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Demolice těžní věže Dolu Staříč v Chlebovicích

Závod DARKOV likvidoval dominantu Dolu Staříč III na Frýdecko-
-Místecku, kdysi jednoho z největších dolů na koksovatelné uhlí v Os-
travsko-karvinském revíru. Těžba černého uhlí tady skončila v roce 
2017 a šachetní objekty byly už nepotřebné a chátraly. 

V areálu bývalého dolu Staříč III – 
Chlebovice probíhají v souladu  

s plánem likvidace hlavních důl-
ních děl demoliční práce povr-

chových objektů v bezpečnostním 
pásmu jámy č. III/6. Přípravné sta-
vební práce začaly loni v prosin-
ci. Specializovaná firma nejprve 
odstraňovala okolní objekty a vy-
zdívky mostu pro nástup mužstva, 
následně proběhlo sundání mostu 

Demontáž vrchní části těžní věže v Chlebovicích

Laserové skenování ve Zlatých Horách
Ve Zlatých Horách se v rámci průzkumných prací řeší mnoho souvisejí-
cích úkolů. Jedním z nich jsou výpočty objemu vytěžených prostor a je-
jich přesná lokalizace. Vzhledem k nepřístupnosti a velikosti vytěžených 
prostor v komorách na ložisku Zlaté Hory – západ je jedinou možností 
využití laserového skenování.

K těmto účelům je využíván 3D 
skener GeoSLAM. Jeho obsluha 
je snadná a je schopen pracovat  
v neosvětlených prostorech, jako 
jsou právě důlní prostory. V led-
nu pracovníci o. z. SUL Příbram 
zahájili skenování, jehož výsledky 
přinesou přesnou představu o vy-
dobytých důlních prostorech ložis-
ka Zlaté Hory – západ. Podmínky, 
které panují v podzemí, jako jsou 
členité prostory, všudypřítomná 

vlhkost a tma neprospívají přesné 
digitální technice. Laserový 3D 
skener GeoSLAM v těchto podmín-
kách dokáže sbírat potřebná data 
za běžné chůze, je lehký a odolný. 
Pokud není možné se do nějakého 
prostoru dostat, lze jej upevnit na 
tyč a zasunout do šachty či komory. 
Na povrchu pak obsluha přístroje 
stáhne načtená data a vygeneruje 
detailní 3D model naskenovaných 
míst. S tímto modelem se pak přes- Pracovník při skenování důlních prostor

něji propočítávají vytěžené objemy. 
Data modelu tak využijí pro svou 
práci různé skupiny odborníků  
s. p. DIAMO, od geologů, geotech-
niků až po důlní inženýry. Právě 
pro geology, kteří pracují s 3D mo-
delem ložiska je zásadní znát přes-
nou kubaturu doposud vydobytých 
zásob ve vytěžených komorách  
a také informace o množství pone-
chaného materiálu na jejich dně. 

21. století tak přináší pro těžaře 
mnohá vylepšení, která usnadňují 
plánování optimalizace těžby a vyu-
žitelnost zásob podzemních surovin.

Martin Lišaník
odbor komunikace

Muzeum otevřelo expozici věnovanou těžbě uranu na Českolipsku

První exponát získalo Vlastivědné 
muzeum v České Lípě v roce 2012, 
byl jím důlní vozík (tzv. hunt).

V průběhu několika let přichá-
zely nápady k vytvoření nové stá-
lé expozice a od roku 2016 začali 

její autoři Petr Mužák a Vladimír 
Štěpánský naplno připravovat kon-
cepci a získávat nové exponáty. 
Pro instalaci se přirozeně nabízely 
podzemní prostory sklepa augusti-
niánského kláštera, ve kterém mu-

zeum sídlí. Realizátory tak čekaly 
nelehké úkoly a jako nejobtížnější 
se ukázalo stěhování těžké, něko-
likasetkilogramové důlní techniky 
úzkými schody do podzemí. Za po-
moci všech zaměstnanců muzea se 
to podařilo, a tak v expozici můžete 
najít nejenom důlní techniku v po-
době důlního vozíku nádržkového, 
přehazovacího nakladače, ale i in-
stalované kolejiště, důlní výdřevu 
i ocelovou výztuž, tzv. hajcmany, 
vrtací kladiva a další reálie, kte-
ré byly nutné pro těžbu uranu na 
Českolipsku. Spoustu exponátů si 
může návštěvník přímo „osahat“, 
zazvonit na signalizační zařízení, 
na 3D mapě si prohlédnout umís-
tění těžních jam na Českolipsku.  
K poutavým prvkům patří i vitríny 
se vzorky sekundárních minerálů 
z uranových ložisek světélkující  
v luminiscenčním světle.

Státní podnik DIAMO se podílel 
na expozici dodáním exponátů pře-
vážně ze zrušené jámy Dolu Hamr I, 
konzultacemi a odborným poraden-
stvím, ale i grafikou a realizací infor-
mačních tabulí a světelných prvků.

Otevření expozice proběhlo  
1. března v 17 hodin. Slavnostní 

vernisáže se účastnil Hornicko-
-historický spolek pod Ralskem, 
jehož členové na úvod zazpívali 
hornickou hymnu. Zahájením pro-
vázela Ing. Marta Knauerová, pre-
zentaci o vzniku expozice měl její 
autor Petr Mužák, proslovy měli 
za státní podnik DIAMO Ing. To-
máš Rychtařík a Ing. Josef Štádler  
z odštěpného závodu TÚU ve Strá-
ži pod Ralskem, dále pronesl něko-

lik vět ředitel muzea Ing. Zdeněk 
Vitáček a vše uzavřela Ing. Květa 
Vinklátová – náměstkyně hejtma-
na pro resort kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu.

Následně se hosté přesunuli do 
nové expozice a jak se brzy ukáza-
lo, všem se moc líbila.

Martin Lišaník
odbor komunikace

Hosté na slavnostním otevření nové expozice Spoluautor expozice Petr Mužák v podzemních prostorech muzea

V úterý 1. března se konala slavnostní vernisáž k otevření nové expozi-
ce ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Nová expozice nese 
název Těžba uranu na Českolipsku a je příhodně umístěna do sklep-
ních prostor augustiniánského kláštera.

a dělení na transportovatelné kusy. 
V úterý 15. února přišla na řadu 
vrchní část těžní věže, kdy se za 
pomoci obřího jeřábu demontova-
la také těžní kola – lanovnice za 
účasti médií.

V dalších dnech se za pomoci 
rypadla s prodlouženým ramenem 
postupným rozebíráním odstrani-
lo opláštění těžní budovy. Pak šla 
k zemi zbývající část těžní věže. 
Jednalo se o ocelovou konstrukci 
vysokou cca 55 m. Celková hmot-
nost kovového šrotu se odhaduje na  
cca 1 000 tun. Vzhledem k přízni-
vé ceně kovového šrotu pracovníci 
státního podniku předpokládají, že 
z prodeje šrotu se demoliční akce 
zaplatí v plném rozsahu.

Pro závod DARKOV to bylo 
první bourání těžní budovy s těž-
ní věží a zároveň v letošním roce 
zřejmě jediné. Budou probíhat  
i další demolice dle harmonogra-
mu, ale jiných šachetních objektů. 
V plánu jsou například demolice 
nepotřebných objektů úpravny na 
Dole Lazy v Orlové.

Z historie
Průzkum v chlebovické lokali-

tě probíhal v letech 1957 až 1960. 
Výstavba dolu Staříč III, který byl 

součástí tehdy jednoho z největších 
dolů v OKR na koksovatelné uhlí, 
byla zahájena v roce 1962. Vlast-
ní hloubení vtažné jámy započalo  
v r. 1964. Při hloubení této jámy 
byl vytvořen rekord v docílené 
metráži. Za měsíc bylo vyhloube-
no 322 m hotové jámy o průměru 
7,5 m. Hloubka jámy Staříč III/5 
byla 761 m, jámy Staříč III/6 byla 
948 m, na konečnou hloubku byla 
prohloubena v roce 1985.

Důl Staříč se nachází v nejjiž-
nější části Ostravsko-karvinského 
revíru. Jeho dobývací prostor má 
rozlohu přes 40 km2 a rozkládá 
se na katastrálních územích obcí: 
Brušperk, Staříč, Žabeň, Lísko-
vec, Ptáčník, Sviadnov, Frýdek, 
Fryčovice, Místek-Lysůvky, Ze-
linkovice, Chlebovice, Palkovice  
a Rychaltice. Aby těžba uhlí  
z tohoto velkodolu byla co nejhos-
podárnější, byl dobývací prostor 
rozdělen na tři lokality (Staříč I – 
Sviadnov, Staříč II a Staříč III –
Chlebovice). Likvidace jam býva-
lého dolu Staříč III – Chlebovice 
probíhala v období od prosince 
2019 do července 2021.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
odbor komunikace




