
 
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut hornického inženýrství a bezpečnosti 

 

 

 

NÁVRH PLÁNU OTVÍRKY, PŘÍPRAVY  

A DOBÝVÁNÍ – VÝCHODNÍ POLE  

DŮL CENTRUM 

 

 

diplomová práce 

  

 

 

 

 

Autor:            Bc. Václav Folta 

Vedoucí diplomové práce:  prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc. 

 

 

Ostrava 2014 



 
 

 



 
 

Prohlášení 

 

 Celou diplomovou práci včetně příloh jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 

  Byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního 

a § 60 – školní dílo. 

 Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít 

(§ 35 odst. 3). 

 Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené 

v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

 Souhlasím s tím, že diplomová práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie 

této licence je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

 Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona. 

 Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v 

takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 V Mostě dne:  30. 4. 2014 Václav Folta 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 
 

Anotace 

 Předložený návrh plánu otvírky, přípravy a dobývání vychází z poznatků 

uvedených v Bakalářské práci – Racionální vytěžení hnědouhelného ložiska v oblasti dolu 

Centrum z roku 2012. Autor, na základě zjištěného množství a kvalitativních parametrů 

zbytkových zásob ve Východním poli Centrum, zde nabízí možnost další těžby.  

Od svého vzniku roku 1888 se v tomto dole prováděla těžba různými dobývacími 

metodami, z nichž převládající bylo komorování na zával. V současnosti zde probíhá těžba 

zbytkových zásob v prostorách dřívější těžby komorováním na zával ve dvou lávkách. 

Dobývá se metodou stěnování na zával s vypouštěním nadstropních vrstev, s ročním 

objemem těžby cca 440 000 tun uhlí. 

Tato práce je proto koncipovaná jako návrh, resp. podrobný podklad, který by 

bylo možné použít pro budoucí plán otvírky, přípravy a dobývání včetně posouzení vlivů 

dobývání na povrch a umožnit tak vytěžení ne zrovna zanedbatelného množství kvalitního 

hnědého uhlí. 

 

Klíčová slova: výtěžnost, stěnový porub, dobývání, razící kombajn, dobývací kombajn, 

dopravník, protivýbuchová vodní uzávěra, větrní rozvaha 

 

 

Summary 

The presented proposal of opening, preparation and mining come out of research 

shown in the bachelor thesis - Rational mining of lignite in the area of Centrum mine from 

2012. On the basis of founded quantity and quality parameters of the residual reserves in 

the East field of Centrum, the author offers the posibility of other mining. 

Since its opening in 1888, mining in this mine, has been carried out by different 

mining methods, but chambering on cave -in was the predominant one. At present the 

minig continues in the areas of previous mining of chambering on cave in two footbridges. 

The contemporary method of mining is wall working on cave in with releasing the over 

ceiling layers and the capacity is approximately 440 000 tons of coal a year. 



 
 

This thesis is designed as a suggestion or a detailed base that could be used for a 

future plan of opening, preparation and mining including the appraisal of effects of surface 

mining and realise the minig of insignificant quantity of fine lignite. 

 

Key words: utilization rate, wall working, minig, strike combine, minig combine, 

transporter, antiexplosion water barrier, wind balance  
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Seznam zkratek 

CO  Oxid uhelnatý 

CH4  Metan 

ČBÚ  Český báňský úřad 

ČSN  Česká státní norma 

DP  Dobývací prostor 

GŘ SHD Generální ředitelství Severočeských hnědouhelných dolů 

HD  hřeblový dopravník 

LZH  lokomotiva závěsná s hydrostatickým pohonem 

MP ČSR Ministerstvo průmyslu České socialistické republiky 

MVPN Mechanizovaná Výztuž Porubová pro metodu Nadstropu 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

NHD  Norma pro hlubinné doly 

OBHP Odbor bezpečnosti a hygieny práce 

OBÚ  Obvodní báňský úřad 

PKÚ  Palivový kombinát Ústí nad Labem 

POPD Plán otvírky, přípravy a dobývání 

PVU  Protivýbuchová vodní uzávěra  

Qi
r  výhřevnost v MJ.kg-1 

Sb.  Sbírky 

SEVEN a.s. Severní energetická akciová společnost 

Sm
r  měrný obsah síry v g.MJ-1 

SVO  Samostatné větrní oddělení 

VVUÚ Vědeckovýzkumný uhelný ústav 

ZD  Závěsná drážka 

 

OO-O-10 označení druhu důlní ocelové výztuže 

OO oblouková s oblými bočními díly 

O ocelová 

10 velikost světlého průřezu (10,7 m2)
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Úvod 

Cílem diplomové práce bylo předložit komplexní řešení možnosti vydobýt 

zbytkové zásoby na dole Centrum. V dobývacím prostoru bývalého dolu Humboldt II, 

konkrétně v dnešním Východním poli Humboldt II dolu Centrum, bylo těženo na přelomu 

19. a 20. století komorováním na plnou mocnost a ve 30. letech minulého století bylo pole 

dotěženo metodou pilířování, resp. komorování na zával. Spodní část sloje zůstala 

nedotčena a díky přibližně čtyřiceti procentní výrubnosti použitých těžebních metod 

můžeme hovořit ještě o značném zůstatku uhelné substance v předmětném poli. Díky 

ověřené metodě stěnování na zával, konkrétně v totožných podmínkách, tzn. pod 

komorově vydobytými prostory, lze s jistotou hovořit jako o vhodné metodě k vyuhlení 

těchto zbytkových zásob.  

Práce je sestavená tak, aby mohla být plně využita pro oficiální zpracování  

a podání POPD pro dobývání zmíněnou metodou ve Východním poli Humboldt II. 

Vychází z poznatků a návrhů řešení uvedených v Bakalářské práci z roku 2012 [9]. Tak, 

jak je publikováno ve zmíněné práci z roku 2012, je stav této části ložiska ověřen 

hlubinnými vrty, západní část je vyrubána šesti stěnovými poruby a k severní straně tohoto 

pole zasahuje dvanáct stěnových bloků ve čtyřech lávkách. K dispozici je rovněž 

kompletní mapová dokumentace obou vyrubaných lávek. Pro ověření všech získaných 

parametrů, především nivelety pro ražbu směrných chodeb a kvality zásob je v současné 

době ražena průzkumná chodba o délce 800 m s odběrem vrtaných vzorků po každých 

dvaceti metrech, která je situována tak, aby mohla být využita jako směrná chodba. 

Předkládaný návrh POPD řeší vyuhlení zásob v dobývacím prostoru Dolní Jiřetín. 

Rozhodnutí o stanovení DP Dolní Jiřetín vydalo MP ČSR v dohodě s Českým báňským 

úřadem dne 9. 12. 1969 pod č. j. 320/1782Sta/MB/69 o výměře 778,708 ha ve tvaru 

nepravidelného 95-ti úhelníka (příloha č. 4). Dne 9. 12. 2008 došlo k rozšíření plochy 

dobývání stanovené povolením hornické činnosti OBÚ v Mostě č. j. 4776/08. Tímto by 

byla naplněna povinnost organizace plynoucí z § 30 „Hospodárné využívání výhradních 

ložisek“ zákona 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horního zákona). 

Návrh obsahuje záměr odtěžit projektované poruby souvisle navazující na poruby 4303, 
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4302 a 4301. Geologické, báňsko – technické podmínky i technologie přípravy a dobývání 

jsou shodné jako v uvedených stěnových porubech. 

1 Historie dolu Centrum 

Historie Dolu Centrum se začala psát v srpnu 1888, kdy jej založila Anglo – 

rakouská banka se sídlem ve Vídni, a byla současně i jeho první majitelkou. Hloubení jámy 

Centrum I bylo zahájeno v srpnu 1888, při dokončení dosáhla její hloubka 170,13 metrů, 

přičemž ověřená hloubka počvy byla v 166,63 metru. Těžit se začalo o rok později, 

koncem června 1889 (obr. 1). 

 

 

 Obrázek 1 Důl Centrum na přelomu 19. a 20. stol., starý závod.  

  [Zdroj: Archiv Centrum] 

  

Důl se postupně rozvíjel a rozšiřoval. V roce 1933 dosáhla plocha dobývacího 

prostoru velikosti 604 ha, z původních 277 ha. Postupně byly připojeny Důl Humboldt I 

(1904) a Humboldt II (1933). 

Dobývací prostor Dolu Centrum zasahuje do katastrálního území bývalých obcí 

Dolní Jiřetín, Čtrnáct Dvorů, Horní Jiřetín, Černice a Záluží. V sousedství byly činné doly, 
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jihovýchodně Důl Nejedlý, východně Důl Julius III v Kopistech, na jihu pak doly Obránců 

míru a Maršál Koněv v Dřínově. 

V průběhu historie dolu se vystřídala řada dobývacích metod. Z počátku se těžilo 

pilířováním, později se přešlo na ruční komorování na plnou mocnost s ručním 

odtěžováním do vozů a s používáním mourové základky. Po druhé světové válce, díky 

elektrifikaci dolů, docházelo k velkému rozmachu hlubinných dolů a k navyšování 

těžebních kapacit. I na dole Centrum se začala používat metoda komorování na zával ve 

dvou až třech lávkách s využíváním trhací práce a s odtěžením nátřasnými žlaby  

a pasovými dopravníky. Na povrchu byly postaveny nové zásobníky, koupelny mužstva, 

provozní a administrativní budova (obr. 2). Modernizace se dotkla i těžního stroje, kdy byl 

parní pohon nahrazen pohonem elektrickým.  

Na počátku devadesátých let minulého století byla metoda komorování vystřídána 

metodou stěnování v lávkách s vypouštěním nadstropu. Tato metoda je daleko efektivnější  

a bezpečnější, veškerá práce je prováděna pod zajištěným stropem. Z běžného provozu 

byla také vyloučena trhací práce, přičemž ražba i těžba je zajišťována razícími, resp. 

dobývacími kombajny.   

  

 

 Obrázek 2 Důl Centrum v dnešní podobě.  [ Zdroj: foto autora] 
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2 Úvaha o hospodárném využití ložiska v podmínkách dolu 

Centrum 

Zákon č. 44/1989 Sb. (Horní zákon) jasně ukládá každé těžební společnosti 

vydobýt veškeré přístupné zásoby dostupnou metodou a bezpečně. Konkrétně paragraf č. 1 

určuje zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, samozřejmě vždy 

v souvislosti s bezpečností provozu a ochranou životního prostředí a paragraf č. 30 hovoří 

o co nejúplnějším vydobytí ložiska s nejmenšími ztrátami s přihlédnutím k současným 

technickým a ekonomickým podmínkám.  

Ve východním poli Humboldt II probíhala těžba na konci 19. a začátkem  

20. století s využíváním metody ručního komorování na plnou mocnost. Proto, aby se tyto 

komory lépe zavalovaly, byla vrchní část sloje předem vyrubána metodou pilířování 

v horních čtyřech metrech sloje s řízeným závalem.  

Takto byly na začátku minulého století vydobyty zásoby Východního pole. V roce 

1926 se opět začalo těžit ve Východním poli, s cílem hospodárného využití ložiska, 

v podsednutí. Nejprve bylo těženo pilířováním na zával, v letech 1930 – 1945 se přešlo na 

efektivnější metodu komorování na zával. Tímto bylo Východní pole vytěženo bez další 

možnosti vytěžit spodní část sloje a zbylé mezipilíře po komorování. 

Dnes, v porovnání s dobou minulou, těžíme uhelnou sloj moderní metodou 

stěnování s vypouštěním nadstropu, což umožňuje tyto zbylé zásoby úspěšně dobývat. Tím 

je v podstatě naší povinností zbylé zásoby vydobýt. 

V současné době můžeme s jistotou hovořit o úspěšnosti tohoto dobývání  

v podmínkách dolu Centrum. Vzhledem k přibližné 40% výrubnosti je možné, s poměrně 

dobrou úspěšností, zbylých 50 - 60% těžit stěnováním. Lze tedy uvažovat o hospodárném 

využití ložiska při použití dostupné techniky v ekonomicky přijatelném prostředí. Do 

současné doby je takto vytěženo již 7 stěnových bloků s výtěžností cca 18 t.m-2 

s parametry 0,35 – 0,50 Sm
r a 11 – 15 MJ.kg-1.  

Díky studii plochy Východního pole, s vymezením plochy pro stěnování, lze zde 

předpokládat možnou těžbu ve výši cca 4,5 - 5 mil. tun uhlí v časovém horizontu přibližně 

8 - 10 let [9].      
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 Obrázek 3 Těžní věž dolu Centrum.  [Zdroj: foto autora] 

3 Konkrétní způsob řešení 

Schéma otvírkových prací Východního pole je znázorněna v příloze č. 5. Celé 

pole je rozděleno na šest stěnových porubů o směrné délce přibližně 730 m. Limitujícími 

faktory je hranice dobývacího prostoru a ochranný pilíř chránící komunikaci  

a čerpací stanici chemických závodů a také již vydobyté prostory. Pro postup stěnových 

porubů navrhuji metodu dobývání z pole, což umožní nejlépe vydobýt danou plochu. 

Ražba chodeb je možná dostupnými prostředky, tj. razícími kombajny PK-3r  

(obr. 4) s odtěžením pomocí zavěšeného pásového dopravníku s následnou pásovou 

dopravou. Pro vystrojení směrných chodeb lze použít ocelovou výztuž poddajnou 

otevřenou OO-O-10-A o průřezu 10,7 m2 (příloha č. 8) s obložením na plný zátah nebo 

šachovnicově dolovinou, dle momentálních podmínek (obr. 8). Stěnové prorážky – 

montážní komory - navrhuji v lichoběžníkovém profilu o výšce 3 m, šířce stropnice 5,5 m 

a šířce u počvy 6 m. Šířku každého pole do 0,7 m s plným obložením dolovinou. Větrání 

ražených chodeb, dle výpočtu, navrhuji sacím separátním větráním o průměru 630 mm 

vybavené elektrickými ventilátory APXE 630.  

Šířka stěnových porubů je 60 m, rozestup mezi jednotlivými bloky 13 m. Pro 

dobývání je vhodná používaná metoda stěnování s vypouštěním nadstropu ze starých 

komorových dobývek. Stěnový porub vybavený dobývacím kombajnem MB-9-VM,  
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důlní mechanizovanou výztuží s možností vypouštění nadstropu typu MVPN 3200  

a stěnovým hřeblovým dopravníkem HD 700 II/97. Dle místních poměrů doporučuji volit 

využití slepého křídla o délce 5 m, což by zvýšilo objem vytěženého uhlí z jednoho bloku 

o cca 60 000 t [6]. 

Dopravu materiálu, pomocí závěsných vozíků, na ražené chodby a do i ze 

stěnového porubu zajistí závěsné lokomotivy LZH 50 pohybující se po závěsné drážce ZD 

24, což je osvědčený způsob dopravy na dole Centrum. Přesun jednotlivých štítů a částí 

strojního vybavení stěnového porubu doporučuji rovněž závěsnými lokomotivami LZH 50 

po drážce ZD 24. Pro dopravu materiálu nebo těžkých břemen, závěsnou lokomotivou ve 

Východním poli, musí být zpracovaný technologický postup [2]. 

 

 

 Obrázek 4 Razící kombajn PK3r.  [Zdroj: Mgr P. Havlík] 

  

 

Jelikož jsou směrné chodby ražené pod již vydobytou plochou, může dojít při 

zeslabeném mezistropu ke kontaktu se starými důlními díly anebo přímo k proražení do 

starého důlního díla. Každý takový kontakt přináší zvýšené riziko vzniku nežádoucích 

zápar. Proto navrhuji, pro snížení rizika, otevřená stará důlní díla neprodleně uzavřít 

špalíkovou nebo plynosilikátovou hrází. Tam, kde dojde pouze ke kontaktu s opuštěnými 

důlními díly, doporučuji přerušení ražby a vybudování izolačního objektu s plaveným 
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popílkem. Ražená chodba musí být vybavena čidlem CO a CH4 umístěným ve výdušném 

větrním proudu, potrubím s požární vodou a dusíkovým potrubím pro inertizaci. 

Stav ve stěnovém porubu, směrných chodbách a ražených dílech musí být, dle 

vyhlášky 22/1989 Sb., dvakrát za směnu kontrolován směnovým technikem a požárníkem, 

nezávisle na sobě. 

Doporučuji, aby bylo do porubu přivedeno potrubí pro inertizaci dusíkem, 

použitelné i pro plavení popílku, požární vodovod a potrubí se stlačeným vzduchem.  

Z důvodu minimalizace tlakových ztrát stlačeného vzduchu v potrubí navrhuji cca ve  

400 m směrné vtažné chodby před porubem rozšíření profilu v délce 4 polí a umístit zde 

mobilní kompresor. Po přiblížení stěnového porubu mobilní kompresor přemístit na 

základnu s průchozím větrním proudem.  

 

 

 

 Obrázek 5 Stěnový komplex MVPN 3200 s dobývacím kombajnem  

 MB-9-VM. [Zdroj: Mgr. P Havlík] 
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4 Posouzení vlivu rubání na povrch 

Pro posouzení vlivu rubání na povrch v oblasti Východního pole byl zpracován 

znalecký posudek Ing. Svatoplukem Havrlíkem. Předmětem posouzení bylo: 

 dosah poklesové kotliny 

 denivelace terénu 

 rozsah rozšíření vodní plochy 

Ze zmíněného Báňského posudku cituji Závěry znalce: 

1) „Poklesová kotlina byla počítána z předpokladů výtěžnosti u zásekového 

komorování v plné mocnosti hnědouhelné sloje z následného podrubání 

pilířováním. Výsledkem je předpokládaná výtěžnost 16 t.m-2“. 

2) „Poklesová kotlina rozšíří vně dobývanou plochu každým směrem o 100 m  

a částečně zasáhne vnitřní výsypku lomu Obránců míru, z části pak vodní plochu 

nádrže“. 

3) „Poklesová kotlina dosáhne rozměru 900 x 600 m s maximálním poklesem cca  

10 m v plné účinné ploše. Současně dojde k plynulému spojení s již stávající 

poklesovou kotlinou vzniklou současnou těžbou v ploše Humboldt bez zjevné 

devastace terénu“. 

4) „Dojde ke zjevnému rozšíření vodní plochy jihozápadním směrem. Čerpací zařízení 

chemických závodů a objekty s ním spojené nebudou poklesem zasaženy“. 

5) Současně používaná cesta sloužící pro přístup k výdušné jámě č. XII a k údržbě 

rekultivovaných ploch bude zatopena s předpokládaným poklesem 3 m pod vodní 

hladinu. 

K výpočtům dosahu vlivů rubání byla použita, v místních podmínkách, poměrně 

velmi přesná Balseho metoda soustředných kružnic, dostatečně ověřená v praxi  

(obr. 6 a 7). Dosah vlivů rubání je znázorněn v příloze č. 1. Zde je znázorněna hranice 

dosahu vlivů rubání a zátopová hrana, ke které se rozšíří vodní hladina jezera Jiřetín II.  

Veškeré tyto údaje jsou převzaty z výše uvedeného Znaleckého posudku Ing. Svatopluka 
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Havrlíka [10]. Vlastní posudek je uložen na dole Centrum a bude součástí podkladového 

materiálu ve vztahu ke státním orgánům vyjadřujících se k dalšímu dobývání v předmětné 

ploše. 

 

Obrázek 6 Výsypka Obránců míru, projevy rubání.  

 [Zdroj: foto autora] 

 

Obrázek 7 Poklesy terénu vlivem rubání.  [Zdroj: foto autora] 
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5 Návrh plánu otvírky, přípravy a dobývání 

5.1 Charakteristika výhradního ložiska 

 Návrh plánu otvírky, přípravy a dobývání obsahuje záměr vytěžit zbytkové 

zásoby z plochy o velikosti 32 ha pod výsypkou Obránců míru a částečně pod vodní 

plochou. Předmětná oblast zasahuje do katastrálního území Dolní Jiřetín a je vymezena na 

východní straně stěnovým porubem 4301, na západní ochranným pilířem pro silnici  

I. třídy, na jihu hranicí DP a na severu ochranným pilířem pro technologický potok 

chemických závodů. Oblast těžebního záměru se nachází v ploše bývalého Jižního revíru 

hlubinného dolu Humboldt II. Hornické práce dobývání proběhly v rozmezí let 1891 – 

1943 v mocné hnědouhelné sloji, kde hlavní sloj dosahovala až 23 m. 

 Uhelná sloj je prakticky v celém dobývacím prostoru ploše uložená a nachází se 

cca 154 m pod povrchem. V celé ploše Východního pole byla sloj vydobyta zásekovými 

komorami na plnou mocnost, kde výška dobývané lávky dosahovala 16 m. Jelikož pod 

touto dobývkou zůstala ještě 6 m mocná vrstva spodní části hlavní sloje, bylo přikročeno 

k jejímu vydobytí v rozmezí let 1918 – 1943 dobývací metodou pilířování na zával. 

Mocnost dobývané lávky dosahovala 4,3 m, což je pro tuto dobývací metodu standardní 

výška.  

 Předmětný návrh řeší využití zbytkových zásob pod dobýváním metodou 

komorování ve dvou lávkách a pod kombinovaným dobýváním komorování a pilířování ve 

dvou lávkách a komorováním na plnou mocnost s mourovou základkou. Za současných 

podmínek je nejvhodnější metodou pro vydobytí zbytkových zásob stěnování na zával 

s vypouštěním nadstropu. Situováním stěnových porubů do téměř neporušené spodní sloje 

bude možné vytěžit zanechané zásoby z méně efektivních dobývacích metod. 

5.1.1 Stavy zásob výhradního ložiska  

 Stavy zásob výhradního ložiska podle výkazu Geo (MŽP) V 3-01 k 31. 12. 2013 

činí: 

 Bilanční prozkoumané volné     128 509 kt 

 Bilanční prozkoumané vázané     113 412 kt 
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 Bilanční celkem       241 921 kt 

  

 Zásoby v DP        241 921 kt 

 Vytěžitelné zásoby              960 kt 

5.1.2 Plánované změny zásob výhradního ložiska 

Plocha porubů Východní pole     252 000 m2 

Plánovaná výtěžnost                16 t.m-2 

Vytěžitelné zásoby Východní pole                    4 533 kt 

 

Souřadnice bodů POPD 

Bod         Y         X 

A   794 727   982 935 

B   794 367   983 114 

C   794 598   983 764 

D   794 970   983 632 

 

Zahrnutím plánovaných vytěžitelných zásob do celkového výkazu vytěžitelných 

zásob za ložisko Centrum, dojde ke změně množství vytěžitelných zásob: 

Celkem vytěžitelné zásoby 5 493 kt 

Konečný stav zásob v DP se po vyrubání plochy Východní pole Centrum zmenší 

o 4 533 kt při předpokládané výtěžnosti 16,0 t.m-2. 

Rozčlenění zásob podle připravenosti k dobývání se i po schválení tohoto POPD 

nezmění. 
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5.1.3 Předpokládané množství a kvalita zásob vázaných 

v ochranných pilířích 

 Část zásob, cca 3 200 kt, je vázána v ochranném pilíři pro nádrž Unipetrol. Před 

začátkem dobývání bude podán návrh na změnu tohoto ochranného pilíře. Zásoby v celém 

Východním poli, tzn. i v tomto ochranném pilíři, vykazují dle prozkoumanosti ložiska 

stejné kvalitativní vlastnosti: přibližně 0,4 g.MJ-1 měrné sirnatosti Sm
r  

a o výhřevnosti Qi
r okolo 13,5 MJ.kg-1. 

5.1.4 Zásoby, jejichž dobývání bude plánovanou otvírkou ztíženo 

nebo ohroženo 

 Plánovanou otvírkou, přípravou a dobýváním ve Východním poli nebude na dole 

Centrum ohroženo ani ztíženo dobývání ostatních zásob. 

5.2 Otvírka, příprava a dobývání 

5.2.1 Plánovaný průzkum 

Při ražbě důlních děl se plánují technické vrty k ověření mezistropu při denním 

postupu ražby 10 – 12 m po každé noční směně. V případě zjištění ztenčeného mezistropu 

na hodnotu menší než 2,5 m, bude vrtání prováděno po každé směně. Mezistrop by neměl 

být menší než 2 m. S postupem ražby se provádí odběry vzorků uhlí k ověřování 

kvalitativních parametrů cca po 25 m z provedeného záseku v profilu chodby a ze 

stropního dvoumetrového vrtu.  

5.2.2 Způsob otvírky, přípravy a dobývání 

Navrhuji razit všechny směrné chodby ze základny 4318 s průchozím větrním 

proudem. Směrné chodby pro jednotlivé poruby budou vedeny prvních sto metrů úpadně 

tak, aby bylo dosaženo kóty zajišťující minimální dvoumetrový mezistrop mezi raženou 

chodbou a vytěženou lávkou v podsednutí. Směrné chodby budou raženy až k bezpečné 
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hranici dobývacího prostoru v délce 800 m. Celkem je v rozsahu POPD projektováno 

vyrazit 9 960 m důlních děl, z toho 360 m stěnové prorážky.  

Pro ražbu všech chodeb se i nadále bude využívat razící kombajn PK-3r za použití 

ocelové obloukové výztuže o profilu O-OO-10. Otevřenou čelbu bez výztuže určuji 

maximálně 1,5 m, obložení ocelové výztuže dřevem 1,2 m šachovnicově nebo na plný 

zátah, dle momentálních podmínek (viz obr. 8). Ve stěnových prorážkách se musí dodržet 

maximální vzdálenost výztuže 0,7 m s obložením na plný zátah. Profil navrhuji 

lichoběžníkový o rozměrech 6 x 3 m, délku stropnice 5,5 m. 

 

 Obrázek 8 Obložení ocelové výztuže dřevem 1,2 m, 1 - plný zátah,  

 2 - šachovnicové obložení.  [Zdroj: Podkrušnohorské muzeum] 

  

Situování ražených chodeb a umístění stěnových porubů je patrné z přílohy č. 5 

(mapa důlní situace 1 : 2 000), výškové umístění ve sloji z přílohy č. 2 (podélný profil  

1 : 1 000/500). 

Předpokládaná směrná délka porubů 670 m 

Předpokládaný dojezd porubu (staničení od 4318) 130 m 

Délka stěnového porubu (pilíř)  52 m 

Ponechaný pilíř mezi poruby 13 m 
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Délka stěnových porubů cca 60 m vychází ze zkušenosti jako optimální pro 

dosažení postupu porubu vzhledem k záparovosti a k vlivu tlaků působících na směrné 

chodby. 

5.2.3 Dobývací metoda 

Pro navrhované dobývání je v současné době optimální využít stávající dobývací 

stěnový komplex. Uhelný pilíř je rozpojován dvojicí bubnů dobývacího kombajnu  

a odtěžován spolu s nadstropními vrstvami stěnovým hřeblovým dopravníkem a sběrným 

hřeblovým dopravníkem na dopravníky pásové. Volba dobývací metody stěnování 

s řízeným závalem a vypouštěním nadstropních vrstev je dána parametry uhelné sloje a na 

dole je dostatečně ověřena. Pro dobývání stěnováním je vypracovaný a schválený 

technologický postup. 

5.2.4 Opatření při vedení prací u hranic dobývacího prostoru 

Jižní strana navrhované plochy je v celé délce umístěná 100 m od hranice 

dobývacího prostoru. Tato vzdálenost je daná vznikem poklesové kotliny, jejíž první 

projevy jsou, v půdorysném průmětu, 100 m od začátku rubané plochy. Navrhovaná 

dobývaná plocha stěnovými poruby neovlivní povrchové území za hranicí dobývacího 

prostoru. Není proto potřeba žádných opatření při vedení prací u hranic dobývacího 

prostoru. Tato hranice je pouze limitující pro ražbu směrných chodeb a zakládání 

stěnových porubů. 

5.2.5 Způsob rozpojování hornin 

K ražbě všech chodeb, včetně stěnových prorážek bude používán razící kombajn 

PK-3r s odtěžením pomocí oběžného hřeblového dopravníku a vlečeného přídavného 

pasového dopravníku. Pro dobývání dobývací metodou stěnování bude k rozpojování 

uhelného pilíře používán dobývací komplex sestavený z dobývacího kombajnu typ  

MB-9-VM, důlní mechanizované výztuže s vypouštěním nadstropu typ MPVN 3200  

a hřeblového dopravníku typ HD 700 II/97 dvouřetězový, s bočním výsypem, k odtěžení 

zásoby. Součástí stěnového komplexu je rovněž sběrný hřeblový dopravník, který je spojen 
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se stěnovým hřeblovým dopravníkem čepem a je zavěšen na drážkové kolejnici. Ražba  

i dobývání budou prováděny podle schválených technologických postupů pro ražbu 

důlních děl, resp. dobývání.  

5.2.6 Umístění důlních staveb 

V předmětném prostoru se neuvažuje s důlními stavbami, které by bylo nutné 

vybudovat k zajištění provozu stěnových porubů. Těžbou zásob bude postupně docházet 

k poklesům a částečnému zatopení polní přístupové cesty k výdušné jámě č. XII, která je 

v dostatečné vzdálenosti a těžbou nebude ovlivněna. Doprava bude poté zajišťována 

objízdnou trasou. 

 

5.2.7 Mechanizace, elektrifikace, důlní doprava a rozvod vody 

Mechanizace 

Pro ražbu důlních děl je používán razící kombajn PK-3r (viz obr. 4) s nakládkou 

uhlí pomocí jednostranného oběžného hřeblového dopravníku s odtěžením na přídavný 

pásový dopravník 400 mm, zavěšený na kolejnici ZD – 80. Dopravník je spojen 

s kombajnem tažným zařízením. Dále je odtěžení zajišťováno pásovými linkami o šířce 

800 mm a 1000 mm. 

Pro těžbu je důl vybaven jedním dobývacím komplexem, stávajícím z kombajnu 

MB-9-VM s dvojicí sbíjecích orgánů o průměru 1800 mm, důlní mechanizované výztuže 

s možností vypouštění nadstropních zásob typu MVPN – 3200 (viz příloha č. 7). 

K odtěžení uhlí je používán stěnový hřeblový dopravník dvouřetězový 700 II / 97,  

(viz obr 9). Uhlí je dále dopravováno hřeblovým dopravníkem TH 502, který je součástí 

komplexu a je nesen na zavěšené kolejnici ZD – 80. Do centrálních zásobníků je uhlí 

dopravováno pásovou linkou dopravníků TP 400 o šířce pásu 800 mm a TP 630 o šířce 

pásu 1000 mm [1].  
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Obrázek 9 Stěnový hřeblový dopravník dvouřetězový 700 II / 97.  

 [Zdroj: Mgr. P: Havlík] 

  

Elektrifikace 

Napájení elektrického zařízení pro ražbu chodeb a odtěžení jednotlivých 

stěnových porubů v předmětném poli je shodné s dosud používaným systémem v dole, tzn. 

sítí 3/0,5 kV; 0,4 kV, i když jsou směrné chodby oproti ostatním delší. Kabelové rozvody 

co do délky a typu jsou v podstatě shodné. Napojení větrákové a motorové linky pro ražené 

chodby bude provedeno z trafostanice na 1138 z propojovacích skříní, včetně rozvaděčů 

400V a 500V.  

Odtud budou napájeny razící kombajny, pasové dopravníky a přes větrákový 

rozvod 400V budou napájeny ventilátory na ražených chodbách včetně osvětlovacích těles, 

vrátků pro nákliz, případně odvodňovací ponorná čerpadla. 

Napájení elektro zařízení stěny – energovlaku – bude provedeno ze stávajících 

rozvodů VN, které napájí stávající stěnové poruby z hlavní rozvodny č. 1 v podzemí 

z kobky č. 7 a je veden po základně 1116 a 4318 odkud bude prováděno napojení stěn. 

Indikace izolačního stavu je zajištěna na transformátorech pomocí hlídačů 

izolačního stavu IZOMET. Nastavení hodnot je provedeno dle NHD 32-2-27. Stěnový 
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komplex bude svým energovlakem napojen kabelem AYKY 3 x 35 mm2 na stávající 

rozvod VN 3 kV na Ražená chodba musí být vybavena čidlem CO a CH4 umístěným ve 

výdušném větrním proudu, s přenosem dat do dispečinku dolu. 

K napájení motorových a větrákových linek bude využito stávajících rozvodů na 

chodbě 1138. Motorová linka pro odtěžení ražených chodeb bude napájet dva 

dvoumotorové pásové dopravníky TP 300 / 800 osazené motory 2 x 30 kW, což je 

instalovaný příkon 60 kW. Napojení u prvního dopravníku bude provedeno cca 250 m 

kabelem CGTu 3x70 +35 mm2. 

Pro ražbu chodeb se počítá s využitím razících kombajnů PK3r, osazených 

elektromotorem řezného orgánu – 55 kW, hydraulickým čerpadlem – 22 kW, motorem 

hřeblového dopravníku – 22 kW, a motorem vynášecího dopravníku – 12 kW. Celkový 

příkon razícího kombajnu PK3r je 111 kW při napětí 500 V.  

Odtěžení ze stěny budou zajišťovat dva pásové dopravníky TP 300 / 800 

s instalovanými motory 2 x 55 kW, tzn. Instalovaný příkon 110 kW. Dopravník bude 

napájen z linky stávajícího motorového rozvodu z trafostanice na 1138 kabelem  

3 x 70 + 35 mm2. 

Pásové automatiky musí mít vyvedenou signalizaci chodu do panelu kontrolního 

pultu dispečinku dolu. Jištění motorů pásových dopravníků je zabezpečeno pojistkami  

a jističi a nadproudovými ochranami nastavenými na jmenovitý proud motorů. 

Větrání ražené chodby budou zajišťovat tři ventilátory o průměru 630 mm  

o příkonu á 22 kW zapojené do větrákového rozvodu. Rozvody VN a základní vybavení 

trafostanice 1138 včetně rozvaděčů 400V a 500V a průřezů kabelů je vyhovující a zůstane 

proto v nezměněném stavu. 

V oblasti energetického zabezpečení stěnové technologie nedochází oproti 

stávajícímu provozu k  zásadním změnám v  napájení elektrickou energií a v instalovaném 

výkonu pro stěnový komplex, včetně odtěžení zásoby (pasové linky), popř. zvýšené 

nutnosti čerpání důlních vod. 

Směrné délky napájecího kabelového vedení od zdroje elektrické energie jsou 

v délkách nepřesahující stávající rozvody. Z tohoto pohledu není třeba řešit změnu 

napájení a zabezpečení provozu po stránce elektro nebo přijímat technická opatření.  
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Dimenzované rozvody vycházející z výpočtů splňují normou stanovené hodnoty  

a to znamená, že vyhovují požadavkům na pokrytí spotřeb energie instalovaného zařízení 

pro dobývání v předpokládané oblasti těžby stěnového porubu. 

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 

samočinným odpojením od zdroje v soustavě IT, zemněním v soustavě s izolovaným 

nulovým bodem. Na uzemňovací soustavu budou napojeny všechny neživé části veškerého 

instalovaného elektrického zařízení. 

 

Důlní doprava a zajištění provozu materiálem 

Materiál je do dolu dopravován dvojicí vtažných jam. Jámou Centrum I je 

dopravován dlouhý materiál (potrubí. 4 m dřevo apod.), jámou Centrum II pak vše ostatní 

(osobní doprava, těžba, materiál, zařízení). Pro dopravu materiálu v dole slouží výhradně 

závěsná drážka ZD 24. V dole, na překladišti, je materiál ukládán do závěsných vozíků  

a jejich řetězových ok. Na závěsných vozících, jednotlivě nebo ve spojených vlakových 

soupravách, je materiál dopravován až na místo určení. Vlakové soupravy jsou taženy 

závěsnými dieselovými lokomotivami LZH 50.2 a LZH 50.3.  

Sypký nebo drobný materiál je nakládán do kontejnerů nebo paletován a pomocí 

řetězů zavěšen pod drážkové vozíky. Lokomotivní doprava je zajištěna na ražených 

chodbách až za razící kombajn a na směrných chodbách ke sběrnému dopravníku, resp. 

k elektrickým transformátorům energovlaku. 

 

Rozvod vody 

Pro zajištění bezpečnosti v dole při likvidaci požáru nebo pro potlačení prašnosti 

při strojním rozpojování uhlí a při likvidaci uhelného prachu musí být důlní vodovod 

dimenzován tak, aby na všech místech vodovodu byla možnost odebírat potřebné množství 

vody v objemu nejméně Q = 400 l.min-1 při hydraulickém přetlaku za průtoku 0,25 MPa. 

Hydrostatický přetlak na konci potrubí nesmí být nižší než 0,4 MPa. Hodnoty určuje  

§ 4 odst. a vyhlášky Českého báňského úřadu č. 2/1994 Sb. Proto, aby byly splněny tyto 

parametry, bude k rozvodu požární vody pro každý stěnový porub použito potrubí  

o průměru 100 mm napojeno na stávající požární vodovod rovněž o průměru 100 mm. 
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Napojení bude provedeno vždy na křížení chodby 4318 a vtažné, resp. výdušné chodby 

porubu. Stejným způsobem bude napojen vodovod i pro ražené směrné chodby.  

V rozvodu požárního vodovodu budou zabudovány každých 50m potrubí stříkací 

ventily a v místech napojení a odbočení větve uzavírací šoupátka. Pro zvýšení požární 

bezpečnosti budou instalovány na směrné chodbě s pasovou linkou požární skrápěče 

s tepelnou pojistkou (springlery) v 300 m a v 550 m staničení od základny 4318.  

5.3 Bezpečnost provozu 

Z hlediska bezpečnosti musí být ražené směrné chodby vždy u čelby a stěnové 

poruby na vtažné i výdušné straně vybaveny důlním telefonem a ligifonem pro spojení 

s dispečerem. Dále navrhuji umístit merkaptanovou signalizaci na chodbě 4318 vždy cca 

50 m před raženou chodbou, resp. směrnou chodbou tak, aby byla spolehlivě a včas 

zasažena čelba chodby, resp. stěnový porub. Její funkčnost bude ověřována 2x ročně, vždy 

při cvičném havarijním poplachu v dole. Vybavení všech chodeb a stěnového porubu musí 

odpovídat bezpečnostnímu předpisu, vyhlášce ČBÚ č. 22/1989 Sb.   

5.3.1 Opatření proti výbuchu uhelného prachu a samovznícení 

Ke zneškodňování a odstraňování uhelného prachu je vydán řídící právní akt, 

opatření ZD č. 5/2008 ze dne 23. 4. 2008. Pro rozhodování v problematice vzniku, 

pronikání a přenosu výbuchu uhelného prachu je na dole určena protiprašná komise  

(dle § 153 odst. 3 vyhlášky 22/1989 Sb.). Stanovuje lhůty odstraňování uhelného prachu 

v hlubině dolu a všude tam, kde se dopravuje rubanina. Likvidace uhelného prachu se na 

dole Centrum provádí smáčením vodou z důlního požárního vodovodu s přídavkem 

smáčedla Altaran S8 v celém profilu důlních děl s výjimkou elektro zařízení. Z elektro 

zařízení, kde nelze zajistit, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, se provádí likvidace 

uhelného prachu smetáním. Na přesypech dopravníků, při dopravě rubaniny, musí být 

instalovány provozuschopné rozprašovače. Protiprašná komise má za povinnost stanovit 

lhůty smáčení uhelného prachu v jednotlivých důlních dílech tak, aby nemohlo dojít k jeho 

rozvíření. O pravidelných jednáních této komise se vyhotovují zápisy, kde se určuje rozsah 

zkrápění důlních děl (plán skrápění) ve vztahu ke Knize kropení a dále rozmístění  

a výstavba protivýbuchových vodních uzávěr. 
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Na ochranu proti přenosu výbuchu uhelného prachu v dole jsou budovány vodní 

protivýbuchové uzávěry (PVU) příloha č. 3. Jejich stavba a údržba se řídí vyhláškou ČBÚ 

č.10/1994 Sb. Typy používaných vodních korýtek v uzávěrách jsou schváleny 

autorizovanou zkušebnou VVUÚ a. s. Radvanice. Proto, aby byly PVU stále funkční je 

třeba provádět jejich kontrolu a údržbu. Pravidelnou kontrolou 1x za měsíc jsou pověřeni 

směnoví technici, o údržbu se starají určení pracovníci. Evidence, kontrola a údržba PVU 

je vedena v Knize protivýbuchových uzávěr se záznamy o pravidelných kontrolách včetně 

podpisů odpovědných osob. 

Důl Centrum je na základě vyjádření Obvodního báňského úřadu v Mostě pod  

č. j. 2371/1990 ze dne 8. 6. 1990 zařazen jako důl s uhelnými slojemi náchylnými  

k samovznícení. Samovznícení (zápar) uhlí je proces vyvolaný okysličováním povrchu uhlí 

vzdušným kyslíkem, kdy vznikající teplo není dostatečně odváděno. Současně s teplem 

dochází k chemickým procesům jako vývinu aromatických látek, par a plynů, zejména CO. 

V podmínkách severočeské uhelné pánve nelze vždy beze zbytku naplnit všechny 

požadavky tvorby preventivních opatření uvedených v § 187 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. 

Vedení důlních děl je možné pouze v samotné uhelné sloji, zároveň nelze dosáhnout toho, 

aby se neovlivňovala důlní díla tlakově a tedy možnými průtahy mezi sebou v lávkách. 

Prozatím není známa technologie hlubinného dobývání, která by dokázala vydobýt sloj 

v plné mocnosti. Nelze se tedy vyhnout ztrátám uhelné hmoty v závalu. V současné době 

používaná dobývací metoda stěnování na zával v lávkách s vypouštěním nadstropu nejlépe 

naplňuje zásady protizáparové prevence. Nejméně pracné, nejbezpečněji vytěžené  

a nejlevnější tuny z „vypouštění“ snižují ztráty uhelné hmoty v závalu a zároveň, díky 

specifickým vlastnostem jílu, utěsňují zával. 

Zjišťování vznikajících zápar se provádí díky vývinu aromatických látek 

(petrolejový nádech) přirozeným čichem, ale hlavně detekcí plynů. V celém dole jsou 

rozmístěny stacionární analyzátory plynů (CO, CH4). Při ražbě směrných chodeb budou 

umístěny ve výduchu z ražené chodby, stěnový porub bude hlídat analyzátor na začátku 

vtažné chodby a na konci výdušné chodby ze stěny s vyvedenou signalizací a vývojovým 

grafem do dispečinku. Všichni fárající technici jsou vybaveni přenosnými detektory na 

zjišťování přítomnosti nebezpečných plynů, navíc revírník a požárník mají povinnost projít 

všechna pracoviště 1x v každé polovině směny nezávisle na sobě a provádět indikaci. 
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Základním předpokladem úspěšného protizáparového boje je účinné větrání 

v dole s dostatečným odvodem škodlivin a odváděním tepla. Dalšími prostředky jsou 

inertizace důlního ovzduší dusíkem a utěsňování prostor a uhelného pilíře plaveným 

popílkem. Ražené směrné chodby budou vybaveny potrubím pro možnou inertizaci, ke 

stěnovému porubu bude z obou stran, výduch i vtah, vedeno inertizační potrubí. V obou 

případech lze použít potrubí o průměru 80 – 100 mm.  

K prevenci proti samovznícení uhlí na dole Centrum je vydáno opatření 

závodního dolu č.4/2008 ze dne 14. 1. 2008. Zdolávání důlních požárů na pracovištích 

v dole řeší havarijní plán. Na dole je zřízena profese požárník na základě opatření OBÚ  

č. j. 776/91. Tato profese je ustanovena výhradně jako doplňující preventivní protizáparové 

opatření. Je vykonávána nepřetržitě pochůzkou po stanovených trasách a je pro ni 

zpracována příslušná provozní dokumentace. Organizace Závodní báňské záchranné 

služby je vedena v rámci prevence proti samovznícení. 

 

 

 Obrázek 10 Rošty nad zásobníkem popílku.  [Zdroj: foto autora] 
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 Obrázek 11 Zásobník popílku - vstup plavícího potrubí do jámy.  

  [Zdroj: foto autora] 

 

5.3.2 Větrání dolu nebo jeho části 

Všeobecně 

Ražené chodby budou součástí větrního systému dolu, který je tvořen jednou 

větrní oblastí výdušné jámy XII, na které je zabudován hlavní ventilátor typu APJ – 1400  

a jedním samostatným větrním oddělením (SVO). Hlavní vtažná důlní díla jsou jámy C I  

a C II. 

Důl Centrum v Dolním Jiřetíně je z hlediska výskytu metanu zařazen OBÚ 

v Mostě ze dne 21. 2. 1990 č. j. 549/90 do kategorie dolů neplynujících. Lhůta pro 

provedení kontrolního měření byla stanovena na 1x za rok. Důl Centrum zůstal i po nabytí 

platnosti vyhlášky ČBÚ č. 330/2002 dolem neplynujícím a to na základě rozhodnutí OBÚ 

v Mostě ze dne 27. 9. 2002 č. j. 3666/02, kterým byl dán souhlas s odchýlením od § 79  

odst. 3 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. v tom, že důl Centrum, i když je dolem uhelným, 

zůstane dolem neplynujícím. Platnost tohoto rozhodnutí byla prodloužena do konce 

životnosti dolu nejdéle do 31. 12. 2007 rozhodnutím OBÚ Most ze dne 30. 12. 2003 č. j. 



Václav Folta: Návrh POPD – Východní pole důl Centrum 

2014  23 
 

4527/03. Rozhodnutím OBÚ Most ze dne 12. 12. 2007 č. j. 5057/07 byla schválena změna 

v tom, že termín nejdéle 31. 12. 2007 byl zrušen a zůstalo „do konce životnosti dolu“.    

 

Větrní oblast a její členění do SVO s popisem SVO 

Úvodní důlní díla: jámy C I a C II 

Začátky SVO: 1. náraží jámy C I 

 2. náraží jámy C II 

Vtažné větry v SVO: 1. od jámy C I – BCL, ch 1139, 1116A, 1116, 4318 

 2. od jámy C II – oběh prázdných vozů, osob. nádraží,  

1138, 1137, 1116, 4318 

Ovětrávaná pracoviště: připravovaný nový stěnový blok (obě směrné chodby)  

a stěnový porub – spojené vtažné větry z 1116, 4318 

Výdušné větry v SVO:  výdušná chodba stěnového porubu, 4318, 4310, 4312, 

4314, 2326 

Konec SVO:  náraží jámy XII 

Výdušné důlní dílo:  jáma XII 

 

Tento popis rozvodu větrů má pouze rámcový charakter, v souvislosti s postupem 

prací v předmětném poli bude neustále upřesňován. 

Přestože je z důvodu velkého množství propojení souběžných vtažných větrních 

proudů mezi jámami C I a C II vytvořeno pouze jedno SVO jsou splněny požadavky 

bezpečné práce a provozu. 

Pro zjištění vyrovnanosti větrní sítě v navrhovaném Východním poli jsem 

zpracoval, pod odborným vedením vedoucího větrání Ing. Františka Bauera výpočet, který 

zde uvádím. Situace je namodelovaná na nejméně příznivý stav pro ovětrání pracovišť, tzn. 

již vyražené přípravné chodby pro stěnový porub, včetně hotové stěnové prorážky + dojezd 

stávajícího porubu těsně před ukončením provozu.     
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S O F T W A R E   V U H U   M O S T 

 

ODDELENI HDDV 

 

ZPRACOVANO NA POCITACI IBM PC/XT 

PROGRAMEM VS7 

PROGRAMOVACI JAZYK FORTRAN 77 

 

DUL  :  Centrum                                        

 

Regulace 

a) v oblasti těžebního úseku: 

ch 1115 (38,28) – VD 2x zavř. 

ch 4318 (46,45) – VD 2x zavř. (pro nově obraž. stěn. blok) 

ch 4318 (44,43) – VD 2x zavř. (pro provozovaný stěn. porub) 

ch 1115 (30,33)- VD 1x zavř. 

Výd. chodba (30,33)- VD 2x otevř. 

b) v oblasti vtaž. Jam CI a CII zůstávají regulace beze změn      

  

VYROVNANA VETRNI SIT DOLU 

 

---------------------------------------------------------------- 

VETEV  Z    K   Q(M3/S)   R(PaS2/M6)  D pc(Pa) D p(Pa) p.abs(Pa) 

---------------------------------------------------------------- 

1      1    2    12.97      .051556      .00      8.67      8.67 

2      2    3    10.35      .066246      .00      7.10     15.77 

3      3    4     9.82      .033486      .00      3.23     19.00 

4      4    5    13.30      .124401      .00     21.99     40.99 

5      5    6     2.32      .113602      .00       .61     41.61 

6      5    7    10.97      .022706      .00      2.73     43.73 

7      6    7     8.53      .029138      .00      2.12     43.73 

8      7    8    15.81      .010431      .00      2.61     46.33 

9      7    8     3.69      .191597      .00      2.61     46.33 

10     8    9    19.50      .026014      .00      9.89     56.23 

11     9   10    23.85      .035516      .00     20.21     76.44 

12    10   11    26.28      .017673      .00     12.20     88.64 

13    11   12    30.91      .020551      .00     19.63    108.27 

14    12   13    33.55      .012605      .00     14.19    122.46 

15     1   14    22.16      .030983      .00     15.21     15.21 

16    14   15    11.53      .009001      .00      1.20     16.41 

17    15   16     8.42      .019837      .00      1.41     17.82 

18    16    4     3.47      .098258      .00      1.19     19.00 

19    16   17     4.95      .025432      .00       .62     18.44 

20     2   17     2.62     1.424813      .00      9.77     18.44 

21    14   17     5.15      .121610      .00      3.23     18.44 

22    17   18    12.72      .029714      .00      4.81     23.25 

23    18   19    13.88      .030524      .00      5.88     29.13 

24    19   11     4.63     2.775652      .00     59.51     88.64 

25    19   20    12.85      .029916      .00      4.94     34.07 

26    20   21     4.22      .017502      .00       .31     34.38 

27    21   12     2.64    10.621390      .00     73.90    108.27 

28    21   13     1.58    35.185150      .00     88.08    122.46 

29    20   22     8.63      .051937      .00      3.87     37.94 

30    22    6     6.20      .095368      .00      3.67     41.61 

31    22   10     2.43     6.544375      .00     38.50     76.44 
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32    14   23     5.47      .042299      .00      1.27     16.48 

33    23   18     1.16     5.046177      .00      6.77     23.25 

34    15   24     3.11      .025578      .00       .25     16.66 

35     3   24      .53     3.120764      .00       .88     16.66 

36    24   25     3.64      .053090      .00       .70     17.36 

37    23   25      .30     9.550269      .00       .88     17.36 

38    25   26     3.94      .049655      .00       .77     18.13 

39    26    9     4.35     2.009659      .00     38.09     56.23 

40    23   27     4.01      .099449      .00      1.60     18.08 

41    27   26      .41      .307568      .00       .05     18.13 

42    27   19     3.60      .850927      .00     11.05     29.13 

43    13   38    35.13      .016840      .00     20.78    143.24 

44    38   28    15.77      .500000      .00    124.32    267.57 

45    38   46    19.36      .057200      .00     21.44    164.68 

46    46   45    10.60      .500000      .00     56.13    220.82 

47    46   45     8.77      .730400      .00     56.12    220.82 

48    45   44    19.36      .006600      .00      2.47    223.29 

49    44   43     9.79      .500000      .00     47.88    271.18 

50    44   43     9.58      .522090      .00     47.87    271.18 

51    43   39    16.59      .088154      .00     24.27    295.45 

52    30   39     7.48      .037579      .00      2.10    295.45 

53    39   33    24.07      .239800      .00    138.94    434.39 

54    28   29     5.46      .159173      .00      4.75    272.32 

55    28   42    10.31      .037841      .00      4.02    271.59 

56    42   43    -2.77      .011000      .00      -.08    271.18 

57    42   29    13.07      .004205      .00       .72    272.32 

58    29   30    18.54      .061207      .00     21.03    293.35 

59    30   33    11.06     1.153269      .00    141.04    434.39 

60    33   34    35.13      .032985      .00     40.71    475.10 

61    34   35    35.13      .008859      .00     10.93    486.03 

62     1   35     3.61    37.378150      .00    486.03    486.03 

63    35    1    38.74      .033342   536.06   -486.03       .00 

---------------------------------------------------------------- 

 

CHARAKTERISTIKA  VENTILATORU 

 

---------------------------------------------------------------- 

VETEV  OTAC.  NAST.      A           B           C        PV(Pa) 

     (1/MIN) LOPAT.   (KOEFICIENTY PRACOVNI CHARAKT.) 

---------------------------------------------------------------- 

 

63     991.    35.   -2.99693   156.65050 -1035.16200  975.00000 

 

 

PRACOVNI BOD VENTILATORU 

EKVIVALENTNI PRUREZ A ODPOR PROTI VENTILATORU 

 

---------------------------------------------------------------- 

VETEV   Z   K  TYP VENT.    Q(M3/S)  DPV(Pa)   AE(M2) R(PaS2/M6) 

---------------------------------------------------------------- 

 

63    35   1  APJ-140       38.74    536.06   2.008    .357266 
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Ve stavu, kdy bude v provozu stěnový blok a nový bude již obražen, dojde ke 

vzniku větších zkratových větrních proudů na chodbě 4318. K zabezpečení vyhovujících 

objemových průtoků důlních větrů pro všechna pracoviště bude nutné vybudovat mezi 

vtažnou a výdušnou chodbou porubů vždy dvojici větrních dveří, a současně omezit větry 

na chodbě 1115 tzv. zápornou regulací (stavba, event. rušení větrních dveří, závěsů apod.), 

(příloha č. 6).  

Z provedených výpočtů je zřejmé, že pro plnění požadavků bezpečnosti práce je 

celková větrní bilance pro danou situaci dostatečná. 

Není tedy potřeba zvláštních opatření ve větrání (např. z důvodu zvýšení, či 

snížení objemových průtoků větrů měnit natáčení lopatek oběžného kola hlavního 

ventilátoru apod.).  

       

Separátní větrání 

Neproražená důlní díla budou ovětrávána separátním větráním. Lutnové tahy 

budou zavěšeny a v průchodním větrním proudu napojeny na ventilátory s elektrickým 

pohonem. Maximální vzdálenost konce lutnového tahu od čelby bude uvedena  

v technologickém postupu každého pracoviště. 

K plánované technologii ražení je postačující stanovit dopravované objemové 

množství důlních větrů separátního větrání s podmínkou dodržení minimální rychlosti 

důlních větrů na pracovišti, dle vyhlášky ČBU č. 22/1989 Sb. v § 85 odst. 1 písmeno c). 

Stanovení výkonnostních parametrů zdroje tlaku a objemového průtoku důlních větrů 

separátního větrání: 

1) Objemový průtok větrů 

               QO = vmin . Smax            [m
3.s-1]   (1) 

 

2)  Pro netěsný lutnový tah s jedním ventilátorem platí:          

          QV = kZ . QO                  [m3.s-1]                                                   (2)
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3)       Pro netěsný lutnový tah s jedním nebo více ventilátory platí: 

          QP = QO . (0,16 . kZ
3 + 0,48 . kZ

2 + 0,36 . kZ)1/2       [m3.s-1]              (3)  

                 

4)       Výpočet součinitele ztrát netěsného lutnového tahu:                             

 𝐤𝐙 = (
𝐤𝟏 .  𝐃 .  𝐋 .  √𝐑

𝟗,𝟒 .  𝐝
+  𝟏)

𝟐

                         (4)                                  

 

5)       Atkinsonova rovnice pro turbulentní proudění:    

 𝐩𝐕 = 𝐐𝐕
𝟐 .  𝐑                [Pa.s2.m-6] (5) 

 

Použité symboly a koeficienty: 

QO  -  objemový průtok větrů (min. s ohledem na vmin) na konci lutnového tahu, tj.

 objemový průtok dodávaný do čelby [m3.s-1] 

QV -  objemový průtok větrů proudících ventilátorem [m3.s-1] 

vmin  -  minimální rychlost důlních větrů [na ražených pracovištích 0,3 m.s-1] 

Smax  -  největší volný příčný průřez důlního díla [m2] 

𝐤𝐙  -  součinitel ztrát netěsného lutnového tahu 

𝐤𝟏    -  součinitel netěsnosti lutnového tahu  

D     -  průměr větračky [m] 

d     -  délka jedné větračky [m] 

L     -  délka lutnového tahu [m] 

R     - aerodynamický odpor těsného lutnového tahu [Pa.s2.m-6] 

r     -  odpor 1 bm lutny [Pa.s2.m-7] 

pV -  tlakový spád, který musí vyvinout ventilátor [Pa] 
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  Výpočet nejdelšího lutnového tahu: 

Výpočet je proveden pro předpokládaný nejdelší úsek, tedy cca 900 m (včetně 

dvou kolen). 

vmin  =  0,3 m.s-1 

Smax =  10,7 - 1,0 = 9,7 m2 
(výztuž 00-0-10 - průřez luten – pasový 

   dopravník) 

𝐤𝟏    =  5 . 10-4 (tabulková hodnota – dobré utěsnění) 

D      =  0,63 m 

d    =  3 m 

L       =  900 m (včetně opravy - tzv. rovnocenné délky) 

R       =  r . L,  (r = 0,343 Pa.s2.m-7) = 308,7 Pa.s2.m-6 

 

Dosazením do rovnice (1) : 

QO = vmin . Smax                   

QO  = 0,3 . 9,7 = 2,91 m3.s-1 

 

Dosazením do rovnice (4) : 

𝐤𝐙 = (
𝐤𝟏 .  𝐃 .  𝐋 .  √𝐑

𝟗, 𝟒 .  𝐝
+  𝟏)

𝟐

 

𝐤𝐙 = (
5 .  10−4.  0,63 .  900 .  √308,7

9,4 .  3
+  1)

𝟐

 

𝐤𝐙 =    1,38      
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Dosazením do rovnice (2) : 

QV = kZ . QO 

QV = 1,38 . 2,91 = 4,02 m3.s-1 

 

Dosazením do rovnice (3) : 

QV  = QO . (0,16 . kZ
3 + 0,48 . kZ

2 + 0,36 . kZ)1/2                                                                                

QV = 2,91 . (0,16 . 2,63 + 0,48 . 1,90 + 0,36 . 1,38)1/2   = 3,94 m3.s-1 

 

Dosazením do rovnice (5) : 

𝐩𝐕 = 𝐐𝐕
𝟐 .  𝐑 

pv = 3,942 . 308,7 = 4 792,14 Pa 

 

Ventilátory typu APXE mají štítkové výkonnostní parametry pro průměr  

630 mm: 

QV  =  5,80 m3.s-1 

 pv  =  2280 Pa      

 

Z uvedených výpočtů vyplývá, že pro zajištění požadovaného množství větrů  

v čelbě QO (při použití ventilátorů separátního větrání a větraček o průměru 630 mm)  

je potřeba použít celkem minimálně tři ventilátory typu APXE 630 a větračky o průměru 

630 mm s dobrým těsněním spojů pomocí pryžových manžet. Ventilátory budou umístěny  

v lutnovém tahu v rovnoměrných vzdálenostech (cca po 300 m) od sebe v tzv. kaskádovém 

zapojení. Úvodní ventilátor bude umístěn na počátku lutnového tahu v průchodním větrním 

proudu. V případě zhoršených mikroklimatických podmínek doporučuji kombinované 

separátní větrání na čelbě o průměru 300 mm [12]. Při problémech s dodržováním 

minimální rychlosti větrů v raženém důlním díle je vhodné zkrátit vzdálenost mezi 
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vřazenými ventilátory a zároveň upravit i jejich počet [11]. Při zhoršených 

mikroklimatických podmínek s nutností krácení pracovní doby o dvě hodiny  

Plynné škodliviny na čelbách budou zjišťovány přenosnou indikační technikou při 

prohlídkách pracovišť technickým dozorem v souladu s ustanovením § 7 a § 109 odstavec 

5 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. 

5.3.3 Zařízení pro klimatizaci 

Klimatizační zařízení se na dole Centrum nepoužívá. To znamená, že ve větrní síti 

dolu nejsou jak stacionární chladící jednotky, tak ani mobilní chladiče důlního ovzduší. 

V předmětné části dolu se také nepředpokládá vybudování důlní klimatizace. 

5.3.4 Opatření proti prašnosti 

Důl Centrum je zařazen v souladu s ustanovením vyhlášky č. 22/1989 Sb. § 152 

do kategorie uhelných dolů s nebezpečím výbuchu uhelného prachu. 

Způsob zneškodňování uhelného prachu ve smyslu ustanovení § 159 odstavec 1 

stanovují: Rozhodnutí GŘ SHD, koncern Most ze dne 22. 1. 1990 pod č. j. 12/90, povolení 

OBÚ v Mostě ze dne 4. 8. 1972 pod č.j. 4128/ING. Md-so/72 a souhlas OBÚ v Mostě ze 

dne 28. 3. 1983 pod č. j. 396/Ing.Du-Mk/83. 

Při rozpojování uhlí na ražených chodbách pomocí razících kombajnů PK3r,  

je strojní zařízení, sbíjecí otočný buben kombajnu, vybaveno systémem skrápěcích trysek. 

Funkce kombajnu je přímo závislá na tlaku vody, je-li tlak nedostatečný, kombajn nelze 

spustit. Obdobou je i kombajn dobývací MB-9-VM vybavený blokováním elektrického 

obvodu v důsledku poklesu tlaku vody. Pro potlačení vývinu uhelného prachu při 

vypouštění nadstropních vrstev ve stěnovém porubu je instalováno skrápěcí zařízení na 

kraji výdušné části porubu, těsně před výdušnou chodbou. Předák stěnového porubu 

zodpovídá za funkčnost skrápěcího zařízení a za dodržování nařízení o používání skrápěčů. 

Na každém přesypu pásových dopravníků je instalováno automatické skrápěcí zařízení, 

reagující na dopravu rubaniny. Odstraňování usazeného uhelného prachu je prováděno 

zkrápěním vodou v celém profilu chodby, kromě elektrického zařízení. Z elektrického 

zařízení je prach odstraňován smetáním. Lhůty pro odstraňování uhelného prachu budou 
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stanoveny v technologickém postupu ražení dlouhých důlních děl a v technologickém 

postupu dobývání.   

Na ochranu proti přenosu výbuchu uhelného prachu budou v souladu s vyhláškou 

č. 22/1989 Sb. vybudovány protivýbuchové vodní uzávěry (PVU). Druh protivýbuchových 

uzávěr (PVU) určil v organizaci výrobní náměstek ředitele k. p. Doly Hlubina dne  

26. 3. 1990 pod č. j. OBHP/Ing Cha/Ka/1570.  

5.3.5 Důlní degazace 

Jak již bylo v kapitole Větrání dolu zmíněno, je důl Centrum zařazen do kategorie 

dolů neplynujících z hlediska výskytu metanu. Zařízení pro degazaci se tudíž na dole  

i nadále používat nebude. 

5.3.6 Odvodňování 

Jímání a odvádění důlních vod 

Pro jímání důlní vody, při ražbě důlních děl, je nutné budování provizorních jímek 

v průběhu ražby a svádět tak důlní vodu vždy do nejnižšího místa nebo, při vyšších 

přítocích z čelby, čerpat vodu přímo v čelbě ražené chodby. K odvádění důlních vod se 

používají buď ponorná kalová čerpadla typu KDMU nebo WEDA. Potrubím je 

odčerpávaná voda svedena do hlavní čerpací stanice.   

Nakládání s důlními vodami 

Důlní vody v dole jsou odváděny do hlavní čerpací stanice a odtud čerpány 

čerpadly do dvou potrubních řadů o průměru 270 mm na povrch. Většina důlních vod je 

vedena jámou C II, zbytek jámou C I, která svým výtlačným potrubím slouží jako záložní. 

Důlní vody jsou čerpány do bazénu a odtud, přes čističku důlních vod umístěnou v areálu 

dolu mezi jámou a vypouštěcím místem, do vodoteče potoka Loupnice.   

5.3.7 Objekty dotčené plánovanou činností 

 Těžbou v předmětném poli, východní pole Centrum, které je součástí dobývacího 

prostoru SEVEN a.s., bude vzniklou poklesovou kotlinou ovlivněno území  
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o velikosti cca 900 x 600 m. Povrch této plochy je tvořen částečně výsypkou dolu Obránců 

míru a částečně vodní plochou rybníka, jehož vody využívají chemické závody, podnik 

Unipetrol. Na severozápadním břehu mají chemické závody vybudovanou čerpací stanici  

a severně od dobývaného pole je umístěná strouha technologického potoka chemických 

závodů. Dobývaná plocha je umístěna tak, aby se poklesy vlivem dobývání nemohly 

projevit ani na technologické strouze, ani na čerpací stanici, resp. na ovlivnění čerpání vod.  

  Jak již bylo uvedeno, čerpací stanice a technologická strouha je v majetku 

chemických závodů, vodní plocha Povodí Ohře, státní podnik a dotčené pozemky jsou 

majetkem PKÚ s. p. Před podáním POPD pro dobývání ve východním poli Humboldt II 

bude zapotřebí vyvolat jednání dotčených stran a vyřešit střety zájmů. 

 Těžbou bude značně ovlivněna používaná přístupová cesta pro obsluhu a údržbu 

výdušné jámy XII dolu Centrum. Dle prognózy o vzniku poklesové kotliny [3], [10], 

nebude možné tuto cestu dále využívat. Pro dostupnost jámy XII bude sloužit objezdová 

cesta, která touto důlní činností ovlivněna nebude. 

 Vyjádření vlastníků pozemků, PKÚ s. p., Povodí Ohře s. p. a Unipetrolu bude 

nutnou přílohou dokladové části podávaného POPD. 

  

5.4 Úprava 

 Úprava se provádět nebude, proto není předmětem tohoto zadání. 

  

5.5 Posouzení navržených důlních děl se zřetelem na jejich 

případné využití 

 Všechna nově vyražená důlní díla budou likvidována s postupem porubu. Úvodní 

části směrných chodeb budou založeny plavenou základkou z jemného elektrárenského 

popílku. 
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5.6 Plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou, plán 

důlních škod 

Technický plán a harmonogram sanačních a rekultivačních prací na pozemcích 

dotčených vlivem dobývání je zpracován Báňskými projekty Teplice a.s. v dokumentaci 

„Aktualizace plánu sanací a rekultivací po hlubinné činnosti dolu Centrum společnosti Důl 

Kohinoor a.s. na období 2009 - 2016“. 

Pro nápravy důlních škod na objektech a zařízeních jiných subjektů je zpracovaná 

dokumentace Povodí Ohře, s. p. „Vodohospodářské řešení ochrany Loupnice před důlní 

činností“. V této dokumentaci jsou zpracovány varianty řešení s časovým 

harmonogramem. V navrhovaném POPD se nepředpokládá dotčení vodoteče Loupnice 

důlní činností [4].  

Přesto byla varianta důlních škod na pozemcích dotčených povodí Ohře a. s. 

vlivem dobývání zapracována do souhrnné dokumentace „Aktualizace plánu sanací  

a rekultivací po hlubinné činnosti dolu Centrum společnosti Důl Kohinoor a.s. na období 

2009 - 2016“. 

Ke zjištění potřebné finanční rezervy pro předmětnou oblast bylo zpracováno 

„Biologické hodnocení území rekultivace Centrum Dolní Jiřetín“ autorizovanými 

projektanty územních systémů ekologické stability – viz podmínky povolení č. j. 706/06 - 

MěÚ Litvínov, které doporučilo „sukcesní“ způsob provedení rekultivace v souvislosti 

s vodohospodářským řešením. Tím došlo k výrazné „úspoře“ ve skutečně provedených 

pracích proti původně navrženým nákladům. Tyto nové skutečnosti shrnuje a vyčísluje již 

zmiňovaná dokumentace „Aktualizace plánu sanací a rekultivací po hlubinné činnosti dolu 

Centrum společnosti Důl Kohinoor a.s. na období 2009 - 2016“. 

Zůstatek rezervy dolu Centrum na sanace a rekultivace k 31. 12. 2013 na pokrytí 

nákladů na sanace a rekultivace dosahuje výše 8,5 mil. Kč. Podle „Aktualizace plánu 

sanací a rekultivací po hlubinné činnosti dolu Centrum společnosti Důl Kohinoor a.s. na 

období 2009-2016“ pro nově zahajované rekultivace bude zapotřebí: 

Centrum Dolní Jiřetín (dodatečné úpravy poklesové kotliny)  0,5 mil. Kč 

Centrum –  rekultivace části projektu revitalizace  

 Dolní Jiřetín 1. etapa     1,5 mil. Kč 
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Rekultivace – Východní pole  4,0 mil. Kč 

Celkové náklady na projektované rekultivace 6,0 mil. Kč 

 

Do tohoto výčtu je započítána výše nákladů sanačních prací na vodoteči 

Loupnice, které se dle Znaleckého posudku Ing. Svatopluka Havrlíka nepředpokládají. 

V současné době proto není potřeba navyšovat fond na sanace a rekultivace, jehož výše je 

nyní dostačující. 

Vlivem těžby v předmětném Východním poli se nepředpokládají žádné důlní 

škody. V případě, že by vznikly nějaké neočekávané důlní škody, musely by být 

neprodleně vyřešeny.  
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Závěr 

Navržený způsob ražení směrných chodeb vychází ze získaných zkušeností při 

vedení stěnových porubů na dole Centrum. Volená délka stěn, pohybující se okolo 60 m, 

se jeví jako ideální z pohledu výrubnosti a rychlosti postupu ve sloji náchylné na 

samovznícení. 

 Při dodržení navrhovaného způsobu ražení směrných chodeb v dané ploše, ve 

spodní části sloje, lze předpokládat, že zásoby ve spodní části sloje budou vytěženy beze 

zbytku a pevné a závalové zásoby ve střední části sloje budou vypouštěny následně. Na 

základě zkušeností z předcházejících stěnových porubů s podobnými podmínkami je 

možno odhadnout výtěžnost z 1 m2 ve výši cca 16 t uhlí. Celkové množství vytěžených 

zásob z porubů dosahuje výše 3 780 000 t a z chodeb 170 000 t. Celkově tedy 

předpokládám, v případě dodržení navrženého způsobu ražení, že bude vytěženo  

cca 3 900 000 t hnědého uhlí ve stejné kvalitě jako dosud, tj. 13 MJ.kg-1 a 0,40 Sm
r.  Je 

však nutné si uvědomit, že jsou tyto hodnoty silně závislé na místních geologických a 

tlakových podmínkách, což souvisí s ovlivněním další ražby a přípravy a tím i množství 

vytěžených zásob. 

Na závěr lze říci, že otvírkové práce a vedení stěnových porubů jsem navrhl tak, 

aby bylo celé důlní pole efektivně vytěženo s co nejmenšími zbytkovými zásobami. Pokud 

by bylo dosaženo zmíněných parametrů při ražbě směrných chodeb a v samotném 

dobývání, jednalo by se o provoz s životností přibližně osmi až deseti let při roční těžbě ve 

výši cca 450 000 t uhlí. 

K vypracování diplomové práce jsem použil provozní dokumentaci dolu Centrum, 

využil vlastních zkušeností z hlubinného dobývání a zkušeností odborných pracovníků 

v oblasti důlního měřictví Ing. P. Stanislava, důlního větrání Ing. F. Bauera a hlubinného 

dobývání Ing. A. Kotrbatého, za což jim patří poděkování. 
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