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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním technického a ekonomického 

vyhodnocení likvidace těžní jámy č.2 Dolu Barbora, který je pod správou Diamo, s.p., oz. 

ODRA v Ostravě. 

Práce popisuje historii Dolu Barbora, charakteristiku dobývacího prostoru a důvod 

samotné likvidace. Dále popisuje legislativu týkající se problematiky likvidace hlavních 

důlních děl, výstavbu uzavírací hráze H9/3, technologii zásypu, stavbu ohlubňové zátky a 

povalu a návrh průběhu likvidace jámy. Na závěr ekonomické vyhodnocení porovnává 

projektované a skutečné náklady na likvidaci jámy. 

Klíčová slova: legislativa, likvidace hlavních důlních děl, uzavírací hráze, ohlubňová zátka, 

ohlubňový poval. 

Annotation 

This thesis deals with the processing of technical and economical evaluation of 

disposal of mining pit No.2 Mine Barbora, that is managed by the Diamo, sp, oz. Odra in 

Ostrava. 

The paper describes the history of Barbora Mine, characteristics of the mining area 

itself and the reason of liquidation. It also describes the legislation concerning the issue of 

mine works disposal, construction of a closing dam H9 / 3, filling technology, construction of 

shaft's inlet, loft and the disposal of the mining pit propositions. At the end, the economic 

evaluation compares the projected and actual costs of mining pit liquidation. 

Keywords: legislation, mine works disposal, closing dam, shaft's inlet, shaft's loft. 
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1. Uvod 

Historie Dolu Barbora (původním názvem Austria) začíná už rokem 1898, 

zahájením hloubením první jámy - jámy Ofil a poté druhé jámy HVJ (hlavní výdušné 

jámy), zahájení těžby bylo roku 1909. Změna majitele a rozpad Rakouska-Uherska vedla 

k tomu, že byl důl roku 1920 přejmenován podle patronky všech horníků na důl Barbora. 

Samotné hloubení jámy TJ č. 2 se provádělo v letech 1940-1942. Další změna názvu 

proběhla 1. 7. 1960 na Důl 1. Máj. Barbora je pak 2. 5. 1991 sloučena s dolem Darkov jako 

její závod. Do státního podniku DIAMO, odštěpného závodu Odra, byla začleněna v roce 

2004. 

Z ekonomických důvodů byly zásoby uhlí ve slojích č. 37ef, č. 39 a č. 40 

převedeny ze závodu Barbora na závod 2 Dolu Darkov - Lokalita Gabriela. Veškeré 

zásoby nacházející se nad 37.ef slojí v dobývacím prostoru Dolu Barbora byly vydobyty 

nebo jsou nebilanční. Proto bylo rozhodnuto, na základě projednání „Technického a 

sociálního projektu likvidace Dolu Barbora" dne 5.5.2003 a následného schválení zahájit 

likvidaci Dolu Barbora. 

V září 2005 bylo zahájeno zasypávání HVJ Dolu Barbora. Následná likvidace 

Těžní jámy č. 2 začala dokumentací ,,Plán zajištění a likvidace Těžní jámy č. 2 Dolu 

Barbora", která byla vyhotovena v lednu 2006 a aktualizována v srpnu 2009 s ohledem na 

dopady zařazení ocelové těžní věže TJ č. 2 mezi technické památky. Likvidace byla 

ukončena v září 2010. 

Důl Barbora prováděl hornickou činnost na rozloze 483,19 hektarů v dobývacím 

prostoru Karviná - Doly. Dobývací prostor se nachází v katastrálním území Prostřední 

Suchá, Horní Suchá a Karviná - Doly. Důlní pole Dolu Barbora leží na Ostravsko -

karvinském hřbetu. 

Tato práce je zpracovávaná po konzultacích v odborných útvarech DIAMO, s.p., 

oz. ODRA v Ostravě. 

1 



2. Přehled legislativy týkající se problematiky likvidace 

hlavních důlních děl 

Zákon č. 44/1988 Sb. O ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve 

znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., 

zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 

315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., 

zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 

Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 

281/2009 Sb. (účinnost od 1.1.2011). Tento zákon se zabývá likvidací důlních děl v 

paragrafu § 32 a to v odstavcích 4 a 5. 

§ 32 

Plány otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek a plány zajištění a 

likvidace hlavních důlních děl a lomů 

(4) Před zastavením provozu v hlavních důlních dílech nebo v lomech je 

organizace povinna vypracovat plány jejich zajištění nebo likvidace. 

(5) Podrobnosti o plánech otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek a o 

plánech zajištění a likvidace hlavních důlních děl a lomů stanoví Český báňský úřad 

obecně závazným právním předpisem (Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb, Vyhláška ČBÚ č. 

52/1997 Sb) [6]. 

Zákon č. 61/1988 Sb. O hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 

ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 

Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 

315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., [úplné znění č. 408/2002 

Sb.], zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 

3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., 

zákona č. 342/2006 Sb, zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 

124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., 

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. (účinnost od 1.1.2011) a zákona č. 

155/2010 Sb. Tento zákon se zabývá likvidace důlních děl v paragrafu § 10 v odstavcích 

5,6, 9 a 10. 
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§ 10 

Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, zajištění a likvidace důlních 

děl a lomů 

(5) Při trvalém zastavení provozu v dole nebo lomu je organizace povinna provést 

jejich likvidaci nebo předložit obvodnímu báňskému úřadu projekt jejich jiného využití. 

Neprovede-li organizace likvidaci a je-li ohrožena bezpečnost nebo zdraví lidí, obvodní 

báňský úřad nařídí provedení likvidace na náklady organizace. 

(6) Zajištění důlních děl a lomů a likvidaci hlavních důlních děl a lomů povoluje 

obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán zajištění nebo 

likvidace. Obvodní báňský úřad zajištění nebo likvidaci hlavních důlních děl a lomů 

organizaci nařídí, nejde-li o případy uvedené v odstavcích 4 a 5, též pokud organizace 

nepodá žádost o povolení do 3 měsíců od skončení dobývání nebo přerušení činnosti. 

(9) Podrobnosti o postupu při povolování otvírky, přípravy a dobývání výhradních 

ložisek, při zajištění důlních děl a lomů a likvidaci hlavních důlních děl a lomů, jakož i 

předepsanou dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním 

předpisem. 

(10) Při změně plánu otvírky, přípravy a dobývání nebo plánu zajištění nebo 

likvidace je účastníkem řízení pouze žadatel, pokud nejsou ohrožena práva a plnění 

povinností jiných osob a nezmění se okruh osob dotčených nebo ohrožených hornickou 

činností. K plánu otvírky nebo jeho změně vydávají dotčené orgány závazné stanovisko [5]. 

Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb. O hospodárném využívání výhradních ložisek, o 

povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým 

způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 242/1993 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 434/2000 Sb. a 

vyhlášky č. 299/2005 Sb. Tato vyhláška se zabývá plánem likvidace hlavních důlních děl 

[4]. 

Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve 

znění vyhlášky ČBÚ č. 32/2000 Sb. a 592/2004 Sb. Níže jsou uvedené části vyhlášky 

použity v popisu likvidace. 
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§ 6 

Požadavky na zásypový materiál 

(1) K likvidaci hlavního důlního díla lze použít jen nehořlavý, nerozpustný, 

nerozbřídavý a nebobtnavý zásypový materiál, který nesmí ohrožovat životní prostředí 

škodlivými výpary nebo výluhy s toxickými látkami. Zásypový materiál nesmí obsahovat 

kovové předměty. K použití jiného zásypového materiálu než přírodního kamene, 

přírodního kameniva nebo druhotné suroviny si organizace vyžádá předchozí souhlas 

příslušných orgánů ochrany životního prostředí. 

§ 7 

Zajištění stability zásypového materiálu 

(1) Stabilita sloupce zásypového materiálu se prokazuje výpočtem s přihlédnutím k 

možným vlivům zavalování důlních děl v okolí hlavního důlního díla. 

(2) Při likvidaci hlavního důlního díla zpevněným zásypovým materiálem se určí 

opatření (stavba opěrných hrází apod.), která zamezí případnému nežádoucímu roztékání 

zásypového materiálu do důlních děl ústících do hlavního důlního díla. 

§ 10 

Uzavírací ohlubňové povaly jam 

(1) Zasypané jámy se zajišťují uzavíracím ohlubňovým povalem, jehož dimenze a 

stabilita musí být v dokumentaci doloženy kontrolním výpočtem. 

(2) Uzavírací ohlubňové povaly se navrhují pro rovnoměrné zatížení 33kPa, pokud 

se neočekává větší zatížení, nejméně však v tloušťce 450 mm. Uzavírací ohlubňové povaly 

jam zasypaných nezpevněným zásypovým materiálem se též dimenzují na sací a zpětné 

rázové síly, které by vznikly náhlým ujetím sloupce tohoto materiálu v likvidované jámě. 

(4) Uzavírací ohlubňový poval se zakládá na pevnou horninu nebo na obvodový 

základový pás, oddělen od jámového zdiva. 

§ 14 

(2) Pro posouzení možného výstupu metanu z důlních prostor navazujících na jámu 

i z opuštěných pater je nutno ověřit složení ovzduší i v důlních dílech uzavřených hrázemi. 
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(3) Likvidované hlavní důlní dílo musí být větráno způsobem určeným 

dokumentací. Průchodní větrní proud v likvidovaném hlavním důlním díle musí být 

zachován co nejdéle. Pokud nebude zásypový materiál sypán do inertního prostředí, určí 

dokumentace potřebná opatření proti možnému výbuchu zejména metanovzdušné směsi. 

(4) Při likvidaci hlavního důlního díla plynujícího dolu je nutno sypat zásypový 

materiál do hlavního důlního díla dopravníkem nepřetržitě v časovém úseku mezi 

kontrolami ovzduší podle § 15. Intenzita sypání musí být minimálně 2 kg za sekundu 

zásypového materiálu na 1 m2 průřezu hlavního důlního díla. Násyp zásypového materiálu 

na dopravník lze provádět jen z místa mimo stanovený bezpečnostní prostor likvidovaného 

hlavního důlního díla. 

(5) Potrubí, které je podle dokumentace ponecháno v likvidovaném svislém nebo 

úklonném hlavním důlním díle, musí být, pokud neslouží pro větrání nebo čerpání vody, 

odvod plynů nebo indikaci plynů nebo pokud se neponechává pro budoucí zasypávání 

volných prostor, zaplněno zpevněným zásypovým materiálem. Ponechá-li se potrubí volné, 

musí být opatřeno uzávěrem. 

§ 15 

(1) Při likvidaci jámy plynujícího dolu se průběžně kontroluje koncentrace metanu z 

úrovně minimálně 50 m pod ohlubní jámy a pod vyústěním větrních, ohřívacích a 

nouzových kanálů. Průběžně se také měří barometrický tlak. 

(2) Rovněž musí být zajištěna kontrola koncentrace metanu nad hladinou zásypu v 

celé výšce dosud nezasypané jámy, a to vždy před zahájením zásypu jámy, při přerušení 

zásypu delším než 180 minut a při koncentraci metanu vyšší než 1 % na místech měření 

dle odstavce 1 a při výraznějším poklesu barometrického tlaku. Způsob a místa měření 

stanoví dokumentace a technologický postup. Za výraznější pokles barometrického tlaku 

se považuje pokles větší než 5 hPa od posledního měření. 

(3) Při překročení koncentrace 1 % metanu musí být v bezpečnostním prostoru 

jámy vysílán optický a akustický varovný signál na místo obsluhy zásypu, vlastní 

zasypávání jámy musí být přerušeno a lidé odvoláni mimo bezpečnostní prostor jámy. O 

tom musí být směnovým technikem nebo předákem neprodleně uvědoměn závodní dolu 

nebo jím určený zaměstnanec. 
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§ 16 

Kontroly 

(1) V průběhu zasypávání se dle dokumentace kontroluje kvalita zásypového 

materiálu, množství ukládaného zásypového materiálu a jeho základní vlastnosti. 

(2) Výška zásypu se změří vždy po zasypání objemu, který odpovídá přepočtené 

výšce 50 m důlního díla. V případě, že rozdíl mezi naměřenou výškou zásypu a výškou 50 

m důlního díla je větší než 20 %, měření se opakuje a stanoví se další postup pro 

zasypávání hlavního důlního díla. U jam likvidovaných podle § 14 odst. 4 se výška zásypu 

změří nejméně jednou denně. 

(3) Zasypávání se také přeruší, došlo-li k poklesu hladiny zásypu o více než 20 % 

výšky od posledního měření při předchozím ukončení zásypových prací. Skutečnosti 

uvedené v § 15 odst. 3 a v § 16 odst. 2 a 3 jsou mimořádné události, které podléhají 

ohlašovací povinnosti. 

(4) U zlikvidovaného hlavního důlního díla je nutno kontrolovat sedání zásypového 

materiálu, poklesy okolí jámy a výstup metanu, případně jiných škodlivých plynů, jsou-li 

předpokládány, nejméně po dobu tří let, a to 

a) nejméně jednou měsíčně u jam zasypaných nezpevněným zásypovým 

materiálem, 

b) nejméně jednou za tři měsíce u jam zasypaných zpevněným zásypovým 

materiálem a u štol. 

(5) Po uplynutí lhůty tří let od ukončení likvidace je nutno kontroly jam provádět i 

nadále nejméně jedenkrát za rok. U ostatních hlavních důlních děl budou kontroly 

prováděny podle harmonogramu zpracovaného organizací; časové rozmezí kontrol nesmí 

být delší než 24 měsíců. 

(6) Pokud nad zlikvidovanou jámou byl ponechán objekt nebo je provozována jiná 

činnost, stanoví lhůty a způsob provádění kontrol obvodní báňský úřad při povolování 

hornické činnosti - likvidace hlavních důlních děl. 
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§ 17 

Záznamy a závěrečná zpráva 

(1) Výsledky kontrol podle § 16 se zaznamenávají. Organizace zabezpečí uchování 

záznamů nejméně po dobu pěti let. 

(2) Zaznamenávají se také vlastnosti použitých materiálů, údaje o zařízeních 

ponechaných v likvidovaných dílech, údaje o geologických podmínkách, opěrných hrází, o 

kvalitě a množství injektážního materiálu, o ztrátě zásypového materiálu a jiných 

nehodách, o neobvyklých jevech a ostatních podrobnostech stavebních prací, o výsledcích 

kontrol a přejímek prací s podpisy kontrolujících orgánů, o výsledcích kontrolních zkoušek 

použitých materiálů, o přítocích vod, o souladu vypočteného a skutečného množství 

zásypového materiálu a o tom, zda se sype do suché nebo zvodnělé jámy. U uhelných dolů 

se rovněž zaznamenávají výsledky zjišťování metanu a barometrického tlaku. 

(3) Po ukončení likvidace všech hlavních důlních děl dolu zpracuje a předloží 

organizace obvodnímu báňskému úřadu závěrečnou zprávu spolu s evidenčními listy 

hlavních důlních děl podle příloh č. 1 a 2 a uloží je také dle zvláštního předpisu. 

(4) Závěrečnou zprávu, evidenční listy hlavních důlních děl a důlně měřickou a 

geologickou dokumentaci, uložené na paměťových médiích, předá organizace ve dvou 

vyhotoveních obvodnímu báňskému úřadu nejpozději do jednoho roku po ukončení 

likvidace. 

(5) Dokumentaci podle odstavců 3 a 4 může pořizovat jen organizace uvedená v § 3 

odst. [3]. 

3. Popis projektovaného řešení likvidace jámy 

3.1. Obecná charakteristika likvidace dolu 

Při likvidaci dolu je postup veškerých prací zpravidla od nejhlubšího patra směrem 

k povrchu a je na jednotlivých patrech analogicky: likvidace porubů, dlouhých důlních děl, 

ostatních důlních objektů (skladišť, dílen, ochozů) náraží a čerpacích stanic až k jámě. 
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Postupuje se od nejzazšího bodu dobývacího prostoru směrem k jámě a postupně se izolují 

vypleněná důlní díla hrázemi. 

V praxi je však možné se setkat s případy, kdy se s likvidací jednotlivých pater 

postupuje od shora dolů. K tomuto dochází zvláště tehdy, došlo-li na vyšším patře 

k úplnému vyčerpání zásob užitkového nerostu anebo nemá patro dalšího využití. Pak se 

může přikročit k jeho likvidaci s tím, že je nutno minimalizovat vlivy na ostatní důlní 

provoz, které vždy provázejí likvidační práce. Zejména je nutno zajistit, aby nedošlo 

k narušení jámového komínu, které by mohlo vést až k nutnosti jeho rekonstrukce [2]. 

3.2. Celkové technické řešení likvidace a zajištění T J č. 2 

Celkové technické řešení likvidace jámy (viz. Příloha č. 1) vycházelo zejména 

z požadavků na: 

• Likvidaci jámy nezpevněným zásypovým materiálem bez stavby dalších 

uzavíracích nebo opěrných hrází u jámy. 

• Zajištění dlouhodobé stability základky v podmínkách stálého přítoku důlní 

vody do založeného prostoru jámy. 

• Způsob řešení odvodňování nezpevněného zásypu jámy a patrových ochozů 9. 

patra přes hráz H 9/3 - uzavření celé lokality. 

• Posouzení stability patrových uzavírek s ohledem na jejich zatížení zásypovým 

materiálem. 

• Řešení větrání jámy v průběhu přípravných prací a při zásypu zpevněným 

materiálem. 

• Bezpečné provádění zásypu jámy v podmínkách nevětrané jámy se 

stanovenými bezpečnostními opatřeními. 

• Zajištění dlouhodobé stability ústí jámy. 

• Minimalizace dopadů likvidace TJ č. 2 na životní prostředí. 
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3.2.1. Výstavba uzavírací hráze H9/3 na 9. patře 

V souvislosti s likvidaci jámy TJ č. 2 Barbora bylo nutno v předstihu na spojovacím 

překopu 9. Patra mezi doly Barbora a Darkov vybudovat uzavírací hráz H 9/3, která 

příslušnou důlní oblast provozovaného dobývacího prostoru dolu Darkov výbuchovzdorně 

uzavřela ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 4/1994 Sb. ve znění vyhlášky ČBÚ č.90/2003 Sb. 

Z konstrukčního hlediska se jedná o plavenou betonovou hráz délky 2m s opěrnými 

čely, vyhotovenými ze svislých rovin profilu P28, stavěných s roztečí 1m a vodorovných 

tyčí P28 se stejnou roztečí. Svislé i vodorovné tyče byly kotveny do hnízd, hlubokých cca 

30cm. Prostory mezi tyčemi byly zabedněny. Dřevěné bednění bylo proti průsaku 

betonové směsi B15 (max. denní plavená výška 1m) opatřeno dvěma vrstvami jutoviny 

336G. Hráz byla dále vybavena: 

• odběrovým potrubím DN 50 

• zásahovým potrubím 1x DN 100, odběrovým potrubím 1xDN 100 

• odvodňovacím potrubím 2x DN 150 se sifonem 

• záchranářským lutnovým průlezem HL 800 

V definitivním stavu bylo 9. patro vzhledem k výškovému situování ochozů trvale 

do výškové úrovně -498,7m pod vodou. Po dosažení hladiny vody po tuto úroveň došlo 

k samovolnému odtékání veškerých vod po překopu č. 1907 k uzavírací hrázi H9/3 

(předpokládaná vydatnost cca 1,4 l/s). Před hrázovým objektem byl proto příčně překopu 

č. 1907 vyhotoven zásek, který plnil funkci sběrné a sedimentační jímky. Do tohoto záseku 

byla zaústěna odvodňovací potrubí, která byla na druhé straně hráze vyvedena do čerpací 

jímky. Důlní vody (z Dolu Barbora) byly z této jímky dále čerpány do HČS (hlavní čerpací 

stanice) 9. patra Dolu Darkov. Kapacita HČS 9. patra Dolu Darkov byla pro přečerpání 

důlních vod z Dolu Barbora dostatečná. 

3.2.2. Přípravné práce v jámě 

Přípravné práce v jámě byly zaměřeny především na úpravy a demontáž výstroje 

jámy, úpravy potrubí v jámě, odpojení elektrických zařízení a odstavení těžního zařízení. 
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V rámci přípravných prací byla v TJ č. 2 provedena částečná demontáž svislého 

pažení (prutů) lezního oddělení a to vždy prvního úseku pod každou plošinou odpočívadla. 

Na jednotlivých patrech (včetně 9. patra) TJ č. 2 byla dále provedena demontáž 

zařízení nárazišť, demontáž veškerých celoplošných prvků, jako plechy nástupních plošin a 

krycí střížky. 

Ocelová výstroj jámy včetně dřevěných průvodnic dopravních nádob byla 

ponechána. V místě ohlubňové zátky a uzavíracího ohlubňového povalu byly dřevěné 

průvodnice demontovány v celé délce. V rámci přípravných prací v jámě byla rovněž 

provedena demontáž uzavíracích poklopů jámy. 

V úrovni dna ohlubňové zátky, tj. na úrovni +240,0m byly v jámové výztuži 

zhotoveny technologické otvory 300 x 300mm pro odvedení plynu, případně vystupujícího 

z prostor za jámovou výztuží do prostoru ohlubňové zátky. Po obvodu jámy byly situovány 

4 otvory v rozestavení po cca 90°. 

Jako ochrana čidel pro monitoring ovzduší v jámě sloužilo potrubí vzduchu DN 

500. Pro zásyp jámy zpevněným zásypovým materiálem pro plavení ohlubňové zátky bylo 

využito stávajícího potrubí požární vody DN 150. Stávající potrubí výtlaku DN 300 bylo 

v úrovni +241m rozpojeno a částečně demontováno. Toto potrubí mělo v definitivním 

stavu sloužit jako odvětrávací potrubí ve smyslu §10 Vyhlášky č. 52 Sb. Veškerá ostatní 

potrubí v jámě byla rozpojena a zaslepena. 

Po provedení veškerých úprav a demontáží výstroje jámy, zajištění potrubních tahů, 

elektrického zařízení, přípravných prací na likvidaci podpovrchových kanálů a po výstavbě 

uzavírací hráze H9/3 na 9. patře bylo provedeno vyložení dopravních nádob těžního 

zařízení v dostatečné výšce nad ohlubní jámy. 

3.2.3. Přípravné práce na povrchu 

Návrh dispozičního řešení zařízení staveniště vycházel zejména z požadavků na 

bezpečnost provozu a ze situování provozních objektů a ploch na povrchu v okolí TJ č. 2. 
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3.2.3.1. Skládka výpěrku a přetěžovací linka 

Skládka výpěrku byla navržena na volné ploše v prostoru mezi zlikvidovanou 

výdušnou jámou č. 1, zlikvidovanou jámou HVJ, plochou požární nádrže a oplocením 

areálu západně od budovy TJ. Při předpokládané ploše skládky 8 495 m a výšce násypu 

6m činila celková vypočtená kapacita skládky 39 870 m . Před zahájením návozu výpěrku 

na skládku bylo provedeno zpevnění její plochy výpěrky, které byly následně zhutněny. 

Ze skládky výpěrků byla doprava výpěrků vedena přes hřeblový dopravník a 

pásový dopravník do TJ č. 2. 

Jako hřeblový dopravník byl použit typ TH 601 délky cca 30 m, který byl vybaven 

násypkou. Hřeblový dopravník byl situován v ose navazujícího pásového dopravníku. Po 

celé délce dopravníku byly oboustranně namontovány boční plechy, pohon dopravníku byl 

namontován na podstavci, umožňující přesyp výpěrků na pásový dopravník. Hřeblový 

dopravník byl kotven přes profily U140 a svorníky SvL 1000, vrtané do země. 

Vzhledem k požadavku kontroly zrnitosti zásypového materiálu byly do tratě 

v místě násypky vloženy kontrolní frakční rošty. Jednalo se o svařené konstrukce z tyčí o 

průměru 28mm, přizpůsobené tvaru konstrukce dopravníku a násypky. 

Konstrukce pásového dopravníku TP 630/1000 délky cca 40m, situovaného do osy 

jámy ve směru stěny budovy oběhu vozů, byla včetně vratné stanice po celé délce 

posazena na hraně z nehořlavého materiálu a oboustranně směrově zpevněna lany o 

průměru 12mm. V místě přesypu z hřeblového na pásový dopravník byla do tratě vložena 

přesypná stolice. Rychlost pásového dopravníku byla min. 1,6 m/s. Tato rychlost umožnila 

s rezervou přetěžit potřebné množství výpěrku z meziskládky do jámy. Kotvení pohonu a 

vratné stanice pásového dopravníku bylo provedeno stejně jako u hřeblového dopravníku. 

Přetěžovací linka byla ovládaná automaticky pomocí zařízené MJM 20, která 

umožnila automatické zastavení linky při překročení povolené koncentrace CH4 v jámě 

nebo na zásah obsluhy. Linka byla v místě přesypu dopravníku osvětlena, v určených 

místech byly přes dopravníky zřízeny přechodové můstky. V místě vsypu, bylo 

nainstalováno zařízení na zkrápění výpěrků vodou. 
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3.2.3.2. Kontrola a měření ovzduší 

Byl navržen systém měření ovzduší s ohledem na zvolený způsob jejího 

zasypávání, který vychází z jednotlivých ustanovení Vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 ve znění 

Vyhlášky ČBÚ č. 32/2000 Sb. (viz. Příloha č. 2). 

Barometrický tlak byl průběžně sledován na dispečinku dolu. Stav barometrického 

tlaku byl na jednotlivé dispečinky dolů oznamován v pravidelných hlášení RBZS (revírní 

báňské záchranné stanice) Ostrava - Radvanice a u případných výraznějších poklesů 

barometrického tlaku i mimo tato pravidelná hlášení. 

Pro indikaci plynů (CH 4) byl instalován odběrový snímač MTA 4010, v ose jámy 

pod úrovní ohlubně jámy (pod úrovní kanálů), pro sledování koncentrace metanu. 

Monitoring koncentrace metanu byl též prováděn v prostoru šachetní budovy u ústí jámy. 

V 50 m hloubky jámy byla instalována odběrová sonda a pomocí hadičky nasáváno 

ovzduší do analyzátoru CH4. 

Mobilní monitorování koncentrace CH4 nad hladinou zásypu a měření výšky 

zásypu bylo prováděno pomocí vratu H900 a snímačem na ocelovém laně o průměru 

14mm. Přenos dat byl zajištěn bezdrátovou vysokofrekvenční signalizací. 

Jednotlivé měřící linky ovzduší byly přes zařízení PNS spolu s informací od 

snímače chodu ventilátoru (CTD5) a mobilního měření zataženy stávajícími linkami do 

systému dálkového přenosu a napájení MTA 11.00. Ten byl situovaný ve stávající 

telefonní ústředně. Odtud pomocí radiové sítě RACOM byly informace předány na 

DIAMO, s. p. (Jeremenko). 

V případě nutnosti inertizace ovzduší jámy pomocí CO 2 byly v místech měření CH 4 

monitorovány taky koncentrace CO 2 a O 2. Při rozhodnutí o nutnosti inertizace jámy bylo 

měření a vyhodnocování koncentrace zajišťováno pomocí důlní plynové laboratoře (DPL), 

pronajaté včetně obsluhy od HBZS Ostrava - Radvanice. V jámě byla mimo bezpečnostní 

prostor nainstalována mobilní tlaková stanice kapalného CO2 s atmosférickým 

odpařovačem. Doprava plynu do jámy byla zajištěna pomocí pryžové hadice, která byla 

napojena na inertizační potrubí DN 50 (stávající potrubí N2), vedené z prostoru zaústění 

potrubního kanálu do podohlubňového sklípku na úrovni +260,36m nad úroveň +267,4m. 

Zařízení muselo být nainstalováno již před zahájením zásypu jámy zpevněným materiálem. 
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V prostoru jámové budovy a na hranici bezpečnostního prostoru byla instalována 

optická a akustická signalizace. Tato signalizace upozorňovala na překročení 1% 

koncentrace CH 4 . Při překročení stanovené meze koncentrace CH 4 a při přerušení 

separátního větrání ohlubňové zátky bylo zařízení v bezpečnostním prostoru vypnuto. Při 

překročení této meze by se postupovalo podle Vyhlášky ČBÚ č.52/1997 Sb. ve znění 

Vyhlášky ČBÚ č. 32/2000 Sb. 

3.2.3.3. Ostatní přípravné práce na povrchu 

Měření hloubky zásypu a měření koncentrace plynů v nezaloženém úseku jámy byl 

prováděn pomocí hydraulického vratu H900, umístěného mimo vymezený bezpečnostní 

prostor. Vrat byl usazen a ukotven dle kotvícího plánu k šachetní budově. Nosné lano vratu 

bylo do jámy vedeno přes lanovnici, která byla umístěna tak, aby nedocházelo k otěru lana 

o jámovou výztuž a ponechanou výstroj. Na nosném laně byl zavěšen snímač CH 4 (který 

mohl být zaměněn za snímač O 2 při případném použití inertizace) a vysílač přenosu dat. 

Nad ohlubní byl umístěn přijímač přenosu dat. 

Pro větrání jámy při stavbě ohlubňové zátky byl mimo bezpečnostní prostor 

v budově severní strojovny umístěn ventilátor VPAK 630, napojený na lutnový tah 

z kovových a flexibilních luten o průměru 630mm. Lutnový tah byl od ventilátoru k jámě 

veden přes technologický otvor ve zdivu. Jáma byla odvětrávaná dle § 14 a odst. 4 a § 15 

odst. 2 Vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění - cirkulací ovzduší při kontinuálním 
1 2 

zásypu, dosahující intenzity ukládání zásypového materiálu v hodnotě min. 2 kg.s- na 1m 

průřezu jámy tak, aby jednotlivé přestávky zásypu nepřesáhly 180 min. 

Pro zásyp jámy zpevněným materiálem (směs CPS-5, beton B20 - ohlubňová 

zátka) byla na chodbě mezi budovou strojovny sever a budovou skladu lan instalována 

násypka zásypové směsi a na ní navazující úsek plavícího potrubí. Zásypový materiál byl 

v domíchávačích dopravován k násypce [1]. 

3.2.4. Technologie zásypu 

Zásypový materiál musí splňovat požadavky na kvalitu v souladu s § 6 odst. 1 

Vyhlášky ČBŮ č. 52/1997 Sb. ve znění Vyhlášky č. 32/2000 Sb. Zásypový materiál musí 
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být nehořlavý, nerozpustný a nebobtnavý, nesmí ohrožovat životní prostředí škodlivými 

výpary nebo výluhy s toxickými látkami [3]. 

Předpokládané teoretické objemy zásypových hmot, potřebné k zásypu jámy 

v úseku ode dna jámy po úroveň -465m výpěrky 80 + 250mm činily 3 523m (což 

představovalo při průměrné hmotnosti 2,0 t/m 3 množství 7046 t). 

Před zahájením a v průběhu zásypových prací byl prováděn odběr průkazních a 

kontrolních vzorků základkových zpevněných směsí. Na základě provedených zkoušek 

odebraných vzorků byly vydány atesty státní zkušebny o kvalitě zpracovávaných 

zásypových materiálů. Výsledek zkoušek odpovídal projektu. 

Odběry vzorků zpevněných zásypových směsí byly zajišťovány nezávislou 

organizací. Vyhodnocení průkazních a kontrolních zkoušek bylo prováděno v laboratoři 

schválené ČBÚ. Před zahájením zásypových prací byla projektována pevnost hydraulicky 

zpevněné směsi ověřené na zkušebních tělesech z odebraných průkazních vzorků. Ze 

zásypové směsi CPS-5 a B20 se vyrobilo 9 zkušebních krychlí, u nichž se provedly 

zkoušky po 3., 7. a 28. dnech tuhnutí, vždy na třech zkušebních krychlích. 

Dále byla v souladu s Vyhláškou ČBU č. 52/1997 Sb. prováděna kontrola kvality 
3 

zpevněného zásypového materiálu před zahájením sypání a z každých alespoň 200m3 

zásypu na třech kontrolních vzorcích. 

Pro zásyp úseku jámy -465m až +240m výpěrky 0 + 80mm, což činilo 33 892m 

(67 784 tun). 

Pro zásyp jámy zpevněným zásypovým materiálem bylo zapotřebí přibližně 

1 142m3 směsi CPS-5 a 352m3 betonu B20. 

Před zahájením zásypu jámy nezpevněným materiálem musela být zajištěna 

dodávka výpěrků v potřebném množství. Výpěrky byly v předstihu navezeny na 

plánovanou skládku výpěrků. 

3.2.4.1. Doprava výpěrků a zásyp materiálu 

Doprava výpěrků do prostoru jámy byla navržena pomocí přetěžovací linky. 

Doprava výpěrků ze skládky na přetěžovací linku byla zajištěna kolovými nakládači 

s objemem lžíce 4^5m . Na přetěžovací lince byly výpěrky do jámy sypány přes kontrolní 
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rošty o okatosti 250 x 250mm, resp. 80 x 80mm, za účelem kontroly požadované frakční 

velikosti. 

Zásypové práce probíhaly nepřetržitě v trojsměnném provozu s min. intenzitou 2 

kg.s-1 na 1 m 2 průřezu jámy. Projekt předpokládal, že s požadovanou plnou kapacitou bude 

zásyp v průběhu 24 hodin probíhat po dobu 13 hodin. Denní kapacita zásypu byla 

z hlediska požadavku na větrání dostatečná, protože zbývající dobu 11 hodin šlo rozložit 

do časových přestávek. Při překročení časové přestávky muselo být provedeno měření 

koncentrace metanu v nezaloženém úseku jámy. 

Jelikož světlý průměr jámy činí 7,5m, průřez jámy je 44,18m2. Hodinová kapacita 

zásypu musela dosahovat hodnoty minimálně 318 tun. Při hodinové kapacitě zásypu byla 

jáma v délce 740,1m včetně proniků o celkovém objemu 37 415m3 (což je 74 830 tun) 

zasypána za cca 236 hodin čistého času. Za předpokladu příznivých plynových poměrů 

v jámě v průběhu zásypu, kdy koncentrace metanu nepřesáhne povolenou hodnotu 1%, 

bude jáma založena nezpevněným materiálem za cca 19 dní. 

V průběhu sypání se nepředpokládá hromadění důlních vod nad hladinou zásypu. 

Vzhledem k charakteru zásypového materiálu lze očekávat, že veškeré vody (především 

technologická voda použitá ke zkrápění) by volně prosakovaly přes korodované stávající 

potrubní tahy zprvu do jámové tůně a posléze volně vytékaly na náraží ochozu 9. patra. 

Odtud spojovacím překopem budou vody odtékat za uzavírací hrází H 9/3 přes instalované 

sifony do důlního pole Dolu Darkov a čerpány na povrch. 

3.2.4.2. Měření hloubky a stability zásypu 

Měření dosažené hladiny zásypu při likvidaci jámy bylo prováděno min. 1x denně, 

kdy bylo provedeno porovnání množství skutečného zásypu s vypočteným množstvím 

zásypového materiálu (viz. Příloha č. 3). Pokud rozdíl byl větší než 20%, zakládání by se 

přerušilo. Zasypávání by se také přerušilo, došlo-li by k poklesu hladiny zásypu o více než 

20% výšky od posledního měření při předchozím ukončení zásypových prací. Výše 

uvedené skutečnosti jsou mimořádné události, které podléhají ohlašovací povinnosti. 

Výpočet stability sloupce zásypového materiálu včetně změny fragmentační 

skladby zásypového materiálu po pádu jámou je uveden ve znaleckém posudku. Z výpočtu 

stlačitelnosti sloupce zásypu vyplývá, že celkové sedání zásypu lze očekávat ve velikosti 
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cca 2,8m (pro modul přetvárnosti zásypu E=10 MPa), resp. 1,4m (pro modul přetvárnosti 

zásypu E=20 Mpa). Skutečná velikost sedání se bude pohybovat v těchto hranicích. 

Tuto velikost sedání zásypu lze očekávat po cca 1^2 letech od realizace zásypu 

jámy za předpokladu, že jáma bude zaplněna bez vzniklých dutin a nedosypaných míst. Na 

zvětšení sednutí se může podílet i nedokonalé zaplnění nárazišť v jámě a případný posun 

zásypu vlivem porušování uzavíracích stěn. 

S ohledem na skutečnost, že jáma byla odvodněná lze očekávat, že vlivy proudění 

v jámě budou minimální a zásyp svou vnitřní pevností dostatečně spolehlivě přenese 

působící hydrodynamické síly. 

3.2.5. Ohlubňová zátka 

Pro zajištění dlouhodobé stability ústí jámy byla na výškové úrovni +240,0m 

založena hydraulicky zpevněná ohlubňová zátka. Návrh řešení ohlubňové zátky vycházel 

z posouzení geologických poměrů, technického stavu jámy a stavebního provedení jámy 

pod ohlubní. 

Z těchto důvodů je uzavírací ohlubňová zátka navržena v celkové délce 22,67m 

s vrstvami ve vzestupném směru: 

• vrstva štěrku (úroveň +240,00m až +242,00m) - t l . 2,0m - 89m3, 

• vrstva betonu B20 (úroveň +242,00m až +244,00m) - t l . 2,0m - 89m3, 

• vrstva CPS-5 (ZZM S2) 5 MPa (úroveň +244,00m až +260,36m) - t l . 

16,36m - 1142m3 včetně prohlubňových sklípků, 

• vrstva betonu B20 (úroveň +260,36m až +262,677m, tj. ohlubeň jámy) - t l . 

2,417m - 263m3. 

Při této délce a konstrukci ohlubňové zátky byla zajištěna stabilita ústí jámy i 

vzhledem k existenci vrstev tekutých písků v hloubce cca 15m. Stabilita navržené 

ohlubňové zátky, která byla zatížena vlastní tíhou a sacími silami, byla zajištěna i pro 

případ mimořádných zatížení. 

Ohlubňová zátka byla provedena po dokončení zásypu jámy na úrovni +240,00m. 

Stavba ohlubňové zátky probíhala za provozu foukacího separátního větrání. V úseku od 
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ohlubně jámy po úroveň cca +257,8770 byla provedena demontáž všech nepotřebných 

potrubních tahů s výjimkou potrubí DN 300 stávajícího výtlačného potrubí, které bylo 

redukováno na DN 150 a vyvedeno nad ohlubňovou zátku, které bude sloužit jako 

odvětrávací potrubí. Potrubí, zanechaná v jámě, byla zaslepena dle §14, odst. 5 Vyhlášky 

ČBÚ č. 52/1997 Sb. 

Pro možnost kontroly a dosypání hladiny nezpevněného zásypu po dokončení 

likvidace jámy a odvádění škodlivých plynů z uzavírací zátky, bylo v její celé délce 

osazeno dosýpací potrubí o průměru 600mm. Dosýpací potrubí bylo osazeno do vrstvy 

štěrku na dně ohlubňové zátky a bylo ukotveno k jámové výstroji. Odvětrávací potrubí 

(stávající DN 300 - výtlačné) bylo z potrubního kanálu odpojeno, redukováno na DN 150 

a vyvedeno nad úroveň +262,677m. Na úrovni +240,0m bylo rozpojeno a částečně 

demontováno. Spodní úsek byl zaslepen. 

Pod úrovní ohlubně (cca 0,5m) bylo dosýpací potrubí napojeno na dosýpací skříň. 

Odvětrávací potrubí bylo nad uzavíracím ohlubňovým povalem napojeno na odvětrávací 

trubku. 

Případný výskyt plynů, migrujících mezi jámovou výztuží a horninou, byl do 

prostoru jámy s vyvedenou odvětrávací trubkou a dosýpací skříní odváděn čtyřmi 

vylomenými otvory cca 0,3 x 0,3m v jámovém zdivu. 

Stavba ohlubňové zátky probíhala v následujících etapách: 

• 1. etapa - násyp vrstvy štěrku (po osazení dosýpacího potrubí) v úseku od 

+240,00m do +242,00m, 

• 2. etapa - betonáž stabilizační a separační vrstvy betonem B20 tl . 2,0m 

v úseku od +242,00m po +244,00m, 

• 3. etapa - po technologické přestávce (TP) v délce 72 hod., kdy dojde 

k zatuhnutí vrstvy betonu, bude proveden zásyp ohlubňové zátky v úseku od 

+244,00 po +260,36m (po počvu poduhlobňového sklípku) zpevněným 

zásypovým materiálem CPS-5. 

• 4. etapa - po TP v délce 72 hod., kdy dojde k zatuhnutí vrstvy zásypové 

směsi CPS-5, bude betonem B20 proveden zásyp ohlobňové zátky po 

úroveň +262,677m. 
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3.2.6. Likvidace podpovrchových kanálů 

Podpovrchové kanály, nacházející se v prostoru TJ č. 2, zaúsťovaly do jámy 

nepřímo přes podohlubňový sklípek na úrovni +257,877m. Jedná se o kabelový a potrubní 

kanál směřující do jámy ze západu, dále o kanál únikové cesty ústící z východní strany. 

Tyto kanály byly v rámci likvidace jámy vyplněné plaveným popílkem obdobným 

způsobem, jakým byly plaveny podpovrchové kanály u HVJ. Přísun zásypových hmot se 

prováděl domíchávači, vybavenými čerpadly ,,SCHWING". Prostory podohlubňového 

sklípku byly vyplněny směsí CPS-5 v rámci plavení ohlubňové zátky. 

Další podohlubňový sklípek se nacházel ve výškové úrovni +260,36m. Na této 

úrovni byly vetknuty hlavní nosníky těžní věže. Sklípek měl půdorysný tvar obdélníku o 

rozměrech 10x10,8m a jeho výška činila 2,317m. Tento prostor byl zlikvidován v rámci 

stavby ohlubňové zátky vyplněním betonem B20. 

Kabelový kanál byl před zaústěním do podohlubňového sklípku na +257,877m 

uzavřen stávající zděnou přepážkou Z1, obdobně tak potrubní kanál přepážkou Z2. Oba 

uvedené kanály byly do sklípku vyvedeny na úrovni 1,4m ode dna sklípku. 

Likvidace těchto kanálů probíhala ve dvou fázích. V první fázi došlo k vyplnění 

směsí CPS-5 podohlubňového sklípku na úrovni +257,877m a části kanálu po zděné 

přepážky Z1 a Z2. Ve druhé fázi došlo k vyplnění zbývajících prostor kanálu plaveným 

popílkem. Potrubní kanál byl doplaven přes vstupní šachtici, vedenou ze suterénu budovy 

za spojovací chodbou pod strojovnou. Za účelem vyplnění prostoru nad úrovní ukončení 

plavení ohlubňové zátky byly v přepážce Z2 probourány prolívající otvory. 

Kabelový kanál byl doplaven přes vstupní šachtici, vedenou ze suterénu budovy za 

dělící stěnou oběhu vozů, resp. přes rozpojený prostup potrubí stlačeného vzduchu DN 

500. Navazující kabelové kanály vedené kolmo SJ směrem byly uzavřeny zděnými 

přepážkami, označenými S1 a S2. 

Celkový objem výplně potrubního a kabelového kanálu plaveným popílkem byl cca 

157m3. 

18 



3.2.7. Ohlubňový poval 

Po ukončení zásypu TJ č. 2 a realizace ohlubňové zátky po úroveň +262,677m, 

bylo započato s výstavbou ohlubňového povalu. 

Poval byl navržen jako čtvercový železobetonový monolit z betonu B20 o 

rozměrech 13,5x13,5m, přičemž obě jeho osy x, y se kryjí s osami vtažné jámy. Jako 

betonářská výztužná ocel se navrhla ocel třídy 10 425. Podloží povalové desky tvoří 

základový monolitický beton jámové budovy. 

V povalové desce byla osazena kontrolní a dosýpací skřiň v otvoru půdorysně 

620x620mm (hrubý profil). Armatura byla kolem otvoru zesílena jejím zahuštěním na 

dvojnásobek (vzdálenost tyčí 75mm místo 150mm) a to oboustranně. Pro zajištění 

odvětrání jámy byl v povalové desce ponechán otvor o světlosti 150mm. 

Vzhledem k charakteru zásypu bylo nutno uvažovat s možností uplatnění sacích a 

rázových sil ve velikosti 80 kN/m 2. Tyto případné síly je betonová deska schopná bezpečně 

přenést z betonu B20, která vznikne vyplněním prostor podohlubňového sklípku na úrovni 

+260,36m během realizace ohlubňové zátky. 

Pro lepší provázanost původních betonových základů s povalovou deskou byly po 

obvodu povalové desky s roztečí cca 750mm osazeny spojovací trny z oceli V22, celkové 

délky 900mm. Tyto trny byly osazeny před betonáží vrstvy podkladového betonu. 

V úrovni základové spáry se provedla ruční dočištění pro vytvoření vrstvy podkladního 

betonu B15 o síle 0,1m. 

Jako odvětrávací potrubí bylo použito ocelového potrubí DN 150, vyvedeného až 

do výšky cca 2,5m nad rovinu povalové desky. Odvětrávací potrubí navazovalo na 

stávající potrubní tah výtlaku DN 300, který byl za tímto účelem v jámě v prostoru 

prohlubňových sklípků rozpojen a redukován na DN 150. Pod ohlubňovým povalem bylo 

potrubí vedeno až na úroveň +240,0m, tj. do vrstvy štěrku pod ohlubňovou zátkou. Potrubí 

bylo opařeno protikorozním nátěrem a střížkou. 

Plyny, migrující mezi horninovým masivem a jámovým zdivem, musely být 

odváděny tímto potrubím, které umožňovalo odběr vzorků a napojení na odsávací systém 

nebo zařízení. 
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Dosýpací skříň byla navrhována čtvercového průřezu o rozměru 600x600mm a 

délky 1500mm. Skříň byla uzavřena odnímatelným poklopem. Ve skříni byl umístěn 

kontrolní rošt s rozměry rošt 50x50mm. Pod dosýpací skříní byl namontován přechodový 

mezikus ze čtvercového průřezu na kruhový průřez o průměru 600mm, na který bylo 

namontováno dosýpací potrubí o průměru 600mm. Dosýpací potrubí bylo rovněž 

vyvedeno do štěrkové vrstvy pod betonovou části ohlubňové zátky. Nad úrovní 

ohlubňového povalu budou dosýpací skříň a odvětrávací trubka navzájem propojeny 

potrubím DN 150 se šoupátkem. Vyvýšení skříně nad rovinou povrchu povalu je 500mm. 

Skříň byla opatřena protikorozním nátěrem [1]. 

4. Průběh likvidace jámy 

Z časového hlediska lze veškeré práce, související s likvidací jámy, rozdělit do 

časových etap: 

1. etapa - přípravné práce v dole, které zahrnují stavbu uzavírající hráze H9/3 

na 9. patře. 

2. etapa - přípravné práce v jámě, které zahrnují úpravu a demontáž výstroje 

jámy, úpravu potrubí v jámě a demontáž zařízení nárazišť na jednotlivých 

patrech. 

3. etapa - přípravné práce na povrchu, které zahrnují zřízení skládky výpěrků, 

instalaci přetěžovací linky výpěrků, instalaci větrání, zařízení pro 

monitoring a inertizaci ovzduší v jámě, zařízení akustické a světelné 

signalizace a návoz výpěrků na skládků. 

4. etapa - zásyp jámy nezpevněným zásypovým materiálem. 

5. etapa - stavba ohlubňové zátky a uzavíracího ohlubňového povalu, 

likvidace podpovrchových kanálů a demontáž zařízení staveniště na 

povrchu. 

Zpracovaný časový plán likvidace - projekt, který je uveden v Příloze č. 1, 

předpokládá, že práce související s likvidací TJ č. 2, budou převážně dodavatelsky 

zajišťovány. Skutečnost byla odlišná a mimo dodávku materiálu potřebného pro zásyp a 

zátku byly práce prováděny zaměstnanci ODRA o.z. DIAMO s.p. 
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Provádění zásypových prací v jámě probíhaly v trojsměnném provozu. Po ukončení 

zásypu jámy nezpevněným materiálem následovala plynule stavba ohlubňové zátky. 

Zároveň probíhala postupná demontáž zařízení staveniště na povrchu. Stavba uzavíracího 

ohlubňového povalu následovala po snesení jámové budovy včetně likvidace suterénních 

prostor oběhu vozů. 

Tabulka č. 1 - časový plán likvidace TJ č. 2 Dolu Barbora, který se věnuje Stavbě hrázy 

H9/3, zásypu jámy, stavby ohlubňové zátky a ohlubňového povalu. 
Č
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5. Porovnání projektovaných a skutečných nákladů na 

likvidaci jámy 

Projektované a skutečné náklady jsou vyčleněny u činnosti souvisejících s likvidací 

jámy a to u stavby hrázi H9/3 na 9. patře, zásyp jámy, stavba ohlubňové zátky a 

ohlubňového povalu. Tyto operace jsou spolu s přípravnými prácemi v jámě a ostatními 

operacemi likvidace zahrnuty v závěrečné porovnávací tabulce. 

Do nákladů na likvidaci TJ č. 2 nejsou zahrnuty náklady na dodávku pohonů a tratí 

pásových a hřeblových dopravníků. Do rozpočtů nejsou zahrnuty náklady na dodávku a 

pronájem mechanizmu, které vlastní ODRA o.z. DIAMO s.p., jde například o pásový a 

hřeblový dopravník nebo ventilátor, a náklady na elektrickou energii při zásypu jámy. 

Při stanovování nákladů se vycházelo z předpokladů, že veškeré práce související 

s likvidací jámy budou zajišťovány investorem, a že se nebude počítat s výnosy likvidace. 

U projektovaných nákladů byly směny oceněny ve výši 4 000Kč za důlní směnu a 

3 500Kč za povrchovou směnu. V částkách jsou započteny mimo mzdy i sociálně 

zdravotní pojištění, pojištění organizace za škodu, podíl sociálních nákladů a zisk 

dodavatelské firmy. U skutečných nákladů se mzdy lišily podle prováděných prací. 

Tabulka č. 1 - projektované náklady u stavby uzavírací hráze H 9/3 na 9. patře: 

Náklady za 1m Náklady celkem 
Materiál Délka [m] 

Náklady za 1m Náklady celkem 
Materiál Délka [m] 

[Kč] [Kč] 

Výztuž důlní, tyč rovná 

P28 
61,4 448 27 507 

Potrubí DN 100 9 286,4 2 578 

Potrubí DN 150 10 380 3 800 

Juta (šířka 1,6m) 60 36 2 160 
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Materiál 

Šroubová spojka 

Lutnový průlez HL 800¬

750/1 

Poklop klenutý 

výbuchovzdorný KP 800/1¬

1 

Kotevní svorník SvL 2000 

(tyč, matice, 2x ampule, 

LOKSET, podložka, vývrt) 

Materiál 

Fošny (tloušťka 50mm) 

Beton B15 

Směny 

Stavební práce 

Celkem [Kč] 

Počet kusů 

26 

20 

Množství 

1,3 

22 

Počet směn 

55 

Náklady za 1 kus 

[Kč] 

58,1 

4 200 

2 850 

860 

Náklady za 1m3 

[Kč] 

7 700 

1 845 

Náklady 1 směny 

4 000 

Náklady celkem 

[Kč] 

1 511 

8 400 

5 700 

17 200 

Náklady celkem 

[Kč] 

10 010 

40 590 

Náklady celkem 

[Kč] 

220 000 

339 455 

2 

2 

Materiály pro stavbu hráze jsou rozděleny podle druhu jednotek. 
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Tabulka č. 2 - skutečné náklady u stavby uzavírací hráze H 9/3 na 9. patře: 

Název operace Cena [Kč] 

Služby spojené s je stavbou H 9/3 120 000 

i 

Směny Počet směn 
Náklady 1 směny Náklady celkem 

Směny Počet směn 
[Kč] [Kč] 

Stavební práce 116 1 680 196 880 

Celkem [Kč] 316 880 

Ve skutečných nákladech jsou veškeré operace spojené se stavbou hráze započteny 

do služeb spojené se stavbou, včetně dopravních služeb provedených DOLEM DARKOV 

s ohledem na skutečnost, že materiál bylo nutno dopravovat přes důlní pole tohoto dolu. 

Tabulka č. 3 - projektované náklady u zásypu jámy nezpevněným zásypovým 

materiálem: 

Zásypové hmoty a Náklady celkem Zásypové hmoty a 
Množství [t] Náklady za 1t [Kč] 

Náklady celkem 

operace 
Množství [t] Náklady za 1t [Kč] 

[Kč] 

Výpěrky 80-250mm 7 046 

Návoz výpěrků na 

skládku 
91,2 642 595 

Manipulace na 

skládce 
14,2 100 053 

Výpěrky 0--80mm 67 784 

Návoz výpěrků na 

skládku 
77,0 5 219 368 

Manipulace na 

skládce 
14,2 962 533 
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Pronájem 

mechanizmů 

Doba pronájmu 

mechanizmů [den] 
Náklady za den [Kč] 

Náklady celkem 

[Kč] 

2 Lžícové 

nakládače* (1400 

Kč/hod-13h/den) 

Směny 

Obslužné práce u aut 

Obslužné práce u 

nakladačů a 

údržbářské práce 

19 

Počet směn 

136 

190 

36 400 

Náklady na směnu 

[Kč] 

3 500 

3 500 

691 600 

Náklady celkem 

[Kč] 

476 000 

665 000 

Celkem [Kč] 8 757 149 

Jeden lžícový nakládač byl pronajat za 1 400Kč/hod. Byly pronajaty dva nakládače 

po 19 dní, kde jeden den měl 13 pracovních hodin. 

Předpokládané náklady na dodávku zpevněného zásypového materiálu CPS 5 pro 

realizaci ohlubňové zátky byly odvozeny z cenových kalkulací předpokládaných 

dodavatelů (EKO - KARBO, resp. BOHAS spol. s.r.o.). 

V kalkulovaných nákladech na nezpevněný materiál určený k zásypu je započtený 

dodavatelský nákup a návoz na skládku na Dole Barbora, kde pořizovací ceny jednotlivých 

frakcí výpěrků byly korigovány podle posledních likvidací (např. Důl Dukla), a náklady na 

manipulaci na skládce. 

Tabulka č. 4 - skutečné náklady u zásypu jámy nezpevněným zásypovým materiálem: 

Název operace Cena [Kč] 

Návoz výpěrků na skládku 1 748 928 

Uložení výpěrků 1 551 360 
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Název operace Cena [Kč] 

Zásyp jámy 1 488 832 

Celkem [Kč] 4 789 120 

Tabulka č. 5 - projektované náklady u stavby ohlubňové zátky: 

Náklady za 1m3 Náklady celkem 
Zásypový materiál Množství [m ] 

Náklady za 1m3 Náklady celkem 
Zásypový materiál Množství [m ] 

[Kč] [Kč] 

Štěrk 89 494 43 966 

Beton B20 352 2 300 809 600 

Zásypová směs CPS 

5 
725 835 605 375 

Podohlubňové 

sklípky (směs CPS 5) 
417 835 348 195 

Materiál Hmotnost [kg] 
Náklady za 1kg Náklady celkem 

Materiál Hmotnost [kg] 
[Kč] [Kč] 

Násypka plavící 

směsi 
500 50 25 000 

Materiál Délka [m] Náklady za 1m [Kč] 
Náklady celkem 

Materiál Délka [m] Náklady za 1m [Kč] 
[Kč] 

Plavící potrubí 15 730 10 950 

Těsnící materiál 460 
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Náklady 1 směny Náklady celkem 
Směny Počet směn 

Náklady 1 směny Náklady celkem 
Směny Počet směn 

[Kč] [Kč] 

Stavební práce 50 4 000 200 000 

Celkem [Kč] 2 043 546 

Tabulka č. 6 - skutečné náklady u stavby ohlubňové zátky: 

Náklady za 1 Náklady 
Materiál 3 

Množství [m ] 
Náklady za 1 Náklady 

Materiál 3 
Množství [m ] m 3[Kč] celkem[Kč] 

Beton B20 pro 

stabilizační a 

separační vrstvu 

90 1 410 126 900 

Beton B20 pro betonáž 

ohlubňové zátky 
239,5 1 410 337 695 

CPS 5 Mpa 962 786 638 

Štěrk 90 61 020 

Celkem [Kč] 1 312 253 

Tabulka č. 7 - projektované náklady u stavby uzavíracího ohlubňového povalu: 

Náklady za 1m3 Náklady celkem 
Zásypový materiál 3 

Množství [m ] 
Náklady za 1m3 Náklady celkem 

Zásypový materiál 3 

Množství [m ] [Kč] [Kč] 

Beton B15 19 1 845 35 055 

Beton B20 110 2 300 253 000 
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Náklady za 1kg Náklady celkem 
Materiál Hmotnost [kg] 

Náklady za 1kg Náklady celkem 
Materiál Hmotnost [kg] 

[Kč] [Kč] 

Hutní materiál 12 775 50 638 750 

Náklady celkem 

[Kč] 
Materiál Délka [m] Náklady za 1m [Kč] 

Náklady celkem 

[Kč] 

Nátěrové hmoty 3 500 

Náklady 1 směny Náklady celkem 
Směny Počet směn 

Náklady 1 směny Náklady celkem 
Směny Počet směn 

[Kč] [Kč] 

Stavební práce 140 3 500 490 000 

Celkem [Kč] 1 420 305 

Tabulka č. 8 - skutečné náklady u stavby uzavíracího ohlubňového povalu: 

Náklady 

celkem[Kč] 
Materiál 3 

Množství [m3] Náklady za 1 m 3[Kč] 
Náklady 

celkem[Kč] 
_ 

Beton B20 pro 

betonáž ohlubňového 

povalu 

133 1 410 187 530 

Náklady 1 směny Náklady celkem 
Směny Počet směn 

Náklady 1 směny Náklady celkem 
Směny Počet směn 

[Kč] [Kč] 

Stavební práce 74 3 500 257 351 

Služby a opravy 18 000 

Celkem [Kč] 462 881 
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Tabulka č. 9 - porovnávaní projektovaných a skutečných nákladů: 

Druh činnosti 

Stavba hráze H 9/3 

Návoz výp. na skládku 

a zásyp jámy zás. 

materiálem 

Stavba ohlubňové 

zátky 

Celkové Celkové Rozdíl mezi 

projektované skutečné projektovanými a 

náklady [Kč] náklady [Kč] skutečnými náklady 

339 455 316 880 -22 575 

8 757 149 4 789 120 -3 968 029 

2 043 546 1 312 253 -731 293 

Stavba uzavíracího 

ohlubňového povalu 

1 420 305 462 881 -957 424 

Přípravné práce v jámě 7 925 833 

a ostatní operace 

likvidace 

Celkem 20 486 288 

5 660 575 

12 541 709 

-2 265 258 

-7 944 579 

Ve zbytku z projektovaných nákladů je patrné, že žádné skutečné náklady 

likvidačních operací nepřesáhly projektované náklady. Po odečtení skutečných celkových 

nákladů od celkových projektovaných nákladů zbylo 7 944 579 Kč, což je 38,78% 

z celkových projektovaných nákladů. Rozdíl mezi projektovanými a skutečnými náklady je 

dán úsporou tvořenou prací vlastních zaměstnanců a využitím stávající široké strojní 

základny ODRA o.z. DIAMO s.p., nebylo nutno pronajímat zařízení dodavatelsky. 
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6. Závěr: 

Pro Českou republiku je zajištění a likvidace dolů velmi aktuální a to už od 90. let 

minulého století z programu restrukturalizace uhelného průmyslu, kdy docházelo 

k zastavení těžby v Rosických uhelných dolech, Východočeských a Západočeských 

uhelných dolech a k omezení těžby černého uhlí v Ostravsko-karvinském revíru s úplným 

útlumem ostravské části. Prvním dokumentem, který schválil útlumový program, bylo 

usnesení vlády ze dne 22.11.1990 č. 827 o strukturálních změnách a útlumovém programu 

v uhelném hornictví pro léta 1990 - 1992. Druhý dokument upřesňoval zejména způsob 

útlumových programů jednotlivých těžebních lokalit, byl vydán ve dne 22.7.1991. Třetí 

dokument k této problematice je usnesení vlády ČR ze dne 9.12.1992 č. 691 k programu 

restrukturalizace uhelného průmyslu. Současný stav u perspektivy konkrétního dolu je 

posuzován z hlediska ekonomických výsledků, produkce, ekologických zátěží 

vyplývajících z činnosti dolu, bezpečnosti dobývací činnosti a jiných faktorů. U dolů, které 

nevyhovují těmto kritériím, dochází k ukončení těžební činnosti a k následnému zajištění a 

likvidaci uhelného dolu. Tento případ se stal i u Dolu Barbora. 

Bakalářská práce popisuje řešení likvidace Těžní jámy č. 2 podle technické zprávy 

Plánu zajištění a likvidace těžní jámy č. 2 dolu Barbora zpracovaný Báňskými projekty. 

V následujících částech se práce věnuje návrhu průběhu likvidace u některých operací a to 

v příloze č. 1. Dále práce poukazuje na to, že problematika zajištění a likvidace dolů je 

v současnosti finančně náročná, což dokazují jednotlivé tabulky při porovnávání 

projektovaných a skutečných nákladů. Můžeme si všimnout, že největší náklady jsou 

poskytnuty na návoz výpěrků na skládku a jejich manipulaci. 
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