URGP: Odborné články

AUTOR: Petr Kubinský
Otvírka 16. patra na závodě
Petr Bezruč dolu Ostrava

RECENZE:
Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D.

Obr. 1: Důl Jindřich II - studie Báňských projektů Ostrava
Obr. 1 Závod Petr Bezruč z haldy (1980)

Těžní věž Nové jámy č. 2 na závodě Petr Bezruč ve Slezské Ostravě byla
se svojí výškou 55 m jedním z nejvyšších míst v Ostravě. Současně se
čelba raženého úpadního překopu č. 99 0251 zastavila v hloubce 1 368 m
a stala se tak i nejhlubším místem v OKR. Úpadní překop byl součástí
stavby: Hornická činnost v dobývacím prostoru Slezská Ostrava a
Heřmanice na závodě Petr Bezruč – otvírka XVI. patra.
Článek seznámí čtenáře s celkovou situací na Dole Ostrava v ostravské
části OKR koncem 80. let 20. století a včetně složitosti otvírky nových
pater ve velkých hloubkách. Důl Ostrava byl společně s Dolem Hlubina
průkopníkem v této oblasti.
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ÚVOD

Těžní věž Nové jámy č. 2 na závodě
Petr Bezruč ve Slezské Ostravě byla
se svojí výškou 55 m jedním
z nejvyšších míst v Ostravě. Současně se čelba raženého úpadního překopu č. 99 0251 zastavila v hloubce
1 368 m a stala se tak i nejhlubším
místem v OKR. Úpadní překop byl
součástí stavby: Hornická činnost
v dobývacím prostoru Slezská Ostrava a Heřmanice na závodě Petr Bezruč – otvírka XVI. Patra.
STRUČNÁ HISTORIE DOLU
PETR BEZRUČ, OSTRAVA

Jáma byla založena v roce 1842 Josefem Grossem, tehdejším ředitelem Vítkovických železáren a pojmenována jménem Terezie. V roce
1843 mělký důl odkoupil Salomon
Mayer Rothschild. V roce 1862 byla
jáma Terezie napojena na báňskou
vlečku a následně modernizována a
rekonstruována na hlubinný provoz.
Zásadní rekonstrukci důl podstoupil
v letech 1900 – 1904. Nově byla
vybudována ocelová, vzpěrová těžní
věž o výšce 24 m, později v roce
1916 doplněná o druhou těžní věž,
pro pomocné oddělení jámy, poo-

točenou o 90°. Nová byla i jámová
budova, strojovna s parním bubnovým těžním strojem, kotelna, sociální a správní budovy a další. V roce
1901 byla u dolu vybudována i koksovna, jejíž provoz byl ukončen
v roce 1926. V tomtéž roce byla
uvedena do provozu i lanovka spojující důl Terezie s koksovnou a prádlem Karolina a s dolem Ida.
Válku přečkal důl bez zásadnějších
změn, ovšem s novým jménem Bergschacht. Po válce se důl navrátil
k původnímu jménu Terezie, ale 29.
9. 1946 byl opětovně přejmenován
na Důl Petr Bezruč. Básník se tohoto
aktu osobně účastnil.
V roce 1958 bylo rozhodnuto o další
kompletní rekonstrukci. V letech
1960 – 1962 byla vyhloubena Nová
jáma (1089 m), nad kterou byla
vztyčena ocelová těžní věž kladivového tvaru o výšce 55 m, vybavená
dvěma těžními stroji s třecími kotouči v hlavě věže. Rekonstrukce
byla v roce 1965 dokončena. Některé práce ovšem pokračovaly dále.
Dobývací práce se postupně dostaly
do hloubek přes 1 000 m. 30. 8.
1983 bylo při ražbě úpadního kaná-

Obr. 2 OKR - Důl Ostrava, k. p., závod Hlubina

lu ve sloji Hermenegilda dosaženo
hloubky 1 000 m pod Jaderským
mořem, tj. 1 386 m pod zemským
povrchem. Důl se stal nejhlubším
dolem v OKR a otvírkové práce se
zde dostaly až na hloubku 1 386 m,
což je dosud nejhlouběji dosažené
místo v OKR.
V rámci útlumu československého hornictví byla těžba na dole Petr
Bezruč ukončena 30. 6. 1992. Výdušná jáma Terezie a těžní Nová
jáma č. 2 byly zasypány. Komplex
těžních věží, jámové budovy a strojovny jámy Terezie byl opraven a
zůstal zachován jako kulturní památka. Komplex jámové budovy,
třídírny a těžní věže Nové jámy č. 2
byl zlikvidován v roce 2002.
SITUACE NA DOLE OSTRAVA KONCEM
80. LET 20. STOLETÍ

Původní Důl Ostrava vznikl rozhodnutím Federálního ministerstva paliv a energetiky k 1. 1. 1967 sloučením dříve samostatných důlních
podniků Důl Petr Bezruč a Důl Zárubek.
Na základě příkazu generálního ředitele OKD č. 30/1986 byly od 1. 1.
1987 sloučeny dříve samostatné
důlní podniky Důl Hlubina a Důl Ostrava. Vznikl podnik o rozloze
36,6 km2 tvořený čtyřmi samostatnými závody: 1 – Hlubina, 2 – Maršál Jeremenko, 3 – Petr Bezruč, 4 –
Zárubek.
Geologicky šlo o prostor ostravské
kotliny se značně odlišnými podmínkami na jednotlivých závodech.
Úklon slojí byl převážně ležmý do
15o, pouze závod Petr Bezruč měl
uložení slojí šikmé do úklonu 40o.
Čistá průměrná mohutnost na podniku (1987) v provozovaných hrušovských a petřkovických vrstvách
činila 78 cm, celková pak 90 cm,
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Obr. 3: Hloubící těžní věž před demontáží
(1967)

Obr. 3 OKR - Důl Ostrava, k. p., závod Maršál Jeremenko

přičemž se dobývaly i sloje na
hranici bilančnosti – kolem 40
cm.
Rovněž vertikální rozsah hornických
prací byl značný. Od relativní hloubky 570 m na závodě Hlubina až po 1
350 m na závodě Petr Bezruč. Průměrná hloubka dobývání se pohybovala okolo 1 000 m. V roce 1987
byly
v
dobývacím
prostoru
v provozu tři jámy s hloubkou přes
1 000 m (Petr Bezruč 1 089 m, Maršál Jeremenko 1 069 m, Hlubina 1
022 m), což mimo jiné taky znamenalo, že značná část těžby byla získávána podpatrově (59,9 % v roce
1987).
S hloubkou úzce souvisela i teplota
hornin, která v úrovni pod 1 000 m
dosahovala 42 ℃ a více, např. v
hloubce 1 300 m na závodě Petr
Bezruč naměřili pracovníci ČSAV
teplotu 46,2℃. V těchto poměrech

byla klimatizace pracovišť
nezbytná a kromě závodu Zárubek
fungovala v celém podniku.
Z průměrného počtu 18,7 porubů
na podniku se v roce 1987 trvale
chladilo 9,1 porubů a instalovaný
chladicí výkon k 1. 1. 1988 činil
6 736 kW.
Charakteristickým znakem pro
celý podnik byl provoz v oblasti
„velkých hloubek“ se všemi obecně
známými negativními vlivy. Podnik
se proto dostal do popředí
v praktickém řešení této problematiky, jako např. řešení stability a
únosnosti výztuže, provozní aplikace injektážních metod, zvýšená plasticita hornin atd.

lo již druhým otevřeným podpatrem
na závodě. Patro se nacházelo
v hloubce -960 m (1 228 m) a nebylo přístupné hlavní vtažnou Novou
jámou č. 2. Původní projekt z roku
1958 počítal s vyhloubením jámy až
na úroveň -960 m, ale vzhledem ke
kráceným
investicím,
došlo
k vyhloubení jámy pouze na 14. patro (-780 m) a další otvírka byla zvolena úpadními překopy na úroveň
Obr. 4 OKR - Důl Ostrava, k. p., závod
Zárubek (80.léta)

OTVÍRKA 16. PATRA NA ZÁVODĚ

PETR BEZRUČ

Po dokončení otvírky 15. patra
v roce 1982 nastala na závodě Petr
Bezruč složitá situace. 15. patro by3

Obr. 5 OKR - Důl Ostrava, k. p., závod Petr Bezruč (80.léta)

14/1. podpatra (-870 m) a to ve
východní a střední oblasti dobývacího prostoru.
Otvírka 15. patra (-960 m) byla
započata v roce 1975 opět ve východní a střední oblasti dobývacího
prostoru. Vliv velkých hloubek na
dobývací a razící práce a zhoršené
mikroklimatické podmínky měly již
zásadní vliv na jeho projektování a
Báňské projekty Bratislava (BPB)
byly nuceny komplexně řešit i otázku klimatizace pracovišť v této
úrovni. Bylo počítáno s výstavbou
strojoven klimatizačních jednotek,
včetně vodního hospodářství. Při
vlastní realizaci ovšem vlivem velkých
hloubek
docházelo
k devastacím již vyražených a vyztužovaných strojoven, které musely být zmáhány.
Po dokončení otvírky 15.
patra (-960 m) byl zadán BP Ostrava úkol, zpracování studie otvírky
16. patra (-1 100 m). Vzhledem ke
komplikacím, které se projevily při
výstavbě 15. patra (-960 m), vliv
velkých hloubek, složité a naprosto
nevhodné mikroklimatické podmínky, problematika kapacity větrních

cest při otvírce již třetího podpatra a další faktory vedly
BP Ostrava k závěru, že otvírka je
za toho času dostupných technických řešení a problematiky v podstatě neproveditelná.
Bylo nutno zmírnit postup
otvírkových a dobývacích prací do
hloubky. Začal proto intenzivní průzkum a otvírka partií na vyšších patrech a v rozšířeném dobývacím
prostoru, např. v Cingrovském poli
atd.
V roce 1987 proběhla na
závodě Petr Bezruč generální bezpečnostní prověrka Českého báňského úřadu (ČBÚ), která nekompromisně označila způsob dobývání
dvěma podpatry s nedostatečným
dimenzováním větrných cest, jako
nevyhovující s tím, že musí být stabilizována větrní síť a odstraněno
podpatrové dobývání. ČBÚ proto
nařídil vypracovat „Studii větrání“
obsahující mimo jiné i prohloubení
vtažné Nové jámy č. 2, výdušné
jámy Terezie a výdušné jámy Rudý
říjen č. 3. Pokud by tak podnik neučinil, další dobývací práce by nebyly
povoleny.
Podnik proto začal situaci
řešit. Studii větrání vypracoval OKR

- Rozvoj a projektování, k. ú. o.
(Báňské projekty) v prosinci 1987.
Přímé prohloubení jam nebylo
myslitelné. Proto jako náhrada prohloubení výdušné jámy Terezie byl
zvolen nový šibík č. 4, který měl
větrně propojit 13. patro (-602 m)
s 15. patrem (-960 m).
Prohloubení vtažné Nové
jámy
č.
2
bylo
zvoleno ,,šalamounským“ způsobem a to
tzv. mimoosovým prohloubením
mezi 14. patrem (-780 m) a 16. patrem (- 1 100 m) slepou jámou č. 5.
Na 14. patře (-780 m) měl být vyražen ochoz a strojovna těžního stroje. Na 16. patře (-1 100) potom také ochozy a následně měla být slepá jáma č. 5 prohloubena vrtacím
strojem WIRTH VSB IV, který byl
schopen vrtat jámy o průměru 6 m.
Stejným strojem měl být vyvrtán i
šibík č. 4.
Všechny tyto stavby Odbor
přípravy výroby (OPV) následně
začlenil do staveb otvírky 16. patra
(-1 100 m), která již komplexně
v souladu se studií větrání řešila, co
ČBÚ podniku vytknul a řešila také
další odrubávání a využití zásob ve
vazbě na upřesněnou variantu rozvoje Skupinového dolu Ostrava.
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Žádost byla na Obvodní báňský
úřad v Ostravě (OBÚ) podána 9. 3.
1990.
Otvírka 16. patra (-1 100 m)
měla začít ražbou úpadního překopu z 15. patra (-960 m) na úroveň
16. patra (-1 100 m), kde měla ražba pokračovat až do prostoru ochozů nové, slepé jámy č. 5, nacházející se v blízkosti vtažné Nové jámy č.
2, které měly být taktéž vyraženy.
Ve východní části potom měla pokračovat ražba úpadního překopu
až na úroveň 16. patra (-1 100 m).
V této úrovni měla ražba pokračovat v rovině II. oddílových překopů
k projektované slepé jámě č. 7. Rovina II. oddílových překopů měla
být s rovinou Hlavních oddílových
překopů a tím vlastně s novou slepou jámou č. 5 propojena směrným
překopem. Celá otvírka patra měla
být doplněna o vyhloubení slepé
jámy č. 6 spojující 5. patro (-450 m)
jámy Rudý říjen č. 3 s 14. patrem (780 m) závodu Petr Bezruč. Po vytvoření průchodního větrního proudu na 16. patře (-1 100 m) mělo být
pokračováno ve výstavbě dalších
důlních děl, jako definitivní rozvodny, remíz lokomotiv, zásobníku u
slepé jámy č. 5 atd. Součástí stavby
bylo i vyražení ochozů na 14/1. (870 m) a 15. patře (-960 m) u šibíku
č. 4.
OBÚ po místní šetření žádost 10. 7. 1990 povolil, ale pouze
v omezeném rozsahu. Vzhledem
k omezení investičních prostředků
a nevyjasněné problematice dalšího dobývání v ostravské části revíru
byla povolena pouze ražba ochozů
na 14/1. (-870 m) a 15. patře (-960
m) u šibíku č. 4.
Vzhledem k útlumu těžeb
v ostravské části revíru, bylo dopisem ze dne 27. 7. 1990 nařízeno
vedení Dolu Ostrava zastavit veške-

Obr. 6 Situace v dole s vyznačením
nejhlubšího místa v OKR (prosinec 1990)

ZÁVĚR

ré investiční práce na probíhajících
stavbách. V seznamu zastavených
staveb byla i otvírka 16. patra (1 100 m) na závodě Petr Bezruč,
respektive torzo původního předpokladu, obsahující povolené dokončení šibíku č. 4. Vedení se proti
rozhodnutí ředitelství OKD odvolalo, ale to svoje rozhodnutí znovu
28. 2. 1991 potvrdilo a veškeré investice zastavilo. K tomuto datu
byly dokončeny ochozy na 14. patře (-780 m) u slepé jámy č. 5
(součást jiné stavby), odvrtán byl
šibík č. 4 a vyražena byla část úpadního překopu na 16. patro. Právě
tato část, respektive čelba tohoto
úpadního překopu č. 99 0251 se
stala nejhlubším místem na závodě
Petr Bezruč a současně i nejhlubším místem v OKR.

Podle Generelu OKR z roku
1983 měl závod Petr Bezruč ukončit těžební činnost před rokem
2000. Po úpravách a upřesnění
v druhé variantě rozvoje jednotlivých Skupinových dolů si měl zachovat těžební schopnost až do
Obr. 7:
Důl Jindřich
(80.léta)
roku
2020
s tím, IIžea Antonín
jámy měly
později sloužit jako pomocné pro SD
Ostrava, který měl postupně centralizovat dobývací práce na společná patra v úrovni -980 m a 1 200 m a odtěžení novou jámou
Jeremenko č. 4 v lokalitě Jeremenko a částečně i Vítězný únor č. 4
v lokalitě Vítězný únor. Útlum československého hornictví bohužel
nakonec vše zmařil.
Použité zdroje:
1) Kubinský Petr: OKR – Důl Ostrava, k.
p, závod Petr Bezruč, Ostrava, 1842 –
1992, KPHMO 2014.
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Petr Kubinský
Člen Klubu přátel Hornického muzea
Vedoucí hornické sekce a místopředseda VSRO

Autor je absolventem Střední odborné školy dopravní a mechanizační v Ivančicích. Při
zaměstnání studoval dva roky hornické inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě. Hornictví jako
hlavnímu zájmu se začal věnovat od roku 1997 nejprve obšírně, teprve později se specializoval na
hlubinnou těžbu černého uhlí v Ostravsko-karvinském a Rosicko-oslavanském revíru.
Je místopředsedou a vedoucím hornické sekce Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska,
který je provozovatelem Muzea hornictví a energetiky Rosicko-Oslavanska na zámku v Oslavanech.
Podílí se zde na průvodcovské činnosti a celkovém chodu muzea a spolku.
Dále je členem Klubu přátel hornického muzea v Ostravě, kde působí v redakční radě
klubového Hornického zpravodaje a knižně vydal publikaci v ediční řadě Hornictví včera, dnes a
zítra pod názvem OKR – Důl Ostrava, k. p., závod Petr Bezruč, Ostrava 1842–1992, kde shrnuje 150
letou, převážně technickou historii dolu.
Je sběratelem archivní, fotografické, knižní i jiné dokumentace vztahující se k hornictví jako
takovému, a především k hornictví v OKR a RUD.
Aktivně od dětství provozuje modelářství zaměřené především na hornictví, ale také
plastikové modely letadel.
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