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Abstrakt 
V prostorech bývalých dolů je v dnešní době velký počet starých důlních děl, které 

svým způsobem působí určité problémy z hlediska dodržování legislativy, ale i bezpečnosti. 

Na druhé straně však mohou být tato díla využita tak, aby nezatěžovala prostředí a přinesla 

určitý ekonomický a společenský efekt. 

Například jen v ostravsko-karvinském revíru je v současné době 359 starých důlních 

děl. Většina starých důlních děl je evidována a zajištěna v rámci ochrany proti úniku metanu. 

Na řadě zajištěných důlních děl se realizuje monitoring a údržba. 

Starým důlním dílem rozumíme dle horního zákona důlní dílo v podzemí, které je 

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

Nebo dle platné úpravy od roku 2002 je starým důlním dílem také opuštěný lom po těžbě 

vyhrazených nerostů, jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo 

není znám. 

V porovnání s ostatními zeměmi není využívání starých důlních děl v České republice 

zcela rozvinuté  

Disertační práce uvádí počet starých důlních děl v České republice a možné využívání 

takto opuštěných objektů a následně se soustředila na využití starých důlních děl na 

Ostravsku. 

 

Klíčová slova:  

Stará důlní díla, jámy, překopy, šibíky, štoly, chodby, retenční nádrž, tepelná energie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

A large number of old mine workings, is concentrated in areas of the former mines 

nowadays. They pose some problems in terms of compliance with laws but also safety. On the 

other hand, these works may be utilized so that it does not burden the environment and 

brought a certain economic and social effect. 

For example, only in the Ostrava-Karvina coalfield is currently 359 old mine workings. Most 

of the old mine workings is registered and secured to protect against leakage of methane. On 

some secured workings is carried out monitoring and maintenance. 

We understand the old mine works under the Mining Act underground mine works, which is 

coffin, and the original operator or legal successor does not exist or is not known. Or even 

under applicable regulation since 2002, is an old mine works also abandoned quarry after 

mining of reserved minerals, whose original operator or its legal successor does not exist or is 

not known. 

In comparison with other countries is the use of old mines in the Czech Republic fully 

developed. 

Dissertation shows the number of old mines in the Czech Republic and the possible use of 

they and then focused on the use of old mines in the Ostrava region. 
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Cíle disertační práce jsou: 

 provedení analýzy v počtu důlních objektů, 

 rekognoskace využití starých důlních děl v Ostravské dílčí pánvi,  

 využití starých důlních děl v širším kontextu, ukládání odpadu, skladovací prostory, 

 podle výsledků z průzkumu využití starých důlních děl v Ostravské dílčí pánvi 

stanovit nejvhodnějších typ tepelných čerpadel pro účinné vytápění, s využitím 

kalkulátorů, 

 stanovit ekonomickou bilanci pro obyvatele na Ostravsku 

 využití zásoby metanu, zejména při očekávaném uzavírání dolů, 
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Úvod 

V doktorské disertační práci posuzuji možnosti využití starých důlních děl pro různé 

účely. Toto téma má svůj historický původ, protože hornická činnost se vyznačuje přípravou 

k těžbě, aby pak po jejím ukončení zůstala důlní díla v různém stavu konsolidace, nebo 

porušení. Tato díla, prostor, který vytvořila, obsah vody, plynů, případně jiných látek, v nich 

obsažených se dají za určitých předpokladů racionálně využít. Z analýzy, provedené 

v disertační práci vyplývá, že možnosti využití jsou velmi široké. 

Podle dnes platné legislativy, vykonává evidenci a vede přehled o starých důlních 

dílech z pověření MŽP ČR, Státní geologická služba (SGS). 

Stará důlní díla mají nesmírně velký potenciál nejen ve využívání, ale také oplývají 

kulturním a přírodním potenciálem. Stará důlní díla lze využívat jako důkaz dědictví, ale také 

je možno využití ve prospěch turistických atrakcí, rozmnožování různých volně žijících 

živočichů nebo také jako sportovní a rekreační zařízení. Stará důlní díla, která sloužila 

například dlouhá desetiletí pro průmyslové účely, poukazují na to, že lze tyto podzemní 

prostory přivést zpět do života a to převedením odpovědnosti do výhod a prospěchů celé 

společnosti. 

V práci se zabývám například hornickými muzei, nebo skanzeny, která jsou zaměřena 

buď vysloveně technicky s historickým zaměřením, nebo geograficky, mapující činnost v 

daném regionu. Uvádím i příklady využití starých důlních děl pro soukromé účely. 

Samostatnou otázkou využití SDD v podzemí, je možnost ukládání odpadu. Na první 

pohled to je jednoduchý způsob, jak se odpadu, jehož zvyšující se produkce působí velké 

společenské problémy, zbavit. V disertační práci jsou uvedeny způsoby, jak překlenout 

ekologické zábrany k využití tohoto způsobu využití starých důlních děl. 

Vzhledem k závažnosti problematiky ukládání radioaktivního odpadu, jsem tuto 

otázku konfrontovala se stávajícími trendy a zkušenostmi. 

Další naléhavou otázkou dneška je koncentrace skleníkových plynů v ovzduší a 

důsledky, které jsme v posledních letech pocítili i u nás. Uvádím řešení, kdy by za jistých 

podmínek bylo možno uložit oxid uhličitý do opuštěných dolů. 

Dále se v disertační práci zabývám využitím starých důlních děl, jako zdroje tepla. 

Inspirovala jsem se příkladem ze Skotska, kdy se posuzuje možnost, využít stará důlní 

zatopená vodou, jako zdroje k vytápění povrchových objektů. Návrh, pokud by se ho podařilo 
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realizovat, může znamenat významný ekologický a ekonomický přínos i pro ostravsko-

karvinský region. 

Současná doba nemá příznivé zprávy pro hornictví. Nedávno oznámila těžební 

společnost v OKD, že vzhledem ke konkurenci hodlá ukončit těžbu na řadě dolů. Abychom se 

vyhnuli nepříjemnostem z unáhleného uzavírání koncem 20. století, uvedla jsem technická 

řešení k organizovanému ukončení těžby i s možností využit energii plynu v opuštěných 

důlních dílech. 

Jsem přesvědčena, že uvedené poznatky a návrhy mohou být prospěšné, hornictví i 

celé naší společnost 
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1. Stará důlní díla 

Podle dnes platné legislativy, vykonává evidenci a vede přehled o starých důlních 

dílech z pověření MŽP ČR, Státní geologická služba (SGS). Registr Starých důlních děl 

(SDD), podle [1] je následující: 

Vedení registru starých důlních děl ve smyslu § 35 zákona ČNR č. 44/1988 Sb., o 

ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a 

§§ 1, 2 vyhlášky MŽP ČR č.363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich 

registru. (Doslovné znění Vyhlášky uvádím v příloze). 

 
 

Obrázek 1 Zajišťování vstupu do SDD[1] 

Do registru starých důlních děl jsou zařazována všechna došlá oznámení. V rámci 

jednotlivých oznámení může být uvedeno i více důlních děl (objektů). Vlastní registr je 

veden formou složek, obsahujících záznamový list, výřez mapy s lokalizací díla, 

vyjádření ČGS pro MŽP, veškerou korespondenci a další související materiály. K registru 

patří i tzv. dokladová část, zahrnující plány zabezpečení, závěrečné technické zprávy a 

další pomocné zprávy a posudky. Tyto materiály jsou uloženy pod samostatnými 

signaturami v archivu Geofond. Následným šetřením ČGS jsou oznámené objekty 

zařazeny do příslušných kategorií. 

Rozlišují se: 

 stará důlní díla (SDD) dle definice v § 35 horního zákona, 

 opuštěná průzkumná důlní díla (OPDD), provozovaná ze státních prostředků v 

rámci geologického průzkumu, která nebyla po ukončení prací předána těžbě, 

 opuštěná důlní díla (ODD), díla mimo provoz, která mají svého majitele nebo jeho 

právního nástupce, 

 ostatní objekty (jiné), většinou podzemní prostory, které byly vyraženy za jiným 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=37630&recShow=40&fulltext=&nr=44~2F1988&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=37630&fulltext=&nr=44~2F1988&part=&name=&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=40088&recShow=0&fulltext=&nr=363~2F1992&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=40088&recShow=1&fulltext=&nr=363~2F1992&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40088&fulltext=&nr=363~2F1992&part=&name=&rpp=15
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/vypujcni/archiv-geofond
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účelem než pro těžbu a průzkum nerostných surovin. 

Zastoupení jednotlivých kategorií v registru SDD 

Stav k 1. 1. 2015. 

 
Obrázek 2 Počty jednotlivých kategorií SDD v ČR k 1. 1. 2015 [1]. 

 

 

V případě, že jde o staré důlní dílo, které ohrožuje zákonem chráněný obecný 

zájem, přebírá odpovědnost za jeho sanaci v nezbytně nutném rozsahu stát 

prostřednictvím Ministerstva životního prostředí. 

 
 

Obrázek 3 Možný projev SDD na povrchu [1] 

http://www.mzp.cz/
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Obrázek 4 Přírůstky v evidenci SDD 1988 – 2013 [1]. 

 

 

Z obr. 4 vyplývá, že na počtu SDD se nejvíce podílí kategorie SDD a největší 

přírůstky byly zaznamenány v letech 2005 a 2006. 

Poznámka: V kapitole Stará důlní díla, jsem požila doslovnou citaci registru [1]. Je zde ale 

jistá nejednotnost protože označení Stará důlní díla má kategorie všech děl a současně je 

označení Stará důlní díla použito pro kategorii děl definovaných v § 35 Horního zákona. 
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2. Možnosti využití starých důlních děl 

Stará důlní díla mají nesmírně velký potenciál nejen ve využívání, ale také oplývají 

kulturním a přírodním potenciálem. Stará důlní díla lze využívat jako důkaz dědictví, ale také 

je možno využití ve prospěch turistických atrakcí, rozmnožování různých volně žijících 

živočichů nebo také jako sportovní a rekreační zařízení. Stará důlní díla, která sloužila 

například dlouhá desetiletí pro průmyslové účely, poukazují na to, že lze tyto podzemní 

prostory přivést zpět do života a to převedením odpovědnosti do výhod a prospěchů celé 

společnosti. Staré důlní dílo je nenahraditelné prostředí, které je tvůrčím projevem lidstva. 

Zde uvádím nástin několika možností využití starých důlních děl: 

 hornická muzea a skanzeny, 

 využití likvidovaných důlních děl pro výstavbu podzemních zásobníků (ropy a 

ropných produktů, plynů, tepla), 

 ukládání odpadů do důlních prostor (s výjimkou radioaktivních a toxických odpadů a 

také ukládání CO2), 

 vodní zdroje (zejména při využívání geotermálního tepla nebo zřízení přečerpávací 

elektrárny, průmyslové využití vod), 

 zdravotnické využití (využití termální pramenů pro vodoléčby pacientů, inhalace 

podzemního ovzduší, léčení astmatu nebo alergií), 

 využití pro školské zařízení (zejména pro obory zabývající výukou v oblasti hornictví, 

důlním měřictvím, geologií, geomechanikou, hydrogeologií, kde lze získat reálné a 

praktické zkušenosti z podzemního prostředí, které lze pojat jako ukázkovou 

laboratoř), 

 civilní kryty pro veřejnost, 

 vojenské využití, 

 zemědělské pěstování (lze využívat pěstování různých plodin, které potřebují 

konstantní podmínky k růstu, arboretum), 

 využití důlního prostředí pro uskladnění potravinových zdrojů (například při 

uskladnění vína, sýrů, ovoce či léků, zde jde zejména o využití konstantní teploty a 

vlhkosti, které toto uskladňování vyžaduje), 

 restaurační zařízení, 

 využití pro odborné přednášky, sympozia, kulturní akce nebo koncerty, 

 soukromé účely. 
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2.1. Hornická muzea a skanzeny 

Jedná se o nejčastější způsob využití důlních děl. Hornická muzea a skanzeny jsou 

zaměřeny buď vysloveně technicky s historickým zaměřením, nebo geograficky, mapující 

činnost v daném regionu. Mezi největší muzea patří Hornické muzeum Příbram, Hornické 

muzeum OKD v Ostravě, Podkrušnohorské technické muzeum aj.). Vedle těchto muzeí 

existuje řada muzeí menších, za jejichž vznikem stojí občanské iniciativy a jsou tak dílem 

nadšeneckým, bez institucionální podpory. Mezi tato muzea můžeme zařadit Důl Řimbaba v 

Bohutíně, štolu Ondřeje Šlika v Plané, Hornický skanzen ve Stříbře, Důl Kovárna v Obřím 

dole aj. 

Z geografického hlediska se většina takto zpřístupněných důlních děl nachází v Čechách, 

oblast Moravy a Slezska je z tohoto pohledu velice slabě zastoupena (obr. 5), přestože v tuto 

chvíli registrujeme zájem o zpřístupnění několika štol na Jesenicku, v oblasti bývalého 

zlatohorského rudního revíru (Poštovní štola, Doly Sarkander a Barbora aj.). 

 

Obrázek 5 Hornická muzea a expozice na mapě ČR [3]. 

 

Hornické muzeum Landek Park je největší podnikové muzeum v České republice. 

Nachází se v Petřkovicích u Ostravy pod vrchem Landek. Tamní souvislý areál má rozlohu 

10 ha, což z něj činí největší muzejní areál v celé republice. Muzeum bylo 

otevřeno 4 prosince 1993 symbolicky, na svátek patronky horníků svaté Barbory. Lokalita, 

navržená na zařazení do seznamu ODD obsahuje zachovalý areál Dolu Anselm. Kromě 

povrchové expozice strojů a zařízení, podzemní expozice a expozice báňské záchranářství zde 

nalezneme také rekonstrukci sídliště lovců mamutů. V areálu jsou také četná sportoviště, jako 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pet%C5%99kovice_(Ostrava)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Landek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hektar
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1993
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hav%C3%AD%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barbora
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFl_Anselm
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např. hřiště pro plážový volejbal, tenisové kurty či cyklokrosová dráha. V areálu se 

nachází kaple svaté Barbory. [5]. 

V určitém okruhu kolem původní jámy, je v důlní prostředí soustředěna stará i 

moderní důlní technika. U návštěvníků vzbuzuje velký zájem Obr. 6 a 7. 

 

 

Obrázek 6 Hornické muzeum Landek, ukázka dobývacího komplexu [4]. 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1%C5%BEov%C3%BD_volejbal
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tenis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyklokros
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9_Barbory_(Ostrava)
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Obrázek 7 Hornické muzeum Landek, ukázka dobývacího komplexu [4]. 

 

Potěšitelná je ovšem skutečnost, že odkaz na hornickou minulost je v mnoha 

regionech chápán jako jedna z možností turistického ruchu, a proto rok od roku narůstá počet 

zpřístupněných důlních děl. [2]. 

 

2.2. Využití starých důlních děl pro soukromé účely 

Jako příklad zde může posloužit rozšíření části Jaklovecké štoly, provedené 

hornickým způsobem ve skalním masivu bez výdřevy a prostupující bývalým protileteckým 

krytem, pro účely vinného archivu ve Slezské Ostravě (obr. 8). 

Mnohé štoly či jámy, které nejsou ohlášeny a nejsou tak ani v evidenci Geofondu, se 

nachází na soukromých pozemcích, kde po generace slouží svým majitelům např. jako 

studna či místo pro uskladnění zeleniny. Tyto způsoby využití však nejsou nikde 

dokumentovány. 
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Obrázek 8 Portál vinného archivu, Jaklovecká štola [2] 

 

Při využití starých důlních děl se lze také inspirovat ve Švédsku. V městě Sala, 

vybudovali hotel, který se nazývá Sala Silvermine a je vytvořen v bývalém stříbrném dole. 

Hotel má 15 pokojů a jsou umístěny 155 metrů v podzemí, a návštěvníci mohou také 

vyzkoušet sjezd v kleci. Návštěvníci si na tento netypický hotel zvykli a velmi si ho 

pochvalují. 
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Obrázek 9 Ukázka hotelového pokoje v hotelu Sala Silvermine [6]. 
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3. Ukládání odpadu v podzemí SDD 

Samostatnou otázkou využití SDD v podzemí, je možnost ukládání odpadu. Na první 

pohled to je jednoduchý způsob, jak se odpadu, jehož zvyšující se produkce působí velké 

společenské problémy, zbavit.  

Nejvýznamnější podzemní skládka pro speciální, vodou nerozpustné toxické odpady 

v Německu je v Herfa-Neurode. Ta patří společnosti Kali und Salz AG z Kaselu. 

V likvidované části Dolu Herfa- Neurode se skladuje odpad stohováním v komorách, 

v zabalených sudech nebo kontejnerech z ocelového plechu. Obr. 10, 11. 

 

 

Obrázek 10. Ukládání chemického odpadu v dole Herfa Neurode [40]. 
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Obrázek 11. Volné prostory nad uloženým odpadem se zaplní solí [40]. 

 

Velká pozornost se věnuje skladování radioaktivního odpadu s vývinem tepla, jakož i 

vyhořelých palivových článků z jaderných elektráren. U těchto skupin odpadů je nutné 

odvádět porozpadové teplo, tak aby nedošlo k poškození okolní horniny. V Německu, ale i 

v jiných zemích je takovou horninou kamenná sůl [7].  

V našich dolech zatím je k ukládání odpadu v opuštěných dílech značná nedůvěra. 

Argumentuje se především tím, že velká část odpadu je vodou rozpustná a komunikacemi 

v důlním prostředí, by výluh dříve či později pronikl do vodotečí a ohrozil by zdroje vody. 

Určité řešení se hledá v tak zvané solidifikaci odpadu, kdy se rozpustný odpad spojí s různými 

látkami a vytvoří se nová nerozpustná hmota. 

Solidifikace je technologický proces úpravy odpadů, spočívající v jejich stabilizaci 

vhodnými přísadami, které sníží možnost vyluhování nebezpečných prvků a sloučenin z 

matrice odpadu. Solidifikací dochází ke snížení rizikovosti odpadu vůči životnímu prostředí. 

Úprava nebo stabilizace jednotlivých odpadů se provádí v ručním nebo automatickém 

provozu. Proces probíhá v rotorové míchačce s přesně dávkovaným množstvím 

odpadu, stabilizačních činidel, vody a ostatních materiálů dle individuálních receptur [8].  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADcha%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stabiliza%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8Dinidlo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voda


14 
 

Vzhledem k výši nákladů na solidifikaci a zejména nákladům, které vzniknou při 

dopravě upraveného odpadu do podzemních SDD, se tento způsob uložení příliš neuplatnil a 

zpevněný odpad se ukládá na skládkách.  

Podle [15] jsou náklady na uložení odpadu v podzemí v Německu 200 – 300 € za 1 tunu, (plus 

daně a poplatky). 

Cena za uložení na povrchových skládkách v Německu je podle druhu odpadu 100 – 350 € za 

1 tunu. 

V Německu jsou také vyvíjeny technologie, které mohou urychlit a zefektivnit proces 

ukládání. Odpad uložený v podzemí pak může přispět i k zlepšení některých problémů [15]. 

 Ochrana povrchu 

 Potřebný objem pro uložení je k dispozici a nezatěžuje území na povrchu 

 Na činných dolech může zlepšit větrání (těsnící žebra), prevenci proti záparům. 

Ve většině případů využití odpadu se jedná o odpad, který nevzniká při dobývání, ale 

pochází z jiných zdrojů. Odpad se před uložením do dolu upravuje (solidifikuje). 

 

 

Obrázek 12. Linka pro solidifikaci odpadu [11] 
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Podrobný přehled možností ukládat odpad v dolech v Anglii je uveden v [13, 14]. 

Z tohoto přehledu vyplývá, že zatím se ukládání odpadu v opuštěných dolech ve Velké 

Britanii prakticky nerealizuje.  

Uvádím příklad snahy ukládat odpad na sádrovcovém dole Billngham v Teeside. 

V dole s hloubkou uložení 240 bylo po ukončení těžby k dispozici 11 milionů m
3
 volného 

prostoru. Vlastník dolu, společnost ICI předložil návrh využít důlní prostory k ukládání 

radioaktivního odpadu, nízké aktivity. Projekt v důsledku významné opozice místních 

organizací nebyl schválen. 

Ale společnost NPL Estates Ltd., se snaží využít důlní prostory k ukládání odpadu, bez 

radioaktivity a byla již provedeny kroky, zda je zde možné bezpečné uskladnění. Jsou 

předpoklady realizace tohoto záměru. 

Větší pozornost podle [13, 14] se v GB věnuje ukládání oxidu uhličitého. Tuto 

možnost pro poměry v ČR uvedu v samostatné kapitole. 

 

Z uvedeného stručného přehledu [13, 14, 15] vyplývá, že by bylo vhodné, abychom i u 

nás věnovali větší pozornost možnosti uložit odpad v podzemí. A to zejména v současné 

době, v souvislosti s předpokládaným ukončením těžby na některých dolech OKD. 

 

3.1. Příklad skladování radioaktivního odpadu 

Vzhledem k významu, jaký by mohl mít způsob uložení radioaktivního odpadu 

v prostorech dolu v naší zemi, uvedu příklad takového uložení, i s možnými důsledky. 

V solném dole v hloubce 650m v pouštní oblasti Nového Mexika bylo v sudech 

uloženo 55 galonů, tj. cca 190 litrů nukleárního odpadu. Tento odpad ale 24. února 2014 

rozpoutal reakci a vychrlil na zemní násyp bílou radioaktivní pěnu. 

Tekoucí hmota, která vypadá jako šlehačka, je ale nasycena plutoniem. Plutonium 

putovalo vzduchem a větracím potrubím vystoupilo na povrch, a způsobilo radiaci nízké 

úrovně u 21 pracovníků. 

Kontaminace při zbavování se odpadů jaderných zbraní byla dříve hrdostí ministerstva 

energetiky a dala národu elitní řady jaderných chemiků a ti nyní nemohou tajemství rozplést. 

Šest měsíců po nehodě nebyla objasněna přesná chemická reakce, která způsobila prasknutí 

bubnů. Oddělení ministerstva energetiky nebylo schopno přesně určit chemické složení 

odpadu v bubnu, což bylo vážnou chybou v procesu přípravy k ukládání. Tento proces 
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vyžaduje pečlivou dokumentaci a schvalování všech látek, které jsou obsaženy v obalu 

(bubnu) a určeny na jadernou skládku. 

Úkol identifikace odpadu, který je upraven a připraven pro uložení bude ještě těžší v 

nadcházejících letech, kdy ministerstvo energie doufá, že k úpravě ještě více radioaktivních 

odpadů, nyní uložených na místech jaderných zařízení v celé zemi, použije nový postup. 

Předpokládá radioaktivní odpad transformovat do skla, které má být uloženo na budoucích 

skládkách vysoké úrovně. 

Nehoda u objektu nedaleko Carlsbad, NM, známého jako izolace odpadu Pilot Plant, 

nebo WIPP (Waste Isolation Pilot Plant), pravděpodobné způsobí přerušení provozu alespoň 

na 18 měsíců a možná i uzavření, které by mohl trvat několik let. Přepravu odpadů již 

zálohovaly projekty k jadernému vyčištění po celé zemi, a ještě před nehodou měly roky 

zpoždění. Při vyšetřování, které provedlo oddělení ministerstva energetiky, bylo v závodě 

zjištěno více než 30 bezpečnostních závad, včetně technických nedostatků a selhání v 

celkovém přístupu k bezpečnosti. Pouze devět dní před propuknutím záření, začal hořet v 

podzemí obří kamion pro převoz soli a hořel několik hodin, než ho někdo objevil. 

WIPP byl navržen tak, aby umístnil odpad z výroby jaderných zbraní do starých 

ložisek soli, které se nakonec zhroutí a uzavřou tak radioaktivitu nejméně 10 000 let. Úložiště 

bylo provedeno obdobně jako konvenční solný důl, ale s řadou komor pro odpad. V nich je 

uložen odpad s nízkou a střední úrovní radioaktivity, známý jako transuranic odpad, 

s obsahem umělých prvků - především plutonia - vytvořených při výrobě jaderných zbraní. 

Až do dne katastrofy, bylo úložiště v provozu bez větších problémů po dobu 15 let. 

Ventilační a filtrační systém úložiště měl zabránit úniku radioaktivního materiálu, aby 

nezasáhl životní prostředí. Ale vyšetřovatelé zjistili, že ministerstvo energetiky nikdy 

nepožadovalo ventilační systém takové úrovně, aby splňoval normy jaderné bezpečnosti. 

Když monitory zjistily záření, regulátory měly směrovat přívod vzduchu do filtru, aby se 

zabránilo výstupu radioaktivity na povrch. Ale regulátory selhaly a tisíce kubických feetů 

vzduchu obešlo filtry. (1 kubický feet = 0,028 m
3
). Naštěstí došlo k nehodě, kdy v dole nikdo 

nepracoval. Ale havarijní akce probíhala velmi liknavě. 

Na obr. 13 je schéma úložiště WIPP a současně je zakreslena poloha kamionu při havárii, 

před prasknutím sudu a vznikem radioaktivní aktivity [9, 10]. 
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Obrázek 13. Uložení radioaktivního odpadu na úložišti WIPP a místo havárie [9]. 

 

3.2. Uložení radioaktivního opadu v ČR a v jiných zemích 

Informace v kapitole 3.1 může být významná i pro potřeby související s uložením 

radioaktivního odpadu u nás. Pozoruhodná je lokalita, která byla vybrána k uložení, 

v  v Novém Mexiku. Z řady studií, publikovaných k příslušnému tématu, se ložiska soli jeví 

jako výhodné prostředí, ve kterém se radiační aktivita poměrně spolehlivě izoluje. 

Zhodnocení tohoto názoru by si vyžádalo podrobnější studii. Ale skutečnost, že se pro lokalitu 

solného ložiska rozhodli v USA, je jistě argument, který podporuje názor o vhodnosti 

zmíněného prostředí. Z tohoto hlediska by bylo zajímavé ověřit takovou možnost uložení i 

v našich poměrech. 

Výskyty solných ložisek v České republice jsou nevýznamné, např. Ostrava (v dolech 

krápníky vznikající ze solného obsahu nadloží), větší ložiska jsou na Slovensku (Solivar u 

Prešova, Michalovce), v Rakousku (Hallstadt, Bad Ischel – trias), v Polsku (Wieliczka), 

Německu (Stassfurt, Hannover), nebo záliv Karabogaz (Kaspické moře). 

Využít solné ložisko k uložení radioaktivního odpadu, by v našich poměrech asi bylo 

nejvhodnější, ve spolupráci se Slovenskem [9, 10]. 

Podle přehledu [12] se pro uložení radioaktivního odpadu ale využívají především 

geologické formace s vhodným horninovým prostředím. Tabulka 1. 
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Tabulka 1 Přehled uložení radioaktivního odpadu v horninovém prostředí [12]. 

 

Země Hornina Hloubka [m] Status 

Argentina granit  diskuse 

Belgie plastický jíl 220 diskuse 

Kanada hlinitý vápenec 680 provoz od 2011 

Čína   diskuse 

Finsko granit 400 provoz od 1998 

Německo solná komora 400 uzavřeno 1995 

Japonsko   diskuse 

Korea  80 ve výstavbě 

Švédsko granit 450 provoz od 1988 

Švýcarsko jíl  v provozu 

Velká Britanie  650 diskuse 

USA solná sloj 300 provoz od 1999 
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4. Využití opuštěných dolů pro uložení oxidu uhličitého 

O významu snížit obsah CO2 v atmosféře je dnes už přesvědčena většina odborné i 

laické veřejnosti. V rámci mé disertační práce uvedu dosavadní zkušenosti s možným 

uložením oxidu uhličitého v uhelných dolech. I když se tento záměr jeví jako nadějný a 

pozoruhodný, nepostoupila jeho realizace nijak významně. Přesto je ale nutné tuto možnost 

dál sledovat a získat nové poznatky a zkušenosti.  

Podle [17 a 18] proběhlo poloprovozní ukládání CO2 v uzavřených uhelných dolech 

v revíru Campigne (Belgie) v Austrálii a Kanadě (obr. 14). 

Zkušební projekt, uložit CO2 na uhelném dole byl realizován v Polsku. 

 

4.1. Projekt RECOPOL na uhelném dole v Polsku 

S podporou EU byl v Polsku realizován projekt RECOPOL, který měl ověřit možnost 

ukládat CO2 v hlubinném uhelném dole, a tím omezit jeho emise do atmosféry. Projekt byl 

zahájen 1. prosince 2001 ve Slezském uhelném revíru. 

Ve vybrané lokalitě se ověřovala možnost ukládat CO2 do dolu a současně při tom získávat 

metan, který by se měl při této akci uvolňovat.  

Takto získaný metan měl být využit energeticky k místní spotřebě. [16]. 

Jednalo se o první takový projekt v Evropě. 

CO2 byl v tekutém stavu (při teplotě -200
0
 C) přivezen nákladními automobily a uložen ve 

dvou nádržích. (Obr. 15.) Poté byl zahřát a čerpadly dopravován do uhelné sloje, v hloubce 

1050 – 1090 m, několik metrů pod nejhlubším patrem všech slezských dolů. Očekávalo se, že 

CO2 bude adsorbovat na uhlí, které současně uvolní svůj plyn metan.  

Uvolněný metan se čerpal dvěma vrty, pomocí čerpadla. Injektáž a produkce probíhala od 

června 2004, do prosince 2004. Plánovalo se injektovat do dolu 1 000 tun oxidu uhličitého, 

což je asi 10 % produkce všech emisí CO2, z typického dolu. 
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Obrázek 14. Zařízení pro ukládání CO2 [41]. 

 

 

Obrázek 15 Uložení CO2 na zkušebním dole. [16]. 
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4.2. Injektáž oxidu uhličitého 

Pilotní pracoviště bylo vybráno v roce 2003 a v roce 2004 a byly provedeny vrty. 

Injektáž CO2 byla zaměřena na sloje karbonského souvrství, mocnosti 1 – 3 m v hloubkovém 

intervalu 900 – 1100 m. Aby mohla injektáž plynule probíhat, prováděly se různé zásahy, ale 

až v dubnu 2005, došlo zřejmě k narušení sloje, což přispělo k zlepšení injektáže. Zřejmě se 

v důsledku nakypření sloje, při kontaktu s CO2, podařilo v tomto časovém horizontu, zvýšit 

její permeabilitu. Obdobná zjištění byla učiněna i v USA a Kanadě, kde se zvýšení 

permeability přisuzovalo také nabobtnání. Po porušení (fraktuře) dosáhla injektáž asi 12 až 15 

tun za den a to kontinuálně od konce dubna do začátku června. Ve sledovaném období mezi 

srpnem 2004 až do konce června 2005 bylo cekem injektováno 760 tun. (Obr. 16.) 

 

 

Obrázek 16 Výsledek injektáže CO2  do injektážního vrtu. [16] 

 

Zajímavý je údaj kolem 5. dubna, kdy došlo k porušení sloje (fraktuře) a to umožnilo 

kontinuální injektáž. 

 

4.3. Produkce plynu 

Existující produkční vrt, pro čerpání metanu, ve vzdálenosti cca 150 m byl vyčištěn, 

opraven a připraven pro čerpání ke konci května 2004, aby se mohlo zahájit jímání metanu. 

Plyn byl získáván z produkčního vrtu, takže se mohlo posoudit možné zvýšení hodnot 

průtoku. Anizotropie permeability v důsledku orientace střihů, byla zřejmě příčinou, která 
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zabránila dřívějšímu porušení. A to z toho důvodu, že největší plynopropustnost 

(permeabilita) je kolmá ke směru proudění. Zcela neočekávaně, bylo pozorováno pomalé 

zvyšování obsahu CH4 v produkovaném plynu od prosince 2004, které mohlo souviset právě 

s injektáží CO2. Dodatečně byl pozorován pokles celkové produkce plynu, během delšího 

výpadku v injektážním vrtu. To dokazovalo jasnou reakci produkčního vrtu na aktivitu 

injektáže. V dubnu 2005, po stimulaci injektážního vrtu, se během několika dní, rychle 

zvýšila produkce plynu. Také ale rychle stoupla koncentrace CO2 v produkovaném plynu, což 

jasně dokazovalo proniknutí plynu. Avšak množství denně produkovaného CO2 bylo mnohem 

nižší, než množství denně injektovaného CO2 a to dokazovalo pokles CO2 v zásobníku. To 

bylo potvrzeno po prudkém poklesu produkce, po kontinuální injektáži, ukončené v červnu 

2005. Koncentrace metanu v produkovaném plynu, která byla z počátku 95 %, po průniku 

CO2 v dubnu 2005, výrazně poklesla. Nicméně, první zhodnocení získaných dat potvrdilo, že 

absolutní množství metanu produkovaného během injektáže, bylo výrazně vyšší, než původní 

produkce, způsobená konvenčním plynováním. Uzavření a měření v produkčním vrtu 

v červnu 2005 ukázalo, že tlak v zásobníku v okolí produkčního vrtu, se v důsledku injektáže 

mírně zvýšil. Pravděpodobně tlak v zásobníku  poklesne, až bude CO2 adsorbován uhlím, 

které ještě nebylo saturováno. Plyn, který byl produkován po uzavření vrtu, vykázal zvýšení 

koncentrace metanu, což dokazovalo, že v zásobníku proběhla výměna CO2 za metan. To také 

naznačilo, že je zapotřebí určitý čas, aby byla umožněna difuse plynu do a z uhelné matrice. 

Současně s tímto projektem, probíhal také extensivní monitorovací program, který by ověřil 

možný únik CO2 k povrchu, nebo do sousedního dolu. 

 

4.4. Předběžný závěr projektu RECOPOL 

Několik měsíců injektáže prokázalo, že injektáž bez stimulace je v daných podmínkách 

obtížná. Množství injektovaného CO2 po stimulaci injektážního vrtu potvrdilo dobré výchozí 

podmínky pro budoucí, sice nákladnou činnost, ale s dobrými výsledky. Celkový názor 

konsorcia, které projekt podporovalo, je příznivý a dokazuje, že tento způsob může pomoci 

iniciativě při řešení problému CO2 v Evropě. 
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5. Možnost ukládání CO2 v dolech OKD 

V dolech Ostravsko-karvinského revíru probíhá od konce 20. století poměrně masivní 

útlum těžby a jednotlivé doly se uzavírají. Před útlumem těžby bylo v revíru 15 až 20 činných 

dolů, ale v roce 2014 je jejich počet omezen na 4 doly, každý s několika závody. 

Uhelná pánev OKD se dělí na dvě základní části: ostravsko-karvinskou  

a podbeskydskou. Ostravská část ostravsko-karvinské pánve se dále dělí na ostravskou 

 a petřvaldskou dílčí pánev. V podbeskydské pánvi, do které patří i důl Frenštát, se v důsledku 

vývoje na trhu s uhlím, už z hlediska těžby nepřisuzuje žádný význam  

V  ostravské části už je činný pouze důl Paskov, dříve Staříč. Také doly v petřvaldské 

části byly již uzavřeny. V karvinské části dosud probíhá těžba na 4 dolech. 

Pro možný záměr ukládání CO2 do uzavřených dolů je rozhodující skutečnost, že doly 

ostravské, petřvaldské, ale i karvinské části jsou vzájemně propojeny, jednak spojovacími 

překopy, ale také cestami pro čerpání vody. Voda ze všech uzavřených dolů, ale i z části 

činných dolů karvinské oblasti se svádí do Oderské a Ostravské nádrže. 

Vlivem tohoto propojení, je prakticky vyloučeno, využít k ukládání oxidu uhličitého, 

kterýkoli uzavřený důl uhelné pánve OKD. 

Na Dole Frenštát jsou zatím vyhloubeny jen 2 jámy, důl je v konzervaci a počítá se 

s jeho úplnou likvidací. 

Jediným uzavřeným dolem, který není důlními díly, ani vodními cestami propojen se 

žádným jiným dolem, je Důl Paskov, jmenovitě původní důl Paskov, dnes závod Paskov. Pro 

informaci, je napřed nutno objasnit názvy původní a současný důl Paskov. V jižní části revíru 

OKD existovaly 2 doly, Paskov a Staříč. Po uzavření původního dolu Paskov se důl Staříč 

přejmenoval také na důl Paskov. Aby se označení dolu rozlišilo, používá se pro původní důl 

Paskov název závod Paskov 

Závodem Paskov, jako jediným možným uzavřeným dolem v OKD, k uložení CO2, se 

budu v další části disertační práce zabývat. 

 

5.1. Závod Paskov potenciální možné úložiště CO2 

Po roce 2001, byl původní důl Paskov sloučen se sousedním dolem Staříč a v  roce 

2001 byl definitivně uzavřen uzávěrami na všech přístupech do dolu [19]. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsko-karvinsk%C3%A1_uheln%C3%A1_p%C3%A1nev
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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Důlně-geologická situace závodu Paskov 

Pro popsání důlně geologické situace na dole Paskov jsem využila informace, jak mi je 

poskytli pracovníci dolu a které jsem do určité míry upravila diskusí s bývalými pracovníky 

dolu [19]. 

Na obrázku 17 je zobrazení důlního prostoru. Jsou na něm zakresleny geologické 

vrstvy a uhelné sloje. Dobývací prostor byl tvořen karbonskou kupou o celkové ploše 

dobývacího prostoru 19,6 km
2
. Kóta zaústění jam (těžní a výdušné) na povrchu je + 250,8 m 

B. p. v. (Balt po vyrovnání). Z nejhlubšího patra na kótě − 630 m byla vedena úpadní díla až 

na kótu − 761 m. Důl byl s povrchu zpřístupněn celkem 4 jámami, z nichž 2 jsou v centrální 

části důlního pole a 2 v okrajové východní a západní části.  

Nejvyšší patro 1 bylo zřízeno na kótě − 150 m” [4]. 

 

 

Obrázek 17 Geologický řez JZ – SV dolu Paskov [19, 20]. 
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Horniny souborů pokryvných útvarů karbonu dosahují mocnosti od 400 m a jejich 

propustnost pro možný únik uloženého oxidu uhličitého byla ověřena dvěma výpočetními 

postupy. 

Provoz dolu v období jeho existence byl poznamenán vznikem průtrží uhlí a plynu. To 

souviselo s vysokou plynonosností lokality a nízkou plynopropustností některých partií. V 

uplynulém období byly získány teoretické i praktické poznatky, které lze využít i při projektu 

a posouzení vhodností zamýšleného uskladnění CO2. Jde zejména o shromáždění značného 

souboru hodnot permeability horninových vrstev a proudění plynu v těchto podmínkách. 

Průměrná mocnost dobývaných slojí dosahovala 0,9 m. Průvodní horniny jsou 

zastoupeny pískovci asi se 40 % výskytu, prachovce rovněž 40 % výskytu a jílovci 20 %. 

Nejpevnější horniny dosahovaly max. pevnosti v tlaku 70 MPa (pískovce). 

 

5.2. Volné prostory po ukončení hornické  

V průběhu ražení, dobývání, ale i po ukončení činnosti hornické činnosti vzniknou 

v důlním prostředí volné prostory. Nejprve se nad vyraženým dílem, nebo porubem uvolní 

nadložní hornina, která poklesne do uvolněného prostředí. Nad a v okolí díla, nebo porubu 

vznikne oblast, kterou označujeme také jako tlaková klenba. V závislosti na charakteru 

horniny kolem uvolněného prostoru, se hornina v dalším časovém průběhu, různým způsoben 

konsoliduje.  

Vytvoří se tak zvaná Labassova pásma, pásma různého stavu porušení horniny, na 

obrázku 18, označena čísly 1 až 4. Na obrázku 19 je fotografie, pořízená v dole, která ukazuje 

jeden z možných způsobů vytvoření volného prostoru v okolí díla.  
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Obrázek 18 Labassova pásma v rozvolněné hornině. 

 

Obrázek 19 Fotografie pořízená v dole, volné prostory v SDD [archiv VŠB]. 
 

Obdobná situace nastala i na závodě Paskov po ukončení těžby. Nyní tam existuje 

určitý volný prostor, který může být využit k uložení oxidu uhličitého.  
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Pro úplnost dodávám, že podle zákonitostí k ukládání, jak jsem je popsala výše, jsou volné 

prostory jenom jedním z možných prostředí pro uložení. 

Pro určení maximální skladovací kapacity budou důležité volné prostory, které se zatopí 

vodou a hmotnost uhelné hmoty, která zůstane v podzemí a může adsorbovat CO2. 

Během praxe byly v hornictví získány zkušenosti, jaký existuje vztah, mezi objemem 

uhlí a horniny, který byl při těžbě uvolněn a objemem volných prostor, které po určitém 

časovém období a konsolidaci hornin zůstanou v podzemí. Těchto poznatků jsem využila a 

v tabulkách 2 až 5 jsou uvedeny objemy, jaké tím vzniknou. 

5.3. Volné prostory závodu Paskov 

Objem vydobytých důlních prostor bez redukce (m
3
), byl zjišťován v různých pracích. 

V této kapitole uvádím výsledky, podle [21]. 

 

Tabulka 2. Objem vydobytých důlních prostor, poruby, bez redukce (m
3
). Upraveno podle [21]. 

 

PORUBY 
  

Úroveň 
Do roku 1994 

včetně 
Po roce 1994 celkem 

nad 1. patrem 242 748 0 242 748 

mezi 1. a 2. patrem 2 157 794 0 2 157 794 

mezi 2. a 3. patrem 7 517 296 369 512 7 886 808 

mezi 3. a 4. patrem 1 455 299 710 159 2 165 458 

Pod 4. patrem 86 487 531 765 618 252 

Poruby celkem 11 459 624 1 611 436 13 071 060 
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Tabulka 3 Objem vydobytých důlních prostor, dlouhá díla, bez redukce (m3). Přepracováno podle [21]. 

 

DLOUHÁ DŮLNÍ DÍLA 
  

Úroveň pleněná živá+odpisy celkem 

nad 1. patrem 35 530 70762 106 112 

mezi 1. a 2. patrem 324 200 648 966 973 166 

mezi 2. a 3. patrem 1 184 331 2 370 424 3 554 755 

mezi 3. a 4. patrem 326 507 652 082 978 589 

pod 4. patrem 103 934 173 137 277 071 

Dl.důlní díla celkem 1 974 322 3 915 371 5 889 693 

Objem uvolněných důlních prostor celkem 
 

18 960 753 

 
 

Tabulka 4 Objemy důlních prostor založené hlušinami (m
3
). Přepracováno podle [21]. 

 

Úroveň hlušina s vodou hlušina bez 40% vody 

mezi 1. a 2. 
patrem 

7 705 4 623 

mezi 2. a 3. 
patrem 

128 143 76 886 

mezi 3. a 4. 
patrem 

10 904 6 542 

Celkem 146 752 88 051 

 

Pro výpočet recentní velikosti důlních prostor k datu ukončení ražení a dobývání 

(červen 1998) byly použity koeficienty stlačitelnosti hornin v dlouhodobém časovém 

horizontu, tj. roky a více let, od 0,3 do 1,0 následujícím způsobem: 

Poruby do roku 1994   0,3 

Poruby po roce 1994   0,6 

Přípravy živé + odpisy  1,0 

Přípravy pleněné   0,5 
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Tabulka 5 Objemy důlních prostor [vlastní výpočet]. 

 

Úroveň Objem (m3) 

nad 1. patrem 161 261 

mezi 1. a 2. patrem 1 453 781 

mezi 2. a 3. patrem 5 362 600 

mezi 3. a 4. patrem 1 671 478 

pod 4. patrem 570 109 

Celkem 9 219 229 

 

Objemy vypočítané v tabulce 5 jsou redukované dle výše uvedených koeficientů 

stlačitelnosti, při zohlednění objemu založených hlušin. 

Objem volných důlních prostor pro skladovací kapacitu je 9 219 229 m
3
.  

Při stanoveném skladovacím tlaku 1,5 MPa, tak lze do volných prostor uložit přibližně 

138 milionů m
3
 CO2.  

(Je to poměr atmosférického tlaku v úložišti 0.1 ke skladovacímu tlaku 1.5). 

 

5.4. Zatápění důlních prostor, závod Paskov 

Hydraulický systém závodu Paskov lze charakterizovat jako vnitřně spojitý, na vtoku 

polootevřený, na výtoku uzavřený. Zatápění závodu Paskov neovlivní žádný jiný závod, ani 

žádný jiný důl v Ostravsko-karvinském revíru. Přítok vody na závodě Paskov, po jeho 

likvidaci, lze odvodit pouze z přítoků zjišťovaných v době těžby v objemu 3 litry za sekundu 

tj. 259 m
3
 za 24 hodin [21]. 

Vzhledem k poloze piezometrické hladiny ferritové zvodně se bude závod Paskov 

zatápět na kótu − 30 až − 50 m. 

Časový průběh zatápění vyplývá z tabulky 6 [21]. 

 
Tabulka 6 Časový průběh zatápění. Přepracováno podle [21]. 

 

Úroveň Objem (m3) Doba zatápění (dny) Doba zatápění (roky) 

nad 1. patrem 161 261 622 1,7 

mezi 1. a 2. patrem 1 453 781 5 609 15,4 

mezi 2. a 3. patrem 5 362 600 20 689 56,7 

mezi 3. a 4. patrem 1 671 478 6 449 17,7 



30 
 

pod 4. patrem 570 109 2 199 6 

Celkem 9 219 229 35 568 97,5 

 

Poměrně největší volné prostory, nad 3. patrem, se začnou zatápět za 23,7 let. Pokud 

by ale budoucí provozovatel předpokládal dlouhodobý provoz, při ukládání CO2, pak je nutno 

zřídit aktivní vrty pro odčerpávání. Tak se postupovalo například na dole Leyden (Denver, 

Colorado), který je obdobným kavernovým zásobníkem. 

Pokud by během 23,7 let došlo k zatopení důlních prostor na úroveň třetího patra, (− 

630 m), zbývá ještě volný objem 5,3 mil. m
3
 po dobu 56,7 let a další objem 1,5 mil. m

3
 po 

dobu 17,1 roků. Vzhledem k tomu, že konsolidace hornin bude probíhat postupně, lze 

skutečnou dobu zatopení vodou ještě zvýšit. Orientačně na 40 let [21]. 

 

5.5. Adsorpce CO2 na uhelnou hmotu, závod Paskov 

Adsorpce oxidu uhličitého na uhelnou hmotu v dole je další možností jeho uložení. 

Aktivní uhlí při pokojové teplotě a vysokém tlaku může adsorbovat až 50 % své vlastní 

hmotnosti. Pro fyzické vzorky uhlí to je obvykle 4 až 10 krát méně [28].  

Lze jen velmi orientačně určit, jak velké zásoby uhlí zůstaly na závodě Paskov po jeho 

uzavření. Když bych předpokládala, že to bude 1 mil. tun, pak by podle [17] bylo možné 

stanovit uskladňovací kapacitu pomocí adsorpce takto: 

 1 t uhlí při měrné hmotnosti 1,2 t·m
−3 

představuje objem 833 m
3
 

 sorpční schopnost uhelné hmoty je 5 − 12 % hmotnosti [17] 

 833 m
3
 uhelné hmoty adsorbuje při průměrné sorpční schopnosti 7 % 58 m

3
 CO2 

 1 mil. t uhelné hmoty adsorbuje 58 mil. m
3
 oxidu uhličitého. 

 

5.6. Rozpuštění CO2 ve vodě závod Paskov 

Třetí možnost uložení oxidu uhličitého v uzavřeném podzemí závodu Paskov je 

rozpouštění ve vodě. Při teplotě 30 
°
C je to pouze poměr 0,001. Podle tabulky 12 by mohl 

objem vody pod 3. patrem až do konečné hloubky  

pod 4. patrem činit 2 241 587 m
3
. Kdyby byl úplně zatopen vodou, rozpustilo by se  

v ní 2 241 m
3
 oxidu uhličitého [17]. 

 



31 
 

5.7. Další možnosti uložení CO2 v podzemí závodu Paskov 

Další možnosti uložení oxidu uhličitého v podzemí závodu Paskov, jako mineralizace 

rozpouštěním, kdy se malé množství injektovaného CO2 rozpustí – nebo je převedeno do 

roztoku – v solance přítomné v pórovém prostoru rezervoáru, jsem nezkoumala, protože jsem 

k tomu nezískala potřebné podklady [22]. 

Obdobně jsem nehodnotila ani způsob mineralizace v hornině, protože podle 

zkušeností z Norska je touto mineralizací zadržena jen relativně malá část CO2.  

Po 10 000 letech by mělo být mineralizací zadrženo pouhých 5 % uloženého CO2 [22]. 

5.8. Celková skladovací kapacita závodu Paskov    

Celková skladovací kapacita pro uložení CO2 na závodě Paskov je součet všech 

možných úložišť. Při předpokládaném tlaku pro uložení 1,5 MPa. 

 Volné prostory    138   mil. m
3
 

 Adsorpce na uhelnou hmotu    58   mil. m
3
 

 Rozpuštění ve vodě       0,0022  mil. m
3
 

 Další možnosti   zanedbatelný podíl 

 Celkem    196   mil. m
3
 

 

5.9. Plynopropustnost mezi podzemím a povrchem 

K určení kritického bodu projektu, tj. možnosti úniku plynu z podzemí k povrchu, 

jsem musela vyjít z určitých předpokladů  

Možná hodnota objemového průtoku plynu z podzemí k povrchu se dá zjistit 

s využitím teorie filtrace, podle Darcyho zákona. Je jí matematické vyjádření se obvykle 

uvádí ve tvaru: 

𝑄 =
𝑆·(𝑝𝑠−𝑝0)·𝑘1

2·𝜂·ℎ
         (1) 

 

Význam symbolů 

Q objemový průtok (m
3
·s

−1
) 

S filtrační plocha (m
2
) 

ps pro předpokládaný tlak v zásobníku 2 až 1,5 MPa 

p0 atmosférický tlak na povrchu 100 000 Pa 

k1 pro ornici 10
−8 

m
2
 , pro jílovec 5·10

−18
 m

2
, pro uhelný jílovec 10

−14
 m

2
, pro uhelnou 

sloj 10
−10

 m
2
,pro prachovec s valouny 10

−14
 m

2
, pro geologicky velmi různorodou 
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vrstvu těsně nad úrovní − 150 m 10
−16 

m
2
, pro výruby 10

−10
 m

2
.Aritmetickým 

průměrem v závislosti na mocnosti jednotlivých vrstev bylo zjištěno „k1“ mezi patrem 

− 150 m a povrchem  

k1 = 5·10
−16

 m
2
 

h v kritické vzdálenosti nejvyššího patra a povrchu 400 m 

 pro CH4   10,26·10
−6

 Pa·s 

 pro CO2   13,9·10
−6

 Pa·s 

γ měrná hmotnost pro CO 2 při 0
0 
C = 1,9 kg·m

−3
 

Pro určení S jsem vyšla z teorie poklesové kotliny, dle obrázku 20. 

 

 

Obrázek 20 Tvorba poklesové kotliny [23]. 
 

 

Po výrubu slojí a ukončení těžby vznikne na povrchu poklesová kotlina. Její plošné 

rozšíření a velikost poklesu budou v konečné fázi projektu důležitými vstupními parametry 

pro výpočet možného úniku plynu.  

Poklesovou kotlinu definujeme jako pokles povrchu, způsobený důlní činností, když 

dojde k poklesu nebo zavalení důlních děl. Tento pokles se s určitým zpožděním  

a v určité míře projeví na povrchu. Měřením posunu bodů v poklesové kotlině, můžeme získat 

určitou představu o konsolidaci v podzemí. 
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V současném stavu řešení úkolu v disertační práci, mohu stanovit velikost tak zvané 

filtrační plochy (S), s použitím určitých předpokladů. V hloubce 400 m pod povrchem byla 

vyrubána nejvýše uložená sloj č. 20, v ploše 300 x 200 m.  

Přibližný obvod poklesové kotliny by mohl být 600 + 400 = 1000 m. 

Pokud bude v prostorech po výrubu sloje č. 20 uložen CO2 bude mít, v souladu 

s obrázkem  20, snahu unikat podél linie zálomového úhlu. Tato vytvořená dislokační plocha 

nebude mít šířku větší než 0,2 m 

 

Z toho pak vychází filtrační plocha pro nejvýše uloženou sloj 

S = 1000 · 0,2 = 200 m2           

Pokud se týče permeability vrstev, byla v dřívějších pracích pro předmětnou lokalitu 

zjišťována in situ v [19 a 20].  

 

Rovnici (1) jsem řešila s pomocí kalkulátoru, který je možno získat z [24] obrázek 21. 
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Obrázek 21 Výpočet permeabilit (24). Přepracováno podle [20]. 
 

Výsledkem rovnice (vzorec 1) s uvedenými vstupními hodnotami je celkový objemový průtok 

Q plynu, který může uniknout z dolu na povrch na ploše 200 m
2
 

Q = 1,0·10
-6

 m
3
·s

−1
, to je poměrně malý únik.  

Vztaženo na 1m
2
 je to zanedbatelné množství. 
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5.10. Těsnost uzavřených jam 

Základním prvkem při uzavírání jam je 6 m silná betonová zátka. Výpočet možného 

úniku oxidu uhličitého přes tuto uzávěru jsem řešila opět podle kalkulátoru.  Pro jámu 

průměru 7,5 m je S = 14 m
2
 a výpočet potřebné permeability je na obrázku 22. 

 

 

Obrázek 22 Výpočet permeability pro uzávěr jámy. Přepracováno podle [34]. 
 

Betonová zátka, společně se zásypem, musí splnit podmínku permeability  

k1 = 4,25·10
−18

 m
2
. 

 

 

5.11. Závěr kapitoly možnost ukládání CO2 v dolech OKD 

Ještě sice neexistuje jednotný názor vědecké veřejnosti, zda je prokazatelné globální 

oteplování Země způsobeno zvýšenými emisemi oxidu uhličitého. Přesto však vyvíjí řada 

jednotlivců i organizací úsilí, aby se tento jev nepodceňoval a včas se realizovala opatření ke 

snížení koncentrace CO2 v ovzduší. V rámci této aktivity už byla provedena řada vědeckých 

studií a byly také realizovány některé praktické projekty.  

V disertační práci jsem řešila konkrétní situaci, uložit oxid uhličitý do uzavřených 

prostor Ostravsko – karvinských dolů. Pro takový způsob uložení existují ve světě zatím jen 2 

příklady, kdy uložení proběhlo ve fázi poloprovozního ověření. Vyšla jsem z těchto poznatků. 
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Rozborem situace v O K R jsem zjistila, že jediným možným úložištěm by mohl být uzavřený 

důl Paskov. Ostatní doly v O K R, jsou bočně vzájemně propojeny a to možnost ukládání 

vylučuje. 

Získala jsem poměrně podrobné údaje o geologickém uspořádání, a současném stavu 

v podzemí dolu Paskov, po jeho uzavření. Pak jsem navrhla konkrétní způsob ukládání CO2. 

S využitím fyzikálních zákonů, klasickým výpočtem jsem zjišťovala stěžejní problém celého 

projektu, zda nebude oxid uhličitý po uložení unikat k povrchu.  

Výpočtem podle teorie Dary jsem zjistila Q = 1,0·10
-6

 m
3
·s

−1
. Vzhledem k její výši se 

pro případnou realizaci bude muset uskutečnit zkušební etapa. 

Když ale vezmu v úvahu, že do volných prostor dolu lze uložit 196 mil. m
3
 oxidu 

uhličitého, je poměr mezi uloženým a uniklým plynem výrazně příznivý, abychom mohli 

mluvit o jistém efektu k ochraně atmosféry.  

Podle výsledků v diplomové práci, se bude muset nejprve uskutečnit zkušební etapa, kdy se 

uloží malé množství a bude se monitorovat jeho únik. Teprve pak, po získání komplexních dat 

o stavu v podzemí, se rozhodne o realizaci celého projektu. 

Řešením jsem dokázala, že opuštěná důlní díla celého dolu, by mohla být využita 

velmi racionálně. 
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6. Využití starých důlních děl jako zdroje tepla 

V této části disertační práce se budu zabývat využitím starých důlních děl, jako zdroje 

tepla. Inspirovala jsem se příkladem ze Skotska, kdy se posuzuje možnost, využít stará důlní 

zatopená vodou, jako zdroje k vytápění povrchových objektů. Návrh, pokud by se ho podařilo 

realizovat, může znamenat významný ekologický a ekonomický přínos i pro ostravsko-

karvinský region. V disertační práci zkoumám možnost aplikace v oblasti Ostravy. Je ale 

využitelný i v lokalitách Orlová, Petřvald, Karviná. Obdobně by mohly být povrchové objekty 

vytápěny s využitím vody ve starých důlních dílech i v řadě jiných území, kde dříve probíhala 

hornická činnost. 

 

6.1. Využití starých důlních děl k vytápění ve městě Glasgow ve Skotsku. 

Městská aglomerace Glasgow spočívá z 50 % nad starými důlními díly. V nich jsou 

značné zásoby vody, která má zvýšenou teplotu. Proto vznikla iniciativa, že by se s pomocí 

tepelných čerpadel tyto zdroje využily k vytápění domů a objektů. Předběžně, po ověření 

zásob vody a její teplotě, vychází, že by na získání 4 kW výkonu tepla, bylo zapotřebí 

vynaložit 1 kW energie. Systém by pracoval tak, že by teplá voda odčerpaná z dolu posloužila 

jako zdroj energie pro tepelné čerpadlo, a když by se po předání tepla ochladila, vrátila by se 

zpět do starých důlních prostor. Princip tepelného čerpadla je dostatečně znám, a je obdobný, 

jako u ledničky.  

V Glasgow už 13 let existuje praktické provedení, které zásobuje teplem 16 – 17 domů.  

Myšlenka strategického využití tepla z podzemní vody pro širokou lokalitu velkoměsta, 

vznikla ve vědecké organizaci British Geological Survey Scientists a veřejně ji představil 

pracovník Společnosti pan Diarmid Campbell. [25]. 

Podle záměru Společnosti se uvažuje aplikovat omezený projekt vytápění 16 domu na 

podstatnou část města a nejbližšího okolí. Glasgow byl vybrán k realizaci z několika důvodů. 

V jeho podzemí je velké množství starých důlních děl, rozložených tak, že jsou téměř pod 

celou částí města a městské aglomerace. V nedávné době byly také zpracovány 3D modely, 

celé podzemní soustavy děl.  

Důlní díla jsou situována v hloubce kolem 610m, ale průměrně jsou v hloubce od 250 do 

300 metrů., Některá jsou ovšem velmi blízko povrchu a někde dokonce vychází až na povrch. 

Představitel Společnosti nepředpokládá, že by se stará důlní díla probořila a tento jev se 

promítl až na povrch, Vytváření poklesové kotliny proběhlo už ve velmi vzdáleném časovém 

období a v současné době, lze předpokládat, že podzemí je konsolidováno. Dá se to vysvětlit i 
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tím, že poslední dobývací metodou, před uzavřením dolů, bylo stěnování, a v takovém 

případě, nastává pokles nadloží v poměrně krátké době po ukončení těžby, takže konsolidace 

povrchu je dnes již ukončena. 

Po období, kdy se uzavřely doly, a přestala čerpat voda, bylo celému systému 

podzemních vod umožněno, aby prostupoval horninou. Stará důlní díla jsou zatopena, vznikl 

zásobník s velkým objemem vody, která velmi snadno protéká porušeným masivem, důlními 

díly, která spojují důlní prostředí s jámami. To je důležitý faktor, který hodlá Společnost s 

poměrně teplou podzemní vodu využít jako zdroj energie. 

V určitých částech dolu bude teplota vody zřejmě rozdílná, takže součástí projektu 

musí být i její zjištění, aby se využil zejména teplejší zdroj. Místo s teplejším zdrojem bude 

využito k odčerpání vody do tepelného čerpadla, a chladnější voda se vrátí do chladnější části 

nádrže, pravděpodobně v menší hloubce. 

Protože objem vody, který se z dolu odčerpá, bude v desítkách litrů, tak by teplotní 

změny v podzemí neměly ovlivnit distribuci tlaku v hornině. V některých případech, zejména 

tam, kde se dříve dobývalo pilířováním, by se stabilita díla mohla porušit, a proto bude nutné 

tento jev zkoumat. Z hlediska celého záměru, by to ale neměl být problém. 

Z různých scénářů o rozmístění vrtů vyplývá, že se budou muset v oblastech, kde je 

teplota vody v zatopených dílech přibližně 10
0
 C, zřídit 4 vrty na 1 km

2
. Takové uspořádání 

by mělo stačit k získání tepla pro 40 % celé aglomerace, na dobu 100 let. 

 

6.2. Princip a funkce tepelných čerpadel 

Tepelné čerpadlo je stroj, který pracuje na principu chladícího zařízení (jako např. 

chladnička). Tepelné čerpadlo odebírá teplo z jednoho prostředí (voda, horninové prostředí, 

ovzduší) a do jiného prostředí jej zase předává (např. otopný systém). Pro provoz tepelného 

čerpadla nutná elektrická energie - provoz kompresoru a oběhového čerpadla otopného 

systému. 

Tepelné čerpadlo má čtyři základní části: 

výparník 

kompresor 

kondenzátor 

expanzní ventil 



39 
 

 

Obrázek 23 Funkce tepelného čerpadla [26] 

 

Teplo získané z vnějšího prostředí je přes výparník předáváno pracovní látce (chladicí 

kapalina). Získáním tepla z vnějšího prostředí přechází pracovní látka ze skupenství 

kapalného do skupenství plynného. Pracovní látka v plynném skupenství je nasáta 

kompresorem a stlačena na vyšší tlak, čímž dále stoupne její teplota. Páry pracovního média 

jsou dále odváděny do kondenzátoru, kde předávají své teplo do vody, která se používá pro 

vytápění nebo ohřev TUV. Ochlazená pracovní látka prochází přes expanzní ventil, kde 

dochází ke snížení tlaku a pracovní látka opět přechází do kapalného skupenství. 

Kapalná pracovní látka vstupuje opět do výparníku, čímž je cyklus ukončen. Celý cyklus se 

znovu a znovu opakuje. 

Tepelná čerpadla se v zásadě rozdělují podle zdrojů nízkopotenciálního tepla, kterými 

jak už bylo zmíněno je voda, horninové prostředí a ovzduší. Tak se rozdělují druhy tepelných 

čerpadel na systémy: 

voda-voda 

země-voda 

vzduch-voda 

Podle uvážení a zejména s přihlédnutím k poznatkům ze Skotska, jsem se rozhodla doporučit 

pro aglomeraci Ostrava typ voda – voda. 

Proces jak probíhá změna teploty v TČ je zřejmý s obr. 24. 
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Obrázek 24 Průběh teploty v tepelném čerpadle. [27]. 

 

Podle obr. 24, je teplota vody z podzemí 10
0
 C. Ta ve výparníku klesne (blízko 

k nule). Kompresor stlačí pracovní látku (glykol), takže jeho teplota stoupne na, cca 45
0
 C. 

Glykol pak v kondenzátoru ohřeje vodu do otopného systému na 20
0
 Celsia. Tepelné čerpadlo 

má v tomto případě účinnost 3,2. 

 K získání 3,2 kW tepelného výkonu potřebujeme příkon 1 kW. 

Kdyby byla teplota vody z podzemí vyšší, obě tečkované linie by se sblížily. Zvýšila 

by se účinnost. 

 

 

Tepelné čerpadlo voda-voda 

Primárním zdrojem tepla je povrchová nebo podzemní voda. Většinou se využívá 

podzemní voda, povrchovou vodu lze využívat např. z větších vodních nádrží. Při využívání 

podzemní vody je nutné zhotovit jímací a zasakovací vrt.  

Podzemní voda má po celý rok zhruba stálou teplotu, většinou kolem 10-12°C. Z 

jímacího vrtu je voda čerpána do výparníku TČ kde dojde ke snížení teploty podzemní vody 

asi o 4°C, takto ochlazená voda je zasakovacím vrtem vracena zpět do horninového prostředí. 
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 Pro použití tohoto typu je důležité předem zhodnotit, zda kolektorské vlastnosti 

hornin na lokalitě jsou vhodné pro odběr potřebného množství podzemní vody a také zda 

chemické složení podzemní vody pro provoz tohoto typu TČ je vhodné.  

Princip jak tepelné čerpadlo jímá a vrací vodu, typ voda – voda je na obr. 25. 

 

 

Obrázek 25 Způsob čerpání a vsakování vody z vodní nádrže do TČ. [26, 27]. 
 
 
 

 

6.3. Návrh jak využít stará důlní díla k vytápění v Ostravě. 

Pro zpracování podrobnějšího návrhu, kde instalovat tepelná čerpadla a s jakým 

výkonem, bude potřeba provést studii a prováděcí projekt. Pro ten účel bude nutné zjistit jak 

je rozložena zásoba vody v důlním prostředí.  

V současné době mám k dispozici přehled, jak je voda z Ostravsko – karvinských dolů 

svedena do podzemních nádrží. Pokud vyjdu z této dokumentace, obr. 26, pak se jeví jako 

vhodné vybudovat stanice tepelných čerpadel pro lokality Šverma, Koblov, Přívoz, Hlubina, 

Heřmanice, Zárubek, Alexander, Jeremenko. [28]. 

Když bude k dispozici rozložení vody v důlním prostředí celé soustavy, pak se může 

dispozice pro instalaci tepelných čerpadel změnit. 
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Obrázek 26 Komunikace mezi doly OKD. Přepracováno podle. [5]. 

 
 

6.4. Určení výkonu čerpadla a pořizovacích nákladů v lokalitě Jeremenko 

 

Pro přibližné určení výkonu tepelného čerpadla a pořizovacích nákladů jsem využila 

kalkulátorů, jak jsou uvedeny v [29]. Zadala jsem požadavek, jaký by byl potřebný tepelný 

výkon a pořizovací náklady pro vytápění objektu v okolí jámy Jeremenko o celkové ploše 

3 000m
2
. 

Nemohla jsem zasahovat do struktury kalkulátoru, a proto jsem ho ponechala 

v původní verzi. Tu uvádím v příloze a zde prezentuji její přepis do češtiny. Zadala jsem 

parametry, jak jsou uvedeny na obr. 25.  

Dle obrázku č. 27 budou vytápěny objekty s číslem 631,633,683, o celkové ploše 3 000m
2
. 
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Obrázek 27. Situace objektů v okolí jámy Jeremenko [39]. 

 

Kalkulátorem lze vypočítat potřebný výkon tepelného čerpadla, v tomto konkrétním případě 

pro vytápění plochy 3000 m
2 

je zapotřebí tepelné čerpadlo o výkonu 240 kW, které bude ve 

variantě typu voda-voda. 
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Obrázek 28 Výkon tepelného čerpadla objekt 3000m

2
. [vlastní úprava podle 29]. 

 

Podle potřebného výkonu pak kalkulátor vypočítá i přibližné náklady na pořízení 

investice. Obdobně i v tomto případě jsem původní anglickou verzi kalkulátoru přepsala do 

češtiny.  

Dle kalkulátoru jsou celkové náklady vyčísleny na 106 130£ bez DPH, což v přepočtu 

dle kurzu ČNB, kde 1 libra je 34,927 Kč a ve výsledku tedy náklady na pořízení činí 

3 706 803 + 21% DPH, lze tedy konstatovat celkové náklady 4 485 230 Kč. 

 

6.5. Kalkulátor v české verzi 

Kalkulátory v české verzi mají oproti anglické verzi rozdílný způsob zadávání 

vstupních údajů. Vyžadují poměrně jednodušší charakteristiku stavby. Anglická verze 

kalkulátoru, jak vyplývá z obr. 28, zahrnuje situování stavby, vliv území a podrobné 

vlastnosti, zdiva, izolace, zasklení oken. Příklad české verze kalkulátoru uvádím podle [34]. 
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Obrázek 29. Česká verze kalkulátoru pro tepelné čerpadlo [34]. 

 

Z přehledu na obr. 29 vyplývá, že kalkulátor nezjišťuje pořizovací náklady na instalaci 

tepelného čerpadla, ale srovnává náklady na vytápění, podle různých tepelných zdrojů. 

Zadaný objekt má tepelnou ztrátu 236,25kW, což se shoduje s výpočtem podle [29]. 

 

6.6 Úspory  

Úspory byly vyčísleny podle kalkulátoru [34]. 

Úsporu nákladů můžeme vypočítat pro 2 varianty.  

1. Tepelným čerpadlem nahradíme klasické vytápění a to podle českého kalkulátoru (obr. 

25), tak že místo zemního plynu, nebo peletek použijeme tepelné čerpadlo. Roční 

náklady vytápění by pak pro náš výkon 240 kW byly, 337 321 Kč, viz obr. 29. 

 

Doba návratnosti investic 

Doba návratnosti je nejjednodušší, nejméně vhodné, ale naopak velice často užívané 

ekonomické kritérium. Největší nevýhodou tohoto kritéria je, že zanedbává efekty po době 

návratnosti a zanedbává fakt, že peníze můžeme vložit do jiných investičních příležitostí. 

Standardně se prostá doba návratnosti počítá dle následujícího vzorce [38]. 

𝑇𝑠 =
𝐼𝑁

𝐶𝐹
          (2) 

Ts = doba návratnosti, 

CF = roční úspora nákladů (nebo roční příjem) 

IN = investiční výdaj 

Výpočet doby návratnosti pro konkrétní příklad: 

Ts =  
4 485 230

433266
= 10 𝑙𝑒𝑡 
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2. Tepelné čerpadlo bude podle řešení v disertační práci pracovat s využitím teplé vody 

z retenční nádrže a tím se zvýší jeho účinnost.  

Pro stručnou ekonomickou bilanci je použit tento příklad.  

Na vytápěný objekt o podlahové ploše 3 000 m
2
 by bylo zapotřebí tepelné čerpadlo 

(nebo čerpadla) o celkovém výkonu pro vytápění cca 240 kW. Pořizovací náklady celé 

investice na tepelné čerpadlo (případně čerpadla), lze s využitím kalkulátoru stanovit na 

4 485 230,-Kč. [29]. 

Pořizovací náklady ve výši 4 485 230,-Kč lze rozdělit takto: 

zemní díla 30 % tj.      1 345 569 Kč 

elektroinstalace 10 %  tj.     448 523 Kč 

tepelné čerpadlo plus příslušenství 40 % tj.         1 794 092 Kč 

automatizace 20 %  tj.     879 046 Kč 

Zvýšení účinnosti tepelného čerpadla podle obr. 33, jako poměr rozdílu 45
0
 ku 1

0
 pro 

běžné uspořádání, nebo 45
0
 ku 12

0
, s využitím teplé vody z retenční nádrže, dostaneme poměr 

45/3,7 = 12. 

Teoreticky by tak mohly roční náklady na vytápění klesnout až dvanáct krát. To je, 

zatím jen teoreticky, pozoruhodná úspora. Prakticky, s ohledem na vztah mezi teoretickým a 

skutečným provozem, ovlivněným celou řadou ztrát, klesnou určitě o 30 %.  

Potom roční náklady na energii 337 321 Kč klesnou na 236 124 Kč.  

Roční úspora na spotřebu energie k vytápění, jen u tohoto jednoho objektu tak může 

dosáhnout částky 101 196 Kč. 

Úspory pořizovacích nákladů budou u zemních děl, která jsou pro příklad jámy Jeremenko 

k dispozici, tedy prakticky úspora 1 345 596 Kč.  

Prakticky tak pořizovací náklady oproti klasické instalaci tepelného čerpadla klesnou jako 

rozdíl 4 485 230 – 1 349 596 na 3 135 634 Kč 

Potom by se i ve vzorci (2) změnily hodnoty a Ts by bylo daleko příznivější 

𝑇𝑠 =
3135634 

433266
= 7 𝑙𝑒𝑡. 

Návratnost investic tak bude o 3 roky kratší. 

Pokud by se v jiných lokalitách musela zemní díla provádět vrty s příslušným 

vybavením, pak by bylo nutné provést podrobnou kalkulaci s využitím projektu. 

Nevyčíslitelná hodnota návrhu, vlivu na životní prostředí, ale může celou ekonomickou 

bilanci posunout do zcela jiné dimense. 
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7. Přehled možných typů čerpadel pro daný výkon 

Pro výkon cca 240 kW je možno vybrat různé typy čerpadel. Ze zahraničních by to 

mohlo být tepelné čerpadlo dle obr. 30. 

 

Obrázek 30. Tepelné čerpadlo voda - voda s výkonem 231 kW [37] 

Charakteristika tepelného čerpadla 

Model NO.:CWR-230XB  

Energetická účinnost, stupeň jedna 

Teplota vytápění:50-70°C 

Zdroj tepla: Teplá vody 

Napájení: 380V3pH/50Hz  

Tepelná kapacita: 231kW  

Hladina zvuku: 74  

Rozměry: 2500mm*850mm*1500mm 

Hmotnost:1160kg 
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Z českých výrobců jsem zatím zjistila, že k pořízení potřebného výkonu 200 kW, se 

kombinuje několik jednotek nižšího výkonu. Podle [35] nabízí firma ROBUR uspořádání 

uvedené na obr. 31. 

 

Obrázek 31. Uspořádání tepelných čerpadel firmy ROBUR k dosažení výkonu vytápění cca 200 kW [35]. 
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8. Využití tepla z podzemní vodní nádrže  

Z půdorysu tvaru hladiny nádrže v úrovni – 360m, obr. 32, pak zjistíme, jaká je 

zástavba na povrchu a podle toho se rozhodne o situování tepelných čerpadel, aby byla co 

nejblíže objektům. S rostoucí délkou rozvodu tepla, klesá účinnost. Konkrétní řešení je 

uvedeno v kapitole Určení výkonu tepelného čerpadla a pořizovacích nákladů v lokalitě 

Jeremenko. 

 

 

Obrázek 32 Půdorys nádrže důlních vod v úrovni -360m. 

 

Víme, že voda z nádrže je slaná, agresivní a systém tepelného čerpadla by poškodila. 

Proto ji využijeme jenom k ohřátí výparníku. Provede se to takto. Voda z podzemí, teplá 

kolem 26
0
 C, se přivede k výparníku. Teplota vody a chemické složení je uvedeno v tabulce 7. 

V tabulce 8 je množství vody čerpané z retenční nádrže Jeremenko v jednotlivých letech. 
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Tabulka 7. Teplota a chemické složení vody v nádrži Jeremenko, rok 2015 [39]. 

 

 

 

Tabulka 8. Objem čerpané vody z nádrže Jeremenko [39]. 

 

Rok  VJJ (m3) 

2001 974 410 

2002 3 246 913 

2003 3 332 386 

2004 4 202 471 

2005 4 387 170 

2006 5 039 381 

2007 5 248 219 

2008 5 090 157 

2009 5 387 466 

2010 5 740 648 

2011 5 865 959 

2012 5 544 138 

2013 5 304 762 

2014 5 345 097 

2015 4 950 466 

∑ 69 659 643 
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Konduktivita v jednotkách Siemens na jednotku délky, (m, cm) vyjadřuje obsah iontů 

v roztoku. Pro pitnou vodu je v rozsahu 5 – 50 µS/m. Voda z retenční nádrže vykazuje 

konduktivitu mnohonásobně vyšší.  

Mořská voda vykazuje konduktivitu okolo 5 S/m.  

Voda z retenční nádrže Jeremenko vykazuje hodnotu až 1,5 S/m. Svými vlastnostmi, co se 

týče konduktivity, blíží úrovní mořské vody. 

Mořská voda obsahuje přibližně 35g salinity na 1litr.  

Pokud sečtu všechny chemické látky, které mohou způsobovat salinitu vody z retenční 

nádrže Jeremenko, může to být podle tabulky 7, až kolem 13 g/l. 

Voda v retenční nádrži Jeremenko dosahuje téměř polovinu hodnoty salinity mořské vody. 

RAS 

Množství rozpuštěných anorganických solí (RAS) udává součet všech rozpuštěných 

anorganických minerálních látek. Používá se k vyjádření celkové mineralizace vody. 

 

Teplota vody v retenční nádrži Jeremenko se pohybuje v rozmezí 23,7 až 26,1
0
 C. 

Významné jsou také objemy čerpané vody v jednotlivých létech. Tabulka 8. [39]. 

Všechny uvedené vlastnosti vody z retenční nádrže Jeremenko jsem zohlednila při 

návrhu výparníku v antikorozním provedení. 

Na obr. 30 je uvedeno, jak se čerpá voda z retenční nádrže. Z výtlačného potrubí na 

obr. 33 se teplá voda převede k výparníku a po jejím ochlazení se chladná voda odvede do 

povrchové vodoteče, a doplní se teplou vodou z výtlačného potrubí. Proces výměny vody je 

automatizován na principu teploty. Když poklesne teplota v nádrži kolem výparníku, odpustí 

se vypočtená zásoba vody v nádrži kolem výparníku, uvede se do činnosti čerpadlo 

výtlačného potrubí, a otevře přívod teplé vody k výparníku. Po doplnění výparníku teplou 

vodou se proces čerpání vody do výparníku přeruší a odčerpává se jen zásoba vody v retenční 

nádrži potřebná k udržení stanovené hladiny. 
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Obrázek 33 Čerpání vody z retenční nádrže [31]. 

 

 

8.1. Výtlačné potrubí v jámě Jeremenko 3  

Důležitou součástí systému využití teplé vody z podzemní nádrže pro tepelné čerpadlo 

je výtlačné potrubí. Záměru, aby se čerpaná voda v potrubí příliš neochladila, vyhovuje sklo 

laminátové potrubí. Původně bylo ve výdušné jámě Jeremenko (VJJ) ocelové potrubí. Způsob 

jeho náhrady potrubím sklo laminátovým, je podrobně popsán v [31]. S ohledem na význam 

této změny a případné možnosti aplikovat ji i v jiných případech, uvádím podrobnější postup 

náhrady. 

Čerpací systém VJJ tvoří dvě vysokotlaká, vertikální, ponorná čerpadla výrobce KSB. (obr. 

33).  

Každé z čerpadel je upevněno zavěšením na samostatném výtlačném ocelovém potrubí 

DN 300, PN 100 v trvale zatápěné výdušné jámě č. 1 VJJ. Vlastní výtlačné potrubí s 
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čerpadlem je ukotveno na ocelovém roštu závěsu čerpadel, který současně tvoří plošinu krytí 

jámy a montáže čerpadel. Uváděná ocelová plošina je v úrovni paty úpadnice vedené z úrovně 

5. patra k výdušné jámě č. 1.  

Ocelové výtlačné potrubí DN 300, PN 100 každého ze čtyř čerpadel je samostatně vedeno od 

místa zavěšení - ukotvení na ocelovém roštu ve výdušné jámě č. 1 na 5. patro. Výtlačná 

potrubí č. 1 a č. 2 jsou jamou č. 1 vyvedena do komory jeřábu Demag. Výtlačná potrubí č. 3 a 

č. 4 jsou vedena dovrchně úpadnicí na 5. patra, překopem č. 99 34 30 tohoto patra jsou 

všechna čtyři potrubí vedena horizontálně do náraží vtažné jámy č. 3. Prostorem náraží jámy 

č. 3 jsou výtlačná potrubí vyvedena dovrchně jamou až na ohlubeň.  

 

Původní řešení výtlačného potrubí v jámě Jeremenko 3  

Již původní záměr realizace výstavby VJJ vycházel z požadavku zachování v té době 

provozované klasické důlní hlavní čerpací stanice (HČS) na 8. p. v trvalém provozním stavu a 

to až do doby zahájení řízeného zatápění Ostravské důlní pánve. Období provozování HČS na 

8. patra také podmiňovalo současné zachování výtlačných potrubí l x DN 300 a 2x DN 250 v 

jámě č. 3 (později výtlačná potrubí č. 3 a č. 4), povrchový potrubní svod vod ocelovým 

potrubím DN 600 do řeky Ostravice nevyjímaje. V průběhu více než desetiletého provozování 

HČS na 8. patře se neprojevoval velký rozsah negativního vlivu chemismu čerpané důlní 

vody na vlastní ocelové výtlačné potrubí v jámě č. 3 (koroze). Negativně působilo vnitřní 

zarůstání potrubí inkrustaci z čerpané důlní vody.  

Zrušením HČS na 8. patře a tím pozvolným zatápěním důlních prostorů od roku 1998 byla 

zahájena rekonstrukce (úprava) stávajících ocelových výtlačných potrubí této HČS. Potrubí 

bylo rekonstruováno pro potřeby zajištění čerpání VJJ. Výtlačná potrubí byla nově vedena 

pod provozními čísly 3 a č. 4. 

Výtlačná potrubí HČS na 8. patře vedená jamou č. 3 byla pod úrovní 5. patra rozpojena 

s určením k jejich likvidaci budoucím zatopením. Výtlačná potrubí mezi nárazištěm 5. patra a 

ohlubni byla, jak je výše uvedeno, určena k rekonstrukci za účelem využití pro realizovanou 

VJJ. Výtlačná potrubí na ohlubni jámy pak nově upravena pro samostatné přívody k 

rozdělovači DN 400 v směšovací komoře VJJ.  

V roce 1994, v závislosti na rozhodnutí o výstavbě „Vodní jámy Jeremenko" (VJJ), 

byla v jámě č. 3 realizována dvě nová výtlačná potrubí z ocelového potrubí DN 300, PN dle 

hydrostatického tlaku s vazbou na provozní parametry čerpací stanice KSB v jámě č. 1. Tyto 

dva nové tahy výtlačného ocelového potrubí č. 1 a č. 2, vedené samostatně jamou č. 3 z 
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úrovně 5. patra na povrch, mají novou samostatnou ocelovou konstrukci pro realizaci PÚ a 

SÚ v jámě č. 3 a nemají tak vazbu na výtlačná potrubí č. 3 a č. 4.  

Po zhruba dvouletém provozování VJJ se začal u obou původních upravovaných 

výtlačných potrubí č. 3 a č. 4 projevovat stále se zvyšující počet negativních vlivů chemismu 

čerpaných důlních vod na stěny ocelového potrubí (koroze). Provozování výtlaků č. 3 a č. 4 

vyžadovalo realizaci častých, převážně lokálních oprav, což mělo za následek přerušování 

kontinuity čerpání důlních vod. Jednou z příčin je zvýšená agresivita čerpané důlní vody. 

Čerpací systém VJJ zajišťuje čerpání průsakových důlních geologických i detritických vod z 

celé rozsáhlé oblasti zatápěné ostravské dílčí pánve (průsakové vody z povrchu tvoří 

zanedbatelnou část celého čerpaného množství). Nelze opomenout nepravidelnost chemismu 

a výše přítoků čerpaných vod.  

Na základě zhoršujícího se stavu původních výtlačných potrubí č. 3 a č. 4 v jámě č. 3 tak 

vyvstala potřeba, na jejich demontáž a následnou výměnu za nové potrubní tahy jmenovité 

světlosti a odpovídajícího jmenovitého tlaku PN, při akceptování vodního rázu.  

 

V této fázi vznikla úvaha o volbě materiálového složení nových potrubních tahů č. 3 a 

4 umístěných v jámě č. 3. Nabízelo se více řešení, jako např. kvalitní bezešvé, ocelové potrubí 

vyráběné v zahraničí, které ovšem neřeší negativní vliv chemismu čerpané důlní vody, nebo 

velmi drahé potrubí z chromniklové oceli, ani nákladná vnitřní, případně problematická 

povrchová úprava stěn potrubí. Řešení volby potrubí s vyšší tloušťkou stěny válcované pro 

vyšší jmenovitý tlak by jen částečně prodloužilo provozní životnost potrubí na úkor 

zvyšujících se nákladů za jeho údržbu [31]. 

V zahraničí se nabízelo řešení realizace náhrady ocelového potrubí za potrubí ze 

sklolaminátového materiálu, a tento návrh byl přijat, přesto že šlo o nevyzkoušený model a 

sklolaminát v tu dobu nebyl v důlním prostředí používán a pro důlní prostředí schválen 

zkušebnou. 

Rovněž při tak velkém průměru potrubí instalovaném ve svislé poloze nebyla jistota, že se 

tlak důlní vody neprojeví negativně na celé trase. 
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Dle atestu toto potrubí splňuje podmínky pro čerpání agresivních důlních vod ze zatápěné 

části ODP. Sklolaminátové potrubí se proti ocelovému potrubí vyznačuje:  

 

 

tlaku  

ocelového potrubí 

volbu i jiného typu potrubního spoje  

na zazděnou ocelovou konstrukci PÚ v jámě  

 

Nové řešení výtlačného potrubí č. 3 a 4 v jámě Jeremenko 3  

Pro nové řešení odolného potrubí výtlačných řádů vhodných k agresivitě čerpané důlní 

vody, které bude náhradou za současné ocelové potrubí, ale s delší provozní dobou použití se 

v jámě č. 3 se instalovalo sklolaminátové, epoxidové potrubí Bondstrand Holandské firmy 

Ameron, s mechanickým zámkovým typem spojení Key-Lock (K/L). 

Životnost sklolaminátového potrubí v podmínkách VJJ se předpokládá na 15 až 20 let. 

Základním podkladem pro realizaci nového výtlačného sklolaminátového potrubí č. 3 a 4 

v jámě je projektová dokumentace příslušné firmy. 

Původní ocelová výtlačná potrubí č. 3 a č. 4, která byla v posledním období již 

omezeně provozovaná, byla v úseku PÚ č. 1 až PÚ č. 12 postupně demontována. Uvolnil se 

tím prostor pro následné kladení sklolaminátového potrubí DN 300, PN 16, 40 a 70. [35]  

Tlaková zkouška sklolaminátového potrubí č. 3 a 4 v jámě č. 3, zahrnovala celý 

potrubní tah vedený od uzavíracího šoupátka pod úrovní 5. p. až po zaslepení konce 

sklolaminátového potrubí ve směšovací komoře. Během napouštění obou výtlačných potrubí 

č. 3 a 4 došlo náhle k jejich částečnému vertikálnímu vychýlení zhruba v polovině jámy č. 3. 

Z tohoto důvodu byl vydán příkaz k přerušení napouštění potrubí. Po vypuštění vody se 

provedla kontrola potrubí v jámě se zjištěním, že se potrubí převážně vrátilo do původního 

stavu. Všechny potrubní spoje sklolaminátového potrubí těsnily a nevykázaly průsak vody ani 

při vychýlení potrubí, rovněž tak pevnostně vyhověly i všechny lepené spoje.  
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Obrázek 34 Sklo laminátové potrubí v jámě Jeremenko [35]. 

 

Během standardního provozu bylo sklolaminátové potrubí vystaveno opakovaně 

zvýšenému tlaku vodního sloupce, který byl způsoben zpětným rázem, při netechnologickém 

vypnutí čerpacích agregátů KSB (přerušení dodávky elektrické energie, poklesové napětí 

apod.). Po takové události se vždy provedla vizuální kontrola spojů sklolaminátového potrubí 

v jámě, při které nebyla doposud zjištěna žádná netěsnost. Potrubí tedy po stránce tlakových 

nároků vyhovuje. Po dvouletém provozu se provedlo v rámci úpravy technologie rovněž 

rozpojení sklolaminátového potrubí pod ohlubní jámy č. 3, kontrolou vnitřních stěn nebyla 

zjištěna žádná inkrustace, ani sedimentační usazeniny. S přihlédnutím k výše uvedeným 

faktům lze tedy konstatovat, že se volba sklolaminátového materiálu pro použití u výtlačných 

potrubí v jámě č. 3 ukázala jako správná.  

 

8.2. Oběh vody k tepelnému čerpadlu 

Na obr. 35 je uveden působ přivedení teplé vody a odvedení studené vody z nádrže 

kolem výparníku. 
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Obrázek 35 Odběr vody z výtlačného potrubí k výparníku, vrácení ochlazené vody a systém práce tepelného 
čerpadla [vlastní řešení]. 

 

Tímto uspořádáním se zvýší účinnost tepelného čerpadla, kdy je možno využít teploty 

vody z podzemí, která dosahuje až 26
0
 C, a tím se zvýší účinnost dle obr. 36. 

Současně se uspořádáním zvýší životnost celého systému tepelného čerpadla, protože 

agresivní důlní voda, bude ohřívat jenom výparník, který bude umístěn ve skříni z nerezového 

materiálu. Voda z nádrže k ohřevu výparníku bude kolovat, tak, že se odebere z výtlačného 

potrubí a po ochlazení ve výparníku se odvede do povrchové vodoteče, Automatickým 

systémem se výparník doplní teplou vodou z výtlačného potrubí a celý proces se opakuje. 

Důležitým přínosem průmyslového vzoru je využití stávajícího způsobu čerpání vody 

z retenční nádrže. Běžně se pro instalaci tepelného čerpadla systému teplá voda, musí zřídit 

hlubinný vrt, nebo zemní výkop pro položení potrubí k ohřevu vody.  

Tento způsob lze aplikovat i v jiných oblastech, než je jako příklad uvedena situace jámy 

Jeremenko v Ostravsko-karvinském revíru. Velmi výhodná bude oblast, kde je k dispozici 
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důlní dílo, zpravidla svislé, do kterého se umístní potrubí k čerpání vody, tak je to popsáno 

v této kapitole. 

Ale i tam, kde takové dílo k dispozici není, lze ho nahradit svislým vrtem s obdobným 

vybavením, jak je popsáno na příkladu jámy Jeremenko. 

Nezanedbatelným a mimořádně významným přínosem průmyslového vlastnictví je 

okolnost, že tímto řešením nevzniknou pro vytápění objektů žádné škodlivé látky, jako tomu 

je při spalování všech druhů paliv. Přínos pro zkvalitnění ovzduší a ochrany zdraví 

obyvatelstva je nevyčíslitelný. 

Z půdorysu vodní nádrže a zástavby na povrchu vybereme nejvhodnější situování 

tepelného čerpadla, případně čerpadel, aby byla co nejblíže k vytápěným objektům. 

 

 

Obrázek 36 Průběh teploty v tepelném čerpadle před a po využití vody z podzemí. 
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9. Získání metanu z uzavřených dolů 

V poslední době oznámila těžební společnost v Ostravsko-karvinských dolech, že 

vzhledem k poklesu cen uhlí, nebude schopna dál konkurovat a rozhodla se k dramatickému 

omezení těžby, a uzavírání dolů. V krajním případě v horizontu několika málo let a 

s možností uzavřít všechny dnes činné doly. Pokud by k tomuto stavu skutečně došlo, je 

nutno připravit řadu opatření, ke zmírnění ekonomického a sociálního dopadu. Zařadila jsem 

proto do disertační práce studii, jak danou situaci částečně řešit. 

Překotné uzavírání dolů koncem minulého století a začátkem XXI. století, bylo 

spojeno s řadou nepříjemných situací, které musely být řešeny i havarijními zásahy HBZS, 

Ostrava Radvanice. Nebezpečné stavy, spojené s nekontrolovatelným výstupem plynu, se 

projevily ve všech lokalitách, kde k uzavírání došlo. Podle pokynu vedení OKD i za souhlasu 

odborné organizace (v té době DPB Paskov), se přistoupilo k ukončení větrání a degazace na 

uzavíraných dolech, bez náležitého zhodnocení situace. To vedlo jednak k nekontrolovanému 

výstupu metanu, všude tam, kde se vyskytlo propojení se SDD. Propojení bylo dvojího druhu. 

Jednalo se buď o stará a částečně zavalená důlní díla, ale byly to i geologické a zejména 

tektonické partie, kterými plyn z podzemí unikal na povrch. 

Za další, jsme se tím zbavili možnosti získat plyn uzavřený ve starých důlních dílech a 

horninovém prostředí. Z příkladu uzavření původního Dolu Paskov, lze dokázat jak velká 

zásoba tak zvaného volného plynu může být v uzavřeném dole. 

 

9.1. Uzavření původního Dolu Paskov 

Uzavření původního dolu Paskov, oproti dřívějšímu útlumu těžby a uzavírání jiných 

dolů v OKD, proběhlo již odborněji.  

Důl Paskov byl zpřístupněn čtyřmi jamami. Dvě z nich byly centrální, umístěné 

přibližně ve středu důlního pole. Další dvě, Jáma Řepiště a Nová Bělá, byly situovány na jeho 

okraji. 

Po ukončení těžby se sice přerušilo větrání, ale ponechala se v chodu degazační 

stanice. Jednotlivé řády degazačních potrubí byly vyvedeny za uzavírací hráze, jak je uvedeno 

na obrázku 37. Tak se po dlouho dobu od uzavření až do současnosti (rok 2015), svádí 

z podzemí do energetické sítě stále významné množství plynu. Odsávací potrubí je vyvedeno i 

do hloubky − 490 m. 
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Obrázek 37 Způsob uzavření jam dolu Paskov [36]. 
 
 

9.2. Zbytková plynodajnost závodu Paskov 

Jako zbytková plynodajnost se označuje podíl plynu, který exhaluje do důlního 

prostředí, když se ukončí hornická činnost.  

K zjištění zbytkové plynodajnosti byla na VŠB-TU Ostrava vyvinuta metoda Expres. 

Její princip spočívá v tom, že podle větrních výkazů, které se vedou na činném dole, se 

převezmou údaje z období před ukončením těžby. Z těchto podkladů se pak dá odvodit 

pravděpodobná hodnota plynodajnosti, která bude existovat v uzavřeném dole. Tuto teorii 
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jsem využila a porovnala ji s výsledky, jak byly zjištěny v konkrétní situaci po uzavření dolu 

(závodu) Paskov. 

V tabulkách 9 až 11 jsou uvedeny hodnoty koncentrací metanu, objemových průtoků 

větrů a vypočtených exhalací všech obložených porubů a dlouhých důlních děl, dále exhalace 

metanu odváděné všemi výdušnými jamami dolu a degazované množství metanu. To vše 

podle větrních výkazů v době před ukončením těžby. 

 

Tabulka 9 Exhalace metanu z porubů [33]. 

 

Číslo porubu 
Koncentrace 4CH [%] Objemový průtok 

větrů Q  13  sm  

Exhalace CH4 5Pd

 14

3  sCHm  vtah 1c  výduch 2c  

200 203 0 0,1 6,15 0,00615 

200 308 0 0,2 5,83 0,01167 

201 507 0 0,3 9,67 0,029 

400 207 0 0,1 5,62 0,00562 

420 100 0 0,2 8,33 0,01667 

420 207 0 0,2 8,33 0,01667 

421 411 0 0,5 9,17 0,04583 

601 403 0 0,4 9,9 0,0396 

  0,17121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5dP
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Tabulka 10 Exhalace metanu z dlouhých důlních děl [33]. 

Číslo porubu 
Koncentrace 4CH [%] Objemový průtok 

větrů Q  13  sm  

Exhalace CH4 5Pd

 14

3  sCHm  vtah 1c  výduch 2c  

200 225/1 0 0,1 5,83 0,00583 

203 660 0 0 4,67 − 

203 660/1 0 0,1 4,67 0,00467 

201 576 0,1 0,5 6,17 0,02468 

400 321 0,1 0,5 5,17 0,02067 

400 376 0 0,1 6 0,006 

401 566 0,1 0,6 5,83 0,02915 

404 520 0,1 0,3 4,17 0,00833 

420 362 0,1 0,4 5,83 0,01749 

420 163 0,1 0,5 6,17 0,02468 

420 165 0 0 6 − 

420 151 0 0,2 5,83 0,01167 

420 360 0,1 0,6 6,17 0,03085 

421 122 0,1 0,7 6 0,036 

421 681 0 0 6,17 − 

421 573 0,1 0,4 6 0,018 

460 221 0 0 4,83 − 

460 265 0 0 5,83 − 

581 460 0 0 6,42 − 

661 461/1 0,1 0,5 6,25 0,025 

661 466 0,2 0,8 4,41 0,02646 

661 469 0,1 0,7 6,17 0,03702 

421 160 0 0,5 6 0,03 

421 575 0 0,1 6 0,006 

 6Pd   0,3625 

 

Tabulka 11 Exhalace metanu odváděná výdušnými jamami dolu [33]. 

 

Výdušná jáma Exhalace 4CH  2E  14

3  sCHm  

1 0,4267939 

2 0,3659953 

 2E  0,7927892 

 

Množství degazovaného čistého metanu 3111111,04 Pd  m3CH4·s−1. 

K výpočtu zbytkové plynodajnosti 0Pd  jsem použila vztah, který byl odvozen v [33]. 

 
hkm

PdPdPdEPd
0

6

0

54

1

20  [m
3
CH4·s

−1
]  (2) 

kde: 0Pd  - je zbytková plynodajnost [m
3
CH4·s

−1
] 

2E  - je exhalace metanu odváděná všemi výdušnými jámami [m
3
CH4·s

−1
] 

4Pd        je množství čistého metanu odčerpaného degazační stanicí z celého dolu [m
3
CH4·s

−1
] 
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5Pd  - je skutečná plynodajnost provozovaných porubů [m
3
CH4·s

−1
] 

6Pd  - je skutečná plynodajnost provozovaných důlních děl [m
3
CH4·s

−1
] 

k  - je počet provozovaných porubů v době měření [−] 

h  - je počet provozovaných dlouhých důlních děl v době měření [−] 

m  - je počet výdušných jam [−] 

Při provedené zkoušce se po určitou dobu zastavila odsávací stanice. Prakticky klesla 

hodnota 4Pd  na nulu. Takže konkrétní řešení rovnice (2) pro situaci po uzavření dolu je: 

2591,03625,01712,07928,00 Pd  m
3
CH4·s

−1 

Pro moji práci je vývoj zbytkové plynodajnosti důležitý, protože podle něj lze 

přibližně zjistit, kdy dojde k vyčerpání zásoby metanu.  

 

9.3. Degazovaný plyn na dole Paskov 

Po uzavření dolu (závodu) Paskov, podle obrázku 37, se ale ponechala v provozu 

degazační stanice. Pohled na degazační stanici je na obrázku 38. Každá vývěva RPL 62-73 

má množství 1 620 m
3 

plynové směsi za hodinu a podtlak 65 kPa [10].  

 

 

Obrázek 38 Degazační stanice závodu Paskov [19]. 
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Při jejím provozu je získáván plyn v přepočtu na 100 % koncentraci metanu 

v objemech dle obrázku 39. 

 

Obrázek 39 Objem degazovaného plynu na závodě Paskov. Přepracováno podle [36]. 

 

Zbytková plynodajnost dle rovnice (1) je cca 0,25 m
3
CH4·s

−1
. To by představovalo 

hodnotu 7,8 mil. m
3
CH4 za rok.  

Degazací jsme ale získali v roce 2000 celkem 9,45 mil. m
3
 CH4. 

Výsledek není překvapující, protože podtlak degazační stanice přispěje 

k intenzivnějšímu čerpání plynu. 

Pro řešení v disertační práci tak získávám důležitý údaj, za jak dlouhou dobu se 

v závodě Paskov vyčerpá zásoba metanu, aby se dalo reálně uvažovat o ukládání CO2. Kdyby 

se nezměnil trend posledních let, dalo by se předpokládat, že se zásoba metanu vyčerpá 

v řádech deseti let. 
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Závěr 

V doktorské disertační práci jsem provedla analýzu využití starých důlních děl. 

Z přehledu, který je uveden v práci vyplývá, že stará důlní díla lze využít mnoha způsoby. 

Posoudila jsem stručně možnosti využít stará důlní díla pro vědeckou, kulturní i rekreační 

oblast. Větší pozornost jsem ale věnovala takovým eventualitám, kdy stará důlní díla mohou 

přinést užitek z ekonomického a také bezpečnostního hlediska. 

S využitím i příkladů ze zahraničí jsem navrhla, jak lze ve starých důlních dílech, i 

v našich poměrech, například skladovat, nebo ukládat odpady, které doposud zatěžují životní 

prostředí na povrchu. 

Domnívám se, že můj přínos k využití starých důlních děl je i získání tepelné energie. 

A za dosti významný posun naší dosavadní praxe považuji i návrh využít důlního plynu, 

zejména metanu, který je shromážděn v uzavřených dolech. 

V souvislosti s přepokládaným útlumem těžby v Ostravsko-karvinských dolech, jsou 

návrhy, aby se stará důlní díla využila ke skladování odpadu, získání tepelné energie z vody v 

podzemí nebo metanu z uzavřených dolů velmi aktuální. 

Domnívám se, že vytýčené cíle práce byly splněny. 

Za zvláště významný přínos ve vědecké oblasti považuji návrh, využití tepla 

z odpadních vod, které jsou soustředěny v podzemí uzavřených dolů a tento problém, nebyl 

v naší vědecké oblasti, ani prakticky doposud řešen. Tímto řešením, lze získat značný 

ekonomický efekt a má důležitý vliv na zlepšení životního prostředí. Důkazy jsou podány 

v příslušné kapitole. 

Dle bezpečnostní komise a zástupců Moravskoslezského kraje, kdy dne 11.3.2016 

podali stanovisko, že je velmi aktuální otázkou řešení využití důlních vod, které se čerpají 

z vodní jámy Jeremenko, bez jakéhokoliv využití a které končí v řece Ostravici. Výsledkem 

tohoto stanoviska je, aby vedení města Ostravy a bezpečnostní komise města začali řešit toto 

využití důlních vod. [42] 

Zde předkládaná disertační práce nabízí a přináší benefit ve formě navrhovaného 

využití, jak tuto důlní vodu zužitkovat pro vytápění a odklonit se tak, od bezúčelného 

vypouštění důlní vody z vodní jámy Jeremenko do řeky Ostravice. 
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http://ieaghg.org/publications/greenhouse-news/63-greenhouse-issues-june-2005-number-78
http://ieaghg.org/publications/greenhouse-news/63-greenhouse-issues-june-2005-number-78
http://ostrava.idnes.cz/podnik-zatim-vypousti-dulni-vodu-do-ostravice-zvazuje-se-smysluplnejsi-vyuziti-ggw-/ostrava-zpravy.aspx?c=A160311_2231805_ostrava-zpravy_woj
http://ostrava.idnes.cz/podnik-zatim-vypousti-dulni-vodu-do-ostravice-zvazuje-se-smysluplnejsi-vyuziti-ggw-/ostrava-zpravy.aspx?c=A160311_2231805_ostrava-zpravy_woj
http://ostrava.idnes.cz/podnik-zatim-vypousti-dulni-vodu-do-ostravice-zvazuje-se-smysluplnejsi-vyuziti-ggw-/ostrava-zpravy.aspx?c=A160311_2231805_ostrava-zpravy_woj
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V této anglické verzi kalkulátoru se zohledňuje zeměpisná poloha stavby, klimatické 

podmínky, a dále pak charakter stavby. Vytápěná podlahová plocha, období, kdy byla stavba 

vybudována, izolace střechy, stěn, způsob zasklení oken, izolace stropů v jednotlivých 

patrech. Z těchto podkladů kalkulátor zjistí potřebný tepelný výkon k vytápění. Podle typu 

čerpadla, se potom stanoví potřebné  

 

Příloha 2. Vyhláška MŽP ČR Stará důlní díla 

Vyhláška 363/1992 MŽPČR týkající se starých důlních děl. 

Aktuální verze 

 
363 

VYHLÁŠKA 

ministerstva životního prostředí České republiky 

ze dne 29. května 1992 

o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru 

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.: 

 

§ 1 

Zjišťování starých důlních děl 

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

2
) a pro 

opatření k ochraně objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů.
3
) 

(2) V oznámení starého důlního díla nebo jeho účinků na povrch
4
) se uvede místo a čas zjištění a stav nebo 

rozsah poškození povrchu, například velikost propadliny. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-363#f1435734
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-363#f1435735
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-363#f1435736
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-363#f1435737
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(3) Oznámení podle odstavce 2, přezkoumá Geofond České republiky
5
) 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. 

(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.
6
) 

§ 2 

Registr starých důlních děl 

(1) Registr starých důlních děl vede Geofond České republiky.
5
) 

(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
7
) 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.
8
) 

 

§ 4 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

Ministr: 

Ing. Dejmal v. r. 

1
) § 35 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona 

České národní rady č. 541/1991 Sb. 

2
) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3
) Například zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon České národní rady č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon České národní rady č. 20/1988 Sb., o státní památkové péči. 

4
) § 35 odst. 3 horního zákona. 

5
) § 17 zákona České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona České národní rady 

č. 543/1991 Sb. 

6
) § 35 odst. 4 horního zákona. 

7
) § 5a horního zákona. 

8
) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské 

republiky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb. 

 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-363#f1435738
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-363#f1435739
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-363#f1435738
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-363#f1435740
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-363#f1435741

