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Anotace  

      V diplomové práci řeším technickou likvidaci výdušné jámy č. 3 a větrní šachtice na 

Dole Dukla v OKD, a. s., zdůrazňuji nebezpečí, vyplývající z nesprávně provedených 

postupů. V první části uvádím základní údaje o technické likvidaci a celkové technické 

řešení likvidace výdušné jámy č. 3 a větrní šachtice.  Následně vyhodnocuji a uvádím 

přípravné práce provedené před zahájením zásypu  jámy č. 3 a větrní šachtice a dále se 

zabývám bezpečností a ochranou zdraví při práci a stanovuji bezpečnostní opatření 

k zabezpečení průběhu likvidace svislého důlního díla jámy č. 3 a větrní šachtice. V další 

části se zaměřuji na ekonomické zhodnocení likvidace jámy č. 3 a větrní šachtice 

zpevněným a nezpevněným zásypovým materiálem. Dále uvádím analýzu  ekonomické 

náročnosti procesu útlumu na Dole Dukla ve srovnání s projektovou dokumentací.  

V závěru uvádím z bezpečnostního hlediska rizika, která jsou vázána na použití 

nezpevněného zásypového materiálu při likvidaci hlavních důlních děl.      

Klíčová slova: důl, výdušná jáma, větrní šachtice, technická likvidace, zásyp jámy, 

                            bezpečnost, zásypový materiál, ekonomická náročnost útlumu  

Summary 

      The thesis deals with a technical liquidation of upcast air shaft  No. 3 and the air shaft 

at the Dukla Mine in OKD, a. s. Co., and emphasis is laid on dangers which could result 

from incorrectly performed procedures. The first section includes basic data on the 

technical disposal and general technical solution of the liquidation of upcast air shaft  No. 3 

and the air shaft.  Then the preparatory works  carried out before the beginning of the back-

fill of shaft No. 3 and the air shaft are presented and evaluated and safety measures 

necessary for the disposal of the vertical mine working of shaft No. 3 and the air shaft. The 

following section includes an economic assessment of liquidation of upcast air shaft  No. 3 

and the air shaft  using consolidated and not consolidated backfilling materials. Then the 

economic requirements for the reduction at the Dukla Mine are analyzed in comparison 

with design documents. Safety risks associated with application of not consolidated 

backfilling material during the disposal of the main mining workings are specified at the 

conclusion of the thesis.     

Key words: mine, upcast air shaft, air shaft, technical liquidation, backfilling, 

                          safety, backfilling material, economic requirements for the reduction of  

    mining 
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                Úvod 

     Likvidace hlubinných dolů je poslední fází činnosti dolu, které musí být podle mého 

názoru věnována zvýšená pozornost jak ze strany samých realizátorů likvidace, tak ze 

strany dozorujících orgánů. Její nekvalitní provedení může způsobit značné materiální 

ztráty a v mnoha případech i ztráty na lidských životech. Nevhodné a nesprávně uzavřeny 

hlubinný důl navíc představuje trvalé nebezpečí pro své okolí.   

     Pro mimořádné nebezpečí, vyplývající z nekvalifikovaného provádění likvidace jam, 

přijala Česká republika s vyspělým hornictvím přísné bezpečnostní předpisy. Zejména 

bych chtěl vyzdvihnout bezpečnostní předpisy vydané ČBÚ v roce 1997. Jedná se o 

Vyhlášku č. 52/1997 Sb., která stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl. Citovaná vyhláška byla  

v roce 2000 a v roce 2004 novelizována ve znění vyhlášky ČBÚ č. 32/2000 Sb. a 592/2004 

Sb. [5]. Dále zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů [10], zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 

a o státní báňské správě [11], vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených 

nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů [9].  

     Téma „Likvidace výdušné jámy č.3 a větrní šachtice na Dole Dukla v OKD, a. s.“  mi 

zadala Vysoká škola báňská – TU, Hornicko – geologická fakulta, Ostrava.  

Obsahem mé diplomové práce je navrhnout celkové technické řešení likvidace jámy č. 3 a 

větrní šachtice, včetně vyhodnocení přípravných prací provedených před zahájením 

vlastního zásypu výdušné jámy č. 3 a větrní šachtice a provést ekonomické zhodnocení 

likvidace Dolu Dukla.       

     Tato práce je rozdělena do pěti částí. První kapitola uvádí základní údaje o technické 

likvidaci Dolu Dukla v OKD, a.s. Úkolem druhé kapitoly je návrh celkového technického 

řešení likvidace jámy č.3 a větrní šachtice.  Třetí kapitola se zabývá vyhodnocením 

přípravných prací provedených před zahájením zásypu hlavního důlního díla. Ve čtvrté 

kapitole řeším  bezpečnost a ochranu zdraví při likvidaci. V poslední kapitole jsou 

vyčísleny náklady na technickou likvidaci včetně zhodnocení celkové ekonomické 

náročnosti útlumu Dolu Dukla. V závěru práce hodnotím postup a bezpečnost likvidace a 

formuluji svá doporučení. 
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                  1.  Základní údaje o technické likvidaci Dolu Dukla v OKD, a.s.   

      

      Důl  Dukla, původní název „Důl Suchá“ byl založen koncem 19. století a na přelomu 

19.a 20. století prošel rychlým rozvojem, o čemž svědčí již ve dvacátých letech 20. století 

vybudovaná rozsáhlá sociální infrastruktura.   

      V areálu závodu byly postupně vyhloubeny 4 jámy, z nichž větrní jáma č. 2 

vyhloubená v roce 1921 na 1. patro v hloubce -50 m B.p.v. byla zlikvidována v roce 1968 

nezpevněným zásypem. Výdušná jáma č. 1, vtažná jáma č.2 a výdušná jáma č. 3 včetně

větrní šachtice (obrázek č. 1) byly postupně vyhloubeny až na poslední 8. patro v hloubce 

– 670 m Balt po vyrovnání (dále jen B.p.v. + 279,46 m), s jámovou tůni na – 747 m B.p.v., 

prakticky ve stejné délce cca 963 až 1026 m.  

Obrázek č. 1 – výdušná jáma č. 3 (uprostřed), výdušná jáma č. l (vpravo) a  vtažná jáma  č. 2 (vlevo) 

      Při hloubení a postupném prohlubování jámy prošly sušskými a sedlovými vrstvami 

karvinského souvrství a pod 6. patrem i svrchní částí vrstev ostravského souvrství.  

      Z geotechnického hlediska bylo hloubení jam značně obtížné především v úseku 

kvartérního pokryvu a miocénního souvrství, kde při hloubení bylo nutno překonat 

vodonosné vrstvy s vysokými přítoky, výrony metanu i ve formě intenzivních fukačů. 

Problémy hloubení a stability jam v úseku zvodnělých kvartérních vrstev bylo nutno řešit 

použitím tybinkové výztuže, pravděpodobně litinové, což bylo jedno z prvních využití 
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tybinků v hornickém podzemním stavitelství. Karbonské souvrství bylo ve všech jamách 

nafáráno prakticky ve stejné hloubce, u všech jam v hloubce cca  – 15 m B.p.v., skutečná 

hloubka cca 295 m.  

      Do úrovně 5. patra byly jámy vyztuženy cihlovou výztuží tloušťky cca 0,6 m,   při 

dalším prohlubování po 2. světové válce bylo již ve všech jámách využito monolitického 

betonu tloušťky 0,6 m. 

      Stabilita výztuže jam byla velmi dobrá, v jámách nebyly patrny projevy větších 

deformací a poškození. Jámy jsou vlhké bez výraznějších výtoků vody z horninového 

masivu. Celkový přítok vody z masivu do dolu cca 15 l/s, prakticky činný důl.                   

O chemismu přitékajících vod se nepodařilo získat spolehlivé informace.  

      Po likvidaci jam Dolu Dukla budou jámy postupně zatápěny důlními vodami, zatápění 

výrazně souvisí s přetoky do již likvidovaného Dolu František a později, po zatopení 

bazénů v dobývacím prostoru Dolu František, s přetoky do důlního pole dolů Barbora, 

Gabriela a později do dobývacího prostoru Jan – Karel a Dolu Darkov [7].

      Lze očekávat společné zatopení dolů Dukla a František do úrovně – 418 m n.m., nad 6. 

patrem, v roce 2021 [7]. Další stoupání hladiny v jámách souvisí s kvalitou hydraulické 

komunikace stařinami v sedlových a spodních sušských slojích mezi doly František, 

Barbora, Gabriela a Darkov, kde se předpokládá dlouhodobá funkčnost čerpání vod. 

S ohledem na předpokládanou funkčnost propojení a odtoku vod z dobývacího prostoru 

Dolu Dukla nelze uvažovat s vysokými hodnotami hydraulického gradientu proudících vod 

a tím s hodnotami hydrodynamických sil, které by významněji ovlivnily stabilitu zásypu a 

stabilitu autostabilizačních zátek (vznik deformací ve směru k výrubu a oslabení stability 

horninového prostředí) v patrových náražích. Ve všech jámách byly před zahájením 

útlumu těžby již uzavřeny první až čtvrtá patra (příloha č. 1). Likvidace pater a proniků

byla provedena vesměs zazděním proniků cihlovými zdmi, předpoklad 0,6 m tloušťky, za 

kterými jsou provedeny uzavírací plavené popílkové hráze v délkách do cca 10 – 12 m.  
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1.1. Popis skipové výdušné jámy č. 3   

      
      Výdušná skipová jáma č. 3 je kruhového průřezu světlého průměru 6,0 m se světlým 

průřezem A = 28,3 m2, vyhloubena do úrovně 8. patra na – 670,0 m B.p.v., s jámovou tůní 

na – 747,0 m B.p.v. v celkové délce 1 026,46 m (příloha č. 1).   

      Souřadnice jámy: 

       x =  1 105 354,64 

       y =      459 373,91 

       z =     + 279,46 m výškový systém Balt po vyrovnání (B.p.v.) 

      Zaústění jámy bylo vyztuženo ocelovými tyčinkami a dále byla jáma do hloubky      

530 m vyztužena cihlovým zdivem tloušťky cca 0,6 m. Zbývající úsek jámy do hloubky    

1 026,46 m byl proveden v betonové výztuži tloušťky cca 0,6 m. 

Rozhranní kvartér – miocén se nachází cca 23 m pod ohlubní, karbonské horniny byly 

nalezeny cca 298 m pod ohlubní.       

     Jáma byla vlhká bez výraznějších výtoků důlní vody. Převažující kondenzovaná voda 

byla stahovaná z výztuže do potrubí žlábkové vody DN 300. V úrovni 8. patra byla 

žlábková voda sváděna do čerpacího systému dolu. Výztuž jámy byla v dobrém stavu, bez 

vlivu deformačních účinků.  

Jáma plnila funkci skipové výdušné jámy s vyložením skipového těžního zařízení pod 

úrovní 6. patra.  

      V úrovní 80,0 m pod ohlubní (obrázek č. 2) byla jáma napojena pomocí výdušného 

kanálu kruhového profilu o průměru 5,0 m na větrní šachtici  Ø 7,5 m, na níž byly 

instalovány hlavní důlní ventilátory (HDV). Větrní šachtice byla dále v úrovni 58,82 m 

pod ohlubní propojena výdušným kanálem kruhového profilu Ø 5,0 m, s výdušnou jámou 

č. 1. HDV byly společné pro obě jámy č. 1 a  č. 3, bez možnosti uzavření nebo regulace 

větrů hradítky v prostoru výdušných kanálů.  
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Obrázek č. 2  Větrní šachtice  – situace podpovrchových kanálů
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     Jámy č. 1 a č. 3 jsou mezi sebou propojeny na 5. a 8. patře za účelem vedení  výdušných 

větrů. 

     V úrovni ohlubně jámy č. 3 byly instalovány uzavírací poklopy, pod ohlubní byl 

instalován skrápěcí věnec.  

     Nad úrovní 7. patra bylo provozováno zařízení pro odtěžování propadu, které 

znemožňovalo provoz strojní dopravy v jámě mezi 6. patrem a 8. patrem.  

     V úrovni 7. patra v prostoru jámy byly instalovány uzavírací poklopy. 

     Jáma byla vybavena dvojčinným skipovým zařízením, které těžilo z pod úrovně 6. patra 

a havarijním dopravním zařízením s dojezdem na 5. a 6. patro.  

     Mezi 7. patrem a 8. patrem byla jáma sjízdná za účelem prohlídek pomocí okovu. Od 

úrovně 8. patra po jámovou tůň byla jáma v celkové délce 77 m vyplněna kalovými 

sedimenty.  

      1.2.  Výstroj jámy 

     Ocelové rozpony výstroje byly rozmístěny ve vzdálenostech 4,0 m v celém úseku jámy. 

Rozpony jsou 4hranné trubky o průřezu 150 x 150 mm a jmenovité síle stěny 16 mm. Jsou 

vyztuženy jednou příčkou U 20 o síle stojiny 8,5 mm. Rozpony jsou upevněny na 

ocelolitinové konzole. Konzoly jsou k výztuži upevněny lepenými svorníkovými šrouby 

M30. Svislá vzdálenost rozpon je 4 m. 

     Průvodnice jsou ocelového 4hranného profilu o průřezu 150 x 200 mm a jmenovité síle 

stěny 16 mm. Délka průvodnic je 8 m. K rozponám jsou upevněny přestavitelným 

spojením šrouby M30. 

     Nad 7. patrem byl provozován zásobník propadu v celkové délce sestavy 42 m. Mezi 6. 

patrem a 7. patrem byla jáma vybavena svislým žebříkem, který byl s ohledem na vysokou 

míru koroze v převážné části neschůdný.  

1.3. Potrubí v jámě č. 3 

      Skipová jáma č. 3 byla vybavena následujícím potrubím: 

• Nefunkční potrubí DN 300 v jihovýchodní  části jámy, osazené v úseku cca – 6,5 m 

až – 730 m pod ohlubní, do úrovně 6. patra. V horní části bylo potrubí zaslepeno.  
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• Potrubí DN 300 žlábkové vody situované v severozápadní části jámy. Potrubí 

dosahovalo úrovně 5. patra na – 580 m pod ohlubní.  

• Potrubí DN 300 nefunkční, situované u potrubí  žlábkové vody a dosahující úrovně

5. patra na – 580 m pod ohlubní. Pod povrchem bylo potrubí ukončeno cca na – 4,5 

m pod ohlubní zaslepením.  

• Potrubí DN 100 NT vzduchu bylo situováno v severní části jámy. Potrubí 

dosahovalo v první části úrovně 550 m pod ohlubní, s ukončením nad pronikem 5. 

nadpatra.  

Ve své druhé části bylo vedeno v úseku 650 m až 730 m pod ohlubní mezi 5. 

podpatrem a 6. patrem. Pod povrchem bylo potrubí osazeno v novém potrubním 

kanále, s vyvedením vně objektu šachetní budovy. Pod úrovní ohlubně bylo 

instalováno potrubí skrápěcího věnce jámy.  

      1. 4. Patrové úrovně a proniky s jámou č. 3 

      Patrové úrovně a proniky s jámou byly ověřeny fáráním, dopřesněny z dostupné 

mapové dokumentace a knihy hrází Dolu Dukla [6]. 

• Jámová tůň na – 747,0 m B.p.v. byla po úroveň 8. patra na – 670,0 m B.p.v. 

v celkové délce 77,0 m zaplněna kalovými sedimenty. V úrovni 8. patra byla důlní 

voda z prostoru jámy čerpána do čerpacího systému dolu.  

• 8. patro na – 670,0 m B.p.v. sloužilo pro  vedení výdušných větrů bez strojní 

dopravy. Náraziště bylo provedeno jako oboustranný pronik s jámou 

v ocelobetonové výztuži.  

• 8. nadpatro na – 640,5 m B.p.v. sloužilo pro vedení výdušných větrů za zhlaví 

zásobníku uhlí na 8. patře (příloha č. 1). 

• 7. patro na – 550,47 m B.p.v. (příloha č. 1) sloužilo pro vedení výdušných větrů a 

kolejovou dopravu pro vynášení propadu z provozované skipové stanice na 6. 

patře. Vynášení propadu bylo zajištěno pomocí zásobníku v jámě nad úrovní 7. 

patra. Dále byla z úrovně 7. patra zajištěna doprava okovu k prohlídkám jámy 

v úseku 7. patra a 8. patra, dopravním vratem situovaným v komoře bývalého 

technologického zařízení prohlubování jámy.  
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• Pronik výdušného překopu č. 18 592 byl situován na – 486,0 B.p.v v úrovni 6. 

podpatra a navazoval na jámu č. 1 (příloha č. 1).   

• 6. patro na – 450,29 m B. p. v.  sloužilo pro provoz skipové stanice, s dopravou uhlí 

z navazujících zásobníků č. 7 a 8.  

            V úrovni – 470,5 m B. p. v. pod 6. patrem byla situována nástupní plošina 

            s přístupem ke svislým uzávěrům odměrných zásobníků. Vymezený prostor plnění 

            skipu  ~ 1,5 x 4 x 14,5 m byl od těžního oddělení zajištěn svislým pažením z tyčí.  

• 6. nadpatro na – 414 m B. p. v. sloužilo pro vedení výdušných větrů z překopu č. 

17 528 (příloha č. 1).   

• 5. patro na – 300,06 m B. p. v. bylo propojeno s výdušnou jámou č. 1, s umístěním 

remízy lokomotiv. Náraziště bez náražních sklípků bylo provedeno jako 

oboustranný pronik s jámou.   

• 5. nadpatro na – 280,0 m B. p. v. bylo provedeno jako jednostranný pronik s jámou 

č. 1. Pronik sloužil pro vedení výdušných větrů z navazujícího překopu č. 544 

(příloha č. 1). Obtínka překopu č. 544 na – 257,40 m B. p. v. byla uzavřena na 

kontaktu s jámou v její severovýchodní části cihlovou hrází.  

• 4. patro na – 200,79 m B. p .v. (příloha č.1) bylo uzavřeno cihlovou zdí tloušťky  ~ 

1,0 m a ve vzdálenosti 3,0 m od jámy bylo uzavřeno plavenými popílkovými 

hrázemi.  

• 3. patro na – 150,72 m B. p. v. bylo na kontaktu s jámou uzavřeno cihlovou zdí 

tloušťky  ~ 1,0 m s navazující plavenou popílkovou hrází.  

• Uzavřené 2. patro na – 90,78 m B. p. v. bylo na kontaktu s jámou uzavřeno 

cihlovou zdí tloušťky  ~  1,0 m a ve vzdálenosti 3,0 m od jámy je uzavřeno 

plavenou   popílkovou  hrází č. VII/157 délky 8,0 m, hrází č. VII/159 délky 8,6 m  

a severozápadní pronik byl na kontaktu s jámou uzavřen cihlovou zdí tloušťky ~ 

0,8 m s navazující plavenou popílkovou hrází č. VII/160 délky 12,0 m.   

• Uzavřené  1. patro  na   – 53,73 m B. p. v.    bylo   dle  dostupné  dokumentace  [6] 

      na kontaktu s jámou uzavřeno cihlovou zdí tloušťky ~ 1,3 m, s navazující 

      plavenou popílkovou hrází č. IV/75 délky 6,0 m, severovýchodní náražní křídlo 

      cihlovou zdí tloušťky ~ 1,35 m, s navazující plavenou popílkovou  hrází č. IV/76 

      délky 6,0 m. Severozápadní pronik byl na kontaktu s jámou uzavřen cihlovou zdí 

       tloušťky  ~ 1,2 m, s navazující plavenou popílkovou hrází č. IV/73  délky 6,0 m.   
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• Větrní kanál na + 199,46 m B.p.v. je kruhového profilu Ø 5,0 m  a navazuje na 

jámu v její jihozápadní části a slouží pro vedení výdušných větrů k větrní šachtici 

s osazenými HDV.  

Obrázek č. 3  Těžní věž výdušné (skipové) jámy č. 3 

• Těžní věž výdušné skipové jámy č. 3 (obrázek č. 3) byla provedena z monolitické 

železobetonové konstrukce o půdorysném rozměru 21,0 x 18,0 m, založená na 

čtyřech betonových patkách 7,5 x 7,5 x 4,5 m. Šachetní budova dosahovala dle 

dostupných podkladů výšky 90,5 m. Obestavěný prostor ~ 34,209 m3. 
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1.5. Popis větrní šachtice  

      Větrní šachtice kruhového průřezu Ø 7,5 m o světlém profilu A = 44,2 m2 byla 

vyhloubena v celkové délce 79,4 m na + 200,12 m n.m. 

      Hloubení větrní šachtice proběhlo v období let 11/1984 – 1/1986. Z šachtice byly 

vyraženy dva větrní kanály do jámy č. 1 na + 220,70 m n.m. a do jámy č. 3 + 201,62 m 

n.m. Jáma byla v betonové výztuži B20 se zavěšovanou ocelovou ztracenou výztuží 

tloušťky 0,6 m. 

      Úroveň rozhraní kvartér – miocén se nacházel cca 23 m pod ohlubní, karbonské 

horniny nebyly nalezeny (příloha č. 3).  

      Výztuž větrní šachtice byla v neporušeném stavu, bez vlivu deformačních účinků.  

Šachtice byla vlhká, bez výraznějších přítoků podzemní vody. V průběhu hloubení byly 

zastiženy přítoky vody v úrovních – 7,5 m a – 10,0 m pod ohlubní a – 14,8 m až – 19,8 m 

pod ohlubní ve vrstvách písčitých hlín.  

      Větrní šachtice plnila funkci pro vedení výdušných větrů. Jámy č. 1 a č. 3 byly mezi 

sebou propojeny na 5. a 8. patře pomocí větrních kanálů s osazenými HDV v úrovni 

ohlubně v železobetonovém objektu budovy hlavních důlních ventilátorů (dále jen HDV). 

      Větrní šachtice byla v celé své délce vybavena pouze lezním oddělením s odpočívadly 

a šikmými žebříky se svislým ochranným pažením z tyčí Ø 16,0 mm, se zajištěným 

vstupem do větrních kanálů a do objektu HDV (obrázek č. 2). V úrovni ohlubně

navazovaly na šachtici dva kanály s uzavíracími poklopy.   
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                  2.   Celkové technické řešení likvidace jámy č. 3 a větrní šachtice  

      Na Dole Dukla se od roku 2005 dobývaly výhradně, ostravské sloje, které se  

vyznačovaly nepříznivě malou mocností a značnou tektonickou členitostí [6]. Malá 

mocnost uhelných slojí a značná tektonická členitost horského masivu vylučovaly ve větší 

míře nasazení a využití moderních technologií pro přípravu a dobývání těchto uhelných 

slojí. Na Dole Dukla, s ohledem na ražby v málo mocných ostravských slojích s přibírkou 

průvodních hornin, byly stále využívány trhací práce a klasická technologie, tj. vrtný stroj 

VVH1, škrabák, nakladač. Pro dobývání uhlí v nízkých slojích ostravského souvrství byly 

začátkem devadesátých let nasazovány kromě pluhů  PL 82, PL 630, S4K, SRH2 a 

GH9/38  i dobývací komplexy posuvné výztuže Hemscheidt s pluhovým zařízením 

Halbach – Braun. Základní dobývací metodou bylo směrné stěnování z pole.  Podíl 

podpatrové těžby činil téměř 53 % a v dalších letech podle prognózy střednědobého 

výhledu by stoupl až na 70 %.  

Vlivem vysokých vstupních cen na těžbu a při současných nízkých tržních cenách, byla 

těžba ztrátová a dobývání na Dole Dukla bylo pro těžební společnost ekonomicky 

neefektivní.   

      2.1.   Základní zásady likvidace jámy a větrní šachtice  

     S ohledem na časové, ekonomické a bezpečnostní aspekty technické likvidace, jámy 

byly likvidovány zasypáním nesoudržným materiálem s využitím autostabilizačních 

(usměrnění účinků předepínání horninového prostředí procesem injektování, kusovitosti 

horniny) vlastností zásypu v prostoru patrových proniků. Technické řešení zasypávání jam 

si vyžádalo, aby hlavní důlní díla jáma č. 3 a č. 2 byly zlikvidovány souběžně zásypem 

nezpevněným zásypovým materiálem po celé jejich délce, aby nedocházelo v průběhu 

zásypu  k zaplynování jam (CH4, CO2, SO2). Průniky pater s jámou č. 3 byly likvidovány 

hrubozrnným (štětovým) zásypem. Intenzita sypání výpěrků byla ve smyslu vyhlášky č. 

52/1997 Sb. v platném znění a to 2 kg/s/m2 díla [5].  

Likvidace větrní šachtice byla provedena nezpevněným zásypovým materiálem a větrní 

kanály byly zlikvidovány tříděným kamenivem zrnitosti 63 -125 mm. Střední prostor 

větrního  kanálu na kótě – 80 m byl vyplněn v délce 18,4 m hydraulicky zpevněnou směsí  

CPS 2 MPa ( příloha č. 4).  
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      Kvalita zásypového materiálu (výpěrky z prádla z Dolu ČSM) odpovídala požadavkům 

vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů [5] a byla doložena 

v projektové dokumentaci prohlášením o shodě a certifikátem materiálu.  

Společnost OKD požádala Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most o provedení 

technického zajištění vlastností a ověření shody stanoveného výrobku „Zásypový materiál 

určený k likvidaci hlavních a starých důlních děl zasypáním“, typ výrobku „Nezpevněný 

zásypový materiál NZM – ČSM frakce 0/100, 15/100 a frakce 0/15“ (příloha č. 11.A).  

     Stabilita ústí jam je zajištěna provedením jámové ohlubňové zátky z betonu B20 

(C16/20), která byla realizována v celém úseku zvodnělého kvartérního pokryvu 

s přesahem cca 2 m do pevného předkvartérního podloží, tj. do hloubky cca 23 – 25 m od 

ohlubně. Ohlubňová zátka je opatřena po celé délce kontrolním a dosypávacím otvorem a 

odplyňovacím potrubím s vývodem do atmosféry ve smyslu požadavku vyhlášky ČBÚ č. 

52/1997 Sb. v platném znění [5]. Tímto konstatuji, že tato konstrukce ohlubňové zátky 

zajišťuje trvalou spolehlivost ústí jámy a vylučuje nebezpečí vzniku propadlin v okolí jámy 

v oblasti bezpečnostního pásma.  

     Vzhledem k vysoké únosnosti ohlubňové zátky nebylo a není zapotřebí při posuzování 

únosnosti ohlubňového povalu jámy uvažovat s účinkem sacích sil při eventuálním náhlém 

poklesu sloupce zásypu.   

     S ohledem na zvolený způsob likvidace jam s využitím autostabilizačních (homogenita  

a kvalita NZM eliminuje oblastí namáhaných tahovým napětím a přispívá ke stabilizaci 

horninového prostředí) účinků zásypu, ve vztahu k požadavkům vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 

Sb., ve znění pozdějších předpisů uvádím,  že  problematika stability zásypu v širším 

kontextu spolehlivosti likvidace jam je pojmem, jehož obsah je nepříliš určitě definován 

v implicitně vyjádřených požadavcích vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. Vyhláška tento pojem 

nespecifikuje ani v závislosti na konkrétních podmínkách likvidované jámy ani v závislosti 

na zvoleném technickém a technologickém řešení.  

     Stabilita zásypu je proto podle mého názoru pojmem se širokým obsahem a záběrem, 

vyjadřující komplexní požadavek na spolehlivost likvidace jámy ve vztahu k ovlivnění 

okolí a životního prostředí. Při použití nezpevněného zásypu tyto požadavky na 

spolehlivost zásypu definuji   v těchto obecných rysech: 

• Minimalizace sedání (stlačování) zásypu z hlediska: 
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- vlivu materiálových vlastností zásypu (hutnění, zrnitosti, stlačitelnosti, 

obsahu jílovitých a rozložitelných příměsí, stability struktury), 

- vlivu technologie provádění zásypu (množství zasypávaného materiálu, 

způsobu dopravy do jámy, provádění zásypu do suché jámy, do zatopené 

jámy), 

- vlivu technické přípravy jámy pro provádění zásypu (likvidace zařízení 

v jámě), odstranění překážek (lezní oddělení, rozpony, průvodnice, kabely 

potrubí), 

- vlivu hydrogeologických poměrů v jámě v době likvidace a jejich vývoje po     

ukončení likvidace (zatopení či odvodňování důlního pole),  

- vlivu způsobu likvidace pater, nárazišť a proniků důlních děl do jámy 

(výstavba uzavíracích hrází, volba jejich konstrukce, dlouhodobá funkčnost 

a spolehlivost, likvidace proniků bez uzavíracích hrází),    

- způsobu a kvality kontroly zasypávaných objemů. 

• Umožnění realizace opatření vedoucích k rychlé eliminaci následků zvýšeného 

sedání zásypu (monitoring sedání, konstrukce ohlubňové zátky umožňující 

dosypání zásypu).  

• Zajištění stability ústí jámy a eliminace nebezpečí vytvoření propadlin v okolí ústí 

jámy z hlediska: 

- konstrukce a délky uzavírací jámové zátky,  

- vlivu hydrogeologických poměrů v okolí ústí jámy,  

- stability jámové zátky,  

- způsobu likvidace jámových kanálů a děl pod ohlubní,  

- realizace uzavíracího ohlubňového povalu a jeho únosnosti,  

- nutné velikosti a tvaru bezpečnostního pásma kolem jámy.  

• Stavu stability jámy v době před započetím její likvidace: 

- porušenost a deformace výztuže jámy a náchylnost k zavalování, 

- strukturní stabilita nevyztužené jámy,  

- zatopení jámy a potřeba případně provádět zásyp do vody,  

- stabilita ústí jámy.  

     Výše uvedené faktory předurčují spolehlivost likvidace a při věcné realizaci prací se 

berou v úvahu, sledují a kontrolují.  
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      Dlouhodobá spolehlivost likvidace jámy při použití nesoudržného materiálu plynulé 

zrnitosti cca 63 – 250 mm, který po částečném zhoršení kvality zrn způsobené pádem a 

nárazy padajícího materiálu na překážky v jámě (rozpony, nosníky), dosahuje prakticky 

konečné zrnitosti 0 – 250 mm s minimem mezer ve výsledné struktuře uloženého zásypu, 

je dána především jeho prakticky neměnnými mechanickými vlastnostmi. Tato okolnost 

pak vede k jinému druhu chování zásypu v jámě, především v místech proniků

horizontálních děl, charakterizovanému vtlačováním zásypu do horizontálních děl a 

vytvářením tak zvaných autostabilizačních zátek v těchto dílech. Toto rozdílné chování ve 

srovnání se zásypem s tak zvanou štětovou bází (obrázek č. 4) na likvidovaných patrech, 

striktně nevyžaduje realizovat opatření k ochraně vnějšího svahu vtlačeného zásypu 

(popílkové a jiné hráze dostatečné únosnosti). 

      Rozdíl v mechanickém chování štětové báze vyplývá z její vysoké strukturní pevnosti

dosahované výběrem materiálu, kvalitní pevný kámen s kusovitostí 200 – 250 mm a 

geometrií zásypu v jámě.  

      Vtlačený zásyp je tedy podle mého názoru dostatečně spolehlivou variantou likvidace  

štětovým zásypem v místech proniků. Jeho spolehlivost může být snížena pouze zhoršením 

mechanických vlastností zásypového materiálu, z tohoto důvodu  uvádím požadavek na 

maximální 3 % hmotnostní podíl rozložitelných jílových příměsí a nepříznivě vysokým 

hydraulickým gradientem při proudění vody ze zásypu do volných, nezatopených prostor 

dolu. Toto nebezpečí při likvidaci jam Dolu Dukla nehrozí, protože kvalita hydraulických 

propojení a cest zaručuje, že nedojde k situaci plného zavodnění zásypu v jamách a ke 

vzniku následného náhlého průvalu vod do důlních prostor ze zasypané jámy [7]. 
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Obrázek č.  4  Schéma konstrukce štětových bází při likvidaci jámy č.3 



Petr Blažek: Likvidace výdušné jámy a větrní šachtice na Dole Dukla 

2011 16

                  3.   Vyhodnocení přípravných prací provedených před zahájením zásypu   

      3.1.  Výstavba opěrných stěn v podohlubňových kanálech jámy č. 3 

      Před zahájením zásypu jámy č. 3, se provedla likvidace navazujících podohlubňových 

kanálů směsí CPS 5 MPa, pomocí uzavíracích opěrných stěn (příloha č. 5,6,7).  

• Opěrná stěna „A“ nového potrubního kanálu 

      Likvidace nového potrubního kanálu se realizovala na kótě -5,5 m směsí CPS 5 MPa 

v jedné fázi, s ohledem na požadovanou konstrukci a dimenzi opěrné stěny v daném 

profilu. 

      Pro možnost provedení likvidace kanálu, který byl oddělen ve vzdálenosti 3,0 m od 

jámy ve své horizontální části opěrnou stěnou, dimenzovanou na očekávané zatížení 

hydrostatickým tlakem cementopopílkové směsi.   

      Opěrná stěna „A“ (příloha č. 5) byla osazena v kanále obdélníkového průřezu  3 x 2,15 

m v betonové výztuži. Ocelová konstrukce byla z dělených rovin K24 s roztečí 0,5 m, 

kotvených do vylomených otvorů počvy a stropu betonové výztuže zaklínováním. Dělené 

roviny v počtu 7 kusů byly vzájemně propojeny v minimální délce 0,4 m pomocí 2 kusů

třmenových spojů  M27/S-70Z.  

      Pomocí rádlovacího drátu byly roviny K24 ze strany zásypu osazeny prkny                

150 x 25 mm, na která se šachovitě přibily fošny minimální tloušťky 50 mm na sraz.  

      Dřevěné bednění bylo na kontaktu s betonovou výztuží řádně utěsněno jutou.  

      V místě opěrné stěny bylo demontováno stávající potrubí DN 100 a DN 300 a na 

povrchu byly otevřeny vstupní otvory do kanálů, umožňující plavení a kontrolu směsí   

CPS 5 MPa. 

• Opěrná stěna „B“ starého větrního kanálu 

      Před zahájením zásypu jámy byla provedena likvidace starého větrního kanálu HDV na 

kótě – 6,2 m směsí CPS 5 MPa ve dvou fázích, s ohledem na požadovanou konstrukci a 

dimenzi opěrné stěny.  
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      Pro možnost provedení likvidace kanálu, byl kanál oddělen ve vzdálenosti 3,0 m od 

jámy ve své horizontální části opěrnou stěnou, dimenzovanou na zatížení hydrostatickým 

tlakem cementopopílkové směsi CPS 5 MPa.    

      Opěrná stěna „B“ (příloha č. 6 ) byla osazena v kanále obdélníkového průřezu              

3 x 3,4 m v betonové výztuží. Ocelová konstrukce z dělených rovin K24 s roztečí á 0,5 m 

kotvených do vylomených otvorů počvy a stropu betonové výztuže zaklínováním, 7 kusů

dělených rovin bylo vzájemně propojeno v délce 0,4 m pomocí 2 kusů třmenových spojů

M27/S-70 Z. 

      Pomocí rádlovacího drátu byly roviny K24 ze strany zásypu osazeny prkny                  

150 x 25 mm, na které byly šachovitě přibity fošny minimální tloušťky 50 mm na sraz.  

      Dřevěné bednění bylo na kontaktu s betonovou výztuží řádně utěsněno jutou.  

      Pro přístup k bednění a možnost kontroly a plavení, byl kanál vně šachetní budovy 

zpřístupněn vylomeným otvorem 1,5 x 0,8 x 2,8 m.  

      
• Opěrná stěna „C“ starého potrubního kanálu 

      Před zahájením zásypu jámy byla provedena likvidace starého potrubního kanálu na 

kótě  – 6,4 m směsí CPS 5 MPa ve dvou fázích, s ohledem na požadovanou konstrukci a 

dimenzi opěrné stěny.  

      Pro možnost provedení likvidace kanálu, byl kanál oddělen ve vzdálenosti 4,7 m od 

jámy ve své horizontální části opěrnou stěnou, osazenou na stávající zděnou přepážku 

tloušťky 0,6 m, u které byl dozděn průlezní otvor ~ 0,6 x 0,9 x 0,6 m cihelným zdivem      

P 200/MC-10. Navazující zděná přepážka tloušťky 0,6 m ve vzdálenosti 1,65 m byla 

vybourána a cihelné vybourané zdivo bylo v kanále ponecháno.  

      Vzhledem k tomu, že nebylo možno zajistit zakotvení zděné přepážky, ve vzdálenosti 

4,7 m od jámy, do výztuže kanálu byla stabilizace zajištěna opěrnou stěnou.  

      Opěrná stěna „C“ (příloha č. 7) byla osazena v kanále klenbového průřezu 3 x 3 m 

v betonové výztuži, na zděnou přepážku.  

      Ocelová konstrukce byla navržena z dělených rovin K24 s roztečí 1,25 m, kotvených 

do vylomených otvorů počvy a stropu betonové výztuže zaklínováním. 3 kusy dělených 

rovin bylo vzájemně propojeno v minimální délce 0,4 m pomocí 3 kusů třmenových spojů             

M 27/S-70 Z.  
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      Mezi roviny K24 a zděnou přepážkou byly horizontálně osazeny fošny tloušťky 50 mm 

na sraz, které se mezi opěrnou stěnou a zděnou přepážkou zaklínovaly.  

      Vstupní otvor v koncové části kanálu sloužil k jeho plavení a kontrole směsí             

CPS 5 MPa.  

      Před zahájením zásypu jámy, byl otevřen vstupní poklop otvoru do nezaložené části 

kanálu, s ohledem na větrání jeho nezaložené části v délce – 4,7 m od jámy.  

      3.2.  Demontáž technologických zařízení na patrech  

      Před zahájením likvidace jámy č. 3 se provedla demontáž a úprava následujících 

technologických zařízení: 

• v úrovni 7. patra se demontoval dopravní vrat okovu, který byl určeny 

k prohlídkám jámy mezi 7. a 8. patrem, 

• pod úrovní 6. patra se uzavřely svislé uzávěry plnící stanice skipu a šikmé 

zásobníky plnící stanice skipu se vyplnily hlušinou, 

• demontoval se zásobník propadu nad úrovní 7. patra,

• v úrovní 8. patra se odstavil čerpací systém.  

      3.3.  Likvidace kanálů ústících do jámy č. 3 

      Nový potrubní kanál na  kótě - 5,5 m  byl vyplněn zpevněnou cementopopílkovou 

směsí CPS 5 MPa s tlakovou pevností 5 MPa v jedné časové fázi, s ohledem na dimenzi 

opěrné stěny o celkové kubatuře 190 m3.  

      Výplň kanálu a kontrola zaplnění se provedla přes trojici vstupních otvorů z povrchu, 

mimo šachetní budovu. Z bezpečnostních důvodů byly přerušeny po dobu plavení veškeré 

práce v jámě č. 3.        

      Starý větrní kanál na kótě -6,2 m byl vyplněn hydraulicky zpevněnou 

cementopopílkovou směsí CPS 5 MPa s konečnou tlakovou pevností 5 MPa ve dvou 

časových fázích, s ohledem na dimenzi opěrné stěny.  

      V 1. etapě byl založen kanál do úrovně 4,2 m pod ohlubní o kubatuře 39 m3, s celkovou 

výškou vrstvy 2,0 m.  
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      Po technologické přestávce zásypu 72 hodin, kdy pevnost první vrstvy dosáhla hodnoty 

0,49 MPa a tato již nebyla hydrostatickým tlakem druhé vrstvy zatěžována, byla provedena 

2. etapa založení kanálu směsí CPS 5 MPa do úrovně 2,8 m pod ohlubeň, s výškou vrstvy   

1,4 m o kubatuře 31 m3.

      Kontrola a plavení se provádělo přes vylomený otvor vně šachetní budovy, situovaný 

do koncové části kanálu. Celková kubatura výplně kanálu směsí CPS 5 MPa byla 70 m3. 

Z bezpečnostních důvodů byly po dobu zásypu veškeré práce v jámě přerušeny.  

      Starý potrubní kanál na kótě – 6,4 m byl vyplněn hydraulicky zpevněnou 

cementopopílkovou směsí CPS 5 MPa  s tlakovou pevností 5,0 MPa ve dvou časových 

fázích, s ohledem na dimenzi opěrné stěny.  

      V 1. etapě byl kanál založen do úrovně 4,9 m pod ohlubní o kubatuře 25 m3, s celkovou 

výškou vrstvy 1,5 m. 

      Po technologické přestávce 72 hodin, kdy pevnost první vrstvy dosáhla hodnoty 0,49 

MPa a již nebyla hydrostatickým tlakem druhé vrstvy zatěžována, provedla se 2. etapa 

založení kanálu směsí CPS 5 MPa do úrovně terénu, s výškou vrstvy 12,5 m o kubatuře 

113 m3.  

      Kontrola a plavení se prováděla přes stávající vstup vně šachetní budovy, situovaný do 

koncové části kanálu. Celková kubatura výplně kanálu směsí CPS 5 MPa byla 138 m3. 

Z bezpečnostních důvodů byly po dobu zásypu veškeré práce v jámě přerušeny.  

     Doprava cementopopílkové směsi byla zajišťována autodomíchávači, s výsypem do 

prostoru kanálu přes stávající prostupy na povrchu.  

      Při denní kapacitě 150 m3 dopravované směsi CPS 5 MPa na stavební dvůr a při 

celkové kubatuře 398 m3 výplně všech tří kanálů, proběhla likvidace v průběhu 12 – ti 

pracovních dnů.  

      Navazující části podohlubňových kanálů na jámu č. 3 byla vyplněna betonem B20 

v rámci výstavby ohlubňové zátky.  

      Likvidace větrního kanálu propojeného s větrní šachtici HDV na – 80 m pod 

ohlubní o světlém průměru 5,0 m a délce 54,4 m se provedla vyplněním tříděným 

kamenivem o zrnitosti 63 – 125 mm v rámci likvidace větrní šachtice HDV a jámy č. 3. 

Zbývající střední prostor větrního kanálu byl vyplněn hydraulicky zpevněnou směsí CPS 2 

MPa, s tlakovou pevností 2 MPa pomocí plavícího potrubí DN 100 v jámě č. 3 z úrovně

ohlubně a vyvedeného do střední části nezaloženého větrního kanálu. Za tímto účelem bylo 
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v jámě č. 3 osazeno nové potrubí DN 100, s vyvedením do větrního kanálu na – 80,0 m 

pod ohlubní.  

      Po dosažení úrovně zásypu 3 m pod pronik větrního kanálu v jámě č. 3, se provedla 

výplň nezaložené části větrního kanálu směsí CPS 2 MPa.  

      Při denní kapacitě 150 m3 dopravované směsi CPS 2 MPa na stavební dvůr a při 

celkové kubatuře 420 m3 výplně větrního kanálu, proběhla jeho likvidace v průběhu tří 

pracovních dnů.  

      Likvidace energokanálů v objektu HDV, kabelový kanál a potrubní kolektor 

v prostoru budovy HDV nebyly propojeny s větrní šachticí. Likvidace byla provedena před 

vybouráním budovy HDV, po dokončení ohlubňové zátky větrní šachtice.  

      Nouzový východ vně objektu HDV, navazující na výdušný kanál ventilátoru byl 

vyplněn betonem B15 v rámci výstavby ohlubňové zátky.  

      Likvidace kabelového kanálu a potrubního kolektoru probíhala hydraulicky zpevněnou 

směsí CPS 5 MPa, s minimální konečnou tlakovou pevnosti 5 MPa, bez nutných 

technologických přestávek.  

      Kabelový kanál byl vyplněn z povrchu po demontáži krycích plechů a elektro 

rozvaděčů směsí CPS 5 MPa o celkovém objemu 80 m3. 

      Potrubní kolektor byl vyplněn z povrchu přes dva otvory vstupních šachtic vně budovy 

HDV směsí CPS 5 MPa o celkovém objemu 95 m3. 

      Denní kapacita dopravované směsi 150 m3 na stavební dvůr a při celkové kubatuře     

175 m3 výplně kanálů, proběhla jejich likvidace v průběhu dvou pracovních dnů.  

   

3.4. Skladba zařízení staveniště pro likvidaci jámy a větrní šachtice  

• Přípravné práce v jámě a větrní šachtici 

     Před zahájením zásypu jámy č. 3 musely být odstraněny v celé její délce veškeré 

celoplošné prvky, svislé pažení v patrových těžních zátyních a mezi hlavními rozponami 

byl vymezen volný prostor pro monitoring o rozměru 4,0  x 3,9 m.  

      Ocelové rozpony a ocelové průvodnice byly ponechány, včetně nárazníkového roštu, u 

kterého byla provedena demontáž dřevěného rámu, oddělujícího vyrovnávací lana 

skipových dopravních nádob.  

     Stávající potrubí bylo upraveno pro technologické účely likvidace jámy č. 3 
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     Ve větrní šachtici byly rovněž demontovány veškeré plechové celoplošné prvky a svislé 

pažení lezního oddělení. Veškeré přípravné práce v jámě a větrní šachtici probíhaly za 

provozu HDV.  

      Z důvodu bezpotrubního zásypu jámy nezpevněným materiálem o zrnitosti do 150 mm, 

kterým byly bezpečně vyplněny veškeré volné prostory a patrové proniky, byla provedena 

demontáž ocelových prvků na 8.p., 7.p., 6.p. a 5.patře.  

      Po ukončení plánovaných úprav výstroje a potrubí v jámě, likvidaci podohlubňových 

kanálů směsí CPS 5 MPa a odstavení čerpacího systému dolu, byly odstaveny skipové 

nádoby těžního zařízení a dopravní nádoba havarijního dopravního zařízení, včetně

dopravních a vyrovnávacích lan.  

      Strojní zařízení ve věži šachetní budovy bylo demontováno po ukončení likvidace 

jámy, před demolicí šachetní budovy. Po odstavení klecí, byl odpojen přívod elektrické 

energie k těžním strojům a navazujícím technologickým celkům.  

3.5. Přípravné práce na povrchu   

• Skládka výpěrků

      Umístění skladky zásypového materiálu před vlastním návozem jsem projednal s 

vedoucím střediska úpravny uhlí Dolu Dukla. Skládku jsme  umístili s ohledem na postup 

likvidačních prací na jámě č. 3, v prostoru stávající skládky uhlí, kterou jsem organizačně  

upravil pro potřeby návozu zásypových hmot, zhutněním. Celková využitelná plocha o 

výměře 21 500 m2 zahrnovala  rovněž  skládku  vlastních  výpěrků a  

skládku hrubého kamene.  

      Pro návoz výpěrků do zrnitosti 150 mm z úpravny Dolu ČSM  jsem postupoval podle 

zpracovaného technologického postupu (příloha č.8). Pro zásyp proniků jednotlivých jam 

byl vytvořen deponační prostor o výměře 4 000 m2 pro tříděné kamenivo o zrnitosti         

63 / 125 mm. 

     Pro srovnání uvádím potřebu celkového množství výpěrků do zrnitosti 150 mm:  

• Výdušná jáma č. 1     16 161 m3     26 665 t 

• Těžní jáma č. 2          31 995 m3    52 792 t 

• Výdušná jáma č. 3    18 349 m3     30 276 t 

• Větrní šachtice               633 m3       1 045 t 

      CELKEM                 67 138 m3   110 778 t  
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Plocha,  zmenšená o plochu určenou pro tříděné kamenivo,   17 500 m2  pojala uvedené  

množství najednou bez potřeby dalšího návozu v průběhu likvidace, při výšce deponie 4 m.  

      Dále uvádím pro srovnání potřebu celkového množství tříděného kameniva o zrnitosti 

63 / 125 mm:  

• Výdušná jáma č. 1       8 384 m3     13 834 t 

• Těžní jáma č. 2          17 992 m3     29 687 t 

• Výdušná jáma č. 3     12 669 m3     20 904 t 

• Větrní šachtice             3 046 m3       5 026 t 

• CELKEM                  42 091 m3      69 451 t  

     Naplněním  deponační  plochy  pro  tříděné  kamenivo  do výšky  6,5 m  bylo uloženo          

21 125 m3, vyplynula nutnost průběžného doplnění zbývajícího potřebného množství  

v průběhu likvidace. Návoz výpěrků jsem zajišťoval pomocí nákladních automobilů (MAN 

440T) s přívěsem s obsahem 26,0 t, maximální denní objem 355  m3, tj. 586 tun (23 

souprav). 

     Denní  spotřeba zásypového materiálu  při  průměrném  výkonu   320  t/hod  a  době

sypání 11 hod.25 min. činila (11,25 hod. x 320 t) = 3 600 t/den.   

     Manipulaci  na  skládce  výpěrků  a  jejich  nakládku  na  dopravní linku TH 700 jsem  

doporučil, aby byla prováděna kolovými nakládači s objemem lžíce 7 m3, minimálně

dvěma stroji typu VOLVO 180.  

• Přetěžovací linka  

           Přetěžovací linka  odpovídala požadované hodinové kapacitě dle § 14 Vyhlášky 

ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění, minimálně 2 kg zásypového materiálu za sekundu na 

1 m2. Průměrná dopravní kapacita přetěžovaní linky byla stavěna na Ø 7,5 m. Tomuto 

průměru odpovídal dopravní výkon 316 t/hod. 

      Celková vlastní přetěžovací linka pro nezpevněný zásyp byla tvořena desíti pásovými 

dopravníky.  

      Z deponační plochy byl zásypový materiál pomocí 2 lžícových nakladačů na kolovém 

podvozku navážen na podávací hřeblový dopravník TH 601  v délce 50 m. Součástí 

tohoto dopravníku byla násypka hřeblového dopravníku v délce 10 m, do které byl 

osazen kontrolní frakční rošt pro zrnitost 0/150 mm. Uvedený komplet byl dle potřeby 
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zkracován, prodlužován a natáčen ve spojitosti s dopravní vzdáleností pro kolové 

nakládače v návaznosti na požadovanou rychlost zásypu.  

     Násypka hřeblového dopravníku délky 10 m byla sestavena z plechových nástavců

navazujících na boční plechy hřeblového dopravníku. Nosná konstrukce tvořena moduly 

délky 2 m, jejichž kostra byla sestavena ze stojin – I 120 navařených na pokladních 

horizontálních nosnících U 140, a opěrný příček - U 100. Násypné plechy byly přichyceny 

ke kostře pomocí šroubových spojů. Kotvení násypky realizováno pomocí svorníků do 

podloží dle konkrétního místa uložení sestavy.  

     Kontrolní frakční rošt byl tvořen podélnými pruty a příčnými prvky podpůrné kostry 

z betonářské ocele Ø 28 mm. Prvky podpůrné kostry byly tvarově přizpůsobeny násypným 

bočním plechům dopravníku, ze sypné strany podloženy profilem L 60 x 50 x 5 mm. 

Osová rozteč jednotlivých prvků byla 200 mm.  

     Jak násypka hřeblového dopravníku, tak kontrolní frakční rošt byly technicky 

přizpůsobeny konkrétnímu zvolenému typu hřeblového dopravníku.  

    

      3.6. Zhodnocení skladby zásypu  

  

      Zajištění a likvidace hlavního důlního díla výdušné jámy č. 3, větrní šachtice HDV  a 

zatápění Dolu Dukla se realizovalo na základě Rozhodnutí OBÚ v Ostravě ze dne 

30.4.2007, č. j. 2544/2007 o povolení hornické činnosti – zajištění a likvidace hlavních 

důlních děl - „Výdušná jáma č. 3, větrní šachtice HDV a zatápění dolu závodu Dukla“.  

      Základní parametry výdušné jámy č. 3 a větrní šachtice 

       
Název jámy kóta ústí kóta dna X (m) Y (m) 

Jáma č. 3 – výdušná 

Větrní šachtice   

+ 279,46

+ 279,52

- 747,00

+200,12

1 105 354,64

1 105 391,28

459 373,91

459 422,86 

Výdušná jáma č. 3                                    Ø  6,0 m, hloubka 1026,5 m, kubatura  31 874 m3
 

Šachtice HDV včetně kanálu                    Ø  7,5 m, hloubka    79,4 m, kubatura    4 887 m3 
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      3.6.1.  Nezpevněný zásypový materiál   

   
       Likvidace výdušné jámy č. 3 a větrní šachtice se provede nezpevněným zásypovým 

materiálem do úrovně ohlubňových zátek výdušné jámy č. 3 (příloha č. 9 ) a větrní šachtice 

(příloha č. 4).  

       Spotřeba nezpevněných zásypových materiálů  určených k likvidaci svislého důlního 

díla je ve dvou frakcích: 

a) Mimo otevřené  patrové  proniky  je  zásyp  prováděn výpěrky o kusovitosti do       

150 mm. 

b) V oblasti patrových proniků je zásyp prováděn tříděným kamenivem o zrnitosti    

63 -125 mm.  

Zásypové  práce  ve  výdušné  jámě č.  3  a větrní šachtici  se realizuji v   trojsměnném 

provozu, po dobu   cca   15 hod. jednoho pracovního dne,  s cca  9 – ti hod.  přestávkou 

na  údržbu  dopravní linky a měření hloubky zásypu a koncentrace CH4.  Zásyp  jamy 

č. 3   bude  denně  realizován  v 5 – ti tříhodinových  cyklech, s  dobou zásypu dané 

jámy  po  dobu cca  45 min. s cca 15 – ti min. přestávkou na úpravu přesypu dopravní 

trasy k jámě.  

      Tímto je dodržen požadavek Vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, odst. 2 § 15 s tím, že nebude po dobu větší než 180 minut v jámě přerušeno 

větrání zásypovým materiálem a z tohoto důvodu nebude potřeba provádět měření 

koncentrace CH4 v celém nezaloženém úseku jámy za běžných provozních podmínek. 

      Zásyp jámy č. 3 NZM bude ukončen na úrovni + 252,46 m B.p.v. (27 m pod ohlubní 

jámy č. 3). V úseku od + 252,46 m B.p.v. po ohlubeň bude zřízena ohlubňová zátka, kterou 

tvoří vrstva štěrku o síle 2,0 m a betonová zátka z betonu B20 o síle 25,0 m. 

     Zásyp větrní šachtice bude ukončen na kótě 270,02 m B.p.v. (9,5 m pod ohlubní 

šachtice). V úseku od + 270,02 m B.p.v. po ohlubeň bude realizována ohlubňová zátka 

vrstvou štěrku o síle 2,5 m a betonová zátka z betonu B15 v délce 7,0 m.  

      Zásyp jámy č. 3 nezpevněnými zásypovými hmotami včetně stavby ohlubňové zátky 

bude probíhat včetně technologických přestávek po dobu 69 dnů a větrní šachtice po dobu 

21 dnů (tabulka č. 1).   
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Tabulka č. 1 -  Spotřeba nezpevněného zásypového materiálu

Jednotka VJ č. 3 Větrní Spotřeba

Druh zásypového materiálu šachtice celkem

TK - tříděné kamenivo (zrnitost 63 - 125 mm) m3 12 669 3 046 15 715

NZM - nezpevněný zásyp výpěrky (zrnitost do 150 mm) m3 18 349 633 18 982

CPS 2 MPa m3 0 420 420

Ohlubňová zátka (štěrk a beton B20) m3 856 0 856

Ohlubňová zátka (štěrk a beton B15) m3 0 788 788

Uložený objem celkem m3 31 874 4 887 36 761

Doba trvání zásypu - výdušná jáma č. 3 prac.dny 52 7 59
Doba trvání zásypu - ohlubňová zátka prac.dny 17 14 31
Doba zásypu prac.dny 69 21 90

      Uzavření povrchu výdušné jámy  č. 3 a větrní šachtice je provedeno železobetonovým 

ohlubňovým povalem.   

      Kontrola sedání zásypu je umožněna kontrolním dosypávacím otvorem a prováděna 

v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění.  

      Odvod důlních plynů je zajištěn potrubím DN 150, instalovaném v uzavíracím 

ohlubňovém povalu. 

      Možnost dosypání, v případě poklesu zásypu, se provede dosypovou a kontrolní skříní 

instalovanou v uzavíracím ohlubňovém povalu.  

      3.6.2.  Zpevněný zásypový materiál   

      Z důvodu rizik při zásypu jámy NZM, které mohou ovlivnit nestabilitu zásypu 

v důsledku vtlačení materiálu do horizontálních důlních děl, vytváření samovolných zátek, 

případně nezaplnění lezního oddělení, překročení únosnosti uzavíracích zděných hrází a 

ujetí zásypového materiálu do nově vzniklých prostor, doporučuji,  aby zásyp jámy č. 3 a 

větrní šachtice HDV se provedl zpevněnými zásypovými hmotami  s minimální konečnou 

tlakovou pevností 2  MPa a 5 MPa. Jámové stvoly mimo proniky pater se vyplní směsí 

CPS 2 MPa. Proniky pater a ostatních důlních děl do likvidovaných jam směsí CPS 5 MPa. 

Maximální rychlost zásypu stanovuji u směsí CPS 2 MPa na 5 m/den a u směsí CPS 5 MPa 

na 1,5 m/den. Po ukončení zásypu proniku patra bude další zásyp jámového stvolu zahájen 

po uplynutí technologické přestávky v délce tří dnů.  

      Při rozhodování o způsobu likvidace jsem přihlížel k časovému faktoru.  Jámy musí 

zůstat bezpečné i po mnoha stoletích od uzavření. Všechna navržená bezpečnostní opatření 
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proto musí zohlednit důlní podmínky a musí zajistit patřičnou trvalou kvalitu betonové 

výztuže a kameniva i po dlouhodobém uložení v  agresivním prostředí, nespoléhat na to, že 

původní kvalita použitých stavebních materiálů zůstane v důlních podmínkách konstantní.  

      Doporučuji k využití při likvidaci jam ZZM schválené receptury 32/98 a 37/98  

cementopopílkových směsí, doložené průkazními zkouškami, které zpracovala zkušební 

laboratoř stavebních hmot Vysoké školy báňské - TU v Ostravě (příloha č. 10.A a 10.B), 

určená jako zkušební laboratoř výnosem ČBÚ v Praze ze dne 24.10.1995 č.j. 2643/95 [13], 

kterým se stanoví technické požadavky na zásypové směsi (tabulka č. 2). 

Tabulka č. 2  - Složení cementopopílkové zásypové směsi 

Zásypová směs 32/98 (CPS – 2 MPa) 37/98 (CPS – 5 MPa) 

Složení receptury    

Popílek Karviná 777,0 kg . m-3 827,8 kg . m-3

Hydraulické pojivo  (Štramberk) 333,0 kg . m-3 - 

Cement 325 (Cemos) - 306,1 kg . m-3

Voda 384,0 kg . m-3 444,8 kg . m-3

Objemové hmotnosti          1 494,0 kg/m-3      1 570,0 kg/m-3

Tlakové pevnosti ve dnech    

3 0,52 MPa 0,49 MPa 

7 0,78 MPa 1,58 MPa 

14 1,54 MPa 3,68 MPa 

28 2,12 MPa 5,12 MPa 

       

      Předpokládám minimální tlakovou pevnost zásypové směsi po 28 dnech tuhnutí 32/98 

(CPS – 2 MPa) a 37/98 (CPS – 5 MPa). Schválené receptury směsí umožňuji použít pouze 

popílek z  Karviné, jehož odběr je smluvně zajištěn v souladu s jednotným systémem 

nakládání s elektrárenským popílkem v OKD, a. s.      

      Zásyp jámy č. 3 zpevněnými zásypovými hmotami bude včetně stavby ohlubňové 

zátky probíhat po dobu  249 dnů a větrní šachtice po dobu 53 dnů (tabulka č. 3).  
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Tabulka č.  3  - Spotřeba zpevněného zásypového materiálu 

Jednotka Výdušná Větrní CELKEM 

Druh zásypového materiálu jáma č. 3 šachtice 

CPS - 2 MPa m3
25 538 3 046 28 584

 - Doba zásypu                                         dnů 158 9 167

CPS - 5 MPa m3
5 480 1 053 6 533

 - Doba zásypu                                         dnů 34 20 54

 - Technologické přestávky dnů 40 10 50

Ohlubňová zátka (štěrk a beton B20) m3 856 0 856

Ohlubňová zátka (štěrk a beton B15) m3 0 788 788

Doba zásypu včetně technologické přestávky dnů 17 14 31

Uložený objem celkem m3 31 874 4 887 36 761

Doba zásypu dnů 249 53 302

   
      Uzavření povrchu výdušné jámy  č. 3 a větrní šachtice bude provedeno 

železobetonovým ohlubňovým povalem a instalaci monitorovacího a signalizačního 

zařízení v jámě a na povrchu v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění.   

      3.6.3.  Výhody a nevýhody nezpevněného zásypového materiálu    

   
     Výhodou použití NZM při zásypu výdušné jámy č. 3 a větrní šachtice Dolu Dukla je: 

• časové hledisko (krátká doba potřebná pro vlastní zásyp), kdy vlastní zásyp při 

 dostatečné zásobě zásypového materiálu bude trvat pouze 90 dnů, 

•  odvádění migrujících důlních plynů přes zásypový materiál do místa pod 

 ohlubňovou zátkou, odkud bude  pomocí potrubí  odváděn do atmosféry. Tím 

 bude důlní plyn pod kontrolou a neobjeví se v místech na povrchu, kde by měl 

 možnost nahromadění a tím by mohlo dojít k výbuchu nahromaděné směsi, 

• cena zásypového materiálu, 

• ekonomické zhodnocení uvádím v kapitole 5.1.    

     Nevýhodou NZM je: 

• klesání zásypu vlivem stlačitelnosti, hutnění materiálu, rizika spojená 

s neúplným vyplněním likvidovaného důlního díla, obsahem jílovitých a 

rozložitelných příměsí, stabilita struktury zrn, způsob zásypu (suchý zásyp 

nebo zásyp do vody),  

• neznalost chování zásypu po zatopení vodou v dlouhodobém časovém 

horizontu, 
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• dlouhodobý monitoring stavu zásypu ve zlikvidované jámě s nutnosti 

případného dosypu. Z těchto důvodů bude na ohlubňové zátce zhotoven 

dosypávací otvor, s monitoringem sedání zásypového materiálu a koncentrace 

metanu (CH4). Při zjištění poklesu hladiny zásypu pod ohlubňovou zátkou o 

více jak 0,5 – 1 m doporučuji zajistit okamžité doplnění sloupce zásypu 

v jámě na původní úroveň suchým tříděným nesoudržným materiálem o 

zrnitosti  63 – 125 mm. Pokles zásypu ve výdušné jámě č. 3, včetně dosypu 

jámy č. 3 a č. 2  uvádím v následující kapitole č. 3.7.  

3.6.4. Výhody a nevýhody zpevněného zásypového materiálu    

     Výhodou využití ZZM při likvidaci výdušné jámy č. 3 a větrní šachtice je: 

•  stabilita svislého důlního díla. Likvidace tekutým zásypem je dokonalá při 

 vyplňování volných prostor v jámě při nepoškozeném jámovém stvolu. Úplné 

zaplnění důlních děl až k ohlubni jámy prakticky znemožní  podpovrchovou 

 cirkulaci srážkových vod do dolu a tím i jejich kontaminaci stykem s důlním 

 prostředím, 

•  lze ponechat nainstalované potrubní tahy před zaplňováním hlavních důlních 

děl ústících na povrch v zásypovém materiálu bez možnosti poškození potrubí, 

• hydraulická nerozplavitelná základková směs ZZM zatečením a následným 

utuhnutím ve  stařinach i poruchových pásmech utěsní komunikační trasy 

s povrchem a výrazně sníží možnost výstupu důlních plynů na povrch.  

     Nevýhodou je: 

• delší doba zaplňování včetně technologických přestávek,  

•  nutnost zajištění separátního větrání jámy po dobu zásypu po přerušení průchozího 

větrního proudu,  

• udržování svislé dopravy až do ukončení likvidace svislého důlního díla. V průběhu 

likvidace jámy č. 3 by musela být doprava v jámě zajišťována v rámci zařízení 

staveniště, a to s vedeným okovem na vratu typu H 1200. Jako havarijní těžní 

zařízení by se použil havarijní mobilní vrat. Pomocné těžní zařízení bude sloužit 

především pro kontrolu hladiny zásypu a zkracování zásypového potrubí a 

lutnového tahu. 
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      3.7. Pokles zásypu ve výdušné jámě č. 3  

      Při kontrole hladiny zásypu dne 4.5.2009 byl zaznamenán pokles hladiny NZM ve 

výdušné jámě č. 3 a rovněž  i ve vtažné jámě č. 2. 

      Hladina zásypu v jámě č. 3 byla ověřena v úrovni 115 m pod ohlubní, tedy 88 m pod 

stropem ohlubňové zátky, tj. 24,22 m pod ohlubni  2. patra (- 90,78 m). 

Zásyp v  jámě  č. 2  byl  ověřen  v  úrovni  150 m  pod  ohlubní,  tedy 123 m  pod  stropem 

ohlubňové zátky, tj. cca na ohlubni 3. patra (-150,35 m).        

      Na základě poklesu sloupce zásypového materiálu v jámě č. 3 a č. 2 o více jak           

0,5 – 1,0 m jsem provedl ověření a kontrolu postupu likvidačních prací ve stavebním 

deníku a  uvádím, že jáma č. 3 byla zasypávána v souladu se všemi bezpečnostními 

předpisy a opatřeními. V průběhu likvidačních prací nebyl zaznamenán nárůst zásypového 

sloupce, který by signalizoval nerovnoměrné ukládání zásypového materiálu a tvorbu dutin 

v jámě. Podle mého názoru příčinou události byla patrně nestabilita zásypu vzniklá 

překročením únosnosti uzavíracích stěn slojových proniků, nárazišť, která vedla  ke vzniku 

poklesů zásypu v jámě v důsledku vtlačení zásypu do již dříve zlikvidovaných a 

uzavřených proniků na 1. až 4. patře (příloha č. 1). 

      Sedání a poklesy sloupce zásypového materiálu jsem řešil se závodním dolu 

technickým opatřením, který spočíval  v  návozu nezpevněných zásypových hmot pro 

okamžité doplnění sloupce zásypu v jámách na původní úroveň. Doporučil jsem  suché  

tříděné kamenivo o zrnitosti 63 – 125 mm z VOJ ČSM, jehož návoz jsem organizačně

zajišťoval. Objem použitého NZM k dosypu jam činil 7 878 m3, což představovalo 79 

nákladních automobilů TATRA 815 a objem prací, celkem 1 200 tis. Kč.    

Spotřeba NZM pro dosyp jam je zřejmá z tabulky č. 4.  

Tabulka č.  4  - Spotřeba nezpevněného zásypového materiálu pro dosyp jam

Jednotka VJ č. 3 Vtažná Spotřeba

Název jáma č. 2 celkem

Ověření hloubky hladiny zásypu pod ohlubní m 115 150 x 

Pokles zásypu v jamách m 88 123 x 

Parametry hlavních svislých důlních děl (m) Ø 6,0 7,5 x 

Hloubka hlavních svislých důlních děl m 747,0 707,0 x 

TK - tříděné kamenivo (zrnitost 63 - 125 mm) m3 2 466,0 5 412,0 7 878
Náklady na dosyp jam celkem tis. Kč  376 824 1 200
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                4.   Bezpečnostní opatření  

      4.1. Bezpečnostní pásmo  

      Jedná se o vytýčení bezpečnostního pásma v bezprostředním okolí zlikvidované jámy 

na povrchu, ohrožené možným pohybem půdy nebo hornin při případné samovolné 

destrukci jámy.  

      Prostor jámy pod zátkou se podle mého názoru může časem zaplnit agresivní důlní 

vodou, která degraduje materiál jámové výztuže a časem i materiál samotné zátky. 

Za spolupůsobení tlaku bobtnavých jílových vrstev může časem dojít k otryskání jámové 

výztuže a k tvorbě kaverny, do níž se po čase zátka propadne. Tento proces trvá i několik 

staletí, ale je zcela neúprosný a zákonitý.        

      V souladu s § 11 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., ve znění vyhlášky ČBÚ č. 32/2000 Sb. 

a vyhlášky ČBÚ č. 592/2004 Sb. vychází minimální rozměr bezpečnostního pásma o 

poloměru přesahujícím vnější obvod jámového zdiva o 20 m. 

Uvádím propočet: 

• Výdušná jáma č. 3 dle vztahu:  

Rmin  >   d  + t + 20 (m), kde 

               2 

Rmin    - poloměr bezpečnostního pásma (m)

d       - světlý průměr jámy na povrchu (m) 

t        - tloušťka jámového zdiva (m)  

Jáma č. 3:   d  =  6,0 m  
                    t  =  0,8 m      

     Dle uvedeného vztahu a parametrů jámy vychází poloměr R bezpečnostního prostoru a 

bezpečnostního pásma: 

Jáma č. 3:      R = 23,8 m     

     Poloměr bezpečnostního pásma a bezpečnostního prostoru stanovuji,  R = 24,0 m.

      
• Větrní šachtice HDV dle vztahu:        

Rmin  >   d  + t + 20 (m), kde 

               2 
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Rmin    - poloměr bezpečnostního pásma (m)

d       - světlý průměr jámy na povrchu (m) 

t        - tloušťka jámového zdiva (m)  

Větrní šachtice HDV:   d  =  7,5 m  
                                       t  =  0,6 m      

     Dle uvedeného vztahu a parametrů jámy vychází poloměr R bezpečnostního prostoru a 

bezpečnostního pásma: 

Větrní šachtice:      R = 24,35 m        

     Poloměr bezpečnostního pásma a bezpečnostního prostoru stanovuji, R = 25,0 m.

      Bezpečnostní pásmo je u  jam a výdušné šachtice vyznačeno na povrchu a 

zaznamenáno v měřičské dokumentaci.  

  

Obrázek č. 5  Uzavírací ohlubňový poval zlikvidované výdušné jámy č. 3Dolu Dukla 
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      4.2. Bezpečnostní prostor  

      Jedná se o vymezení bezprostředního okolí ústí jam na povrchu, ohrožené v průběhu 

likvidačních prací výstupem důlních plynů [9].   

      Dle § 12 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů byl bezpečnostní 

prostor stanoven jako minimální v rozsahu bezpečnostního pásma, tj. o poloměru 24,0 m 

pro jámu č. 3 a o poloměru 25 m pro větrní šachtici. Jejich výškové omezení se ohraničuje 

výškami jámových budov jam.  

      Bezpečnostní prostor byl po dobu prací na likvidaci jamy ohrazen a viditelně označen  

a opatřen výstražnými tabulkami o zákazu přístupu nepovolených osob, zákazu kouření a 

používání otevřeného ohně.  

      Vjezd obslužných mechanizmů se vznětovými motory do bezpečnostního prostoru 

likvidovaných jam jsem řešil jako práce se zvýšeným nebezpečím za stálého dozoru a 

podle podmínek, které byly stanoveny závodním dolu.  

      Elektrická zařízení uvnitř bezpečnostního prostoru se provozovala pouze 

v nevýbušném provedení.   

      4.3. Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci 

      Při realizaci přípravných prací, likvidaci jam, stavbě ohlubňových uzavíracích povalů a 

ostatních prací v okolí likvidovaných jam byly dodržovány bezpečnostní předpisy 

v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění [9], vyhláškou ČBÚ č. 

52/1997 v platném znění [5].  

      Dále byly dodržovány všechny související a navazující předpisy, výnosy a ostatní 

legislativní normy včetně podmínek stanovených OBÚ v Ostravě v povolení hornické 

činnosti – likvidace hlavních důlních děl.  

     Pro jednotlivé operace spojené s realizací likvidace byl vypracován technologický 

postup, ve kterém se podrobně uvedly a rozpracovaly pracovní postupy a veškerá 

bezpečnostní opatření. Nedílnou součástí technologického postupu byl havarijní plán. 

     Ve vymezeném bezpečnostním prostoru jámy bylo zakázáno kouření a manipulace 

s otevřeným ohněm. Do uvedeného prostoru byl zamezen přístup nepovolaným osobám. 

      Při provádění zásypových prací byla zajištěna na pracovištích optická a akustická 

signalizace pro případ dosažení koncentrace CH4 hodnoty 1 %. V případě dosažení 1 % 
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koncentrace CH4 byla vypnuta technologická zařízení a bylo zajištěno odvolávání lidí 

mimo bezpečnostní prostor jámy. O této skutečnosti směnový technik nebo předák 

neprodleně uvědomoval závodního dolu. V daném případě pracovníci postupovali 

v souladu s havarijním plánem.  

      K likvidaci jámy č. 3 se používal jen nehořlavý, nerozpustný, nerozbřídavý a 

nebobtnavý zásypový materiál, který neohrožoval životní prostředí škodlivými výpary 

nebo výluhy a toxickými látkami.  

     Dle ustanovení § 5 odstavce 1 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění lze na

základě povolení OBÚ použít pro zásyp jámy nezpevněný zásypový materiál pouze tehdy, 

umožňuje – li to charakter jámy. Povolení k zásypu musí obsahovat opatření k zajištění 

bezpečnosti z hlediska stability jámy a jejího okolí.  

     Ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění se musí 

provádět ověřovací zkoušky kvality zpevněného zásypového materiálu ZZM S1 (CPS - 2) 

na projektovanou pevnost 2 MPa a ZZM S2 (CPS -5) na projektovanou pevnost 5 MPa 

[13]. Kontrola  kvality zpevněného zásypového materiálu se provedla před zahájením 

sypání, dále v každých alespoň 200 m3 zásypového materiálu a při každé změně použitého 

druhu zásypového materiálu zkušebnou určenou ČBÚ. Výsledky zkoušek jsou 

zdokumentovány.  

     V průběhu zasypávání se dle dokumentace kontrolovala kvalita zásypového materiálu, 

množství ukládaného zásypového materiálu a jeho základní vlastnosti. 

     Nejméně jednou denně se zaměřila horní  hladina zásypového sloupce a provedlo se

porovnání s množstvím skutečně vysypaného materiálu s vypočteným množstvím. Pokud 

je rozdíl větší než 20 %, zakládání se přeruší, zjistí se pravděpodobná příčina a stanoví se 

další postup.  

      Zasypávání by se také přerušilo, došlo – li k poklesu hladiny zásypu o více než 20 % 

výšky od posledního měření při předchozím ukončení zásypových prací. Tyto skutečnosti 

jsou mimořádné události, které podléhají ohlašovací povinnosti. V průběhu zásypu jámy   

č. 3 nebyl zjištěn ani jediný případ poklesu hladiny zásypu.   

      V souladu s projektem [3] byl rovněž zajištěn požadovaný odběr kontrolních vzorků

hydraulicky zpevněných zásypových směsí, kontrola koncentrace CH4, CO2 (v případě

inertizace), O2 a barometrického tlaku, kontrola zásypu v likvidované jámě. Výsledky 

prováděných kontrol byly zaznamenány a řádně zdokumentovány.  
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      4.4. Inertizace ovzduší v likvidovaných důlních dílech 

• Zařízení pro kontrolu ovzduší Výdušné jámy č. 3 a větrní šachtice         

Zpracoval jsem výčet potřebného zařízení staveniště pro inertizaci ovzduší:  

- Monitorovací vrat SW 3,5 pro měření hloubky zásypu a koncentrací plynů

ve VJ č. 3, elektrický pohon 10 kW, U = 400 V, samonosný kabel délky 

1000 m.  Umístění v lehkém přístřešku.  

- Ventilátor APXK 630 pro separátní větrání VJ č. 3 v době realizace 

ohlubňové zátky, elektrický pohon 22 kW, U = 500 V. 3 x tlumič hluku, 

koncová lutna opatřena ochrannou sítí, lutnový tah Ø 800 mm, kovové lutny 

l = 3 m, celková délka cca 50 m, uložení na dřevěné pražce, v jámě vázán 

k rozponám. 

- Mobilní tlaková stanice T18L60, kapacita zásobníku - 6000 kg kapalného 

CO2  = 3 240 m3 plynného CO2,   s možností inertizace po dobu cca 16 – ti 

hodin. Kapacita zásobníku návěsu – 24 000 kg kapalného CO2, množství 

plynného CO2 z 1 kg kapalného CO2 – 0,54 m3, kvalita CO2 dle ČSN        

65 1743 – 99,5 %. Napojení na potrubní tahy v jámě přes tlakovou hadici 

DN 50. 

- Mobilní kompresorová jednotka Sullair BDS 37 HH,  použití po odstavení 

turbokompresorů dolu, kapacita – 300 m3/hod.    

- Důlní plynová laboratoř s obsluhou. 

- Měřící aparatura koncentrace metanu MTA s přenosem dat.  

• Kontrola a měření ovzduší a hloubky zásypu 

           Měření koncentrace CH4 bylo prováděno aparaturou MTA se snímači MTA 4010. 

           Pro měření koncentrace CO2 a O2 byla důlní plynová laboratoř s odběrovými 

           hadičkami.  

           Měření hloubky zásypu v jámě č. 3 pomocí vratu SW – 3,5 se samonosným 

           kabelem s osazenou zátěží a spínačem FSI. U zátěže s dosedací plochou byl použít 

           rtuťový spínač dle zkušeností z předchozí likvidace hlavního důlního díla na Dole 

           Doubrava.   
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• Měření ovzduší a hloubky zásypu 

           Práce spojené s likvidací jámy a větrní šachtice HDV bylo možno provádět do 1 % 

           CH4. Při překročení této hranice byl do bezpečnostního prostoru vysílán akustický a 

           optický signál a práce byly zastaveny. O dalším postupu rozhodoval v souladu 

           s havarijním plánem  závodní dolu.      

          Větrání během zásypu jámy č. 3 po odstavení HDV a ztrátě PVP byly v šachetní 

           budově otevřeny veškeré prostupy a jáma o světlém průměru 6,0 m a průřezu S = 

           28,3 m2 byla  do úrovně – 28 m pod ohlubní odvětrávána cirkulací ovzduší při 

           kontinuálním zásypu  dosahující intenzity ukládání zásypového materiálu 

           minimálně 2 kg kameniva na 1 m2 světlého průřezu šachtice za sekundu, to 

           znamená 56 kg.s-1 v takových intervalech, aby jednotlivé přestávky zásypu 

           nepřesáhly dobu 180 minut. Této intenzitě odpovídala  navržená kapacita dopravy 

           320 t/hod.  

           V případě delší přestávky zásypu přesahující dobu 180 minut, bylo provedeno 

            měření koncentrace CH4 v nezaloženém úseku jámy.  

           Větrání během zásypu větrní šachtice HDV  po odstavení HDV a ztrátě PVP byly 

           v budově HDV otevřeny veškeré prostupy, okenní výplně a větrní šachtice o 

           světlém průměru 7,5 m a průřezu S = 44,2 m2 byla větrána přirozeným větráním 

           pomocí nepřetržitého zásypu nezpevněným zásypovým materiálem dosahujícího 

           intenzity minimálně 2 kg kameniva na 1 m2 světlého průřezu šachtice ze sekundu, 

           tzn. 89 kg.s-1 v takových intervalech, aby jednotlivé přestávky zásypu nepřesáhly 

           dobu 180 minut. Této intenzitě zásypu odpovídala navržená kapacita dopravy 320 

           t/hod. V případě delší přestávky zásypu přesahující dobu 180 min., bylo provedeno 

           měření koncentrace CH4 v nezaloženém úseku šachtice.  

           Do uzavření větrních kanálů na – 80 m a – 50 m tříděným kamenivem (NZM), byla 

           větrní šachtice dále větrána přirozeným průtahem větrů mezi jámami č. 1 a č. 3 

          v daných úsecích nad otevřenými proniky.  

          Větrání při výstavbě ohlubňové zátky po dokončení zásypu jámy č. 3 do úrovně

          27,0 m pod ohlubní, byly v nezaloženém prostoru prováděny práce spojené 

          s výstavbou ohlubňové betonové zátky, zajišťující stabilitu ústí jámy. Výstavba 

          zátky probíhala za provozu foukacího separátního větrání.  
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         Za tímto účelem byl po dokončení nezpevněného zásypu v ústí jámy  položen    

          ocelový lutnový tah, vyvedený mimo bezpečnostní prostor jámy s osazeným 

          elektrickým ventilátorem APXK 630 a tlumiči hluku. Ocelové lutny DN 800 byly 

          v horizontální části osazeny na dřevěných pražcích ā 6,0 m, ventilátor byl chráněn 

          plechovou stříškou. V jámě  ocelové lutny byly osazeny zavěšením do vzdálenosti 

         10 – 12 m od ohlubně. Veškeré práce v nezaloženém úseku jámy probíhaly 

         v účinném dosahu foukacího větrání a za provozu kontinuálního měření koncentrace 

         CH4 a barometrického tlaku.  

• Větrní šachtice HDV  

          Osazení kontrolního potrubí DN 630, plynového potrubí DN 150 a betonová výplň

          ústí větrní šachtice se sacími kanály probíhalo z úrovně ohlubně při otevřených 

          vstupních vratech, vybouraných skleněných výplní a otevřeném nouzovém vstupu do 

          sacího kanálu mimo budovu HDV, s přirozeným odvětráváním objektu HDV.  

          Při výstavbě ohlubňové zátky byl v provozu monitoring koncentrace CH4 a CO2

          v ústí sacího kanálu a CO2 v prostoru HDV.  

          Výstavba zátky byla realizována za provozu likvidace jámy  č. 3 s tím, že veškerá 

          bezpečnostní opatření vztahující se na tuto jámu měla přímou vazbu na prostředí ve 

          větrní šachtici.  

• Inertizace ovzduší v jámě č. 3 a větrní šachtici HDV 

         Vzhledem k tomu, že po dobu likvidace nebylo možno jámu č. 3 a větrní šachtici 

          větrat PVP ani separatním větráním, byla řešena eliminace CH4 při překročení 

          hranice 1 % inertizací jámy a větrní šachtice pomocí plynného CO2.  

          Pro potřeby inertizace byla Mobilní tlaková stanice kapalného CO2 – T18L60 

          s atmosférickým odpařovačem firmy Linde Technoplyn  a. s. 

          Mobilní stanice byla umístěna mimo vymezený bezpečnostní prostor jámy č. 3 a 

          větrní šachtice HDV. Doprava plynu do jámy byla zajištěna pomocí pryžové hadice 

         Ø 66/50 mm (2´´). Aby nedocházelo na povrchu hadice k hromadění 

          elektrostatického náboje, byla hadice uzemněna položením na vlhkou zem nebo 

          propojením s kovovou uzemněnou konstrukcí. Za uvedených podmínek bylo možno 

          hadici použít v prostředí SNM3.  
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         Pro možnost inertizace větrní šachtice HDV se osadila hadice přes vstupní otvor do 

         lezního oddělení. Pro možnost inertizace jámy č. 3 byla dle podmínek zásypu a 

         měření CH4 osazena inertizační hadice na příslušné potrubí, vyvedené nad úroveň

         ohlubně.   

• Meze výbušnosti binární směsi plynů CH4 – CO2 

           Pro binární směs dvojice plynů CH4 – CO2 se vzduchem platí průběh mezi 

výbušnosti dané směsi v závislosti na narůstajícím poměru inertního a výbušného plynu, 

tedy poměru CO2 : CH4, který uvádím v následující tabulce č. 5.  

Tabulka č. 5 Meze výbušnosti směsí metanu a oxidu uhličitého  

Poměr Poměr Poměr 
CO2/CH4 spodní vrchní CO2/CH4 spodní vrchní CO2/CH4 spodní vrchní

N´[%] N´´[%] N´[%] N´´[%] N´[%] N´´[%]
0,0 5,0 14,0 1,1 11,5 22,5 2,2 18,5 27,5
0,1 5,5 15,0 1,2 12,0 23,0 2,3 19,0 28,0
0,2 6,0 16,0 1,3 12,5 23,5 2,4 19,5 28,5
0,3 7,0 17,0 1,4 13,5 24,0 2,5 20,5 29,0
0,4 7,5 17,5 1,5 14,0 24,5 2,6 21,0 29,5
0,5 8,0 18,5 1,6 14,5 25,0 2,7 22,0 29,5
0,6 8,5 19,0 1,7 15,0 25,5 2,8 22,5 30,0
0,7 9,0 20,0 1,8 16,0 26,0 2,9 23,0 30,0
0,8 10,0 20,5 1,9 16,5 26,5 3,0 24,0 30,5
0,9 10,5 21,0 2,0 17,0 27,0 3,1 24,5 30,5
1,0 11,0 22,0 2,1 18,0 27,5 3,2 25,5 30,0

3,3 28,0 28,0
3,4 nezápalná

Meze výbušnosti Mez výbušnosti Mez výbušnosti 

     

     Kromě uvedeného kritéria v souvislosti s inertizací, kdy podle naměřených hodnot  CH4

a CO2 musí být zajištěna koncentrace CO2 v jámě minimálně 3,5 násobkem koncentrace 

CH4, v případě překročení koncentrace CH4 nad 1 %, byla prováděna kontrola ovzduší 

výbuchovým trojúhelníkem (grafický výpočetní systém určený k rychlému vyhodnocení 

nebezpečnosti směsí hořlavých látek se vzduchem vznikajících v podzemních důlních 

dílech) na základě naměřených hodnot koncentrace CH4 a O2. Z naměřených hodnot byla 

stanovena horní a spodní hranice koncentrace O2, při které bylo množství hořlavin daného 

vzorku výbušné. Zjištěná oblast výbušnosti z odebraného vzorku, byla prováděna 

inertizace ovzduší jámy CO2 do doby, kdy výsledky měření byly mimo oblast 

výbuchového trojúhelníku. 
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Hranice koncentrace O2, při které je množství hořlavin daného vzorku výbušné je tím 

vyšší, čím je nižší koncentrace CH4 a naopak. 

V případě, že naměřené koncentrace CH4 dlouhodobě překračovaly povolenou mez, bylo 

bezpečné provádění zásypu realizováno při udržení koncentrace O2 na maximální úrovni  

10 % inertizací CO2. 

Parametry Mobilní tlakové stanice T18L60:  Kapacita zásobníku - 6 000 kg kapalného 

CO2 = 3 240 m3 plynného CO2 s možností inertizace po dobu 16 hodin. 

Kapacita zásobníku návěsu - 20 000 – 24 000 kg kapalného CO2

• Kapacita odpařovače – 200 m3/hod. plynného CO2

• Množství plynného CO2 z 1 kg kapalného CO2 – 0,54 m3

• Kvalita CO2 dle ČSN 65 1743 – 99,5 %  

     Rozhodnutí o inertizaci při zásypu jámy nařizoval pouze závodní dolu. Pro zajištění 

bezpečnosti práce a provozu bylo nutno před a v průběhu inertizace CO2 dodržovat a 

provádět následující opatření: 

1. Odečítat hodnoty koncentrací na čidlech  CH4, CO2  a  O2 při zásypu větrní šachtice    

v úrovni 86 m pod ohlubní v jámě č. 3. 

2. Provádět monitoring jámy (proměřit koncentrace CH4 v jámovém stvolu a nad 

zásypem pomocí monitorovacího vratu SW 3,5 pro měření hloubky zásypu a 

koncentrací plynu, analyzátorem metanu SIGNAL - 5).  

3. Podle maximální naměřené hodnoty koncentrace CH4 se prováděla  inertizace dle 

zpracovaného harmonogramu, přičemž koncentrace CO2 musela být minimálně  3,5 

násobkem koncentrace CH4.  

4. Vlastní napouštění CO2 bylo prováděno pryžovou hadicí o průměru 2 ´´. Přívodní 

hadice byla těsná. Monitorovací vrat SW 3,5 pro měření hloubky zásypu a 

koncentrací plynů

5. V průběhu napouštění CO2 byl měřen pod ohlubní, v jámové budově a budově

HDV obsah CO2 a při překročení koncentrace 1 % v těchto místech opustili 

pracovníci jámovou budovu. Zamezil se vstup všech osob do budov. Stav byl 

nahlášen inspekční službě. O dalším postupu rozhodoval závodní dolu nebo jeho 

zástupce v souladu s havarijním plánem. 

6. Při dosažení předepsaného poměru koncentrací plynů CH4 a CO2 bylo možno 

zahájit zásyp, přičemž měření CO2 se nadále provádělo 1 m pod ohlubní, a 
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v jámové budově. Při dosažení koncentrace CO2 nad 1 % na některém 

z odběrových míst bylo nutno provést opatření dle bodu 5. 

7. Zajištění telefonického spojení s dispečinkem.  

8. Technický směnový dozor  prováděl kontrolu stavu manometru na zásobníku firmy 

LINDE TECHNOPLYN, a.s. a v případě množství pod 1 000 kg tuto skutečnost 

nahlásil inspekční službě, která provedla objednávku doplnění zásobníku u 

dodavatele v čase dle smluvních podmínek. Výsledky   veškerých   naměřených   

hodnot   byly zaznamenány   a   řádně zdokumentovány. Časovou četnost měření 

koncentrací určoval závodní dolu v havarijním plánu.  

             5. Ekonomické zhodnocení  

      5.1. Ekonomické zhodnocení likvidace Dolu Dukla  

      Provedl jsem ekonomické zhodnocení likvidace výdušné jámy č. 3 a větrní šachtice  

NZM a ZZM. Technicko – ekonomickými propočty stanovuji  náklady na likvidaci jam 

v členění podle zásypových hmot, které uvádím v tabulce č. 6 a č. 7. 
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Tabulka č. 6  Náklady na likvidaci výdušné jámy č. 3 a větrní šachtice – NZM 

Činnost Jednotka Cena Množství Celkové náklady

jednotky Kč

Spotřeba materiálu

 - NZM (kamenivo) Kč/m3 30,50 32 197 982 009

 - Štětový kamen Kč/m3 340,00 2 500 850 000

 - CPS 2 MPa Kč/m3 730,00 420 306 600

 - Beton B20 Kč/m3 908,00 856 777 248

 - Beton B15 Kč/m3 832,00 788 655 616

Ostatní služby

 - Přepravné (kamenivo) Kč/m3 39,50 32 197 1 271 782

 - Přepravné (štětový kamen) Kč/m3 300,00 2 500 750 000

 - Nájem 2 nakladačů Kč/hod. 1 700,00 1 280 2 176 000

 - Nájem dopravníku Kč/hod. 780,00 1 280 998 400

 - Nájem monitorovací soupravy (2 ks) Kč/den 3 800,00 90 342 000

 - Nájem odpařovaču CO2 Kč/měs 100 000,00 6 600 000

 - Ostatní služby (čidla) Kč 800 000,00 1 800 000

Osobní náklady

 - Příprava jámy a větrní šachtice na likvidaci Kč/směna 1 628,00 5 483 8 926 324

 - Zásyp VJ č. 3 a větrní šachtice NZM Kč/směna 1 628,00 1 935 3 150 180

Náklady celkem (výše uvedené) 22 586 158

Tabulka č. 7 Náklady na likvidaci výdušné jámy č. 3 a větrní šachtice – ZZM 

Činnost Jednotka Cena Množství Celkové náklady

jednotky Kč

Spotřeba materiálu

 - CPS 2 MPa Kč/m3 730,00 28 584 20 866 320

 - CPS 5 MPa Kč/m3 835,00 6 533 5 455 055

 - Beton B20 Kč/m3 908,00 856 777 248

 - Beton B15 Kč/m3 832,00 788 655 616

Ostatní služby

 - Stavba opěrných hrází Kč/hráz 320 000,00 13 4 160 000

 - Nájem monitorovací soupravy (2 ks) Kč/den 3 800,00 302 1 147 600

 - Nájem zařízení pro vizuální kontrolu záplavu Kč/den 4 000,00 302 1 208 000

 - Instalace pracovní plošiny a větrání v jámě Kč/den 3 970,00 302 1 198 940

Osobní náklady

 - Příprava jámy a větrní šachtice na likvidaci Kč/směna 1 628,00 3 870 6 300 360

 - Zásyp VJ č. 3 a větrní šachtice ZZM Kč/směna 1 628,00 8 278 13 476 584

Náklady celkem (výše uvedené) 55 245 723

     Ostatní náklady (demolice jámové budovy),  které  jsou   nutné  vynaložit  při  likvidaci  
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jamy č. 3 a větrní šachtice  jsou pro  oba  způsoby likvidace téměř na stejné úrovni a 

v podstatě neovlivní finanční rozdíl mezi jednotlivými způsoby likvidace. 

      V  tabulce č. 8 uvádím srovnání nákladů na likvidaci jamy č. 3 a větrní šachtice  NZM 

a ZZM.  

Tabulka č. 8  Srovnání nákladů na likvidaci jam NZM a ZZM

Nezpevněný Zpevněný Rozdíl ±

Přehled nákladů zásypový materiál zásypový materiál

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

sl. 1 sl. 2 sl.3 (sl. 2 - sl. 1)

Spotřeba materiálu celkem 3 572 27 754 24 182

Z toho:

 - NZM (kamenivo) 982 0 -982

 - Štětový kamen 850 0 -850

 - CPS 2 MPa 307 20 866 20 559

 - CPS 5 MPa 0 5 455 5 455

 - Beton B20 777 777 0

 - Beton B15 656 656 0

Ostatní služby 6 938 7 715 777

Z toho:

 - Přepravné (kamenivo) 1 272 0 -1 272

 - Přepravné (štětový kamen) 750 0 -750

 - Nájem 2 nakladačů 2 176 0 -2 176

 - Nájem dopravníku 998 0 -998

 - Nájem monitorovací soupravy 342 1 148 806

 - Nájem odpařovaču CO2 600 0 -600

 - Ostatní služby (čidla) 800 0 -800

 - Stavba opěrných hrází 0 4 160 4 160

 - Nájem zařízení pro vizuální kontrolu záplavu 0 1 208 1 208

 - Instalace pracovní plošiny a větrání v jámě 0 1 199 1 199

Osobní náklady 12 076 19 777 7 701

Z toho:

 - Příprava jámy a větrní šachtice na likvidaci 8 926 6 300 -2 626

 - Zásyp VJ č. 3 a větrní šachtice 3 150 13 477 10 327

Náklady celkem (výše uvedené) 22 586 55 246 32 660

Likvidace VJ č. 3 a větrní šachtice 

    
    Výhodou likvidace VJ č. 3 a větrní šachtice  NZM je: 

• ekonomický přínos v porovnání se ZZM ve výši 32 660 tis. Kč (tabulka č. 8). 

    

      Nevýhodou likvidace VJ č. 3 a větrní šachtice NZM je: 
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• neznalost chování zásypu po zatopení vodou v dlouhodobém časovém horizontu,

• rizika spojená s neúplným vyplněním likvidovaného důlního díla, 

• dlouhodobý monitoring stavu zásypu ve zlikvidované jámě,

• nutnost případného dosypu NZM  při poklesu zásypu v jamách.

     Doporučuji využít zpracované varianty likvidace jam nezpevněnými, respektive 

zpevněnými zásypovými hmotami při výběru a stanovení postupu útlumu hlavních důlních 

děl v budoucím období. 

      Každá varianta má své přednosti a nedostatky s různým stupněm významnosti 

z hlediska přijetí konečného rozhodnutí o výběru způsobu provedení technické likvidace. 

Jedním z nejvýznamnějších rozhodovacích kritérií se proto stává kritérium ekonomické. 

Cílem je zejména zajistit optimální průběh likvidace, a to z hlediska bezpečnosti provozu a 

pracujících a  rovněž z hlediska hospodárného vynakládání finančních prostředků. 

Technickou likvidaci hlubinného dolu je tedy kromě oblasti technické, potřeba doplnit i 

hlediskem ekonomickým v průběhu zpracování projektové dokumentace.  

      5.2. Ekonomická náročnost útlumu Dolu Dukla celkem     

      V této kapitole  uvádím výši provozních nákladů a výdajů na provedení likvidace Dolu 

Dukla v celém rozsahu, tj. nákladů na likvidaci jam,  vyvolané investice, jejichž potřeba je 

vyvolána útlumem dolu, likvidaci povrchových objektů a zařízení, výnosů z likvidace, 

včetně sociálně zdravotních nákladů a zahlazování následků hornické činnosti. 

      Propočetl jsem celkovou ekonomickou náročnost útlumu lokality Dolu Dukla od 

termínu zahájení útlumu těžby na Dole Dukla, tj. od 1.1.2007. Do ekonomické náročnosti 

zahrnuji provedené likvidační práce v dole a na povrchu, včetně hmotného zabezpečení 

zaměstnanců v návaznosti na Sociální program útlumu Dolu Dukla. Dále jsem provedl 

srovnání skutečně vynaložených nákladů ve sledovaném období  na postup procesu útlumu 

závodu Dolu Dukla s projektovou dokumentací TSPL [6].   

      V položce „Sociální a zdravotní náklady“ a „ZNHČ“ uvádím  předpokládané potřeby 

až do termínu ukončení jejich výplat a do doby doznívání vlivů hornické činnosti na 

povrchu. Na základě dlouhodobého vývoje potřeb na krytí ZNHČ na  OKD, a.s.,  

předpokládám doznívání vlivů hornické činnosti na povrchu cca na 10 let, tj. do roku 2016.

Avšak ani později nelze jednoznačně vlivy hornické činnosti na povrchu zcela vyloučit.  
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      V návaznosti na sociální program útlumu Dolu Dukla jsem propočetl, že bude ještě

nutno uhradit bývalým i stávajícím zaměstnancům po roce 2010 až do roku 2032 sociálně

zdravotní náklady cca v objemu 67 801 tis. Kč. Jedná se zejména o výplaty ZPH (zvláštní 

příspěvek horníků – zdravotní,  který náleží bývalým zaměstnancům až do 60 let věků) a 

doplatky do průměrného výdělku při ohrožení nemocí z povolání, včetně zákonného 

sociálního a zdravotního pojištění.  

     Ekonomická náročnost procesu útlumu těžby Dolu Dukla ve srovnání s projektovou 

dokumentací (TSPL) je zřejmá z tabulky č. 9. 

Tabulka č. 9  Celková ekonomická náročnost likvidace jam na Dole Dukla

Základní položky útlumu TSPL Skutečnost Rozdíl +-

tis.Kč sl. 1 sl. 2 sl.3(sl.2-sl.1)

 - Likvidace jam - VJ č. 1 44 959 43 005 -1 954

                            - Vtažná jáma č. 2 29 287 26 699 -2 588

                           - VJ č. 3 včetně větrní šachtice 27 776 22 932 -4 844

 - Ostatní náklady související s TL v dole  262 701 137 934 -124 767

Náklady na TL důl celkem  364 723 230 570 -134 153

Náklady na TL povrch  216 786 81 884 -134 902

Investice vyvolané likvidací 5 580 3 818 -1 762

Výnosy z likvidace důl + povrch (-) 114 555 82 625 -31 930

Studie, projekty, dokumentace 18 210 7 955 -10 255

Technická likvidace celkem 490 744 241 602 -249 142

Sociální a zdravotní náklady celkem 194 753 126 952 -67 801

ZNHČ - důlní škody, sanace a rekultivace 72 861 34 164 -38 697

      - použití rezerv, vytvořených dle horního zákona -72 861 -34 164 38 697

Zahlazování následků hornické činnosti celkem 0 0 0

Ekonomická náročnost celkem 685 497 368 554 -316 943

Z toho: náklady 679 917 364 736 -315 181

           výdaje 5 580 3 818 -1 762

2007 až 2010

      Financování postupu procesu útlumu, včetně sociálních a ekologických dopadů

útlumu na Dole Dukla bylo realizováno v OKD bez účasti státního rozpočtu.  

Náklady a výdaje na likvidaci lokality Dolu Dukla, po odečtení výnosů z likvidace ve výši 

82 625 tis. Kč,  společnost  uhradila  pouze z vlastních zdrojů, a to v celkové výši celkem 

368 554 tis. Kč,  z toho náklady 364 736 tis. Kč a výdaje 3 818 tis. Kč. Z finančního a 

věcného plnění útlumu těžby na OKD, a. s. jsem zjistil, že počínaje rokem 2004 se státní 

rozpočet již nepodílí na financování programu postupu útlumu v OKD, a. s.  
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                  Závěr  
           

      Cílem mé práce je stanovit a zhodnotit  postup technické likvidace výdušné jámy č. 3 a 

větrní šachtice HDV nezpevněným a zpevněným zásypovým materiálem a upozornit na 

rizika, která jsou spojená s likvidací hlubinného dolu.  

      Snahou každé těžební společnosti je řešit program postupu útlumu s nejnižší 

ekonomickou náročnosti. Proto mimořádný důraz kladu na řádně zpracovanou projektovou 

dokumentaci, která v technologickém postupu zajistí trvalou bezpečnost likvidovaného 

dolu a nebude ovlivněná vidinami úspor likvidačních nákladů, docílených na úkor kvalitně

provedených likvidačních prací.   

      Likvidace hlavních důlních děl je ekonomický náročná činnost, proto jsem provedl 

propočet a srovnání nákladovosti při použití zpevněného a nezpevněného zásypového 

materiálů. Při srovnání jsem došel k závěru, pokud hlavní důlní dílo vyhovuje 

bezpečnostním požadavkům je z ekonomického hlediska pro těžební společnost vhodné 

likvidovat nezpevněným zásypovým materiálem, který vyhovuje předpisům.   

      Doporučuji, aby hlavní důlní díla se likvidovaly bezprostředně po ukončení těžby, 

pokud ještě nejsou zaplaveny důlní vodou.      

      Přesto však může docházet k situaci, kdy dojde k likvidaci jámy, která je z větší části 

zatopená důlní vodou. V tomto případě použití zpevněného zásypového materiálu  pro 

základku nepřichází v úvahu, protože při pádu do vody by došlo k vymývání 

hydraulického tmelu. V takovém případě doporučuji jediný způsob relativně bezpečné 

likvidace, použití štětových bází v nárazištích na všech patrech likvidované jámy, které 

zamezí vyjetí zvodnělé základky do přilehlých důlních děl v náražích.  

      Závěrem konstatuji, že i sebezodpovědněji provedená likvidace dolu nemusí být 

zárukou, že v blízké či daleké budoucnosti nedojde k haváriím ústí likvidované jámy, nebo 

jejího širšího okolí (vznik povrchového kráteru, vyjetí nezpevněného zásypu do okolních 

důlních děl, výrony CH4 a výbuchy třaskavých plynů od frikčních jisker a další různé 

příčiny, spojené s použitím nezpevněných zásypových materiálů včetně propadu 

povrchového krycího povalu jámy).  

      V současné době dobývací prostor Dolu Dukla  dále náleží společnosti OKD, a.s. 

Uhelné zásoby, které byly před vyhlášeným termínem útlumu těžby vedené jako bilanční,  

jsou převedeny do nebilančních z ekonomických důvodů.  
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     Za účelem využití a provozování těžby plynu z uzavřených prostor Dolu Dukla byla 

zlikvidována výdušná jáma č. 3 a větrní šachtice, (včetně výdušné jámy č. 1 a vtažné jámy 

č. 2)  a  jejich příslušenství, prodána společnosti Green Gas DPB, a. s.   

     Zároveň bych chtěl poděkovat prof. Ing. Vlastimilu Hudečkovi, CSc.  za pomoc při 

vypracování mé diplomové práce, za trpělivost a poskytnuté cenné rady. 

      Dále bych rád poděkoval oponentovi mé diplomové práce Ing. Martinovi Hurníkovi za 

jeho podnětné připomínky.  
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