 2003 640 979 1380 

1953 941 310 2337 2004 758 000 1425 

1954 1 080 918 2359 2005 599 130 1238 

1955 1 285 890 2375 2006 530 000 739 

Celková t�žba  101 466 003

Za 100 let existence dolu Dukla bylo vyt�ženo 101 466 003 tun uhlí [6].
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     V roce 2006  rozhodlo p�edstavenstvo o útlumu t�žby na dole Dukla, a ten byl za�len�n 

pod OKD, a. s., VOJ Paskov, závod Dukla.  

     Od 1. 4. 2007 je závod Dukla p�ejmenován a za�len�n pod OKD, a. s., VOJ Dukla – 

útlum. 

      Na obr. �. 7 je zobrazen symbolický poslední vozík uhlí, který byl na dole Dukla 

vyt�žen dne 10.1.2007 a po n�m následovala technická likvidace [6]. 

    

                          Obrázek   7  Poslední vozík uhlí ze závodu Dukla VOJ Paskov 
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1. 2  Vlastní dobývací prostor dolu Dukla  

      Dobývací prostor byl stanoven Rozhodnutím bývalého ministerstva paliv a energetiky 

zn. OPP/Oz/Inž.Ka dne 6.4.1961, zaevidován osv�d�ením o zaevidování dobývacího 

prostoru ÚBÚ �.j. 0301-I-DP/1961 ze dne 10.12.1961 a zaznamenán v eviden�ní knize 

„Kamenné uhlí“, díl 2, folio 31. Celková vým�ra dobývacího prostoru �iní 1 139,6475 ha. 

Dobývací prostor Dolní Suchá zasahuje do katastrálního území Dolní Suchá, Orlová-Lazy, 

Šumbark, Haví�ov, Prost�ední Suchá a Karviná Doly. Hranice dobývacího prostoru Dolní 

Suchá jsou na povrchu tvo�eny stranami nepravidelného dvanáctiúhelníka, ur�eného 

sou�adnicemi lomových bod� v jednotné trigonometrické síti katastrální (JTSK), jejichž 

hodnoty jsou uvedeny v dokladu o jeho stanovení. Prostorové hranice dobývacího prostoru 

pod povrchem jsou ur�eny svislými rovinami, vedenými povrchovými hranicemi [1]. 

    P�edm�tná oblast se nachází na chrán�ném ložiskovém území �ásti Hornoslezské pánve 

zasahující na území �eské republiky. 

     Vn�jší p�irozené hranice dobývacího prostoru Dolní Suchá jsou tvo�eny geologickými 

strukturními prvky. Na severní stran� jej odd�luje od závodu Lazy tektonická porucha 

Lazecká, na východ� tvo�í p�irozenou hranici s Dolem František a Dolem Barbora pr�b�h 

poruchy Barbora, na jihu Bludovická vymýtina. P�irozenou hranici ze západní strany 

s Dolem Fu�ík tvo�í synklinála orlovské struktury. 

     Mimo vlastní dobývací prostor závodu Dukla, byly dobývány uhelné zásoby 

v sousedním dobývacím prostoru Pet�vald I/0032, který byl p�eveden na organizaci OKD, 

a.s. Obvodním bá�ským ú�adem v Ostrav� k 1. 1. 2005. Potvrzení o zaevidování p�evodu 

dobývacího prostoru Pet�vald I/0032 �.j. 9408/2004-465-Ing.Bt/Ml ze dne 18. 1. 2005. 

Dohoda o p�evodu dobývacího prostoru Pet�vald I byla uzav�ena mezi organizacemi 

Diamo, státní podnik a OKD, a.s. 

     Ve sloji Natan (463) bylo dobýváno n�kolika poruby ve 3. k�e také �áste�n� ve 

zmín�ném dobývacím prostoru Pet�vald I/0032 v letech 2004 a 2005. 
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1.3  Rozd�lení dobývacího prostoru do ker 

       Dobývací prostor Dolní Suchá je tektonickými poruchami roz�len�n na 5 t�žebních 

ker, místn� na závod� Dukla ozna�ovaných jako pole (obr. 8). 

Obrázek  8  Rozd�lení dobývacího prostoru Dolní Suchá do ker  
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2. Základní p�í�iny útlumu t�žební spole�nosti  

     Extenzivní  vývoj  centráln�   �ízené  ekonomiky   a  jeho  negativní  dopady   na  chod  

národního hospodá�ství vedly po roce 1989 v  �eské  republice  k zásadní restrukturalizaci 

pr�myslu, zejména pak pr�myslu t�žkého, p�edevším hornictví a hutnictví [2]. 

     V  hornictví    vyvolal    p�echod   od   centrálního   plánování   na    tržní    ekonomiku  

p�edevším  rychlý  a  razantní  útlum hlubinné  t�žby  surovin,  v�etn�  postupného útlumu 

uhelných  dol�.  S odstupem dvaceti let od zm�ny politického režimu v �eské republice lze 

konstatovat, že  p�echod  od  centrálního  plánování  k  tržnímu   hospodá�ství   p�edstavuje 

v  historii  OKD  jednu  z nejsložit�jších  vývojových  etap.  Nezbytné   bylo  s ohledem na 

recesi   pr�myslu   p�istoupit   v   ostravsko – karvinském  revíru  k �ešení   zcela     odlišné  

technické,  ekonomické   a   sociální  problematiky.  Jejím  t�žišt�m  byla   likvidace  dol�  

v  ostravské a  pet�valdské díl�í  pánvi  p�ed  ukon�ením projektované životnosti s ohledem 

na neúprosný vliv trhu a ekonomiky.  

     Obecné  p�í�iny  útlumu  hornictví  m�žeme  definovat již  od   p�elomu  let   1989 – 

1990,  kdy  vláda  bývalé   �SFR   upozor�ovala  na  vysokou  ekonomickou  náro�nost  

t�žby a s ní spojenou i vysokou  nákladovost t�žby  v ur�itých dolech ve všech uhelných  

revírech.  Nákladovost   byla  vysoká  v pom�ru  k  cen� uhlí,  které  se  na uhelném trhu 

Evropy nabízelo k importu do bývalé  �SFR,  které  bylo  t�ženo  na  Ukrajin�, v jižních 

�ástech Polská nebo uhlí vyt�žené v Austrálii.  

     K p�izp�sobování   t�žby   novým   podmínkám  byl   již v  roce  1990  výrazný  pokles 

poptávky po uhlí pro koksování a to jak v tuzemsku, tak i v zemích  bývalého   východního 

bloku. Tento pokles ovšem p�ímo souvisel s výrazným snížením objemu  výroby  železa a 

oceli.   Další  souvislosti   bylo  možné  vysledovat  z  platebních  neschopností  na  trzích 

v zemích rozpadajícího se východního bloku s celosv�tovou recesí ocelá�ského pr�myslu. 

Možnosti �ešení  p�ebytku  uhelné  produkce  vývozem  do  ekonomicky  stabilní  západní 

Evropy byly omezené.   

         
     Negativní   úlohu   v    restrukturalizaci   t�žebního   pr�myslu   sehrála   i    ekologizace     

tepelných  elektráren,  zejména na  hn�dé  uhlí,  kdy   program   odstavování   nevhodných            

zdroj� zp�tn� ovlivnil i  prognózu  t�žby na  45 mil. tun hn�dého uhlí a 14 mil. tun �erného 
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uhlí. 

      Vláda bývalé �SFR p�ijala v kv�tnu 1990 usnesení �íslo 374, kterým uložila ministru 

paliv a energetiky vypracovat návrh strukturálních zm�n v uhelném hornictví. Hlavním 

úkolem bylo p�ehodnotit perspektivu jednotlivých hospodá�ských organizací t�žebního 

pr�myslu s ohledem na konkurenceschopnost na sv�tových trzích. Neperspektivní 

organizace byly za�azeny do útlumového programu.  

     V listopadu 1990 rozhodla tehdy ješt� federální vláda �SFR svým usnesením �. 827, že 

se bude podílet na financování útlumu t�žby. V letech 1991 a 1992 obdržela OKD, a. s. na 

sv�j schválený útlumový program prost�edky ze státního rozpo�tu. Uvedené rozhodnutí �. 

827 bylo pro území �eské republiky up�esn�no UV �R �. 267 z �ervence 1991 a 

konkretizováno ministrem pro hospodá�skou politiku a rozvoj �R pro doly OKD, a. s. 

Ostrava. Hlavními body tohoto usnesení bylo �ešení koncepce snižování ztrátovosti t�žby 

uhlí hlubinných dol� pro léta 1991 a 1992 a �ešení sociáln� zdravotní problematiky d�lních 

zam�stnanc�. UV �R �. 691 z prosince 1992 k programu restrukturalizace uhelného 

pr�myslu vláda mimo jiné schválila program útlumu dol� a úplné krytí náklad� na útlum 

ze státního rozpo�tu od po�átku roku 1993.   

     S ohledem na vstup �eské republiky do Evropské unie vláda �eské republiky p�ijala 

usnesením vlády �R ze dne 23. dubna 2003 �. 395  Návrh spoluú�asti státu na dokon�ení 

restrukturalizace uhelného pr�myslu. V tomto materiálu jsou definovány takové množnosti 

finan�ní ú�asti státu, ve�ejné podpory [7] od roku 2004 v rámci dokon�ení 

restrukturalizace uhelného hornictví �R, které jsou v souladu s pravidly Evropské unie o 

státní podpo�e uhelnému hornictví a tím se zajistí pro t�žební spole�nosti minimalizace 

rizik vyplývajících ze vstupu �R do EU. Jde zejména o zrušení dovozních limit� a tím 

otev�ení trhu s �erným uhlím, kdy lze p�edpokládat snahu o prosazení p�edevším polského 

�erného uhlí a �erného uhlí ze t�etích zemí na �eském trhu.  

     Pro zachování konkurenceschopnosti privátních �eských t�žebních spole�ností byl 

vytvo�en nový systém financování útlumu hornictví po vstupu �R do EU a poskytování 

státní podpory, a to pouze organizacím v útlumu, které jsou ve vlastnictví státu. Usnesením 

vlády ze dne 12. listopadu 2003 �. 1128 byl schválen program dokon�ení restrukturalizace 

uhelného hornictví. Provedená restrukturaliza�ní opat�ení vedla k naprostému odd�lení 
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utlumovaných lokalit s již ukon�enou t�žbou od privátních t�žebních spole�ností a jejich 

soust�ed�ní do ur�ených státních podnik� v útlumu [2]. Rovn�ž byla schválena aktualizace 

postupu zahlazování následk� hornické �innosti.   

     V souladu s výše uvedenými skute�nostmi dochází ke zm�n� systému financování 

procesu útlumu hornictví. Finan�ní prost�edky ze státního rozpo�tu na útlum hornictví jsou 

od roku 2004 poskytovány výhradn� za ú�elem zahlazování následk� hornické �innosti, a 

to pouze státním podnik�m DIAMO a Palivový kombinát Ústí. Ostatním organizacím 

provád�jícím hornickou �innost budou nadále poskytovány finan�ní prost�edky pouze na 

odstra�ování ekologických škod zp�sobených touto �inností, a to z prost�edk� získaných 

jako úhrada za vydobyté nerosty dle zákona �. 44/1988 Sb., o ochran� a využití nerostného 

bohatství, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a úhrada obligatorních sociáln� zdravotních dávek 

horník�m podle zákona �. 154/2002 Sb.,o p�echodném financování n�kterých sociáln�

zdravotních dávek horník�.  

     V roce 2001 v rámci restrukturalizace uhelného pr�myslu p�evzal státní podnik DIAMO 

od OKD, a. s., smlouvou o prodeji �ásti podniku odšt�pný závod D�l Odra, ve kterém byly 

soust�ed�ny všechny utlumované lokality v ostravsko karvinském revíru. Prodej byl 

schválen usnesením vlády ze dne 9. kv�tna 2001 �. 453, k návrhu restrukturalizace 

spole�nosti OKD, a. s., �ešící podnikatelské aktivity její �inné a utlumované �ásti, v�etn�

majetkového vypo�ádání.  

            
     Na základ� usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2003 �. 1128, o programu dokon�ení 

restrukturalizace uhelného hornictví p�evzal k 1. lednu 2004 státní podnik DIAMO 

smlouvou o prodeji �ásti podniku od OKD, a. s., �len koncernu KARBON INVEST, a. s.,  

vnit�ní organiza�ní jednotku D�l Barbora, v�etn� Sociálního centra pro výplatu sociáln�

zdravotních dávek bývalým horník�m OKD, a. s.  
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2.1 D�vody likvidace VOJ Paskov, závod Dukla v OKD, a. s.  

      
      P�edstavenstvo  OKD  rozhodlo  od 1.2.2006  p�evést závod  Dukla  z p�sobnosti VOJ       

Lazy pod správu VOJ Paskov [1].  

     V rámci schvalování D�ln� technického plánu OKD, a. s.   na  léta     2006 – 2009  a ze 

zpracované ekonomické analýzy vyplynulo, že pro detailn�jší posouzení je nutno 

zpracovat  výhled závodu Dukla v n�kolika variantách, z nichž jednou bylo ukon�ení t�žby 

na závod� Dukla VOJ Paskov k 31.12.2006.   

     Na dole Dukla se od roku 2004 dobývaly výhradn� ostravské sloje. Tyto se 

vyzna�ovaly nep�ízniv� malou mocností uhelných slojí. Ta spolu se zna�nou tektonickou 

�lenitostí horského masívu vylou�ila ve v�tší mí�e  nasazení moderních technologií pro 

p�ípravu a dobývání uhlí. Podíl podpatrové t�žby na rok 2006 �inil 53 % a v dalších letech 

by stoupl až na 70 %. Z analýzy náklad� vyplynulo, že dobývání v dukelském d�lním poli 

je z titulu vysokých náklad� ekonomicky neefektivní a ztrátové.   

       
     V roce 2003 byl na závod� Dukla  dosažen záporný hospodá�ský výsledek – 570,724 

mil. K�, v roce 2004  - 640,297 mil. K� a v roce  2005  ztráta – 946,133 mil. K�.   

            
      Utlumení lokality závodu Dukla rozhodla analýza vývoje náklad� na t�žbu, která 

dokladovala možnosti realizace uhlí z dolu Dukla v sou�asných cenových relacích na trhu, 

a horší geologické podmínky. Proto p�edstavenstvo spole�nosti OKD schválilo dne 

17.2.2006 na návrh odborník� technického výboru utlumení lokality závodu Dukla a o 

vyhlášení útlumu na VOJ Paskov, závod Dukla v Haví�ov� – Suché, ke dni 1.1.2007. 

     P�edstavenstvo OKD uložilo VOJ Paskov, pro zajišt�ní útlumového programu od 

1.1.2007, zpracování projektové dokumentace „Technický a sociální program likvidace 

závodu Dukla“.  
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2.2  D�sledky útlumu t�žby závodu Dukla  

     Jedinou technicko ekonomickou p�ijatelnou cestou restrukturalizace ve spole�nosti 

OKD byl  útlum t�žby a likvidace závodu Dukla.  

     Do pop�edí se dostala �ada faktor�, které jsou kritériem pro posouzení vhodnosti ložiska 

nebo jeho �ásti k další t�žební �innosti na OKD. V rámci zpracování bakalá�ské práce jsem 

dosp�l k názoru, že dochází k opušt�ní t�ch zásob ložiska užitkového nerostu, které t�mto 

faktor�m nevyhovují.  

Jedná se o faktory:  

• technické, které souvisí s modernizací a automatizací t�žebního procesu,  

• ekologické, které souvisí se snížením zát�že životního prost�edí hornickou �inností,  

• ekonomické, které vyjad�ují požadavek, aby náklady na t�žbu byly nižší, než je 

tržní cena realizace výsledného produktu UVPK a uhlí vhodného pro energetické 

ú�ely.  

      T�žba v d�lním poli závodu Dukla byla z d�vodu vysokých náklad� na dobývání 

ekonomicky neefektivní a p�i tržních cenách uhlí byla ztrátová od roku 2003.  

      V rámci postupu procesu útlumu na závod� Dukla byla p�edevším zastavena investi�ní 

�innost a bylo nezbytné akceptovat skute�nost, že do té doby vynaložené investi�ní 

prost�edky nebudou zhodnoceny.  

      P�ímým d�sledkem útlumu byla skute�nost, že v pr�b�hu dvou let došlo na dole Dukla 

ke ztrát� celkem 1 607 pracovních míst  [1].   

       
     Základním cílem p�i stanovení zásad pro uvol�ování zam�stnanc� bylo dosáhnou 

optimálního a pro zam�stnance nejvýhodn�jšího �ešení jejich dalšího uplatn�ní 

s maximálním p�ihlédnutím k jejich kvalifikaci bez nutnosti rekvalifikace.  

        
     V sociálním programu byly �ešeny souvislosti sociální problematiky zam�stnanc�

likvidovaného dolu s technickým projektem likvidace a bylo postupováno následujícím 

zp�sobem: 
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• byli vybrání zam�stnanci,  kterým vznikl nárok na starobní, p�ípadn� p�ed�asný 

starobní d�chod. S t�mito zam�stnanci byl proveden pohovor o možnosti požádání 

o odchod do p�ed�asného nebo starobního d�chodu,  

• zam�stnanc�m, kte�í m�li sníženou pracovní schopnost nebo poškozené zdraví 

vlivem pracovní �innosti, se umožnil odchod z d�vodu, který byl pro n�

nejvýhodn�jší,  

• zam�stnanci byli seznámení s možnostmi zam�stnání na ostatních �inných dolech, 

• dále byli seznámení s možnostmi ú�adu práce v míst� t�žební jednotky, p�ípadn�

s možnostmi ú�adu práce v míst� bydlišt� zam�stnance nebo jiného ú�adu práce dle 

výb�ru zam�stnance.   

      Z hlediska stav� zam�stnanc� došlo v pr�b�hu postupu procesu útlumu na dole Dukla 

ke snížení stav� o 1 597 zam�stnanc�. P�evážná �ást zam�stnanc� byla umíst�na na �inné 

doly v po�t� 1 036 zam�stnanc�.  

      Zam�stnanci, kte�í se stali v d�sledku útlumu t�žby pro OKD, a. s. nadbyte�ní,  byli 

uvoln�ní z organiza�ních d�vod�. T�mto zam�stnanc�m p�ísluší náhrady vyplývající 

jednak ze zákonných p�edpis� a jednak z ustanovení uzav�ených kolektivních smluv nad 

rámec zákonných ustanovení.  
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3. Pr�b�h likvidace hlavních d�lních d�l  

3.1  Pr�b�h likvidace závodu Dukla 

      V p�ípravné etap� se zpracovávají a �eší: 

• technicko – ekonomické analýzy k p�ijetí rozhodnutí o zahájení útlumu [8], 

• technický projekt likvidace a sociální program, 

• projednání sociáln� zdravotních opat�ení s odborovými orgány a místn�

p�íslušnými ú�ady práce, 

• plán likvidace a vy�ízení povolení hornické �innosti – likvidace s místn�

p�íslušným Obvodním bá�ským ú�adem, 

• vypo�ádání zbytkových zásob užitkového nerostu, 

• problematika  likvidace  z hlediska  zákona  �.  100/2001 Sb.  ve  zn�ní  pozd�jších 

p�edpis�  o posuzování vliv� na životní prost�edí, 

• vztahy k sousedním t�žebním jednotkám (dol�m), 

• vypo�ádání majetku likvidované t�žební jednotky 

      �asov� je útlum t�žby uhlí rozd�len na 3 etapy:              

1. etapa útlumu, období od vyhlášení útlumu po ukon�ení t�žby.

      V pr�b�hu první etapy útlumu, byly ražby d�lních d�l na dole Dukla ukon�eny 

v �ervnu 2006, t�žba uhlí skon�ila k 31.12.2006, vlastní útlum za�al 1. ledna 2007.  

Hlavním obsahem této etapy bylo �ešení sociální problematiky v souvislosti se zna�ným 

nadbytkem zam�stnanc� v návaznosti na prudký pokles t�žby a zastavení p�ípravných 

prací, ražeb d�lních d�l.  

      Financování této etapy bylo zam��eno p�edevším do sociální oblasti, v menší mí�e do 

oblasti technické likvidace v dole (ekologický výkliz technologií a bezpe�né uzavírání 

p�ípravných d�lních d�l a porub�). 

       2. etapa útlumu, období od ukon�ení t�žby do ukon�ení technické likvidace.   

       Hlavním   obsahem  této  etapy  je  úplná  technická  likvidace  dolu  v�etn�   hlavních 

d�lních d�l ústících na povrch a likvidace povrchových objekt�. Financování této etapy je 

v oblasti technické likvidace dolu a povrchu, v menší mí�e v oblasti sociáln� zdravotní a 

v oblasti zahlazování následk� hornické �innosti. Financování II. etapy je ekonomicky 

nejnáro�n�jší.  
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3.2  Likvidace hlavních d�lních d�l závodu Dukla  
         
  
       Výdušná jáma �. 1  

Jáma (obr. 9) m�la kruhový pr��ez o pr�m�ru 5,25 

m, od kóty - 321 m m�la pr�m�r 5,7 m, jejíž 

bezpe�nostní pásmo je 46,5 m, viz. p�íloha �. 1. 

Jáma byla vyhloubena na kótu - 685 m, tj. 15 m 

pod 8. patro. Vyztužena byla do hloubky 30 m 

ocelovými tybinky, dále po 3. patro cihelným 

zdivem, od 3. patra po 5. patro betonovými 

tvárnicemi a od 5. patra litým betonem. 

                                                                                      Obrázek   9  T�žní v�ž jámy �. 1 

V hloubce 60 m pod povrchem byla jáma �. 1 propojena výdušným kanálem s výdušnou 

šachticí o pr�m�ru 7,5 m [6]. Nad touto výdušnou šachticí byly instalovány hlavní d�lní 

ventilátory. 

Výztuž jámy nebyla narušena, p�ítok vody do jámy v její horní �ásti byl malý. 

T�žní za�ízení bylo jedno�inné, vybaveno t�íetážovou dopravní nádobou, kde spodní etáž 

byla upravena pro dopravu jednoho d�lního vozu o objemu 1,25 m3. T�žní za�ízení bylo 

vyloženo na úrove� 8. patra  948,8 m pod ohlubní, d�l byl z tohoto za�ízení p�ístupný i na 

5. a 6. pat�e. T�žní za�ízení bylo využíváno k výjime�né jízd� a údržb� jámy. 

V jám� byla umíst�na potrubí plavící o pr�m�ru 100 mm, vzduchové pro práci v jám� o 

pr�m�ru 100 mm, výtla�né 2 x 200 mm, provozní voda 100 a 150 mm, odpadní voda 

z kanál� 100 mm, degaza�ní potrubí pr�m�ru 300 mm a dusíkové potrubí pr�m�ru 100 

mm. 
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       Vtažná jáma �. 2 

Jáma (obr.10) byla kruhového pr��ezu o pr�m�ru 7,5 m, jejíž bezpe�nostní pásmo je 48,7 

m, viz. p�íloha �. 2.  Byla vyhloubena na kótu - 

707 m, tj. 37 m pod nejspodn�jší vtažné patro. 

V zaúst�ní byla vyztužena cihelným zdivem, 

dále betonovými tvárnicemi a od 5. patra litým 

betonem. Na n�kolika místech byl v dob�

fyzické kontroly t�žního za�ízení patrný pr�nik 

d�lních vod p�es výztuž jámy. Výztuž jámy 

nebyla narušena. 

  Obrázek  10  T�žní v�ž jámy �.  2 

T�žní za�ízení bylo dvoj�inné se dv�ma t�íetážovými dopravními nádobami pro dva d�lní 

vozy 1,25 m3 za sebou na etáži, vedenými kolovým vedením KVN 32. T�žní za�ízení bylo 

vyloženo na úrove� 8. patra 949,3 m pod ohlubní, dalšími provozovanými patry byly 7., 6. 

a 5. patro. T�žní za�ízení bylo užíváno k t�žb� kamene, doprav� materiálu a jízd� lidí. 

Jáma byla vybavena lezním odd�lením. 

      Výdušná jáma �. 3

Jáma (obr. 11) byla kruhového pr��ezu o pr�m�ru  6 

m. Vyhloubena byla do hloubky 1 026,5 m, tj. na 

kótu - 747 m, jejíž bezpe�nostní pásmo je 48 m, viz. 

p�íloha �. 3. V zahloubení byla vyztužena ocelovými 

tybinky a dále cihelným zdivem a litým betonem, 

viz. p�íloha �. 5. Nebylo zjišt�no narušení jámové 

výztuže, jáma byla mokrá. 

V hloubce 80 m pod povrchem byla jáma propojena 

s výdušnou šachticí, na které byly instalovány hlavní 

d�lní ventilátory, spole�né pro ob� výdušné jámy. 

Jámy �. 1 a �. 3 byly mezi sebou propojeny na 5. a 8. 

pat�e – zparaleln�ní výdušných jam. 

                                                                                        Obrázek  11  T�žní v�ž jámy �. 3   
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T�žní za�ízení bylo dvoj�inné se skipovými dopravními nádobami o objemu 25 m3

s užite�nou dopravovanou hmotností 25 000 kg. T�žní za�ízení bylo vyloženo na úrove�

6. patra 729.8 m pod ohlubní. 

Jáma byla vybavena havarijním dopravním za�ízením, ze kterého byl d�l p�ístupný na 5. a 

6. pat�e, mezi 6. a 8. patrem byly instalovány žeb�íky. Jáma byla mezi 7. a 8. patrem 

sjízdná pomocí okovu. 

V jám� bylo pod 6. patrem instalováno za�ízení pro zachycování a odt�žování propadu, 

které zvyšovalo její aerodynamický odpor. 

     Postupná likvidace d�lních d�l byla v pr�b�hu roku 2007 rozvržena tak, aby 

v návaznosti na vyt�žení d�íve p�ipravených porubních ploch byla postupn� zlikvidována a 

podle platných bezpe�nostních p�edpis� uzav�ena všechna d�lní díla s výjimkou jam a 

p�ilehlých ochoz� a provozoven, sloužících pro zajišt�ní likvida�ních prací. Uvedená díla 

byla zlikvidována, resp. uzav�ena p�ed vlastním zásypem hlavních d�lních d�l ústících na 

povrch. 

     Likvidaci d�lních d�l p�edcházel ekologický výkliz s ekologickou likvidací, který z 

dolu odstranil všechna strojní za�ízení s. náplni, která by mohly zp�sobit p�ípadnou lokální 

kontaminaci horninového masívu a d�lních vod.  

     Hlavní d�lní díla na jednotlivých patrech nebyla plen�na. Rozsah jejich uzav�ení 

odpovídá Vyhlášce �BÚ �. 52/1997 Sb. v platném zn�ní. S ohledem na jejich objemy 

a hloubku pod povrchem nelze o�ekávat ani v dlouhodobém �asovém horizontu nep�íznivé 

projevy na povrchu. 

     Pro výbuchovzdorné uzav�ení d�lních d�l v širším okolí byly použity plavené popílkové 

uzavírací hráze. Uzavírací hráze v poli byly osazeny pr�v�trníky. Pro lepší migraci plynu 

z d�lních prostor k plynové jám� VJ �. 1 byly p�ed zahájením likvidace svislých d�lních 

d�l pr�v�trníky v hrázích, realizovaných v rámci TL, otev�eny. 

     Zajišt�ní a likvidace hlavních d�lních d�l na horizontech – 300 m, - 450 m, - 550 m, 

 - 670 m a jam VJ �. 1, TJ �. 2 a VJ �. 3, v�trní šachtice HDV a zatáp�ní dolu závodu 

Dukla bylo provedeno na základ� Rozhodnutí k povolení hornické �innosti �. j. 2544/2007 

ze dne 30. 04. 2007. 
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     Likvidace hlavních d�lních d�l na horizontech – 300 m (5. patro), - 450 m (6. patro), - 

550 m (7. patro), - 670 m (8. patro) a jam VJ �. 1, TJ �. 2 a VJ �. 3, v�trní šachtice HDV a 

zatáp�ní dolu závodu Dukla byla technicky �ešena s ohledem na konstrukci jejich výztuže 

a geologickou stavbu horninového masívu, ve kterém byly jámy vyhloubeny. Po 

zhodnocení uvedených parametr� a s p�ihlédnutím k plynovým a stávajícím i budoucím 

hydrogeologickým pom�r�m a povrchové situaci byl navržen zásypový materiál a vlastní 

technologie provedení zásypu jam, viz. p�íloha �. 4. 

     Likvidaci každé z jam závodu p�edcházelo zpracování provád�cího projektu, který 

up�es�oval technický a �asový pr�b�h jejich likvidace. 

     Likvidace všech t�í jam byla zahájena v roce 2007 a ukon�ena v pr�b�hu roku 2008. 

     Ve výdušné jám� �. 1 byla na 5. pat�e vybudována jámová zátka, stvol nad ní byl 

zapln�n zpevn�ným zásypem CPS 5 MPa a CPS 2 MPa. Prostor pod celíkem byl v souladu 

se zn�ním Vyhlášky �BÚ �. 592/2004 Sb. ponechán volný pro odsávání plynné sm�si, 

exhalované z otev�ených d�lních d�l 5., 6., 7. a 8. patra. Plynná sm�s je z bezpe�nostních 

d�vod� odvád�na plynovým potrubím, ponechaným v zásypu, na povrch lokality [5]. 

     Výdušná jáma �. 3 a vtažná jáma �. 2 byly likvidovány soub�žn� nezpevn�ným 

zásypovým materiálem (výp�rky) v celé délce.  

     V�trní šachtice hlavních d�lních ventilátor� byla zapln�na nezpevn�ným zásypovým 

materiálem, v�trní kanály k výdušným jámám zpevn�ným zásypovým materiálem 

CPS 2 MPa. 

     3. etapa, zahlazování následk� hornické �innosti a úhrada sociálních a zdravotních 

náklad� [3]. 

     Za�átek této etapy nastává v termínu ukon�ení technické likvidace, avšak konec závisí 

na t�chto faktorech:  

     Zahlazování následk� hornické �innosti, dokon�ení likvidace povrchových objekt� a 

vypo�ádání sociáln� zdravotních nárok� horník� zdravotn� postižených hornickou �inností. 
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     Náklady na technickou likvidaci ve 3. etap� jsou relativn� malé a jsou vyvolány 

pot�ebou pozd�jšího dokon�ení n�kterých likvida�ních prací, které nebylo možné 

realizovat v 2. etap�.  

     Etapu lze nazvat etapou zahlazování následk� hornické �innosti a �ešení sociáln�

zdravotních nárok� horník� zdravotn� postižených hornickou �inností po 1.1.1993.  
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     Technická likvidace nepot�ebných povrchových objekt�, v�etn� likvidace 95 m 

betonové v�že (obr. 12), která byla dosud jako jediná v ostravsko – karvinské revíru 

zlikvidována, p�edur�ilo vhodnost tohoto území k dalšímu pr�myslovému, komer�nímu i 

spole�enskému využití.    

     Areál nebude mít �ist� pr�myslovou budoucnost, p�edpokládá se, že zde najdou 

uplatn�ní i kulturní a spole�enské aktivity nap�. školství, sport, nebo muzejní expozice. Co 

p�esn� v bývalém areálu Dukly vznikne ukáže zejména poptávka na trhu.  P�es složité 

období p�ípravy území bude mít Haví�ov k dispozici 50 hektar� scelených ploch, které 

budou p�ipravovány pro investory po etapách.   

     

    

Obrázek  12 Odst�el t�žní v�že jámy �. 3 dne 19.6.2008 v 15,00 hodin, 

                     likvidace  95 m vysokého  betonového skipokomplexu  

d�l Dukla
19.6.2008   15:00
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Záv�r  

     Z mého pohledu útlum a likvidace každé jámy je pom�rn� složitá hornická �innost, 

která zasluhuje nejvyšší pozornosti již p�i zpracování projektové dokumentace. V této fázi 

by m�la být úzká spolupráce odpov�dných zam�stnanc� s projektantem, aby se navrhl 

optimální zp�sob likvidace jámy po všech stránkách, který odpovídá sou�asným 

technickým možnostem. 

     Pokud se likviduji celé �ásti revíru, jako tomu bylo v p�ípad� ostravské a pet�valdské 

díl�í pánve, je nutné �ešit v rámci útlumu i oblast �erpání d�lních vod na povrch a výstup 

metanu na povrch tak, aby se co nejvíce vylou�ila nebezpe�í, která by mohla vzniknout p�i 

nekontrolovaném výstupu d�lních plyn� na povrch nebo zavodn�ním d�íve zlikvidovaných 

jam nezpevn�ným zásypovým materiálem.  

     Vlastní zásyp jámy je to �innost vyžadující zna�ných ekonomických náklad�. Proto 

OKD up�ednost�uje p�i vlastním vypl�ování jámového stvolu nezpevn�ných zásypových 

materiál�.  

      V návaznosti na d�ln� – geologické pom�ry bych doporu�oval, že jediným trvale 

bezpe�ným zp�sobem likvidace je vypl�ování jámového stvolu v celé délce zpevn�ným 

zásypovým materiálem s pevností minimáln� 2MPa  v prostorách mezi nárazišti, s pevností 

minimáln� 5MPa v místech pronik� s patrovým náražím.  

     Bezpe�nostní závažnost celého problému je umocn�na tím, že rozsáhlé podzemí na 

Karvinsku plní od 2. poloviny roku 2007 voda. Kilometry d�lních chodeb po vyt�ženém 

�erném uhlí se v sou�asné dob� pomalu zapl�ují spodní vodou. Zatímco z �inných dol� se 

voda nep�etržit� od�erpává, aby se v nich mohlo rubat uhlí, pod uzav�enými šachtami se 

chodby samovoln� zaplavují.  

      Ze zpracované studie [4] vyplývá, že hladiny  jednotlivých uzav�ených šachet se 

vyrovnají a spojí. Úplné zaplavení je otázkou desítek let. Záleží na vydatnosti spodních 

vod a mocnosti chodeb, které zaplavuje.  

      Karvinská uhelná pánev je propojena, takže voda se bude z uzav�ených dol� tla�it do 

�inných dol�. Nejd�íve se spojí hladiny pod doly František a Dukla. Pak se bude voda tla�it 
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sm�rem na Karvinou, pod tamní D�l Jan Karel, který podle dlouhodobého výhledu bude 

�inný ješt� v roce 2025.  

     K uzav�ení dolu Dukla došlo, i když vyt�žitelné  zásoby nebyly vyt�ženy a vyt�žení 

zásob není �ešeno jiným zp�sobem. V projektové dokumentaci je uvedeno množství 

uhelných zásob k 1.1.2005 a  zahrnuje zásoby geologické  57 262 kt, bilan�ní  20 998 kt a 

vyt�žitelné  6 648 kt.  Dosp�l jsem k záv�ru, že zp�ístupn�ní dalších zásob na dole Dukla 

pro exploataci by vyžadovalo intenzivn� pokra�ovat v otvírkových a p�ípravných pracích 

v ostravských slojích. D�sledkem by bylo, že konkurenceschopnost a rentabilita t�žby dol�

v OKD by se ztrácela a tak by docházelo postupn� k dalšímu zavírání dol� a útlumu t�žby.  

      Dnes se �erné uhlí t�ží pouze na Karvinsku a Frýdecku. Na základ� sou�asného stupn�

poznání spole�nost OKD investuje do oblasti modernizace rozvoje t�žby a zajišt�ní 

bezpe�nosti práce v dolech. V rámci investi�ního programu by budoucnost hornictví m�la 

z�stat  zachována na další desítky let, což pro zdejší region bude jenom dob�e z hlediska 

zachování pracovních míst i pro další rozvoj infrastruktury. 
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