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Ředitel závodu ODRA P. Kříž a starosta Orlové M. Chlubna při podpisu smluv

DIAMO nově zajišťuje 
protimetanový systém v Orlové
Závod ODRA státního podniku DIAMO převzal od města Orlové systém 
protimetanové ochrany. Podle podepsaných smluv Orlová bezúplatně 
převedla vybudovaný systém monitoringu a odsávání metanu v histo-
rické části města na DIAMO, které zajišťuje protimetanovou ochranu 
na Ostravsku a části Karvinska.

„Bezpečnostní prvky protime-
tanové ochrany se budovaly na 
Ostravsku a Karvinsku postupně 
různými subjekty. My jsme jejich 
provoz a údržbu začátkem loňské-
ho roku sjednotili, ale Orlová měla 
smluvně zajištěný svůj systém až 
do letošního října. Od 1. listopadu 
přešel pod naši správu a městu tak 
ubyla jedna velká starost,“ vysvět-
lil Petr Kříž, ředitel odštěpného 
závodu ODRA státního podniku 
DIAMO.

„Hledali jsme řešení končící 
smlouvy mezi Ministerstvem fi-
nancí a firmami, které pro město 
v minulých letech za státní peníze 

vybudovaly a provozovaly řízené 
odvětrávání metanu v rámci pro-
gramu revitalizace Moravskoslez-
ského kraje. Převod na státní pod-
nik byl logickým krokem. Jsme 
rádi, že jsme se dohodli na spolu-
práci a vybudovaný systém bude  
v dobrých rukou,“ doplnil starosta 
Orlové Miroslav Chlubna.

Jednání týkající se převodu kom-
plexních protimetanových opatře-
ní ve městě Orlová do správy stát-
ního podniku DIAMO probíhala 
od roku 2019 na základě iniciativy 
zástupců města Orlové. Podmín-
kou uskutečnění tohoto kroku byl 
souhlas Ministerstva financí i Mi-

nisterstva průmyslu a obchodu.
DIAMO převzalo do své správy 

od města k 1. 11. 2021 technická 
monitorovací zařízení aktivních 
odplyňovacích systémů se 14 na-
pojenými odplyňovacími vrty  
a 13 samostatnými odplyňovacími 
vrty, včetně odplyňovacích ko-
mínů, dále 18 instalovaných mo-
nitorovacích systémů se snímači 
metanu umístěných v objektech  
a 2 mobilní zařízení pro havarijní 
odvětrávání kanalizace. DIAMO 
má v plánu stávající systém v Or-
lové dále rozvíjet a modernizovat.

Sjednocení protimetanové ochra-
ny navazovalo na unikátní dese-
tiletý projekt, jehož součástí bylo 
kromě rozsáhlého zmapování rizi-
kových míst výstupů důlních ply-
nů a provedení řady opatření také 
vybudování elektronického moni-
torovacího systému, který přenáší 

Důl Terezie, známý jako Petr Be-
zruč, dostal ke 180. výročí nový 
kabát. Závod ODRA dokončil 
opravu památkově chráněné těžní 
věže, která patří mezi dominanty 
Slezské Ostravy. 

Kovové prvky konstrukce vy-
kazovaly v některých místech 
prorezivění a bylo nutné je vy-
měnit, rovněž životnost stávají-
cího nátěru byla překonána. Prá-
ce začaly v červnu, nejprve bylo 
potřeba postavit lešení, pak specia-
lizovaná firma otryskala starý nátěr  
a korozi na konstrukci věže pomocí 
vodního paprsku o vysokém tlaku, 
vyměnila zchátralé části ocelové 
konstrukce a nakonec věž dostala 
nový černošedý nátěr v souladu  
s doporučením památkářů. Nový 
nátěr má životnost více než 20 let. 

Důl Petr Bezruč byl založen  
v roce 1842, patřil mezi nejhlub-
ší doly v ČR a vytěžil odhadem  
60 milionů tun uhlí. Po útlumu se 
podařilo najít využití pro několik 
objektů a dnes v areálu dolu pod-
niká více než desítka firem a zdra-
votní pojišťovna.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
odbor komunikace

Těžní věž Dolu Terezie 
v Ostravě je opravená

Těžní věž Terezie po opravě

Elektrifikace dolu Zlaté Hory

Trafa a rozvaděče připravené na odvoz do Zlatých Hor.

Provádění vrtných prací v ložisku Zlaté Hory – západ vyžaduje mimo 
obnovy a zajištění přístupových chodeb, průchozího větrního proudu, 
pořízení vrtné soupravy a mnoha dalších činností, také především při-
pojení vrtného pracoviště na elektrickou síť. Z tohoto důvodu byla na 
povrchu nedaleko od Úvodní úpadnice ÚÚ2401 vybudována spínací 
stanice s transformátorem 22/6 kV o výkonu 1 600 kVA, která bude 
sloužit k napájení dolu elektrickou energií pomocí základního rozvodu 
vysokého napětí 6 kV. 

Vzhledem k tomu, že kabelová 
trasa až na vrtné pracoviště je od 
ústí ÚÚ2401 vzdálena více jak 
3 km, bylo rozhodnuto využít  
k elektrifikaci dolu Zlaté Hory 
vybavení z likvidovaného Dolu 
Darkov ve správě o. z. DARKOV. 
Tímto dojde nejen k významnému 
snížení finančních nákladů na prů-
zkum výhradního ložiska ve Zla-
tých Horách, ale i ke snížení zátěže  
životního prostředí. Do areálu  
ve Zlatých Horách již z Dolu Dar-
kov dorazilo více jak 2 km mědě-
ného kabelu, VN vypínače, důlní 
transformátory, soupravy trans-
formátorů a stykačové soupravy. 
S postupným převodem vybavení, 
které by jinak bylo likvidováno, či 
odprodáno, proběhlo i seznámení 
pracovníků ze Zlatých Hor s elek-
troinstalací v Dole Darkov za od-
borného dohledu týmu zkušených 
profesionálů pod vedením vedou-
cího elektrifikace Ing. Michala 
Alló. Do Zlatých Hor se tak ve 
výsledku dostane nejen vybavení, 
ale i zkušenosti odborníků z těžby VN kabely pro Zlaté Hory na náraží jámy o. z. DARKOV

a mnohaletého provozu.
Kabelové rozvody v dole budou 

zavěšovány na stávající konstruk-
ce v podzemí i za využití nového 
stroje Manitou s nosností 2 tuny. 
K manipulátoru byla zakoupena  
i pracovní montážní plošina pro 
dva pracovníky, ze které mohou 
bezpečně provádět práce pod stro-
pem chodeb. Plošina bude osazo-

vána na nosné vidlice uchycené na 
teleskopickém rameni manipuláto-
ru. Pro své rozměry je manipulátor 
vhodným pracovním zařízením 
pro práce v podzemí. 

Návoz materiálu z o. z. DARKOV  
bude ukončený do konce roku 2021. 

Ing. Ladislav Pašek, Ph.D.
vedoucí odboru hornictví

data z celé oblasti na dispečink na 
Dole Jeremenko v Ostravě-Vítko-
vicích. 

Pro Moravskoslezský kraj je neu-
stálé hlídání výstupů důlních ply-
nů velmi důležité, protože metan 
zde v minulosti způsobil nemalé 
škody a ohrozil životy lidí. Napří-

klad právě v Orlové. Od září po-
máhá s kontrolou a prověřováním 
dalších částí regionu Akreditovaná 
zkušební laboratoř atmogeoche-
mie na závodě ODRA.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
odbor komunikace

Sledujte dění v podniku na Twitteru!

Pracovník specializované firmy zbavuje konstrukci věže starého nátěru a koroze

Každý týden nové zprávy a fotky ze závodů a dění kolem nás.

Naše nejúspěšnější aktuality (tweety) z posledních týdnů:

1. Oprava těžní věže Terezie/Bezruč (Ostrava) 
2. Rybník s labutěmi na haldě Heřmanice (Ostrava) 
3. Cvičení složek IZS – simulace úniku chlóru (Stráž p. R.)
https://twitter.com/DIAMO_tweetuje




