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Anotace 

V přiložené diplomové práci je zpracována možnost uskutečnění hlubinné 

těžby v Severočeských dolech na lokalitě Doly Nástup Tušimice. V úvodu této 

práce je seznámení se stručnou geologickou stavbou celého dobývacího prostoru, 

s dosavadní povrchovou těžbou za použití velkostrojové technologie. V další části 

je seznámení s navrhovanou technologií hlubinného dobývání v zájmové oblasti. 

Jsou zde navrženy dvě varianty, jak by se dal užitkový nerost co nejjednodušeji 

vytěžit. Každá varianta je posouzena po stránce zajištění bezpečnosti, větrání a 

vlivu hlubinné těžby na povrchu. V ekonomické náročnosti je zhodnoceno, jaké 

množství uhlí s nižší výhřevností je možné egalizovat k uhlí vytěženému 

hlubinným způsobem. V závěru této diplomové práce je zhodnocení použitelnosti 

obou navrhovaných variant na lokalitě DNT. 

 

Klíčová slova:  hlubinný důl, vrt, svorník, razicí stroj, výztuž 

 

Summary 

The way of realization of deep mining in Severoceske doly in locality Doly 

Nastup Tusimice is attached in this diploma thesis. The familiarization with short 

geological structure of whole mining area and present opencast mining by using 

big machines technology is written in the beginning of this thesis. Next part 

contains deep mining planned technology in interest area. Two options are 

suggested here how to mine utility mineral the easest. Each option is reviewed 

according to a safety, ventilation and deep mining impact to a surface. In 

economical demands evaluated which coal with lower calorific value is possible to 

legalize with deep mined coal. Applicability evaluation of both proposed options in 

locality DNT are in the end of this diploma thesis.  

 

Keywords:  underground mine, well, bolt, dig machine, reinforcement 
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Seznam použitých zkratek 

% procento 

°C stupeň celsia 

A
d
 obsah popela v bezvodém stavu [1] 

B1 uhlí bilanční 

Bs uhlí bilanční  

CO oxid uhelnatý 

CO2 oxid uhličitý 

DNT Doly Nástup Tušimice 

H2S sirovodík 

HBZS hlavní báňská záchranná stanice 

hod. hodina 

CH4 metan 

IP označení ochrany krytím 

K 800 označení velkostroje 

kg kilogram 

km kilometr 

km
2
 kilometr čtvereční 

KU 300 označení velkostroje 

KU 800 označení velkostroje 

kW kiloWatt 

lx Lux – intenzita osvětlení 

m metr 

m*s
-1 

metr za sekundu 

m
2
 metr čtvereční 

m
3 

metr krychlový 

mA miliampér 

MJ megajoul 
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mm milimetr 

N1 nebilanční uhlí z hlediska síry 

N2 nebilanční uhlí z hlediska výhřevnosti 

např. například 

POPD plán otvírky, přípravy a dobývání 

pozn. poznámka 

ppm Parts per million (z angličtiny, česky „dílů či částic na jeden milion“), 

používá se pro znázornění poměru jedné části vůči celku  

1 % = 10 000 ppm [2] 

PVZ pasový vůz zakládací 

Q
r
 výhřevnost v původním stavu [1] 

S
d
 síra bezvodá [1] 

SchRs označení velkostroje 

Sm měrná sirnatost [1] 

t tuna 

TC technologický celek 

VKL výkliz – nízká výhřevnost (pod 5,44 GJ*t
-1

) 

W
r
 obsah veškeré vody v původním stavu [1] 

ZP označení zakladače 
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Úvod 

V dobývacím prostoru Tušimice se už desítky let dobývá hnědé uhlí lomovým 

způsobem za použití velkostrojové techniky. Pro samotnou těžbu užitkového nerostu je 

zapotřebí skrýt poměrně velké množství nadložních hmot na tunu uhlí a u hranice 

dobývacího prostoru vytvořit předepsané generální svahy dle POPD. Uhelná sloj však 

nekončí na hranici dobývacího prostoru, ale dále pokračuje severovýchodním směrem a 

nachází se pod blízkými obcemi, jako jsou Černovice, Droužkovice, a pod městem 

Chomutov. Všechny těžební společnosti se zaobírají otázkou, jak lze zvýšit životnost 

svých dolů a lomů. U společnosti Severočeské doly tomu není jinak. Posunutí stávajících 

hranic dobývacího prostoru směrem k městu Chomutov se nepředpokládá s ohledem na 

železniční trať a silnici R7, které jsou v těsné blízkosti.  

Jednou z hlavních úvah o prodloužení životnosti lomu je možnost těžby 

hlubinným způsobem v severovýchodních závěrných svazích. Pod vytvořeným generálním 

svahem zůstává k hranici dobývacího prostoru ještě velké množství parametrově 

kvalitnějšího užitkového nerostu. Tento ponechaný zbytkový pilíř už nelze těžit 

povrchovým způsobem. V blízké budoucnosti bude zasypán skrývkovými hmotami a 

následně zde budou prováděny rekultivační práce. Než dojde k úplnému zasypání 

ponechaných uhelných zásob, a tím k jejich znepřístupnění, lze v této části generálních 

svahů provést hlubinnou těžbu. Za dodržení stanovených bezpečnostních a 

technologických podmínek a stanovením vhodné dobývací hlubinné metody je možné 

alespoň částečné vytěžení tohoto zbytkového uhelného pilíře. 
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1 Geologie předmětné oblasti 

Severočeské doly a.s. vznikly 1.1.1994 spojením těžebních provozů Doly Nástup 

Tušimice a Doly Bílina. Dobývací prostor Doly Nástup Tušimice se nachází v západní 

části Chomutovské pánve, která je součástí Severočeské hnědouhelné pánve. Dřívější důl 

Meissner byl v roce 1945 přejmenován na důl Šatra, pak roku 1946 na důl Libuše a v roce 

1958 na důl Nástup. Odtud vznikl název Doly Nástup Tušimice [3]. 

1.1 Popis dobývacího prostoru 

Dobývací prostor Tušimice je obklopen městy Chomutov a Kadaň a obcemi 

Droužkovice, Březno u Chomutova a Prunéřov. Ze severní části je dobývací prostor 

obklopen Krušnými horami, z jihozápadu Doupovskými horami, na jihu řekou Ohře a 

vodním dílem Nechranice. Východní část dobývacího prostoru je vymezena nově 

přeloženou železniční tratí Chomutov – Březno u Chomutova. Současná rozloha 

dobývacího prostoru činí 42 km
2
 [3]. V příloze č. 1 je převzata přehledná mapa celého 

dobývacího prostoru Tušimice. 

Skoro 200 let se hlubinné dobývání uhlí významně podílelo na rozvoji zdejšího 

regionu. V tomto dobývacím prostoru se nacházelo přibližně 42 hlubinných dolů. Po druhé 

světové válce vznikla větší poptávka po elektrické energii a začaly první úvahy o 

povrchovém dobývání. Zpočátku byla těžba prováděna lopatovými rýpadly, v 70. letech 

20. století se pak do těžby začaly nasazovat první kolesové velkostroje s vyššími 

hodinovými výkony. Důsledkem hornické činnosti v 50. a 60. letech zanikly obce 

Ahníkov, Brany, Kralupy u Chomutova, Krbice a některé další. Do konce životnosti dolů 

se v současnosti nepředpokládá žádný zánik obcí [3].  

V dobývacím prostoru DNT se nachází velké množství starých hlubinných dolů, 

které ztěžovaly lokálně povrchovou těžbu. Zaměřené a známé staré hlubinné doly jsou 

vyznačeny na přehledné mapě v příloze č. 1. Mezi větší stará důlní díla patří:  

 Důl Sírius 

 Důl Ludvík 

 Důl Anna 

Důl Sírius 

Hlubinný důl se nachází přibližně 0,5 km severně od obce Březno u Chomutova a 

založen byl v roce 1920. V hloubce 20 až 40 m pod povrchem byla dobývána sloj o 

mocnosti 2,5 m. V roce 1925 byl důl prodán státu a v roce 1932 byl na dole úplně zastaven 

provoz [4]. 



 

Bc. Jaroslav Kämpf: Možnost hlubinného dobývání v lokalitě Dolů Nástup Tušimice 

3 

 

2014 

Důl Ludvík 

Důl byl založen v 70. letech 19. století mezi obcemi Brany a Spořice. Hlavní 

těžební důlní dílo bylo 1500 m severovýchodně od Bran a zasahovalo do hloubky 120 m. 

Na dole byly těženy tři lávky: o mocnosti 2,8 m v hloubce 86 m, 7,4 m – v 95 m a 6,6 m – 

ve 112 m [4]. 

Důl Anna 

Byl založen ve stejné době jako důl Ludvík a provozován byl pouze krátce [4]. 

 

V dobývacím prostoru Tušimice se nacházela železniční trať mezi Chomutovem a 

Březnem u Chomutova, která bránila rozšíření dobývacího prostoru. Na trati je i tunel, 

který prochází skrz vrchy Farářka a Chocholáč v délce 1758 m. Tunel byl vyražen 

v prostoru s poddolovaným a geologicky nestabilním podložím. Přeložka byla zhotovena 

k 1.4.2007 s celkovou délkou 7200 m. Po uvedení přeložené trati do provozu došlo 

k uvolnění dobývacího prostoru až k hranici přeložené trati [5]. 

1.2 Stručná geografická, geologická, stratigrafická, petrografická a 

hydrogeologická charakteristika ložiska 

Hnědouhelná pánev v dobývacím prostoru Tušimice patří z geografického 

hlediska do Mostecké pánve, která vznikla vulkanickou činností a následným poklesem 

území mezi Krušnými a Doupovskými horami. Celá uhelná pánev je mírně ukloněna od 

severozápadu k jihu. 

Hnědé uhlí je pevná hořlavá látka vzniklá z rostlinných a živočišných zbytků 

v bažinách. Stáří uhelných slojí se odhaduje na 22,5 miliónů let. Prostor se pokryl 

bažinatými pralesy a odumírající rostlinnou hmotou. Vznik uhlí byl podmíněn teplotou a 

vysokým tlakem nadložních vrstev. Působením tlaku byla nejdříve vytlačena voda a potom 

došlo ke zhutnění hmoty. Teplota při prouhelňovacím procesu stoupala s hloubkou, 1°C na 

33 m hloubky. Nejstarší regionálně geologickou jednotkou je krystalinikum [3]. 

Krystalinikum 

Výplň pánevního podloží je tvořena terciérními sedimentárními vulkanickými 

horninami a křídovými sedimenty. Jsou zde zastoupeny metamorfované horniny, jako jsou 

dvojslídné až biotitické pararuly a ojediněle granilitové ruly. S klesající hloubkou se 

snižuje postižení hornin kaolinizací, karbonizací a chloritizací [3]. 
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Křída 

U východního okraje dobývacího prostoru se nachází sedimenty svrchní křídy, 

převážně písčité horniny. Místy u povrchu se vytvořila vrstva pevných šedých křemenců 

[3].  

Terciér 

V depresích krystalinika se nacházejí bazální slepence, jílovité písky a prachové 

jílovce. Hnědouhelná sloj byla ovlivněna sedimentací materiálu zaneseného z žatecké 

delty. Celá uhelná sloj byla rozštěpena do tří uhelných a dvou neuhelných poloh. Severním 

směrem klesá mocnost neuhelných poloh. Ve sloji petrograficky převládá xylitický detrit a 

uhelné jílovce. V období kvartéru se uhlí vlivem zvětrávání u povrchu změnilo 

v oxyhumolit [3]. 

Kvartér 

Severní část dobývacího prostoru je prezentována svahovými sutěmi, hlínou a 

hlinitými terasovými štěrkopísky o mocnosti do 3 m. Na jihozápadní části se nachází o 

mocnosti až 5 m spraše a sprašové hlíny. Mezi bývalými katastry obcí Tušimice, Lužice a 

Libouš se nacházela sloj vypálených jílů s mocností do 30 m [3]. 

Dlouhodobá průměrná teplota v okolí dobývacího prostoru se pohybuje kolem  

8 ºC s průměrným ročním množstvím srážek pod 500 mm. Hydrologické poměry dané 

lokality jsou dlouhodobě ovlivňovány hornickou činností. Nejdříve hlubinnou, dnes 

povrchovou těžbou. Celý systém je dostatečně prozkoumán. Nejvýznamnějším kolektorem 

jsou lokální písky v oblasti krušnohorského svahu. V severovýchodní části dobývacího 

prostoru DNT se nachází rozsáhlý napjatý zvodnělý systém, který je silně nasycen plyny 

(CO2, N). S postupující lomovou těžbou všechna voda vytéká do lomu. 

Geologické průzkumné práce v dobývacím prostoru Tušimice byly započaty již na 

konci 19. století. Uhelná sloj zde dosahuje mocnosti 25 – 35 m a má nepravidelnou 

vertikální stavbu s četnými jílovitými proplástky. Hlavní uhelná sloj je rozdělena na tři 

uhelné polohy, které jsou mezi sebou odděleny meziložní vrstvou. V příloze č. 4 je obrázek 

geologického vrtu s místním číselným označením jednotlivých vrstev. Meziložní vrstvy 

jsou tvořeny písčitými a prachovitými jílovci. Směrem k severozápadu pak dochází 

v meziložních vrstvách k postupnému přechodu do uhelné sloje, až dojde k úplnému 

splynutí. Uhelná sloj je rozdělena na svrchní, střední a spodní uhelnou polohu a místně 

rozdělena do pěti kvalitativních kategorií (B, B1, N1, N2, VKL), podle podmínek 

vytěžitelnosti – kondic. 
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Tabulka 1: Rozdělení uhelné sloje dle kvalitativních parametrů 

Kategorie uhlí dle kvalitativních parametrů 

 
barevné označení na 

pasportizačním profilu 
výhřevnost v původním stavu síra bezvodá 

B1  Q
r 
> 7,0 MJ*kg

-1 
S

d
 < 3,1 % 

Bs  Q
r
 > 7,0 MJ*kg

-1
 S

d
 3,1 – 4,0 % 

N1  Q
r
 > 7,0 MJ*kg

-1
 S

d
 > 4,0 % 

N2  Q
r
 5,44 - 7,0 MJ*kg

-1
  

VKL  Q
r
 < 5,44 MJ/kg  

 

V dobývacím prostoru Doly Nástup Tušimice patří hnědé uhlí se svými 

kvalitativními parametry k průměrnému energetickému uhlí. Dobývané uhlí je na DNT 

označeno ps2 (průmyslová směs), viz tabulka 1 [1]. Vhodné je pro spalování 

v elektrárenských kotlích místních elektráren Tušimice 2 a Prunéřov 1, 2. Nízká 

výhřevnost, vyšší obsah síry a popela způsobují nevhodnost pro maloodběratele.  

Tabulka 2: Průměrné hodnoty uhlí na DNT [1] 

obchodní označení – druh paliva ps2 

zrnitost  0 – 40 mm 

vodík v hořlavině  6,1 % 

obsah veškeré vody v původním stavu 34 % 

obsah popela v bezvodém stavu 41 % 

obsah síry v původním stavu 2,00 % 

měrná sirnatost 2,00 g*MJ
-1 

obsah prchavé hořlaviny 54 % 

spálené teplo v hořlavině 27,5 MJ*kg
-1 

výhřevnost v původním stavu 10,1 MJ*kg
-1 

uhlík bezvodý 42,2 % 
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2 Charakteristika těžby na lokalitě Doly Nástup Tušimice 

2.1 Dosavadní těžba 

V současné době se těžba v dobývacím prostoru Tušimice přesouvá ze západní 

části na východní část mezi obce Spořice a Březno u Chomutova. V západní části 

dobývacího prostoru byla těžba užitkového nerostu velkostrojem typu KU 300 ukončena 

v roce 2012 a dnes na této straně dochází k postupnému zasypávání skrývkovými hmotami. 

Ponechané zbytkové zásoby jsou pro svou vysokou výhřevnost odtěžovány za pomoci 

cyklické dopravy. 

Dnes je těžba na DNT rozdělena do tří provozů: 

 skrývka 

 lom 

 drtírna 

2.1.1 Skrývka 

Skrývkový provoz je uskutečňován na třech pracovních plošinách, na kterých jsou 

nasazeny velkostroje spadající do TC2. Provoz je zde zajištěn velkostroji SchRs 1320, 

SchRs 1550 a KU 800. Tyto velkostroje pracují ve spojení s dálkovou pasovou dopravou a 

zakladačem ZP 6800 a 5500 a ZPDH 6300. Všechny velkostroje nasazené na tomto úseku 

těží převážně skrývkové nadložní hmoty. Občas se dostanou do poloh, kde se nachází i 

uhelná sloj – tzv. smíšené řezy. Úkolem tohoto úseku je zajistit skrytí nadložních hmot 

v dostatečném předstihu před rýpadly nasazenými na těžbu uhlí. Skrývkové hmoty jsou 

přepravovány až do vzdálenosti 10 km, kde jsou přes zakladače zakládány na jednotlivých 

výsypkových etážích. Pasové dopravníky v místě křížení s uhelnou linkou jsou upraveny 

tak, aby byla možnost těžby i užitkového nerostu na hlavní uhelné odtahy a následně na 

homogenizační skládku. Průměrná roční těžba skrývkových hmot činí 26 mil. m
3
. 

Tabulka 3: Technologický celek - TC2 [6] 

TC2 

použité velkostroje hodinový výkon 
šířka pasové 

dopravy 

použité 

zakladače 

KU 800 

SchRs 1320 

SchRs 1550 

do 5 000 m
3
*h

-1
 

sypané zeminy 
1 800 mm 

ZP 6800 

ZPDH 6300 

ZP 5500 
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2.1.2 Lom 

Na tomto úseku dochází k samotné těžbě užitkového nerostu – energetického uhlí. 

Uhelná sloj je rozdělena podle kvalitativních parametrů na tři pomyslné etáže těžby. Těžba 

na tomto úseku je zajištěna rýpadly ze skupiny TC1. Úsek je rozdělen na dva provozy 

s kvalitativně odlišnými lokalitami. Pracovní názvy provozních úseků jsou sever a východ. 

Mocnost uhelné sloje je 25 - 30 m. Na provozu sever jsou nasazeny čtyři velkostroje typu 

2x K800 a 2x KU 300S. Na provozu východ vyuhlují uhelnou sloj dvě kolesová rýpadla 

typu KU 300S. Na začátku každé porubní linky je umístěno PVZ 2500 k dosažení 

selektivnosti těžby. PVZ 2500 je polohově umístěno tak, aby mohlo sypat na jednu ze 

dvou uhelných linek nebo výklizovou linku. Výkliz jílovitých proplástků nebo 

nekvalitního uhlí je zajištěn přes zakladač ZP 3500 a PVZ 2500. Všechen vytěžený 

užitkový nerost je přes pasové dopravníky dopravován do drtírny. Průměrná roční těžba 

uhelné sloje je kolem 14 miliónů tun. 

Tabulka 4: Technologický celek - TC1 [6] 

TC1 

použité velkostroje hodinový výkon 
šířka pasové 

dopravy 

použité 

zakladače 

K 800 

KU 300S 

do 3 500 m
3
*h

-1
 

sypané zeminy 
1 200 mm 

ZP 3500 

PVZ 2500 

2.1.3 Drtírna 

V drtírně je užitkový nerost nejdříve na drtičích rozdrcen na požadovanou frakci a 

následně zakládán na homogenizační skládce. Je zakládán ve vrstvách systémem windrow 

- ukládání na depo pomocí řídicího systému přesně do vymezeného prostoru.  

směr sypání na depo 

Obrázek 1: Systém Windrow – ukládání na depo [vyhotovil autor] 
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Dno skládky je zakládáno do trojúhelníkových vrstev do výšky max. 1,5 m 

s přirozeným sypným úhlem. Vrstvy jsou pak přesypány stejnou metodou až do plné výšky 

hromady – 15 m od hrany koleje.  

Úkolem homogenizační skládky je smíchávat veškerou uhelnou produkci od 

jednotlivých velkostrojů na požadovanou palivovou směs o daných kvalitativních 

parametrech. Při jeho opětovné těžbě dochází k promíchání na požadovanou kvalitu. 

V tabulce č. 5 jsou popsány požadované parametry uhlí od jednoho z odběratelů. Na 

homogenizační skládce jsou nasazeny dva skládkové velkostroje 2x KSS 4000/3500. Na 

velkokapacitní skládce stroj ZNKk 20/40. Kapacita homogenizační skládky je 320 000 t. 

Užitkový nerost z homogenizační skládky je dopraven do zásobníků přímo v budovách 

drtírny. Odtud jsou plněny vagony nebo je uhlí dopraveno přes pasový dopravník přímo do 

elektrárny v Tušimicích. 

Tabulka 5: Požadované kvalitativní požadavky uhlí od jednoho z odběratelů 

Výhřevnost Q
ri
 8,8 – 11,8 GJ*t

-1 

max. obsah popele A
d
 - denní 46 % 

max. obsah popele A
d
 - měsíční 44 % 

max. obsah síry S
d
 - denní 3,2 % 

max. obsah síry S
d
 - měsíční 3,1 % 

max. obsah nadsítného 10 % 

pozn.: nedodržení těchto mezí je penalizováno!!! 

2.2 Odhadované množství zůstatkových zásob 

Všechny zásoby, které se nacházejí v dobývacím prostoru Tušimice, jsou 

hodnoceny jako zásoby prozkoumané. Geologická vrtná síť je zhotovena přibližně po  

150 m [3]. V oblasti severních svahů zůstalo k hranici dobývacího prostoru velké množství 

uhelných zásob. Zásoby je možné vydobýt hlubinným způsobem a z pohledu přístupnosti 

jsou tyto zásoby klasifikovány jako volné. Výška uhelného pilíře se pohybuje kolem 30 m 

a vzdálenost k hranici dobývacího prostoru se pohybuje kolem 400 m. V každém 1 m 

ponechaného uhelného pilíře je přibližně (1): 

                                              (1) 

kde:  a - výška uhelné sloje 
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b - šířka uhelné sloje 

c - vzdálenost k hranici dobývacího prostoru  

ρ – objemová hmotnost – 1m
3
 = 1,35 – 1,66 t, počítáno bude s 1,36 *m

3
  

Při hlubinné těžbě se předpokládá, že z tohoto uhelného pilíře bude těžena jen 

část, a to ve dvou lávkách, ve střední a spodní uhelné poloze. Mocnost horní lávky bude  

8 m a ve spodní lávce bude vytěžena lávka o mocnosti 5 m. Pak z každého 1 m bude 

možnost vytěžit přibližně: 

 stěnováním (2): 

                               (2) 

 ražením dlouhých důlních děl – zde je to poděleno o polovinu, která je 

ponechána jako ochranný pilíř mezi bočními chodbami (3): 

     

 
    

        

 
                

Zájmové území se nachází v severovýchodní části dobývacího prostoru DNT. 

V severních svazích na tomto území už dochází k rekultivacím. Předpokládaný uhelný 

blok vyčleněný pro hlubinnou těžbu má průměrnou šířku 400 m až k hranici dobývacího 

prostoru. V tomto území se budou těžit jen uhelné vrstvy s místním číselným označením 

5000 a 7000. Těžba se provede tak, že se od těchto pozic odvodí strop chodeb. V příloze  

č. 2 a 3 je znázorněn profil uhelné sloje v zájmové oblasti. Barevné označení jednotlivých 

vrstev odpovídá kvalitativním parametrům z tabulky č. 1. Na přehledné mapě v příloze č. 1 

je vyznačeno umístění těchto geologických profilů. 

V současné době dochází k přesnému vymezení zájmového území. Z tohoto 

důvodu nelze přesně určit celkové množství uhlí plánované pro vytěžení. 

                  

(3) 

severovýchodní svahy 

 

Spořice 

 

Obrázek 2: Severovýchodní svahy v dobývacím prostoru Tušimice [upraveno autorem] 

Černovice 
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3 Hlubinné dobývání na lokalitě Doly Nástup Tušimice 

Na lokalitě DNT 3. skrývkového řezu byla v květnu 2012 vyražena průzkumná 

štola hlubinným způsobem. Jako razicí kombajn byl použit PK3R ruské výroby ve spojení 

s hřeblovým dopravníkem. Průzkumná chodba byla vyražena v délce cca 60 m. V prvních 

10 m byl světlý průměr chodby 3 x 2,5 m za použití dřevěné výztuže. Během 20 m byla 

chodba rozšířena na 5 až 6,5 m o výšce 3,5 m se svorníkovou výztuží. Posledních 10 m 

bylo ponecháno bez svorníkové výztuže. Samotná ražba trvala 19 dnů a denní postup byl  

3 m za směnu. Během těžby se z průzkumné chodby vytěžilo v průměru 84,3 t za směnu. 

Celkem z celé průzkumné chodby bylo vytěženo 1603 t uhlí. Po ukončení ražby bylo ve 

stropě vybudováno 5 měřicích míst a každá měřicí stanice byla osazena 5 měřicími body 

pro sledování pohybu stropních vrstev. Měření bylo prováděno na vypleněné chodbě 

pracovníky HBZS Most. Během měření se prováděla kontrola vyrubaného prostoru, stav 

výztuže, možný vznik záparů a indikace důlního ovzduší, především obsah škodlivin (CO, 

CO2, CH4). V okolí průzkumného důlního díla se později sledovaly a vyhodnocovaly 

geomechanické vlastnosti. Z měřených údajů se získaly informace o průběžném sledování 

deformací svahu a stropu v závislosti na čase. Průzkumná chodba byla 6.11.2012 

zlikvidována. Z dosažených měření vyplynulo, že důlní dílo během své krátké životnosti 

zůstalo neporušeno [5]. 

3.1 Rozhodnutí o těžbě 

3.1.1 Legislativa 

Každá hornická činnost je spojena s dodržením platné legislativy. S těžbou 

užitkových nerostů je spojeno velké množství zákonů a vyhlášek. Mezi základní zákony  

a vyhlášky patří: 

Obrázek 3: PK3R na začátku průzkumné chodby [5] 
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 č. 44/88 Sb. – Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), 

 č. 22/89 Sb. – Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených 

nerostů v podzemí, 

 č. 26/89 Sb. – Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné 

hornickým způsobem na povrchu, 

 Zákoník práce  

3.1.2 Podmínky 

Legislativa ukládá všem fyzickým a právnickým osobám spojeným s hornickou 

činností např.: vypracování POPD, zajištění HBZS, vytváření finančních rezerv na 

rekultivaci zasažené oblasti, případné důlní škody apod. 

3.1.3 Střety zájmů 

Před požádáním o povolení k otvírce, přípravě a dobývání uhelného ložiska 

hlubinným způsobem bude muset organizace vyřešit střety zájmů. Dosavadní hranice 

dobývacího prostoru se nebudou posouvat a navrhovanou dobývací metodou nebudou tyto 

hranice překročeny. Přesto bude potřeba oslovit dotčené obce k jejich vyjádření 

k plánovanému záměru. Velkým pozitivním přínosem pro blízké obce je snížení prašnosti 

a hlučnosti od dobývacích strojů používaných při lomovém dobývání. V současné době se 

v zájmové oblasti nachází rozvodná síť vysokého napětí, pasové dopravníky skrývkových 

řezů a s tím spojené přístupové cesty. Všechna tato zařízení vybudovala těžební organizace 

a jsou jejím majetkem. Před uskutečněním plánované těžby se budou muset tato zařízení 

přemístit, nebo jinak chránit, což omezí a sníží plánovanou těžbu vlivem vytvořených 

ochranných pilířů.  

3.2 Technologie dobývání 

Hlavními faktory, které budou ovlivňovat hlubinnou těžbu, jsou mocnost těžené 

sloje a technologické vlastnosti. Navrhovaná technologie dobývání by měla být co 

nejekonomičtější a vyhovovat dosavadním podmínkám pro vydobytí stávajícího uhelného 

bloku. Od dřívějších dob po současnost se v hlubinném dobývání uplatňují metody 

komorování, stěnování a zátinkování. Každá z těchto metod má své výhody, ale i 

nevýhody. Pro těžbu v závěrných svazích se nabízí použití dvou dobývacích metod, a to 

stěnování a dobývání dlouhých důlních děl. 
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Jako první bude uhelná sloj rozdělena do několika bloků. Každý blok se vytěží 

jednotlivě a to nejdříve ve střední uhelné poloze o mocnosti 8 m a pak ve spodní uhelné 

poloze o mocnosti 5 m.  

3.2.1 Varianta A 

Jednou z variant je dobývání pomocí dlouhých důlních děl. V těženém uhelném 

bloku se vyrazí v celé jeho délce přibližně uprostřed dvě souběžné chodby, které se pak na 

konci spojí prorážkou. Jedna z chodeb bude vtažná a druhá výdušná. V ústí výdušné 

chodby se zazdí hlavní ventilátor. Obě hlavní chodby budou těženy současně v dostatečné 

vzdálenosti od sebe. Tato vzdálenost je dána délkou razicího stroje, aby se mohl bezpečně 

odstavit v prorážkách. Ražení chodeb bude prováděno už od začátku za pomoci dvou 

razicích strojů. Z důvodu brzkého zprovoznění hlavního ventilátoru se obě chodby mezi 

sebou budou propojovat přibližně po 50 m. K prorážení chodeb bude docházet navzájem,  

a to pod úhlem 45°. Prorážky budou následně uzavřeny dveřmi, aby byl zachován správný 

průchod větrného proudu. Hlavní chodba se vyrazí na plnou mocnost razicího stroje. 

Pasové dopravníky budou umístěny do vtažné chodby. 

Po vyražení obou hlavních chodeb ve střední uhelné poloze se blok rozfárá na 

těžební chodbice. Boční těžební chodbice se bude dobývat od konce hlavních chodeb ve 

dvou etážích. Nejprve razicí stroj do boční chodby vystoupá o 4 m. Po vytěžení stanovené 

délky následně vycouvá zpět do hlavní chodby. Další těžbu začne opět z hlavní chodby, ale 

tentokrát v její rovině. Tím dojde k proražení vrchní chodby a vznikne následná chodba o 

mocnosti 8 m. Po vytěžení stanovené délky těžební chodbice couvne razicí stroj zpět do 

hlavní chodby a začne stejným způsobem razit další novou boční chodbu. Mezi 

jednotlivými bočními těžebními chodbicemi zůstane ochranný pilíř o minimální šířce 

rovnající se šířce ražené chodby. 

Po vytěžení těžební chodby dojde 

k jejímu uzavření. Uzavírání 

bočních chodeb se provede 

zazděním. Tím se zamezí vnikání 

nežádoucích větrných proudů do 

vytěžených míst, což by mohlo 

vést ke vzniku záparů nebo 

průniku nebezpečných plynů 

z vytěžených chodbic do důlního 

díla. 

 
Obrázek 4: Znázornění dobývání u varianty A [vyhotovil autor] 

hlavní chodba 
boční chodby 
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Po ukončení těžby v celém vymezeném bloku ve střední uhelné poloze dojde 

k rozfárání stejného uhelného bloku ve spodní uhelné poloze. Zde bude celá těžba 

prováděna stejným způsobem jako ve střední poloze, s tím rozdílem, že se boční chodby 

budou razit jen na plnou mocnost razicího stroje v jedné lávce. 

Po vyuhlení celého stanoveného bloku dojde k vyklizení všech zařízení. Pasové 

dopravníky, ventilátor, čerpadla a další zařízení použité v hlubinném díle se následně 

použijí pro těžbu v dalším bloku. Po vyplenění potřebného materiálu a zařízení dojde 

k uzavření vytěženého bloku. Postupem výsypkových etáží dojde časem k následnému 

zasypání i lomově vyuhlené části uhelné sloje a přesypání potřebné části závěrných svahů, 

které byly poškozeny vlivem důlní činnosti. Dřívější zasypání by zvýšilo nebezpečí pro 

práci přímo v důlním díle. 

3.2.2 Varianta B 

V bloku uhelné sloje se začnou razit dvě hlavní chodby od jihu směrem na sever 

až k hranici dobývacího prostoru. Optimální vzdálenost od sebe je kolem 70 m. Vzdálenost 

mezi sebou je stanovena letitými zkušenostmi na blízkém hnědouhelném dolu Centrum. Je 

optimální pro větrání, při kterém ještě nedochází k častým záparům v hnědouhelné sloji. 

Hlavní chodby budou raženy jednotlivě. Po vyražení obou chodeb dojde u hranice 

dobývacího prostoru k jejich vzájemnému proražení. Do západnější chodby bude vystaven 

pasový dopravník a v ústí druhé chodby se zazdí hlavní ventilátor. Před samotným 

vystavěním pasového dopravníku se do prorážky dopraví zařízení potřebné pro stěnové 

dobývání - kombajn, hřeblový dopravník a mechanizovaná výztuž. Během dobývání 

kombajnem se ve vzdálenosti přibližně 70 m od hlavního ventilátoru vyrazí další souběžná 

chodba až na hranici dobývacího prostoru, kde dojde k proražení obou chodeb mezi sebou. 

Tím se připraví další blok pro stěnový porub. Po skončení těžby kombajnem ve vedlejším 

bloku se celé zařízení přemístí do 

nově připraveného porubu a začne 

těžba v dalším bloku. Výhodou 

takto prováděné technologie je, že 

hlavní ventilátor nebo pasový 

dopravník v hlavní chodbě bude 

vždy využit pro dvě směrné délky 

stěnového porubu s mocností  

2,5 m. Ve střední uhelné poloze se 

tímto způsobem vytěží tři lávky  

a ve spodní uhelné poloze dvě 

lávky.  
Obrázek 5: Varianta B – metoda stěnování, znázornění průchodu 

větrů [vyhotovil autor] 

směr stěnového 

porubu 

zával 
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Po ukončení hlubinné těžby se celý vyuhlený blok přesype výsypkovými hmotami 

k zarovnání poklesové kotliny. 

3.3 Volba dobývacího zařízení 

Pro obě zvažované varianty dobývání se při ražení samotných chodeb využije 

jednoho z moderních razicích strojů, GPKS nebo Bolter Miner, které jsou běžně používány 

v hlubinných dolech. Ve stěnovém porubu se použije dobývací kombajn MB 12 compakt. 

1 GPKS 

Moderní razicí stroj 1 GPKS, který plně nahradil zastaralý typ tohoto stroje  

PK 3R ruské výroby, je zařazován mezi cyklicky pracující stroje. Razicí stroj pracuje ve 

spojení s hřeblovým dopravníkem, který pak vytěžený materiál dále předá na pasový 

dopravník. Dobývací orgán je ve tvaru kužele o průměru 600 mm, který je usazen na 

hydraulicky výsuvném ramenu. Délka posuvu dobývacího ramene je z jednoho místa 

postavení 1 m. Razicí stroj na čelbě vytváří profil oválného tvaru s průřezem 17 m
2
. Po 

vytěžení celé čelby z jednoho postavení musí razicí stroj couvnout a pak teprve dojde 

k vyztužení důlního díla za pomoci vrtacího stroje. K vyztužování chodby dochází 

v nezajištěném prostoru [7]. 

 

Tabulka 6: Technické parametry 1 GPKS [7] 

šířka dobývané 

sloje 

výška dobývané 

sloje 
průřez čelby 

hmotnost 

razicího stroje 

úhel pracovní 

plošiny 

2,6 – 4,7 m 2,3 – 4,05 m 7 – 17 m
2 

28 t ± 12º 

Obrázek 6: Razicí stroj 1 GPKS [7] 
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Bolter Miner BM 670 

Na trhu s dobývací technikou je razicí stroj, který vyrábí fa Sandvik pod 

označením Bolter Miner BM 670. Tento stroj zajišťuje rychlejší rozpojování uhelné sloje  

a kotvení. Je elektricky poháněný na pasovém podvozku. Tento typ razicího stroje je 

osazen čtyřmi válcovými hlavami, které tvoří jeden válcový celek o průměru  

1200 mm. S válcovou dobývací hlavou razí dobývací stroj chodbu obdélníkového tvaru o 

šířce 5,5 m s výškou 2,9 – 4,5 m. Vyuhlování je prováděno v celé své šířce. Každá část 

válcové hlavy je osazena po celém obvodu břity. Jeho konstrukční provedení a nízká 

rychlost dobývacího orgánu snižuje tvorbu uhelného prachu. Všechny jeho funkce jsou 

monitorovány a zaznamenávány do počítače. Celý razicí stroj je ovládán dálkovým 

ovladačem za použití radiového 

signálu. To umožňuje 

zaměstnanci ovládat celý razicí 

stroj z dostatečně bezpečné 

vzdálenosti. Razicí stroj pracuje 

kontinuálně. Vytěžený materiál 

je předáván na transportní vůz. 

Velkou výhodou je schopnost 

zajištění stropu, a to beze 

změny postavení razicího 

stroje. Nevýhodou je velký 

poloměr zatočení, což je 

způsobeno konstrukčním 

provedením dobývacího orgánu 

[8]. 

Tabulka 7: Technické parametry razicího stroje Bolter Miner [8] 

řezná hlavice 
hmotnost 

stroje 

délka 

stroje 

výška 

stroje 

instalovaný elektrický 

výkon pracovní 

šířka 

pracovní 

výška 

5,5 m 2,9 – 4,5 m 102 t 11,4 m 2,7 m 
510 kW 

1000 V/ 50 Hz 

 

MB 12 compact 

Moderní elektrický dobývací kombajn navržený pro obousměrné dobývání 

uhelných slojí o mocnosti do 2,6 m s průměrem rozpojovacího válce 1,5 m. Pro snadnou 

manipulaci do porubu je sestaven ze tří částí. Plynulost pojezdových motorů je řízena 

Obrázek 7: Bolter Miner 670 [8] 



 

Bc. Jaroslav Kämpf: Možnost hlubinného dobývání v lokalitě Dolů Nástup Tušimice 

16 

 

2014 

frekvenčním měničem, který pak pohání dvoustupňovou planetovou převodovku. Stroj je 

vybaven řídicí jednotkou, která kromě zaznamenávání poruchových stavů vyhodnocuje 

odpor řezného orgánu a podle toho řídí rychlost pojezdu celého dobývacího kombajnu. 

Všechny informace jsou zaznamenávány na pevný disk pro pozdější informace. V místech, 

kde hrozí nějaké nebezpečí, např. výbuch, lze celý stroj ovládat dálkově [9].  

Tabulka 8: Technické parametry dobývacího kombajnu MB 12 compact [9] 

délka 
dobývací 

mocnost 

teoretický 

výkon 

provozní 

napětí 

rychlost posuvu 

kombajnu 
hmotnost 

7 800 mm 1,3 – 2,6 m 1000 t*hod
-1 

660/1140 V 0 -11,5 m*min
-1 

19 000 kg 

3.4 Doprava v důlním díle 

Z důlního díla je zapotřebí dopravit vytěžený materiál k dalšímu zpracování. Dále 

je zapotřebí do důlních prostorů dostat materiál potřebný pro těžbu a také zaměstnance. 

3.4.1 Doprava vytěženého materiálu 

Pro obě dobývací varianty bude doprava v centrálních chodbách stejná. Pasový 

dopravník o šířce gumového pasu 1000 mm a rychlosti 1,6 m*s
-1

. Dopravník bude zároveň 

Obrázek 8: Dobývací kombajn na části hřeblového dopravníku s mechanizovanou výztuží 

[foto autor] 
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vybaven zásobníkem gumového pasu. Tento zásobník nám umožní měnit délku pasového 

dopravníku až o 50 m bez zdlouhavého spojování. Vytěžený materiál z hlubinného důlního 

díla bude dopraven na povrch přes několik pasových dopravníků. Délka a počet pasových 

dopravníků v důlním díle jsou dány délkou centrální chodby a jejím tvarem.  

Pasové dopravníky z hlubinného důlního díla budou napojeny na pasové 

dopravníky používané při povrchové těžbě. Napojení na tyto pasové dopravníky 

v plánovaných místech hlubinné těžby bude jednoduché. V dnešní době dochází 

k vyuhlování těchto závěrných svahů za pomocí povrchové těžby. Pasové dopravníky 

porubní linky zde zůstanou a dojde k jejich následnému napojení na hlubinnou těžbu. Na 

začátku každé povrchové porubní lince je umístěno zařízeni PVZ 2500. To je schopno 

sypat vytěžený materiál podle kvality a potřeby na jednu ze dvou uhelných linek nebo 

jednu linku výklizovou, což nám umožní také selektivnost hlubinné těžby. 

Pasové dopravníky se budou spouštět postupně od rozdělovacího zařízení  

PVZ 2500 až k navazujícímu zařízení Feeder Breaker. Každý pasový dopravník se bude 

moci spustit až po dosažení plné rychlosti předchozího pasu. Tím se předejde nežádoucímu 

hromadění těženého materiálu v přesypech. Na posledním pasovém dopravníku se 

nainstaluje hlídač kovů, čímž se zamezí nežádoucímu zničení gumového plátna na 

pasovém dopravníku způsobené nějakým železným materiálem. Všechny pasové 

dopravníky bude spouštět kvalifikovaná osoba z centrálního dispečinku za dodržení 

bezpečnostních opatření. Před samotným spuštěním pasového dopravníku dojde k zvukové 

i světelné signalizaci. 

Vytěžené uhlí bude homogenizováno na homogenizační skládce v Tušimicích 

lomovým způsobem. Homogenizované uhlí dle požadovaných kvalitativních parametrů se 

dále předá k odběru. 

Ve stěnovém porubu nebo při dobývání dlouhých důlních děl bude rozdílná 

doprava vytěženého materiálu na pasový dopravník v hlavní chodbě, která bude závislá 

podle zvolené doporučené varianty. 

Bolter Miner 

Uprostřed razicího stroje 

BM 670 se nachází hřeblový 

dopravník, který všechen vytěžený 

materiál předává na kolový 

dopravník Shuttle Car. Je to 

nízkopodlažní dvounápravový 

automobil používaný při hlubinném 

Obrázek 9: Shuttel Car [10] 
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dobývání užitkového nerostu pracující za kontinuálně pracujícím dobývacím strojem. 

Automobil je dálkově ovladatelný a má velkou manévrovatelnost. Uprostřed 18 t Shuttel 

Car je hřeblový dopravník, který je schopen během dvou minut vyprázdnit všechen 

naložený materiál do dalšího těžebního zařízení Feeder Breaker. Automobil je poháněn 

elektromotory o výkonu 121 kW s měničem kmitočtu, který zajišťuje plynulý rozjezd. 

Maximální pojezdová rychlost je 9,6 km*h
-1

. Na automobilu se nachází buben pro navíjení 

vlečného kabelu o max. délce 250 m při zachování napájecího napětí 480 V (AC) [10]. 

Tabulka 9: Technické parametry Shuttle Car [10] 

délka šířka výška hmotnost 
délka 

kabelu 

poloměr otáčení 

vnitřní vnější 

9150 mm 3350 mm 1980 mm 30 t 240 m 2,6 m 6,7 m 

 

Feeder Breaker je další důlní 

zařízení, které předaný materiál od Shuttle 

Car dodá plynulým způsobem na pasový 

dopravník. Zařízení je pevnou součástí 

napínací stanice pasového dopravníku 

osazeného drtičem, který drtí vytěžený 

materiál na požadovanou frakci do 

minimální velikosti 40 mm [11]. 

 

 

GPKS a MB 12 compact 

Oba tyto dobývací stroje vytěžený 

materiál nakládají na hřeblový dopravník, který 

je vyrobený z otěruvzdorného materiálu. 

Vytěžený materiál je ve žlabech posouván hřebly, 

které pohání pohybující se řetěz v ocelových 

žlabech o profilu E. Z hřeblového dopravníku 

bude uhlí nakládáno na pasový dopravník 

v hlavní chodbě. 

 

Obrázek 10: Feeder Breaker [11] 

Obrázek 11: Hřeblový dopravník [23] 
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3.4.2 Doprava materiálu a pracovníků do důlního díla 

Během těžby v hlubinném díle bude potřeba do důlního díla dopravit potřebný 

materiál pro plynulé zajištění těžby. Svorníky, díly na prodloužení pasových dopravníků, 

ale také zaměstnance.  

Doprava zaměstnanců a materiálu ke vchodu do hlubinného dolu bude zajištěna 

přepravními automobily běžně používanými na povrchovém dole.  

Celá doprava materiálu a osob se v důlním díle zajistí pomocí závěsné dráhy. Ta 

bude pomocí svorníků ukotvena do stropu hlavní chodby. Pro snadné nakládání  

a vykládání materiálu bude závěsná dráha vyvedena až před vchod důlního díla. Nejlépe 

vyhovující závěsnou dráhou je ZD 24D. Nosníky závěsné dráhy se vyrábějí rovné, dále 

s poloměrem oblouku 8 m nebo jako výhybky. Vozíky pro závěsnou dráhu jsou vyrobeny 

v provedení pro přepravu osob, jako sanitní souprava, nosné vozíky nebo mobilní zvedací 

zařízení. Celá závěsná dráha se používá od minimálního profilu důlního díla 8 m
2
 do 

maximálního úklonu 30º, nejvyšší povolená rychlost je 2 m*s
-1

. Jako trakční prostředek 

pro tažení vozíků po závěsné dráze bude využita důlní závěsná lokomotiva, která se skládá 

ze dvou kabin a motorové střední části. Důlní lokomotivy jsou elektrické nebo naftové. 

Naftové lokomotivy mají motorovou část upravenou tak, aby výfukové plyny nepřesáhly 

teplotu 70 ºC. Lokomotivy jsou provedeny tak, aby byly vhodné pro práci v prostředí 

s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu. Pro náš vytvořený hlubinný důl bude 

plně vyhovovat závěsná důlní dieselová lokomotiva DLZ 110F [12], [13], [14]. 

 

 

Obrázek 12: Závěsný vozík – sanitní [12] 
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Tabulka 10:Závěsná dráha – sekce – technické parametry [13] 

ZD 24D 

nosný profil I 155 ( I 140E dle DIN) 

maximální délka sekce 3 m 

poloměr horizontálních oblouků 4 m 

poloměr vertikálních oblouků 8 m 

nejvyšší dovolená přepravní rychlost 2 m*s
-1 

maximální úklon tratě ± 45º 

maximální tah trakčního prostředku 120 kN 

3.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost všech pracovníků pracujících v důlním díle bude zajištěna jak 

hromadně, tak i individuálně. 

3.5.1 Osobní bezpečnost 

Každý zaměstnanec pracující v důlním díle bude vybaven osobním 

sebezáchranným dýchacím přístrojem a osobní svítilnou. Na trhu se nachází mnoho druhů 

svítilen pro použití v důlním prostředí v hornictví. Navrhuji typ – KL5M(B) LED důlní 

lampa profesionál. Tato lampa svou vysokou svítivostí a předpokládanou dlouhou dobou 

svíce bude plně vyhovovat v našem důlním prostředí. Důlní lampa je uzpůsobena tak, aby 

se snadno dala přichytit k bezpečnostní helmě.  

Navrhuji svítilny osadit čipy, které by na centrálním dispečinku zaznamenávaly 

místo, kde se nachází dotyčný zaměstnanec v hlubinném důlním díle. Čipy budou sloužit  

i pro kontrolu vstupů a výstupů do určitých částí důlních děl.  

Tabulka 11: Technické parametry důlní lampy KL5M(B) LED [15] 

KL5LM(B) Akumulátor LION 

hmotnost  svítivost 
doba 

svícení 

délka 

kabelu 
napětí kapacita 

počet 

nabíjecích 

cyklů 

0,49 kg IP 54 

10 000 

až 

15 000 lx 

15 hod. 1,2 m 3,7 V 5000 mA 800 
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Jako sebezáchranný dýchací přístroj se v dřívějších dobách používal typ ruské 

výroby SPŠ 1PV. Dnes lze tento typ plně nahradit novějším typem SSR 90 (K60). 

Sebezáchranný dýchací přístroj musí mít každý zaměstnanec nacházející se v hlubinném 

dole přímo u sebe. Navrhovaný přístroj se nachází v plechovém nerezovém obalu o 

celkové hmotnosti 3,4 kg. V případě nutnosti 

použití sebezáchranného přístroje je jeho 

doba použitelnosti při 35 l*min.
-1

 až 60 min. 

Při středně těžké zátěži 90 min. a u čekání na 

záchranu, kdy nebude vykonávána zátěž, až  

5 hod. Každý sebezáchranný přístroj tohoto 

typu je dodáván s brýlemi [16]. 

 

Dále všichni zaměstnanci budou používat osobní ochranné pracovní pomůcky 

(OOPP). Montérky, pracovní obuv, pracovní rukavice a helma musejí být udržovány 

v nepoškozeném stavu a být použity k určeným účelům. 

3.5.2 Zajištění bezpečnosti v důlním díle 

Hromadná bezpečnost všech zaměstnanců nacházejících se v důlním díle bude 

zajištěna podle druhu použitého dobývacího stroje. Svorníková výztuž pro razicí stroj 

Bolter Miner, mechanizovaná výztuž pro dobývací kombajn MB 12 compact a ocelová 

výztuž při dobývání strojem 1 GPKS. 

Svorníková výztuž 

V době projektování se zjistí skutečná vazba mezi svorníkem, pryskyřicí  

a horninou. Všechny prováděné tahové zkoušky na svorníkové výztuži se provedou na 

zkušebně instalovaných svornících ze 2/3 předpokládané délky. Navrhovaný razicí stroj 

BM 670 je schopen během ražby provést šest vrtů pro svorníky a zároveň samotné 

svorníky rovnou instalovat. Svorníková výztuž se nainstaluje do stropu a horní části boků 

důlního díla. Podle potřeby a při neočekávaných bočních projevech budou svorníky dány i 

do boků vyražené chodby. Vnější část svorníků se použije k zaměřování a měření 

anomálních neočekávaných projevů ve vyraženém důlním díle. Výsledky měření dají 

přesný přehled o únosnosti jednotlivých vrstev v nadloží a na boku důlního díla. Svorníky 

budou do horniny zalepeny pryskyřicí až do hloubky 3 m a jejich hustota bude dána podle 

délky životnosti jednotlivých důlních děl. Životnost hlavní chodby se předpokládá do 

požadované doby vyuhlení celého bloku, jiná pak u těžebních chodeb. Životnost těžebních 

Obrázek 13: SSR 90 (K60) [16] 
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chodeb bude kratší než u hlavní chody. Strop důlního díla se zajistí pomocí svařené 

drátové mřížoviny s okatostí 50 – 100 mm s dostatečným průměrem drátu. Celá mřížovina 

bude uchycena svorníky přes dostatečně velké ocelové podložky, které by měly mít 

alespoň o 50 % větší rozměr než je rozměr ok v drátové mřížovině. V místě křížení nebo 

odboček by mělo dojít ke zvýšenému zesílení bočních stěn a stropů. Ke zvýšení 

bezpečnosti v dlouhých hlavních dílech v místech tektonických poruch a pro snadné 

zakotvení závěsné důlní dráhy se chodba vyztuží i dřevěnou nebo ocelovou výztuží.  

Mechanizovaná výztuž 

Při dobývání kombajnem BM 12 compact bude zapotřebí použít mechanizovanou 

výztuž typu podpěrně ohrazující např. MVPN 3200 od firmy T Machinery. Urychlí 

pracovní činnost a zvýší bezpečnost práce v porubu. Celý pracovní prostor je zajištěn 

sekcemi rozmístěnými vedle sebe po celé délce porubu, které jsou schopny přenést celkový 

tlak vytvořený nadložím. Samotná sekce je ovládána hydraulicky a je složena ze 

základového rámu, šítu a přesouvacího zařízení. Základový rám je uzpůsoben tak, aby se 

mohl spojit s hřeblovým dopravníkem. Při přeložení hřeblového dopravníku k uhelnému 

pilíři se vždy postupně sekce sklopí, přitáhne k hřeblovému dopravníku pomocí 

přesouvacího zařízení a opět vysune a zajistí strop. Po přesunutí všech sekcí se vysune 

hydraulický válec přesouvacího zařízení a tím dojde k posunutí hřeblového dopravníku 

směrem k uhelnému pilíři. Za sekcemi bude docházet k samovolnému zavalování.  

Ocelová výztuž 

Při dobývání uhelné sloje razícím strojem 1 GPKS je vytvořen oválný profil 

důlního díla. Nejvhodnější výztuž při tomto tvaru je použití ocelové výztuže. Při použití 

svorníkové výztuže by bylo zapotřebí dalšího stroje, který by navrtal strop důlního díla po 

vyražení pracovní délky razícího stroje. Ocelová výztuž se bude skládat ze tří válcovaných 

tyčí o tvaru průřezu K – korýtkový nebo P – pohárkový. Profily budou přesahovat přes 

sebe o 50 cm a budou spojeny třmenovou spojí tak, aby byla celá výztuž poddajná. 

Dotažení spojů musí být dostatečné, jinak by se snížila její únosnost. Složené profily 

budou kopírovat tvar důlního díla s rozestupem mezi sebou 50 cm. Mezi ocelovou výztuž  

a uhelnou sloj budou dána dřevěná prkna, aby bylo zamezeno vypadávání kusů z uhelné 

sloje do důlního díla. 

 

Při dobývání uhelné sloje a následné dopravě uhlí dochází k nadměrné tvorbě 

uhelného prachu. Jedná se o prachové částice do velikosti 1 mm. Důležitým bezpečnostním 

opatřením v důlním díle je ochrana proti výbuchu uhelného prachu. Spodní mez výbušnosti 

uhelného prachu je 35 – 75 g*m
3
. Jako prevenci proti zvýšené tvorbě navrhuji vzniklý 

uhelný prach skrápět. U spodní hrany chodby bude nataženo vodovodní potrubí s uzávěry  
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a možností připojení hadice. Tímto způsobem se voda přivede až k tryskám na dobývací 

hlavu stroje. Trysky vytvoří během těžby mlhovinu, která sníží tvorbu uhelného prachu. 

Proti výbuchu uhelného prachu bude vybudována vodní uzávěra. Množství vody 

v protivýbuchové uzávěře se stanoví 200 l na každý 1 m
2
 průřezu důlního díla. Z důvodů 

ochrany všech zařízení a osob nacházející se v důlním díle se vodní uzávěra vybuduje  

100 m od razicího stroje. 

Dalším bezpečnostním opatřením je možnost vypnout pasový dopravník 

z jakéhokoliv místa v jeho blízkosti. Kolem celého pasového dopravníku se natáhne 

bezpečnostní lanko, které bude napojeno na koncový vypínač. Po zapůsobení lankového 

koncového vypínače dojde k okamžitému zastavení dotyčného pasového dopravníku  

a všech navazujících za ním. 

Všechna použitá elektrická zařízení a další zařízení, od kterých by mohla 

vzniknout jiskra, budou zhotovena v provedení pro výbušná prostředí. Veškerá zařízení 

používaná v hlubinném dole se musí pravidelně v předepsaných intervalech a podle 

platných norem kontrolovat. 

3.6 Větrání dolu 

Hlavní podmínkou pro práci v hlubinném dole při dobývání uhlí je potřeba 

vytvořit řádné pracovní podmínky na všech pracovištích v dole. Je třeba zajistit dostatečné 

větrání dolu a zásobovat hlubinný důl čerstvým ovzduším a tím dodat do dolu požadované 

množství kyslíku. Do dolu bude vháněn atmosférický vzduch, u kterého se při průchodu 

důlními díly změní jeho složení. V důlním díle se pak musí kontrolovat koncentrace 

nebezpečných škodlivin. Větrání v hlubinném dole musí být prováděno v pracovních i 

nepracovních směnách – nepřetržitě. Musí být navrženo (dimenzováno) tak, aby se čerstvý 

vzduch dostal do všech míst v důlním díle.  

Centrální větrání 

Větrání navrhovaného důlního díla bude prováděno za pomoci hlavního 

ventilátoru, který bude zabezpečovat potřeby dostatečného objemového průtoku v hlavní 

chodbě. Hlavní ventilátor se na vstupní straně jedné z hlavní chodeb zazdí, aby byl zajištěn 

správný průchod větrů chodbou. Po přesném stanovení potřebného průtoku větrných 

proudů v daném bloku se ventilátor vyrobí přímo pro tyto požadované parametry. 

Ventilátor bude větry po průchodu důlním dílem odvádět do volného prostoru 

povrchového lomu. Toto větrání se začne používat, jakmile dojde k proražení hlavních 

důlních chodeb. Do té doby se bude používat separátní větrání. 
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Separátní větrání 

Separátní větrání bude použito u obou navrhovaných variant dobývání. U varinaty 

stěnování se toto větrání použije při ražení hlavních chodeb a prorážky mezi nimi. U druhé 

varianty při ražení hlavních chodeb, než dojde k jejich vzájemnému proražení, a pak při 

těžbě v bočních chodbách. Separátní větrání je navrženo tak, aby neodebralo více jak 70 % 

z průchodních větrů a minimální rychlosti větrů na čelbě dosahovala 0,3 m*s
-1

. Do hlavní 

chodby nebo ven z důlního 

díla se umístí 

elektroventilátor ve 

spojení s flexibilním 

lutnovým potrubím, které 

bude na čelbu přivádět 

čerstvé větry. Varianta 

větrání je foukací. Velkou 

výhodou této varianty je 

větrání od čelby na větší 

vzdálenost než 2 m.  

 

Důlní díla ražená strojem 1 GPKS a BM 670 vytvoří profil čelby o maximální 

velikosti 25 m
2
, pro který bude zapotřebí objemový průtok větrných proudů 13,75 m

3
*s

-1
. 

U varianty těžby dlouhých důlních děl strojem Bolter Miner ve druhé lávce bude profil 

výsledné čelby 44 m
2
 s potřebným objemovým průtokem větrů 24,2 m

3
*s

-1
. Německá fa 

Korfmann vyrábí regulovatelné axiální ventilátory, které budou pro větrání plně vyhovovat 

[17]. Velkou nevýhodou bude změna průměru lutnového potrubí při těžbě druhé lávky  

BM 670 z 900 mm na 1200 mm. 

 

Tabulka 12:Parametry navrhovaných ventilátorů [17] 

Typ objemový průtok výkon průměr ventilátoru 

dGAL 9 550/550 11 – 21 m
3
*s

-1 
2x 55 kW 900 mm 

dGAL 12 450/450 18 - 31 m
3
*s

-1
 2x 45 kW 1200 mm 

 

 

Obrázek 14: Separátní větrání [vyhotovil autor] 
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Důlní plyny 

Zjišťování koncentrace nebezpečných složek v ovzduší se bude provádět: 

 detektory a indikátory hned na místě 

 automaticky pracujícími analyzátory 

 laboratorním rozborem 

Během měření se kontrolují koncentrace CO, CO2, CH4, H2S. V tabulce 12 jsou 

navrhované ruční detektory plynů. 

Tabulka 13: Přenosné detektory plynů [18], [19] 

Navrhované přenosné detektory plynů 

typ přístroje plyn měřící rozsah 

KD 2S 
CO 0,002 – 0,04 % objemu 

CH4 0,03 – 4 % objemu 

CM 100 CO2 0 – 4000 ppm/teplota 0 – 50 ºC 

 

Složení důlního ovzduší  

„V důlních dílech, ve kterých se zdržují nebo mohou zdržovat pracovníci, musí 

důlní ovzduší obsahovat objemově nejméně 20 % kyslíku a koncentrace dále uvedených 

plynných škodlivin 16) nesmí překročit tyto hodnoty:  

 kysličník uhelnatý (CO) 0,003 %,  

 kysličník uhličitý (CO2) 1,0 %,  

 kysličníky dusíku  

o (nitrosní plyny) (NO + NO2) 0,00076 %,  

o sirovodík (H2S) 0,00072 %  

 metan CH4 1 %“ [20]. 

Kyslík - O2 

Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. Pro lidský organismus důležitá složka ve 

vzduchu a její ideální podíl ve vzduchu je obsažen v 21 %. Při 15 % kyslíku člověk může 
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dýchat, ale brzy se dostaví nevolnost, závratě a dýchací potíže. Když hodnota kyslíku 

klesne na 13 %, je ohrožen život a při 9 % dochází k rychlému bezvědomí a smrti [21]. 

Dusík – N2 

Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. Vytěsňuje kyslík. Není jedovatý  

a nepodporuje hoření. V hlubinném dole vzniká při trhacích pracích, záparech a výronech 

z dutin uhelných slojí [21]. 

Oxid uhličitý – CO2 

Plyn, který nepodporuje hoření, bezbarvý, se slabě štiplavým zápachem a dobře 

rozpustný ve vodě. Se svojí hustotou, která je větší než u kyslíku, se zdržuje převážně u 

počvy. Zdrojem jeho vzniku jsou důlní požáry, trhací práce, průtrž uhlí a plynů. Škodlivě 

působí při vdechování, dochází k rychlejší únavě. Při 3 – 4 % koncentrace CO2 ve vzduchu 

se začíná ztěžka dýchat, při 4 – 5 % dochází k nedostatku dechu, při 5 – 9 % přichází velmi 

namáhavé dýchání a při 11 % upadá člověk do bezvědomí a dochází ke smrti [21]. 

Metan - CH4 

Ve vodě nerozpustný, bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. Hořlavý plyn, při 

koncentraci metanu 5 – 15 % je i výbušný. Jeho hustota je menší než vzduch, shromažďuje 

se tedy u stropu důlního díla. Vytěsňuje kyslík. Při 19 % metanu ve vzduchu klesne kyslík 

až na 17 %, při 38 % metanu klesne kyslík na 13 %. Při nedostatečné velikosti větrných 

proudů se vytváří metanové kapsy. Metan vznikal jako vedlejší produkt při 

prouhelňovacím procesu [21]. 

Oxid uhelnatý – CO 

Prudce jedovatý, hořlavý plyn, bez barvy, chuti a zápachu. Oproti kyslíku se 300x 

rychleji slučuje s červenými krvinkami a vytlačuje z krevního oběhu kyslík. Vzniká při 

záparech a trhacích pracích. Při nadýchání už malého množství dochází k únavě, nervozitě 

a poruše psychiky [21]. 

3.7 Odvodňování důlního díla 

V prostoru nově vzniklého důlního díla se nachází spodní voda. Je to dáno tím, že 

zde pramení několik menších potoků. Odvodňování hlubinného důlního díla bude řešeno 

při těžbě individuálně – dle konkrétní situace. V chodbě při výskytu vody budou vytvářeny 

jímky dle potřeby. Následně bude voda odčerpána ven z důlního díla přímo do lomu. 

V lomu pak bude soustavou odvodňovacích struh odvedena do hlavní čerpací stanice. 

Odtud bude vyčerpána, následně upravena a odvedena zpět do vodního toku. Část důlní 

vody se dá použít k přivedení vody na skrápění dobývacích orgánů razicího stroje. 
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3.8 Likvidace vyrubaného prostoru 

Varianta A 

Ve vydobytých chodbách zůstane jen svorníková výztuž. Chodby budou průběžně 

po vytěžení uzavírány. Nabízí se možnost vyplnit vydobytý prostor hlušinou, popílkem 

nebo jiným materiálem, který by neohrožoval později životní prostředí. Pro tyto účely je 

třeba zvolit a navrhnout vhodnou technologii, která by nenarušovala plynulý chod 

dobývání užitkového nerostu. K zasypání vytěžené chodby by mělo dojít v co nejkratším 

čase po vydobytí, než se začne projevovat deformace vlivem tlaku nadložních vrstev.  

Navrhuji chodby ponechat jen se svorníkovou výztuží a dostatečně uzavřené, aby 

se maximálně zamezilo přístupu kyslíku. Nejlépe vyhovující uzavření chodeb je úplné 

zazdění stavebním materiálem. 

Varianta B 

Metodou stěnování bude průběžně pleněna ocelová výztuž. Po vytěžení celého 

bloku bude i mechanizovaná výztuž přemístěna do dalšího stěnového porubu.   

3.9 Vliv těžby na povrchu 

Předpokládaná těžba je zamýšlena jen uvnitř dobývacího prostoru Tušimice. Nad 

vytěženou střední uhelnou polohou zůstane ještě velká mocnost méně kvalitnějšího uhlí, 

ale zpevněného. Každá z navrhovaných technologií hlubinného dobývání bude mít 

rozdílné projevy na povrchu. 

Varianta A  

Za použití svorníků se uhelná sloj ještě více stabilizuje, zvýší pevnost a tím na 

povrchu bude docházet 

k minimálním projevům. 

Svorník je schopný přenést sílu 

až do 100 kN. Pokud to bude 

možné, měly by se svorníky 

vrtat do neporušené horniny bez 

výplachu. Nad vytěženou 

chodbou vznikne klenba, jejíž 

výška je dána petrografickými 

vlastnostmi hornin, tektonikou a 

úklonem vrstev. Stropní vrstvy 

se časem začnou drolit  Obrázek 15: Vznik klenby při zavalování komory 

[nakresleno autorem] 

b 

h 

h1 
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a vypadávat z uhelné sloje do vyrubaného prostoru do té doby, než ho naplní, a tím se další 

vypadávání zastaví. Stanovenými parametry pro ražení chodeb a ponechání ochranných 

pilířů nezpůsobí vznik poklesových kotlin. Po propadu nadložních vrstev do chodby bude 

mít dutina vyplněná materiálem tvar rotačního paraboloidu.  

Varianta B 

U této varianty hlubinného dobývání vznikne na povrchu pro nás nežádoucí 

poklesová kotlina. Postupným odtěžováním stěnového bloku se začne prohýbat povrch bez 

viditelných trhlin. Vlivem tohoto nežádoucího efektu nebude těžba až na hranice 

dobývacího prostoru možná. Zkrátí se na takovou vzdálenost, aby se vznikající poklesová 

kotlina netvořila za hranicí dobývacího prostoru. Potom směrná délka stěnového porubu 

bude dána petrografickými vlastnostmi nadložních hornin, tektonikou, hloubkou dobývání 

a hydrologickými poměry. 

3.10 Sanace a rekultivace 

Oblast zasažená hornickou činností musí být ze zákona zrekultivována. Oblast 

zasažená těžbou musí mít už POPD vyřešeny podmínky a předpokládaný vzhled krajiny po 

ukončení těžby. Nový vzhled krajiny by měl v dané oblasti obnovit nejen přírodní složku, 

ale také sociálně ekonomickou. V budoucnu se zde předpokládá provedení všech typů 

rekultivací - zemědělská, lesnická i hydrologická. Rekultivační oblast už byla mnohokrát 

popsána v mnoha studiích a diplomových pracích. V části předpokládané těžby hlubinným 

způsobem je už dnes v generálním svahu prováděna lesnická rekultivace. Několik let je na 

těchto svazích prováděn a zkoušen hydroosev. V budoucnosti se tyto severní svahy stanou 

součástí břehů nově vybudovaného jezera. Jezero Libouš by mělo začít vznikat po roce 

2040. Datum je dán podle předpokládaného ukončení hornické činnosti v této oblasti. 

Nově vybudované jezero bude mít rozlohu 4 ha s hloubkou až 70 m. V příloze č. 5 je 

obrázek, jak by měl celý dobývací prostor vypadat v budoucnosti. 

Obrázek 16: Tvar poklesové kotliny pro vodorovná ložiska 

[24] 

Obrázek 17: Tvar poklesové kotliny pro ukloněná ložiska [24] 
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4 Ekonomická náročnost hlubinné těžby 

Doly Nástup Tušimice do dnešní doby svou dosavadní těžbu soustředily převážně 

na povrchové dobývání. Ekonomické náklady hlubinného dobývání budou vysoké 

vzhledem k nutnému nákupu nových strojů včetně příslušenství. Faktory ovlivňující 

náklady na 1 t uhlí za jednotku času: 

 technické parametry 

 náklady na těžbu 

4.1 Množství vytěženého materiálu 

Jak už bylo počítáno na začátku práce (viz Kap. 2.4), je možno z každého 1 m 

vytěžit množství 7072 t stěnovým způsobem a o polovinu méně při těžbě dlouhých důlních 

děl.  

Ze zájmového území budeme schopni za příznivých podmínek vytěžit uhlí o 

přepokládané výhřevnosti 11,6 GJ*t
-1

. Předpokládaná výhřevnost má vyšší výhřevnost, než 

je požadována od předních odběratelů (viz. Tabulka 5). Výhřevnost snížíme za pomoci 

egalizace, a tím upravíme i ostatní požadované parametry. Nebilanční uhlí s výhřevností 

pod 7 GJ*t
-1

, které bychom jinak vyklidili, v určitém poměru egalizujeme s uhlím 

vytěženým hlubinným způsobem. 

Egalizace - za její pomoci se sledují vlastnosti surovin v předepsaných 

průměrných tolerancích [22]. 

Tabulka č. 14 uvádí možnosti egalizace samostatně neprodejného uhlí. Celá 

tabulka je vypočítána podle vzorce (4): 

   
           

     
             

kde:  Qv – výsledná výhřevnost [GJ*t
-1

] 

  Qh – výhřevnost hlubiny [GJ*t
-1

] 

  Qn – výhřevnost nebilančního uhlí [GJ*t
-1

] 

  mh – množství uhlí vytěžené hlubinným způsobem [t] 

  mn - množství nebilančního uhlí potřebného k egalizaci [t] 

 

 

(

(4) 
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Tabulka 14: Egalizace pro těžbu metodou stěnováním 

uhlí získané z hlubinné 

těžby 
nebilanční uhlí výsledná egalizace 

množství  

[t] 

výhřevnost 

[GJ*t
-1

] 

výhřevnost 

[GJ*t
-1

] 

množství pro 

egalizaci       

[t] 

výsledná 

výhřevnost 

[GJ*t
-1

] 

celkové 

množství    

[t] 

3 500 11,6 7 4 500 9 8 000 

3 500 11,6 7 3 000 9,5 6 500 

3 500 11,6 7 1 900 10 5 400 

3 500 11,6 7,5 6 100 9 9 600 

3 500 11,6 7,5 3 700 9,5 7 200 

3 500 11,6 7,5 2 200 10 5 700 

Z tabulky je patrno, kolik můžeme ke každému 1 m vytěženého uhlí dobýváním 

dlouhých důlních děl egalizovat samostatně neprodejného uhlí s nižší výhřevností. 

Výpočet předpokládané doby provozu razicího stroje za směnu 

Zaměstnanci pracující přímo v hlubinném dole budou pracovat v třísměnném 

provoze. Po řádném příchodu na směnu se zaměstnanec převlékne v šatně a na střídacím 

místě převezme informace od spolupracovníků, kteří jdou z předešlé směny. Po převzetí 

informací o důležitých událostech z předešlé směny budou zaměstnanci odvezeni autem 

pro přepravu osob ke vchodu do hlubinného dolu. Od vchodu do důlního díla až na 

stanovené pracoviště budou pracovníci dopraveni pomocí závěsné dráhy nebo půjdou 

pěšky. Dopravou na pracoviště se doba pro provoz razicího stroje zkrátí až o 1 hodinu. Po 

příchodu na určené pracoviště všichni nejdříve provedou nutnou kontrolu zařízení, 

následně uvedou razicí stroj s pasovými dopravníky do chodu. I když je razicí stroj zařazen 

mezi kontinuálně pracující stroje, nejsme schopni zajistit jeho plynulou těžbu. Během 

těžby může dojít k nežádoucí poruše na jakémkoliv těžebním zařízení. Najetí pasových 

dopravníků může po každém výpadku trvat i 20 minut. Přibližně hodinu a půl před koncem 

směny ukončí pracovníci razící práce. Zajistí bezpečné odstavení razicího stroje a vydají se 

ke vchodu do důlního díla. Od vchodu do hlubinného dolu je následně odveze auto 

k centrálním šatnám. U šaten na ně už budou čekat zaměstnanci nastupující na směnu, 

kterým předají důležité informace z událostí jejich směny. Pracovní příkazy, postupy, 

poruchy atd. Po předání informací provedou následnou očistu a odejdou domů. 

Pro směnový výkon razicího stroje budeme tedy počítat s max. dobou těžby  

4 hodiny v každé směně. Razicí stroj je tedy v průměru za jednu směnu schopen pracovat: 
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kde:  a – předpokládaný celkový čas za směnu = 4 hod.*směna
-1 

  b – hodinový výkon razicího stroje 

Bolter Miner BM 670  

  b – hodinový výkon razicího stroje = 350 t*hod.
-1 

[8] 

                 (5) 

1 GPKS 

  b – hodinový výkon razicího stroje = 140 t*hod.
-1 

[7] 

                (6) 

MB 12 compact 

  b – hodinový výkon razicího stroje = 1000 t*hod.
-1 

[9] 

                 (7) 

4.2 Náklady spojené s nákupem zařízení 

Největší ekonomickou náročností bude pro Severočeské doly nákup nutné 

technologie a materiálu potřebného pro hlubinnou těžbu. Předpokládané ceny za nákup 

nutné technologie nejsou zveřejněny na internetových stránkách výrobce, neboť je 

sestavuje přímo dle konkrétní specifikace požadovaného zařízení.  

Zařízení a materiál k nákupu: 

 razicí stroj podle druhu použité varianty dobývání 

o Bolter Minner 670 a s ním spojené zařízení k těžbě Schulter Car, 

Feeder Breaker; 

o 1 GPKS s hřeblovým dopravníkem; 

o MB 12 compact s hřeblovým dopravníkem; 

 hlavní ventilátor, separátní ventilátory, lutnové potrubí; 

 materiál pro zajištění bezpečnosti 

o svorníky, pryskyřice pro lepení svorníků, drátěné pletivo, 

geotextílie, dřevo k vytvoření hrání; 

o ocelová výztuž pro 1 GPKS; 

o mechanizovaná výztuž pro MB 12 compact; 

 dopravní zařízení – pasový a hřeblový dopravník, závěsná lokomotiva, 

závěsné koleje, závěsné vozíky pro přepravu materiálu a osob; 

 zařízení pro čerpání vody – čerpadla, trubky, hadice, spojovací materiál; 
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 elektrozařízení – trafa, rozvaděče, kabely; 

 materiál k uzavření vytěžených chodeb  

4.3 Náklady k zabezpečení provozu 

Do nákladů spojených se zabezpečením provozu musíme započítat: 

 zřízení dispečinku, napojení důlního díla na dispečink; 

 dílny, sklady; 

 šatny a sociální zařízení; 

 prostory pro skladování sebezáchranných přístrojů, dobíjení a údržbu 

příručních důlních svítilen; 

 při těžbě hlubinným způsobem musí být zajištěn dohled od HBZS. 

4.4 Náklady na zaměstnance 

Jako v každém jiném provozu je zapotřebí zaměstnanců, kteří zajistí plynulý 

provoz. Každý zaměstnanec dostane v měsíčních intervalech odměnu za vykonanou práci – 

plat. Do nákladů musíme dále započítat také nákup osobních ochranných pracovních 

pomůcek, sebezáchranný přístroj, důlní lampu a potřebné nářadí k výkonu práce pro 

každého zaměstnance. 

     

vedoucí úseku 

mechanik 

 strojní 

 elektro 

důlní měřič 

projektant 

specialista na větrání 

ekonom 

ranní údržba – 2x ranní 12hod. 

 2x strojní 

 2x elektro 

v jedné směně – 3x 8hod. cyklus 

 THP 

 dispečer/-ka 
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skladnice pro výdej sebezáchranných přístrojů a důlních 

lamp 

 řidič dobývacího stroje 

 2x pomocník 

 údržba 

  2x zámečník 

  elektrikář 

zástup pro obsazení směn v době dovolených 

 THP  

 dispečer/-ka  

 
skladnice pro výdej sebezáchranných přístrojů a důlních 

lamp 

 

 

Tabulka 15: Předpokládaná pracovní doba 

Pracovní doba od: do: 

ranní 8hodinová 6:00 14:00 

ranní 12hodinová 6:00 18:00 

směnný provoz 

ranní 6:00 14:00 

odpolední 14:00 22:00 

noční 22:00 6:00 
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Závěr 

V diplomové práci jsem navrhoval dvě varianty, jak by se dala vytěžit uhelná sloj 

hlubinným způsobem v závěrných svazích na lokalitě Doly Nástup Tušimice. Variantou A 

by se razila jen dlouhá důlní díla a ve variantě B je těžba zaměřena na použití metody 

stěnováním. Obě varianty mají své výhody i nevýhody. Pro použití v našich podmínkách 

navrhuji uskutečnit těžbu uhelné sloje jen dobýváním dlouhých důlních děl. Za použití 

razicího stroje Bolter Miner BM 670 v návaznosti na dopravní zařízení Schuttle Car bude 

uhelná sloj bezpečně a hlavně jednoduchým způsobem dobývána. Vytěžitelnost z uhelné 

sloje se bude pohybovat kolem 22 % z každého ponechaného metru vázaných zásob. Takto 

nízká výrubnost bude dána tím, že se budou ponechávat ochranné pilíře mezi chodbami. 

Ponecháním těchto pilířů se dá očekávat, že na povrchu nebude vznikat nežádoucí 

poklesová kotlina. Pokud by vznikly náznaky deformace povrchu, tak budou minimální. 

V případě závažné poruchy na dobývacím zařízení je možné vyjet s ním ven z důlního díla 

a snadněji ho opravit. Pro metodu stěnování jsem se v těchto podmínkách nerozhodl 

z důvodu vzniku velké poklesové kotliny. Metoda je pracnější a v hlubinném díle se při 

těžbě nachází velké množství zařízení. Naopak výhodou této metody je dobré větrání 

směrného porubu a vyšší hodinový výkon při dobývání kombajnem. 

Technologií hlubinného dobývání dlouhých důlních děl vytěžíme z vázaných 

zásob v severovýchodní části dobývacího prostoru přibližně 3500 t z každého 1 m uhlí 

s výhřevností 11,6 GJ*t
-1

. Egalizací k tomuto uhlí přimícháme uhlí s nižší výhřevností  

7 GJ*t
-1

, a to tak, abychom dostali požadované parametry pro odběratele (9 GJ*t
-1

). 

Z tabulky č. 14 vyplývá, že budeme moci ke každému 1 m vytěženému uhlí hlubinným 

způsobem egalizovat dalších 3700 t uhlí s nižší výhřevností. 

Dobývání dlouhých důlních děl se nemusí uskutečnit jen v zamýšlené oblasti 

severovýchodních svahů. Přibližně stejné množství uhelné sloje zůstává v generálních 

svazích podél celé hranice dobývacího prostoru. Při příznivých výsledcích hlubinného 

dobývání navrhuji těžbu rozšířit do dalších částí generálních svahů. Pro zpřesnění 

informací o chování vytěžených chodeb doporučuji do 2-3 chodeb instalovat monitorovací 

zařízení ve formě senzorů a kamer, které budou vysílat signály na povrch. Výstupem 

budou informace o změnách geomechanických vlastností v ponechaných pilířích během 

procesu zavalování v této oblasti. Následně mohou být poznatky využity k minimalizaci 

důlních škod na povrchu. 
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