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Anotace 

Diplomová práce se týká problematiky čerpání důlních vod v utlumené části 

Ostravsko - karvinského revíru a moţnosti změny současného systému čerpání důlních vod 

z ostravské a petřvaldské dílčí pánve  na vodních jámách Jeremenko a Ţofie státního 

podniku DIAMO, odštěpného závodu ODRA, Ostrava. 

Práce popisuje současný stav čerpání důlních vod na obou vodních jámách a 

ekonomickou náročnost tohoto způsobu čerpání. Dále jsou popsány moţné varianty 

systému čerpání důlních vod z vodních jam a jejich investiční a provozní náklady. 

V práci jsou tyto varianty systému čerpání vyhodnoceny a je navrţen způsob 

dalšího provozování vodních jam. 

 

Klíčová slova: Ostravská dílčí pánev, Petřvaldská dílčí pánev, vodní jáma 

Jeremenko, vodní jáma Ţofie, čerpání důlních vod, provozní a investiční náklady 
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Summary 

This diploma thesis is concerned both with the questions of mine water pumping in 

the part of Ostrava-Karviná hard coal field where mining operations were phased out and 

with a possible change in current system of mine water pumping from the Ostrava and the 

Petřvald partial basin by means of Jeremenko and Ţofie Pumping Shafts of State 

Enterprise DIAMO, Branch Plant ODRA. 

The thesis describes current situation of mine water pumping from both shafts and its 

economic demands of this way of pumping. Also other mine water pumping variations and 

capital and operating costs investments are described. 

The thesis evaluates these pumping system variations and suggests a way of 

subsequent operations of these shafts. 

 

Keywords: Ostrava partial basin, Petřvald partial basin, Jeremenko Pumping Shaft, Ţofie 

Pumping Shaft, mine water pumping, capital and operating investments 
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Seznam pouţitých zkratek 

České zkratky 

CF   cash flow 

CŘS   centrální řídící systém 

ČS   Čerpací stanice 

ČSHI   čistá současná hodnota investice 

DN   vnitřní průměr potrubí 

DNH   dávkovací nádrţ Heřmanice 

DS   doba splacení 

HPK   hlavní písčitý kolektor 

j. č.   jáma číslo 

KDP   Karvinská dílčí pánev 

MP   Michálkovická porucha 

ODP   Ostravská dílčí pánev 

OKR   Ostravsko – karvinský revír 

o.z.   odštěpný závod 

p.   patro 

PDP   Petřvaldská dílčí pánev 

PMŘ   Provozní a manipulační řád 

s.p.   státní podnik 

THZ   technickohospodářský zaměstnanec 

VJ   vodní jáma 

VJJ   vodní jáma Jeremenko 

VJŢ   vodní jáma Ţofie 

ŢP   ţivotní prostředí 
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1 Úvod 

Čerpání důlních vod je z hlediska bezpečnosti provozu dolů OKR zcela nezbytné. 

Důlní voda, je veškerá voda nacházející se v důlním prostoru. Tato voda je po odčerpání 

na povrch řízeně vypouštěna do vodotečí. Vypouštěná voda musí být na základě vydaných 

povolení příslušných vodoprávních úřadů v takových chemických limitech, aby nedošlo 

k ohroţení ţivotních, přírodních a hospodářských funkcí, potoků a řek. 

Z bezpečnostních důvodů není důlní voda čerpána jen z provozovaných dolů, 

ale také z dolů jiţ utlumených. Důvodem je zajištění stabilní úrovně hladiny důlních vod, 

která neohrozí hornickou činnost v činné části revíru, v tomto případě OKR - KDP. 

Důlní vody nepředstavují jen škodlivý ekologický vliv na vodní toky, ale mají také 

pozitivní vliv a mohou být pouţívány i k léčebným účelům.  

Dle Horního zákona 44/1988 Sb., v platném znění lze důlní vody definovat takto: 

„Důlními vodami jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly 

do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo 

průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové 

vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami.“ 

V této diplomové práci jsem se zaměřila na problematiku čerpání důlních vod 

v ostravské a petřvaldské dílčí pánvi OKR prostřednictvím vodní jámy Jeremenko a vodní 

jámy Ţofie, které spravuje státní podnik DIAMO, odštěpný závod ODRA, Ostrava. Je zde 

charakterizován současný stav čerpání důlních vod těmito vodními jámami a kvantifikace 

vynaloţených nákladů na toto čerpání. Podstatná část diplomové práce je věnována 

moţným změnám systému čerpání důlních vod z vodních jam a vyhodnocení efektivnosti 

investic moţných variant čerpání s návrhem způsobu dalšího provozu vodních jam. 
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2 Charakteristika čerpání důlních vod z VJJ a VJŢ  

2.1 Důlní vody v ODP a PDP Ostravsko - karvinského kamenouhelného 

revíru 

Důlní vody v Ostravsko - karvinském revíru (OKR) je moţno rozdělit z územního 

hlediska obdobně, jak je tektonicky členěna česká část hornoslezské pánve, a to do tří 

dílčích pánví - ostravské (ODP), petřvaldské (PDP) a karvinské (KDP). Z hlediska těţební 

činnosti se jedná o důlní vody, které se nachází v prostorech jiţ utlumených, likvidovaných 

dolů, tj. ODP a PDP a důlní vody v dosud činných dolech, coţ představuje oblast KDP. 

Schéma členění hornoslezské pánve je uvedeno na obrázku č. 1. 

Obr. č. 1 – Situace dílčích pánví v OKR - žlutě jsou označeny likvidované, zeleně činné doly (Studie 

Technicko – ekonomicko – bezpečnostní vyhodnocení souběžného čerpání na VJJ a VJŽ) 

 

OKR, v němţ je uţ déle neţ 200 let realizována hornická činnost, je uhelným 

revírem se sloţitými hydrogeologickými poměry. Charakter důlně - hydrogeologických 

poměrů dolů OKR byl zohledněn i při řešení problematiky nakládání s důlními vodami 

v rámci útlumu a likvidace dolů ODP a PDP. 
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2.1.1 Důlní vody v Ostravské dílčí pánvi  

Přítoky vody do likvidovaných dolů ODP probíhají prostřednictvím porušeného 

karbonského horninového masivu z přírodních zdrojů. Procentuální podíl přítoků 

z jednotlivých přírodních zdrojů k celkovému přítoku do dolů ODP je: 

 Karbonské vody                                                             1,5 % 

 Detrit + zvětralinový plášť karbonu                             37,4 % 

 Zvodněné kolektory v pelitech miocénního pokryvu       7,4 % 

 Karbonská okna 53,7 % [Grmela A.] 

Z výše uvedeného procentuálního podílu přítoků je zřejmé, ţe přítoky karbonských 

vod mají na celé přítokové bilanci zanedbatelný podíl. Je moţno konstatovat, ţe převáţná 

část stávajících přítoků vody do likvidovaných dolů ODP pochází z karbonských oken, 

tzn.  z kvartéru a z detritu. 

Z hlediska chemického sloţení lze důlní vody ODP zařadit mezi silně 

mineralizované vody sodnochloridového typu se sekundárním nabohacením síranovými 

anionty. Právě díky iontům SO4
2-

 není problém se zvýšeným obsahem radionuklidů ve 

vodách vypouštěných do povrchové vodoteče – řeky Ostravice. [2] 

Hydraulické poměry v ODP jsou dány charakterem propojení jejich jednotlivých 

důlních částí. Z průběhu zatápění a sledování polohy hladin vody v ODP při činnosti VJJ 

je zjevné, ţe úrovně hladin vody jsou různé a z hydraulického hlediska je tedy ODP 

tvořena dvěma dílčími „bazény“, a to bazénem Odra a bazénem Ostrava. [2] Schematicky 

jsou dílčí bazény znázorněny na obrázku č. 2. 

Obr. č. 2 - Bazény důlní vody v ODP (Jelínek P., Grmela A., 2001) 
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Propojení mezi oběma dílčími bazény jsou tzv. propojení nepřímá. Jde o propojení 

pomocí těsných celíků, vrtů apod. Průtok vody mezi bazény v důsledku čerpání vody z VJJ 

se děje dle zákonitostí podzemní hydrauliky v „darcyovském“ filtračním prostředí. Ve VJJ 

je udrţována hladina vody kolem kóty –388,5 m. Na základě měření polohy hladin 

v likvidovaných dolech ODP je vykazován rozdíl hladin ve VJJ a v jámě Odra 2 okolo 

93 m. Na překonání hydraulických odporů mezi bazény Odra a Ostrava je potřebný tlak 

cca 0,9 MPa. [2]  

Přítoky vody do likvidovaných dolů ODP jsou čerpány z Vodní jámy Jeremenko tak, 

aby nedocházelo k přetoku důlní vody z ODP do PDP. Vyčerpaná voda je vypouštěna 

do řeky Ostravice. Mnoţství čerpané vody z VJJ dle databáze DIAMO s.p., odštěpný 

závod ODRA v posledně sledovaném a vyhodnoceném období, tj. rok 2010 je uvedeno 

v příloze č. 1, 3 a znázorněno na grafu v příloze č. 2. 

V příloze č. 3 jsou uvedeny hodnoty čerpání v různých časových jednotkách. Čísla 

v posledním pravém sloupci udávají průměrná mnoţství čerpané vody z VJJ v jednotlivých 

měsících roku 2010. Poloţky označené 
*
 udávají mnoţství vody, čerpané v průběhu daných 

měsíců převáţně dvěma čerpadly. [2]  

Z uvedených údajů o čerpání důlní vody na VJJ v příloze č. 1 a 3 je moţno 

konstatovat, ţe celkový přítok vody do ODP byl v roce 2010 ve výši 5 740 648 m
3
, coţ 

odpovídá průměrnému mnoţství 182 l.s
-1

.
 
Na základě této skutečnosti bylo nutno provést 

v roce 2010 změnu podmínek Rozhodnutí o vypouštění důlních vod do řeky Ostravice, 

vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Původní mnoţství 

5 500 000 m
3
/rok bylo navýšeno na  6 500 000 m

3
/rok. Dle tohoto rozhodnutí jsou 

koncentrace sledovaných parametrů v toku, v profilu Ostravice - Muglinov stanoveny 

následovně: 

Průtok  2 – 6 m
3
.s

-1  
 6 – 10 m

3
.s

-1   
10 m

3
.s

-1
 

Limit SO4
2 

290 mg.l
-1  

260 mg.l
-1  

230 mg.l
-1

 

Limit Cl
- 

450 mg.l
-1  

300 mg.l
-1  

250 mg.l
-1

 [6] 

2.1.2 Důlní vody v Petřvaldské dílčí pánvi 

V době před ukončením důlní činnosti v PDP byly zdroje a velikosti přítoků důlní 

vody z přírodních zdrojů následující: 

 Kvartérní zvodněné kolektory (karbonská okna) 45,8% 

 HPK a spodní bádenský písčitý kolektor 32,7% 

 Bazální klastika (detrit) a zvětralinový plášť karbonu 21,4% 

 Karbonská voda 0,1% [Grmela A.] 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe hlavní zdroj přítoků vody do PDP je 

z kvartéru - karbonská okna. Stejně jako v ODP je i v PDP dáno hydraulické chování celé 

dílčí pánve charakterem propojení jejich jednotlivých částí. V důsledku dlouhodobě 



Barbora Tobolová: Moţné změny systému čerpání důlních vod z vodních jam 

a jejich financování 

2011  5 

 

realizované hornické činnosti představuje celá PDP značně propustné „pseudokrasové“ 

horninové prostředí.  

Z hlediska chemického sloţení se v PDP jedná o silně mineralizované důlní vody 

sodnochloridového typu, ovšem bez sekundárního nabohacení síranovými anionty. 

Absence iontů SO4
2-

 způsobuje problém s mobilitou radionuklidů a tedy se zvýšenou 

aktivitou vod vypouštěných do povrchové vodoteče – Petřvaldské struţky. [2] 

Hlavní hydraulická propojení mezi bývalými závody Pokrok a Ţofie představuje 

obrázek č. 3. Souhrnně lze konstatovat, ţe celý Důl J. Fučík (DJF) tvoří jeden spojitý 

hydraulický systém, který se při zatápění a odvodňování chová jako spojené nádoby 

v „darcyovském“ slova smyslu. [5] 

Obr. č. 3 - Propojení mezi bývalými závody v PDP (Studie Technicko – ekonomicko – bezpečnostní 

vyhodnocení souběžného čerpání na VJJ a VJŽ) 

Přítoky vody do likvidovaných dolů PDP jsou čerpány z Vodní jámy Ţofie tak, 

aby nedocházelo k přetoku důlní vody z PDP do KDP. Ve VJŢ je udrţována hladina vody 

kolem kóty –483 m. Vyčerpaná voda je vypouštěna do Petřvaldské struţky (tato vodoteč 

mění pojmenování dle názvu katastru obcí, jimiţ protéká) a v koncové fázi je vypouštěna 

do dávkovací nádrţe slaných důlních vod v Ostravě - Heřmanicích (DNH) a odtud do řeky 

Odry. 

Z důvodů velkého retenčního prostoru v DNH není nutno koncentraci vypouštěných 

důlních vod z VJŢ do vodního toku sledovat tak, jak tomu je z VJJ.  Na základě rozhodnutí 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, oboru ţivotního prostředí a zemědělství je 
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stanovena pouze četnost rozborů důlní a povrchové vody vypouštěné do Petřvaldské 

struţky. [2] 

Mnoţství přítoků a tím téţ čerpané vody z VJŢ je uvedeno v příloze č. 4, 6 a grafu 

v příloze č. 5. Údaje o čerpání vody na VJŢ za posledně sledované období, tj. rok 2010 

jsou převzaty z databáze DIAMO s. p., odštěpný závod ODRA. 

Z údajů uvedených v příloze č. 4 a 6 o čerpání důlní vody na VJŢ je moţno 

konstatovat, ţe celkový přítok vody do PDP byl v roce 2010 ve výši 1 301 966 m
3
, coţ 

odpovídá průměrnému mnoţství 41 l.s
-1

. [2] 

2.1.3 Kvantifikace vypouštění důlní vody na VJ v letech 2002 - 2010 

Čerpání a vypouštění důlních vod do řeky Ostravice z VJJ a do Petřvaldské struţky 

z VJŢ je sledováno ve s. p. DIAMO, o.z. ODRA od zahájení čerpání. Přehled mnoţství 

čerpané vody na vodních jámách je znázorněn v příloze č. 7 a grafu v příloze č. 8. [2] 

Z dlouhodobého přehledu čerpání důlních vod na vodních jámách uvedeného 

v příloze č. 7 je moţno konstatovat, ţe za období let 2002 – 2010 bylo do příslušných 

vodotečí společně vypuštěno cca 52 498 786 m
3
 důlní vody. Toto celkové mnoţství 

odpovídá průměrnému mnoţství vypuštěné vody cca 5 833 tis. m
3
/rok. Větší přítoky 

v posledním 4 – 5 ti letém období byly ovlivněny zejména četnějšími atmosférickými 

sráţkami. Na základě těchto vstupních údajů budou v další části této práce vypočteny 

průměrné náklady na 1 m
3 

odčerpané důlní vody za období roku 2010 a po dobu 

provozování VJ, tj. rok 2002 - 2010. 

2.1.4 Propojení mezi ODP, PDP a KDP 

Kontaktní plochou mezi ODP a PDP je celá struktura michálkovické 

poruchy (MP) - viz příloha č. 9 s vyznačením přibliţné úrovně udrţované hladiny v ODP a 

PDP. V MP se nachází zejména tyto důlní díla:  

 Hlavní jihovýchodní překopy Dolu P. Cingr 

 Východní překopy jam Salma II a Salma VII 

 Spojovací překopy Salma - Ludvík  [5] 

Propojení mezi KDP a PDP je jak prostřednictvím stařinných důlních děl, 

tak prostřednictvím pestrých vrstev. Udává se, ţe přes pestré vrstvy přetéká s PDP 

do bývalého Dolu Doubrava v KDP cca 1 l.s
-1

 vody při udrţované poloze hladiny vody 

ve VJŢ na kótě –483 m. [5] 

Propojení dílčích pánvi OKR, tzn. ODP - PDP - KDP s vyznačením udrţované 

hladiny důlních vod je schematicky znázorněno na obr. č. 4. 
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Obr. č. 4 - Schéma propojení dílčích pánví v OKR (Studie Technicko – ekonomicko – bezpečnostní 

vyhodnocení souběžného čerpání na VJJ a VJŽ) 

2.1.5 Moţnost likvidace vodních jam Jeremenko a Ţofie 

Na základě realizovaných postupů útlumu a likvidace dolů v ODP a PDP bylo 

rozhodnuto, ţe k zabezpečení dolů KDP proti přetokům vody budou ponechány funkce 

obou vodních jam, tzn. VJJ v ODP a VJŢ v PDP. Je moţné, ţe kdyby bylo rozhodnutí o 

útlumu a likvidaci dolů ODP a PDP činěno současně nebo v těsné časové návaznosti, byla 

by ochrana činných dolů v KDP zajištěna provozem pouze jedné vodní jámy. 

Praxe však ukázala, pokud jde o ochranu důlních zaměstnanců a důlního provozu 

před průvaly a nebezpečnými přítoky vody z likvidovaných dolů v ODP a PDP, ţe provoz 

obou vodních jam garantuje v tomto ohledu nejvyšší míru bezpečnosti. 

V případě redukce počtu VJ připadají v úvahu tři moţné varianty.  

Možnost likvidace VJJ při zachování funkce VJŢ a při zachování stávajícího 

bezpečnostního standardu by byla přípustná za podmínky, ţe stávající přítok vody 182 l.s
-1 

do ODP, který by přetekl do PDP a přítok 41 l.s
-1 

do PDP, tj. souhrnně 223 l.s
-1  

by bylo 

moţno odčerpat na VJŢ. Moţnost čerpání důlních vod pouze VJŢ by vyţadovalo 

provedení rozsáhlých úprav a rekonstrukce stávající vodní jámy.[5] 

Možnost likvidace VJŽ při zachování funkce VJJ je obdobná jak v případě likvidace 

VJJ. Za předpokladu, ţe z PDP přeteče do KDP po likvidaci VJŢ  celý současný přítok 

41 l.s
-1

, by bylo nutno tento přetok zajistit řízeným způsobem. K zabezpečení stávajících 

bezpečnostních standardu by bylo proto nezbytné vyrazit z činného dolu KDP, kam by se 
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voda z PDP měla převést, speciální dlouhé důlní dílo pro převedení této vody, 

tzv. přivaděč. Délka přivaděče by byla v rozmezí cca 700 aţ 1 000 m. Z vybraného místa 

v KDP by musel být přivaděč raţen do PDP dovrchně tak, aby po případném vyřazení VJŢ 

z činnosti nedošlo v PDP k nástupu hladiny vody a tím k případnému neřízenému přetoku 

do KDP. S tím bezprostředně souvisí úpravy příslušného technického vybavení KDP, jak 

navýšení akumulační kapacity ţumpovních překopů, tak výkonů patrových a hlavních 

čerpacích stanic na vybraném činném dolu KDP. [5] 

Možnost likvidace VJJ i VJŽ by vyţadovala řízené převedení sumárního přítoku vody 

223 l.s
-1

 do ODP i KDP, buď na lokalitu Doubrava, nebo na závod Lazy. Příslušný 

přivaděč by bylo nutno vyrazit obdobným způsobem, jak je uvedeno výše. Mimo značně 

nákladné a technicky náročné raţby přivaděče a realizace nových stavebních a 

technologických celků v Dole Karviná by to následně znamenalo další náklady na provoz a 

údrţbu zřízených čerpacích systémů i po ukončení těţby v těchto oblastech Dolu Karviná 

aţ do ukončení hornické činnosti v celé KDP. [5] 

Z výsledků odborných konzultací k problematice zastavení provozu některé 

z vodních jam vyplynulo, ţe jedinou možnou variantou redukce stávajícího počtu vodních 

jam v OKR je likvidace VJJ, a to po předchozích úpravách a rekonstrukci stávající VJŢ. 

V další části diplomové práci se proto zaměřím na moţné změny v technologii čerpání 

důlních vod na VJŢ. 

2.2 Technický popis současného čerpání důlní vody z vodních jam 

Technický popis stávajícího způsobů čerpání vody z obou vodních jam je uveden 

v příslušných provozních dokumentacích a provozním a manipulačním řádu (PMŘ) 

jednotlivých vodních jam. V této kapitole se zaměřím na stručné shrnutí základních 

technických údajů, týkajících se této problematiky. 

2.2.1 Vodní jáma Jeremenko  

Hlavní účel a funkce VJJ jsou v PMŘ definovány takto: 

 čerpání důlních vod ze zatápěné ODP do recipientů tvořených tokem řeky 

Ostravice a následně řekou Odra; 

 kumulace důlních vod v podzemí zatápěné ODP v období přerušení čerpání; 

 vypouštění důlních vod z jakéhokoli důvodu; 

 ochrana a bezpečnost hornické činnosti v podzemí petřvaldské a karvinské dílčí 

pánve proti přítoku důlních vod ze zatápěné ODP.  [6] 

VJJ je tvořena komplexem dílčích stavebních a technologických celků jak 

na povrchu, tak v dole. Na pořízení celého komplexu bylo v období let 1993 – 2001 

vynaloţeno 594 517 tis. Kč. [2] 

VJJ je tvořena dvěma jámami, a to vtaţnou Jeremenko 3 (Je-3) a výdušnou 

Jeremenko 1 (Je-1). Jáma Je-3 je vybavena malým těţním zařízením pro dopravu materiálu 
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na provozované 5. patro a druhým malým těţním zařízením pro dopravu osob a opravy 

v jámovém stvolu. V jejím proniku s vodorovným důlním dílem na 5. patře je vybudováno 

náraziště. V profilu jámy jsou uloţena dvě nová sklolaminátová výtlačná potrubí DN 300 

a dvě původní ocelová výtlačná potrubí DN 300 pro čerpanou důlní vodu, dále potrubí 

nízkotlakého vzduchu a elektro kabely. [2] 

Jáma Je-1 tvoří hlavní důlní dílo s určením pro zavěšení čerpacích agregátů 

v zatopené části jámy. Má pouze malé těţní zařízení pro opravy jámy, jsou zde uloţeny 

signalizační kabely, potrubí nízkotlakého vzduchu a degazační potrubí. V úrovni 5. patra 

prochází jáma komorou pneumatického jeřábu DEMAG.  V hloubce 18 m pod úrovní 

5. patra ústí do jámy přístupová chodba z 5. patra, zakončená závěsným roštem pro čtyři 

čerpací agregáty. Další rošt je umístěn v jámě pod čerpacími agregáty. Na 5. patře je 

situována pomocná rozvodna. [2] 

Pro čerpání důlní vody jsou pouţívány ponorné čerpací agregáty, vyrobené firmou 

KSB Homburg, typu UPZ 180-440/10a, objemový průtok Q = 166,6 - 222,2 l.s
-1

 

(600 - 800 m
3
.hod

-1
). [6] 

Hladina vody v jámě je udrţována čerpáním na úrovních, stanovených provozně 

manipulačním řádem takto: 

Kóta -389,5 m blokovací hladina 

Kóta -389 m aţ -388,5 m ochranné pásmo 

Kóta -388,5 m vypínací hladina 

Kóta -386,5 m aţ -371,5 m pásmo D (volný retenční prostor) 

Kóta -371,5 m havarijní hladina [6] 

Mezi havarijní a vypínací hladinou je výškový rozdíl 17 m, coţ je zároveň 

maximálně přípustný retenční prostor. Na základě empiricky zjištěných údajů byl vypočten 

časový úsek, který odpovídá retenční kapacitě důlních prostor zapojených 

do hydraulického systému. U vodní jámy Jeremenko činí tento úsek více neţ 60 dní.  

Na základě dosavadních provozních zkušeností je stanoveno udrţování vodní hladiny 

ve VJJ v rozmezí úrovně hladin: 

 -388,5 m  vypínací hladina; 

 -386,5 m  zapínací hladina [6] 

Tento retenční prostor představuje cca sedmidenní dobu jeho zaplňování důlními 

vodami. Manipulace při různých reţimech čerpání důlní vody jsou popsány v PMŘ. 

Měření polohy hladiny vody je kontinuální, čerpadla jsou uváděna do chodu dálkovým 

řízením z centrálního řídícího stanoviště (CŘS) v  závislosti na poloze hladiny. Vypouštění 

čerpané vody do řeky Ostravice z VJJ je pomoci výtlačného potrubí od čerpadel 

aţ do vyústění. [2] Zjednodušené schéma čerpání na VJJ je v příloze č. 10. 
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2.2.2 Vodní jáma Ţofie 

Hlavní účel a funkce VJŢ jsou v PMŘ definovány takto: 

 čerpání důlních vod ze zatápěné PDP do recipientu tvořeného tokem Petřvaldské 

struţky; 

 kumulace důlních vod v podzemí zatápěné PDP v období přerušení čerpání; 

 vypouštění důlních vod z jakéhokoli důvodu; 

 ochrana a bezpečnost hornické činnosti v podzemí karvinské dílčí pánve proti 

přítoku důlních vod ze zatápěné PDP. [7] 

K zajištění čerpání na VJŢ jsou vyuţívány jámy původního závodu Ţofie, a to jáma 

č. 5/1 (vtaţná) a jáma č. 5/4 (výdušná). Jámy jsou vzájemně propojeny v úrovních –345 m 

(8. patro) a –465 m (9. patro). Na modernizaci a rekonstrukci VJŢ bylo v období let 

1995 - 2001 vynaloţeno 43 604 tis. Kč. [2] 

Jáma 5/1 je určena pro přívod čerstvých větrů, dopravu technologických celků 

a pracovníků údrţby. Jsou v ní nainstalována dvě výtlačná potrubí DN 250, 

vysokonapěťové kabely a potrubí poţární vody. 

Veškerá důlní voda z PDP je svedena do jámového stvolu jámy č. 5/4, odkud je 

čerpána pomoci dvou ponorných čerpadel typu UPA 250B-150/6d, umístěnými pod úrovní 

9. patra, napojena na dvě výtlačná potrubí DN 200. Dodavatelem a výrobcem čerpadel 

s objemovým průtokem Q = 52,5 l.s
-1 

(189 m
3
.hod

-1
) je firma KSB Homburg. [2] 

Voda z jámové tůně je čerpána do čerpací stanice (ČS) na 8. patře. Ta je vybavena 

dvěma horizontálními vysokotlakými odstředivými čerpadly typu 150 CDA-400-20/14 

a jedním 150-CDB-400-22/14, kaţdé s průtokovým parametrem Q = 70 - 85 l.s
-1

 

(252 - 306 m
3
.hod

-1
). [2] 

Úrovně provozních hladin jsou ve smyslu platného PMŘ definovány takto: 

 max. hladina v jámě č. 5/4 -476,0 m (hlásí havarijní stav) 

 horní provozní hladina -479,5 m 

 spodní provozní hladina -483 m 

 minimální hladina -483,5 m (blokuje chod čerpací stanice) 

Dle zkušenosti z provozování VJŢ je trvalé udrţována vodní hladina v rozmezí kót: 

 -483,0 m  vypínací hladina 

 -476,0 m  zapínací hladina [7] 

Tato retence představuje dle současných přítoků dobu plnění cca 40 000 m
3
, coţ je 

přibliţně 12 denní doba jeho zaplňování důlní vodou. Akumulační kapacita důlní vody je 

rovněţ tvořena dvěma křídly ţumpovních překopů o objemu 2 x 1 550 m
3
. [7] Hladina 

vody v ţumpovní chodbě čerpací stanice 8. patra je udrţována v rozmezí hloubek od 

měrného bodu: 
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 2,75 m  zapínací hladina 

 4,25 m  vypínací hladina [7] 

Z ČS na 8. patře je voda čerpána na povrch výtlačným potrubím v jámě č. 5/1 

a následně vypouštěna do Petřvaldské struţky (tato vodoteč mění pojmenování dle názvu 

katastru obcí, jimiţ protéká) a v koncové fázi je vypouštěna do dávkovací nádrţe slaných 

důlních vod v Ostravě - Heřmanicích (DNH) a odtud do řeky Odry. [7] Schéma čerpání 

důlních vod na VJŢ je znázorněno v příloze č. 11. 
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3 Kvantifikace nákladů čerpání důlních vod 

Podklady pro zpracování této části diplomové práce byly převzaty z interních 

materiálu s.p DIAMO, o.z. ODRA. Na základě těchto podkladů bylo provedeno 

vyhodnocení nákladů provozu VJ a také hodnocení efektivnosti investic moţných variant 

čerpání důlních vod ve s.p. DIAMO, o.z. ODRA.  

Veškerá hospodářská činnost, zajišťována s.p. DIAMO, o.z. ODRA, byla dosud 

dotována z jednoho finančního zdroje, a to ze státního rozpočtu prostřednictvím 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR). Na základě změny financování čerpání 

důlních vod na VJ z výnosů privatizací majetku prostřednictvím Ministerstva financí ČR 

(MF ČR), byla zavedena v roce 2010 samostatná evidence nákladů na čerpání důlních vod 

z VJ. Na základě této evidence bylo moţno provést vyhodnocení nákladů čerpání na VJJ a 

VJŢ za rok 2010, coţ je uvedeno v následujících kapitolách diplomové práce.  

3.1 Přímé náklady na čerpání důlní vody  

Rozdělení jednotlivých druhů přímých nákladů dle syntetických účtů v členění 

na materiál, energii, opravy a údrţbu, ostatní sluţby a osobní náklady je v níţe uvedené 

tabulce č. 1. [2] Z přehledu vyplývá, ţe celkové přímé náklady, bez kterých by nebyl 

moţný provoz obou VJ, jsou ve výši cca 111 030 tis. Kč. 

Tabulka č. 1 - Přímé náklady na čerpání vody za rok 2010 v tis. Kč (Interní dokumentace s.p. DIAMO, 

o.z. ODRA) 

SÚ Poloţka 
tis. Kč 

VJJ VJŢ Celkem 

501 Materiál 6 217 2 329 8 546 

502 Energie 34 426 13 914 48 340 

511 Opravy a údrţba 4 962 1 935 6 897 

518 Ostatní sluţby 4 877 3 928 8 805 

520 Osobní náklady 22 653 15 789 38 442 

Celkem 73 135 37 895 111 030 

Nejvýznamnější mírou se na přímých nákladech podílejí náklady vynaloţené 

na spotřebu elektřiny, plynu a vody, coţ je zahrnuto pod poloţkou energie. Další 

významnou poloţkou jsou náklady osobní, do kterých jsou započítány mzdové, sociální 

náklady, základní zdravotní a sociální pojištění, vč. zákonného pojištění za škody 

způsobené pracovním úrazem. Ostatní poloţky přímých provozních nákladů VJ jsou 

podstatně niţší. 

Stručný popis jednotlivých přímých nákladových poloţek na čerpání důlních vod 

z VJ dle pořadí v tabulce je uveden níţe: 
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Materiálové náklady 

V poloţce materiál jsou náklady za nákup potrubí, armatur, spojovacího materiálu, 

maziva, oleje, těsnění, svářecího materiálu, elektromateriálu, kabelů, nářadí, hutního 

materiálu, větracích luten, ochranných pomůcek atd. Tento materiál slouţí k provozu 

a údrţbě čerpacího systému, větrání, důlní dopravy, zajištění bezpečnosti a podobně.  

Náklady na energii 

Pod touto poloţkou jsou sledovány náklady jak na elektřinu spotřebovanou 

na provoz čerpadel a příslušného strojního zařízení nutného k zajištění provozu VJ, tak 

náklady na spotřebu plynu a pitné vody. 

Náklady na opravy a udrţování strojů a zařízení 

V poloţce opravy a údrţba strojů a zařízení jsou náklady k zajištění spolehlivého 

a bezpečného provozu strojního zařízení, nezbytného pro čerpání důlních vod. Jedná se 

zejména o opravy čerpadel, servis snímačů a čidel provozních stavů, opravu a servis 

elektrozařízení vysokého a nízkého napětí, odborné revize strojů a elektrozařízení, jak 

hlavní důlní ventilátory, těţní stroje, kompresory, hlavní rozvodny, trafostanice, mostový 

jeřáb apod. Dále se jedná o diagnostiku stacionárních strojů, defektoskopii lan 

a dopravních nádob, kalibraci měřidel a měřicích přístrojů, opravy lutnových ventilátorů 

atd.  

Ostatní sluţby 

V poloţce ostatní sluţby jsou náklady na sluţby, prováděné externími dodavateli, 

související přímo se zajištěním chodu a provozu čerpání důlních vod VJJ a VJŢ. Jedná se 

zejména o následující sluţby: telefonní sluţby a přenos rádiových dat na centrální řídící 

stanoviště (CŘS), pronájmy plynových lahví, pronájmy strojů a zařízení, měření svislosti 

důlních jam, laboratorní rozbory (oleje, ovzduší, vody, prachové vzorky), servis 

monitorovacích zařízení apod. 

Osobní náklady 

V těchto nákladech je uvedena mzda za odpracovanou dobu zaměstnanců, základní 

zdravotní a sociální pojištění, sociální náklady a zákonné pojištění za škodu způsobenou 

pracovními úrazy. Jsou to osobní náklady pracovníků, zajišťujících čerpání a provoz strojů 

a zařízení, nezbytných pro čerpání důlních vod. Tyto náklady jsou níţe popsány podle 

prováděných činností v dole i na povrchu. 

Náplň důlních pracovníků sestává zejména z: 

 kontroly, údrţby a zajištění oprav čerpacích systémů; 

 prohlídky a údrţby provozovaných jam; 

 kontroly, údrţby a obsluhy strojů a zařízení k dopravě materiálu a osob; 

 zajišťování větrání důlních děl, kontrola a údrţba důlních děl, odběry vzorků 

ovzduší, prachových směsí, měření parametrů větrních sítí; 

 kontroly a údrţby plynovodu a degazačních zařízení v dole; 
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 prohlídky, kontroly a pravidelné revize el. zařízení, el. rozvodů a vyhrazených 

technických zařízení v dole. [2] 

Náplň povrchových pracovníků sestává zejména z: 

 stálé sluţby na CŘS; 

 zajišťování provozu a údrţby hlavních povrchových rozvoden; 

 zajišťování provozu a údrţby degazační stanice VJŢ; 

 zajišťování obsluh a údrţby těţních zařízení; 

 údrţby, opravy elektrozařízení a elektrorozvodů; 

 zajišťování obsluh, revizí a údrţby stacionárních strojů. [2] 

3.2 Nepřímé náklady na čerpání důlní vody  

Další náklady, které se podílejí na celkových nákladech vynaloţených na čerpání 

důlních vod, jsou nepřímé náklady. Ty je moţno rozdělit na náklady výrobní a správní 

reţie, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu VJ. [2] Náplň 

jednotlivých reţijních nákladů je uvedena níţe: 

Výrobní reţie čerpání 

Na výrobních reţijních nákladech se podílí zejména tyto: 

Osobní náklady technickohospodářských zaměstnanců (THZ) střediska Důl, 

zajišťujících činnosti nepřímo související s čerpáním na VJ, představují jejich největší 

podíl. Dále se jedná o osobní náklady dělníků zajišťujících na povrchu přepravu materiálu, 

úklid, údrţbu budov potřebných pro provoz VJ apod. Osobní náklady na lokalitě VJJ jsou 

vyšší oproti lokalitě VJŢ, jelikoţ většina THZ je kmenově evidována právě na lokalitě 

Jeremenko, v sídle o. z. ODRA. 

Energie představuje náklady na doprovodné činnosti, které souvisí s provozem 

koupelen a kotelen a rovněţ náklady za vodné a stočné. 

Ostatní služby, které jsou zajišťovány dodavatelským způsobem, jak např. náklady 

na ostrahu majetku VJ, stálou sluţbu Hlavní báňské záchranné stanice, školení 

zaměstnanců, pojištění majetku souvisejícího s čerpáním, odvoz odpadu, cestovné apod. 

Materiál na opravy, provoz a údrţbu majetku areálů Jeremenko a Ţofie, na kterých 

se nachází samotné VJ. 

Opravy a údržba strojů, zařízení a nemovitostí přímo související s VJ, tj. sluţby 

prováděné externími dodavateli na povrchových zařízeních. 

Ostatní náklady, jak na zpracování studií, projektů, odborných posudků, tak náklady 

související s vypouštěním čerpané důlní vody do vodotečí, daně a poplatky, stanovené 

právními předpisy apod. 
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Správní reţie čerpání 

Správní reţie pro čerpání důlních vod byla pro rok 2010 stanovena ve výši 

7 558 tis. Kč a je alikvotní části, tj. 18,8 % celkové správní reţie s.p. DIAMO, o.z. ODRA. 

Představuje část nákladů, které souvisí nepřímo s čerpáním důlních vod v oblasti 

ekonomické, personální, mzdové, právní, zásobování materiálem a jsou zajišťovány 

odbornými útvary ředitele, náměstka pro výrobu, techniku a ekologii a náměstka pro 

ekonomiku a personalistiku. [2] 

Výrobní a správní náklady na čerpání důlních vod na obou VJ jsou uvedeny 

v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2 - Výrobní a správní reţijní náklady na čerpání vody v r. 2010 v tis. Kč (Interní dokumentace 

s.p. DIAMO, o.z. ODRA) 

 

3.3 Vyhodnocení celkových nákladů a nákladů na měrnou jednotku 

čerpané důlní vody  

Přehled celkových nákladů na čerpání důlních vod ve s.p. DIAMO, o.z. ODRA, 

tj. přímých i nepřímých a výpočet nákladů na měrnou jednotku čerpané a vypouštěné důlní 

vody do recipientů je uveden v následujících kapitolách.  

3.3.1 Celkové náklady čerpání důlních vod  

Celkové náklady na čerpání důlní vody a provozování VJ jsou součtem přímých 

a nepřímých nákladů převzatých z tabulek č. 1 a 2. V roce 2010 byly celkové náklady 

ve výši 145 981 tis. Kč, coţ je uvedeno v tabulce č. 3. Z této částky představují náklady 

vynaloţeny pro čerpání důlní vody na VJJ částku ve výši 101 830 tis. Kč 

a na VJŢ 44 151 tis. Kč. 

SÚ Poloţka 

VJJ VJŢ 
Celkem 

v tis. Kč Výrobní 

reţie 

Správní 

reţie 

Výrobní 

reţie 

Správní 

reţie 

501 Materiál 634 380 263 142 1 419 

502 Energie 2 426 2 102 1 724 849 7 101 

511 Opravy a údrţba 146 303 13 118 580 

518 Ostatní sluţby 976 298 62 240 1 576 

520 Osobní náklady 19 313 1 842 1 360 1 283 23 798 

531-2 Ostatní náklady 275 0 201 1 477 

 Celkem 23 770 4 925 3 623 2 633 34 951 
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Tabulka č. 3 – Celkové náklady čerpání na VJ v roce 2010 v tis. Kč (Interní dokumentace s.p. DIAMO, 

o.z. ODRA) 

SÚ Poloţka 
tis. Kč 

Přímé Nepřímé Celkem 

501 Materiál 8 546 1 419 9 965 

502 Energie 48 340 7 101 55 441 

511 Opravy a údrţba 6 897 580 7 477 

518 Ostatní sluţby 8 805 1 576 10 381 

520 Osobní náklady 38 442 23 798 62 240 

531-2 Ostatní náklady 0 477 477 

Celkem 111 030 34 951 145 981  

 

3.3.2 Náklady na čerpání 1 m
3
 důlní vody  

Na základě ekonomických podkladů k čerpání důlních vod a mnoţství odčerpané 

vody bylo rovněţ moţné provést propočet nákladů na měrnou jednotku, tj. Kč/m
3
. Z níţe 

uvedené tabulky č. 4 vyplývá, ţe na odčerpání a vypuštění 1 m
3 

důlní vody do recipientů 

z VJJ a VJŢ bylo v roce 2010 vynaloţeno v průměru cca 21 Kč, na VJJ cca  18 Kč 

a na VJŢ cca 34 Kč. 

Vyšší náklady na VJŢ jsou dány sloţitějším technologickým systémem čerpání, 

tj. pomoci čerpací stanice z úrovně –483 m na 8. patro a odtud na povrch, rovněţ větší 

dopravní výškou, aţ o 100 m neţ na VJJ. Čerpací systém VJŢ vyţaduje rovněţ 

náročnějším obsluhu neţ přímé čerpání na VJJ. 

Tabulka č. 4 – Náklady na vypouštění vody na VJ v r. 2010 (Barbora Tobolová) 

 VJJ VJŢ Celkem 

Mnoţství vody v m
3
 5 740 648 1 301 966 7 042 614 

Náklady v tis. Kč 101 830 44 151 145 981 

Náklady v Kč/m
3
 17,74 33,91 20,73 

 

Na základě databáze čerpání důlních vod bylo rovněţ moţné provést výpočet 

průměrného ročního objemu s přepočtem na průměrné náklady 1 m
3 

vyčerpané důlní vody 

za celé období čerpání na jednotlivých jamách a celkem v ODP a PDP. Srovnání čerpání 

na VJ v letech 2002-2010, za předpokladu stejných nákladů jak v roce 2010, je uvedeno v 

tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5 – Náklady na vypouštění vody na VJ v letech 2002 - 2010 (Barbora Tobolová) 

 
VJJ VJŢ Celkem 

 mnoţství vody v m
3
/rok 4 630 535 1 202 664 5 833 198 

Náklady v tis. Kč 101 830 44 151 145 981 

Náklady v Kč/m
3
 21,99 36,71 25,03 
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Z výše uvedených přepočtů je moţno konstatovat, ţe průměrné náklady na vyčerpání 

1 m
3
 v roce 2010 jsou niţší neţ průměrné náklady v celém období čerpaní, coţ bylo 

způsobeno vyššími přítoky v posledním čtyřletém období, které ovlivnily zejména četnější 

atmosférické sráţky. Zvýšené mnoţství vypouštěných důlních vod je zřejmé zejména na 

VJJ, coţ je uvedeno v příloze č. 8. 
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4 Moţné změny v technologii čerpání důlních vod z vodních jam 

Ze závěru kapitoly 2.1.5. vyplývá, ţe jedinou případně reálnou variantou redukce 

stávajícího počtu vodních jam v OKR je likvidace VJJ po předchozí rekonstrukci 

a zprovoznění VJŢ. Pro zachování stávajícího bezpečnostního standardu s ohledem 

na ochranu KDP, nutno případnou rekonstrukci VJŢ realizovat tak, aby bylo moţno z nové 

VJŢ čerpat celkový souhrnný přítok důlních vod z ODP a PDP ve výši cca 223 l.s
-1

. 

Tomu byla rovněţ přizpůsobena minimální úroveň hladiny čerpání na kótě –510 m, 

coţ představuje cca sedmidenní dobu zaplňování retenčního prostoru důlními vodami. Tato 

retenční kapacita je zcela dostačující i ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., v platném 

znění. K tomu byla zvolena příslušná technologie, jak je uvedeno u jednotlivých variant 

čerpání. [2] 

Při rekonstrukci vodní jámy na lokalitě Ţofie bude moţno také vyuţít jiţ stávající 

technologické a stavební důlní a povrchové celky současné provozované VJŢ. 

V následujících kapitolách jsou popsány tři navrhované varianty řešení nového 

čerpacího systému na lokalitě Ţofie: 

Varianta č. 1 – Řeší kaskádové čerpání z tůně j. č. 5/4 pod 9. p. na 8. p. a odtud na 

povrch. [5] 

Varianta č. 2 – Řeší čerpání z tůně j. č. 5/4 pod 9. p. přímo na povrch. [5] 

Varianta č. 3 – Řeší sériové čerpání z tůně j. č. 5/4 na 9. p a odtud na povrch. [5] 

Cenové relace technologické i stavební části všech tří výše uvedených variant jsou 

z dostupných materiálů odborných projektantů. Podkladem pro sestavení rozpočtu 

strojních a elektro dodávek byly cenové nabídky jednotlivých dodavatelských firem a ceny 

stavebních dodávek, stanoveny odborným odhadem dle obdobných zakázek realizovaných 

v rámci  OKD, a.s. Veškeré ceny jsou uvedeny v úrovni roku 2010. [2] 

4.1 Varianta č. 1 – kaskádové čerpání z tůně jámy č. 5/4 pod 9. p. na 8. p. 

a odtud na povrch 

Tato varianta navrhuje rekonstrukci stávajícího kaskádového čerpacího systému 

na VJŢ. Důlní vody budou čerpány z tůně jámy č. 5/4 pod 9. patrem do ţumpovních 

chodeb stávající čerpací stanice na 8. patře. Čerpací stanice na 8. patře se rozšíří o realizaci 

nové komory ČS s přidruţenou rozvodnou. Obě tyto čerpací stanice se budou podílet 

na čerpání důlních vod přímo na povrch. Čerpané důlní vody budou povrchovým 

potrubním svodem vypouštěny do Petřvaldské struţky. [5] 

Návrh nové čerpací stanice v tůni j. č. 5/4 pod 9. patrem 

V úrovni náraziště j. č. 5/4 na 9. p. se usadí ocelový rošt pro zavěšení výtlačného 

potrubí s ponornými čerpadly v jámové tůni. Nad nárazištěm 9. p. se v jámě č. 5/4 umístí 

konstrukce s pomocným jeřábem pro montáţ potrubí a čerpací techniky v tůni jámy. 
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Tůň výdušné jámy č. 5/4 bude nadále trvale větrána z 9. patra separátním lutnovým 

ventilátorem. Dosedací rošt, včetně dojezdu nádoby těţního zařízení, se nově osadí 

v j. č. 5/4 nad konstrukcí zvedacího zařízení čerpací techniky. Signalizace těţního zařízení, 

příslušné osvětlení, dorozumívací zařízení a kabelová část se upraví. [5] 

Technický popis rekonstrukce 9. patra 

Řešení zahrnuje zavěšení pěti nízkotlakých vertikálních ponorných čerpadel KSB 

na výtlačné potrubí DN 200 v tůni jámy č. 5/4 a to v hloubce 50 m pod 9. patrem. 

Tato výtlačná potrubí DN 200 se z jámy č. 5/4 vyvedou do prostoru náraziště 

a vzájemně se propojí na výtlačná potrubí DN 300 vedená po 9. p. k jámě č. 5/1. 

Realizace čerpacího systému v tůni j. č. 5/4 vyţaduje stavební úpravy v tůni jámy, 

v nárazišti a v jámě. Vyţaduje se také realizace proráţky pro přívod potrubí DN 300 

po 9. p. k jámě č. 5/1 a napojení na výtlačná potrubí v jámě č. 5/1. 

Rozvodna na 9. patře bude zachována. Stávající elektro  zařízení bude vyuţito 

a doplněno novým zařízením zajišťujícím provoz čerpací stanice v tůni j. č. 5/4. 

Pro realizaci rozšíření elektro zařízení je v rozvodně dostatečný prostor. 

Pro realizaci nové čerpací stanice v tůni jámy č. 5/4 je navrţeno šest ponorných 

vertikálních nízkotlakých čerpadel KSB typu UPA 300-94/5 kaţdé s parametry: 

průtok čerpadla: Qč = 80 l.s
-1 

dopravní výška:  H = 225 m 

výkon:   P = 280 kW 

otáčky:   n = 2955 ot/min 

V tůni jámy č. 5/4 budou zavěšeny čtyři provozní a jedno záloţní čerpadlo. Šesté 

čerpadlo bude skladováno jako pohotovostní. 

Instalovaný výkon čerpadel v čerpací stanici bude Qčs = 400 l.s
-1

 a provozní výkon 

Qčp = 320 l.s
-1

.  [5] 

Návrh rozšíření čerpací stanice na 8. patře čerpadly Sigma 

Návrh spočívá v rozšíření stávající provozované čerpací stanici s rozvodnou 

na 8. patře o novou komoru ČS s přidruţenou komorou rozvodny. Stávající čerpací stanice 

bude s komorou nové čerpací stanice propojena podúrovňovým dílem. 

Nová komora čerpací stanice s rozvodnou bude realizována v rozšířeném stávajícím 

důlním díle. 

Výstavbou nové čerpací stanice a rozvodny na 8. p. dojde ke zvýšení poţadavku 

na větrání důlních děl. 

Ze stávající a nové čerpací stanice se provedou po 8. p. vţdy dva tahy vysokotlakého 

výtlačného potrubí DN 300, které se před jámou č. 5/1 propojí a napojí na výtlačná potrubí 

v jámě č. 5/1. 
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Stávající rozvodna je svým výkonem nedostatečná. Z tohoto důvodu bude nutno 

v nové čerpací stanici realizovat novou rozvodnu.   [5] 

Technický popis rekonstrukce 8. patra  

Obě čerpací stanice budou osazeny horizontálními vysokotlakými odstředivými 

článkovými čerpadly Sigma typu 150 CDB-400-22/14, tvořící jednotnost s jiţ 

provozovanými čerpadly. Parametry čerpadla jsou: 

průtok čerpadla: Qč = 82 l.s
-1 

dopravní výška:  H = 630 m 

výkon:   P = 800 kW 

otáčky:   n = 1485 ot/min 

V komoře nové čerpací stanice budou umístěná dvě nová čerpadla a jedeno záloţní. 

Ve stávající komoře ČS budou dvě ze tří provozovaných čerpadel jiţ nevyráběného typu 

CDA nahrazena typem CDB.  

Z celkového počtu šesti čerpadel obou ČS, budou vţdy čtyři provozní, jedno záloţní 

a jedno bude skladováno jako pohotovostní. 

Instalovaný výkon čerpadel v čerpacích stanicích na 8. patře bude Qčs = 410 l.s
-1

 

a provozovaný výkon Qčp = 328 l.s
-1

.   [5] 

Celkové schéma čerpacího systému varianty č. 1 je v příloze č. 12. 

Řídící a monitorovací systém 

Sledování technických a provozních parametrů všech čerpadel bude provedeno 

při zachování systému záloţního dispečerského pracoviště na VJŢ a hlavního 

dispečerského pracoviště na VJJ s dálkovým systémem přenosu dat a dálkovým řízením 

z CŘS na lokalitě Jeremenko. [5] 

4.2 Varianta č. 2 – čerpání z tůně jámy č. 5/4 pod 9. patrem přímo na 

povrch 

Tato varianta je obdobou stávající Vodní jámy Jeremenko. Je zaloţena na zavěšení 

výkonných ponorných vertikálních vysokotlakých čerpadel KSB v tůni jámy č. 5/4 

pod 9. patrem. Jsou určena k přímému čerpání důlních vod aţ na ohlubeň jámy č  5/1. 

Zde se výtlačné potrubí čerpadel napojí na potrubní svod ústící do Petřvaldské struţky. [5] 

Návrh nové čerpací stanice v tůni jámy č. 5/4 pod 9. patrem 

Varianta řeší nový čerpací systém, který vyţaduje realizaci rozsáhlých stavebních 

úprav v tůni jámy, v úrovni náraziště j. č. 5/4 na 9. p. a v jámě. Kaţdé ponorné čerpadlo 

bude v tůni jámy zavěšeno na vysokotlakém potrubí DN 250 do hloubky 50 m. Potrubí se 

zavěšenými čerpadly se ukotví na nosném ocelovém roštu v úrovni náraziště. Zavěšení, 
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montáţ a demontáţ velkých ponorných čerpadel v tůni j. č. 5/4 vyţaduje výstavbu komory 

montáţního jeřábu nosnosti 30 tun. Ta se povede ve výšce asi 18 m nad úrovní 9. patra. 

Jámová tůň j. č. 5/4 pod 9. p. bude nadále trvale separátně větrána stávajícím 

lutnovým tahem s ventilátorem na 9. patře.  [5] 

Technický popis rekonstrukce 9. patra 

Záměr řešení je zaloţen na vysokotlakých vertikálních ponorných čerpadel KSB 

zavěšených na výtlačném potrubí v tůni jámy č. 5/4 pod 9. patrem. Pro realizaci se 

předpokládá pět čerpadel KSB typu UPZ 125-437/12, kaţdé s parametry: 

průtok čerpadla: Qč = 98 l.s
-1 

dopravní výška:  H = 820 m 

výkon:   P = 1350 kW 

otáčky:   n = 1480 ot/min 

V prostoru jámové tůně jámy č. 5/4  v hloubce 50 m pod 9. patrem budou zavěšena 

čtyři čerpadla. Z toho tři budou provozní a jedno záloţní. Páté čerpadlo bude skladováno 

jako pohotovostní. 

Instalovaný výkon čerpadel v čerpací stanici bude Qčs = 392 l.s
-1

 a provozovaný 

výkon Qčp = 294 l.s
-1

.  

Stávající rozvodna na 9. p. bude zachována. Stávající elektro zařízení bude vyuţito 

a doplněno novým zařízením zajišťujícím provoz čerpací stanice v tůni j. č. 5/4. 

Pro realizaci rozšíření elektro zařízení je v rozvodně dostatečný prostor.  [5] 

Výtlačná potrubí na 9. patře 

Kaţdé ze čtyř ponorných čerpadel v tůni jámy bude zavěšeno na samostatném 

vysokotlakém výtlačném potrubí DN 250. Výtlaky se na 9. p. propojí na tři vysokotlaká 

potrubí DN 300 vedena po 9. p. k jámě č. 5/4. 

Na 9. p. bude provedena proráţka propojující překop v oblasti náraziště j. č. 5/4 

vedoucím k jámě č. 5/1. Tato proráţka umoţní vedení výtlačných potrubí čerpacího 

systému po 9. patře.   [5] 

Výtlačná potrubí v j. č. 5/1 a na povrchu 

Pro zajištění odčerpání denního přítoku výkonem ČS, je nutno doplnit stávající dvě 

potrubí DN 250 v jámě o nové potrubí DN 300. 

Na ohlubni jámy č. 5/1 se výtlačná potrubí propojí a napojí na stávající porubí 

DN 300 a nové sklolaminátové potrubí DN 300 svodu čerpaných vod. Čerpané důlní vody 

volně vytečou z potrubí do Petřvaldské struţky.  [5] 

V příloze č. 13 je znázorněno schéma celkového čerpacího systému varianty č. 2. 
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Řídící a monitorovací systém 

Sledování technických a provozních parametrů čerpadel bude provedeno 

při zachování systému záloţního dispečerského pracoviště na VJŢ a hlavního 

dispečerského pracoviště na VJJ s dálkovým systémem přenosu dat a dálkovým řízením 

z CŘS na lokalitě Jeremenko. Řešení bude zaloţeno na plně automatizovaném provozu ČS 

s dálkovým ovládáním. [5] 

4.3 Varianta č. 3 – sériové čerpání z tůně jámy č. 5/4 na 9. patro a odtud na 

povrch 

Jedná se o variantu, která řeší kaskádové čerpání ponorných čerpadel v tůni jámy 

č. 5/4 pod 9. patrem, řešené přímým sériovým propojením výtlačného potrubí kaţdého 

ponorného čerpadla s horizontálním vysokotlakým čerpadlem umístěným v nové komoře 

čerpací stanice na 9. patře. Čerpací stanice na 9. p., sériově propojená s čerpací stanicí 

v tůni jámy, zajišťuje čerpání důlních vod přímo na povrch do potrubního svodu, ústícího 

do Petřvaldské struţky. [5] 

Návrh nové čerpací stanice v tůni jámy č. 5/4 pod 9. patrem 

V úrovni náraziště jámy č. 5/4 na 9. p. se provede ocelový rošt pro zavěšení 

výtlačného potrubí s ponornými čerpadly v jámové tůni. Nad nárazištěm 9. p. se v j. č. 5/4 

umístí konstrukce s pomocným jeřábem pro montáţ potrubí a čerpací techniky v tůni jámy. 

Tůň výdušné j. č. 5/4 bude nadále trvale větrána z 9. p. separátním lutnovým 

ventilátorem.  [5] 

Technický popis rekonstrukce nové čerpací stanice v tůni jámy č. 5/4 

Řešení navrhuje zavěšení pěti nízkotlakých vertikálních ponorných čerpadel KSB 

na výtlačná potrubí DN 200 v tůni jámy č. 5/4 a to v hloubce 50 m pod 9. patrem. Od jámy 

č. 5/4 se provede v počvě náraziště nový prostorný krytý kanál pro horizontální umístění 

všech výtlačných potrubí DN 200. Kanál bude zaústěn do komory nové čerpací stanice 

na 9. patře. Řešení umoţní přímé napojení jednotlivých výtlačných potrubí DN 200 

ponorných čerpadel na příslušná vysokotlaká horizontální článková čerpadla osazená 

v komoře nové ČS 9. patra. Z čerpací stanice budou vyvedena dvě vysokotlaká potrubí 

DN 300 k jámě č. 5/1. 

Při realizaci nové čerpací stanice v tůni jámy č. 5/4 je navrţeno šest ponorných 

vertikálních nízkotlakých čerpadel KSB typu UPA 300-94/3, kaţdé s parametry: 

průtok čerpadla: Qč = 100 l.s
-1

 

dopravní výška:  H = 82 m 

výkon:   P = 110 kW 

otáčky:   n = 2895 ot/min 
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V tůni jámy č. 5/4 budou zavěšena čtyři provozní a jedno záloţní čerpadlo, šesté 

čerpadlo bude skladováno jako pohotovostní. 

Instalovaný výkon čerpadel v čerpací stanici bude Qčs = 500 l.s
-1

 a provozní výkon 

Qčp = 400 l.s
-1

.  [5] 

Návrh nové čerpací stanice na 9. patře s čerpadly Sigma 

Na 9. p. bude v upraveném důlním díle realizována nová čerpací stanice pro přímé 

čerpání důlních vod na povrch. Kaţdé z vysokotlakých čerpadel Sigma v ČS bude sériově 

propojeno s výtlačným potrubím ponorného čerpadla KSB v tůni j. č. 5/4. Kaţdé 

horizontální čerpadlo bude napojeno na jedno ze dvou vysokotlakých výtlačných potrubí 

DN 300 vedených po 9. patře k jámě č. 5/1, kde se napojí na výtlačná potrubí vedená 

jámou na povrch. 

Nová čerpací stanice na 9. p. vyţaduje proráţku nového díla k nárazišti jámy č. 5/4 

na 9. patře. Proráţka je určena pro vyvedení dvou vysokotlakých výtlačných potrubí 

DN 300 k jámě č. 5/1. [5] 

Technický popis rekonstrukce nové čerpací stanice na 9. patře 

Pro realizaci nové čerpací stanice na 9. patře je navrţeno šest horizontálních 

článkových odstředivých vysokotlakých čerpadel Sigma typu CDB-400-22/16, kaţdé 

s parametry: 

průtok čerpadla: Qč = 84 l.s
-1

 

dopravní výška:  H = 730 m 

výkon:   P = 950 kW 

otáčky:   n = 1490 ot/min 

V komoře čerpací stanice budou instalovány čtyři provozní a jedno záloţní čerpadlo, 

šesté bude skladováno jako pohotovostní.  

Instalovaný výkon čerpadel v čerpací stanici bude Qčs = 420 l.s
-1

 a provozovaný 

výkon Qčp = 336 l.s
-1

. 

Stávající rozvodna na 9. patře bude zachována. Stávající elektro zařízení bude 

vyuţito a doplněno novým zařízením zajišťující provoz čerpací stanice v tůni jámy č. 5/4. 

Pro realizaci rozšíření elektro zařízení je v rozvodně dostatečný prostor.  [5] 

Výtlačná potrubí čerpadel Sigma v čerpací stanici na 9. patře 

Kaţdé horizontální čerpadlo bude v komoře ČS napojeno na jedno ze dvou 

vysokotlakých výtlačných potrubí DN 300 před vyústěním z komory ČS a propojí se na 

dva potrubní tahy DN 300 s napojením na výtlačná potrubí v  jámě č. 5/4.  [5] 
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Výtlačná potrubí v jámě č. 5/1 a na povrchu 

Řešení vychází ze záměru vyuţít pro čerpání vod v rámci varianty č. 3 dvě stávající 

ocelová výtlačná potrubí DN 250. 

Pro zajištění odčerpání provozního výkonu ČS, je nutno doplnit stávající dvě potrubí 

DN 250 v jámě o nové potrubí DN 300. 

Na ohlubni jámy č. 5/1 se výtlačná potrubí propojí na stávající potrubí DN 300 

a nové sklolaminátové potrubí DN 300 svodu čerpaných vod. Čerpané důlní vody volně 

vytečou z potrubí do Petřvaldské struţky.  [5] 

V příloze č. 14 je znázorněno schéma celkového čerpacího systému varianty č. 3. 

Řídící a monitorovací systém 

Sledování technických a provozních parametrů všech čerpadel bude provedeno 

při zachování systému záloţního dispečerského pracoviště na VJŢ a hlavního 

dispečerského pracoviště na VJJ s dálkovým systémem přenosu dat a dálkovým řízením 

z CŘS na lokalitě Jeremenko. [5] 

4.4 Investiční náklady moţných variant čerpání 

Investiční náklady varianty č. 1 

V příloze č. 15 jsou uvedeny investiční náklady potřebné pro realizaci varianty č. 1. 

Celkové investiční náklady na tuto variantu činí v cenové úrovni roku 2010 

160 820 tis. Kč. [5] 

Tato varianta je technicky komplikovaná a neefektivní vhledem k značnému 

mnoţství udrţovaných důlních děl, technologie a provozu obou důlních pater. 

Investiční náklady varianty č. 2 

V příloze č. 16 jsou uvedeny investiční náklady potřebné pro realizaci varianty č. 2. 

Celkové investiční náklady na tuto variantu činí v cenové úrovni roku 2010 

357 870 tis. Kč. [5] 

Tato varianta je z technického i provozního hlediska optimální, ale z ekonomického 

hlediska je výrazně draţší. 

Investiční náklady varianty č. 3 

V příloze č. 17 jsou uvedeny investiční náklady potřebné pro realizaci varianty č. 3. 

Celkové investiční náklady na tuto variantu činí v cenové úrovni roku 2010 

161 420 tis. Kč. [5] 

Tato varianta je technicky vyváţená. Umoţňuje uzavření 8. patra, čímţ dojde 

k redukci provozních nákladů a současně je z důvodů pouţití českých čerpadel Sigma 

investičně výrazně úspornější. 
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4.5 Odtoková kapacita Petřvaldské a Orlovské struţky 

Před zahájením útlumu a likvidací dolů OKR byly do Petřvaldské struţky 

vypouštěny důlní vody v mnoţství 135 l.s
-1

. Toto mnoţství tvořily vody  dolu Doubrava 

a Dukla v celkovém mnoţství cca 75 l.s
-1

 a dolu Fučík s celkovým přítokem 60 l.s
-1

. [2] 

V současné době je na VJŢ čerpáno 41 l.s
-1

, coţ je o 94 l.s
-1

 méně neţ před ukončením 

hornické činnosti v OKR. 

Budeme-li uvaţovat o případném zatopení ODP a veškerá tato voda v mnoţství 

182 l.s
-1

 přeteče do PDP, znamená to, ţe vypouštěné mnoţství důlních vod do Petřvaldské 

struţky, souhrnně s vodami čerpanými na VJŢ ve výši 223 l.s
-1

, by se ve srovnání se 

stavem před zahájením útlumu zvýšilo maximálně o 88 l.s
-1

.  

Při terénním průzkumu a po konzultaci s odbornými pracovníky a orgány bylo 

potvrzeno, ţe Petřvaldská struţka (pojmenování vodoteče se mění dle názvu katastru obcí, 

jimiţ protéká) teče relativně širokým korytem a její průtočná místa jsou dostatečně 

prostorná. 
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5 Vyhodnocení moţností čerpaní důlních vod s návrhem způsobu 

dalšího provozu vodních jam 

V této části diplomové práce se zaměřím na ekonomické vyhodnocení výše 

uvedených moţných variant čerpání důlních vod na VJŢ, po ukončení provozu VJJ. 

Podkladem k porovnání a hodnocení investičních projektů jsou provozní náklady 

současného stavu čerpání důlních vod, náklady budoucího provozu moţných variant 

nového způsobu čerpání a investiční výdaje na jejich realizaci. Náklady a příjmy jsou ve 

všech případech vztaţeny k úrovni roku 2010 a přepočteny k roku 2015, předpokládaného 

ukončení výstavby nového systémů čerpání na VJŢ s jeho následným zprovozněním v roce 

2016. 

5.1 Vyhodnocení a porovnání variantních a současných provozních 

nákladů čerpání na VJ 

V tabulce č. 6 je odborný odhad ročních nákladů pro tři moţné varianty čerpání důlní 

vody na VJŢ. Tyto náklady byly stanoveny profesními projektanty a zpracovateli studie a 

konzultovány s odbornými pracovníky s.p. DIAMO, o.z. ODRA. V nákladových 

poloţkách nejsou započítány odpisy majetku, protoţe financování investičních projektů by 

bylo formou státní dotace. V tomto případě jsou investiční výdaje vedeny v podrozvahové 

účetní evidenci a odpisy se neprovádějí. [2] 

K moţnosti porovnání variantních provozních nákladů jsou v tabulce č. 6 uvedeny 

také náklady současného provozu VJ. Přímé i nepřímé náklady jsou ve všech případech 

v cenové úrovni roku 2010. 

Tabulka č. 6 – Porovnání celkových provozních nákladů v tis. Kč (Interní dokumentace s.p. DIAMO, 

o.z. ODRA) 

Poloţka 
Současný stav Var. č. 1 

VJŢ 

Var. č. 2 

VJŢ 

Var. č. 3 

VJŢ VJJ VJŢ Celkem 

materiál 6 217 2 329 8 546 4 000 4 000 4 000 

energie 34 426 13 914 48 340 66 058 68 415 63 181 

opravy a údrţba 4 962 1 935 6 897 3 800 3 500 3 700 

ostatní sluţby 4 877 3 928 8 805 4 250 4 250 4 250 

osobní náklady 22 653 15 789 38 442 25 000 20 000 24 000 

Celkem přímé 

náklady 
73 135 37 895 111 030 103 108 100 165 99 131 

Celkem výrobní 

reţie 
23 770 3 623 27 393 27 393 27 393 27 393 

Celkem správní 

reţie 
4 925 2 633 7 558 7 558 7 558 7 558 

Celkové náklady 101 830 44 151 145 981 138 059 135 116 134 082 
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Z výše uvedené tabulky je evidentní, ţe nejvyšší nákladové poloţky variant nového 

systému čerpání důlních vod na VJŢ tvoří, obdobně jak u současného stavu, spotřeba 

energie a osobní náklady. Větší energetická náročnost je způsobena výkonnějšími 

čerpacími systémy, které musí odčerpat celkově větší přítoky důlních vod na VJŢ, 

tj. z ODP i PDP a ještě z větší hloubky neţ dosud. Niţší osobní náklady jsou výsledkem 

redukce počtu pracovníků z důvodů zrušení čerpání na VJJ a zavedení nové technologie 

čerpání na VJŢ, která bude vyţadovat méně náročnou údrţbu a bude cca v 5 - ti leté 

dodavatelské záruční lhůtě. Náklady v rámci poloţek opravy a údrţba, materiál a ostatní 

sluţby jednotlivých variant jsou poměrově poníţeny oproti současným, jelikoţ jejich 

rozsah vzhledem k redukci počtu čerpacích míst a nově nainstalované technologie bude 

rovněţ menší. Výrobní a správní reţie je uvaţována pro všechny moţné varianty čerpání 

ve stejné výši. [2] 

Všechny tři nové varianty moţného čerpání důlních vod vykazují niţší náklady 

na provoz neţ současný způsob čerpání na obou VJ. Nejniţší provozní ekonomická 

náročnost je u varianty č. 3, vyšší náklady jsou u varianty č. 2 a nejvyšší provozní náklady 

má varianta č. 1. 

5.2 Hodnocení efektivnosti investičních variant čerpání na VJŢ 

Vyhodnocení záměrů výše uvedených investičních variant moţného čerpání důlních 

vod na VJŢ, po zrušení čerpání na VJJ, jsem provedla podle statické metody hodnocení 

efektivnosti investic, a to metody doby splacení - návratnosti. Podkladem pro hodnocení 

jsou současné a variantní provozní náklady, a také jejich úspory navýšené v jednotlivých 

letech o příslušné procento, které bylo odhadnuto odbornými pracovníky s.p. DIAMO, 

o.z. ODRA. Tyto údaje jsou uvedeny v příloze č. 18 – 20.  

Další hodnocení podle moţné dynamické metody efektivnosti investic, a to metody 

čisté současné hodnoty jsem v mé práci aplikovala pouze modelově z důvodu, ţe způsob 

financování těchto investičních projektů by byl ze státních prostředků, a proto místo 

výnosů budu pouţívat výši příjmu státní dotace. Zdrojem těchto státních prostředků jsou 

výnosy z privatizací majetku a jejich nárokování je moţné aţ po skutečně vynaloţených 

nákladech na základě doloţení příslušných účetních dokladů. V modelovém příkladu jsem 

pouţila příjmy ze státní dotace s jejich meziročním 3 procentním nárůstem a diskontní 

sazbu jsem zvolila dle doporučené výše 7 procentní. Z těchto a dalších vstupů jsem 

provedla výpočty cash flow (CF) jednotlivých variant, které jsou součásti  příloh č. 18 - 20. 

Tento postup hodnocení byl konzultován s odbornými pracovníky s.p. DIAMO, 

o.z. ODRA a vedoucím mé diplomové práce. 

Investiční náklady variant č. 1 – 3, rovněţ potřebné pro hodnocení efektivnosti 

investic, jsou v níţe uvedené tabulce č. 7. Jejich procentuální meziroční navýšení je 

promítnuto aţ do roku 2015, kdy se předpokládá ukončení případné výstavby nového 

systému čerpání důlních vod a tím i úhrada investičních nákladů. 
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Tabulka č. 7 - Investiční náklady dle variant č. 1-3 v tis. Kč (Barbora Tobolová) 

Varianta č. 
Meziroční 

navýšení  

Investiční náklady v letech 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2% 160 820 164 036 167 317 170 663 174 077 177 558 

2 2% 357 870 365 027 372 328 379 775 387 370 395 117 

3 2% 161 420 164 648 167 941 171 300 174 726 178 221 

V tabulce č. 8 je pak uveden přehled investičních nákladů v cenové úrovni roku 

2015 a úspory provozních nákladů po dobu předpokládané 17 – ti leté ţivotnosti investice 

dle jednotlivých projektů. Nejvyšší úspory jsou patrné ve variantě č. 3 při poměrně nízkých 

investičních nákladech. 

Tabulka č. 8 – Investiční náklady a provozní úspory variant čerpání (Barbora Tobolová) 

Varianta: č.  
Investiční náklady v r. 2015 

v tis. Kč 

Úspora provozních nákladů 

v tis. Kč/17 let 

1 177 558 72 922 

2 395 117 122 727 

3 178 221 184 324 

 

Doba ţivotnosti investic je stejná jak předpokládané období provozu VJŢ, tj. do roku 

2032 z důvodu zajištěni bezpečnosti při hornické činnosti v činné části OKR – KDP. 

Moţné zahájení nového provozu VJŢ je uvaţováno pro všechny tři varianty nejdříve v 

roce 2016. Do té doby by byly realizovány přípravné a projekční práce, schvalovací řízení 

s veřejnoprávními orgány a státní báňskou správou, výběrová řízení na dodavatele stavby, 

zajištění technologických dodávek a samotná realizace stavební části a montáţ 

technologických celků. Po individuálním a komplexním odzkoušení nového systému 

čerpání by byl zahájen zkušební provoz s přechodem do trvalého provozu. Celková doba 

provozu VJŢ se tímto předpokládá po dobu 17 let. [2] 

5.2.1 Metoda doby splacení 

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

výnosů (cash flow) přinese hodnotu rovnající se původním nákladům na investici. Doba 

splácení by měla být kratší neţ je doba ţivotnosti investice, proto je tento ukazatel také 

mírou likvidity investice. Čím kratší je doba splácení, tím je investice výhodnější, 

likvidnější, tzn. kapitál je v ní vázán kratší dobu. [3] 

Za předpokladu, ţe by očekávané výnosy byly v kaţdém roce ţivotnosti investice 

stejné, vypočte se doba splacení DS dle vzorce: 
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V případě, ţe očekávané výnosy jsou v jednotlivých letech provozu rozdílné, doba 

splacení se zjistí postupným načítáním ročních výnosů, aţ se kumulovaná hodnota bude 

rovnat investičním nákladům. 

Pro účely tohoto výpočtu jsem pouţila jako výnosů úspor v jednotlivých variantách a 

letech, které jsou rozdílem mezi současnými a variantními náklady. Dle přílohy č. 18 - 20 

jsou uvedeny v tabulce č. 9 úspory v jednotlivých letech provozu moţných variant systémů 

čerpání důlních vod na VJŢ a jejich kumulovaná hodnota. 

Tabulka č. 9 – Úspory moţných variant čerpání důlních vod v tis. Kč (Barbora Tobolová) 

varianta č. 1 varianta č. 2 varianta č. 3 

rok úspora 
kumulovaná  

úspora 
rok úspora 

kumulovaná 

úspora 
rok úspora 

kumulovaná 

úspora 

1 6 975 6 975 1 9 981 9 981 1 11 861 11 861 

2 6 757 13 732 2 9 768 19 749 2 11 815 23 675 

3 6 520 20 252 3 9 533 29 282 3 11 756 35 431 

4 6 262 26 514 4 9 274 38 556 4 11 683 47 114 

5 5 983 32 497 5 8 992 47 548 5 11 595 58 709 

6 5 681 38 178 6 8 684 56 233 6 11 491 70 200 

7 5 355 43 532 7 8 350 64 582 7 11 372 81 572 

8 5 003 48 535 8 7 987 72 570 8 11 234 92 806 

9 4 626 53 161 9 7 595 80 165 9 11 078 103 884 

10 4 220 57 381 10 7 172 87 337 10 10 903 114 787 

11 3 785 61 166 11 6 716 94 053 11 10 707 125 494 

12 3 320 64 486 12 6 226 100 279 12 10 490 135 984 

13 2 822 67 309 13 5 700 105 978 13 10 249 146 233 

14 2 291 69 600 14 5 135 111 114 14 9 985 156 218 

15 1 724 71 324 15 4 531 115 645 15 9 695 165 913 

16 1 120 72 445 16 3 886 119 531 16 9 378 175 291 

17 478 72 922 17 3 196 122 727 17 9 033 184 324 

celkem  

úspora 
72 922 

 

celkem  

úspora 
122 727 

 

celkem  

úspora 
184 324 

 

Z uvedené tabulky č. 9 vyplývá, ţe jedinou moţnou variantou, která nám umoţní 

návratnost investice ještě v době její ţivotnosti, tj. před ukončením čerpání důlních vod na 

VJŢ, je varianta č. 3. Rok návratnosti je v tabulce zvýrazněn tučným písmem a podbarven 

šedě, zbytek období je dopočítán níţe: 
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Vyhodnocením podle metody doby splacení investice je nejkratší doba 16,3 let, coţ 

odpovídá projektu varianty č. 3. Návratnost investice, za předpokladu zahájení provozu 

VJŢ v roce 2016, je v tomto případě cca v roce 2031. 

V prvních dvou variantách je patrné, ţe doba splacení je vyšší neţ poţadovaná ţivotnost 

investice, coţ je z ekonomického hlediska neefektivní. 

5.2.2 Metoda čisté současné hodnoty 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, financování čerpání důlních vod ve s.p. DIAMO, 

o.z. ODRA je formou dotace ze státních prostředků. Tato dotace je pro účely hodnocení 

povaţována jako výnos, který by byl vytvořen za obvyklých okolností podnikatelským 

subjektem. Dotační příjem s meziročním nárůstem 3%, který byl doporučen odbornými 

pracovníky, je uveden v tabulce příloh č. 18 – 20. Tato metoda je dále uvedena jako 

modelový příklad hodnocení efektivnosti investice. 

Čistá současná hodnota (Net Present Value) je jinak velmi důleţitý ukazatel 

v hodnocení efektivnosti investic a představuje rozdíl mezi současnou hodnotou 

očekávaných příjmů (cash flow) a náklady na investici. Vypočte se podle vzorce: [3] 

 







n

1t
t

t IN,
k1

CF
INSHCFČSHI  

kde:  ČSHI je čistá současná hodnota investice; 

SHCF – současná hodnota cash flow; 

CF – očekávaná hodnota cash flow v období t; 

IN – náklady na investici; 

k – kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba); 

t – období 1 aţ n; 

n – doba ţivotnosti investice. 

Je-li:  ČSHI 0, pak investici lze přijmout. 

ČSHI = 0, pak bylo docíleno pravě poţadované výnosnosti (poţadovaného zúročení) 

investovaných peněz, investici lze přijmout, 

ČSHI 0, pak investici musíme odmítnout.  [3] 

Vstupní údaje k hodnocení investičních projektů jsou uvedeny v tabulce č. 8 

a výpočet ČSHI je v příloze č. 18 – 20. Předpokládaná doba ţivotnosti investice (n) je 

17 let. Diskontní sazba byla pouţita, dle doporučení vedoucího mé diplomové práce, 

ve výši 7%. 
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Vypočtena ČSHI pro variantu č. 1: 

 

000558177000163304

000558177
07,01

17

1






 


INSHCFČSHI

CF
INSHCFČSHI

t
t

t

 

ČSHI1 = 126 605 tis. Kč 

 

Vypočtena ČSHI pro variantu č. 2: 

 

000117395000019333

000117395
07,01

17

1






 


INSHCFČSHI

CF
INSHCFČSHI

t
t

t

 

ČSHI2 = -62 098 tis. Kč 

 

Vypočtena ČSHI pro variantu č. 3: 

 

000221178000642364

000221178
07,01

17

1






 


INSHCFČSHI

CF
INSHCFČSHI

t
t

t

 

ČSHI = 186 421 tis. Kč 

Výsledek hodnocení ČSHI má kladnou hodnotou v  investičním projektu varianty 

č. 1 a 3, coţ nasvědčuje tomu, ţe v běţném podnikatelském prostředí by tyto varianty bylo 

moţno přijmout.

 
5.2.3 Shrnutí hodnocení efektivnosti investic variant čerpání na VJŢ   

Z výše uvedených variant hodnocení efektivnosti investic vyplývá, ţe nejkratší 

návratnost a likviditu investice, vypočtené metodou doby splacení, vykazuje investiční 

projekt varianty č. 3. Tato varianta je zároveň i z technického hlediska nejpřijatelnější. 

Investiční projekt varianty č. 1 a 2 je neefektivní. Další metoda hodnocení efektivnosti 

investic, tj. metoda čisté současné hodnoty, byla z výše uvedených důvodů pouţita jen 

modelově. I kdyţ projekty variant č. 1 a 3 jsou dle této metody přijatelné, vyhodnocením 

podle metody doby splacení by však byly tyto projekty z důvodu dlouhé doby návratnosti 

odmítnuty. 

Z výsledků hodnocení efektivnosti investic jsem zjistila, ţe jedinou přijatelnou 

variantou změny čerpání důlních vod na VJ je investiční projekt varianty č. 3. U tohoto 

projektu je však návratnost investice aţ v roce 2031, coţ je právě před ukončením 

poţadované doby čerpání na VJ, tj. do roku 2032.  
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5.3 Návrh způsobu dalšího provozování VJ 

Podle uvedených skutečnosti je moţno konstatovat, ţe změna současného stavu 

čerpání důlních vod na VJ s.p. DIAMO, o.z. ODRA by byla moţná pouze při dodrţení 

těchto zásadních podmínek: 

 redukci VJ lze provést pouze likvidaci VJJ s ponecháním v provozu VJŢ 

do doby ukončení hornické činnosti v OKR, coţ je předpoklad do roku 2032; 

 zachování stávajícího bezpečnostního standardu ochrany bezpečnosti 

pracujících a provozu v činné, karvinské části OKR – KDP zajištěním 

odčerpání na rekonstruované VJŢ celého současného přítoku důlních vod 

z ODP a PDP ve výši cca 223 l.s
-1

; 

 provedení rekonstrukce VJŢ tak, aby byla získána dostatečná retence 

a udrţována minimální hladina na úrovni –510 m, coţ představuje 

cca sedmidenní dobu zaplňování důlními vodami vytvořeného retenčního 

prostoru  v PDP. 

Zrušením čerpání důlní vody na VJJ a čerpáním jen na VJŢ by bylo dále nutno řešit 

související problematiku, a to zejména: 

 vypouštění značného mnoţství důlní vody do Petřvaldské struţky by mohlo 

být podmíněno moţným vybudováním technologie pro dekontaminování 

důlní vody podle rozhodnutí vydaného Státním úřadem pro jadernou 

bezpečnost, coţ představuje investiční náklad kolem 100 mil. Kč; 

 zrušením činnosti VJJ by byla vynucena neodkladná likvidace této nefunkční 

vodní jámy v lokalitě Jeremenko, coţ by představovalo navýšení provozních 

nákladů o cca 60 mil. Kč. 

Výše uvedená negativa by podstatně změnily ekonomickou náročnost variantních 

projektů v investičních i provozních  nákladech a tímto nepříznivě ovlivnila jejich 

vyhodnocení. Doba splacení a návratnost by se podstatně prodlouţila. 

Posouzením výše uvedených dílčích výstupů z mé diplomové práce s přihlédnutím k 

 nezaručenému termínu ukončení těţby a hornické činnosti v KDP OKR a moţným 

problémům při přestavbě VJŢ, bych změnu stávajícího čerpání důlní vody ve s.p. DIAMO, 

o.z. ODRA, Ostrava pro zbývající období provozování VJ nedoporučovala. Vzhledem 

k více nejasnostem, souvisejícími s rekonstrukcí a modernizací VJŢ, bych nadále 

ponechala spolehlivý, současný způsob čerpání důlní vody z ODP a PDP oběma vodními 

jámami. 
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6 Závěr 

Má diplomová práce se týká čerpání důlních vod v ostravské a petřvaldské dílčí 

pánvi na vodní jámě Jeremenko a Ţofie, spravované firmou DIAMO, státní podnik, 

odštěpný závod ODRA, Ostrava. Zaměřuje se na moţné změny současného systému 

čerpání dle tří variant investičních projektů. 

Na začátku diplomové práce jsem uvedla problematiku nakládání s důlními vodami, 

zejména v utlumené části OKR, tj. v ODP a PDP a popsala jsem současný způsob čerpání 

důlní vody na VJ ve s.p. DIAMO, o.z. ODRA, Ostrava. 

V další části této práce jsem charakterizovala současný systém čerpání důlních vod 

a provedla vyhodnocení z hlediska ekonomické náročnosti. V nákladové oblasti jsem 

kvantifikovala jednotlivé poloţky evidované v účetnictví na syntetických účtech v roce 

2010 a vyhodnotila celkové náklady na čerpání důlních vod obou vodních jam. Podle 

databáze mnoţství vyčerpané důlní vody na VJ od zahájení čerpání jsem mohla provést 

přepočet na jednotkové mnoţství odčerpané důlní vody. 

Dále jsem uvedla tři alternativy moţných změn čerpání důlní vody z ODP i PDP na 

zrekonstruované VJŢ, včetně jejich porovnání a vyhodnocení efektivnosti investičních 

projektů.  

Z vyhodnocení efektivnosti investic vyplynulo, ţe jedinou přijatelnou variantou je 

varianta č. 3. Ta uvaţuje s kaskádovitým čerpáním veškerých přítoku důlní vody, jak 

z ODP, tak PDP ve výši cca 223 l.s
-1

. Čerpání by bylo technicky prováděno z tůně jámy 

č. 5/4 na 9. patro a odtud přímo na povrch. Tato varianta však z hlediska doby splacení 

není výhodná, neboť doba návratnosti je cca 16 let a doba ţivotnosti VJŢ se předpokládá 

do roku 2032, coţ je 17 let od nasazení a provozu nového systému čerpání. K tomu je ještě 

třeba dodat, ţe ani tato doba provozu není garantovaná a můţe být ještě negativně 

ovlivněna jakýmkoliv nepředvídaným problémem v době přípravy, projektování nebo 

realizace investiční výstavby. Také případné vybudování technologie pro dekontaminování 

důlní vody před jejím vypouštěním do Petřvaldské struţky by výrazně ovlivnilo a navýšilo 

investiční rozpočtové náklady. 

Na základě dostupných podkladů, poskytnutých odbornými pracovníky s.p. DIAMO, 

o.z. ODRA, Ostrava, a na základě vyhodnocení souvisejících náleţitostí s čerpáním 

důlních vod v ostravské a petřvaldské dílčí pánvi Ostravsko – karvinského revíru jsem 

dospěla k závěru, ţe redukce počtu vodních jam a změna systémů čerpání není vhodným 

řešením a přijetí takového investičního projektu by bylo značně rizikové. Za předpokladu 

dalších moţných finančních výdajů na výstavbu jiţ zmíněné dekontaminační stanice by 

toto řešení bylo zcela nereálné a ztrátové. Z toho vyplývá, ţe ponecháním současného, 

osvědčeného způsobu čerpání důlních vod, coţ je vodní jámou Jeremenko a Ţofie, je 

zaručen bezproblémový provoz VJ a garance nejvyšší míry bezpečnosti k zajištění ochrany 

činné části OKR – KDP. 
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