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   Anotace: 

V předkládané diplomové práci jsem zpracoval návrh technické likvidace výdušné 

jámy Sviadnov ( St. I/1 ), přilehlých důlních děl a povrchových objektů lokality Sviadnov 

DP Staříč, OKD a.s., Dolu Paskov. 

Obsahem diplomové práce je stručná geologická charakteristika DP Staříč, 

charakteristika likvidované lokality, rámcové řešení technické likvidace lokality Sviadnov, 

návrh základních opatření pro zajištění bezpečnosti provozu a technicko-ekonomické 

posouzení technické likvidace lokality Sviadnov. 

 

 

Klíčová slova: metan, likvidace hlavních důlních děl, bezpečnostní předpis. 

 

Annotation: 

In the present thesis, I prepared a draft of the technical liquidation of the upcast pit 
Sviadnov (St. I / 1), neighboring mine productions and surface objects of the 
Sviadnov locality DP Staric, the OKD a.s., the Paskov Mine.  
 
The content of this thesis is a brief geological characteristics of the DP Staric, the 
characteristics of  liquidated sites, the framework solutions of  technical disposal 
sites Sviadnov, the proposition of the basic measures to ensure safety and 
technical-economic assessment of technical liquidation Sviadnov situation.  
 

Keywords: methane, liquidation of the major mine productions, safety code 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSAH 

1  Úvod…….…………………………………………….…………...…....….1  
    1.1   Důvody a rozsah likvidace........................................................................................2           

     1.2   Historie dolu Paskov  ...............................................................................................2 

2  Charakteristika důlně-geologických podmínek DP Staříč.............….....5 
      2.1   Geologie vlastního loţiska v DP Staříč……………………………………………5 

          2.1.1     Pokryvné útvary..……………………………………………………………………5 

          2.1.2     Ostravské souvrství…………………………………………………………………6 

          2.1.3     Petřkovické vrstvy…………………………………………………………………..6 

          2.1.4     Strukturně-tektonická stavba ložiska……………………………………………..7 

      2.2    Popis likvidované části dobývacího prostoru -1. důlní pole……………………...7 

3  Charakteristika likvidované lokality.…………………………..…..……9 
3.1     Současný stav větrání lokality Sviadnov...............................................................9 

3.2     Popis degazačního systému…………………………………………..…...……10 

      3.3     Popis odvodňování lokality Svadnov……………………………………..……12 

3.4     Popis základního systému dopravy…………………………………….………13 

3.5     Popis energetického zajištění likvidace jámy Sviadnov.....................................14 

3.6     Popis odvalového hospodářství...........................................................................14 

3.7     Rozsah otvírky a exploatace…………………………………………….…..….14 

4  Řešení likvidace lokality ( likvidační etapy )………………………..…15 
      4.1      Řešení likvidace jámy Sviadnov……………………………………..……..….15 

      4.2      Technická likvidace – důl……………………………………………………...16 

           4.2.1      Výkliz strojů a zařízení…………………………………………………………..16 

           4.2.2      Likvidace důlních děl…………………………………………………………….16 

                  4.2.2.1      Likvidace svislého důlního díla……………………………………16 

                  4.2.2.2      Likvidace vodorovných a úklonných děl………………………..…20 

           4.2.3      Opatření k zamezení nepříznivých vlivů na povrch………………………….21 

           4.2.4      Způsob kontroly likvidovaných děl…………………………………………….22 

       4.3     Ekonomická náročnost technické likvidace důl……………………….......….. 23 

5  Povrchové řešení likvidace lokality Sviadnov…….……………………25 
       5.1      Legislativní řešení………………………………………………………..……25 

       5.2      Technické řešení………………………………………………………….....…25 

       5.3      Harmonogram likvidace povrchových objektů…………………………….….25 

       5.4      Ekonomická náročnost technické likvidace povrch…………………..……….27       

6  Bezpečnostní opatření………………………………………………...…27 
      6.1      Zrušení dolu…………………………………………………….……..………27 

       6.2      Závodní báňská záchranná stanice……………………………………...…….28 

       6.3      Havarijní plán…………………………………………………………....……28 

       6.4      Práce na hranici dobývacího prostoru……………………………………....…28 

       6.5      Východy z dolu...…………………………………………………………..….28 

       6.6      Ochrana proti důlním otřesům a proti průtrţím hornin a plynu…………….....28 

       6.7      Ochrana proti vzniku důlních poţárů–samovznícení uhlí………………….....29 

       6.8      Větrání…………………………………………………………………………29 

       6.9      Důlní degazace……………………………………………………………..….29 



 

 

7 Uplatněná legislativa likvidace……...…………..…………………….…30 

8 Technicko-ekonomické zhodnocení návrhu………………………….…31 

9 Závěr….……………………………………...……………………………32 

Seznam literatury….…………..…………………...………………………34 

Seznam tabulek…….…………………..……………..……………….……35 

Seznam obrázků………………………..……………………………..……36 

Seznam příloh…………………………..………………………………..…37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seznam zkratek: 

 

ČBÚ……………………………………………...………………………Český báňský úřad 

DP………………………………………………….………………………Dobývací prostor 

HDV…………………………………………………………………..hlavní důlní ventilátor 

HP……………………………………………………………………….Hornoslezská pánev 

CH4………………………………………………….………………………................metan 

ZBZS……………………………………………………..závodní báňská záchranná stanice 

OBÚ……………………………………………..…………………….Obvodní báňský úřad 

HD……………………………………………………………………………..hrázové dveře 

OKD………………………………………………...…………….Ostravsko-karvinské doly 

HD-PDIO…………………….hrázové dveře s průchodem dopravníku izolačním objektem 

BP…………………………………………………….………………..bezpečnostní předpis 

TPL………………………………………………….……………..technický plán likvidace 

DTPL………………………………………………………...důlně technický plán likvidace 

TRL………………………………………….…………………....technický reţim likvidace 

MPO…………………………………………………...…Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

 



Kamil Šimeček: Likvidace lokality Sviadnov 

26.4.2011                                                                                                                     1 

 

 

1  ÚVOD 

Usnesením vlády č.558 ze dne 4. října 1995 byl vyhlášen útlum těţby v tzv. 

neefektivních částech dobývacího prostoru Paskov a Staříč s označením Sviadnov, 

Chlebovice a Řepiště. Následně bylo provedeno přesné vytýčení hranic neefektivních 

částí DP, ve kterém lokalita Sviadnov ( obrázek č.1 ) odpovídá části 1. důlního pole 

dobývacího prostoru Staříč v důlní části a celému povrchovému areálu lokality Sviadnov. 

Usnesením vlády české republiky ze dne 8.9.1999 č. 912 k postupu útlumu uhelného a 

rudného hornictví vláda schvaluje likvidaci jámy Sviadnov. 

 

 

 
Obrázek č. 1: Lokalita Sviadnov 
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1.1  Důvody a rozsah likvidace 

S postupným odrubáváním zásob v 1. důlním poli nastane situace, kdy z hlediska 

technologického a bezpečnostního nebude nutno vyuţívat výdušnou jámu Sviadnov 

( St. I/1 ) a s ní související důlní díla dále větrně provozovat. Dotěţením technicky 

připravených zásob v 1. důlním poli dojde k ukončení aktivní hornické činnosti v tomto 

poli a veškerá důlní díla, která souvísejí s výdušnou jámou, bude nutno likvidovat. 

Výdušná jáma Sviadnov  (  St. I/l ) bude dočasně provozována jako neutrální a 

po dokončení uzavření důlních děl bude předmětná jáma zlikvidována v celém rozsahu 

včetně povrchových objektů v bezpečnostním pásmu jámy. Zbylé uhelné zásoby v 1. poli 

budou vypořádány předpisovým způsobem. Po schválení technického projektu likvidace 

na základě nových podmínek hodnocení uhelných zásob, budou zbytkové bilanční zásoby 

po ukončení dobývacích prací v 1. důlním poli dobývacího prostoru Staříč převedeny 

do nebilančních uhelných zásob z ekonomických důvodů. 

V důlních dílech budou postupně probíhat likvidační práce na uzavírání větrních 

oblastí souvisejících s likvidací jámy Sviadnov ( St. I/l ) s cílem zastavení provozu 

hlavního důlního ventilátoru a následnou likvidací jámy při dodrţení zásad zajištění 

bezpečného chodu dolu. Likvidována horizontální a úklonná díla nebudou pleněna a bude 

proveden jen výkliz strojů a zařízení z ekologických důvodů. 

Likvidace povrchových objektů bude zahrnovat pouze objekty, které není moţné 

po provedené likvidaci jámy St. I/1 odprodat či efektivně pronajmout. Tyto objekty budou 

likvidovány v časové řadě vycházející z určení okamţiku, kdy přestanou být potřebné pro 

zajištění bezpečnosti a provozu dolu. 

1.2  Historie Dolu Paskov 

Na loţisku černého uhlí a plynu Paskov byly prováděny první průzkumy jiţ 

v letech 1901 aţ 1920. Další průzkumné práce ve staříčské oblasti byly zahájeny v roce 

1950 a na samotné lokalitě Sviadnov byl vrtný průzkum zahájen v roce 1954. 

V roce 1960 jsou průzkumné práce zhodnoceny řádnými výpočty zásob 

jednotlivých polí Staříč I, Staříč II a Staříč III a na základě těchto podkladů je projektována 

výstavba Dolu Staříč v několika etapách. 
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Výstavba Dolu Paskov byla zahájena roku 1960 a výstavba Dolu Staříč byla 

zahájena v roce 1962. V obou případech šlo o důlní díla s vysokým stupněm ohroţení 

vodou a plynem. První tuny černého uhlí byly vytěţeny v lokalitě dobývacího prostoru 

Paskov roku 1966 a těţba první tuny černého uhlí na lokalitě dobývacího prostoru Staříč 

v roce 1971.  

Původně samostatné doly Paskov a Staříč byly 1. ledna 1994 sloučeny v jeden 

skupinový důl s názvem Důl Paskov se dvěma dobývacími prostory. Název Důl Paskov byl 

ponechán z důvodu zachování značky konečného produktu černého uhlí.  

Současná těţba probíhá pouze v dobývacím prostoru Staříč ( Obrázek č. 2 ). 

OKD, a.s., Důl Paskov s dobývacím prostorem Staříč je situován přibliţně 10 km západně 

od Frýdku-Místku a přibliţně 15 km jiţně od Ostravy a produkuje převáţně kvalitní 

koksovatelné uhlí. Jedná se o jediný činný důl v ostravské části revíru. Do organizační 

struktury OKD, a.s., Dolu Paskov byl v roce 2007 začleněn také Důl Frenštát s dobývacím 

prostorem Trojanovice o rozloze 63,17 km2, který je udrţován v konzervačním reţimu.  

Vydobyté uhlí z dolu je dopravováno po ţeleznici do úpravárenského komplexu 

Dolu Paskov v Paskově, který má kapacitu 550 tun za hodinu. Denní vsázka Dolu Paskov 

činí přibliţně 7 000 - 8 000 tun surové těţby, výtěţnost se pohybuje v rozmezí 60-70%. 

Vydobyté uhlí má obsah 30-40% popela, který je po separaci ukládán na odvalech Dolu 

Paskov. Zásoby a zdroje uhlí Dolu Paskov činí přibliţně 46 mil. tun. Při současných 

podmínkách těţby se předpokládá dlouhá ţivotnost dolu, a to aţ do roku 2028 s roční 

produkcí těţby přibliţně 1 000 000 tun uhlí.  
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Obrázek č. 2: Dobývací prostor Staříč 

Původní rozloha dobývacího prostoru Staříč OKD, a.s., Dolu Paskov byla 

40,36 km2 a od roku 2006 je dobývací prostor Staříč rozšířený o 2,151 km2. Pro svou 

poměrně velkou rozlohu je dobývací prostor Staříč vnitřně rozdělen na tři důlní dobývací 

pole. 

  

          - Staříč I ve Sviadnově ( 1. dobývací pole)  

          - Staříč II ve Staříči ( 2. dobývací pole)  

          - Staříč III v Chlebovicích ( 3. dobývací pole)  
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Největší absolutní hloubku vykazuje vtaţná jáma č. II/4 lokality Staříč  -1155 m, 

jejíţ ústí se nachází v nadmořské výšce 305 metrů a sahá 850 metrů pod úroveň hladiny 

baltského moře.  

Pro zvládnutí stanovených plánů dobývání uhlí je potřebné v dostatečném 

předstihu připravit těţební plochy vyraţením přípravných děl. V raţení přípravných 

důlních děl, s ohledem hlavně na nebezpečí průtrţí uhlí a plynů, převaţuje dnes jiţ klasická 

technologie s vyuţitím trhací práce. Vrtání a nakládání rubaniny (horniny) je strojní, 

pomocí vrtacích vozů a elektro-hydraulických nakladačů. Pro dobývání v porubech je 

pouţito strojní rozpojování uhelného pilíře výhradně pomocí uhelných pluhů. Vyztuţování 

v porubech je řešeno pomocí individuální hydraulické výztuţe stojkami řady SH, SHT 

nebo SHZ. V poslední době se i na našem dole pouţívá k vyztuţování porubů i 

mechanizovaná výztuţ typu GLINIK 600/1500, HEIMSCHEIDT KG 291 a 

BUCYRUS 650/2005. Vyuhlování je strojní, pomocí pluhových komplexů.        

2  CHARAKTERISTIKA DŮLNĚ-
GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK DP STAŘÍČ 

Likvidace výdušné jámy ( St. I/1 ) bude probíhat v 1. důlním poli dobývacího 

prostoru Staříč, OKD, a.s., Dolu Paskov. 

2.1  Geologie vlastního ložiska v DP Staříč 

Dobývací prostor Staříč je součástí Hornoslezské pánve (dále HP), která patří 

mezi nejvýznamnější evropské černouhelné pánve. Je situována na územích Polska a 

České republiky. Známá rozloha pánve činí cca 7000 km², z toho česká část HP má rozlohu 

asi 1550 km² . Jiţní omezení pánve není dosud spolehlivě ověřeno a její hranice je kladena 

do zlomového pásma beskydského stupně.  

2.1.1  Pokryvné útvary 

Pokryvné útvary jsou zastoupeny autochtonními miocénními sedimenty, 

alochtonním mezozoikem a terciérem beskydských příkrovů a kvartérem. Prostorové 

vazby jednotlivých jednotek pokryvu jsou velmi sloţité a variabilní, neboť se jedná 

o oblast čelní části příkrovů, nasunutých během staroštýrské a mladoštýrské fáze 
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alpínského tektogénu na vnější karpatskou předhlubeň. 

2.1.2  Ostravské souvrství 

Svrchní karbon je ve vymezené oblasti zastoupen svrchní částí kyjovických vrstev 

a spodní částí ostravského souvrství, která zahrnuje petřkovické a hrušovské vrstvy. Jejich 

úplné sledy se dochovaly především v dílčích elevačních strukturách výrazné pozitivní 

alpínské morfostruktury příborsko-těšínského hřbetu. Svrchní část ostravského souvrství se 

v příborsko-těšínské oblasti prakticky nedochovala a v DP Staříč je zastoupena pouze 

denudačními relikty bazální části jakloveckých vrstev.  

2.1.3  Petřkovické vrstvy 

Petřkovické vrstvy se ve vymezené oblasti kontinuálně vyvíjí z vrstev 

kyjovických. Rozhraním je poslední mořská lávka Štúrova mořského patra. Vrtným 

průzkumem a důlními díly byl ověřen úplný vývoj spodních i svrchních petřkovických 

vrstev, jejichţ celková mocnost se pohybuje kolem 800 m. Jejich hranici tvoří dobře 

vyvinuté mořského patra sloje Leonard, které obsahuje četné mořské i brakické faunistické 

horizonty. 

Průměrná mocnost slojí petřkovických vrstev (uvaţovány sloje s mocností 40 cm 

a více) činí 780 m. Absolutní uhlonosnost dosahuje hodnoty 2,98%, uhlonosnost 

pro mocnost 60 cm a výše 1,1%. 

Spodní petřkovické vrstvy dosahují v DP Staříč mocnosti aţ 320 m. Jejich 

litofaciální vývoj je proměnlivý, uhlonosnost nízká. Z hornického hlediska téměř nemají 

význam (hloubka uloţení, nestálý vývoj slojí). Obsahují pouze několik slojí, jejichţ 

mocnost lokálně převyšuje 90 cm. K významným korelačním horizontům spodních 

petřkovických vrstev patří výše zmíněné mořské patro sloje Leonard a mořské patro sloje 

Teodor, situované cca. 130 m nad Štůrovým mořským patrem. Méně významné jsou, 

vesměs brakické, faunistické horizonty Fany a tzv. skupiny štolních horizontů. Výrazným 

litologickým korelačním horizontem je brousek mořského patra sloje Leonard, situovaný 

pod mořským patrem a se stálým vývojem v celé oblasti příborsko-těšínské. 

Mocnost svrchních petřkovických vrstev kolísá ve vymezené oblasti v rozpětí 

480-520 metrů. Představují litofaciálně velmi proměnlivý, litologicky velmi pestrý a 
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ve střední části bohatě uhlonosný vrstevní sled. 

Dominujícími litotypy jsou středně aţ jemnozrnné psamity, reprezentované 

převáţně drobovými, méně jiţ arkózovými a karbonátickými pískovci. Jejich velmi mocné 

polohy (obvykle do 20 m, výjimečně i 40 m) jsou situovány na bázích cyklů 2.řádu. 

Takové polohy velmi dobře slouţí jako korelační horizonty. Podíl psamitů na litologické 

náplni vrstevního sledu činí kolem 50%, směrem západním, k linii hlavního paskovského 

přesmyku nápadně vzrůstá aţ na 60%. 

Méně jsou zastoupeny různé variety aleuropelitů, většinou tmavě šedé slídnaté, 

místy laminované prachovce a tmavě šedé a černé (bituminózní) jílovce. Aleuropelity 

obvykle obsahují písčitou příměs. 

Z pohledu korelace a identifikace slojí je významný výskyt tufogenních hornin, 

především tufitů - brousků a uhelných ortotonsteinů. Brousky jsou reprezentovány zejména 

hlavním ostravským brouskem  a brouskem sloje Vilemína.  

Svrchní petřkovické vrstvy obsahují aţ 30 slojí, které lze charakterizovat jako 

plošně stálé aţ nestálé s nahodilým výskytem. 

2.1.4  Strukturně-tektonická stavba ložiska 

Strukturně-tektonické poměry produktivního karbonu oblasti celého DP Staříč 

patří  k   nejsloţitějším v české části HP. Tektonická stavba je výrazně polytypní. 

Významně se na ní podílí jak kompresní, vrásovo-násunová tektonika, tak extenzní 

poklesová tektonika. Zlomy výše uvedených tektonických stylů mají nezřídka podíl 

směrné komponenty a lze je v řadě případů povaţovat za zlomy transtenzní nebo 

transpresní. 

2.2  Popis likvidované části dobývacího prostoru-
1. důlní pole 

1. důlní pole se nachází ve východní části dobývacího prostoru Staříč. Plošné 

vymezení 1. pole tvoří na S, V a J demarkace dobývacího prostoru reflektující plošný 

rozsah sviadnovské elevace na západě vnitřní demarkace, která rovněţ respektuje rozsah 

sviadnovské karbonské elevace. Otvírka slojí byla provedena na úrovni 0., 1., 2. a 3. patra. 

Sloje petřkovických vrstev v komplikovaných úloţních poměrech, hlavně v blízkosti 
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výrazných sviadnovských poruch a v blízkosti Centrálního paskovského zlomu, mají 

úklony v rozmezí 0 - 40º k SZ. 

Centrální paskovský zlom z hlediska evidence uhelných zásob tvoří přirozenou 

hranici mezi 1. a 2. polem. Směr dislokace je generelně severojiţní s průměrným úklonem 

50º k východu. Amplituda dosahuje v jiţních částech 1. pole 220 m a v severním směru 

narůstá do hodnoty 440 m a navazuje na Centrální zlom v dobývacím prostoru Paskov. 

3. a 4. sviadnovská porucha probíhají centrální částí SV—SZ směrem s úklonem 

60° k SZ. Jedná se o poklesové dislokace. Amplituda u obou dosahuje 20—25 m. 

Geologicko— tektonická kra je omezena. těmito dislokacemi v jiţní části, kde je silně 

prostoupena doprovodnými tektonickými liniemi převáţně poklesového charakteru. 

8. sviadnovská porucha v některých místech pole zjevně přesmykového 

charakteru probíhá SV—JZ směrem s úklonem 28°—30° s amplitudou 20—30 m v jiţních 

oblastech. Ve směru k severu se předpokládá její přechod do mezivrstevního posunu. 

V horní kře je doprovázena sekundárními tektonickými projevy z nichţ nejvýraznější je 

5. sviadnovská porucha. Směr této dislokace je shodný s převládajícím tektonickým 

směrem SSV—JJZ   s  amplitudou 30 m k VJV. 

9. sviadnovská porucha, situována ve východních částech pole s amplitudou okolo 

20 m k severu.  

10. sviadnovská porucha v severních částech pole s amplitudou dosahující 20 m    

k  severu. Jedná se hlavně o poklesovou tektoniku. 

12. sviadnovská porucha probíhá v západních částech pole SSZ—JJV směrem. 

Jedná se o doprovodnou poklesovou tektoniku Centrálního paskovského zlomu. Úklon 

plochy tektoniky je 75°—80° k západu s narůstající amplitudou od severu k jihu 5—100m.  

Z celkového pohledu lze interpretovat geologicko—tektonickou stavbu 1. pole jako velmi 

sloţitou, téměř adekvátní poměrům v DP Paskov. 
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3  CHARAKTERISTIKA LIKVIDOVANÉ 
LOKALITY SVIADNOV 

3.1  Současný stav větrání lokality Sviadnov 

1. důlní pole je ovětráváno centrálním systémem větrání na dvojici centrálních 

jam St. I/1- výdušná a St. I/2- vtaţná v jedné větrní oblasti na 3. SVO. Propojení s lokalitou 

Staříč nebo lokalitou Chlebovice je zajištěno v úrovni 2. patra překopem č. 2021, v úrovni 

3. patra překopem č. 2031 a 2033 – izolováno větrnými objekty na patrech.. 

Samostatný větrní systém není spojen s větrními systémy jiných dolů. Izometrické 

schéma větrání lokality Sviadnov k 1.3.2011 tvoří přílohu č. 1. 

Na lokalitě Sviadnov bylo otevřeno 0., 1., 2. a 3. patro zároveň s provedenou 

otvírkou pomocí překopů, přičemţ 0. a 1. patro je jiţ zlikvidováno a zůstal zde jen jámový 

zkrat na centrálních jamách. Třetí patro je překopy propojeno s dalšími důlními poli. 

Vtaţná jáma Sviadnov ( St. I/2 ) byla vyhloubena aţ na 4. patro, avšak na tomto patře jiţ 

nebyla provedena další otvírka pomocí spojovacích překopů s dalšími lokalitami a jáma je 

zatopena vodou pod úrovní 3. patra. 

Vtažná jáma St. I/2 s povrchovou kótou +273,50 m je vyhloubena na kótu             

- 633,64  m pod úroveň 4. patra. Jáma je vybavena dvojčinným těţním zařízením. Lezní 

oddělení a výztuţ jámy je v dobrém stavu. Vtaţná jáma je v ústí vybavena havarijními 

poţárními poklopy. 0. patro na této jámě nebylo zaloţeno, první patro je otevřeno v úrovni 

-139,24 m, druhé patro na úrovni -248,52 m, třetí patro na úrovni -436,85 m a 4. patro není 

zaloţeno. 

Výdušná jáma St. I/1 s povrchovou kótou +273,50 m je vyhloubena pod 2. patro 

do úrovně -304,58 m. Ve výdušné jámě je jednočinné těţní zařízení, nad nímţ je vystavěna 

těsná budova. Ohlubeň výdušné jámy je opatřena poţárními poklopy. Krátká spojení mezi 

vtaţnou a výdušnou jámou jsou na jednotlivých patrech od sebe izolována dvojicemi 

hrázových objektů. 0. patro bylo otevřeno na úrovni -94,53 m, první patro na kótě               

- 139,85 m a druhé patro na úrovni -248,75 m.  

Hlavní ventilátory na výdušné jámě St. I/1 jsou vybaveny vodními a 

registračními přístroji pro měření tlakových spádů s akustickou a optickou signalizací 



Kamil Šimeček: Likvidace lokality Sviadnov 

26.4.2011                                                                                                                     10 

 

změny tlakových spádů ( 20% ), vyvedenou do dispečinku. Pravidelnou kontrolu chodu 

hlavních ventilátorů a provádění záznamů o stavu základních parametrů je pověřena stálá 

obsluha HDV na  povrchu. Technická data HDV jsou uvedena v následující tabulce. 

Tabulka č. 1: Technická data HDV na lokalitě Sviadnov 

Údaje Sviadnov 

  Systém ventilátorů, výrobce Axiální ARB ZVVZ Milevsko  
 

  Způsob připojení na jámu Vedle sebe  
 

  Průřez sacího kanálu   [ m
2 
] 24,1/19,7  

 

  Průměr rotoru   [ mm] 2 800  
 

  Otáčky   [min
-1

] 593  
 

  Typ elektromoru Asynchronní, typ 2V245-104  
 

  Provozní napětí   [ kV] 6  
 

  Výkon motoru   [kW] 1000  
 

  Štítkový objem. Průtok větrů   [m
3 

.s
-1

] 185  
 

  Štítkový tlakový spád   [Pa] 2550  
 

3.2  Popis degazačního systému 

Potřebný podtlak pro účinnou degazaci na lokalitě Sviadnov zajišťuje samostatná 

degazační stanice vybavená 7 ks vývěv typu RLP 62/73 s celkovou kapacitou cca 

85 000 m
3
 degazační směsi za den. Obvykle nastavená výše podtlaku pro lokalitu Sviadnov 

je   40- 55 kPa. 

Z degazační stanice vede povrchový plynovod průměru 300 mm ke vtaţné jámě 

 (  St. I/2 ). Vtaţnou jámou ( St. I/2 ) je zajištěna degazace 1. patra, kde jsou napojeny 
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stařiny dokopaných porubů, a celková průměrná denní těţba CH4  z 1. patra činí 5 900 m
3
 

CH4 / den. 

V úrovni 2. patra je na plynovod ve vtaţné jámě ( St. I/2 ) napojen plynovod 

průměru 200 mm, kterým je odsáváno celkem 12 uzavíracích hrází s celkovou průměrnou 

produkcí 3500 m
3 

CH4 / den. 

Dále je na vtaţnou jámu ( St. I/2 ) napojen v úrovni 3. patra plynovod o průměru 

300 mm, který je v současné době uzavřen. Tímto plynovodem jsou spojeny všechny tři 

lokality Dolu Staříč z důvodu regulace odvodu plynu CH4 při pravidelných odstávkách 

regulačních stanic na lokalitách při jejich údrţbách. 

Před uzavřením důlních děl probíhá na 1. patře likvidované lokality rekonstrukce 

plynového potrubí v důlních dílech č. 2011 a č. 2111 a napojení hrází s cílem prodlouţení 

ţivotnosti degazačního systému ( obrázek č. 3,4,5 ) 

 
Obrázek č. 3: Rekonstrukce plynovodu, náraží jámy I/2 
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Obrázek č. 4: Rekonstrukce napojení vrtů, dílo č. 2011 

3.3  Popis odvodňování lokality Sviadnov 

Pitná voda: Společný odběr s lokalitou Staříč z ostravského oblastního vodovodu 

do vodojemu Niklová, odtud rozvod vlastním potrubím pro obě lokality samostatně. 

Provozní voda: Rybník Kuboň- slouţí jako akumulační nádrţ provozní vody 

pro všechny lokality , přivaděč Mlýnský náhon na nádrţ Kamenná, odtud jsou vedeny 

vlastní rozvody na jednotlivé lokality. 

Odpadní voda, čištění splaškové vody: Splaškové vody jsou odváděny 

do městské kanalizace na městskou čistící stanici odpadních vod. Dešťová voda je 

odváděna do výtokového kanálu a odtud do řeky Ostravice. 

Důlní vody: Čerpání důlních vod se uskutečňuje na lokalitě Staříč Jámou St. II/4, 

důlní vody jsou z lokality Sviadnov na lokalitu Staříč vedeny samospádem po 3. patře 

potrubím o Ø 100 mm. Z uvedeného je zřejmé, ţe tato problematika nemá přímou 

souvislost s likvidací jámy Sviadnov a proto ji zde dále neřeším. 
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Obrázek č. 5: Rekonstrukce napojení vrtů, dílo č. 2111 

3.4  Popis základního systému dopravy 

Povrchová doprava 

Lokalita Sviadnov je s lokalitami Staříč a Chlebovice a závodem Úpravna spojena 

státní silniční sítí a spojeními této sítě s lokalitami Staříč a Chlebovce. 

Vertikální doprava na lokalitě Sviadnov  

Vtažná jáma St. I/2 — těţní zařízení dvojčinné s čtyřetáţovými klecemi, 

vyloţeno na úroveň 3. patra 710 m pod ohlubní. Těţní stroj dvou-bubnový typu ČKD –

B6121 

Výdušná jáma St. I/l — těţní zařízení jednočinné, čtyř lanové (o 22,4 mm) 

s jedno etáţovou dopravní nádobou a protizávaţím (vyrovnávací lana plochá 87x15 mm), 

vyloţení na 2. patro, těţní stroj s třecím kotoučem Ø 2000 mm šířky 1000 mm typu 

ČKD 4K 2010. Pohon těţního stroje je asynchronním elektromotorem o výkonu 250 kW 

přes planetovou převodovou skříň s převodovým poměrem 1:14. Těţní zařízení je uţíváno 
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k jízdě lidí (povolena výjimečná jízda lidí) a k pracím souvisejícím s údrţbou jámy. 

Důlní horizontální doprava  na lokalitě Sviadnov  

Na hlavních překopech 3. patra je realizována kolejová doprava. Rozchod kolejí 

jednotný 600 mm, provedení kolejí převáţně typu XA 115/24. Pouţité trakční prostředky 

jsou lokomotivy typu BND-30, DH 7ODl, DH-30, DH 70D2, DI-I 35. 

3.5  Popis energetického zajištění likvidace jámy 
Sviadnov 

Z hlavních elektrospotřebičů bude provoz těţního stroje a hlavních důlních 

ventilátorů ukončen s likvidací jámy Sviadnov (St. I/1). Napojení ostatních 

elektrospotřebičů v dole nebude likvidací jámy ovlivněno. V době realizace likvidačních 

prací budou tyto elektrospotřebiče napojeny na elektrickou soustavu z 2. dobývacího pole 

Staříč.  

Rozvod stlačeného vzduchu, poţární vody a čerpání důlní vody bude v době 

realizace likvidačních prací rovněţ napojeny na soustavy z 2. dobývacího pole Staříč. 

3.6  Popis odvalového hospodářství 

S likvidací výdušné jámy Sviadnov ( St. I/1 ) nesouvisí ţádné odvalové 

hospodářství. 

3.7  Rozsah otvírky a exploatace 

V 1. poli dobývacího prostoru Staříč byly v minulosti dobývány sloje č. 088, 086, 

084, 081, 080, 079, 076, 074, 071, 069, 065, 063, 059, 053, 050, 046, 044, 041 a 038. 

Přípravy byly realizovány v těchto slojích a dále ve slojích č. 039 a 036. Od roku 2011 se 

uvaţuje ještě s exploatací slojí č. 059 ( 16 ), 050 ( 13a ), 041 ( 10a ) a to částečně 

v jámovém ohradníku, kdy bude nezbytné stanovit bezpečnostní opatření v jámě. 
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4  ŘEŠENÍ LIKVIDACE LOKALITY SVIADNOV 

Samotné řešení likvidace lokality Sviadnov jsem rozdělil do pěti etap. 

Přípravná etapa 

Přípravná etapa zahrnuje zpracování dokumentace nutné pro rozhodnutí o útlumu 

těţby respektive o likvidaci jámy výdušné Sviadnov ( St I/1 ). 

První etapa útlumu 

Zahrnuje vyhlášení termínu zahájení likvidace jámy Sviadnov vlastní likvidace 

dolu a jámy Sviadnov. 

 Raţení důlních děl v 1. důlním poli bude ukončeno k 30.5.2017 

 Termín ukončení těţby v 1. důlním poli předpokládám k 31.12.2018 

 Termín zahájení likvidace jámy Sviadnov předpokládám k 1.1.2019 

Druhá etapa útlumu 

Likvidace povrchových objektů v bezpečnostním pásmu likvidované jámy 

Sviadnov, stanoveném v souladu s ustanoveními Vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. 

V bezpečnostním pásmu likvidované jámy se nachází tyto objekty: budova jámy St. I/1, 

budova HDV, oběh vozů, jámový ventilátor St.1. a poţární sklad ZBZS. 

Třetí etapa útlumu 

Tato etapa zahrnuje zahlazování hornické činnosti. Sanace a rekultivace je řešena 

v rámci provozu Dolu Paskov. 

Čtvrtá etapa útlumu 

Tato etapa zahrnuje sociální program. 

 

V rámci mé diplomové práci budu řešit jen první a druhou etapu technické 

likvidace lokality Sviadnov. 

4.1  Řešení likvidace jámy Sviadnov 

Na základě Usnesení Vlády ČR č. 912 ze dne 8. září 1999 a v souladu 

s moţnostmi účasti státního rozpočtu na útlum hornictví v následujících letech 
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promítajícího se do výše neinvestiční dotace určené pro OKD, a.s., Důl Paskov, navrhuji 

proces likvidace jámy Sviadnov ( St. I/1 ) a s ní související oblasti v podzemí dolu 

zpracovaný do následujícího harmonogramu postupu technické likvidace uvedený 

v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: Harmonogram postupu technické likvidace 

 

    Činnost 

2018 2019 2020 

I II I II I       II 

Uzavírání 

opuštěných oblastí 

      

Likvidace jámy 

St. I/1 

      

Likvidace povrchu       

4.2  Technická likvidace – důl  

4.2.1  Výkliz strojů a zařízení    

Výkliz strojů a  zařízení s nebezpečnými náplněmi a materiálu bude prováděn 

pouze z uzavíratelných oblastí souvisejících s likvidací jámy Sviadnov ( St. I/1 ) a to 

převáţně z ekologického důvodu. 

4.2.2  Likvidace důlních děl      

    4.2.2.1  Likvidace svislého důlního díla 

Základní parametry likvidované jámy Sviadnov ( St. I/1 ). 

Světlý průměr jámy je 7,5 m, průřez jámy činí 44,2 m
2 

. V jámě jsou instalovány 

ocelové průvodnice 150 x 150 mm, délky 6 m, tloušťky 10 mm připevněné k rozponám 

(ocelový U 12 – profil, síly 18 mm) šrouby M 20. Brzdící průvodnice jsou dlouhé 3,15 m 
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o úkosu 1 : 50 a brzdné dráze 2 m. Lezní oddělení je orientováno čelně ke kleci, není 

schůdné ( v minulosti částečně demontováno v rámci realizace útlumu v neefektivních 

částech dobývacích prostorů Paskov a Staříč ). 

 ohlubeň              +273,50 m, 

 0. patro              -94,53 m, náraţí jednostranné, zlikvidováno vybudováním hráze 

ve vzdálenosti 5 m od jámy, 

 1. patro              -139,85 m,náraţí oboustranné s jednoduchým ochozem, zbytek díla 

je uzavřen hrázemi ( s nutností kontroly ), 

 2. patro               -248,75 m, náraţí oboustranné s jednoduchým ochozem, na tomto 

patře ústí do jámy úklonné dílo 2021/2 a to 25 m nad úrovní patra, 

 Dno jámy          -304,58 m.                                                                                                                                      

   Mezi 2. a 3. patrem je v náraţí realizován ŠPV o Ø 2,36 m v délce 152 m. 

Na základě Vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. jsou moţné jen 3 metody likvidace 

hlavních důlních děl: 

1. Úplným zasypáním jámy zpevněným zásypovým materiálem. 

2. Na základě povolení OBÚ lze pouţít na zásyp jámy nezpevněný zásypový 

materiál. 

3. Umístěním jámové zátky pod zónu rozvolnění, nad jámovou zátku jen 

zpevněný zásypový materiál. 

Likvidace jámy Sviadnov ( St. I/1 ) technicky řeším s ohledem na konstrukci její 

výztuţe, výstroje a geologickou stavbu horninového masívu, ve kterém je jáma vyhloubena 

( příloha č.6 ). Po zhodnocení uvedených parametrů a s přihlédnutím k plynovým, 

stávajícím i budoucím hydrogeologickým poměrům, povrchové situaci a v neposlední řadě 

i z ekonomických a ekologických důvodu navrhuji na zásyp jámy nezpevněný zásypový 

materiál (drcený zásyp z haldy ). Z důvodu odvádění plynu CH4 ze stávajících důlních děl 

plynovým potrubím přes vtaţnou jámu Sviadnov ( St. I/2 ) do degazační stanice na lokalitě 

Sviadnov nepředpokládám ve výdušné jámě Sviadnov ( St. I/1 ) vybudování plynového 
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kolektoru a navrhuji zaplnit tuto jámu nezpevněným zásypovým materiálem v celé délce 

včetně větrní šachtice hlavního důlního ventilátoru a větrního kanálu. Vzhledem 

k utěsňováním a oddělováním jámy od činné části dolu navrhuji jako nejvhodnější oddělit 

vlastní jámu od děl do ní ústících 3 plavenými cemento-popílkovými opěrnými hrázemi 

CPS 5 MPa a jednou plavenou popílkovou hráz na uzavření širokoprostorového vrtu 

ŠPV 13 ( příloha č. 4 ). Ústí jámy bude opatřeno krycí deskou v dikci platných 

bezpečnostních předpisů s otvorem pro kontrolu a moţnost dosypáváni materiálu, 

s odvětrávacím komínkem a označením jámy. 

Při stanovení způsobu likvidace jámy jsem plně respektoval Vyhlášku ČBÚ 

v Praze č.52/1997 Sb. ve znění Vyhlášky ČBÚ č. 32/2000 Sb. a Vyhlášky ČBÚ 

č. 592/2004 Sb. 

Tabulka č. 3: Délky a objemy jámových úseků 

Úroveň Délka [m] Objem [m
3
] 

Ohlubeň – dno jámy  [ ∑ ] 577,5 25 562 

Ohlubeň – 0. patro 368,0 16 266 

0. patro – 1. patro 45,3 2 007 

1. patro – 2. patro 144,9 6 405 

2. patro – dno jámy 20,0 884 

Harmonogram likvidace jámy uvedený v tabulce č. 4 jsem zpracoval na základě 

zkušenosti z dřívějších likvidací jam. 

Harmonogram prací likvidace výdušné jámy Sviadnov jsem rozvrhnul do let 

2019-2020. Ve 4/2019 předpokládám zastavení HDV, tím se výdušná jáma Sviadnov stane 

větrně neutrální, respektive vtaţnou. Před samotným zasypáváním jámy, které jsem 

navrhnul od 6/2019 do 9/2020, budou v samotné jámě provedeny úpravy na patrech, stavba 

opěrných hrází, odstranění výstroje díla. Zásypový materiál bude do hlavního důlního díla 
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nepřetrţitě sypán pomocí hřeblového dopravníku přes rošt o okatosti 250 x 250 mm.  

V průběhu zasypávání bude prováděna kontrola koncentrace metanu, kvalita 

zásypového materiálu a výška zásypového materiálu vţdy po zasypání objemu, který 

odpovídá přepočtené výšce 50 m důlního díla. Po celkovém zasypání jámy i kanálu HDV 

se nad jámou instaluje uzavírací ohlubňový poval. V uzavíracím ohlubňovém povalu bude 

ponechán uzavíratelný otvor o rozměru 0,6 x 0,6 m pro kontrolu stavu zaplnění nebo 

moţnost doplnění zásypového materiálu a zabudované potrubí Ø 150 mm pro kontrolu a 

případně odvádění škodlivých plynů do výše 2,5 m nad uzavírací ohlubňový poval. 

Nejmenší rozměr uzavíracího ohlubňového povalu  stanovím ze vztahu: 

Dmin. >= 1,5 * ( d + 2 t ) [ m ]                                             [ 1 ] 

d – největší světlý rozměr jámy  [ m ] 

t – tloušťka zdiva  [ m ] 

Dmin.>= 1,5 * ( 7,5 + 2*1 ) [ m ] 

Dmin. >=  14,25 m 

Rozměr uzavíracího ohlubňového povalu nesmí být menší neţ 14,25 m.  

 

Mapa 1. důlního pole po ukončení likvidace Výdušné jámy Sviadnov ( St. I/1 ) a 

přilehlých důlních děl je v příloze č. 5. 
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Tabulka č. 4: Harmonogram likvidace jámy 

 2019 2020 

Činnost I II III IV I II III IV 

Úpravy na patrech                         

Stavba opěrných hrází                         

Odstranění výstroje                         

Úprava potrubí v jámě                         

Úprava větr.  kanálu                         

Plocha pro ZS                         

Zařízení  pro staveniště 

stave 

                        

Instalace větrání                         

Zásyp                         

Odstranění TZ a TS                         

Zásyp kanálu                         

Odstranění budovy                         

Krycí deska                         

Označení jámy                         

Oplocení bezp. prost. 

prostoru 

                        

   4.2.2.2  Likvidace vodorovných a úklonných děl 

Postupná likvidace důlních děl jejich uzavíráním jsem rozvrhnul na období let 

2018-2019 tak, aby v souladu s odrubáváním jednotlivých ploch byla zlikvidována a dle 

platných předpisů uzavřena všechna důlní díla vyjma nezbytných hlavních důlních děl. 

Pro výbuchovzdorné uzavření důlních děl v širším okolí jsem navrhl plavené 

popílkové uzavírací hráze. 

Uzavření vodorovných a úklonných důlních děl po ukončení dobývání v 1. důlním 

poli jsem navrhnul do dvou etap.  

V první etapě budou uzavřeny chodby č. 2132/2, 069 7134, 069 7132 a 069 4132. 
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Na uzavření těchto důlních děl v celkové délce 1700 m budou postaveny 2 plavené 

popílkové hráze a to na dílech č. 2025 a 069 4132. 

V druhé etapě, ve 4/2019 po zastavení HDV, budou uzavřeny chodby č. 2021, 

2031/4, 2031/3,2131, 0507131, 080 4122/10, 080 7132, 0807132/1 a 0804132. 

Na uzavření těchto důlních děl o celkové délce 2700 m budou postaveny celkem 

5 plavených popílkových hrází a jedna cemento-popílková hráz CPS 5 MPa. Rozmístění 

stavby uzavíracích hrází jsou v příloze č. 3.  

Ostatní hrázové objekty budou stavěny v rámci normálního provozu po ukončení 

dobývání. 

 Hráze jsou a budou stavěny tak, aby přes ztracené plynovody vedené důlními díly 

bylo moţno degazovat CH4 během provozu a následné likvidace výdušné jámy Sviadnov 

( St. I/2 ). 

Při uzavírání části důlního pole bude nezbytně nutné provádět regulaci vedení 

větrních cest stavbou a likvidací dosud postavených hrázových dveří ( HD ) a hrázových 

dveří s průchodem dopravníku izolačním objektem ( HD-PDIO ).  

4.2.3  Opatření k zamezení nepříznivých vlivů na povrch 

Z pohledu likvidací důlních děl a opatření k zamezení nepříznivých vlivů 

na povrch při této likvidaci, lze rozdělit hlavní důlní díla do dvou skupin. 

Hlavní důlní díla svislá 

Jedná se o důlní díla ústící na povrch. V případě realizace likvidace jámy 

Sviadnov ( St. I/1 ) se jedná o 1 svislou jámu situovanou v areálu lokality Sviadnov. 

Výdušná jáma Sviadnov ( St. I/1 ) slouţí, mimo větrání, zároveň k dopravě muţstva, 

materiálu a horniny pomocí jednoho klecového dvojčinného těţního zařízení v havarijních 

případech. Likvidace jámy bude provedena v souladu s Vyhláškou ČBÚ v Praze 

č. 52/1997 Sb. ve znění Vyhlášky ČBÚ č. 32/2000 sb. a Vyhlášky ČBÚ č. 592/2004 Sb. 

Způsob likvidace, jak jsem navrhnul a jak jej určují citované vyhlášky, zamezí negativním 

projevům na povrch. 
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Hlavní důlní díla vodorovná a úklonná 

Jedná se o důlní díla vyraţená na úrovních jednotlivých pater a mezi nimi. 

Otvírková díla na úrovní 0. patra byla na základě povolení OBÚ v Ostravě likvidována a 

uzavřena. Taktéţ otvírková díla na úrovni 1. patra byla zlikvidována a uzavřena. 

Při likvidaci těchto hlavních důlních děl se, vzhledem k hloubce uloţení pod 

povrchem cca 400-450 m a způsobu likvidace pleněním, nepředpokládal vliv na povrchové 

objekty. Ţádný vliv se ani později neprojevil.  

Likvidace dalších otvírkových důlních děl na 2. patře nebude provedena 

celkovým vypleněním z důvodu nákladnosti likvidace, ale pouze odpisem a uzavřením. 

Důlní díla v okolí jámy budou od ní izolována opěrnými hrázemi v souladu s poţadavky 

Vyhlášky ČBÚ v Praze č. 52/1997 Sb. ve znění platných předpisů. 

Zkušenosti z likvidace důlních děl na 0. a 1. patře a navrţený způsob likvidace 

důlních děl se nepříznivě neprojeví na povrchu.  

4.2.4  Způsob kontroly likvidovaných děl 

Kontrolu likvidovaných důlních děl můţeme rozdělit do dvou základních okruhů. 

Svislé dílo 

Zásadní opatření pro kontrolu likvidace jámy stanoví aţ projekt likvidace jámy 

dle platné Vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. Tato opatření musí obsahovat zejména: 

 vyhodnocení plynodajnosti CH4 v přilehlé části DP se zohledněním moţné změny 

(kolísání) barometrického tlaku, 

 posouzení moţného výstupu CH4 z důlních prostor navazujících na jámu 

do jámového stvolu, 

 způsob kontroly hladiny zásypového materiálu, 

 kontrola přítoku vod do jámy, 

 způsob kontroly kvality zásypového materiálu, zda jeho sloţení a kvalita odpovídá 

projektu-zvlášť je nutné klást důraz na stabilizovaný materiál, 

 opatření při zjištění jakékoliv anomálie při likvidaci jámy  a to ať z hlediska sloţení 
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důlních větrů, postupu likvidace, nebo zaplňování jámy zásypovým materiálem 

apod., 

 způsob odvádění plynů z likvidované jámy a moţnost odběru vzorků větrů 

pro rozbor. 

Vodorovná a úklonná díla 

Při likvidaci těchto děl budou dodrţeny platné bezpečnostní předpisy a 

technologické postupy. Uzavírání těchto děl se předpokládá při účinném větrání buď 

průchodním větrním proudem, nebo separátním větráním. 

4.3  Ekonomická náročnost technické likvidace důl 

Likvidace výdušné jámy Sviadnov ( St. I/1 ) a přilehlých důlních děl musí 

předcházet zpracování prováděcího projektu, včetně projektu zařízení stanoviště, které 

upřesní způsob, časovost a tím i finanční náročnost likvidace. 

Náklady na likvidaci je tedy nutno chápat jako orientační, vycházející: 

 ze mzdových kalkulací jednotlivých činností a materiálové spotřeby ( CPS 

2MPA 820,- Kč/m
3 

, CPS 5Mpa 910,- Kč/m
3 

, výpěrky 15,- Kč/t, popílek 

25,- Kč/t  

 z analogie ze zásypů jam  v OKR zpevněným i nezpevněným materiálem 

při respektování vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. ve znění Vyhlášky ČBÚ 

č. 32/2000 Sb. a Vyhlášky ČBÚ č. 592/2004 Sb. 

 z předpokladu, ţe zásyp jámy bude zajišťována dodavatelsky 

Kalkulace jednotlivých činností v rámci likvidace jámy vycházejí z dříve 

zpracovaných obdobných projektů likvidace jam a ze skutečných nákladů na likvidaci jam 

v obdobných podmínkách ( jedná se o kvalifikovaný technicko-ekonomický odhad). 

Předpokládám, ţe většina těchto prací bude realizována dodavatelsky a vlastní kalkulace 

nákladů bude upřesněna projektem likvidace a na základě výsledků výběrového řízení na 

realizaci jednotlivých oblastí likvidace jámy.Náklady na technickou likvidaci v dole jsem 

přehledně zpracoval do tabulky č.5 ( v mil. Kč ). 
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Tabulka č. 5:ekonomická náročnost tech. likvidace důl 

Činnost 2018 2019 2020 Celkem 

Ekologický výkliz 0,238 0,356 0,356 0,950 

Stavba hrází 0,307 1,938 0,0 2,245 

Zásyp jámy 0,000 0,840 1,890 2,730 

Úpravy na patrech 0,000 0,060 0,000 0,060 

Odstranění výstr. 0,000 0,180 0,000 0,180 

Úprava potrubí 0,000 0,060 0,000 0,060 

Úprava větrního 

kanálu 

0,000 0,480 0,000 0,480 

Plocha pro ZS 0,000 0,153 0,000 0,153 

Zařízení staveniště 0,000 0,360 0,000 0,360 

Instalace větrání 0,000 0,650 0,000 0,650 

Odstranění TZ a 

TS 

0,000 0,000 0,600 0,600 

Zásyp kanálu 0,000 0,000 0,960 0,960 

Odstranění budovy 0,000 0,000 1,800 1,800 

Krycí deska 0,000 0,000 3,000 3,000 

Označení jámy 0,000 0,000 0,012 0,012 

Oplocení bezp 

prostoru 

0,000 0,000 0,120 0,120 

Celkem 0,545 5,077 8,738 14,360 
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5  POVRCHOVÉ ŘEŠENÍ LIKVIDACE 

LOKALITY SVIADNOV 

5.1  Legislativní řešení 

Z legislativního hlediska je nutné dodrţet postup, ţe bude poţádán příslušný 

orgán územního plánování a stavební úřad o vyjádření k danému území, respektive o 

vydání rozhodnutí o změně vyuţití území. Tyto legislativní doklady budou nutné zejména 

v místě, kde bude likvidována jáma včetně podpovrchových kanálů, a kde se s dalším 

vyuţitím areálu pro OKD a.s., Důl Paskov nebude počítat. 

5.2  Technické řešení 

Pro další činnost provozní části hospodářské jednotky i po ukončení těţby 

z 1. pole DP Staříč bude nutno zachovat provoz těchto stávajících provozních objektů a 

potřebných souvisejících činností: 

 hlavní rozvodny, 

 degazační stanice, 

 zabezpečení komunikačního spojení ( telefon, počítačová síť ), 

 jáma St. I/2 včetně budovy strojovny, 

 vrátnice. 

Likvidace povrchových objektů bude probíhat v letech 2018-2020. Protoţe se 

jedná o objekty ve stanoveném bezpečnostním pásmu( dle § 11 Vyhlášky ČBÚ 

č. 52/1997 Sb. musí  bezpečnostní pásmo likvidované jámy přesahovat její vnější obvod 

o minimálně 20 m.)  likvidované jámy nebo objekty s likvidací přímo související ( budova 

HDV ), nelze tyto nadále pouţít pro další podnikatelské aktivity Dolu Paskov. Likvidace 

povrchových objektů bude probíhat pouze v areálu lokality Sviadnov respektive 

v bezpečnostním pásmu likvidované jámy. 

5.3  Harmonogram likvidace povrchových objektů 

Likvidace povrchových objektů určených na základě platné legislativy bude 

muset být prováděna tak, aby nedošlo k poškození potřebných objektů. Proto bude nutné 
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zpracovat pro demolice povrchových objektů příslušnou technickou dokumentaci. 

Návrh likvidace povrchových objektů lokality Sviadnov vychází z poţadavků na: 

 časové sladění postupu likvidace povrchových objektů s likvidací dolu 

 zachování objektů nezbytných pro zajištění likvidace 

Do mého návrhu likvidace jsem zahrnul i budovu výdušné jámy Sviadnov 

( St. I/1 ). Tato budova je od roku 1996 evidována jako technická památka a z toho důvodu 

bude muset být zachována. 

Harmonogram likvidace povrchových objektů jsem navrhnul a zpracoval 

do tabulky č. 6. 

Tabulka č. 6: Harmonogram likvidace povrchových objektů 

Název objektu Průběh likvidace 

 2018 2019 2020 

 I II III IV I II III IV I II III IV 

Budova jámy St. I/1             

Budova HDV             

Oběh vozů             

Jámový ventilátor             

Požární sklad ZBZS             
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5.4  Ekonomická náročnost technické likvidace 
povrch 

Náklady na likvidaci povrchových objektů jsou stanoveny z konstrukce a cen na 

likvidaci 1 m
3 

 obestavěného prostoru, u objektů z ocelových konstrukcí jsou náklady 

určeny obdobným způsobem na 1 t likvidované konstrukce. 

Stanovené náklady zahrnují náklady na odvoz likvidovaného materiálu, úpravu 

pozemků v nejnutnějším rozsahu likvidovaného objektu a opatření vyplývající 

z bezpečnostních a hygienických předpisů. 

Náklady na technickou likvidaci povrchu jsem zpracoval do tabulky č. 7 

(v mil.Kč). 

Tabulka č. 7:Ekonomická náročnost technické likvidace povrch 

Objekt 2018 2019 2020 Celkem 

Budova jámy St. I/1   4,962 4,962 

Budova HDV   1,861 1,861 

Oběh vozů Sviadnov 0,199   0,199 

Jámový ventilátor   0,226 0,226 

Poţární sklad ZBZS   0,124 0,124 

Celkem 0,199 0,000 7,173 7,372 

6  BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

6.1  Zrušení dolu 

Zrušení – likvidace – jámy výdušné Sviadnov závodu Staříč, OKD, a.s., Dolu 

Paskov nebude mít ţádné negativní dopady na závod Staříč, OKD a.s., Dolu Paskov. 

Předpokládá se, ţe v průběhu likvidace nedojde ke změnám organizační struktury. 

V průběhu likvidace bude postupně docházet ke změnám ve větrním systému dolu. Tyto 

změny budou obsahem ţádosti na OBÚ v Ostravě o povolení hornické činnosti. 
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6.2  Závodní báňská záchranná stanice 

Činnost závodní báňské záchranné stanice likvidací výdušné jámy Sviadnov 

( St. I/1 ) zůstává na závodě Staříč nedotčena. 

6.3  Havarijní plán 

Havarijní plán, který je pro závod Staříč a jeho operativní část pro kaţdé 

pracoviště zpracován ve smyslu Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. zůstává v platnosti a bude 

aktuálně doplňován v průběhu likvidace podle uzavírání jednotlivých částí důlního pole a 

zejména ve vztahu se změnou ve větrání. 

6.4  Práce na hranici dobývacího prostoru 

Dobývací prostor Staříč, stanovený pro dobývání loţiska černého uhlí a plynu 

hlubinným způsobem má plošný obsah 42 412 360 m
2 

. V současné době s ţádným 

schváleným dobývacím prostorem závod Staříč nesousedí. 

6.5  Východy z dolu 

Východy z dolu obecně odpovídají ustanovení § 33 Vyhlášky č. 22/1989 Sb. ČBÚ 

v Praze. Fáze likvidace výdušné jámy Sviadnov ( St. I/1 ), která je dalším východem z dolu 

opatřeným těţním zařízením pro jízdu muţstva ze 2. patra ( 3. patro je s 2. patrem spojeno 

důlními díly ), se neprojeví do celkové bezpečnosti dolu. Důl bude i nadále mít více 

východů z dolu ( vtaţná jáma St. I/2, vtaţná jáma St. II/4, vtaţná jáma St. III/6 ). 

6.6  Ochrana proti důlním otřesům a proti průtržím 
hornin a plynů 

S ohledem na skladbu nadloţí, které je tvořeno periodicky se opakujícími 

vrstvami jílovců, prachovců a pískovců v malých mocnostech, a které nemají schopnost 

kumulovat energii jsou sloje v celém dobývacím prostoru OKD,a.s. ,Dolu Paskov podle 

výnosu ČBÚ č.j. 1498/90 zařazeny jako sloje bez nebezpečí vzniku důlních otřesů. 

Pro Důl Paskov a tedy i pro lokalitu Sviadnov platí Rozhodnutí OBÚ v Ostravě 

č.j. 3895/2002  o ochraně proti průtrţím hornin a plynů. 

Ochrana proti anomálním geomechanickým a plynodynamickým jevům masívu 
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bude i nadále prováděna ve smyslu příslušných platných BP, schválených plánů přípravy, 

dobývání a likvidace důlních děl. Pro jednotlivá pracoviště jsou a budou stanovena 

konkrétní opatření v projektech a technologických postupech. 

6.7  Opatření proti vzniku důlních požárů-
samovznícení uhlí 

Ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., §187, Rozhodnutí OBÚ v Ostravě 

č. 10/1990 na základě Směrnice č. 2/1990 vydanou OKD, a.s. Ostrava jsou všechny sloje 

v dobývacím prostoru Staříč zařazeny jako sloje s nebezpečím samovznícení uhlí. 

Ochrana proti ohni a záparům bude nadále na lokalitě Sviadnov zajišťována 

preventivními opatřeními. Likvidací důlních děl nedojde k narušení tohoto systému. 

Opatření v této oblasti při likvidací výdušné jámy ( St. I/1 ) budou stanovena projekty a 

technologickými postupy v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. 

6.8  Větrání 

S rekonstrukcí a regulací větrní sítě na lokalitě Sviadnov v průběhu útlumu těţby 

se počítá průběţně podle změn vyvolaných hornickou činností v etapách. Vlastní likvidace 

výdušné jámy Sviadnov ( St. I/2 ) bude mít řešeno větrání v samostatném projektu. 

Do doby zahájení likvidace jámy bude její větrání zajištěno průchodním větrním proudem 

s předpokladem, ţe v 4/2019 dojde k odstavení HDV a výdušná Jáma Sviadnov ( St. I/1 ) 

se stane větrně neutrální, respektive vtaţnou. 

6.9  Důlní degazace 

S ohledem na zkušenosti s likvidací dolů v ostravské části revíru bude zpracována 

studie hospodaření s důlními plyny. Tato studie stanoví, jaká opatření jsou nezbytná pro 

zajištění bezpečnosti v dole i na povrchu s ohledem na důlní plyny, zvláště metanu, která 

stávající degazační zařízení budou zachována, případně rekonstruována, a to i 

z dlouhodobého pohledu při definitivním ukončení těţby uhlí v tomto DP. 
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7  UPLATNĚNÁ LEGISLATIVA LIKVIDACE 

Na podkladě schváleného Technického projektu likvidace jámy Sviadnov (St.I/1 ) 

bude zpracována ţádost o povolení hornické činnosti-likvidace jámy Sviadnov ( St. I/1 ) a 

bude předloţena OBÚ v Ostravě. Tato ţádost musí obsahovat všechny náleţitosti, které 

poţaduje příloha č. 6 k Vyhlášce ČBÚ v Praze č. 242/1993 Sb. 

Pro řízení a vyhodnocování plnění schváleného TPL bude nutno zpracovat Důlně 

technický plán likvidace ( DTPL), a to jak v objektové oblasti, tak v ekonomické oblasti. 

Součástí tohoto DTPL budou mapové podklady a další potřebné přílohy. V DTPL budou 

řešeny práce, které budou prováděny vlastními pracovníky a které dodavatelsky. 

Dále bude v předstihu stanoveno, ţe poloţky, které nebudou prováděny vlastními 

zaměstnanci bude vypsáno výběrové řízení ve smyslu Zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, tak, aby nedocházelo ke skluzům v plnění fyzických i 

finančních objemů schváleného TPL. 

Kromě DTPL bude proces útlumu řízen technickými reţimy likvidace ( TRL), 

které DTPL rozpracují detailně na jednotlivé pracoviště nebo poloţky. TRL bude i zpětně 

hodnotit fyzické plnění minulého měsíce a určí postup na následující měsíc. Mimo tyto 

otázky bude TRL obsahovat i konkrétní opatření k zajištění bezpečnosti pracujících a 

provozu. 

Při řízení průběhu likvidace je nutné taky dodrţet termín MPO ČR do 30. 10. 

kaţdého roku předloţit Dodatek TPL na následující rok s vyhodnocením plnění schválené 

koncepce technické likvidace v běţném roce. Pokud ve věcném, časovém anebo finančním 

plnění jednotlivých akcí dojde k zásadním věcným změnám schválené koncepce technické 

likvidace na příslušný rok, případně dojde ke změnám ve finančním plnění větším neţ 

10%, bude nutné poţádat správce dotace o dodatečný souhlas s těmito změnami. 

V případě, ţe správce dotace rozhodne, ţe k těmto změnám je nutné zpracovat dodatek, 

bude nutné i v průběhu realizace útlumu v jednotlivém roce zpracovat další Dodatek TPL, 

který upřesní věcnou koncepci TL včetně finančních nákladů na jednotlivé poloţky. 

Finanční rezerva je tvořena ve smyslu ustanovení § 31 odst. 6) Zákona 

č.44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství ( Horní zákon ) ve znění Zákona 

ČNR č. 541/1991 Sb., § 37 a Zákona č. 168/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje Zákon 
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č.44/1988 Sb. a Zákona č. 169/1993 Sb., kterým se doplňuje Zákon č. 61/1988 Sb., 

ve znění Zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a Zákona ČNR č. 542/1991 Sb., kde jsou důlní 

organizace povinny vytvářet rezervu finančních prostředků na škody způsobené hornickou 

činností, a to nejpozději do konce ţivotnosti dolu. 

Dále jsem ve své diplomové práci při návrhu likvidace výdušné jámy Sviadnov 

( St. I/1 ) plně respektoval Vyhlášku ČBÚ v Praze č 22/1989 Sb. v platném znění a 

Vyhlášku ČBÚ v Praze č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví poţadavky k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl. 

8  TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

NÁVRHU 

Ekonomická náročnost likvidace jámy Sviadnov ( St. I/1 ) a s ní související oblasti 

v podzemí dolu je srovnatelná s náročností při likvidaci jiných dolů. Realizaci likvidaci 

jámy Sviadnov ( St. I/1 ) nedojde k vytvoření ziskovosti zbytku hospodářské jednotky, 

bude však výrazně zlepšena hospodárnost těţby sníţením nákladů. 

Propočet ekonomické náročnosti programu likvidace výdušné jámy Sviadnov 

( St. I/1 ) a s ní souvisejícími oblastmi v podzemí dolu promítá předpokládané důsledky 

realizace technického řešení do hospodářského výsledku a do změny stavu majetku těţební 

organizace v průběhu likvidace. 

Sloţitost a různorodost problematiky utlumované a provozní části celého 

OKD, a.s., Dolu Paskov se odráţí ve vysoké náročnosti technického řešení likvidace 

výdušné jámy Sviadnov ( St. I/1 ) a s ní souvisejícími oblastmi v podzemí dolu 1. pole 

dobývacího prostoru Staříč a tím i celého navazujícího ekonomického propočtu. 

Ekonomickou náročnost likvidace lokality Sviadnov jsem zpracoval do tabulky 

č. 8 ( v mil. Kč ). 
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Tabulka č. 8: Ekonomická náročnost likvidace lokality Sviadnov 

 2018 2019 2020 Celkem 

TL-důl 0,545 5,077 8,738 14,360 

TL-povrch 0,199 0,000 7,173 7,372 

Celkem 0,744 5,077 15,911 21,732 

Ve své diplomové práci jsem zpracoval jen ty náklady na likvidaci výdušné jámy 

Sviadnov ( St. I/1 ), které jsem vypsal ve výše uvedených tabulkách. Do ekonomické 

náročnosti likvidace lokality Sviadnov jsem nezahrnul náklady na projekty a studie, trvalé 

náklady na provoz dolu a povrchu v průběhu likvidace a náklady na důlní škody, sanace a 

rekultivace. 

9  ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem předloţil návrh řešení likvidaci výdušné jámy Sviadnov 

( St. I/1 ), lokality Sviadnov a s ní související oblasti v podzemí dolu v 1. důlním poli 

DP Staříč, OKD, a.s., Dolu Paskov. 

Tento postup likvidace je dán nutností v maximální míře sníţit náklady na tunu 

těţeného uhlí a jednak trvale odstavit ty provozy, které z pohledu současného trţního 

mechanismu nejsou schopné konkurence.  

Způsob útlumu v časovém horizontu 01/2018 – 12/2020 jsem zvolil s ohledem na 

potřebu dotěţení vysoce kvalitního a z obchodního hlediska potřebného uhlí na této 

lokalitě. 

Ve své práci jsem předloţil časový návrh a způsob likvidace výdušné jámy 

Sviadnov ( St. I/1 ) a etapovité uzavírání a odepsání 4 400 m důlních děl. 

Likvidací  výdušné jámy Sviadnov ( St. I/1 ) bude moţno sníţit náklady na tunu 

těţeného uhlí a tím i zlepšit ekonomické výsledky jinak ztrátového dolu. 

V průběhu zpracování diplomové práce jsem vycházel z poznatků získaných 

v průběhu studia na VŠB – TU Ostrava, informací spolupracovníků na Dole Paskov a 

z poznatků a zkušeností, které jsem získal během svého pracovního působení na Dole 

Paskov. 
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Závěrem bych chtěl poděkovat všem pedagogům VŠB-TU Ostrava, kteří byli 

nápomocni nejen při přípravě a zpracování této diplomové práce, ale v průběhu celého 

období mého studia na VŠB-TU  v Ostravě. Zvláštní poděkování patří vedoucímu 

diplomové práce Ing. Petru Urbanovi Ph.D., který mě svými poznatky, zkušenostmi a 

radami směroval ke zdárnému vypracování diplomové práce. Jsem rád, ţe jsem se 

v průběhu studia mohl setkat s mnoha kvalitními pedagogy, od kterých jsem mohl načerpat 

mnoho nových poznatků a cenných zkušeností. 
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