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ÚVOD 

Při potřebě dobývání uţitkového nerostu v podzemí bylo nutno nejdříve důl 

projektovat, pak sloţitě stavebně postavit, provozovat a po ukončení všech hornických 

činnosti na dole nebo jeho části zase sloţitě stavebně likvidovat. Tento proces probíhá jiţ 

staletí a je součástí uspokojování potřeb společnosti. 

Historie Dolu Lazy se datuje na první polovinu 19. století, kdy se objevují první 

zmínky o kutání na Orlovsku na pozemcích Bludovských, později v těchto pracích 

pokračoval pozdější majitel panství obchodník Jiří Torbke. K velkému rozmachu 

dolování došlo teprve po rychlém rozšíření výroby Vítkovických ţelezáren vedených  

J. von Geymüllerem a S. M. baronem Rothschildem, který později doly na Orlovsku  

a Doubravě koupil. 

Po příchodu rychle bohatnoucích obchodníků s uhlím Viléma a Davida Gutmannů  

a báňským odborníkem Ignácem Vondráčkem společně s baronem Rothschildem byly 

doly na Orlovsku a Doubravě podstatně modernizovány. V roce 1890 byla 

Gutmannovými zaloţena v Lazích Nová jáma, která byla největším a nejmodernějším 

dolem v revíru. 

Na konci 19. století byla rozloha celého důlního pole Nové jámy 518 hektarů  

a skládala se ze 49 dvojitých a 7 obyčejných důlních měr na katastrech obcí Lazy, Dolní 

Suchá, Prostřední Suchá a Petřvald. V roce 1950 byl důl přejmenován na Důl Antonín 

Zápotocký a od 1. ledna 1991 byl přejmenován na současný Důl Lazy. Ke dni 1. července 

1995 došlo ke sloučení dolů Lazy, Dukla a František pod jednu vnitřní organizační 

jednotku (dále jen VOJ) pod názvem Důl Lazy. V roce 1999 byl závod František utlumen 

a přičleněn k podniku DIAMO s.p., který dnes spravuje utlumené doly ostravské,  

petřvaldské a karvinské části hornoslezské pánve. K 1. 2. 2006 byl závod Dukla oddělen 

od Dolu Lazy a připojen k Dolu Paskov a Důl Lazy od tohoto dne vystupoval jako 

samostatný Důl Lazy. Ke dni 1. 4. 2008 došlo ke sloučení Dolu Lazy a Dolu ČSA v jeden 

podnik pod názvem Důl Karviná [1]. 

Likvidace jam, které pozbyly své potřeby, patří neodmyslitelně k útlumu i stále 

ještě činných dolů. K důvodům likvidace mnohdy přispívají i koncepce hornické činnosti 

přípravných a dobývacích pracích na loţiscích, které jsou provozem jámy blokovány 

jámovým ohradníkem. 
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Poţadavky na technickou likvidaci jam jsou stanoveny vyhláškou Českého 

báňského úřadu v Praze č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví 

poţadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

likvidaci hlavních důlních děl. Specifika pro kaţdou likvidovanou jámu vycházejí 

převáţně z různorodých důlně technologických podmínek kaţdého loţiska, geologie 

okolí, způsobu otvírky loţiska a hydrogeologických poměrů oblasti. Technické řešení 

kaţdé likvidace je nutno volit se zřetelem na minimalizaci bezpečnostních rizik 

spojených s ukončením lokality, závodu či celého dolu. Zanedbáním předcházením rizik 

spojených s likvidací dolu nebo jeho částí pak můţe způsobit zejména nekontrolovaný 

samovolný výstup důlních plynů na povrch nebo jeho vytlačování stoupající hladinou 

důlních vod, zavalování nadloţních vrstev poklesem zásypového materiálu s projevy  

na povrchu v okolí zlikvidované jámy a znečištění důlních vod luhováním z důvodu 

migrace jak důlním prostředím, tak materiálem ponechaným v podzemních prostorách 

před likvidací [2]. 

Pro jámu č. 5 závodu Lazy Dolu Karviná nebyla dosud zpracována ţádná studie 

pro její likvidaci, jelikoţ v dobývacím poli Lazy nadále probíhá hornická činnost a její 

potřeba stále přetrvává pro přivádění čerstvých větrů na pracoviště, kde probíhají 

přípravné a dobývací práce. Cílem mé práce je navrhnout moţný bezpečný způsob 

likvidace jámy včetně všech potřebných doprovodných prací. Termín realizace likvidace 

jámy č. 5 jsem navrhl na rok 2012, kdy pomine důvod udrţovat dvě úvodní jámy. 
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1. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO DŮLNÍHO DÍLA 

1.1. Dobývací prostor a geologická charakteristika závodu Lazy Dolu 

Karviná 
 

Důl Lazy je v současné době otevřen 3 jámami umístěnými přibliţně ve středu 

dobývacího prostoru, kolem nichţ je rozmístěno veškeré povrchové zařízení. Vtaţná 

jáma č. 5 je vyhloubená na úroveň 9. patra do hloubky -821,15 m pod ohlubní. 

Profily jámy č. 5 je od ohlubně do hloubky 208 m pod ohlubní soudkovitého 

profilu o rozměrech 5,66 – 4,53 x 5,3 m, od hloubky 208 m aţ 398 m o rozměrech 4,53  

x 5,56 m, od hloubky 398 m do 563 m je profil jámy kruhový s průměrem 5,5 m, od 563 

m do -640 m je profil oválný (5,85 x 5,33 m) a od hloubky 640 do 847 m je profil opět 

kruhový s průměrem 5,5 m. 

Dobývací prostor Lazy je situován při západním okraji karvinské části 

hornoslezské pánve. Má přibliţně tvar lichoběţníka o rozloze 606,69 ha a je vymezen 

průnikem velkých tektonických struktur  rovinou 6. patra (399,85 m pod ohlubní). Jedná 

se na severu o  ţofinskou poruchu, na západě o synklinální ohyb orlovské vrásy, na jihu  

o lazeckou poruchu a na východě o poruchu Barbora. Uvedené hraniční struktury  

- poklesy dosahují velikosti 50 aţ 100 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

Obrázek 1: Dobývací prostor Dolu Lazy 
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V dnešní době závod Lazy sousedí s jediným činným dolem oblasti – závodem 

ČSA Dolu Karviná. Za ostatními hranicemi leţí důlní podniky jiţ utlumené, jejichţ 

dobývací prostory nebyly dosud zrušeny. Jde o DP Poruba a Petřvald II bývalého Dolu 

J.Fučík, závod 5 Ţofie (dnes součást Diamo s.p.) na západní straně DP Dolní Suchá 

bývalého Dolu Dukla – útlum na jiţní straně, DP Karviná Doly II bývalého závodu 

Barbora současného Dolu Darkov na jihozápadní straně a konečně DP Karviná Doly 

zlikvidovaného závodu Jindřich Dolu ČSA na severovýchodní straně (obr.č.1). 

Povrch území dobývacího prostoru Lazy má charakter mírně zvlněné paroviny 

s erozivními zářezy vodních toků, výrazně ovlivněné účinky dobývacích prací, kalovými 

nádrţemi a probíhajícími rekultivacemi. 

Uhlonosné souvrství karbonu je v dobývacím prostoru Lazy uloţeno v hloubce  

30 - 380 m pod pokryvnými útvary – miocenem a kvarterem. Rozkládá se na jiţním 

svahu ostravsko - karvinského hřbetu pohřbeného karbonského pohoří. Relief karbonu  

je členitý s rozdílem výšek aţ 260 m. Produktivní karbon (namur A aţ westfál A)  

je zastoupen karvinským souvrstvím s úplným sledem vrstev doubravských, sušských  

a sedlových, a ostravským souvrstvím s vrstvami porubskými, jakloveckými  

a hrušovskými. Poslední dvě jednotky byly prozatím zastiţeny pouze několika 

průzkumnými vrty. 

Předmětem exploatace jsou dnes sloje sedlových vrstev karvinského souvrství. 

Sedlové vrstvy obsahují celkem 5 dobyvatelných slojí, z nichţ 2 nejvyšší (sl. 559 - ,,37“  

a 538 - 37 d“) jsou vydobyty. Hornické práce probíhají ve slojích 530 - ,,38“, 512 - ,,39“ 

a 504 - ,,40“.  Maximum hornických aktivit se soustřeďuje do nespodnější sedlové sloje 

504 - ,,40“. Sloje  sušské jsou jiţ vydobyty, kdeţto sloje ostravské jsou předmětem 

prognózních úvah a představují těţební rezervu závodu. Z nich je v současné době 

zpřístupněna a dobývána sloj 463 -,,Natan“ v 1. a 3. dobývací kře [3].  

Závod Lazy větrně spojen se závodem ČSA překopy 40407.1, kudy jsou 

přiváděny čerstvé větry na pracoviště 22. kry – ohradník likvidovaných centrálních jam 

DO I a DO II bývalého Dolu Doubrava. Dále je závod Lazy větrně spojen se závodem 

ČSA překopem 3 4028 slouţícím pro přívod čerstvých větrů na pracoviště 7. dobývací 

kry taktéţ v důlním poli bývalého Dolu Doubrava. 
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1.2. Těžní věž, těžní zařízení a výstroj jámy č. 5 
 

Ocelová těţní věţ jámy č. 5 je vysoká cca 30 m, vzpěrové konstrukce. Konstrukce 

těţní věţe je šroubovaná, vybavena dvěmi lanovnicemi o průměru 3,5 m. Odhadovaná 

hmotnost těţní věţe je 54 t (obr. 2). 

Těţní zařízení je dvojčinné s dvěmi dvoutáţovými dopravními nádobami pro dva 

vozy o objemu 1,03 m
3
 za sebou. Těţní zařízení dosahuje úrovně 9. patra, tj. 821,15 m 

pod ohlubní a je vyuţíváno pro jízdu muţstva, dopravu materiálu a k údrţbě jámy. 

Těţní stroj je dvoububnový typu 2B 4016, je poháněn stejnosměrným pomaloběţným 

motorem o výkonu 1450 kW. Brzdové stroje BV 48 jsou doplněny regulačním systémem 

Sistonik PR 6B. 

V jámě jsou instalovány tyto potrubní tahy a vedení: 

Dva tahy výtlačného potrubí Js 200 mm z ohlubně do čerpací stanice na 8. patře, 

tlakové vzduchové potrubí Js 500 mm vedeno na 8. a 9. patro, 

potrubí poţární vody Js 150 mm na 8. a 9. patro s redukčními stanicemi v náraţí 

bývalého 7. patra a na 9. patře, 

dále jsou v jámě č. 5 vedeny dva pomocné potrubní tahy, jeden pro odvod ţlábkové vody 

a druhý tah tlakového vzduchu pro údrţbu jámy, 

kabelové vedení VN a sdělovací kabely. 

Schéma vedení a uloţení potrubních tahů je uveden v příloze č. 1 

Výztuţ jámy je cihlová, z betonových tvárnic a litého betonu, není narušena důlními 

tlaky, přítoky vody jsou minimální. 

Rozpony v jámě jsou ocelové, středové profilu I 20, I 22 a boční profilu U 20, U 22. 

Průvodnice jsou dřevěné, lepené. Vedení dopravních nádob je boční. 

Lezní oddělení v jámě č. 5 je umístěno od 0 – 400 m bočně, od 400 m – 9. patro čelně. 

Pro vyproštění lidí v případě jejich uvíznutí v jámě bude pouţito mobilní dopravní 

zařízení [4]. 
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Obrázek 2: Těžní věž jámy č. 5 

1.3. Výškové uspořádání a napojení horizontů na jámu č. 5 

Výškové uspořádání a napojení horizontů je uvedeno v příloze č. 2  
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2. VÝBĚR ZPŮSOBU LIKVIDACE JÁMY 

2.1. Výběr zásypových směsí, stanovení objemu zásypového materiálu 

K předpokládané likvidaci jámy č. 5 dojde v průběhu roku 2012 z důvodu 

pominutí její potřebnosti vzhledem vyčerpání zásob v 38. a 39. sloji 7. a 8. dobývací kry  

a ve 40., 42. a 44. sloji 9. dobývací kry, kdy pomine potřebnost udrţovat dvě úvodní 

jámy, jáma č. 5 bude odhozena od větrní sítě a potřebné mnoţství čerstvých větrů pro 

ovětrávání zbývajících důlních pracovišť Dolu Karviná bude moţno přivádět pouze 

úvodní jámou č. 2. K tomuto stavu dojde cca v roce 2012. Z tohoto důvodu bude jáma  

č. 5 zajištěna dlouhodobě, tj. trvale.  

Pro kaţdé likvidované hlavní důlní dílo a děl do nich ústících musí být organizací 

zpracován technický plán likvidace (dále jen TPL), ve kterém je stanoven způsob 

likvidace a druh zásypového materiálu s ohledem na budoucí vyuţití zlikvidované jámy. 

Nejbezpečnější a nejstabilnější způsob likvidace jam je vyplnění jámového stvolu 

zpevněným zásypovým materiálem o poţadované pevnosti v tlaku [2]. Po mnoha 

laboratorních zkouškách při řešení receptur směsí na bázi elektrárenských popílků  

s různými hydraulickými pojivy byla za nejvhodnější zpevněný zásypový materiál 

vybrána cementopopílková směs s pevností tlaku 2 MPa resp. 5 MPa [5]. 

Z vlastních zkušeností při likvidaci skipové jámy DO I bývalého dolu Doubrava 

vím, ţe pouţití tohoto způsobu vyplnění jámového stvolu je však velice finančně 

náročné, pracné a zdlouhavé na přípravu pracoviště v jámě a samotné provádění prací. 

Pro odčerpávání přebytečné vody po sedimentaci zpevněného zásypového materiálu při 

ztrátě kontaktu s horizontálními průniky s jámou je nutno zřizovat výkonný čerpací 

systém od momentální úrovně zásypu na povrch a tento systém v době technologických 

přestávek upravovat ubíráním výtlačného potrubí. Z důvodu těchto prací musí být 

z povrchu k hladině zásypu přiváděny čerstvé větry pomocí separátního tahu, který musí 

být bezpečně zavěšen a taktéţ musí být instalována provizorní dopravní nádoba pro 

dopravu pracovníků a materiálu k hladině zásypu. Při ceně 700 Kč za 1 m
3 

zpevněného 

zásypového materiálu CPS2 a jeho potřebě cca 20 055 m
3 

by na vyplnění jámového 

stvolu jámy č. 5 činily náklady pouze na zásypový materiál minimálně 14 038 269 Kč. 

Při likvidaci jam, které nebudou vyuţívány jako plynové jámy nebo se neuvaţuje 

o projíţdění jámy porubem, lze celkem jednoduše a relativně rychle vyuţít nezpevněný 
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zásypový materiál nebo nezpevněný zásypový matriál kombinovaný se zpevněným 

zásypovým materiálem v místech horizontálních průniků s jámou. V souladu s platnou 

legislativou lze jámu likvidovat nezpevněným zásypovým materiálem jen na základě 

znaleckého posouzení a musí být stanovena bezpečnostní opatření [2].  

K likvidaci jámy č. 5 jsem navrhl pouţit nezpevněný zásypový materiál z důvodu 

jeho dostupnosti, menším finančním nákladům, menším nárokům na přípravu 

a dostupnost zařízení pro dopravu zásypového materiálu a také s ohledem na relativní 

rychlost realizace zásypových prací. Finanční náklady při ceně 67 Kč za 1 m
3
 zásypového 

materiálu budou činit 1 343 663 Kč coţ je pouhých cca 9,6 % finančních nákladů 

potřebných na zpevněný zásypový materiál. 

Nezpevněný zásypový materiál nesmí ohroţovat ţivotní prostředí škodlivými 

výpary nebo výluhy toxických látek a musí tak vyhovovat tak poţadavkům ustanovení  

§ 6 Vyhlášky ČBÚ v Praze č.52/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů [6]. Z důvodu 

nesnadné dostupnosti, ekonomické a časové náročnosti dopravy tříděného kamene  

z kamenolomu bude vhodné pouţit výpěrky z úpravny vlastní popřípadě ze skládek 

úpraven okolních závodů VOJ naváţen nákladními vozidly. Veškerý pouţitý nezpevněný 

zásypový materiál bude potřebné zrnitosti o frakci 0/150mm s ohledem na dostatečnou 

rychlost sedání materiálu. Před samotným zahájením a během zásypových prací bude 

prováděn odběr vzorků zásypového materiálu k určení nezávadnosti dle poţadavku 

předpisu. Rozbor bude provádět nezávislá laboratoř určená Českým báňským úřadem 

v Praze. V případě zjištění závadnosti kontrolního vzorku budou zásypové práce 

přerušeny do doby sjednání nápravy. 

Celkový teoretický objem jámového stvolu s respektováním proměnlivého profilu 

jámy a prostorů v místě průniků náraţí do jámy činí 20 054,67 m
3
. Z tohoto objemu 

samotný prostor v místech průniků jednotlivých náraţí s jamovým stvolem (úroveň 6., 7., 

8. a 9. patra) byl spočítán na teoretický objem 1 440 m
3
 vzdálenost plených hrází  

od obrysu jámy 5 m. Při uvaţované měrné hmotnosti 2,0 t/m
3
 představuje celková 

potřeba nezpevněného zásypového materiálu 40 109,34 t. 
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Obrázek 3: Severní východ z jámové budovy (pohled od jámy), místo vedení pásového dopravníku 

 

2.2. Instalace technického a strojního vybavení pro provedení zásypu 

Pro dopravu nezpevněného zásypového materiálu od nahromaděné zásoby k jámě 

bude instalován pásový dopravník se jmenovitým přepravním výkonem 320 t/hod. 

Instalace bude provedena přes stávající vstupní otvor v jámové budově (obr. 3 a 4), 

pohon bude zajištěn elektromotorem. U napínací stanice pásového dopravníku bude 

instalovaná násypka vybavená roštěm s maximální velikosti ok síta 150 mm pro 

zachycení materiálu nadměrné frakční velikosti a k zachytávání cizích předmětů,  

na konci pásového dopravníku bude instalována kovová násypka se skluzem vybaveným 

skrápěcím zařízením v místě vstupu nezpevněného materiálu do ocelového skluzu, přes 

který bude zajištěna rovnoměrná směrová dodávka dopraveného zásypového materiálu. 

Pro moţnost smáčení a pokrývky hladiny zásypu nezpevněným zásypovým materiálem 

bude v blízkosti jámy připravena zavodněná poţární hadice C-52 napojena na koncovku 

poţárního hydrantu, pěnidlo Sthamex F15 a zařízení k výrobě střední pěny Turbex. 

 



Bc. Václav Broţík: Technická likvidace jámy č. 5 na Dole Karviná, závod Lazy  

2011  10  

 

Obrázek 4: Severní východ z jámové budovy (pohled z nádvoří), umístění pásového dopravníku 

 

2.3. Koncepce likvidace komplexu jámové budovy jámy č. 5 a těžní věže 

Veškeré části jámové budovy jsou po zasypání jámy nezpevněnými zásypovými 

hmotami a zhotovení jámové zátky výhledově nepouţitelné. Před započetím prací  

na demolici (částečné demolici) jámové budovy budou odpojeny veškeré rozvody vody  

a elektrické energie, potřebné rozvody budou v plné míře zajištěny jámou č. 2. Část 

objektu jámové budovy bude demontován jen částečně pro potřeby instalace zařízení 

k přepravě zásypových hmot na ohlubeň k ústí jámy a instalaci potřebných měřících 

zařízení (obr. 5 a 6). Demontáţ bude prováděna postupně šetrným způsobem. Materiál 

z vybouraných částí jámové budovy bude ukládán do přistavených kontejnerů a následně 

odváţen na místo definitivního určení v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o nakládání 

s odpady, ve znění pozdějších předpisů [7]. Před započetím demoličních prací bude 

pověřenou osobou pro zajištění bezpečného provádění prací vypracován technologický 

postup. 
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Obrázek 5: Pohled na jámovou budovu z jižní strany 
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Obrázek 6: Pohled na jámovou budovu z jihovýchodní strany 

 

2.4. Likvidace vystrojení jámového stvolu a přilehlých prostor 

Z důvodu zabránění neţádoucího tření padajícího nezpevněného materiálu otěrem 

a vzniku mechanické jiskry, moţného vzpříčení uvolněného vystrojení a tvorbě 

nevyplněných úseků jámy bude z jámového stvolu před zahájením zásypových prací 

odstraněno nepotřebné vybavení a vystroj jámy. Převáţně bude demontováno veškeré 

potrubí energetických tahů včetně závěsů, dřevěné průvodnice, rohová vedení dopravní 

nádoby, lezní oddělení, plošiny, rošty, krycí stříšky, uzavírací protipoţární poklopy, VN  

a sdělovací kabely, ohrazující tyčovina a mříţovina v náraţích.  

Ponecháno zůstane potrubí DN 300mm, které bude v souladu s § 10 odst. 5 

vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, slouţit jako odvětrávací 

potrubí a bude po redukci na potrubí Js 150 mm vyvedeno nad ohlubeň pro budoucí 

napojení nad uzavírací ohlubňový poval. Rozpony demontovány nebudou.  
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Na jednotlivých patrech bude provedena demontáţ zařízení nárazišť a ostatních 

plošných prvků, jako jsou nástupní plošiny, můstky, stříšky apod. Po demontáţi a výklizu 

demontovaného vybavení a výstroje jámy budou demontovány a vyklizeny dopravní 

nádoby. 

Likvidace jámy č. 5 bude probíhat bez moţnosti vyuţití dopravy dopravní 

nádobou a bez moţnosti zajištění průchodního větrního proudu nebo separátního větrání  

po dosaţení zásypu nad úroveň 8. patra. 

 

2.5. Technická charakteristika opěrných a uzavíracích hrází, výběr 

způsobu izolace průniků pater od jámového stvolu 

K zabránění pronikáni nezpevněného zásypového materiálu z jámového stvolu  

do horizontálních patrových průniků pří zásypových pracích nebo jejímu následnému 

moţnému ujetí po ukončení likvidačních prací je nutné v náraţích pater zhotovit hrázové 

objekty nebo opěrné stěny. Statický výpočet únosnosti opěrné stěny je prováděn podle 

druhu pouţitého zásypového materiálu. Opěrné stěny dle výše uvedeného projektu jsou 

zhotovovány z ţelezného roštu tvořeným prvky ocelové důlní výztuţe TH ROV, které 

jsou stavěny svisle s roztečí 0,5 m pevně zakotvenými jednotlivými částmi  

do připravených hnízd v počvě a stropu díla, a vodorovnými prvky pevně kotvenými do 

připravených hnízd v bocích důlního díla s roztečí 1,0 m. Svislé a vodorovné části roštu 

jsou vzájemně svázány ocelovými šrouby a třmeny. Na takto připravenou kostru jsou 

vodorovně navazovány dřevěné fošny a následně potaţeny jutovou tkaninou k zajištění 

filtrace vody ze zásypového materiálu např. Projekt pro kombinovaný zásyp při likvidaci 

jámy DO II, výkres č. CSAD007-D0_15. Při osobní účasti na stavbě a realizaci 

vyplňování jámového stvolu při likvidaci jam Orlová 1, Orlová 2 nebo skipové jámy  

DO I jsem se setkal s problémem nedostatečné filtrace přebytečné vody přes těsné spoje 

dřevěných fošen, kdy bylo nutno v jiţ zhotoveném opěrném roštu instalovat odvodňovací 

potrubí Js 100 mm pro odvádění přebytečné vody při sedimentaci zásypového materiálu. 

Tato potrubí byla po dosaţení hladiny husté části zpevněného zásypového materiálu  

a odtečení přebytečné postupně zaslepovány slepými přírubami. Také jsem při stavbě 

opěrné steny, prováděné pracovníky úseku asanace ZBZS závodu Doubrava a pracovníky 

HBZS Ostrava, rozhodl o instalaci dodatečných příčných vzpěr nad rámec projektu 
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z důvodu značné plochy této opěrné stěny. Opěrná stěna byla instalována v prostoru 

plnící stanice skipové jámy DO I, kde šířka důlního díla v místě stavby byla 8,2 m  

a výška 6,1 m. Stavba opěrných stěn je náročná s důrazem na důslednost při stavbě. 

V souladu s vyhláškou ČBÚ č.4/1994 Sb., kterou se stanoví poţadavky  

na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl 

[8], je moţno a také je hojně vyuţívána stavba plavených filtračních výbuchuvzdorných 

hrází, které jsou vybavovány průlezovými lutnami k zajištění větrání do doby dosazení 

hladiny zásypového materiálu. Plavené hráze jsou nad rámec vyhlášky ČBÚ č.4/1994 Sb, 

předezděny cihlovou zídkou stavěnou na dřevěné peření blíţe k jámě, z důvodu odolnosti 

dřevěného peření vůči otěru padajícího NZM. Výbuchuvzdorné uzavírací hráze je nutno 

stavět v dostatečném předstihu před zahájením zásypových prací z důvodu poměrně 

dlouhé časové náročnosti na stavbu a získání výbuchuvzdornosti, která je dle vyhlášky 

ČBÚ č. 4/1994 Sb. stanovena na 2 měsíce po jejím úplném doplavení a utěsnění. 

Výhodou vyuţití výbuchuvzdorných uzavíracích hrází v náraţích pater je zachování 

větrání pomocí instalovaných luten do doby dosaţení hladiny zásypu na konkrétní patro  

a ztrátu větrání. 

Pro uzavření patrových průniků do jámy č. 5 navrhuji stavbu opěrných stěn 

z důvodu niţší finanční náročnosti a pracnosti. Srovnání materiálových a mzdových 

nákladů na zřízení obou typů hrází uvádím v tabulkách 1, 2, 3 a 4. 

Tabulka 1: Materiálové náklady na stavbu jednoho opěrného roštu 

celkem v Kč

Roviny P29 délky 2,0m aţ 2,5m 20 ks 1152,75 za ks 23 055,00

Třmeny šrouby P29 60 ks 300,93 za ks 18 055,80

Fošny 150x50mm 2,4 m
3

5650,00 za m
3

13 560,00

Fošny 200x50mm 1,2 m
3

5650,00 za m
3

6 751,75

Juta 75 m
2

21,51 za m 1 613,25

Hřebík 20 kg 22,60 za kg 452,00

Drát 30 kg 16,12 za kg 483,60

Celkem 63 971,40

mnoţství
jednotková cena v 

Kč

Materiálové náklady na stavbu jednoho opěrného roštu
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Tabulka 2: Mzdové náklady na stavbu jednoho opěrného roštu 

celkem

Doprava materiálu 3 084,00

Příprava kotvících hnízd 12 336,00

Stavba kostry opěrné stěny 18 504,00

Montáţ dřevěných fošen 12 336,00

Nataţení juty 6 168,00

Celkem 52 428,0051

směny průměrný mzdový tarif

Mzdové náklady na stavbu jednoho opěrného roštu

3 1 028,00

1 028,00

1 028,00

1 028,00

1 028,00

12

18

12

6

 

Tabulka 3: Materiálové náklady na stavbu jedné plavené hráze 

celkem v Kč

Drát 4 m
3

2007,00 za m
3

8 028,00

Odkory 2,4 m
3

838,00 za m
3

2 011,20

Jutová tkanina 40 m 21,51 za m 860,40

Lutna D 630 l-1,5 m 6 ks 9002,00 za ks 54 012,00

Poklop D 630 1 ks 4900,00 za ks 4 900,00

Hřebík 2 kg 22,60 za kg 45,20

Cihla 900 ks 7,50 za ks 6 750,00

Cement 5 q 500,00 za q 2 500,00

Písek 0,5 m
3

75,00 za m
3

37,50

Drát 10 kg 16,12 za kg 161,20

Celkem 79 305,50

mnoţství
jednotková cena v 

Kč

Materiálové náklady na stavbu jedné plavené hráze

 

Tabulka 4: Mzdové náklady na stavbu jedné plavené hráze 

celkem v Kč

Doprava materiálu 1 028,00 na prac. 6 168,00

Příprava záseků 1 028,00 na prac. 12 336,00

Stavba fitračních peření 1 028,00 na prac. 18 504,00

Klínování koster, vzpěry, odkory 1 028,00 na prac. 18 504,00

Nataţení juty 1 028,00 na prac. 6 168,00

Předezdění hráze 1 028,00 na prac. 12 336,00

Celkem 74 016,00

počet směn
průměrný mzdový tarif 

v Kč na pracovníka

Mzdové náklady na stavbu jedné plavené hráze

6

72

12

18

18

6

12
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Rozborem mzdových a materiálových nákladů na stavbu jednotlivých typu hrází 

je zřejmé, ţe volba stavby opěrné stěny ušetří organizaci částku 36 122 Kč na jedné 

postavené uzavírací hrázi. Vzhledem k tomu, ţe při likvidaci jámy č. 5 bude nutno 

postavit čtyři tyto opěrné stěny, svou volbou postavit v náraţích opěrné stěny organizace 

ušetří z celkových nákladů TPL částku 144 488 Kč. 

 

2.6. Realizace staveb opěrných stěn jednotlivých patrech 

Při likvidaci dolu se zpravidla postupuje s uzavíráním pater směrem shora dolů 

z důvodu postupného vydobytí zásob a ztrátě potřebnosti jednotlivých pater. Tento 

způsob je zřejmý v případě jámy č. 5, kdy po vydobytí pater a odeznění potřebnosti patra 

byla z ekonomických důvodu postupně uzavírána. Z dostupných materiálu a knih hrází 

bohuţel nelze ověřit, jakým způsobem byla nejvyšší patra v minulosti uzavírána, a navíc 

byly hráze na těchto patech předezděna do úrovně jámového zdiva. Vzhledem k tomu,  

ţe jsou uzavřena patra od 1. patra po 5. patro v relativně malých hloubkách, kdy na 

jámové zdivo bude působit nezpevněný zásypový materiál menším statickým tlakem  

a jámové zdivo tento tlak bez obtíţí vydrţí, nepředpokládám na těchto úrovních ţádná 

bezpečnostní opatření. K uzavřenému 6., 7. a 7. A patru jiţ dostupné informace z knih 

hrází byly nalezeny a potvrzují dostatečnou dimenzovanost na statický tlak při sypání 

zásypovými nezpevněnými hmotami. (přílohy č. 3, 4, 5 a 6). 

Pro potřeby izolace horizontálního průniku na úrovni 9. patra od jámového stvolu 

budou zřízeny opěrné stěny na překopu č. 093 a č. 094 v náraţí 9. patra (obr. 7 a 8). 

Opěrná stěna na překopu č. 093 bude označena OS 1/9, opěrná stěna na překopu č. 094 

bude značena OS 2/9.  
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Obrázek 7: Situace náraží 9. patra - jižní strana, místo stavby opěrné stěny OS 1/9 

Pro uzavření nepotřebného překopu č. 093 bude zřízená výbuchuvzdorná plavená 

hráz u kříţe s překopem č. 096 s označením H 1/9. Nepotřebná část překopu č. 094 bude 

uzavřena totoţným typem hráze, jako překop č. 094 s označením H 2/9 a bude postavena 

u překopu č. 090-2.  
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Obrázek 8: Situace náraží 9. patra - severní strana, místo stavby opěrné stěny OS 2/9 

Pro uzavření zbývajících částí nepotřebných překopů výbuchuvzdornými 

uzavíracími plavenými hrázemi jsem rozhodl proto, ţe jiţ tyto hráze nebudou vybaveny 

hrázovými lutnami a předezdívkou, které tvoří podstatnou část materiálových nákladů,  

na výbuchuvzdorné uzavření a na jejich stavbu lze vyuţít méně kvalifikované pracovníky 

větrání, kdy bude ušetřeno i na mzdových nákladech. Mnou navrţené umístění opěrných 

stěn a uzavíracích výbuchuvzdorných hrází na překopech 9. patra je schematicky 

vyznačeno v příloze č. 7. 

Pro větrání zbývajících částí překopů bude instalováno separátní větrání foukací 

tvořené ventilátorem VPAK 630 umístěným v PVP a flexibilními lutnami D 630 mm 

z důvodu naplnění ustanovení § 10 odst1 písmene a) vyhlášky CBÜ č. 165/2002 Sb.,  

o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění pozdějších 

předpisů [9]. 

V tabulce 5 a tabulce 6 jsou uvedeny materiálové a mzdové náklady  

na stavbu dvou opěrných hrází v náraţí 9. patra, a stavbu dvou uzavíracích 
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výbuchuvzdorných hrází, uzavírajících nepotřebné části překopů od opěrných stěn 

k průchodnímu větrnímu proudu.  

Tabulka 5: Materiálové náklady na stavbu opěrných stěn OS 1/9 a OS 2/9 

celkem v Kč

Roviny P29 délky 2,0m aţ 2,5m 40 ks 46 110,00

Třmeny šrouby P29 120 ks 36 111,60

Fošny 150x50mm 5 m
3

28 250,00

Fošny 200x50mm 2,5 m
3

14 125,00

Juta 150 m
2

3 226,50

Hřebík 40 kg 904,00

Drát 60 kg 967,20

Celkem 129 694,30

mnoţství
jednotková cena v 

Kč

Materiálové náklady na stavbu opěrných stěn OS 1/9 a OS 2/9

1152,75

16,12

300,93

5650,00

5650,00

21,51

22,60

 

Tabulka 6: Mzdové náklady na stavbu opěrných stěn OS 1/a OS 2/9 

celkem Kč

Doprava materiálu 6 168,00

Příprava kotvících hnízd 24 672,00

Stavba kostry opěrné stěny 37 008,00

Montáţ dřevěných fošen 24 672,00

Nataţení juty 12 336,00

Celkem 104 856,00102

12

Mzdové náklady na stavbu opěrných stěn OS 1/9 a OS 2/9

1 028,00

1 028,00

1 028,00

6

24

36

24

počet směn
průměrný mzdový tarif 

v Kč na pracovníka

1 028,00

1 028,00

 

Celkové náklady na stavbu opěrných stěn v náraţí 9. patra budou činit 234 550,30 Kč.  
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Tabulka 7: Materiálové náklady na stavbu uzavíracích hrází H 1/9 a H 2/9 na překopu č. 093 a č. 094 

celkem v Kč

Drát 4 m
3

8 028,00

Odkory 2,4 m
3

2 011,20

Jutová tkanina 40 m 860,40

Lutna D 630 l-1,5 m 6 ks 54 012,00

Poklop D 630 1 ks 4 900,00

Hřebík 2 kg 45,20

Cihla 900 ks 6 750,00

Cement 5 q 2 500,00

Písek 0,5 m
3

37,50

Drát 10 kg 161,20

Celkem 79 305,50

500,00

75,00

16,12

21,51

9002,00

4900,00

22,60

7,50

mnoţství
jednotková cena v 

Kč

Materiálové náklady na stavbu uzavíracích hrází H 1/9 a H 2/9 na překopu č. 093 a č. 094

2007,00

838,00

 

Tabulka 8: Mzdové náklady na stavbu uzavíracích hrází H 1/9 a H 2/9 na překopu č. 093 a č. 094 

celkem v Kč

Doprava materiálu 6 168,00

Příprava záseků 12 336,00

Stavba fitračních peření 18 504,00

Klínování koster, vzpěry, odkory 18 504,00

Nataţení juty 6 168,00

Předezdění hráze 12 336,00

Celkem 74 016,00

18

18

6

72

12

1 028,00

1 028,00

1 028,00

1 028,00

Mzdové náklady na stavbu uzavíracích hrází H 1/9 a H 2/9 na překopu č. 093 a č. 094

počet směn
průměrný mzdový tarif 

v Kč na pracovníka

1 028,00

1 028,00

6

12

 

Celkové náklady na stavu dvou uzavíracích hrází na nepotřebných částech 

překopů 9. patra budou činit 153 321,50 Kč. Náklady spojené se stavbami opěrných stěn 

a uzavíracích hrází budou činit 387 871,8 Kč. 

 

2.7. Časový plán a směnnost při stavbě hrází na úrovni 8. patra 

Pro potřeby izolace horizontálního průniku na úrovni 8. patra od jámového stvolu 

budou zřízeny opěrné stěny na překopu č. 084 na jiţní straně náraţí 8. patra ve 

vzdálenosti 5 m od jámového stvolu a překopu č. 084 na severní straně náraţí 8. patra  
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5 m od jámového stvolu (obr. 9 a 10). Opěrná stěna na jiţní straně náraţí bude označena 

OS 1/8, opěrná stěna na severní straně náraţí bude značena OS 2/8.  

 

 

Obrázek 9: Situace náraží 8. patra - jižní strana, místo stavby opěrné stěny OS 1/8 

Pro uzavření nepotřebných částí překopu č. 084 – z jiţní strany 5 m od kříţe 

s překopem č. 084-4 a ze severní strany 5 m od kříţe s překopem 084-2 budou postaveny 

výbuchuvzdorné plavené hráze s označením H 1/8 a H 2/8. Konstrukce obou plavených 

výbuchuvzdorných hrází budou totoţné z důvodu stejného profilu důlního díla v místech 

jejich stavby. 

Pro uzavření zbývajících částí nepotřebných překopů výbuchuvzdornými 

uzavíracími plavenými hrázemi jsem rozhodl proto, ţe pro uzavření nepotřebného 

důlního díla v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 4/1994 Sb. je tento typ hráze určen, tyto hráze 

nebudou vybaveny hrázovými lutnami a zděnou předezdívkou, které tvoří podstatnou část 

materiálových nákladů na výbuchuvzdorné uzavření a na jejich stavbu lze vyuţít méně 

kvalifikované pracovníky větrání, a tím bude ušetřeno i na mzdových nákladech.  
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Mnou navrţené umístění opěrných stěn a uzavíracích výbuchuvzdorných hrází  

na překopu č. 084 je schematicky vyznačeno v příloze č. 8. 

 

Obrázek 10: Situace náraží 8. patra - severní strana, místo stavby opěrné stěny OS 2/8 

V tabulce 9 a v tabulce 10 jsou uvedeny materiálové a mzdové náklady  

na stavbu dvou opěrných hrází v náraţí 8. patra, a stavbu dvou uzavíracích 

výbuchuvzdorných hrází, uzavírajících nepotřebné části překopů od opěrných stěn 

k průchodnímu větrnímu proudu. 
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Tabulka 9: Materiálové náklady na stavbu opěrných stěn OS 1/8 a OS 2/9 

celkem v Kč

Roviny P29 délky 2,0m aţ 2,5m 40 ks 1152,75 za ks 46 110,00

Třmeny šrouby P29 120 ks 300,93 za ks 36 111,60

Fošny 150x50mm 5 m
3

5650,00 za m
3

28 250,00

Fošny 200x50mm 2,5 m
3

5650,00 za m
3

14 125,00

Juta 150 m
2

21,51 za m 3 226,50

Hřebík 40 kg 22,60 za kg 904,00

Drát 60 kg 16,12 za kg 967,20

Celkem 129 694,30

mnoţství
jednotková cena v 

Kč

Materiálové náklady na stavbu opěrných stěn OS 1/8 a OS 2/8

 

Tabulka 10: Mzdové náklady na stavbu opěrných stěn OS 1/8 a OS 2/8 

celkem v Kč

Doprava materiálu 6 168,00

Příprava kotvících hnízd 24 672,00

Stavba kostry opěrné stěny 37 008,00

Montáţ dřevěných fošen 24 672,00

Nataţení juty 12 336,00

Celkem 104 856,00102

počet směn
průměrný mzdový tarif 

v Kč na pracovníka

Mzdové náklady na stavbu opěrných stěn OS 1/8 a OS 2/8

6 1 028,00

1 028,00

1 028,00

1 028,00

1 028,00

24

36

24

12

 

Celkové náklady na stavu opěrných stěn v náraţí 8. patra budou činit 234 550,30 Kč.  
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Tabulka 11: Materiálové náklady na stavbu uzavíracích hrází H 1/8 a H 2/8 na překopu č. 084 

celkem v Kč

Drát 4 m
3

2007,00 za m
3

8 028,00

Odkory 2,4 m
3

838,00 za m
3

2 011,20

Jutová tkanina 40 m 21,51 za m 860,40

Lutna D 630 l-1,5 m 6 ks 9002,00 za ks 54 012,00

Poklop D 630 1 ks 4900,00 za ks 4 900,00

Hřebík 2 kg 22,60 za kg 45,20

Cihla 900 ks 7,50 za ks 6 750,00

Cement 5 q 500,00 za q 2 500,00

Písek 0,5 m
3

75,00 za m
3

37,50

Drát 10 kg 16,12 za kg 161,20

Celkem 79 305,50

mnoţství
jednotková cena v 

Kč

Materiálové náklady na stavbu uzavíracích hrází H 1/8 a H 2/8 na překopu č. 084

 

Tabulka 12: Mzdové náklady na stavbu uzavíracích hrází H 1/8 a H 2/8 na překopu č. 084 

celkem v Kč

Doprava materiálu 6 168,00

Příprava záseků 12 336,00

Stavba fitračních peření 18 504,00

Klínování koster, vzpěry, odkory 18 504,00

Nataţení juty 6 168,00

Předezdění hráze 12 336,00

Celkem 74 016,00

počet směn
průměrný mzdový tarif 

v Kč na pracovníka

Mzdové náklady na stavbu uzavíracích hrází H 1/8 a H 2/8 na překopu č. 084

6

72

1 028,00

1 028,00

1 028,00

1 028,00

1 028,00

1 028,00

12

18

18

6

12

 

Celkové náklady na stavu dvou uzavíracích hrází na nepotřebných částech 

překopů 8. patra budou činit 153 321,50 Kč. Náklady spojené se stavbami opěrných stěn 

a uzavíracích hrází budou činit 387 871,8 Kč. 

Ceny materiálu jsou uvedeny bez 20 % DPH a mzdové náklady neobsahují 

odvody sociálního a zdravotního pojištění. 
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3. VÝBĚR ZPŮSOBU LIKVIDACE JÁMY 

3.1. Zásyp jámy, intenzita zasypávání, technologické přestávky 

Zásypové práce budou probíhat s bezpečnostních důvodů nepřetrţitě  

ve třísměnném provozu. Předpokládá se, ţe v průběhu 24 hodin bude samotný zásyp 

jámy nezpevněným zásypovým materiálem probíhat součtově po dobu 15 hodin. 

Zbývající čas 9 hodin bude potřebný na přestávky, potřebnou údrţbu techniky  

a monitoring. Denní kapacita zásypu bude z hlediska větrání dostatečná za podmínky,  

ţe zbývající čas 9 hodin bude rozvrţen tak, aby časové přestávky mezi jednotlivým 

přerušením a opětovným zahájením zásypu nepřesáhly dobu 2 hodin. Při neplánovaném 

přerušení zásypu delším, jak 2 hodiny musí být provedeno měření na výskyt CH4 nad jiţ 

zasypanou částí jámy. 

Při intenzitě zásypu 2,0 kg.s
-1

 na 1m
2
 průřezu jámy bude hodinová kapacita 

zásypu při průměrném světlém průřezu jámy 23,75 m
2
 činit 171 t zásypového materiálu. 

Z toho důvodu bude nutno zajistit potřebnou zásobu materiálu ke kontinuálnímu 

provádění prací. Doprava zásypového materiálu z vlastní úpravny, popř. návozu  

ze skládek úpraven okolních VOJ, bude zajištěna přetěţovací linkou pásovým 

dopravníkem. Nakládání výpěrků ze skládky na přetěţovací linku bude zajišťována 

kolovými nakládači s objemem lţíce 4 m
3
, případná doprava od dodavatele bude zajištěna 

nákladními vozidly s kapacitou korby 12 t [10]. 

Kapacita pouţitého pásového dopravníku bude činit 320 t/hod. x 3,75 hod./den  

tj. 1 200 t/den (obr. 11 a 12). Úsek jámy od 847,04 – 640 m pod ohlubní v kruhovém 

profilu bude zasypán za 9,5 dne, úsek od 640 – 563 m v oválném profilu bude zasypán  

za 3 dny, úsek od 563 – 398 m v kruhovém profilu bude zasypán za 6,5 dne, úsek 398  

– 208 m bude zasypán za 6,5 dne a zbývající úsek jámy od 208 m po ohlubeň bude 

dosypán za 7 dní. Při uvedené hodinové kapacitě zásypu bude čas potřebný k zasypání 

jámy nezpevněným zásypovým materiálem činit 32,5 dne za předpokladu, ţe v průběhu 

zásypu nepřekročí koncentrace CH4 povolenou hodnotu 1%. 
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Obrázek 11: Příklad pásové linky pro dopravu zásypového materiálu k jámě 

Z důvodu pouţitého nezpevněného zásypového materiálu a zastřešením jámové 

budovy se nepředpokládá hromadění nezbytné vody z důvodu zkrápění během zásypu  

a dešťovou vodou nad hladinou zásypu a nebude proto nutno zřizovat čerpací systém. 

Energetické kanály pod úrovní povrchu navazující na jámový stvol budou  

po odstrojení zlikvidovány vyplněním plaveným popílkem pomocí mísicího zařízení 

přímo z dováţených cisteren, na které bude napojeno mísící zařízení s vodou.  
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Obrázek 12: Příklad pásové linky pro dopravu zásypového materiálu k jámě 

3.2. Měření výšky zásypu 

Za předpokladu, ţe bude jáma č. 5 zasypána nezpevněným materiálem bez dutin  

a nedostupných míst, lze očekávat v závislosti na stlačitelnost zásypového materiálu,  

ţe bude nutno provést kontrolu výšky zásypu a v případě poklesu provést dosypání. Dle 

získaných zkušeností s likvidací jam v minulých letech je nutno dodrţovat intervaly 

kontrol a případné dosypání zásypového materiálu a výstupy metanu v souladu 

s Vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při zjištění je nutno 

zásyp doplňovat materiálem s frakcí do 30 mm. 

Výsledky měření, stavu hladiny zásypu případně dosypání je nutno zaznamenat  

a archivovat v dokumentaci o likvidované jámě. 
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3.3. Ohlubňová zátka, uzavírací ohlubňový poval 

Zásyp jámového stvolu jámy č. 5 nezpevněným materiálem bude ukončen 15 m 

pod ohlubní jámy. Od této kóty aţ po ohlubeň jámy bude zhotovena betonová ohlubňová 

zátka [6] [10].  

Po ukončení zásypu jámy č. 5 nezpevněným materiálem a zhotovení ohlubňové 

zátky, po provedení demolice zbývajících částí jámové budovy a snesení těţní věţe bude 

zahájena stavba uzavíracího ohlubňového povalu. Uzavírací ohlubňový poval je navrţen 

ve čtvercovém tvaru o rozměrech 10,5 x 10,5m s ohledem na výpočet ze vztahu dle 

Přílohy č 3 Vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb: 

)2.(5,1min tdD  

kde  t tloušťka jámového zdiva 

 d největší světlý rozměr jámy 

mD 14,1076,6.5,1)2,156,5.(5,1min  

Uzavírací ohlubňový poval jsem navrhl jako ţelezobetonovou monolitickou 

konstrukci z betonu B-20. Základový pás bude hluboký 1,2 m a široký 0,8 m. Pro 

moţnost doplňování zásypového materiálu po sedání nezpevněného materiálu bude přes 

ohlubňový poval instalována lutna DN 630 s poklopem. Demontáţ a montáţ poklopu 

bude zajištěna šroubovým spojem. Deska uzavíracího povalu bude vysoká 0,6 m 

s mírným převýšením ve středu kvůli hromadění povrchové vody. Proti působení 

povětrnostních vlivů bude deska opatřena penetračním nátěrem. Na uzavíracím 

ohlubňovém povalu bude instalována informační deska obsahující informace 

k zlikvidované jámě v souladu s Vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (obr. 13) [6].  
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Obrázek 13: Uzavírací ohlubňový poval s informační deskou, odvětrávacím potrubím a lutnou pro 

dosypání jámy 

Stavba konečné podoby uzavírací ohlubňové desky bude zahájena aţ po úplném 

dokončení likvidace jámové budovy a snesení těţní věţe.  

Výskyt plynů vystupující jámou pod ohlubňovou zátku bude sváděn odvětrávacím 

ocelovým potrubím DN 150mm, které bude vyvedeno do výšky cca 2,5 m nad povalovou 

desku. Potrubí bude zakončeno tříškou a bude vybaveno odbočením se 2“ šoupátkem pro 

moţnost odběru vzorku plynů. 

Pro zamezení vstupu nepovolaných osob na poval bude zhotoveno oplocení  

se vstupní uzamykatelnou brankou (obr. 14). 
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Obrázek 14: Uzavírací jámový poval jámy Orlová č. 1 
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4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

4.1. Základní ustanovení 

Během přípravných prací, vlastní likvidaci jámy, výstavbě opěrných stěn 

v náraţích jámy a uzavíracích hrází částí nepotřebných překopů, výstavbě uzavíracího 

ohlubňového povalu a ostatních prací v okolí jámy je nutno dodrţovat příslušné 

bezpečnostní předpisy. Jedná se zejména o dodrţování ustanovení Vyhlášky ČBÚ  

č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů [12], ustanovení Vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 

Sb., ve znění pozdějších předpisů [6], Vyhlášku ČBÚ č. 4/1994 Sb. [8] a zákona  

č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů [7]. 

Mimo výše uvedené předpisy a zákon je nutno dodrţovat všechny související  

a navazující předpisy, výnosy, rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Ostravě 

týkajících se likvidace hlavních důlních děl a ostatní legislativní normy. Pro jednotlivé 

operace související s realizací likvidace jámy č. 5 je nutno vypracovat technologické 

postupy se všemi náleţitostmi. Za zpracování teologického postupu je zodpovědný kaţdý 

jednotlivý dodavatel. Do havarijního plánu závodu Lazy Dolu Karviná musí být 

dopracován případ zjištěné koncentrace CH4 na ohlubni likvidované jámy. 

S příslušnými statěmi havarijního plánu a s technologickými postupy musí být 

prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci, kterých se to týká. 

 

4.2. Měření a kontrola ovzduší 

Při provádění zásypových prací budou při překročení povolené koncentrace CH4  

o hodnotě 1% v bezpečnostním prostoru zaměstnanci upozorněni optickým a akustickým 

signálem a bude automaticky vypnut elektrický proud pro všechna technologická 

zařízení. Zaměstnanci budou mít povinnost odebrat se mimo ohroţený bezpečnostní 

prostor likvidované jámy a postupovat dle havarijního plánu. O této skutečnosti bude 

neprodleně směnovým technickým dozorem informována inspekční sluţba závodu Lazy. 

V souladu s technologickým postupem pro zásyp jámy nezpevněným zásypovým 

materiálem budou prováděny periodické předepsané odběry vzdušin pro zjištění 

koncentrací CH4 a CO2 během zásypu a v případech, kdy technologická přestávka mezi 

dvěma pracovními operacemi zásypu přesáhne 2 hodiny, bude vhodným způsobem 
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prováděna kontrola koncentrací CH4 nad hladinou zásypu pomocí vrátku SW-3,5  

a samonosného kabelu a snímače CH4 s automatickým vypnutím elektrické energie při 

překročení povolené koncentrace (obr. 15). Čidla stacionárního měření koncentrací CH4 

bude umístěno v jámě cca 50 m pod ohlubní a druhé čidlo bude umístěno na ohlubni [10]. 

Obě čidla odpojí přívod elektrické energie při překročení povolené koncentrace CH4  

a údaje budou přenášet na centrální řídící stanoviště závodu Lazy. 

 

Obrázek 15: Ilustrační obrázek umístění vratu pro provádění kontrol složení ovzduší nad zásypem 

V případě častého výskytu sledovaných plynů, nutnosti inertizace nebo při poruše 

zařízení pro sledování koncentrací je moţno vyuţít v případě potřeby důlní plynovou 

laboratoř (DPL) k dispozici na HBZS Ostrava. 

Výsledky prováděných kontrol musí být zaznamenány a řádně dokumentovány. 

 

4.3. Použití otevřeného ohně a provoz vozidel v bezpečnostním okruhu 

kolem jámy 

Bezpečnostní okruh kolem likvidované jámy bude vymezen bezpečnostní páskou 

červeno bílé barvy a tam, kde se předpokládá zvýšený pohyb pracovníků a mechanizace 

bude prostor vymezen bezpečnostními tabulkami informující o nebezpečí výskytu 
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výbušných plynů, zákazu kouření a pouţívání otevřeného ohně a nebezpečí pádu  

do volné hloubky.  

Pro případy nutnosti pouţití otevřeného ohně bude vydáno rámcové povolení, 

které posoudí jmenovaná komise odborných zaměstnanců dle Všeobecné instrukce č. 12 

OKD a na směnu, ve které budou práce s otevřeným ohněm probíhat, musí být vydán 

směnový příkaz pro práci s otevřeným ohněm.  

Pro provoz dopravních prostředků se spalovacími motory v bezpečnostním 

okruhu kolem likvidované jámy vydá závodní dolu řídící akt, který vymezuje nezbytný 

pohyb vozidel a bezpečnostní opatření. 

 

4.4. Větrání v průběhu zásypu jámy č. 5 

Větrání jámy v době zásypu nezpevněným materiálem bude v souladu s § 14  

odst. 4 a § 15 odst. 2 Vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů větrána 

cirkulací ovzduší kontinuálním zásypem dosahujícím intenzity ukládání zásypového 

materiálu v hodnotě min. 2 kg.s
-1

 na 1 m
2
 průřezu jámy. Jednotlivé přestávky 

nepřesáhnou 2 hodiny. V případě dlouhodobé odstávky, přerušení zásypu z důvodu 

technické závady některých technologických celků, z důvodu nedostatku zásypového 

materiálu, přísunu energií či jiných musí být prováděno kontinuální měření nad úrovni 

zásypu a v případě zvýšení koncentrace CH4 nad povolenou mez musí být provedeno 

zalévání zásypu střední pěnou pomocí zařízení Turbex.  

 

4.5. Řešení otázek souvisejících s důlními vodami a výstupem důlních 

plynů 

Pronikání povrchových vod likvidovanou jámou a moţné komunikace 

s podzemními prostory závodu Lazy není nutno v současné době řešit vzhledem  

ke způsobu likvidace. Technická opatření k zabránění případné kontaminaci podzemních  

a povrchových vod vodami důlními není nutno řešit vzhledem ke způsobu likvidace. 

Technická řešení spojená s nebezpečím nahromadění a výstupu důlních plynů  

na povrch je řešena v souladu s ustanovením Vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 
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4.6. Seznam uchované důlně měřičské a geologické dokumentace a místo 

jejich archivace 

Protoţe v ostatní části důlního pole závodu Lazy bude v době likvidace jámy č. 5 

probíhat i nadále hornická činnost, bude zpráva o její likvidaci včetně materiálů 

předepsaných pro archivaci doloţena v Závěrečné zprávě o loţisku po ukončení provozu 

a likvidace a ostatních hlavních důlních děl závodu Lazy. Po ukončení prací na likvidaci 

jámy č. 5 bude dokumentace uloţena na ODMG závodu Lazy. 
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5. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

5.1. Prognóza nákladu na přípravu a realizaci likvidace jámy č. 5 zásypem 

NZM 

Z ekonomického hlediska je technická likvidace dolu nebo jeho částí ztrátovou 

činností a současně nákladově velmi náročný proces. Jiţ v době povolování hornické 

činnosti musí těţební společnost garantovat, ţe vlastní potřebné prostředky na likvidační 

a sanační práce. Tato povinnost těţební organizaci je zakotvena v § 31 odst.6 zákona  

č. 44/1988 Sb., horní zákon (dále jen Horní zákon). Způsob úhrad je popsán v § 32a 

Horního zákona [11].  

Jelikoţ se likvidací jámy č. 5 nebude měnit větrní síť dolu zásadně, úlohu úvodní 

jámy pro větrní oblasti činných částí dolu převezme v plném rozsahu dostatečně 

dimenzovaná jáma č. 2, nebude nutno proto předpokládat investice do úpravy výkonové 

charakteristiky hlavního důlního ventilátoru jeho rekonstrukcí. Protoţe po celou dobu 

likvidace jámy zásypem NZM nebude nutno pronajímat nebo nakupovat potřebnou 

pomocnou techniky, jakými jsou mobilní kompresory po případné likvidaci 

turbokompresorů, generátory elektrické energie, kterými by bylo nutno nahradit zdroje 

energií, protoţe po celou dobu prací na likvidaci bude elektrická energie zajištěna 

z energetických zdrojů na závodě. Nebude taktéţ uvaţováno s likvidací potrubních tahů  

k zajištění poţární vody, ale stávající potrubí přivádějící poţární vodu do dolu bude 

v blízkosti jámové budova ukončeno koncovkou s potřebným mnoţstvím odboček 

k zajištění poţárního zabezpečení a zajištění technologické vody pro procesy zásypu. 

Pro sociální zajištění zaměstnanců pracujících na zásypu budou k dispozici 

stávající prostory koupelen na závodě Lazy. 

 

5.2. Prognóza nákladů spotřeby elektrické energie 

Na počátku likvidace jámy č. 5 v roce 2012 bude spotřeba elektrické energie 

omezena na realizaci likvidace jámy a nezbytného zajištění provozu elektrických zařízení 

v omezených částech důlního pole Lazy v rozsahu poţadavků na bezpečnost pracovišť 

(separátní větrání, provoz čerpadel, osvětlení atd.). V jámě č. 5 nebude provozován ohřev 

větrů, bude zastaven těţní stroj a bude upravena charakteristika HDV a bude proto klesat 
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spotřeba elektrické energie. Po celou dobu likvidace jámy č. 5 bude pro potřebu chodu 

zařízení zajišťována elektrická energie z vlastních zdrojů závodu Lazy. 

 

5.3. Přípravné práce v jámovém stvolu a na patrových průnicích do jámy 

 Demontáţi práce na výstroji a vybavení jámy a všech součástí na patrech budou  

zajištěny kmenovými zaměstnanci úseku důlní dopravy závodu Lazy. 

Předpokládané mzdové náklady při přípravných pracích v jámovém stvolu 

pracovníky úseku důlní dopravy závodu Lazy: 

5 měsíců x 22 pracovních dnů x 15 pracovníků na den x 1200,- Kč na pracovníka  

 = 1 980 000 Kč 

   

 Materiálové a mzdové náklady na stavbu všech opěrných stěn a uzavíracích hrází 

na 9. a 8. patře byly počítány v kapitole 2 odstavcích 2.6. a 2.7. a budou činit 

celkem 775 743,6 Kč 

 

 Přípravné práce k realizaci zásypu na povrchu (likvidace části budovy, demontáţ 

částí energetických rozvodů, instalace dopravníku s příslušenstvím, prvky 

k zajištění bezpečnosti pracoviště, obsluha zařízení při zásypových pracích, 

demontáţ zařízení po ukončení zásypu) budou zajištěny kmenovými zaměstnanci 

povrchu a pro účely likvidace vytvořeném úseku z vybraných důlních zaměstnanců 

závodu Lazy a budou činit: 

5 měsíců x 22 prac.dnů x 25 pracovníků na den x 690,- Kč na pracovníka  

= 1 897 500 Kč 

 

 Nezpevněný zásypový materiál pro zásyp jámy – 40 109,34 x 67 Kč/t  

= 2 687 236 Kč  

 

 Monitoring v průběhu zásypu – pronájem monitorovacího zařízení 

3 měsíce x 30 dnů x 3 čidla x 2 100,- Kč / den pronájmu = 567 000,- Kč 
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 Náklady na provoz vozidel zajišťujících přísun a odvoz materiálu 

3 měsíce x 22 pracovních dnů x 2 nakládače x 1 900,- Kč / den pronájmu  

= 250 800,- Kč 

 

 Realizace a zabezpečení uzavíracího ohlubňového povalu, včetně oplocení 

Beton B20 - 1 730 Kč/m
3
 x 80,656 m

3
 = 139 535 Kč 

Oplocení – sloupek 20 ks x 321 Kč / ks + pletivo 30 m x 98 Kč / m = 9 360 Kč 

 

5.4. Předpokládané materiálové a mzdové náklady při základních pracích 

při likvidaci jámy č. 5 

 

Tabulka 13: Předpokládané materiálové a mzdové náklady při základních pracích při likvidaci jámy č. 5 

celkem v Kč

Práce v jámovém stvolu 1 980 000,00

Stavba opěrných stěn a hrází 775 743,60

Přípravné práce na povrchu 1 897 500,00

NZM 2 687 236,00

Monitoring 567 000,00

Provoz vozidel 250 800,00

Uzavírací jámový poval 148 895,00

Celkem 8 307 174,60

počet směn
průměrný mzdový tarif 

v Kč na pracovníka

Předpokládané materiálové a mzdové náklady při základních pracích                                           

při likvidaci jámy č. 5

1650 1 200,00

690,002750

 

Ve výpočtech nejsou zahrnuty odvody sociálního a zdravotního pojištění a není 

zohledněna předpokládaná inflace a růst mzdových nákladů v roce 2012. 

Při všech pracích budou respektovány přestávky mezi směnami a přestávky 

v týdnu v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce [12]. 

 

5.5. Přípravné práce v jámovém stvolu a na patrových průnicích do jámy 

Časový harmonogram prací je uveden v příloze č. … 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout moţný způsob řešení likvidace jámy  

č. 5, která je v současné době plně funkční, ale jejíţ potřebnost pomine přibliţně v roce 

2012, kdy jiţ budou rentabilní zásoby uhlí v důlním poli Lazy natolik vydobyty  

a pracoviště minimalizovány, ţe funkce dvou úvodních jam jiţ nebude ekonomicky 

efektivní.  

Volbou likvidace jámy č. 5 nezpevněným zásypem by bylo moţno dosáhnout 

menší finanční a pracovní náročnosti v porovnání s likvidací pomocí zpevněných 

zásypových materiálů. Mým navrţeným způsobem realizace uzavíracího ohlubňového 

povalu bude zajištěna potřebná bezpečnost v okolí zlikvidované jámy č. 5. 

Další výhodou likvidace jámy č. 5 v předstihu je, ţe pro dopravu potřebného 

materiálu ke stavbám uzavíracích opěrných stěn a uzavíracích hrází a dopravu pracovníku 

realizujících jejich stavbu lze vyuţít jámu č. 2 nebo jámu č. 6 a zkrátit tak čas potřebný 

k cestě na pracoviště a zpět. V případě dopravy pracovníků a materiálu ze závodu ČSA 

by byl přepravní čas neúměrně dlouhý. 

Pro své řešení problematiky diplomové práce jsem vycházel z velké části 

z osobních zkušeností při likvidaci jam na bývalém Dole Doubrava. Ve funkci velitele 

ZBZS jsem se podílel na řešení uzavírání jednotlivých pater jámy Orlová 1 a Orlová 2, 

jámy č. 3 (Majerka) a skipové jámy DO I. Velkou část podkladů pro zpracování 

diplomové práce jsem získal z vnitřních zdrojů Dolu Karviná. 

Převáţná většina fotografií pouţitých v mé diplomové práci byly osobně pořízeny 

při mnoha fáráních jámou č. 5 a návštěvami areálu bývalého Dolu Doubrava.
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