
strana 3 / OBČASNÍK DIAMO • DUBEN 2022

Báňští záchranáři mají nové analyzátory důlních plynů
V zázemí HBZS v Ostravě-Radvanicích mají záchranáři mimo jiné 
plynovou laboratoř a v ní speciální linku pro analýzu vzorků důlního 
ovzduší. Nedávno nainstalovali nové analyzátory z USA, které pomáha-
jí zjistit, co se děje v podzemí. Plynová laboratoř HBZS ročně vyhodnotí 
až 1 700 vzorků.

Speciální linka pro analýzu vzorků 
důlního ovzduší byla zkonstruo- 
vána dle specifických požadavků 
báňské záchranné služby v roce 
2008. Jednotlivé komponenty mají 
přesně specifikovaný rozsah mě-
ření jednotlivých plynných složek 
tak, aby byly schopny analyzovat 
vzorky důlního ovzduší například 
při likvidaci důlních požárů.

Starší kombinovaný analyzátor 
plynů teď nahradily dva nové kom-
ponenty z USA – analyzátor plynů 

a speciální modul pro měření oxidu 
uhelnatého. Společně tak vytvořily 
spojitý celek pro analýzu základ-
ních důlních plynů (oxid uhelnatý, 
oxid uhličitý, metan, kyslík). 

Speciální linka zvládne základní 
rozbor do dvou minut, s použitím 
chromatografu lze získat podrob-
nější analýzu za zhruba 15 min. 
Rychlou a přesnou analýzu ovzdu-
ší potřebují záchranáři především 
při déle trvajících zásazích, na-
příklad při důlních požárech, aby 

věděli, jak si mají v rizikovém 
prostředí počínat. Ze základních 
vzorků jsou schopni vyhodnotit 
výbušnost a základní parametry. 
Podle rozboru propylenu, acety-
lenu a dalších vyšších uhlovodíků 
mohou při mimořádné události ur-
čit stav požáru, zda dochází k do-
hasínání, nebo teprve nastane bod 
zlomu apod.

Ovzduší v dolech se vyhod-
nocuje nejen při mimořádných 
událostech, ale také preventivně  
v pravidelných intervalech, nebo 
při různých pracích v podzemí.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
odbor komunikace

Petr Zielinski, vedoucí oddělení speciální techniky a laboratoře na HBZS

Návrat vrtné soupravy do podzemí Zlatých Hor po téměř 30 letech

Na konci března byl v rámci průzkumných aktivit státního podniku  
v podzemí dolu Zlaté Hory odvrtán první zkušební podzemní vrt. Vrtná 
souprava se tak po téměř 30leté odmlce opět vrátila, aby dokončila prů-
zkum ložiska zlata, zinku a mědi, přerušený společně s těžbou po změně 
hospodářské situace v roce 1993.

Zkušební jádrový vrt byl odvrtán 
na 3. patře dolu Zlaté Hory v rámci 
tzv. nulté etapy průzkumu, jejímž 
cílem je zkoordinovat všechny 
činnosti, které se budou následně 
odehrávat v rámci vrtných prací  

v centrální ložiskové oblasti. Za-
školení našich dvou vrtných osá-
dek zajistili zástupci výrobce vrt-
né soupravy Diamec Smart 4 ze 
společnosti Epiroc, kteří byli k dis-
pozici po dobu dvou týdnů, a bylo 

tak možné operativně řešit různé 
situace, které se v průběhu vrtání 
vyskytly. Na základě poznatků, 
které budou v nulté etapě získá-
ny, tak bude možné lépe plánovat 
realizaci vrtů první i druhé etapy  
a zpřesnit harmonogram průzkum-
ných prací. To se týká zejména 
spotřeby materiálu, rychlosti vrtá-
ní v různých typech hornin (vrtný 
postup v tvrdých kvarcitech, které 
se v ložisku vyskytují, je několika-

Zaškolování vrtných osádek

Poloha masivního pyritového zrudnění zastižená prvním zkušebním vrtem

Jednání zástupců vedení závodu DARKOV, ŘSP, MSID a firmy Technoprojekt s primátorem a radními na radnici v Karviné

násobně pomalejší než v relativně 
měkčích břidlicích) a vhodnosti 
konkrétních typů diamantových 
korunek pro různé typy hornin. 
Zkušební vrty budou také využity 
pro ověření navržených postupů 
pro analýzy vzorků, od vzorková-
ní vrtného jádra, přípravu vzorků 
(drcení a mletí jádra) a chemické 
analýzy obsahu zlata (a ostatních 
zájmových prvků, zejm. mědi, zin-
ku a olova) po zajištění dostatečné 
spolehlivosti získaných dat. 

Přestože byl první zkušební vrt 
odvrtán mimo hlavní ložiskový 
prostor, byly vrtem zastiženy za-
jímavé polohy zrudnění, zejména 
s pyritem a chalkopyritem. Díky 
tomu, že během předešlých prů-

zkumných prací v 80. letech byly 
v blízkosti zkušebního vrtu již 
průzkumné vrty odvrtány, máme 
zajímavou možnost porovnat údaje 
z historické geologické dokumen-
tace se současnými poznatky.

Doprůzkumem revíru Zlaté Hory –  
západ budou získány podrobné 
údaje o množství zlata a ostatních 
užitkových kovů (hlavně mědi  
a zinku) v ložisku, což představuje 
významnou informaci o zdejším 
nerostném potenciálu a v případě 
budoucí potřeby i o podmínkách 
pro zajištění surovinové soběstač-
nosti ČR.

Ing. Bc. Tomáš Žitný
specialista – geolog, ŘSP

Představili jsme master plány radním na Karvinsku
Důlní areály na Karvinsku se mohou v budoucnu stát atraktivními lo-
kalitami. Vyplynulo to z rozsáhlé analýzy, kterou zpracovalo DIAMO 
ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a jeho organizací Moravsko-
slezské investice a development. Výsledné master plány zástupci závodu 
DARKOV představili postupně radním v Karviné, Orlové a Doubravě.

Master plány budou sloužit v dal-
ších fázích pro přípravu projektů, 
které území oživí a dají mu novou 
energii i smysl a pomohou transfor-
maci regionu. Cílem bylo vnímat 
transformaci území koordinovaně, 
aby si areály vzájemně nekonkuro-
valy, ale naopak přitáhly do regionu 
nové aktivity. Závod DARKOV tak 
může už při likvidaci povrchových 
objektů postupovat v souladu s vi-
zemi pro jednotlivé areály dolů. 
Na radnicích v Karviné, Orlové  
a Doubravě toto společné úsilí oce-
nili. Radní zároveň dostali mož-
nost podílet se na vzniku budou-
cích záměrů a mohou si říct, jaké 
další náměty považují za důležité. 
Pochopitelně panují obavy, zda 
na rozvoj nebo transformaci prů-

myslových lokalit budou peníze. 
Všichni jsou si vědomi, že to ne-
bude snadné, ale pomoci by měly 
evropské dotace určené na pomoc 
hornickým regionům, případně na 
podporu inovačních projektů.
Transformace důlních areálů dolů 
Lazy, ČSA a Darkov v master plá-
nech je zaměřená na lehký průmy-
sl orientovaný na malé a střední 
firmy, cirkulární ekonomiku, ale  
i vývojová a inovativní centra 
nebo multifunkční areály, kde mají 
prostor i společenské a turistické 
aktivity. Záměry doplňuje nová 
koncepce řešení energetických 
zdrojů těchto areálů, jde zejména  
o využití obnovitelných zdrojů ener-
gie s bateriovým úložištěm a důl-
ního metanu, do budoucna připadá  

v úvahu i bezemisní výroba vodíku 
nejen jako paliva pro automobily.
Master plány odhadují i přínos pro 
region v podobě posílení hospodář-
ského mixu o malé a střední pod-

niky, kreativní průmysl, znalostní 
ekonomiku a ekologické bydlení. 
Předpokládá se vznik až 3 000 no-
vých pracovních míst v průmyslu, 
vývoji a vědě. Historické dědictví 

bude zachováno zřejmě především 
na Dole ČSA.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
odbor komunikace




