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Anotace 

Úkolem práce je zpracování přehledu o počtu zlikvidovaných hlavních důlních děl, 

v Ostravsko-karvinském revíru, legislativě, která řeší tuhle problematiku a zpracování 

analýzy náročnosti péče o zlikvidovaná hlavní důlní díla ve správě DIAMO, státní podnik, 

odštěpný závod ODRA v Ostravě - Vítkovicích. 

Práce dále popisuje historii likvidace hlavních důlních děl, periodické kontroly, 

jejich výstavbu, jednotlivé práce, které jsou na nich prováděny, ekonomické náklady 

spojené s odstraňováním závad a celkové vyhodnocení časového horizontu pro 

zrekultivování a sanaci území. 

Klíčová slova: likvidace, zpracování, legislativa, sanace, rekultivace 

 

Summary 

The aim of my thesis is to compile a summary about the number of liquidated main 

mines in Ostrava - Karviná District, a summary of legislation related to this issue as well as 

the analysis of the care demandingness of the liquidated main mines under the 

management of DIAMO, s.p., o.z. ODRA in Ostrava - Vítkovice. 

The thesis further describes the history of main mines liquidation, periodic 

inspections, their construction, all individual works being performed on them, economic 

costs related to the defects elimination and the total assessment of the time horizon for 

recultivation and reconstruction of the region.  

Keywords: disposal, processing, legislation, recultivation, reconstruction 
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1 ÚVOD 

Počátky hornictví na Ostravsku se datují v období 1830 – 1880. Toto období je 

charakterizováno největším nárůstem poptávky po uhlí, což znamenalo rozvoj uhelných 

dolů na Ostravsku. V druhé polovině 19. století se v hornictví používaly nejčastěji trhací 

práce, k dopravě uhlí se používaly vozíky, tažené koňmi, místy však řetězovky. Změnil se 

způsob primitivního dobývání. 

Do roku 1918 nastává další nárůst těžby. Největší rozvoj po technické stránce 

nastává zejména ve svislé a horizontální dopravě. V roce 1918 bylo na Ostravsku 

v provozu již 15 elektrických a 41 parních strojů. Nejvyšší hloubka na počátku 20. století 

byla na dole Zárubek a to 750 m. Začínají se používat tyčové brázdící stroje a lopatová 

rypadla. Další přelomovou věcí na černouhelných ostravských dolech bylo zavedení 

elektrické energie a stlačeného vzduchu. 

Ve válečném období byly do dolů zavedeny řetězové brázdící stroje, lanovky, 

pohyblivé žlaby, trolejové a dieselelektrické důlní lokomotivy a řada dalších mechanismů.  

Po válce byl vydán Dekret prezidenta republiky č.100/1945, kterým došlo ke 

znárodnění dolů. Byly vytvořeny národní podniky, které měly za úkol obnovu válkou 

poškozených závodů či rekonstrukci závodů stávajících. V roce 1948 se vytěžilo 17,7 mil. 

tun černého uhlí. 

Přichází doba zavádění kombajnů na rozpojování uhlí, které mají funkci nakládací, 

a později přicházejí i pluhy. K vyztužování se používají stojky a stropnice. V následujících 

letech je tato výztuž nahrazována mechanizovanou výztuží. Mechanizuje se i ražení 

dlouhých důlních děl a hloubení jam. 

V roce 1980 byl rozvoj mechanizace na tolik velký, že na našich černouhelných, 

hnědouhelných a lignitových dolech, byl nárůst těžby až 117 miliónů tun.[1]  

Po roce 1989 v hornictví docházelo k útlumu těžby kvůli nižší poptávce po 

těžených surovinách, omezení hutní a strojírenské výroby a omezování státních dotací na 
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neefektivní těžbu, snižuje se cena surovin a dovážejí se levnější suroviny ze zahraničí. Po 

útlumu těžby následovala likvidace dolů. 

Největší útlum těžby nastal v České republice po roce 1989. Omezila se především 

černouhelná těžba v Ostravsko-karvinské pánvi a úplný útlum nastal v ostravské části. 

Začátkem roku 1990 přestal stát dotovat nerentabilní doly a ty zanikly úplně. Ukončení 

těžby zasáhlo následující doly. Důl Jan Šverma, Důl Ostrava, Důl Heřmanice, Důl Odra, 

Důl Paskov, Důl Julius Fučík. Po roce 2000 pokračoval útlum těžby černého uhlí i 

v Karvinské dílčí pánvi ukončením provozu na dolech František, Dukla a Barbora. V 

Ostravské dílčí pánvi a Petřvaldské dílčí pánvi zůstaly pouze „Vodní jámy“ Jeremenko a 

Žofie, které zajišťují odčerpávání důlních vod tak, aby nedošlo k zatopení Karvinské dílčí 

pánve, ve které dosud probíhá těžba. 

S rozsáhlým útlumem těžby uhlí nastalo mnoho problémů v technické, ale i 

 sociální oblasti. Jedním z technických problémů je i péče o zlikvidovaná hlavní důlní díla. 

Dalším problémem bylo, že se v některých případech důlní mapy vůbec nevytvářely nebo 

se nezachovaly, a tak se pod povrchem nachází stařiny, o kterých není vedena žádná 

dokumentace. Nás budou především zajímat zlikvidovaná hlavní důlní díla ve správě 

DIAMO, s.p., o.z. ODRA. Se zlikvidovanými důlními díly samozřejmě souvisejí i jiné 

problémy. Např. problémy environmentální tzn. důlní vody, důlní plyny a poddolování. [2] 

Ostravsko-karvinská pánev je na jihu oddělena od podbeskydské pánve tzv. 

bludovickým zlomem a dělí se na ostravskou a karvinskou část. Ostravská část je tvořena 

ostravskou a petřvaldskou dílčí pánví, které jsou vzájemně odděleny tzv. michálkovickou 

poruchou. Ostravská část je pak od karvinské části oddělena tzv. orlovskou strukturou. 

V této části se nachází přibližně 690 hlavních důlních děl.[6] 

Přestože došlo k uzavření důlních závodů a k likvidaci dolů a hlavních důlních děl, 

na povrchu zůstaly rozsáhlé areály, ve kterých proběhla (případně ještě probíhá) sanace za 

účelem jejich dalšího využití. Po úpravě těchto areálů, kdy byla provedena demolice 

nepotřebných objektů, zařízení a sanace ekologických škod, byly pronajaty budovy a 

pozemky podnikatelských subjektům. V některých případech byly celé areály důlních 

závodů prodány (např. areál Vrbice) nebo převedeny na obec k dalšímu využití. Příkladem 

je areál bývalého dolu František v Horní Suché, kde je v součastné době obcí provozována 

průmyslová zóna. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Podbeskydsk%C3%A1_uheln%C3%A1_p%C3%A1nev&action=edit&redlink=1
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2 PŘEHLED LEGISLATIVY TÝKAJÍCÍ SE PROBLEMATIKY 
ZLIKVIDOVANÝCH HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL 

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

znění zákonů 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. Tento zákon se zabývá řešením střetů zájmů a to v paragrafu § 33 

v odstavcích 1 až 7 a paragrafu § 35 a starými důlními díly v odstavcích 1 až 7.[10] 

§ 33 

Řešení střetů zájmů 

(1) Jestliže jsou využitím výhradního ložiska ohroženy objekty a zájmy chráněné 

podle zvláštních předpisů, objekty a zájmy fyzických nebo právnických osob, jsou 

organizace, orgány a fyzické a právnické osoby, jimž přísluší ochrana těchto objektů a 

zájmů, povinny ve vzájemné součinnosti řešit tyto střety zájmů a navrhnout postup, který 

umožní využití výhradního ložiska při zabezpečení nezbytné ochrany uvedených objektů a 

zájmů. 

(2) Organizace je povinna před zařazením příslušných prací do plánu otvírky, 

přípravy a dobývání dohodnout se s orgány a fyzickými a právnickými osobami, kterým 

přísluší ochrana objektů a zájmů podle odstavce 1, o tom, zda ohrožený objekt nebo zájem 

se má chránit, v jakém rozsahu, popřípadě po jakou dobu a dohodu předložit krajskému 

úřadu k zaujetí stanoviska. Dohoda je platná, jestliže krajský úřad do 1 měsíce od jejího 

předložení nevyjádří s dohodou nesouhlas. Povinnost uzavřít dohodu se nevztahuje na 

případy, kdy střety zájmů byly vyřešeny při stanovení chráněného ložiskového území, 

dobývacího prostoru, popřípadě při projektování, výstavbě nebo rekonstrukci dolu a lomu 

a jestliže postup při jejich řešení stanoví zvláštními předpisy. 

(3) Nedošlo-li k dohodě podle odstavce 2, nebo jestliže krajský úřad nesouhlasí s 

dohodou, rozhodne o řešení střetů zájmů Ministerstvo průmyslu a obchodu po projednání s 
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ministerstvem životního prostředí České republiky a Českým báňským úřadem v 

součinnosti s ostatními dotčenými ústředními orgány státní správy, a to s přihlédnutím ke 

stanovisku krajského úřadu. 

(4) Nedojde-li k dohodě mezi organizací a fyzickými nebo právnickými osobami, 

které jsou vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí a převažuje-li veřejný zájem na 

využití výhradního ložiska nad oprávněným zájmem vlastníka pozemků a jiných 

nemovitostí, postupuje se podle § 31 odst. 4. 

(5) Organizace, která žádá o povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního 

ložiska, je povinna doložit obvodnímu báňskému úřadu, že střety zájmů byly vyřešeny. 

(6) Ochranná opatření, která musí být provedena na stavbách a zařízeních 

nesouvisejících s dobýváním výhradního ložiska, nařídí příslušný stavební úřad v dohodě s 

obvodním báňským úřadem vlastníku dotčených staveb a zařízení jako nezbytnou úpravu. 

Jde-li o stavby a zařízení, která byla vybudována před stanovením dobývacího prostoru, 

uskuteční se ochranná opatření na náklad organizace. 

(7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se vztahují obdobně i na zařazení příslušných prací 

do plánu zajištění důlních děl a lomů nebo do plánu likvidace hlavních důlních děl a lomů. 

§ 35 

Stará důlní díla 

(1) Starým důlním dílem se podle tohoto zákona rozumí důlní dílo v podzemí, 

které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo 

není znám. 

(2) Starým důlním dílem je také opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, 

jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. 

(3) Ministerstvo životního prostředí České republiky zabezpečuje zjišťování 

starých důlních děl a vede jejich registr. Vedením registru může pověřit jinou právnickou 

osobu. 

(4) Kdo zjistí staré důlní dílo nebo jeho účinky na povrch, oznámí to bezodkladně 

ministerstvu životního prostředí České republiky. 
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(5) Zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a jejich následků, která ohrožují 

zákonem chráněný obecný zájem zabezpečení v nezbytně nutném rozsahu ministerstvo 

životního prostředí České republiky. Ministerstvo životního prostředí České republiky 

vypořádá i případné škody na hmotném majetku způsobené při zajišťování nebo likvidaci 

starých důlních děl. 

(6) Ministerstvo životního prostředí České republiky zajišťuje v nezbytně nutném 

rozsahu likvidaci starých důlních děl uvedených v odstavcích 1 a 2, pokud existence 

takových děl brání dalšímu rozvoji území a je v souladu s územním plánem velkého 

územního celku. V ostatních případech o tom, zda tato skutečnost nastala, rozhodne 

Ministerstvo životního prostředí České republiky v dohodě s Ministerstvem pro místní 

rozvoj České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. 

(7) Ministerstvo životního prostředí České republiky podrobněji upraví obecně 

závazným právním předpisem zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru. 

 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. a zákona č. 155/2010 Sb. Tento zákon se 

zabývá zajišťováním a likvidací starých důlních děl v paragrafu §13 a to v odstavcích 1 a 

2.[9] 

§13 

Zajišťování a likvidace starých důlních děl 

(1) Zajištění nebo likvidaci starých důlních děl povoluje obvodní báňský úřad. Se 

žádostí o povolení předkládá organizace plán zajištění nebo likvidace starých důlních děl a 

předepsanou dokumentaci. 
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(2) Podrobnosti o plánu zajištění a likvidace a o postupu při povolování zajištění a 

likvidace starých důlních děl, jakož i předepsanou dokumentaci stanoví Český báňský úřad 

obecně závazným právním předpisem. 

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. Tato vyhláška se zabývá zásadami 

likvidace v paragrafu § 5 a to v odstavcích 1 až 10.[6] 

§ 5 

Zásady likvidace 

(1) Jáma je likvidována jejím úplným zasypáním zpevněným zásypovým 

materiálem. Umožňuje-li to charakter jámy, lze na základě povolení obvodního báňského 

úřadu použít nezpevněný zásypový materiál; povolení musí obsahovat opatření k zajištění 

bezpečnosti z hlediska stability jámy a jejího okolí. 

(2) Jámu, u níž není zaručeno úplné a spolehlivé zasypání jámového stvolu, nebo 

jámu, u níž se předpokládá jiné využití, lze v příznivých geologických poměrech okolního 

horninového masivu a na základě povolení obvodního báňského úřadu likvidovat 

umístěním jámové zátky pod zónou rozvolnění. 

(3) Jámu nad jámovou zátkou lze zasypat pouze zpevněným zásypovým 

materiálem. 

(4) Zóna rozvolnění je stanovena v dokumentaci podle § 3 v závislosti na místních 

geologických poměrech. 

(5) Jámová zátka v místě založení musí být zakotvena do horninového masivu. K 

založení jámové zátky je možné využít patrových průniků (náraží pater). Odolnost jámové 

zátky proti předpokládanému tlaku zásypového materiálu musí být v dokumentaci 

doložena výpočtem. 

(6) Způsob likvidace ostatních hlavních důlních děl určí dokumentace (§ 3). 

(7) Všechny přístupy do likvidované jámy z povrchu, zejména větrní kanály ústící 

do jámy, kanál pro nouzový přívod větrů, kanál pro ohřívání větrů, nouzový východ z dolu, 

kanály pro kabely a potrubní řady, je rovněž nutno zaplnit. 
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(8) Štola je likvidována jejím zaplněním zásypovým materiálem a uzavřením 

přístupu do štoly. Délku úseku štoly, který je nutno zaplnit, a způsob uzavření přístupu do 

štoly určí dokumentace. 

(9) Práce v likvidovaném hlavním důlním díle a na povrchu v bezpečnostním 

prostoru jsou práce se zvýšeným nebezpečím. 

(10) Organizace je povinna pro likvidaci hlavních důlních děl a důlních děl do nich 

ústících zpracovat technický způsob likvidace (dále jen "projekt"), který je součástí plánu 

likvidace. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 363/1992sb., ze 

dne 29. května 1992 o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru ve znění 

vyhlášky č. 368/2004 Sb. Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 

35 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. Tato vyhláška se zabývá zjišťováním 

starých důlních děl v paragrafu §1 v bodech 1až 5 a §2 v bodech 1 až 4.[8] 

§1 

Zjišťování starých důlních děl 

(1) Zjišťování starých důlních děl slouží jako podklad pro činnost a rozhodnutí 

podle stavebního zákona a pro opatření k ochraně objektů a zájmů chráněných podle 

zvláštních předpisů. 

(2) V oznámení starého důlního díla nebo jeho účinků na povrch se uvede místo a 

čas zjištění a stav nebo rozsah poškození povrchu, například velikost propadliny. 

(3) Oznámení podle odstavce 2 přezkoumá Geofond České republiky na základě 

mapových a jiných archivních podkladů a zpráv. 

(4) Ministerstvo životního prostředí České republiky zjistí stanovisko příslušného 

stavebního úřadu, popřípadě jiného orgánu státní správy, který vykonává působnost 

stavebního úřadu, podle potřeby i dalších orgánů státní správy a právnických a fyzických 

osob, které jsou vlastníky nebo uživateli pozemků v dosahu starého důlního díla; podle 

potřeby zadá provedení nezbytného geologického průzkumu. 
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(5) Jestliže ministerstvo životního prostředí České republiky zjistí, že staré důlní 

dílo ohrožuje objekty a zájmy uvedené v odstavci 1, zabezpečí jeho zajištění nebo 

likvidaci. 

§ 2 

Registr starých důlních děl 

(1) Registr starých důlních děl vede Geofond České republiky. 

(2) Registr starých důlních děl obsahuje 

a) evidenční listy starých důlních děl, popřípadě jejich souborů, 

b) spisovou dokumentaci k evidenčním listům,  

c) přehledné mapy výskytu starých důlních děl, popřípadě jejich souborů. 

(3) Organizace provádějící zajištění a likvidaci starých důlních děl je povinna zaslat 

Geofondu České republiky do jednoho měsíce od ukončení zajišťovacích nebo 

likvidačních prací hlášení o ukončení prací; hlášení se zařazují do registru starých důlních 

děl. 

(4) Geofond České republiky umožní nahlížet do evidence, popřípadě poskytne z této 

evidence potřebné informace nebo výpisy fyzickým a právnickým osobám, které prokáží, 

že je potřebují k plnění svých povinností nebo k uplatnění a ochraně svých práv. Poplatky 

za tyto úkony upravují zvláštní předpisy. 
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3 PŘEHLED O POČTU ZLIKVIDOVANÝCH HLAVNÍCH DŮLNÍCH 
DĚL V OKR 

Jak již bylo výše zmíněno, k datu zpracování bakalářské práce se v OKR nachází 

dle evidence Geofondu České republiky 690 hlavních důlních děl. Z tohoto počtu je 37 

provozovaných hlavních důlních děl (z toho 4 vlastní DIAMO, s.p., o.z. ODRA, 

zbývajících 33 OKD, a.s.) 173 zlikvidovaných hlavních důlních děl a 480 starých důlních 

děl. 

Evidenci a potřebné informace o hlavních důlních dílech vede Geofond dle 

vyhlášky MŽP č.363/1992Sb. uvedené v předchozí kapitole.[8] 

3.1 POPIS ZLIKVIDOVANÝCH HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL 

Zlikvidovaných hlavním důlním dílem se rozumí hlavní důlní dílo po ukončení 

likvidace dle projektu, který je zpravován v souladu s Vyhláškou ČBÚ č.52/1997 Sb. a 

který je součástí plánu likvidace schváleného příslušným obvodním báňským úřadem. 

Zlikvidované hlavní důlní dílo je na povrchu opatřeno uzavíracím ohlubňovým 

povalem (zpravidla armovaný beton), přes který jsou vyvedena potrubí pro kontrolu a 

odvádění důlních plynů a pro kontrolu stavu zaplnění stvolu hlavního důlního díla 

zásypovým materiálem, případně pro jeho doplnění. Dále je zlikvidované hlavní důlní dílo 

opatřeno informační tabulí s uvedením základních dat (název HDD, název dolu, světlý 

průměr HDD, rok zahájení hloubení, rok ukončení likvidace, způsob likvidace, druh 

zásypového materiálu a upozornění na nebezpečí plynu). Ohlubňový poval je oplocen a na 

oplocení jsou umístěny bezpečnostní tabulky, pokud se nad ohlubňovým povalem nachází 

budova, mohou ohrazení ohlubňového povalu nahrazovat stěny budovy. 

3.2 SCHÉMATA ZLIKVIDOVANÝCH HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL 

Zde jsou uvedená schémata dvou vybraných zlikvidovaných HDD a obrázky 

výstavby povalu na dole Barbora.  
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Příloha 1 Schéma HDD Karolína větrní:

 

Zdroj: DIAMO, s.p. o.z., ODRA, Ostrava  
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Příloha 2 Schéma HDD Šalamoun těžní: 

Zdroj: DIAMO, s.p. o.z., ODRA, Ostrava   
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V příloze č. 1 je schematický řez zlikvidovaným HDD Karolina větrní a fotografie 

oplocení tohoto zlikvidovaného HDD, které se nachází v centru města Ostravy poblíž 

Domu umění. V příloze č. 2 je opět schematický řez zlikvidovaného HDD Šalamoun těžní, 

které se nachází v podchodu pod Frýdlantskými mosty. U něj se nacházejí dva 

železobetonové povaly, první je umístěn přímo v podchodu. Druhý poval se nachází 

v blízkosti pozemní komunikace na povrchu směrem na centrum Ostravy. 

V obou přílohách můžeme vidět místo pro měření CH4 (metanu), které je označeno 

červenou tečkou, kde se provádějí kontroly výstupu metanu interferometry tak, že se 

nasadí hadička na vyznačené místo, nasaje se do interferometru a následně se odečte 

hodnota. Odvětrávací komínek je nabarven žlutou barvou pro označení plynového potrubí. 

Obr. č. 1 Výstavba ohlubnového povalu na dole Barbora  

 
Zdroj: DIAMO, s.p. o.z., ODRA, Ostrava 

Na obrázku můžeme vidět výstavbu ohlubňového povalu na dole Barbora. Stavba je 

přichystaná k vybetonování ohlubňového povalu, který nám slouží k tomu aby zajistil ústí 

hlavního důlního díla na povrch a je dimenzován na sací síly, které mohou vzniknout při 

nekontrolavaném poklesu (ujetí) zásypového materiálu. 
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Na dalším obrázku můžeme vidět dokončenou podobu vystavěného ohlubňového 

povalu v lokalitě dolu Barbora. 

Obr. č. 2 Konečná podoba ohlubňového povalu na dole Barbora 

 
Zdroj: DIAMO, s.p. o.z., ODRA, Ostrava 

Důl Barbora se nachází v karvinské části. Po ukončení hornické činnosti se zde 

dobývá uhlí pouze v důlním poli dolu Darkov. 
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4 SEZNAM ZLIKVIDOVANÝCH HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL VE 
SPRÁVĚ DIAMO, s.p., o.z. ODRA, ČETNOSTI JEJICH 
KONTROL 

4.1 SEZNAM ZLIKVIDOVANÝCH HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL VE 
SPRÁVĚ DIAMO, s.p., o.z. ODRA  

V tabulkách č. 1 a č. 2 je uveden seznam všech zlikvidovaných HDD, které byly 

k datu zpracování bakalářské práce ve správě DIAMO, . s.p., o.z. ODRA.  

Tabulka č. 1 Seznam HDD 1-50: 

Poř.č. Název HDD Poř.č. Název HDD 

1 Těžní jáma Jindřich 26 Výdušná jáma Vrbice 

2 Větrní jáma Jindřich 27 Větrní jáma Eduard Urx k 3 

3 Nová jáma Bezruč č. 2 28 Větrní jáma Eduard Urx k 4 - Koblov 

4 Větrní jáma Bezruč–Teresie 29 Jáma Oskar 

5 Jáma Alexander č. 1 30 Výdušná jáma Heřmanice č. 4-
Rychvald 

6 Jáma Alexander č. 2 31 Těžní jáma Heřmanice č. 5-
Rychvald 

7 Výdušná jáma Jakub 32 Jáma Oderský (jáma č. 6) 

8 Jáma Jakub 33 Jáma Svinov (jáma č. 2) 

9 Šalomoun těžní 34 Výdušná jáma Heřmanice č. 3 

10 Těžní jáma p. Cingr - Michal 35 Těžní jáma dolu Bedřich 

11 Hlubina těžní 36 Výdušná jáma dolu Bedřich 

12 Hlubina větrní 37 Odra větrní díra 

13 Hlubina větrní č. 1   38 Odra těžní jáma 

14 Jáma Michálka, těžní 39 Odra výdušná jáma 

15 Jáma Jan (Nepomucký), též 
Jana 

40 Jeremenko větrní č. 2 

16 Těžní jáma Trojice č. 1 41 Vilém 

17 Větrní jáma Trojice č. 2 42 Zwierzina č. 2 (Josef), těžní 

18 Jáma Trojice č. 3 43 Jáma i – svatá Anna 

19 Těžní jáma Šverma č. 2 44 Karolína větrní 

20 Výdušná jáma Šverma č. 2 45 Těžní jáma Jan Maria 

21 Výdušná jáma Šverma č. 1 46 Výdušná jáma Jan Maria 

22 Těžní jáma Šverma  č.3/4 47 Kutací jáma č.8 Burňa 

23 Jáma Zárubek (Hermenegild) 48 Jindřich (Dampfmaschinenschacht) 

24 Vodní jáma Zárubek 49 Těžní jáma Jiří 

25 Těžní jáma Přívoz, od-2 50 Větrní jáma Jiří 
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Tabulka č. 2. Seznam HDD 51 – 93: 

Poř. 
 č. 

Název HDD Poř. 
č. 

Název HDD 

51 Lidice těžní jáma 73 Hedvika větrní 2 

52 Lidice větrní jáma 74 Hedvika těžní 2 

53 Větrní vrt Hošťákovice  75 Hedvika větrní 4 

54 Anselm 3 76 Jan 

55 Těžní jáma Hrušov, H1 
(Hubert) 

77 Základková šachtice do překopu č. 
490 (lokalita Žofie) 

56 Výdušná jáma Hrušov, H2 
(Hubert) 

78 Šachtice do č. 490.1 (jáma 5/3) 

57 Jáma Pavel 79 Základkový překop č. 490.2 

58 Jáma Petr, výdušná 80 Jáma 5/2 - plavící 

59 Štola ústící do jámy Petr 81 Václav 3 (jáma 5/3) 

60 Velkoprůměrový vrt VPV – 1 82 Mariánka 

61 Větrní vrt VPV 3 83 Výdušná jáma č. 1 na závodě 
Barbora 

62 Ida těžní jáma              84 Kosmá 

63 Hrušovský důl větrní Jáma č. 
1  

85 Evžen 

64 Jáma Jan – těžní 86 Václav 1 

65 Ida větrní jáma č. 2   87 Václav 2 

66 Jáma Nová bělá 88 Pokrok 1/1 

67 Výdušná jáma Šverma č. 3 89 Pokrok 1/3 

68 Jáma F1  90 Ludvík 3/1 

69 Jáma F2 91 Ludvík 3/2 

70 Jáma F4 92 HVJ Barbora 

71 Šachtice F5 93 Těžní jáma č. 2 (tj č. 2) Barbora 

72 Hedvika větrní 1     

Zdroj tabulka č. 1 a č. 2: DIAMO, s.p. o.z., ODRA, Ostrava 

V tabulkách se nachází všechny HDD, které byly ve správě DIAMO, . s.p., o.z. 

ODRA v době zpracování této bakalářské práce. Na tyto tabulky navazuje tabulka č. 3, ve 

které se nachází seznam zlikvidovaných HDD v jednotlivých katastrálních územích a 

tabulka č. 4 četnosti kontrol na jednotlivých HDD. Celkový souhrn všech tabulek se 

nachází v pokynu závodního dolu č. PO-ODRA-SFZ-02-02, DIAMO, s.p., o.z., ODRA, 

Ostrava. [3] 

 

 



16 

 

Tabulka č. 3 Počty zlikvidovaných hlavních důlních děl ve správě DIAMO, s.p., o.z., ODRA 

v jednotlivých katastrálních územích: 

Název Obce Počet HDD 

Moravská Ostrava 9 

Přívoz 3 

Slezská Ostrava 19 

Zábřeh – Hulváky 2 

Mariánské Hory 4 

Petřkovice 3 

Poruba – Jih 2 

Nová ves u Ostravy 1 

Kunčičky 2 

Hrušov 6 

Vítkovice 1 

Vrbice 1 

Koblov 3 

Nová Bělá 1 

Hošťálkovice 1 

Michálkovice 4 

Radvanice 4 

Heřmanice 2 

Horní Suchá 4 

Rychvald 3 

Petřvald 7 

Karviná - Doly 3 

Orlová 2 

Orlová - Poruba 6 

Zdroj: vlastní 

Tabulka nám zobrazuje počty HDD v jednotlivých katastrálních územích. Nejvíce 

zlikvidovaných HDD se nachází v katastrálním území Slezské Ostravy a také  Moravské 

Ostravy.  

4.2 ČETNOST KONTROL ZLIKVIDOVANÝCH HDD 

Ve vyhlášce ČBU 52/1997 Sb. v paragrafu 16, odstavcích 4 5 a 6 je stanoven 

postup jak provádět kontroly zlikvidovaných hlavních důlních děl:[7] 

(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, 
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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 provádět i nadále 

nejméně jedenkrát za rok. 

(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. 

Zkrácení intervalu kontrol vybraných zlikvidovaných HDD nařídil z důvodu zajištění 

bezpečnosti závodní dolu DIAMO,s.p.,o.z. ODRA a to zejména z toho důvodu, že se tato 

zlikvidovaná HDD nacházejí v městské zástavbě, případně je zásypový materiál ovlivněn 

hladinou důlních vod. 

Tabulka č. 4 četnosti kontrol zlikvidovaných důlních děl: 

Četnost kontrol Počet HDD 

1krát za rok 55 

1krát za 3 měsíce 33 

1krát za 2 měsíce 2 

1krát za 1 měsíc 1 

1krát za 14 dní 2 

Zdroj: vlastní 

Kontrola jednou ročně se provádí standardně u většiny z (56) hlavních důlních děl. 

Jednou za tři měsíce se provádí v městských zástavbách a v místech, kde zasahuje hladina 

důlních vod zásyp hlavního důlního díla. Co dva měsíce se provádí u HDD Václav 1 a 

Václav 2, kde nařídil kontrolu OBÚ z důvodu zajištění bezpečnosti do ukončení sanace 

areálu. Kontrola jednou měsíčně se provádí u těžní jámy Barbora, z důvodu zajištění 

bezpečnosti do ukončení likvidace jámové budovy. Kontrola jednou za 14 dní se provádí u 

dolu Jindřich z důvodu budoucí demolice Hotelového domu Jindřich a výstavby nových 

komerčních prostor. 
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5 NÁPLŇ KONTROLNÍ ČINNOSTI A ÚDRŽBY NA 
ZLIKVIDOVANÝCH HDD 

5.1 NÁPLŇ KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ZLIKVIDOVANÝCH HDD 

Pro zajištění bezpečnosti práce, provozu a plnění stanovených technických 

podmínek v rámci povolených hornických činností v souladu s § 16 odst. 4,5 a 6 § 17 odst. 

1 Vyhlášky ČBÚ č.52/1997 Sb. v platném znění stanovil závodní dolu DIAMO, s.p., o.z. 

ODRA pokynem závodního dolu níže uvedený rozsah činnosti při kontrole zlikvidovaných 

HDD:[7] 

a) Provádět kontroly prostorů a objektů nad zlikvidovanými HDD, nebo v jejich 

blízkosti (v rozsahu schválené stavební uzávěry) s vybavením jako při kontrole 

pracoviště v podzemí (důlní osobní svítilnu, sebezáchranný přístroj, indikační a 

měřící technika). Při kontrole zaměřit zejména na výstup metanu, případně jiných 

škodlivých plynů, jsou-li předpokládány, a to z odfukových komínků i okolí HDD, 

poklesy terénu v okolí HDD, sedání zásypového materiálu v HDD, stav zajištění 

HDD (oplocení, porosty apod.), Periodické kontroly jednotlivých HDD provádět na 

místech a ve lhůtách dle přílohy č. 9.3 tohoto pokynu. 

b) K provádění kontrol HDD pověřovat zaměstnance znalé místních poměrů vybavené 

měřící a indikační technikou. 

c) Zjištění nebezpečného stavu (výstupu metanu nebo jiných důlních plynů, výrazné 

poklesy terénu v okolí HDD apod.) ohlásí zaměstnanec provádějící kontrolu 

neprodleně inspekční službě. 

d) O výsledku kontroly provede kontrolující zaměstnanec záznam do „Knihy kontrol 

HDD“ 

e) Zjištěné nedostatky uvést v záznamu „Závady z kontrol HDD“ a tento po 

projednávání s vedoucím DV a schválení vedoucím střediska Důl – závodní dolu 

předat vedoucím DV k zajištění odstranění závad, v případě ohrožení bezpečnosti 

občanů informovat VLH a řídit se jeho pokyny 
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5.2 NÁPLŇ ÚDRŽBY NA ZLIKVIDOVANÝCH HDD 

Náplň údržby na zlikvidovaných HDD vyplývá ze zjištěných závad při kontrolách. 

Jedná se zejména o: 

a) Pokos trávy 

b) Obnova nátěrů (povalů, odfukových komínků, dosypových potrubí, 

oplocení,…) 

c) Výměna zkorodovaných a opotřebených součástí 

d) Doplnění zcizených částí (oplocení, potrubí, armatury, bezpečnostní tabulky,…) 

e) Dosypání zásypového materiálu do zlikvidovaného HDD 

Obr. č. 3 Rozbité oplocení u HDD Jáma 5.2 plavící 

 

Zdroj: DIAMO, s.p. o.z., ODRA, Ostrava 

Na obrázku můžeme vidět poškozené oplocení u HDD Jámy 5.2 plavící, které bylo 

poškozeno vandalskou činností. 
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6 VYHODNOCENÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD PŘI PROVEDENÝCH 
KONTROLÁCH 

Tato kapitola se zabývá otázkou, kolik bylo na jednotlivých HDD zjištěno závad, jaké 

práce se prováděly a na jakých místech, kolik HDD bylo úmyslně poškozeno. 

6.1 ZÁVADY NA ZLIKVIDOVANÝCH HDD ZJIŠTĚNÉ V ROCE 2009 

Za rok 2009 se na 64 místech zjistilo celkem 182 závad. Práce se prováděly od ledna 

do října. Nejčastěji se opravovalo oplocení či odfukové komínky, protože jsou z kovových 

materiálů a bývají často odcizovány, proto jsou nahrazovány plastovým materiálem. Dále 

pokos trávy, postřiky herbicidem či nátěry povalů. Celkový souhrn všech zjištěných závad 

se nachází v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5. Počty závad a typ práce, která byla na HDD vykonávaná za rok 2009: 

Typ Práce Počet závad 

Oprava oplocení 13 

Pokos trávy 42 

Postřik herbicidem 23 

Nátěry povalů, plotů … 98 

Výměna opotřebených součástí 4 

Doplnění zcizených součástí 2 

Celkem závad 182 

Zdroj: vlastní 

Z tabulky můžeme vyčíst, že se nejvíce materiálu spotřebovalo na nátěry plotů, 

povalů, odfukových komínků, dosypových otvorů, dosypových skříní, sloupků oplocení, 

betonů, pletiva a to celkem v 98 případech. Další výraznou položkou je pokos trávy, 

náletových travin a dřevin. S opravou oplocení jsme se setkali ve 13 případech a řešili se 

problémy jako betonáž sloupků u oplocení, opravy branek oplocení či znepřístupnění 

otvorů kvůli zamezení volnému přístupu cizích osob. Ve 23 případech byl použit postřik 

herbicidem, který se používá jako pesticid k likvidaci nežádoucích rostlin např. plevelů či 
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dalších invazivních rostlin. Pouze u čtyř případů se prováděla výměna opotřebených 

součástí a to např. u uvolněných cihel či zajištění vstupu do energokanálu. Doplnění 

zcizených součástí bylo pouze u dvou případů. Na tuto tabulku navazuje tabulka č. 6 

s počty zjištěných závad v jednotlivých měsících. 

Tabulka č. 6 s počty závad v jednotlivých měsících za rok 2009: 

Měsíc počet závad 

Leden 3 

Únor 0 

Březen 6 

Duben 36 

Květen 30 

Červen 30 

Červenec 49 

Srpen 19 

Září 8 

Říjen 1 

Listopad 0 

Prosinec 0 

celkem zjištěných závad 182 

Zdroj: vlastní 

Z tabulky můžeme vyčíst, jaká byla četnost nalezených závad v jednotlivých 

měsících. Měsíce s největším počtem směn byly červenec (49) a duben (36). Zjištěné 

závady se opravovaly v 9 měsících, kromě února, listopadu a prosince. 

6.2 ZÁVADY NA ZLIKVIDOVANÝCH HDD ZJIŠTĚNÉ V ROCE 2010 

Za rok 2010 bylo zjištěno a opraveno celkem 81 závad v 51 lokalitách. Oproti 

předchozímu bodu („Závady na zlikvidovaných HDD zjištěné v roce 2009“) bylo nalezeno 

a odstraněno o 101 zjištěných závad méně než v předchozím roce. Celkový souhrn všech 

zjištěných závad se nachází v tabulce č. 7.  
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Tabulka č. 7: práce a počty závad za rok 2010: 

Typ Práce Počet závad 

Oprava oplocení 9 

Pokos trávy 27 

Postřik herbicidem 8 

Nátěry povalů, plotů … 17 

Výměna opotřebených součástí 15 

Doplnění zcizených součástí 2 

Dosypání zásypového materiálu 3 

Celkem závad 81 

Zdroj: vlastní 

Tabulka č. 8 s počty zjištěných závad za rok 2010: 

Měsíc počet závad 

Leden 0 

Únor 0 

Březen 0 

Duben 3 

Květen 2 

Červen 9 

Červenec 4 

Srpen 29 

Září 22 

Říjen 4 

Listopad 8 

Prosinec 0 

celkem zjištěných závad 81 

Zdroj: vlastní 

V tabulce č. 7 přibyla oproti předchozímu roku položka dosypání zásypového 

materiálu u dolu Barbora a také u HDD Václav I., kde se vyplňovala odkrytá šachtice 

pytlovým popílkem. Další práce jsou podobné jako v roce 2009. U nátěrů se natíralo např. i 
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schodiště nebo se kosily příjezdové cesty k jednotlivým stanovištím, náletové dřeviny a 

traviny. Také můžeme vidět, že v tabulce je nízký počet doplňování zcizených součástí a to 

díky tomu, jak bylo již výše zmíněno, že se materiály z kovů vyměňují za materiály 

plastové. Na tuto tabulku navazuje tabulka č. 8 s počty zjištěných závad za rok 2010. 

V ní můžeme opět vidět počty zjištěných závad v jednotlivých měsících. Práce byly 

prováděny od dubna do listopadu, tedy v osmi měsících. Z tabulky můžeme vyčíst, že 

nejvíce zjištěných závad bylo objeveno a opraveno v měsíci srpnu a to (29) a v měsíci září 

(22). Práce se prováděly v 8 měsících kromě měsíců leden, únor, březen a prosinec. 

Tabulky s počty zjištěných závad, typů prací a názvů jednotlivých hlavních důlních 

děl pro rok 2009 a 2010 se nacházejí v („Seznam prací za rok 2009 a 2010 na jednotlivých 

HDD“).[4] 

Celkem bylo za oba roky zjištěno a opraveno 263 závad. Na jejich odstranění se 

pracovalo 17 měsíců. Převážně se v obou případech pracovalo nejčastěji v jarních letních a 

podzimních měsících. 

Obr. č. 4 HDD Jáma Jan Nepomucký 

Zdroj: DIAMO, s.p. o.z., ODRA, Ostrava 
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Na obrázku se nachází Jáma Jan Nepomucký, na které můžeme vidět odfukový 

komínek s železobetonovým povalem, který se nachází v bývalém areálu závodu. Některé 

firmy využívají areály k podnikatelským činnostem, ovšem musí dbát na ochranné pásmo, 

které se nachází v okolí. Okolo je zakázáno rozdělávat oheň či kouřit z důvodu možnosti 

výskytu výbušné metanovzdušné směsi. 
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7 NÁKLADY SPOJENÉ S PÉČÍ O ZLIKVIDOVANÁ HLAVNÍ DŮLNÍ 
DÍLA 

V této kapitole se zabývám náklady spojenými s péčí o HDD za rok 2009 a rok 

2010, které jsou rozděleny do tří hlavních složek. Jednu složku tvoří osobní náklady, ty se 

dále rozčleňují na mzdy, sociální a zdravotní pojištění a zákonné sociální náklady. Další 

složkou je materiál, který se používal při opravách či údržbě HDD, v ní se nachází např. 

barvy na nátěry povalů a oplocení, herbicid, nové bezpečností tabulky a další. Poslední 

složkou tvořící náklady jsou služby a opravy (např. opravy techniky potřebné k údržbě 

jakou jsou motorové pily, křovinořezy, motorové vozidlo, elektrocentrála, svářečka apod.) 

7.1 EKONOMICKÉ NÁKLADY ZA ROK 2009 

Jsou náklady, které byly spotřebovány na kontrolu a údržbu zlikvidovaných 

hlavních důlních děl ve správě DIAMO, s.p., o.z. ODRA za rok 2009. V tomto roce 

náklady činily 995 369,53 Kč. Náklady se skládají ze tří složek, které jsou uvedeny 

v tabulce. Tyto náklady jsou členěny dle lokalit dolu Jeremenko, Barbory, František, 

Paskov, Ostravské dílčí pánve a Petřvaldské dílčí pánve. Největší náklady se čerpaly 

v ODP, protože se zde nachází největší počet zlikvidovaných HDD. Hodnoty ze všech 

těchto lokalit jsou sečteny a je z nich vytvořen celkový přehled v tabulce č. 9. 

Tabulka č. 9 rozdělení nákladů dle položek za rok 2009  

Typ služby cena (Kč) 

Materiál 207 298,95 

Služby, opravy 20 817,18 

Osobní náklady 767 253,00 

Náklady celkem 995 369,53 

Zdroj: vlastní 

Průměrné náklady na kontrolu a údržbu 1 HDD činily v roce 2009 celkem 

10 702,90 Kč. 
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7.2 EKONOMICKÉ NÁKLADY ZA ROK 2010 

V roce 2010 byly náklady na materiál nižší než v roce 2009. Zato u služeb a oprav 

cena vrostla. Celkové náklady na kontrolu a údržbu zlikvidovaných hlavních důlních děl 

ve správě DIAMO, s.p., o.z. ODRA za rok 2010 činily 851 836,78 Kč. Kontrola a údržba 

se prováděla na stejných lokalitách jako v předchozím roce a hodnoty z jednotlivých 

lokalit se opět sečetly a vznikly nám celkové náklady, které se nacházejí v tabulce č. 10. 

 

Tabulka č. 10 rozdělení nákladů dle položek za rok 2010 

Typ služby cena (Kč) 

Materiál 78 860,78 

Služby, opravy 131 925,00 

Osobní náklady 599 804,00 

Náklady celkem 851 836,78 

Zdroj: vlastní 

Průměrné náklady na kontrolu a údržbu 1 HDD v roce 2010 činily 8 716,02 kč. 

V obou případech jsou největší položkou osobní náklady, které se skládají z mezd, 

sociálního a zdravotního pojištění a zákonných sociálních nákladů. 

7.3 EKONOMICKÉ NÁKLADY ZA ROK 2009 A 2010 

 U třetího bodu je součet obou ročníků a jejich celkové náklady.  

Tabulka č. 11 Celkové náklady za rok 2009 a 2010 

Typ služby cena (Kč) 

Materiál 286 159,73 

Služby, opravy 152 742,18 

Osobní náklady 1 367 057,00 

Náklady celkem 1 805 958,91 

Zdroj: vlastní 
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V tabulce se nacházejí celkové náklady na kontroly, údržbu a zajišťování HDD. 

Celkové náklady za rok 2009 a 2010 činily 1 805 958,91 Kč. Při celkovém součtu jsou 

největší položkou osobní náklady. 

Detailní rozdělení nákladů dle položek a lokalit je uvedeno ve („Skutečné čerpání 

nákladů na kontrolu a údržbu HDD v roce 2009 a 2010“).[5] 

Obr. č. 5 Důl Heřmanice 

 

Zdroj: DIAMO, s.p. o.z., ODRA, Ostrava 

Na obrázku můžeme vidět zlikvidované HDD dolu Heřmanice. Nachází se v oblasti 

Slezské Ostravy v blízkosti trolejbusového terminálu důl Heřmanice, z jedné strany 

směrem na Michálkovice a z druhé strany směrem na centrum. Po likvidaci se na něj 

umístil monument, který slouží jako připomínka ukončené hornické činnosti. 
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8 ZÁVĚR 

Náš region je postižen těžkým průmyslem a zejména těžbou černého uhlí. Po 

ukončení jeho těžby na Ostravsku a omezování těžby na Karvinsku se začaly řešit otázky, 

které přináší likvidace důlních děl. V současné době se nachází v OKR přibližně 690 

hlavních důlních děl, malá část z nich (37) se využívá k hornické činnosti, ostatní jsou 

zlikvidovaná ve správě různých subjektů. S postupným útlumem těžby činných dolů, které 

se již nyní potýkají s problémy při zajišťování ploch k dobývání (koncentrace těžby, vlivy 

dobývání na povrch, dobývání posledních uhelných slojí na Karvinského souvrství), kdy se 

odhaduje ukončení dobývání uhlí v OKR kolem roku 2032, zůstane aktuální problematikou 

péče o zlikvidovaná hlavní důlní díla v tomto regionu a to jak z důvodu ekonomických, tak 

zejména bezpečnostních. 

Bakalářská práce řeší problematiku HDD, které jsou ve správě DIAMO, s.p, o.z., 

ODRA, Ostrava. Likvidace HDD není otázkou několika následujících desetiletí, ale je to 

dlouhodobější problém, který se bude řešit ještě několik následujících dekád, než všechna 

území podstoupí potřebnou sanaci a následnou rekultivaci území, které bylo zničeno 

způsobenou hornickou činností.  
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