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Anotace 

      V předložené práci je zpracován popis systému čerpání důlních vod na vodní jámě 

Jeremenko v Ostravě – Vítkovicích.. Práce se zabývá jak historickými a legislativními 

aspekty, tak i přírodními podmínkami při čerpání důlních vod v ostravské dílčí pánvi.    

    Tato práce se věnuje i základnímu technickému popisu technologických souborů 

čerpacího systému a to vlastních čerpacích agregátů, elektro části, monitorovacího a 

řídícího systému. Dále se práce zabývá rozborem čerpané důlní vody z hlediska chemizmu, 

množství a trendu vývoje. 

Klíčová slova: Čerpání důlních vod, čerpadlo, chemizmus, potrubí povrchového svodu 

důlních vod. 

Summary 

In the present work is elaborated description of mine water pumping system for water pit 

Jeremenko in Ostrava - Vitkovice. The work deals with both the historical and legislative 

aspects, as well as natural conditions for pumping mine water in Ostrava sub-basin. 

     This work is also dedicated to the basic specifications of technological systems 

pumping system and it's own pump sets, electrical parts, monitoring and control system. 

The work deals with the analysis of pumped mine water in terms of chemistry, the amount 

and trend of development. 

Keywords: Mine water pumping, pump, chemistry, lead pipe surface mine waters. 
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  1.       ÚVOD 

Problematika čerpání důlních vod má přímou souvislost s ukončením hornické 

činnosti v dolech ostravské a petřvaldské dílčí pánve ostravsko-karvinského revíru. Vláda 

České republiky svým usnesením č. 453 ze dne 9.5.2001 souhlasila s realizací Programu 

restrukturalizace OKD, a.s. spočívající v převodu části podniku OKD, a.s. a to organizační 

složky OKD, a.s. Důl Odra, odštěpný závod, včetně všech závazků souvisejících 

s převáděnou částí podniku na DIAMO, státní podnik, který bude s převáděným majetkem 

hospodařit. Součástí převodu byly i dobývací prostory pro černé uhlí OKD, a.s. Důl Odra, 

odštěpný závod: Slezská Ostrava I č.2/0016, Michálkovice č.2/0038, Vítkovice č.2/0084, 

Přívoz č.2/0011, Heřmanice č.2/0065, Radvanice č.2/0039, Petřvald I č.2/0032, Petřvald II 

č.2/0020, Poruba č.2/0053, Paskov č.2/0030 a Horní Suchá č.2/0043. S převodem 

uvedených dobývacích prostor vydal předchozí souhlas Obvodní báňský úřad v Ostravě 

rozhodnutím zn.5752/2001 – 465/Ing.BT/An z 13.12.2001, kterým stanovil podmínky 

udělení předchozího souhlasu na základě návrhu dohody o dobývacích prostorech, 

předložené zástupci OKD, a.s. V uvedeném rozhodnutí článku I. DOBÝVACÍ 

PROSTORY odstavci 1 je uvedeno: „ Kupující se stává právním nástupcem vstupujícím do 

práv a povinností Prodávajícího, t.j. přejímá na sebe všechna práva a povinnosti 

Prodávajícího ve vztahu k:“ a v šesté odrážce je uvedeno „povinnosti udržovat vodní 

hladinu důlních vod v lokalitě Jeremenko na kótě -371,5 m  a v lokalitě  Žofie na kótě -476 

m, resp. tak, aby nedošlo k ohrožení podzemních prostor činných hlubinných dolů OKD, 

a.s.“  Tato povinnost je následně zakotvena i v Dohodě o dobývacích prostorech (v článku 

I. odstavec 1 šestá odrážka),  která je přílohou č.8 ke Smlouvě o prodeji části podniku 

uzavřené v Ostravě dne 14.12.2001 mezi prodávajícím OKD, a.s. a kupujícím DIAMO, 

státním podnikem .  V této smlouvě je dále v Hlavě II článek I Předmět smlouvy v odstavci 

2  C) Dobývací prostory a čerpání vod odstavec b) Čerpání vod uvedena povinnost 

„Závazek čerpat důlní vody z vodní jámy Jeremenko a Žofie do doby dotěžení uhelných 

zásob v Karvinské dílčí pánvi (předpoklad r. 2032)“. Smlouvou z 14.12.2001 přešly na 

DIAMO, státní podnik resp. na  jeho organizační složku DIAMO, s.p., o.z. ODRA i 

veškeré nemovitosti , které byly v majetku OKD, a.s. Důl Odra, odštěpný závod ke dni 

převodu, včetně objektů a zařízení vodních jam Jeremenko a Žofie. 
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Obrázek č. 1: areál vodní jámy Jeremenko a Ostravě - Vítkovicích  

(zdroj: Miroslav Ševčík) 

 

 

1.1   Cílem práce: 

 

Cílem této práce je vysvětlit a na názorném příkladu prezentovat nezbytnost čerpání 

důlních vod z důvodu ochrany aktivní části chráněného ložiskového území - ložiska 

černého uhlí a zároveň tak eliminovat negativní vlivy neřízeného zatápění. Výrazným 

ekologickým akcentem je zejména minimalizace možných následků nedostatečně 

zajištěného nástupu silně mineralizovaných důlních vod na kontakt se zásobami sladkých 

vod.  
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 2.       HISTORICKÉ A LEGISLATIVNÍ ASPEKTY 

 

      Pro zajištění bezpečnosti dosud činných dolů na Karvinsku před nebezpečím 

průvalů, případně nekontrolovatelných přetoků důlních vod ze zatopených dolů OKR 

s ukončenou činností, byl realizován systém udržení konstantní hladiny v těchto 

zatopených dolech.  

K zajištění tohoto požadavku byly v OKR vybaveny potřebnou technikou dvě vodní jámy 

– Vodní jáma Jeremenko v ostravské části revíru a Vodní jáma Žofie v petřvaldské části, 

kde těžil důl Julius Fučík. Dále se budeme zabývat jen Vodní jámou Jeremenko. 

Od zastavení čerpání důlních vod na jednotlivých ostravských  dolech ( 06/1997 ) se pod 

Ostravou začal plnit vodní bazén, tvořený volným prostorem opuštěných důlních děl. Po 

naplnění na stanovenou úroveň -385,5 m pod Jm ( hladina Jaderského moře ), absolutně 

cca 620 m pod povrchem, začalo čerpání vody z Vodní jámy Jeremenko ( 10/2001 ).  

Úroveň této hladiny je nižší, než je úroveň propojení s činnými doly a to prostřednictvím 

důlních děl, stařin, rozvolněných hornin, tektonikou, případně těles pestrých vrstev, jejichž 

propustnost je vysoká. Kontinuální udržování vodní hladiny důlních vod ve vodní jámě 

Jeremenko ( dále VJJ ) musí zajišťovat, aby se nepřesáhla úroveň -371,5 m pod J.m. 

v Ostravské dílčí pánvi. 

Obsahem plnění zakázky – kontinuální čerpání důlních vod v lokalitách Jeremenko 

v Ostravě. Čerpání důlních vod v uvedené lokalitě zabezpečuje plnění opatření a 

podmínek, stanovených v rozhodnutích státní báňské správy a veřejné správy, po ukončení 

hornické činnosti v dolech ostravské a petřvaldské dílčí pánve ( dále ODP ) ostravsko-

karvinského revíru ( dále OKR ). 

Předmětem je provozování vybudovaných, funkčních čerpacích systémů ve výše uvedené 

lokalitě a zajištění vyčerpávání přítoků důlních vod tak, aby nedošlo k nevratnému 

procesu, tj. zatopení čerpací stanice.  

Cílem, pro jehož realizaci byly stanoveny měřitelné parametry,  je:  

Zajistit čerpání důlních vod z ODP v množství cca 160 l/s, což prezentuje objem cca 5 200 

tis. m3/ rok, aby vodní hladina nepřesáhla úroveň - 371,5 m pod J.m.  

Při realizaci činnosti čerpání musí být zajištěna návaznost a souběh všech pracovních 

postupů, při současném důsledném dodržování bezpečnostních předpisů a v souladu 

s platnými zákony. [1] 
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2.1   Stručný průběh útlumu: 

 

Po r. 1989 došlo v České republice k radikálnímu útlumu těžby v hlubinném 

uhelném hornictví. V řadě případů nešlo jen o útlum těžby, nýbrž o úplnou likvidaci dolů, 

a to i v lokalitách, ve kterých byly uhelné zásoby nejen otevřeny, ale i připraveny k těžbě. 

Úplně byla ukončena těžba uhlí v západočeském uhelném revíru, rosicko-oslavanském 

revíru, kladenském revíru, východočeském uhelném revíru a v ostravské části ostravsko-

karvinského revíru. V severočeském hnědouhelném revíru zůstává v provozu pouze Důl 

Centrum. Tyto změny vyvolaly nutnost řešit řadu doprovodných problematik, dotýkajících 

se jednotlivých částí území v uhelných pánvích s dopadem do územního a hospodářského 

plánování a rozvoje sídel, včetně dopadu ekonomického a sociálního v jednotlivých 

oblastech.  

Útlumové procesy jsou součástí restrukturalizačního procesu hornického průmyslu ČR, 

vyvolaného změnou politických a ekonomických podmínek po r. 1989. Restrukturalizace 

uhelného hornictví v České republice byla zahájena v r. 1990 usnesením vlády ČSFR č. 

374/1990, kterým vláda uložila ministrovi paliv a energetiky předložit návrh strukturálních 

změn uhelného hornictví. Poté následovalo usnesení vlády ČSFR č. 397/1990 (likvidace 

Dolu Zápotocký v Dubí, Dolu Dobré Štěstí v Dobřanech, Dolu Jindřich ve Zbýšově a Dolu 

Nejedlý v Odolově). Usnesením č. 827/1990 vláda ČSFR doporučila vládám republik 

projednat strukturální změny a útlumový program v uhelném hornictví pro léta 1990 - 

1992. Usnesením č. 267/1991 vláda ČR schválila koncepci snižování ztrátovosti těžby uhlí 

hlubinných dolů pro léta 1991-1992 a uložila řešit sociálně zdravotní problematiku důlních 

pracovníků. 

Na tyto základní akty navazují v časové posloupnosti další usnesení vlády, kterými je 

vymezován útlumový program a jeho zabezpečení.  

 S ohledem na vstup České republiky do Evropské unie vláda České republiky 

přijala „Návrh spoluúčasti státu na dokončení restrukturalizace uhelného průmyslu“ v 

usnesení vlády ČR č.395 ze dne 23. 4. 2003. V tomto materiálu jsou definovány takové 

možnosti finanční účasti státu (veřejné podpory) v rámci dokončení restrukturalizace 

uhelného hornictví ČR, které jsou v souladu s pravidly Evropské unie o státní podpoře 

uhelnému hornictví a zajišťují pro těžební společnosti minimalizaci rizik, vyplývajících ze 

vstupu ČR do EU.  

Pro zachování konkurenceschopnosti privátních českých těžebních společností byl 

vytvořen nový systém útlumu hornictví a poskytování státní podpory, a to výlučně pouze 
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těžebním organizacím v útlumu, které jsou ve vlastnictví státu. Provedená 

restrukturalizační opatření vedla k naprostému oddělení utlumovaných lokalit s již 

ukončenou těžbou od privátních těžebních společností a jejich soustředění do určených 

státních podniků v útlumu, a to: 

 

DIAMO, státní podnik Stráž pod Ralskem,  

 

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, státní podnik, Ústí nad Labem. 

 

 Ostatním organizacím provádějícím hornickou činnost jsou i nadále poskytovány 

finanční prostředky pouze na odstraňování ekologických škod z minulosti způsobených 

touto činností, a to z prostředků získaných jako úhrada za vydobyté nerosty dle zákona č. 

44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, a 

úhrada obligatorních sociálně zdravotních dávek horníkům podle zákona č. 154/2002 Sb., 

o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků. 

Prostředky ze státního rozpočtu určené k financování útlumu hornictví a odstraňování 

ekologických škod způsobených dobýváním vyhrazených nerostů jsou poskytovány 

příjemcům dotace dle „Zásad pro přípravu, schvalování, realizaci a financování útlumu 

hornictví“ a „Metodického pokynu pro schvalování, poskytování a kontrolu finančních 

prostředků odváděných do státního rozpočtu dle § 32a, zákona č. 44/1988 Sb., v platném 

znění“ (tzv. ekologické dotace ), zpracovaných   MPO ČR v 04-05/2004. 

 V podmínkách OKR probíhají útlumové procesy od 90. let minulého století, jejich 

ukončení se předpokládá po r. 2030 (po ukončení dobývání zatím činné karvinské části). 

V útlumem zasažené části OKR byla v r. 2002 ukončena technická likvidace dolů, 

v současné době probíhá technická likvidace povrchu, zahlazování následků hornické 

činnosti a čerpání důlních vod na vodních jámách Jeremenko a Žofie, zřízených pro 

ochranu karvinské části revíru.  [4] 

 

2.2  Průběh útlumových procesů v OKD: 

 

K 1. 12. 1990 bylo zrušeno ředitelství s. p. OKD a zřízena Správa s. p. OKD. Státní 

podnik byl rozhodnutím FMPE č. 208/90 k 31. 12. 1990 zrušen bez likvidace a jako právní 

nástupce byla zřízena k 1. 1. 1991 nová hospodářská organizace Ostravsko-karvinské doly, 

a. s., Ostrava s výhradní majetkovou účastí státu, která zahájila vlastní proces 
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transformace. Jádrem celé restrukturalizace byl pro svůj ekonomický vliv rozsáhlý útlum 

neefektivních těžebních kapacit s cílem dosažení souladu mezi těžbou a poptávkou při 

nákladech zaručujících konkurenceschopnost vůči potenciálním dodavatelům uhlí a koksu 

na domácím a zahraničním trhu.  

Útlumový proces proběhl velmi rychle, dynamika jeho průběhu byla diktována nezbytností 

rychlého zvýšení konkurence v podmínkách tržního hospodářství. Byl realizován v 

několika etapách za legislativní i finanční komplexně pojaté podpory státu, koncipované 

příslušnými vládními usneseními.  

První etapa útlumu těžby probíhala na základě UV ČSFR č. 827 o strukturálních změnách 

a útlumovém programu v uhelném hornictví pro léta 1990 až 1992 ze dne 22. 11. 1990 a 

UV ČR č. 267 ze dne 27. 7. 1991 a týkala se neefektivních částí ostravské a petřvaldské 

dílčí pánve - těžebních závodů Svinov (Důl Jan Šverma), Hlubina a Zárubek (Důl 

Ostrava), Koblov (Důl Odra) v ODP a Ludvík (Důl Julius Fučík) v PDP. Předmětem 

tohoto usnesení byla koncepce snižování ekonomické ztrátovosti hlubinné těžby uhlí a 

řešení sociálně zdravotní problematiky důlních pracovníků. 

 

Druhá, hlavní etapa restrukturalizace uhelného průmyslu byla schválena UV ČR č. 691 z 9. 

12. 1992 pro časový interval 1993 - 1996 a týkala se likvidace celých důlních podniků Jan 

Šverma, Ostrava, Heřmanice a Odra. V tomto usnesení byl konkretizován program útlumu 

včetně definice státní účasti při vypořádávání závazků vyplývajících z těžby před 31. 12. 

1992. Jeho platnost byla časově ohraničena datem 31. 12. 1996. V tomto vládním usnesení 

byly formulovány rovněž zásady účasti státního rozpočtu na realizaci útlumového procesu 

v oblasti: 

- útlumu dolů a lomů, 

- účasti na krytí obligatorních sociálně zdravotních nákladů a deputátů důchodců 

vzniklých do 31. 12. 1992, 

- účasti na úhradě důlních a ekologických škod vzniklých v minulosti hlubinným 

způsobem dobývání.  

Rozsah prací, finanční náročnost útlumu a omezené zdroje ze státního rozpočtu vedly k 

třetí etapě restrukturalizace s doplněním koncepce útlumu uhelného hornictví schválené 

UV č. 558 z 4. 10. 1995 s prolongací účasti státu na krytí nákladů a výdajů na útlum dolů 

do 31. 12. 1998. V tomto vládním usnesení byly stanoveny termíny ukončení likvidace 

ostravských dolů a Dolu Julius Fučík v Petřvaldě a částí dobývacích prostorů dolů Čs. 
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armáda (lokalita Jindřich a Nové pole), Paskov (lokalita Řepiště a mateřské pole Paskov) a 

Darkov (lokalita Mír). 

V r. 1997 vyšlo další UV ČR č. 618 z 8. 10. 1997 týkající se zahájení útlumu těžby závodu 

Paskov skupinového Dolu Paskov (vzniklého k 1. 1. 1994 sloučením dolů Paskov a Staříč) 

ke dni 1. 1. 1998. 

K 1. 7. 1995 vznikly ve slučovacím procesu OKD, a. s., tři skupinové doly: Důl Lazy, o. z. 

(doly Lazy, Dukla a František), Důl Čs. armáda, o. z. (doly Čs. armáda a Doubrava) a Důl 

Darkov (doly 1. máj, Darkov, a 9. květen). 

Problematika řízení útlumových procesů v ostravsko-karvinském revíru od jeho zahájení v 

r. 1991 do konce r. 2001 spadá do působnosti OKD, a. s., Důl Odra, o. z. Tento závod 

vznikl jako nástupnická organizace uzavíraných dolů Šverma, Heřmanice, Ostrava a Odra 

(ODP), ke kterým byl k 1. 1. 1998 organizačně přičleněn Důl J. Fučík (PDP). K 1. 7. 1998 

byl do působnosti Dolu ODRA, o. z., připojen závod František z karvinské části revíru a 

závod Paskov z jižní části revíru. 

 

S ohledem na pokračující restrukturalizaci OKD byla problematika útlumu upravena UV 

ČR č. 453/2001 z 9. 5. 2001 a usnesením vlády č. 685/2001 ze dne 9. 7. 2001. Financování 

útlumu do doby ukončení restrukturalizace OKD bylo předmětem „Předkládací zprávy“ k 

UV č. 685/2001 (viz citaci): 

Vzhledem k nutnosti zabezpečení dalšího postupu útlumu uhelného, rudného a uranového 

hornictví od r. 2002 se při přednostním využití volných vlastních zdrojů dotovaných 

organizací navrhuje: 

- prioritně zabezpečit financování útlumu u státních podniků: 

Rudné doly Příbram, VÚD Trutnov, PK Ústí nad Labem, které již nemají výrobní činnost a 

jejich fungování je zcela závislé na dotaci ze státního rozpočtu, 

Diamo, Stráž pod Ralskem. 

- zabezpečit spoluúčast dle možnosti státního rozpočtu na financování útlumu v části 

dobývacích prostorů činných dolů OKD, a .s., Ostrava - Důl Darkov, o. z., Důl ČSA, o. z., 

a Dolu Paskov do 31. 12. 2005 a současně se podílet na čerpání důlních vod do 31. 12. 

2005. 

Vlastní restrukturalizace společnosti OKD je řešena UV ČR č. 453 ze dne 9. 5. 2001 

k návrhu restrukturalizace společnosti OKD, a. s., řešící podnikatelské aktivity její činné a 

útlumové části, včetně majetkového uspořádání ( dále citace): 
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Vláda v bodě II souhlasí s realizací Programu restrukturalizace OKD, a .s., obsaženého 

v příloze tohoto usnesení  dále jen Program) za podmínky, že OKD, a. s., případně její 

právní nástupce převezme závazky budoucího útlumu na činných dolech, které má ve svém 

majetku a vysloví souhlas s tím, že do programu útlumu dotovaného z prostředků státního 

rozpočtu nebudou zařazovány činné doly v jejím vlastnictví. 

V příloze k tomuto usnesení vlády je specifikován „Postup a podmínky restrukturalizace - 

převod majetku OKD, a. s., Odra, o. z., na státní podnik (viz citaci vybraných bodů): 

- z majetku OKD, a. s., bude vyčleněn majetek utlumovaných dolů, na kterých byla 

vyhlášena likvidace z titulu útlumu podle usnesení vlády č. 912 ze dne 8. 9. 1999 a 

navazujících, soustředěných na odštěpném závodu Důl Odra. [Lokalita Jeremenko 

(komplex vodní jámy Jeremenko), lokalita Ostrava - ostravská dílčí pánev (ODP), lokalita 

Fučík - petřvaldská dílčí pánev (PDP), lokalita František, lokalita orlovské jámy a lokalita 

Paskov]. 

- s uvedeným majetkem bude hospodařit státní podnik Diamo, jehož předmětem podnikání 

je zabezpečování činností a výkonů směřujících k dokončení likvidace důlních provozů, 

dokončení zahlazení následků důlních škod, případně jiných škod na životním prostředí, 

souvisejících s převzatými důlními provozy a dobývacími provozy utlumovaných dolů. 

Státní podnik Diamo vytvoří pro zajištění technické likvidace, zahlazování následků 

hornické činnosti a úhrady sociálně zdravotních nákladů v utlumované části OKD, a. s., 

organizační jednotku - odštěpný závod. 

- ke dni účinnosti převedení majetku přecházejí spolu s majetkem na tuto společnost 

všechna práva a povinnosti, které k převedené části podniku náležejí, zejména týkající se 

pracovně právních vztahů k zaměstnancům, k dobývacím prostorům utlumovaných dolů, 

vyplývající pro jejich držitele z horního zákona a schválených Technických projektů 

likvidace. S majetkem části podniku budou převedeny účetní rezervy vytvořené dle § 31 

odst.6 a § 37 a) horního zákona v odpovídající výši související s převáděným majetkem, 

jakož i finanční prostředky odpovídající těmto účetním rezervám. 

- OKD, a. s., zůstane příjemcem dotace na útlum dolů ze státního rozpočtu vyplývající 

z usnesení vlády ze dne 8. 9. 1999 č. 912 a následujících, a to na technickou likvidaci a 

zahlazování následků hornické činnosti na částech dobývacích prostorů, které zůstanou v 

jejím majetku a příjemcem dotace na obligatorní sociálně zdravotní náklady, vyplývající z 

usnesení vlády ze dne 8. 9. 1999 č. 913. 
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Důl Odra, o.z., byl na základě výše uvedeného „Programu restrukturalizace OKD, a.s.“ a 

UV ČR č. 453 ze dne 9. 5. 2001 prodán státní organizaci DIAMO, státní podnik, se sídlem 

ve Stráži pod Ralskem. [2]  

 

2.3   Legislativní zajištění: 

 

Všechna rozhodnutí a povolení, která jsou zde citována a uvedena, jsem měl při 

vypracování bakalářské práce fyzicky k dispozici v originálech a dosvědčuji tímto jejich 

existenci. Z důvodu jejich obsažnosti nedokládám jejich kompletní kopie. 

 

 Legislativní zajištění čerpání důlních vod 

- Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu nařizující čerpání důlních vod - rozhodnutí 

č.j. 3464/1997 ze dne 9.6.1997 ( zatopení ODP pouze po horizont -371,5 m pod J.m. ).  

- Rozhodnutí č.j. 2277/1999 ze dne 17.5.1999 ( zatopení PDP pouze po horizont - 

476 m pod J.m ). 

- Rozhodnutí OBÚ Ostrava – udělení předchozího souhlasu k převodu dobývacích 

prostorů ze dne 13.12.2001, č.j. 5752/2001-465/Ing.Br/An 

 

Legislativní zajištění vypouštění důlních vod 

-  Rozhodnutí KÚ MSK sp. zn. ŽPZ/44199/2010/Hrn ze dne 7.12.2010 - podmínky 

vypouštění důlních vod z VJJ do vod povrchových. 

 

Legislativní zajištění nakládání s důlními vodami 

- Rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, č.j. 

OŽP/10514/Or/10 ze dne 5.8.2009 o povolení k nakládání s vodami.   

 

 



Radovan Rudický: Čerpání důlních vod na vodní jámě Jeremenko v Ostravě – Vítkovicích  

 _____________________________________________________________________  

 2013   - 10 -   

Obrázek č. 2: rozhodnutí Obvodního báňského úřadu nařizující čerpání důlních vod - 

rozhodnutí č.j. 3464/1997 ze dne 9.6.1997 (zdroj: autor) 
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Obrázek č. 3: rozhodnutí KÚ MSK sp. zn. ŽPZ/44199/2010/Hrn ze dne 7.12.2010      

(zdroj: autor) 
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Obrázek č. 4: rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, č.j. 

OŽP/10514/Or/10 ze dne 5.8.2009 (zdroj: autor) 
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  3.      PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 

 

3.1   Stručný popis ložiska: 

 

      Ostravsko-karvinský revír je částí hornoslezské uhelné pánve, rozprostírající se 

dle známého rozsahu produktivního karbonu na ploše zhruba 7000 km2, z čehož asi 1600 

km2 se nachází na území ČR. Hornoslezská pánev je součástí evropských ložisek fosilních 

kaustobiolitů, jejichž výskyt se soustřeďuje do svrchního paleozoika - především do 

karbonu. 

Reliéf karbonu OKR je charakterizován soustavou výmolů a hřbetů. Hlavními 

morfologickými prvky karbonského reliéfu jsou (od severu k jihu) kobeřicko-mszenský 

hřbet, dětmarovický výmol, ostravsko-karvinský hřbet, bludovický výmol a příborsko-

těšínský hřbet.  

Zatímco oblasti hřbetů v hornoslezské černouhelné pánvi představují území s ložisky 

černého uhlí, která se stala oblastí těžby, výmoly představují prostor, kde je možný 

nerušený územní rozvoj (potenciální ložiska zde nejsou ekonomicky využitelná, navíc leží 

ve značných hloubkách). 

Z hlediska tektoniky netvoří česká část hornoslezské uhelné pánve jednotný a stejnorodý 

celek. Zahrnuje jak části se složitou vrásovou a vrásozlomovou stavbou se značně 

proměnlivými úklony vrstev, tak úseky s převážně subhorizontálním uložením vrstev, 

porušených především zlomy. Územně lze strukturně tektonickou stavbu rozdělit do dvou 

základních celků, oddělených od sebe orlovskou strukturou. Na západ od linie orlovské 

struktury převládají především vrásové a vrásozlomové struktury směru SSV-JJZ. Na 

východ od orlovské struktury převládají strukturní linie směru Z-V. 

Orlovská struktura vymezuje v klasické části OKR dvě hlavní části:  

- část ostravskou (s dílčími pánvemi ostravskou - ODP a petřvaldskou - PDP, vymezené 

vůči sobě michálkovickou poruchou),  

- část karvinskou (KDP).  

Jižně od klasické části revíru leží podbeskydská část OKR (označovaná rovněž jako 

příborsko-těšínský revír, jižní část revíru) s částmi příborskou, těšínskou, mořkovskou, 

frenštátskou a jablunkovskou. 

Uhlonosné souvrství (svrchní produktivní karbon) ostravsko–karvinského revíru 

představuje ložisko uhlí překryté různě mocnými nadložními horninami.V převážné části 

území je komplex svrchnokarbonských hornin kryt sedimenty druhohorního, třetihorního a 
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čtvrtohorního stáří. Na povrch vystupuje uhlonosné souvrství v ojedinělých výchozech v  

oblasti Ostravy, Orlové a Karviné.  

Svrchnokarbonské uhlonosné sedimenty se dělí do dvou základních jednotek - souvrství 

ostravského a karvinského. Obě souvrství se od sebe liší charakterem usazenin, mocností, 

plošným rozsahem, počtem i vývojem uhelných slojí. 

Ostravské souvrství se nachází v české části hornoslezské pánve v téměř celé ploše 

výskytu produktivního karbonu, karvinské souvrství pouze na Karvinsku a Frenštátsku. 

Celkem je v OKR evidováno cca 415 uhelných slojí, jejich samostatných lávek a slojek, 

z nichž lze v průměru 141 označit jako průběžně nebo místně dobyvatelné v pojetí 

podmínek dobyvatelnosti do r. 1990. Z toho 86 slojí přísluší ostravskému souvrství a 55 

souvrství karvinskému. 

Mocnost uhelných slojí kolísá v širokých mezích. V ostravském souvrství je udávána 

průměrná mocnost 73 cm, v karvinském souvrství 180 cm. 

 

Vrstvy 

vyšší Doubravské 

Doubravské  

Sušské 

 

svrchní 

spodní 

Sedlové 

Porubské 

 Jaklovecké 

Hrušovské 
spodní 

 svrchní 

Petřkovické 

Tabulka č. 1: přehled litostratigrafického členění v jednotlivých oblastech čs. části 

hornoslezské pánve 

 

 

Po ukončení sedimentace probíhala denudace i zarovnání  reliéfu karbonu. Došlo k 

výraznému rozbrázdění jeho povrchu. Na povrchu karbonu je vyvinut zvětralinový plášť, 

který se formoval v několika časových úsecích. Hornicky nejdůležitější je zvětralinový 

plášť typu pestrých vrstev. Karbonské horniny normálního šedého zabarvení se v něm 

mění v sedimenty pestrých, převážně červených barev. Se změnou barev se mění i 

vlastnosti slojí a dochází až k jejich úplnému vyklínění. Plošně i stratigraficky je těžiště 

jejich výskytu na Karvinsku. Tělesa pestrých vrstev zasahují nejčastěji do hloubky 50, 100 

až 150 m pod karbonský reliéf, nejhlouběji přes 600 m (v orlovské struktuře).  
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Výskyt pestrých vrstev znamenal ve svém důsledku negativní vliv na ekonomiku i 

bezpečnost hornického provozu. Rovněž z hlediska útlumových procesů tvoří významnou 

možnost neřízeného převodu vod (zvýšená propustnost ve srovnání s jinými 

karbonskými horninami) mezi ostravskou a karvinskou oblastí. 

Uloženiny v nadloží karbonského masivu budují hlavně sedimenty karpatu a spodního 

badenu, příkrovy vnějších Karpat a depozita kvartéru. Sedimenty kvartérního pokryvu lze 

z genetického hlediska rozdělit na glaciální, fluviální, eolické, deluviální a proluviální. 

Mocnost těchto sedimentů v nadloží karbonského masivu označovaných souborně jako 

pokryv je závislá na morfologii pohřbeného karvinského masivu.  

Hydrogeologické poměry v OKR jsou silně ovlivněny hornickou činností. Ta probíhala od 

druhé poloviny 18. století a intenzívně postupovala do hloubek, dosahovaných přes 1100 m 

pod povrch. Důlní díla a vlivy těžby změnily původní přírodní poměry. Vytvořené 

hydraulické systémy byly uměle propojeny hornickou činností, nebo k propojení došlo 

sekundárně zálomovými trhlinami nad poruby, závaly důlních děl apod. V oblastech 

hornicky otevřených se vytvořil nepravidelný hydraulický systém, zahrnující jak horniny 

karbonu, tak horniny jeho pokryvu, včetně kvartérní sedimentů. Mezi základní přírodní 

zdroje důlních vod patří (ve stratigrafickém sledu): 

- vody kvartérních zvodní, 

- vody zvodní spodnobádenského pokryvu karbonu, 

- vody ze štěrkopísčitých a písčitých bazálních klastik spodního badenu (detritový     

horizont s mineralizovanými vodami typu Na–Cl, Na –HCO3 proplyněné CO2, CH4,), 

- vody převážně puklinových systémů zvětralinového pláště karbonu, 

- vody převážně puklinových a zlomových systémů svrchního karbonu a hlubšího podloží 

produktivních pánevních sedimentů. 

Antropogenně ovlivněné zdroje důlních vod reprezentují vody různého původu, zdržené ve 

starých důlních dílech, vody technologické (do ukončení likvidace dolů) a vody vniklé 

v důsledku povodňové vlny v r. 1997 (cca 2,5-3 mil. m
3 

) do v té době přístupných 

hlavních děl ODP ( Důl Odra - Přívoz). 

Z kvantitativního hlediska je možno za rozhodující považovat přítoky z kvartérních 

horizontů  a bazálních miocenních klastik, které celkově tvoří takřka 100 % celkových 

přítoků. Transport těchto vod do likvidovaných dolů je zajišťován především 

prostřednictvím tzv.“karbonských oken“, to je míst, kde karbonský masiv vychází na 

povrch, stařinnými důlními díly, tektonickými zlomy a dále porušeností horninového 

masívu vzniklou jako důsledek hornické činnosti, zejména dobývání. [2] 
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3.2  Geomorfologické, klimatologické a biogeografické poměry: 

 

      Z hlediska geomorfologického členění je území s ostravsko-karvinským revírem 

součástí: 

Provincie:      Západní Karpaty 

Subprovincie:      vněkarpatské sníženiny 

Oblasti:      severní vněkarpatské sníženiny 

Celku :      ostravská pánev 

 

Po geomorfologické stránce je mírně zvlněná ostravská pánev čtvrtohorní nánosovou 

nížinou, jejíž hlavní rysy byly utvářeny ve starších čtvrtohorách mocnými nánosy 

ledovcoříčních a větrních usazenin. Reliéf ostravské pánve má charakter ploché 

pahorkatiny s oblými hřbety, nadmořská výška se pohybuje převážně mezi 200-400 m n.m. 

Řešené území leží v mírně teple klimatické oblasti (MT 10). Typickým klimatickým 

znakem jsou poměrně vysoké srážky, které jsou podmíněny blízkostí návětrných svahů 

Beskyd a souvislostí se slezskou nížinou. Ostravský region je nejvlhčí nížinnou oblastí 

v České republice. Srážky se zpravidla dostavují při přechodu front, většinou při západním 

proudění s vlhkým atlantským vzduchem. Občas prochází územím i cyklona, která 

vyvolává značné srážky, jež se mohou projevit rozsáhlými povodněmi (červenec 1997). 

Průměrné roční teploty dosahují 8 
0
C, roční úhrn srážek činí 700 - 800 mm. 

Celé území ostravské pánve je výrazně ovlivněno a přeměněno činností člověka související 

jednak s rozvojem sídelních kultur, ale především s těžbou černého uhlí, díky níž vznikly a 

vznikají výrazné antropogenní tvary měnící původní tvar reliéfu (odvaly, poklesové 

kotliny, trhliny, zlomy). 

Dle biogeografického členění ČR je území s ostravsko-karvinským revírem součástí: 

Biogeografické provincie:             středoevropských listnatých lesů 

Biogeografické podprovincie:             polonské západokarpatské 

Bioregionu polonské provincie:            opavské 

                ostravské 

                pooderské 

Bioregionu západokarpatské provincie:       podbeskydské 

                           beskydské 
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3.3  Zatápění ostravské dílčí pánve: 

 

      Plošně největší část  OKR - ODP s doly Odra, Ostrava, Heřmanice a Jan Šverma 

byla dotčena útlumem v celém rozsahu (8 DP) na ploše 111,27 km
2
.  

Čerpání důlních vod na jednotlivých dolech ODP bylo před zahájením jejich likvidace 

prováděno samostatně. Před zahájením procesu útlumu byly čerpány důlní vody 

v celkovém množství 324 l. s
-1

 .Tato hodnota zahrnovala i část podílů nespotřebovaných 

technologických vod, které se následně na zatápění nepodílí. S  uvedenou hodnotou 

uvažovala výchozí studie při utlumování dolu ODP „Nakládání s důlními vodami“, 

zpracovaná v 06/1992 DPB Paskov. V průběhu r. 1994 byly hodnoty celkových přítoků do 

ODP upřesněny na základě „Zprávy o aktuálních přítocích důlních vod v lokalitách Dolu 

Odra“, zpracované v 08/1994 Dolem Odra na celkovou výši 256 l s
-1

 . Pro další projekční 

práce na systému budoucího centrálního čerpání důlních vod z ODP byla přijata 

hodnota 260 l. s
-1

. 

Stanovení disponibilních volných prostor po důlních dílech vzniklých hornickou činností 

k zatápění bylo velmi obtížné s ohledem na různě fyzikálně mechanické vlastnosti nadloží 

a různé stáří vyrubaných prostor. U otvírkových a přípravných děl je situace obdobná. 

Provedené výpočty byly prováděny pro hloubkový interval +200 m až –1100 m a dle 

použitých metodik se objem volných prostor odhaduje v tomto výškovém členění 

v rozmezí 50–88 mil. m
3
. S ohledem na složitost problematiky je nutno považovat tyto 

údaje za orientační. 

Z hydraulického hlediska je nutno všechny likvidované doly ODP z důvodu přímého 

propojení důlními díly, možných propojení důlními provozními vrty, přiblížením 

hornickými pracemi a přítomnosti četné tektoniky považovat za jeden složitý hydraulický 

systém. V užším členění tvoří doly ODP dva hydraulické subsystémy, pro které se vžil 

název bazény a to bazén Odra a bazén Ostrava. Bazén Odra je tvořen bývalými doly 

Šverma (lokality Svinov a Mar. Hory) a Odra (lokality Přívoz a Koblov). Bazén Ostrava je 

tvořen bývalými doly Ostrava (lokality Petr Bezruč, Zárubek, Hlubina, Jeremenko) a 

Heřmanice (lokality Heřmanice, Petr Cingr). 

Doly a jejich části uvnitř téhož bazénu mají propojení přímé (tvořené soustavou vzájemně 

propojených, dříve udržovaných, nevypleněných nebo i vypleněných důlních děl). Bazény 

Odra a Ostrava mají vzájemné propojení nepřímé. To je tvořeno prostřednictvím 

porušeného horninového masivu na několika výškových úrovních (zejména soustavou 



Radovan Rudický: Čerpání důlních vod na vodní jámě Jeremenko v Ostravě – Vítkovicích  

 _____________________________________________________________________  

 2013   - 18 -   

puklin, rozdrcených uhelných pilířů a okolních hornin vzniklých v důsledku hornické 

činnosti přiblížením porubů sousedních celků, apod.).  

Od zahájení útlumu v r. 1991 bylo postupně ukončováno čerpání důlních vod v ODP. 

Rušení čerpacích stanic na jednotlivých dolech, resp. čerpání z nich bylo zcela zastaveno 

30. 6. 1997. Pro výše uvedené struktury -oderský a ostravský bazén -bylo zvoleno jedno 

čerpací místo situované v ostravském bazénu - vodní jáma Jeremenko (VJJ), situované 

v nejnižší části geologické struktury ODP. 

Doly ODP komunikují s  důlními prostorami Dolu Julius Fučík. K přelivu do PDP by 

mohlo dojít po dosažení hladiny vody v ostravském bazénu na kótu –332 m. Z důvodu 

ochrany Dolu Fučík a navazující části KDP byla rozhodnutím OBÚ v Ostravě stanovena 

kóta –350 m, jakožto maximální možná hladina zatopení dolů v ostravské části. 

S ohledem na místní podmínky jsou monitorovány hladiny důlní vody na jámě Jeremenko, 

Odra (OD-2), Rychvald V (Ry-5) a Hlubina (HL-2). V průběhu procesu zatápění důlních 

prostor ODP byla ověřena rozdílná výška hladin v jednotlivých částech ODP (v současné 

době +85 m na straně bazénu oderského vůči ostravskému). [2] 
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 4.      POPIS TECHNOLOGIE  

 

Nedílnou součást řešení čerpacího systému VJJ tvoří dílčí stavební  a technologické 

soubory povrchové a důlní části, které se dle  významu dělí na základní a pomocné. 

 

     Povrchová část 

základní stavební objekty a technologické soubory : 

 hlavní rozvodna vn 

 pomocná rozvodna u jámy Je-3 

 přívodní kabely vn, nn 

 směšovací stanice (potrubí, armatury, průtokoměry, tlakoměry, měření 

chemismu) 

 centrální řídicí stanoviště (CŘS) – dispečink VJJ v budově 115 

 místnost technologie MCS v budově 115 

 potrubí DN 300 povrchového svodu důlních vod  

 potrubí DN 400 povrchového svodu důlních vod 

 

pomocné stavební objekty a technologické soubory : 

 těžní zařízení jam Je-3 a Je-1 

 ohřev důlních větrů 

 kompresor 

 sklad čerpacích agregátů (čerpadel, motorů, ND) 

 zkušební šachtice motorů 

 hlavní důlní ventilátory 

 

Důlní část 

základní stavební objekty a technologické soubory : 

 čerpací systém (čerpací agregáty, příslušenství, výtlačná potrubí, armatury) 

 elektro část  (pomocná rozvodna na 5.p., kabely vn a nn v dole, osvětlení) 

 přívodní kabely vn v jámě Je-3 

 monitorovací a řídicí systém - MCS 
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pomocné stavební objekty a technologické soubory : 

 těžní zařízení jam Je-3 a Je-1 

 komora pneumatického jeřábu 25 t v jámě Je-1 v úrovni  -350,5 m 

 kolejová a lanová doprava na 5.p. 

 závěsná drážka ZD 24 B v úpadnici vč. překladišť 

 manipulační prostor u jámy Je-1 (pod úpadnicí) 

 pomocné separátní větrání v jámách Je-3 (také v prostoru náraží 5. patro), a Je-1 

 hrázové objekty na 5.p. a větrní dveře 

Pro každý stavební objekt a technologický soubor povrchové i důlní části čerpacího 

systému VJJ platí vlastní dílčí provozně-montážní předpis zpracovaný na základě 

technických podmínek výrobce. 

 

4.1   Povrchové objekty:  

 

Budovy jam a objekty u jam 

Jámové budovy jsou stavebně uzavřené prostory nad ústím jámy obsahující narážecí 

a zvedací zařízení a zařízení pro výměnu lan.  

Ohlubeň jámové budovy jámy Je-3 (vtažná) slouží hlavně pro manipulaci při narážení 

a vyrážení (vkládaní a odnímání ) čerpadel a materiálu do těžní klece a je současně 

nástupní a výstupní plošinou pro jízdu osob na těžním zařízení. Hlavní vstup do budovy na 

ohlubni je přizpůsoben dopravě po koleji, která je vedena z budovy skladu čerpadel do 

náraží na ohlubni. Veškeré energetické přípojky jsou vedeny k vtažné jámě po 

energetických mostech. 

Jámová budova jámy Je-1 (výdušná) slouží pro manipulaci s materiálem pro údržbu 

výdušné jámy pomoci malého těžního zařízení. Podtlakový prostor jámové budovy je 

vytvořen jejím oplechováním. Vstup do podtlakového prostoru na ohlubni je zabezpečen 

větrními dveřmi s přetlakovou komorou přizpůsobenými dopravě po koleji. Veškeré 

energetické přípojky jsou vedeny k jámě pomoci energetických mostů. 

Těžní věže obou jam prodlužují svislou dopravní dráhu nad ohlubeň jámy a jsou za tímto 

účelem vybaveny příslušným zařízením.  

Těžní věž jámy Je-3 se strojovnou v hlavě je ocelové konstrukce. 

Vzpěrová těžní věž jámy Je-1 se strojovnou mimo jámovou budovu je rovněž ocelové 

konstrukce. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při svislé dopravě je dána 

dodržováním vyhlášky ČBU č.415/2003 Sb., která předepisuje způsob a organizaci 

prohlídek a kontrol těžních zařízení, těžních věží a strojoven těžních strojů. 

U jámy Je-3 je směšovací stanice v níž dochází k mísení čerpaných vod z dolu, vedených 

samostatně od jednotlivých čerpadel, do výpustného potrubí (DN 300 nebo DN 400) a 

měření potřebných veličin s přenosem na CŘS a do místnosti technologie MCS VJJ, vždy 

pro řízení a monitoring - MCS. K budově vtažné jámy bezprostředně přiléhá také nová 

rozvodna u jámy Je-3, která slouží k dílčímu napájení elektrickou energií. 

Obrázek č. 5: vtažná jáma Jeremenko číslo 3 (zdroj: autor) 
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Budova hlavních ventilátorů 

Hlavní součástí sacího větrání dolu je hlavní důlní ventilátor (HDV). Jedná se o 

strojní zařízení umístěné na povrchu dolu, které vyvolává podtlak nutný k umělému větrání 

dolu. Budova hlavních ventilátorů se dvěma ventilátory se nachází v blízkostí jámy Je-1 

s níž je propojena podpovrchovým výdušným kanálem. Z obestavěného prostoru budovy 

vyúsťují dva difuzory ventilátorů. Provoz, údržba, prohlídky hlavních ventilátorů se řídí 

vyhláškou ČBU č.22/89 Sb. Zodpovědnost a podmínky provozu HDV jsou dány 

provozním řádem schváleným organizací. 

 

Kompresor 

Kompresor je umístěn v budově jámy Je-3 na ohlubni. Šroubový kompresor typu 

LS25 SULLAIR je poháněn elektromotorem. Stlačený vzduch je potrubím přiveden 

k jámám. Na ohlubni, v jámách a v dole je rozveden pomoci potrubního tahu a slouží jako 

pohonné médium větracího, těžního, dopravního a signalizačního zařízení. Všeobecné 

technické požadavky na provoz kompresorů jsou dány vyhláškou ČBÚ č.22/89 Sb. 

Zodpovědnost a podmínky provozu kompresorovny jsou dány provozním řádem 

schváleným organizací. 

Jedním z hlavních spotřebičů NT vzduchu v dole (v době montáže - demontáže čerpacích 

agregátů a potrubí jejich závěsů) je pneumatický mostový jeřáb 25t + 1,6t + 1,6t  v komoře 

jeřábu na úrovni 5.p. (v průniku s jámou Je-1).  

 

Hlavní rozvodna 

Samostatný objekt hlavní rozvodny je umístěn centrálně uvnitř areálu Jeremenko a 

zajišťuje veškerou dodávku elektrické energie povrchové i důlní části pro VJJ. Hlavní 

rozvodna je provozovna se stálou obsluhou, která svou kvalifikaci a odbornou způsobilosti 

odpovídá vyhlášce ČÚBP a ČBU č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice v 

platném znění. Technické řešení rozvodny je v souladu s příslušnými platnými normami, 

řídí se samostatným provozním řádem. 
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Sklad čerpadel 

Pro skladování záložních čerpadel, motorů a příslušenství pro VJJ je v blízkostí 

vtažné jámy Je-3 zřízen samostatný objekt vybaven zdvihacím zařízením pro manipulaci 

s uloženými čerpadly a motory a také prostoru pro opravy.  

Pro své určení je vybaven elektrickým topením, jímž se teplota uvnitř objektu v zimních 

měsících temperuje na teploty nad bodem mrazu. 

 

Obrázek č. 6: umístění čerpadel typu UPZ-180-440/10 a motorů typu KLC PQ 160-605 

v budově skladu čerpadel. (zdroj: fotoarchív OKR, Důl Odra) 
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Zkušební šachtice motorů 

Na ohlubni jámy Je-3 je zkušební stanice - šachtice, tvořená vodní nádrží s určením 

pro měření motoru čerpacího agregátu před jeho popuštěním do dolu.  

Nedílnou součást zkušební šachtice tvoří elektrický rozvaděč s měřením hodnot motoru 

včetně napojení na Novou rozvodnu u jámy Je-3. 

 

4.2   Důlní objekty: 

 

Vtažná a výdušná jáma 

Jámy jsou úvodními důlními díly a slouží k vedení větrů a dopravě. Jáma Je-3 slouží 

k vedení čerstvých větrů do podzemí dolu, naopak jáma Je-1 slouží k odvádění větrů již 

v dole použitých - výdušných. Obě jámy jsou svislými díly, kde je vždy pro svislou 

dopravu osob, materiálů na patra a údržbu jámy, zřízeno těžní zařízení. 

Jáma Je-3 je vybavena těžním zařízením pro dopravu materiálu, čerpadel, motorů 

a příslušenství na provozované 5.patro a malým těžním zařízením pro dopravu osob a 

údržbu jámy. Jáma Je-1 má jenom malé těžní zařízení pro údržbu jámy.  

V proniku jámy Je-3 s vodorovným důlním dílem na 5. patře je vybudováno náraziště, kde 

je pro nakládání a vykládání čerpadel a motorů do klece těžního zařízení instalováno 

příslušné zařízení.  

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

v zatopené části této jámy. V úrovni 5.p. prochází jáma Je-1 komorou pneumatického 

jeřábu DEMAG (určen k montáží čerpacích agregátů). V hloubce 18 m pod úrovní 5.p. ústí 

do jámy přístupová a dopravní chodba - úpadní dílo z úrovně 5.p., zakončená ocelovým 

roštem závěsů čerpacích agregátů čerpacího systému VJJ (viz. příloha číslo 5). 

Z provozního hlediska a chůze je malé těžní zařízení jámy Je-1 funkční nad 5.p., zde je 

ukončeno na spodní výstupní plošině těžního zařízení. Do úrovně náraziště 5.p. ze spodní 

výstupní plošiny je v komoře jeřábu zřízeno schodiště.    

V profilu jámy Je-3. jsou uložena veškerá energetická vedení - výtlačná potrubí důlní 

vody, potrubí nízkotlakého vzduchu, signalizační a silové kabely.  

V sacím kanálu vtažných větrů do jámy Je-3, který vychází z pod ohlubně jámy Je-3 a na 

povrch je vyústěn vedle budovy č.115, je instalován ohřev vtažných větrů napájený 

teplovodním vedením z hlavní kotelny v budově 631. 

Ve výdušné jámě Je-1 jsou položeny - signalizační kabely, potrubí nízkotlakého vzduchu 

a potrubí degazační.   



Radovan Rudický: Čerpání důlních vod na vodní jámě Jeremenko v Ostravě – Vítkovicích  

 _____________________________________________________________________  

 2013   - 25 -   

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při svislé dopravě je zajištěna 

povinností organizace dodržovat výnos ČBÚ č.415/2003. Tento výnos předepisuje způsob 

a organizaci prohlídek a kontrol jam (zdiva, potrubí, výstroje) a těžního zařízení. Pro 

svislou dopravu na těžním zařízení je organizací vydán a schválen vedoucím organizace 

"Řád o jízdě na laně." 

 

Vodorovná a úklonná díla, provozovny 

Hlavní dílo spojující úvodní důlní díla je vodorovně vedené důlní dílo v profilu 

odpovídajícím požadavkům dopravy, větrání a energetických vedení. Doprava materiálu, 

čerpadel a motorů je řešena kolejovou dopravou na speciálních podvozcích kombinovaně, 

to je z části elektricky a z části pneumaticky poháněnými vrátky. Tento druh dopravy je 

zaveden až ke komoře pneumatického jeřábu jámy Je-1 v úrovní 5.p. Z úrovně hlavního 

díla na 5.p. je vybudována odbočka do úklonného díla (úpadnice) vedeného pod úroveň 

5.p. a ústícího do jámy Je-1 v úrovni roštu závěsů čerpacích agregátů. Doprava materiálu a 

čerpadel je v úklonném díle řešena pomoci závěsné drážky a vratných zařízení. Pro 

možnost překládky dopravovaných předmětů na závěsné vozíky pro dopravu po drážce je 

v prostoru odbočky zřízeno překladiště. 

Pro strojní dopravu při vodorovné i úklonné dopravě je organizací vydán dopravní řád, 

kterým jsou stanoveny podmínky provozu a bezpečnosti práce v souladu s vyhláškou ČBU 

č.22/89 Sb.  

V jámě Je-1 pod úrovní 5. patra v prostoru, kde je zavěšen na ocelové plošině - roštu - 

čerpací systém, jsou osoby pohybující se v tomto prostoru při manipulaci s čerpadly během 

jejich montáže a opravách vystaveni nebezpečí pádu do jámy. Zaměstnanci pohybující se 

v tomto prostoru musí být vybaveni ochrannými pomůckami snižujícími účinky pádu. 

 Na spojovacím horizontálním překopu za odbočkou ve směru od jámy Je-3 k jámě Je-1 je 

zřízena pomocná rozvodna pro napájení elektrotechnických zařízení v dole. Jedná se 

o ohraničenou část důlního díla od ostatních prostorů a vybavenou příslušným elektro-

technickým vybavením. Demontovatelné ohraničení splňuje požadavek na znepřístupnění 

tohoto prostoru nepovolaným osobám a vyhovuje dopravě po koleji ve volném prostoru 

podél této provozovny. [3] 
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Obsluhovat elektrotechnické zařízení v pomocné rozvodně smí jen osoby vyhovující 

vyhlášce ČÚBP a ČBU č.50/78 o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky 

č.98/1982 Sb.a vyhlášce ČBÚ 74/2002 Sb.  

 

Obrázek č. 7: komora pneumatického mostového jeřábu Demag u jámy Jeremenko -1 

v úrovní 5. patra (zdroj: fotoarchiv OKR, Důl Odra) 
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4.3 Strojní část čerpacího systému: 

 

Čerpací agregát 

Na základě výběrového řízení z roku 1993 je ve VJJ nasazen vysokotlaký ponorný 

čerpací agregát KSB s možností automatizace provozu. Současně plní podmínky 

provozování v podzemí s prostory s  nebezpečím výbuchu metanu (SNM). 

Čerpací agregát tvoří sestava čerpadla, motoru a příslušenství. 

Štítkový údaj výrobce KSB Homburg – SRN: 

Čerpadlo typ UPZ 180-440/10a 

 Qprům  = 166,6 l/s (600 m
3
/hod) 

 Qmin  =  83,3 l/s (300 m
3
/hod) 

 Qmax  = 222,2 l/s (800 m
3
/hod) 

 Hm  = 651 m 

 Hmin    = 570 m 

 Hmax   = 740 m 

 Otáčky  = 1 471 l/min 

 

Motor typ KLC PQ 160-605 

 Pm       = 1600 kW 

 U       = 6000 V (50 Hz) 

  I      = 209,1 A 

 cos        = 0,806 

 zapojení   = do hvězdy 

Celý čerpací agregát je zamontován a zavěšen uvnitř pláště určeného k jeho povrchovému 

chlazení průtokem nasávaných vod. Atypičnost motoru je dána jeho konstrukcí, kdy celý 

vnitřní  prostor motoru je vyplněn čistou vodou. Oběhová voda chladí motor a odvádí jeho 

vnitřní teplotu : 

 max. přípustná teplota v motoru = 70 oC 

 teplota čerpané vody - max.             = 30 oC 

 krytí                                                = 58  IP 

  hluková hladina při ponoru             = 75  dBA (podstatně nižší) 

Součást (příslušenství) čerpacího agregátu: 

  1x zpětný ventil DN 300, PN 100 
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  1x předlohová nádržka čisté (pitné) vody chlazení motoru, osazená měřičem - 

snímačem tlaku hladiny  

  1x předlohová nádržka čisté (pitné) vody zavodnění těsnění ucpávky 

BURGMANN, osazená měřičem - snímačem tlaku hladiny 

 1x svorkovnice vn motoru, osazená na tělese čerpadla 

Osazení čerpacího agregátu : 

  1x dvojice spřažených odporových teploměrů typu PT 100 

  1x snímač vibrací (vždy v propojení s převodníkem VIBROGARD) 

 

Informativní sestava čerpacího agregátu KSB je na příloze  číslo 4. 

Na ocelovém roštu závěsů čerpací agregátů v jámě Je-1 mohou být zavěšeny až 4 ponorné 

vysokotlaké čerpací agregáty. Celkový počet čerpací agregátů KSB na VJJ instalovaných 

v dole a skladem na povrchu je 5. 

 

Pneumatický jeřáb DEMAG 25 t 

Vlastní montáž čerpacího agregátu (celkové sestavení a vystrojení) a také demontáž 

je realizována ve vertikální poloze v jámě Je-1. Vertikální je i zavěšení čerpacího agregátu 

na potrubí DN 300, PN 100 k nosnému kusu kotvenému na ocel. roštu závěsu v jámě Je-1. 

Postupná montáž (demontáž) je prováděna mostovým pneumatickým jeřábem DEMAG 

umístěným v komoře jeřábu. Ta je realizována  v rozšířeném prostoru jámě Je-1 ve výšce 

18 m nad ocel. roštem  závěsů v úrovni 5.p. (-350,50 m). 

Veškeré ovládání, zdvih i pojezd jeřábu je pneumatické. 

Zdvihací zařízení pneumatického jeřábu tvoří : 

1 x  hlavní zařízení a 2 x pomocné zařízení 

Ovládání je dálkové ze závěsného panelu a to z úrovně 5.patra nebo přímo z roštu závěsů 

čerpacích agregátů (montáž - demontáž). 

Základní parametry hlavního zdvihacího zařízení : 

nosnost  ... 25 t 

výška zdvihu  ... 24,3 m 

rychlost zdvihu ... 2,8 m/min 

provozní tlak vzduchu ... 0,7 - 0,8 MPa 

max. spotřeba vzduchu  ... 19,5 m3/min 

jmen. výkon motoru  ... 13,5 kW 
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Parametry pomocného zdvihacího zařízení : 

nosnost  ... 1,6 t  

výška zdvihu  ... 30 m 

rychlost zdvihu  ... 7,5 m/min 

provozní tlak vzduchu  ... 0,7 - 0,8 MPa 

max. spotřeba vzduchu  ... 4,5 m3/min 

jmen. výkon motoru  ... 2,3 kW 

Potřebný tlak NT vzduchu pro zajištění provozu jeřábu kontroluje MCS. 

 

Výtlačné potrubí 

Každý čerpací agregát instalovaný v jámě Je-1 má vlastní výtlačné potrubí vedené 

překopy a  jámou Je-3 na povrch. 

Výtlačné potrubí v dole je osazeno : 

hlavním uzavíracím šoupátkem DN 300, PN 100 SIEBECK s dálkově a místně ovládaným 

servopohonem - MCS 

zpětnou klapou DN 300, PN 100 - bez ovládání 

dvojicí snímačů tlaku v rozsahu 0-10 MPa – MCS. 

Jáma Je-3 je vybavena výtlačnými řády číslo 1 a 2 v provedení ocelové potrubí DN 300, 

PN 63, dále číslo 3 a 4 v provedení sklolaminátové potrubí DN 300, PN 63. 

  

Všechna výtlačná potrubí jsou vyvedena jámou Je-3 na povrch, kde ústí do povrchové 

směšovací stanice u jámy Je-3. 

V směšovací stanici je každé výtlačné potrubí DN 300, PN 10/16  osazeno : 

uzavírací klapkou DN 300, PN 16 s dálkovým a místním ovládáním příslušného 

servomotoru  - MCS. 

indukčním měřením průtoku čerpaných vod - MCS 

kontrolním vizuálním měřením tlaku čerpané vody (manometr 0 1,6 MPa) 

Výtlačná potrubí jsou napojena na směšovací potrubí DN 400, PN 16, který je osazen : 

snímačem tlaku - MCS (signalizace tlaku vody v potrubí DN 400 na ohlubni) 

potrubím DN 100, PN 16 vypouštění vody přes potrubní redukci s osazeným kulovým 

ventilem DN 100, PN 16 (ruční ovládání). 

Před vyústěním ze směšovací stanice je potrubní svod DN 400, PN 16 osazen : 
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redukcí a uzavírací klapkou DN 300, PN 16 s místně i dálkově řízeným servomotorem – 

MCS (klapka nemá funkci regulační změny průtoku) 

odbočkou DN 400 s uzavírací klapkou DN 400, PN 16 s místně i dálkově řízeným 

servomotorem – MCS (klapka nemá funkci regulační změny průtoku). 

Ze směšovací stanice jsou ze směšovacího potrubí kusu DN 400 přes redukci a odbočku 

vyvedeny vlastní potrubní tahy DN 300 a DN 400 svodu - vypouštění čerpaných důlních 

vod do řeky Ostravice : 

potrubí DN 300, PN 16/10, ústící přes výustní objekt přímo do řeky Ostravice v ř. km 7,9, 

je vedeno s využitím nosné konstrukce bývalého potrubí DN 600 (délka cca 1030 m), 

potrubí DN 400, PN 16/10, je vedeno souběžně s potrubím DN 300 (viz.příloha číslo 3). 

 

 Vypouštění vody z výtlačného potrubí  

Vypouštění vody z výtlačného potrubí je nutné zejména při provádění oprav nebo 

výměny  potrubí, armatur, čerpadel, měřících prvků apod. Účelem vypouštění je snížení 

hydrostatického tlaku v potrubí :  

V prostoru zavěšení čerpací agregátů na ocel. roštu v jámě Je-1 se výtlačné potrubí DN 

300, PN 100 každého čerpacího agregátu vypouští přes vysokotlaké šoupátko DN 50, PN 

100 osazené na nosném kusu závěsu. Nosný kus závěsu je osazen kontrolním manometrem 

0 - 10 MPa - vizuální 

vypustí se vždy úsek mezi závěsem potrubí DN 300, PN 100 výtlaku na roštu závěsu 

a zpětnou klapou DN 300, DN 100  u šoupátka Siebeck 

vypouštění se provádí vždy za podmínky zavření šoupátka Siebeck a zpětné klapy 

v příslušném potrubním tahu. 

Vypouštění vertikálního tahu výtlačného potrubí DN 300, PN 100 vedeného jámou Je-3 až 

do směšovací stanice se provádí v nárazišti jámy Je-3 na 5.p. přes potrubí DN 100/65, PN 

100 vypouštění vod, osazeném na každém z výtlačných potrubí DN 300, PN 100 

v potrubí svodu DN 100/65, PN 100 je vloženo šoupátko DN 100, PN 100. Vypouštění 

všech čtyř potrubí DN 300 je do společného potrubního svodu DN 100, PN 100 

s redukčním ventilem DN 100, PN 100/64  

za redukčním ventilem na výtoku je regulační ventil. Svod DN 100 vypouštěné tlakově 

zredukované vody je vyveden v jámě Je-3 až pod rošt propadu realizovaný pod úrovní 

dosedacího roštu v jámě Je-3. Voda vyteče do zatopené jámy Je-3. Kontrolní měření tlaku 

napouštění, za provozu a při vypouštění se provádí vizuálně na osazených manometrech 
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jak ve výtlačném potrubí DN 300, PN 100, tak na potrubí ve vlastní redukční stanici 

vypouštění vod. Tlakové poměry v potrubním systému náraziště 5.p. jáma Je-3 nejsou 

signalizovány do MCS (vizuální kontrola). 

V nejvyšším místě (na mostě přes ul. Frýdeckou) jsou na obou potrubích instalovány 

automatické odvzdušňovací ventily. Tyto se kontrolují 1 x týdně na funkčnost a 1 x za 3 

měsíce je provedeno vyčištění. 

Vypouštění vody z potrubí DN 400, PN 16 ve směšovací stanici – ručním ovládáním 

kulového ventilu DN 100, PN 16 a potrubím DN 100, PN 16. 

Vypouštění vody z potrubí  DN 300  a  DN 400  venkovního svodu vod na lokalitě 

Jeremenko (nejnižší místo potrubní trasy svodu v oblasti zrušeného kolejiště závodu 

Ostrava) je ručním  ovládáním šoupátka DN 100 v potrubí DN 100 vypouštění.  

vypuštění ústí do upraveného kanalizačního svodu. Řešení je určeno také k vypouštění  

vod z potrubního tahu při dlouhodobém odstavení systému v zimním mrazivém období 

(ochrana proti zamrznutí vody v potrubí svodu v období delšího přerušení čerpání vod, 

opravy a pod. - určí obsluha dispečinku VJJ na základě vyhodnocení venkovních teplot na 

PC). 

Zajištění přívodu požární vody pro důlní díla na 5. patře je realizováno vypouštěním 

výtlačného potrubí v prostoru náraziště 5.p. přes redukci v potrubí DN 100. Vypouštění 

všech výtlaků je nově napojeno odbočkou DN 150, PN 40 na stávající potrubní rozvod DN 

150, PN 40 požární vody na 5.p. Provozní tlak PV v potrubním rozvodu na 5.p. je cca 1,6 

MPa  (při zaplněném výtlačném potrubí) a při odběru stanoveném BP pro požár v dole. [3] 

 

4.4 Elektro část čerpacího systému: 

Vodní jáma Jeremenko je napájena z hlavní rozvodny R2-6 kV na lokalitě 

Jeremenko. Určené vývody z kobek rozvodny napájejí prostřednictvím kabelových vedení 

a nevýbušných vodotěsných svorkovnic vn agregáty čerpadel zavěšené na roštu závěsů, 

který je situován v úrovni zaústění úpadnice do výdušné jámy Je-1 (-368,5m). 

Pomocné pohony vodní jámy nacházející se v podzemí jsou napojeny na rozvodnou síť nn 

vytvořenou transformací z nadřazené soustavy vn. K tomuto účelu jsou z kobek téže hlavní 

rozvodny  vyvedena  kabelová vedení, jejichž trasa je směrovaná vtažnou jámou Je-3 

a ukončená v rozváděči vn, označeném R 6 kV pomocné rozvodny, v prostoru překopu 

5. patra. 
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Rozvodná zařízení nn jsou umístěna rovněž v prostoru překopu 5. patra. Proudová soustava 

nn je vytvořena po transformaci ( transformátor T1, 500 kVA, 6000/525V, IT, a 

transformátor T3 – 400 kVA,  6 000/525 V ) v rozváděči RM1 500V sestaveném z 9 polí. 

Rozváděč zabezpečuje napájení transformátoru T2 ( 31,5 kVA, 525/230V, IT ), vytvářející 

v rozváděči RS1 230 V soustavu napájející obvody osvětlení vodní jámy. 

Mezi pomocné pohony jsou zařazeny : 

pohony ventilátorů separátního větrání v nárazišti 5.p. jámy Je-3 (větrá tůň jámy a překop 

993430) a v komoře jeřábu na 5.p. (větrá tůň jámy Je-1 pod roštem závěsů) 

pohony uzávěrů výtlačných potrubí DN 300 čerpadel (šoupátka SIEBECK). 

Rozvody jsou provedeny kabelovými vedeními upevněnými v jámě na konzolách, 

v prostoru 5. p. a v úpadnici na kabelových roštech. 

 

Hlavní zdroj napájení 22 kV 

Hlavní rozvodna 22 kV na lokalitě Jeremenko je napájena vedením označeným D71 a D 72 

(kabelová, kombinovaná s volnými) z rozvodny 22 kV SME, Ostrava Kunčice. 

 

Záložní zdroj napájení 22 kV 

Záložní napájení hlavní rozvodny 22 kV zajišťuje kabelové vedení označené D29 z 

rozvodny 22 kV Černá louka, vedení označené D271 z rozvodny 22 kV  na lokalitě 

Hlubina napájené z téhož zdroje kabelovým vedením označeným D28. 

 

Zdroj napájení 6 kV 

Z kobek hlavní rozvodny 22 kV  lokality Jeremenko, označených č. 1, 3, 8 a 9 jsou 

napojeny transformátory označené TR1, TR2, TR3 a TR4, které sekundární stranou 

napájejí hlavní rozvodnu R2-6 kV  (v kobkách č. 7, 2, 38, a 34). 

 

Napájení navazujících technologických zařízení VJJ 

Dodávka el. energie pro související technologická a rozvodná zařízení VJJ je 

zabezpečována  prostřednictvím upravených polí hlavní rozvodny R2-6 kV . 
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Hlavní rozvodna 6 kV 

Hlavní rozvodna 6 kV, ozn. R2-6 kV, je dvouprostorová, kobkového typu, dvousystémová 

(A, B, systém). Systém B je podélně dělen na dvě sekce B1 a B2. 

Manipulační prostor rozvodny sestává ze 39 vyzbrojených kobek, z nichž kobky č.23 a 24 

jsou odpojeny od hlavních přípojnic. 

Kabelový prostor rozvodny zahrnuje rovněž 39 vyzbrojených kobek. 

Konfigurace rozvodny : 

přívody ( z hlavní rozvodny 22 kV) kobky č. 2, 7, 34, 38 

měření kobky č. 11, 28 

podélná spojka kobky č. 25, 26, (23, 24 rezerva) 

příčná spojka kobky č. 9, 27 

vývody / rezerva kobky č. 3, 4, 5, 6, 18,19, 20, 21, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40 / 12, 14, 

30, 31, 1   

 

vývody související bezprostředně s chodem VJJ 

vývod čerpadla č. 1  a  č. 2 kobky č.10 a 13 

vývod čerpadla č. 3  a  č. 4 kobky č.15 a 16 

vývod čerpadlo rezerva kobka č.12  

vývod rozváděč R-6 kV, 5. patro kobky č. 8, 17, (14R)  

 

V rozvodně je instalován hlídač izolačního stavu sítě 6 kV  - 2 x LE 301. 

Jištění jednotlivých vývodů pro čerpadla zabezpečují ochrany SPAM 150C (8 – č. 584, 17 

– č. 583), jejichž nastavení, akceptující požadavky výrobce,  je předepsáno v rámci 

projektové dokumentace. 

Kobky vývodů pro napájení čerpadel jsou opatřeny statickou individuální kompenzací 

účiníku, zajišťující jeho hodnotu na úrovni cca 0,96. [3] 

 

4.5 Monitorovací a řídící systém MCS: 

 

Pro řízení bezpečnosti a technologie Vodní jámy Jeremenko je  realizován „Monitorovací 

a řídicí systém - MCS“.   

Prvky systému MCS, jsou schváleny v  FTZÚ Ostrava a ČBÚ Praha k použití v důlních 

a povrchových prostorách s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu.. 

 I M1 EEx ia I 

I (M1)M2  EExd[ia] I  
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   Označení systému MCS – VJJ :  

 

Pro obsluhu a údržbu systému MCS - VJJ byl projektantem a dodavatelem - společností 

Trolex Cz, s.r.o. Ostrava – zpracován Návod k obsluze č. NKO Zk00/3013–060 z 11/2000 

(dále NKO-060). 

 

Základní údaje o MCS VJJ 

Systém MCS je tvořen dílčími subsystémy s centrálním řídicím stanovištěm (CŘS) - 

dispečink VJJ a místností technologie MCS v budově 115 na lokalitě Jeremenko. 

Na dispečinku VJJ je pro vizualizaci a řízení instalován dispečerský PC s laserovou 

tiskárnou pro tisk protokolů. Monitorováním a řízením bezpečnosti i provozu čerpacího 

systému Vodní jámy Jeremenko je pověřena obsluha dispečinku VJJ (inspekční služba o.z. 

Odra).  

Provoz VJJ je možno řídit i z místnosti technologie MCS v budově 115 lokality 

Jeremenko.  

Monitorovací subsystémy jsou vzájemně kompatibilní a otevřené  pro další rozšiřování. 

Monitorovací systémy jsou tvořeny snímači přenosových systémů (sběr dat ze snímačů 

a ovládání akčních členů) a zařízením pro zpracování těchto dat na bázi PC v dispečinku.  

Systém MCS splňuje požadavky na systémy dálkového řízení bezpečnosti a technologie 

v důlních prostorách.  

Systém MCS využívá digitálního mikropočítačově orientovaného sběru dat v tzv. 

koncentrátorech dat. Tyto jsou umístěny v blízkosti monitorovaných objektů a přenos dat 

je zajištěn digitálními přenosovými kanály (metalické nebo optické kabely, bezdrátové 

radiomodemové přenosy dat).  

Monitorovací a řídicí systém MCS–VJJ je členěn do těchto subsystémů : 

Monitorování bezpečnosti lokality Jeremenko (větrání dolu) 

Monitorování čerpacích systémů VJJ vč. diagnostiky čerpadel 

Monitorování hlavní rozvodny lokality Jeremenko 

Monitorování polohy vodních hladin v jámách ODP (Jeremenko, Odra 2) 

Informační systém Povodí Odry (limnigrafické stanice N. Bohumín, Muglinov) 

V systému MCS jsou využívána standardní rozhraní : 

0,4÷2 V  resp.  4÷20 mA (výstupy snímačů, vstupy koncentrátorů dat) 

RS 232, 485 (datové přenosy) 
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TM 204 (digitální komunikace  mezi koncentrátory dat HD a  FED v PLC) 

MPI (komunikace PC servis s PLC Simatic) 

Důlní prvky systému MCS-VJJ jsou povoleny k použití v prostorách SNM.  

Monitorovací a řídicí systém MCS je dislokován v těchto lokalitách : 

Jeremenko - čerpací systém Vodní jámy Jeremenko (VJJ) vč. souvisejících provozů 

a centrální technologie MCS-115 (údržba systému) 

Odra 2  - měření výšky vodní hladiny v uzavřené jámě 

Povodí Odry, a.s. - informace o znečištění říční vody v limnigrafických stanicích Ostrava-

Muglinov a N. Bohumín (předávací profil do Polské republiky) 

Všechny prvky povrchových částí systému MCS jsou napájeny ze sítě, která je trvale 

zálohována generátorem. 

 

Hlavní technologické prvky 

Zpracování informací ze všech monitorovaných objektů je prováděno v místnosti 

Technologie MCS na lokalitě Jeremenko v objektu 115. Data z jednotlivých lokalit jsou 

přenášena radiovými přenosovými kanály do centrální jednotky PLC prostřednictvím 

radiomodemů. Dále jsou na vstup PLC přivedeny: 

informace z komunikační jednotky (sběr dat z dolu i povrchu lokality Jeremenko) 

informace z tzv. havarijního modulu, který poskytuje informace o výšce vodní hladiny 

nezávisle na hlavním systému sběru dat). 

PLC je spojen se servisním počítačem, který umožňuje programování jednotky PLC a 

archivaci všech modulů software i dat. Vizualizace dat zpracovaných v PLC je pro potřeby 

údržby provedena na počítači s tiskárnou. Všechny monitorovací, řídicí i bezpečnostní 

funkce jsou realizovány prostřednictvím licenčního softwarového systému MCS SCADA 

ENMAS / SCX – systému pro vizualizaci a řízení čerpání vody.  

Jednotka PLC (Simatic) v objektu 115 se vyznačuje velmi vysokou spolehlivostí a 

stabilitou zadaných kritických mezí monitorovaných veličin. Systém MCS tak zůstává 

funkční i při poruše vizualizačního i servisního PC.  

Na lokalitě Jeremenko je instalován přenosový systém typu TM 204, který má 

koncentrátory dat rozmístěny v dole i na povrchu. 

Každý koncentrátor má analogové vstupy pro snímače, binární vstupy pro binární 

informace a reléové výstupy pro ovládání akčních členů. Koncentrátory dat jsou lokálně 

napájeny ze speciálních síťových napájecích zdrojů s bateriovou zálohou (zálohované 
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napájení min. 8 hodin). Prvky důlní části jsou jiskrově bezpečné (zůstávají v provozu i při 

případném zaplynování důlních prostor) a od povrchových přístrojů jsou odděleny jiskrově 

bezpečnou bariérou. Výstupy z důlních i povrchových koncentrátorů dat KD jsou spojeny 

digitálním přenosem dat TM 204 s řídicí komunikační jednotkou.  

Nezávisle na přenosovém systému koncentrátorového typu je realizován tzv. havarijní 

modul. Ten umožňuje monitorování polohy vodní hladiny v jámě Je-3 samostatným 

snímačem výšky vodní hladiny, který je přes galvanický oddělovač spojen s jednotkou 

PLC v objektu 115. Důlní obvody havarijního modulu jsou v jiskrově bezpečném 

provedení.  

V jámě Je-1 jsou zavěšena 2 ponorná čerpadla fy KSB Homburg typ UPZ 180-440 

s motory typu KLC PQ 160-605. Napájení  6 kV pro čerpadla je přivedeno speciálními 

silovými kabely z hlavní rozvodny na povrchu lokality Jeremenko. Čerpadla se tedy nedají 

přímo ovládat v dole Monitorovacím a řídicím systémem MCS. Systém MCS pomocí 

příslušných koncentrátorů dat ovládá ty kobky hlavní rozvodny, ke kterým jsou připojena 

čerpadla. Na jednotlivých čerpadlech jsou instalovány snímače teploty a vibrace, jejichž 

výstupy jsou zavedeny do důlních koncentrátorů dat.  

V důlních chodbách jsou ve výtlačných potrubích umístěna elektricky ovládána 

klínová šoupátka fy SIEBECK-BITTER typu KB (HD) s elektrickým ovládáním typu Sch-

130 včetně spojovacího jiskrově bezpečného členu Sch-136. Před šoupátkem a za 

šoupátkem je vždy instalován snímač tlaku.  

Výtlačná potrubí jsou jámou Je-3 vyvedena až na povrch do směšovací stanice, kde jsou 

instalovány v jednotlivých větvích indukční snímače průtoku a elektricky ovládané klapky 

(připojené na příslušný koncentrátor dat). Tato zařízení jsou v normálním provedení 

(BNV).  

V obou vypouštěcích potrubích DN 300 a DN 400 jsou dálkově ovladatelné (z 

koncentrátoru dat) elektrické klapky. Ve vypouštěcím potrubí je vložen snímač vodivosti 

pro kontrolu znečištění čerpaných důlních vod. 

 

Informační toky 

Na lokalitách utlumeného dolu Odra 2 je realizován monitorovací systémy 

obsahující: 

snímač vodní hladiny v jiskrově bezpečném provedení  

galvanický oddělovač  
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minikoncentrátor dat PLC 

radiomodem  

Informace o zatápění vybraných jam ODP jsou přenášeny na lokalitu Jeremenko. 

Vypouštění čerpaných důlních vod do řeky Ostravice je možné dle Provozně 

manipulačního řádu VJJ pouze při splnění přesně definovaných podmínek. Mezi ně patří 

rovněž informace z vodohospodářského dispečinku Povodí Odry, s.p. o čistotě vod na 

limnigrafických stanicích Nový Bohumín a Ostrava-Muglinov. Tyto informace jsou 

přenášeny radiovým datovým kanálem do PLC na lokalitě Jeremenko. 

 

Obrázek č. 8: detail mimiky čerpací systém na monitoru CŘS Jeremenko (zdroj: autor) 
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PLC shromážděná data jednotlivých částí systému VJJ vyhodnotí, podnikne 

neodkladně potřebné kroky pro řízení technologie (regulace na zadané parametry, 

odvrácení případného nebezpečí apod.) a vybrané údaje předá PC pro styk s obsluhou 

dispečinku VJJ k vizualizaci na řídicí pracoviště. [3] 

Obrázek č. 9: celkový pohled na CŘS Jeremenko (zdroj: autor) 
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 5.      DŮLNÍ VODY  

Čerpání důlních vod v ODP bylo ukončeno 30. 6. 1997 a začala fáze zatápění. V 

srpnu roku 2001 bylo na jámě Jeremenko dosaženo úrovně hladiny v jámě -390,8 m p.m. a 

byl zahájen předzkušební provoz čerpání s prvním vypuštěním důlních vod z ODP do toku 

Ostravice. Vodní jáma Jeremenko z níž je čerpán veškerý přítok do likvidovaných dolů 

ODP udržuje hladiny důlních vod v rozmezí kót –370 až –389,5 m p.m. čili cca 38 až 58 m 

pod nejnižším propojením ostravské a petřvaldské dílčí pánve. Udržuje se tak hladina pod 

úrovní možného přetoku vod (kóta –332 m p.m. = díla propojující Důl Heřmanice a bývalé 

doly knížete Salm s PDP). 

 

5.1   Hydrogeologické poměry v zatápěné ostravské dílčí pánvi: 

 

Ostravská dílčí pánev byla hydraulicky rozdělena na dvě části, tzv. bazén Odra a 

bazén Ostrava. Uvnitř těchto bazénů bylo množství hydraulických propojení, takže je bylo 

možno považovat za jeden hydraulický celek.  

 

Obrázek č. 10:  schématické znázornění propojení oderského a ostravského bazénu a  

rozdíl úrovně zatopení v nich (zdroj: Folprecht J.) 
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Následně bylo zkoumáno možné hydraulické propojení mezi těmito kvazizolovanými 

bazény (–479 m, –424 m a –316 m p.m.) Pro ověřování aktuálních hladin byly vybudovány 

monitorovací stanice na jamách Odra-2, Hlubina 2, Jeremenko a Heřmanice II (později 

přesunuto na Rychvald V). 

 

Monitoring hladin důlních vod v současné fázi vývoje zatápění ODP potvrdil, že 

hydraulické odpory nepřímých propojení mezi bazény Odra a Ostrava fungují jako úplná 

nebo částečná zábrana přetoku vody z bazénu Odra do bazénu Ostrava. Důsledkem toho je, 

že hladina důlní vody v bazénu Odra je zákonitě výše, než v bazénu Ostrava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11: plošný rozsah zatopení ostravské dílčí pánve pro úroveň –370 m p.m.  

(zdroj: Folprecht J.) 
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Vzestup hladin v jednotlivých dobývacích prostorech, příp. i v jejich částech, je 

nerovnoměrný, závislý na objemu volných prostor, vydatnosti přetoků, a dále na úrovni, na 

které vzdutá voda bude moci přetékat do níže položených prostor s nižší úrovní hladiny a 

na vydatnosti tohoto přetoku. Obecně však nástup hladin je závislý na celkovém přítoku 

Qt, pro který platí upravený vztah  Qt = Qi – (Q0-Qi).e
- .t  

kde Qi  .... celkové množství 

infiltrovaných vod do důlních děl nad úrovní zatopení (tj. v současné době nad úrovní cca -

370 m p.m.). Jedná se o relativně konstantní množství infiltrovaných vod z povrchu a 

zvodněných kolektorů v pokryvu. Q0  ... počáteční hodnota vydatnosti  zatápění důlních děl 

po ukončení čerpání důlních vod v oblasti  (Q0-Qi = 240 až 260 l.s
-1

).  ...  součinitel 

regrese zahrnující hydraulické vlastnosti kolektorů a antropogenně porušeného 

horninového prostředí jako celku (v tomto případě se podle dosavadních výsledků 

pohybuje na hodnotě cca   = 6*10
-4

) - [3]. t  ...  čas zatápění důlních děl až po dosažení 

maximální úrovně zatopení, tj. cca -370 m p.m. na vodní jámě Jeremenko.
 

Se stoupáním úrovně hladiny důlních vod v zatopených dolech ostravské dílčí pánve klesá 

v logaritmické závislosti celková vydatnost přítoků miocénních slaných vod z bádenského 

pokryvu i vydatnost přítoků ze zvodněných systémů v karbonském masívu. Je to důsledek 

snižování hydraulického spádu.  [5,6,7,8] 

 

Časový úsek Výškové 

rozložení  

(m p.m.) 

Kubatura důlních prostor (m
3
) 

 – podle[1]                              . 

Průměrná 

hodnota 

změny hladiny   

(m/den) 

VIII./01 až dosud -390 až -383 udržovaný stav čerpáním 

IV./00 až VIII./01 -465 až -391 830 000  J+Z+A+H+OB 0,17 

III./99 až IV./00 -552 až -459 3 620 000 J+Z+A+H 0,23 

VIII./98 až III./99 -597 až -551 2 060 000 J+Z+A 0,21 

I. až VIII./98 -685 až -597 435 000 J 0,41 

J – Jeremenko, Z – Zárubek, A – Alexandr, H – Hlubina , OB – oderský bazén 

Tabulka č.2: objemy důlních prostor v ostravském bazénu a průměrné hodnoty denních 

změn hladin důlních vod při zatápění ODP 
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V srpnu roku 2001 bylo na jámě Jeremenko dosaženo úrovně hladiny v jámě -390,8 m p.m. 

a byl zahájen předzkušební provoz čerpání s prvním vypuštěním důlních vod z ODP do 

toku Ostravice. V období března 2002 až února 2003 byly provedeny tři přítokové zkoušky 

na VJJ s cílem ověření přítoků do celé zatopené oblasti ODP. Výsledky jsou uvedeny 

v tab. 3 

 

 

Časový úsek délka trvání přítok  Q  

 l.s
-1

                  

min/max 

poznámka 

II. / 2002  679 hod 48 min 95,45 94,0 / 96,8 4 přítokové 

období 

III. až X. / 2002 5353 hod 47 min 101,9  94,4 / 107,6 5 přítokových 

období 

I. až II. 2003 869 hod 42 min 108,8 104,2 / 114,3 3 přítokové 

období 

  Tabulka č. 3: výsledky přítokových zkoušek na Vodní jámě Jeremenko  

 

5.2   Režim chemismu důlních vod v ostravské dílčí pánvi: 

 

      Přítoky do likvidovaných dolů v ostravské dílčí pánvi OKR pocházejí jednak 

z mořských miocénních uloženin pokryvu či z hlubších úrovní karbonu a jeho podloží, 

jednak z mělkých podzemních vod kvartéru, případně z povrchových toků. Provozní vody, 

které tvořily v minulosti významnou část důlních vod  ukončením hornické činnosti 

přestaly existovat. 

 Základními sledovanými kvalitativními parametry důlních vod, které jsou čerpány 

na povrch a vypouštěny do povrchového toku řeky Ostravice, jsou koncentrace SO4
2-

, Cl
-
. 

Tyto ukazatele  byly od počátku stanoveny jako indikační  a proto sledovány.  Postupem 

času se dostal do sféry zájmů i obsah Fe , zejména z důvodu vizuálního efektu v oblasti 

vypouštěcího objektu.  V ostatních hydrochemických parametrech se nejeví důlní vody 

problémové.  

 

 Koncentrace síranového a chloridového iontu ve vypouštěné důlní vodě je 

sledována prostřednictvím kontinuálního měření vodivosti a následného přepočtu pomocí 

regresních vztahů získaných statistickými metodami ze souboru dat analyzovaných vzorků. 
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Podobným způsobem se monitoruje i profil řeky Ostravice v Muglinově a následně v řece 

Odra, kde je ostře sledován zejména hraniční profil do Polska v Bohumíně.  

 

 Hlavním zdrojem SO4
2-

 v důlních vodách  nejsou přítoky kontaminované vody z 

povrchu či ze zvodní v horninovém prostředí, ale rozklad pyritu v uhelné hmotě a okolním 

horninovém prostředí. Oxidace pyritu probíhá při spolupůsobení bakterií v aerobním 

prostředí. Probíhá i při minimální vlhkosti, např. v povlaku kondenzované vody - což jsou 

právě podmínky vyvolané hornickou činností. Při nedostatku kyslíku aktivita mikrobů 

klesá až zaniká. 

 

 Stabilním zdrojem Cl
-
 v důlních vodách OKR jsou prakticky jen přítoky 

podzemních vod z miocénních uloženin a z karbonu či jeho hlubšího podloží. Koncentrace 

Cl
-
 ve vodách miocénu se pohybuje od cca 2 000 mg dm

-3
 (v jihozápadní části oderského 

bazénu) až do cca 19 000 mg dm
-3

 (v  jižní a severovýchodní části ostravského bazénu - 

Jeremenko, Heřmanice). V průběhu času bude podíl detritových a karbonských vod klesat 

vlivem přirozeného uzavírání otevřených komunikací vlivem kolmatace a geostatického 

tlaku.  Existuje však ještě jeden dočasný zdroj chloridů v důlních prostorách, který velmi 

významným způsobem ovlivňoval chemické složení důlních vod v aktivní zóně  a to 

povlaky odpařené důlní vody na povrchu důlních děl.  

 

S ohledem na ochranu životního prostředí při likvidaci důlních vod jejich řízeným 

vypouštěním do řeky Ostravice jsou základními sledovanými kvalitativními parametry 

důlních vod celková mineralizace, SO4
2-

, Cl
-
, Fe

2+
, resp. Fe

3+
 (viz tab. 4). V ostatních 

hydrochemických parametrech se nejeví důlní vody problémové.  

 

 Limitní hodnoty zatížení povrchových toků 

monitorovaná lokalita celková 

mineralizace 

sírany   SO4
2-

 chloridy  Cl
-
 Fe

2+
,Fe

3+
 

průtok  m
3
.s

-1
 <10 10 - 16 >16  

řeka Ostravice-Muglinov 1000  mg.l
-1

 300 mg.l
-1

 350 mg.l
-1

 5 mg.l
-1

 

řeka Odra-Bohumín 1000  mg.l
-1 

200 mg.l
-1

 350 300 250 5 mg.l
-1

 

Tabulka č. 4: limitní hodnoty zatížení povrchových toků 
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5.3   Trendy vývoje chemizmu čerpaných důlních vod v ostravské dílčí pánvi: 

 

DIAMO, s.p. o.z. ODRA provádí poměrně detailní sledování chemismu důlních vod 

vzhledem k snaze o maximální optimalizaci vypouštěcího procesu. Velmi zajímavý je 

vývoj obsahu chloridových iontů v důlní vodě v časové řadě na grafu  (viz. příloha číslo 1).  

Zpracováním historických dat z rozborů vod na všech dolech bývalých dolech ODP byla 

v roce 1998 vytvořena prognóza obsahu chloridových iontů v čerpaných vodách z VJJ při 

ustálených podmínkách. Podle této prognózy se bude koncentrace chloridových iontů 

pohybovat okolo 3 000 mg dm
-3

. Při sestavení do grafické podoby je velmi dobře vidět, že 

v prvním období docházelo ke snižování obsahu Cl
-
, což je vysvětlitelné přítokem méně 

salinních vod bez dynamických efektů. Ve druhé části došlo ke zvýšení  obsahu Cl
-
, - tato 

oblast má však snížený odraz reality, neboť vzorky byly odebírány z jámového stvolu 

v němž docházelo pouze k velmi nedokonalému mísení. Skokovým nárůstem koncentrace 

Cl
-
 se projevilo zahájení čerpání důlních vod. Došlo k intenzivnímu pohybu vody a tím i 

k vymývání povlaků NaCl na důlních dílech. Takové nabohacování vod je však dočasné, 

protože i množství usazených solí je ohraničené. Velmi  dobře charakterizuje tento jev i 

grafické vyjádření se silně klesajícím trendem. 

Poslední rozbory vykazují strmý pokles hodnot obsahu chloridů na úroveň cca 4 400 mg 

dm
-3

, který je zřejmě v úzké spojitosti se změnou režimu čerpání, to znamená minimalizací 

dynamického namáhání kolektoru. 

 Stejným způsobem je sledován i obsah síranového iontu. V tomto případě byly 

vysloveny obavy, že obsahy SO4
2-

 se budou pohybovat nad úrovní 1000 mg dm
-3

. Tato 

prognóza, vycházející z omezených rozborů přitékajících důlních vod ze stařin, se nakonec 

nepotvrdila. Podle analýzy z roku 1998 byla předpokládána koncentrace síranových iontů 

do 300 mg dm-3.  Na  grafu (viz. příloha číslo 2) je v první části vidět quazipřirozený stav 

obsahu síranových iontů v důlních vodách bez významného podílu stařinných vod. Další 

část grafu se vyznačuje značným rozkolísáním hodnot, které indikuje nepravidelnost 

zdrojů přitékajících vod. Oblast stabilních nízkých koncentrací opět zahrnuje statický 

geohydrodynamický stav – vzorkování vod v omezeném prostoru jámového tělesa VJJ. 

Následný skokový vzestup  znamená začátek provozu vodní jámy a tedy filtrace vod 

směrem k čerpacímu místu. Zajímavý je postupný vzestup koncentrací SO42- v posledním 

období, který je přímo spojen se změnou režimu čerpání. V tomto případě dochází ke 

zplošťování dynamické hladiny v kolektoru a tedy odčerpávání statických zásob 

obohacených síranovými ionty. [9,10] 
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 6.      ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce je vysvětlit a na názorném příkladu popsat provoz Vodní 

jámy Jeremenko. Tento bude zajišťovat po nutnou dobu ochranu petřvaldské dílčí pánve 

s vodní jámou Žofie a následně i karvinské dílčí pánve tj. činné části OKR. Podle 

dlouhodobých výhledů bude čerpání důlních vod nutno provádět do roku 2030. V současné 

době se systém Vodní jámy Jeremenko nachází ve stádiu rutinního provozu. Jsou 

vyzkoušeny všechny mechanické i softwarové uzly systému a lze konstatovat, že provoz je 

již stabilní. Přírodní podmínky v důlním kolektoru ještě vykazují anomálie hydraulického a 

hydrochemického typu. Z tohoto důvodu je a bude nutno provozu vodní jámy Jeremenko 

věnovat nadále zvýšenou pozornost. 
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