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ANOTACE 

Bakalářská práce řeší návrh otvírky a přípravy 39. sloje ve 22. kře dobývacího 

prostoru Doubrava a zahrnuje historii bývalého dolu Doubrava, stručnou charakteristiku 

geologických poměrů předmětné oblasti, návrh technologie ražení včetně zajištění 

dlouhých důlních děl a návrh způsobu separátního větrání včetně jeho výpočtu. 

Klíčová slova: historie, návrh otvírky a přípravy, geologická charakteristika, technologie 

ražení 

 

SUMMARY 

The bachelor’s paper solves a design of opening & preparation of the 39
th

 seam in 

the 22
nd

 block of the mining area Doubrava and include history of former coal mine 

Doubrava,  brief characteristics of the geological conditions in the subject area, a design of 

tunneling, including securing of the long underground workings and a design including a 

separate ventilation calculation. 

Key words: history, design of opening and preparation, geological characteristics, 

stamping technology 
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ÚVOD 

V posledních letech se stala ekonomická efektivita hlavním ukazatelem ve všech 

výrobních procesech. Nevyhnula se ani těžbě černého uhlí. Byly postupně přehodnocovány 

zásoby bilanční na zásoby nebilanční.  

V devadesátých letech tento proces vyústil v realizaci útlumového programu           

a v ostravské části revíru se zastavila těžba. Je třeba však zdůraznit, že ani ostatní doly 

nemají zcela jasnou perspektivu dobývání z hlediska delšího časového horizontu. 

 V úvodu své bakalářské práce zobrazuji těžbu doubravského uhlí od jeho nálezu, 

postupném hloubení jam Eleonory a Bettiny, jejich vybavení, zavádění nových technologií 

do podzemí, až po útlum a sloučení Dolu Doubrava a Dolu ČSA s možností vydobytí 

doubravského uhlí z ochranných pilířů. 

Navrhuji otvírku a přípravu 39. sloje 22. kry s cílem maximálně ekonomicky 

výhodného vytěžení zásob s vynaložením co nejmenších investic při současném zachování 

či případně zvýšení bezpečnosti provozu. Zvláště proto, když sloj je zařazena do kategorie 

s nebezpečím důlních otřesů. 
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1. Historie bývalého závodu Doubrava 

1.1 Naleziště uhlí a začátky hloubení 

Úsilí svobodného pána Richarda Mattencloita, majitele Doubravského panství, 

předcházelo vzniku podniku o nalezení uhlí na svých pozemcích. Inspiroval se svým 

sousedem, karvinským hrabětem J. E. F. Larischem. Mattencloit začal na svém panství 

hledat uhlí již v roce 1781, avšak neuspěl. Patrně hledal na místech, kde pokryv 

uhlonosného karbonu dosahoval několika desítek metrů. Dědic Richarda Mattencloita 

baron Antonín z Mattencloitu, měl více štěstí. Uhlí se mu podařilo nalézt o 41 let později, 

tedy v roce 1822. [1] [12] 

V témže roce začal majitel hloubit pokusnou šachtici, kterou nazval Versuch - 

Pokus. Na slabou vrstvu uhlí narazili dělníci v hloubce asi 7 m. Šachtice Versuch měla 

hloubku kolem 30 metrů, čtvercového tvaru o rozměrech 4 x 4 m, roubená dřevem             

a dělníci sestupovali dolů po žebřících. V počátcích se uhlí vytahovalo na povrch 

rumpálem s pomocí lidské síly. Později se k tomuto účelu začalo používat koní. Baron 

Antonín z Mattencloitu pokračoval v průzkumu nejbližšího okolí a nechal vyhloubit 

dalších dvacet podobných šachtic o hloubce 20 až 50 m ovšem bez legálního povolení 

příslušného Bergamtu, podle tehdejšího horního práva. Rok 1822 se stal rokem vzniku 

Dolu Doubrava.  

Teprve od roku 1835 bylo baronovi propůjčeno prvních sedm důlních měr - to bylo 

povolení k těžbě uhlí v obvodech přesně vyměřených obdélníků o rozměrech 106,203 x 

424,817 m, což je přibližně 4,5 hektaru. Kromě vyhloubení jam, zařídil i vlastní výrobu 

střelného prachu, který byl používán při samotném dobývání uhlí. V roce 1835 byla jáma 

Versuch prohloubena do hloubky 57 metrů a bylo započato s prvním souvislým dobýváním 

uhlí ze slojí o mocnostech 80 až 150 cm. [1] [12]  

Jelikož baron již neměl kapitál na rozšiřování těžby, uvítal proto nabídku 

vídeňského bankéře S. M. Rothschilda, který se velmi zajímal o dobývání uhlí ve zdejším 

kraji, a spolu s karvinským hrabětem Jindřichem Larisch - Mönichem v roce 1836 založili 

první těžařskou společnost. Dostala název Orlovsko - Dombrovské těžířstvo. Po roce 1840 

byla vyhloubena kutací šachtice do hloubky 10,5 m. V roce 1842 měli již majitelé právně 
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zajištěno na doubravském území 11 dolových měr (tj. 50 hektarů), které byly soustředěny 

kolem jámy Versuch. Antonín Mattencloit přikoupil v roce 1843 dvě vsi - Orlovou a Lazy 

se všemi hornickými právy. V roce 1849 koupil peněžní magnát S. M. Rothschild od svých 

společníků podíly v těžařské společnosti se všemi hornickými právy a stal se tak jediným 

těžařem uhlí v Doubravě a současně i v Orlové. [1] 

 V roce 1854 byla kutací šachtice č. 1 prohloubena do hloubky 152 m a dostala 

název Eleonora. Šachtice Versuch byla následujícího roku 1855 prohloubena do hloubky 

120,8 m a přejmenována na Bettina. U ní byla vyhloubena větrní jáma č. 1, která měla 

hloubku 94 m. Byla společná jak pro Bettinu, tak i Eleonoru. [1] [12] 

1.2 Vývoj v těžbě  

Od roku 1857 se na obou jámách začala využívat nová technika - pára. V roce 1864 

byly na Eleonoře postaveny a uvedeny do provozu první parní pumpy na čerpání vody 

z dolu a větrní jáma dostala první parní těžní stroj. Byl to jednoválcový oscilační vrat       

se setrvačníkem a ozubeným převodem na hřídel bubnu. Strojník potřeboval k provozu 

pomocníka, který musel setrvačník roztáčet, aby se dal stroj do pohybu. Provoz byl hlučný, 

ale znamenal pokrok v těžbě. V dole se začaly používat důlní vozíky i pro dopravu uhlí, 

nikoliv jen pro vytěžení uhlí z dolu. [1]  

Dne 1. dubna 1868 vznikla nová těžařská společnost Dombrau. Jejím ředitelem     

se v roce 1873 stal hornický odborník ing. Eduard Hořovský. Tento příbramský rodák      

se stal v roce 1870 vrchním inženýrem na dolech Bettina a Eleonora. Zasloužil se o to,     

že bylo na zdejším dole poprvé v českých zemích zavedeno stěnování s vlastní zakládkou 

kamene do vyrubaných prostor a kámen z přibírky nemusel být dopravován na povrch. [1] 

Uhlí se nejdříve rozváželo do okolí koňskými povozy, proto se stal mezníkem 

v historii jámy Bettiny den 9. únor 1869, kdy byla spojena železnicí s Košicko - 

Bohumínskou dráhou. 

Namáhavou ruční práci v dole začal měnit rok 1870, kdy se začalo v dole využívat 

stlačeného vzduchu. Ten vedl k usnadnění práce v dole. Byl dán do provozu kompresor 

systému Daněk. Ten vedl stlačený vzduch potrubím dlouhým 580 m k vrátku, který utáhl 

dva vozíky s uhlím po 700 kg. Od roku 1875 se začalo v podzemí používat kromě lidské 

síly i koní k dopravě po hlavních chodbách. [1] 
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Obrázek č. 1: Koně při práci v podzemí [1] 

 

1.3 Prohlubování a rozšíření těžby 

V letech 1882 – 1883 byla jáma Bettina pro svou výhodnou polohu a velkou zásobu 

uhlí prohloubena do hloubky 321 m a větrní jáma do 298 m. Na jámě Eleonora se v roce 

1883 zastavila těžba uhlí a šachta byla používána pouze jako vodní jáma. Jáma Bettina je 

téhož roku vybavena druhým parním dvouválcovým strojem o síle 350 koní, který sloužil 

až do roku 1941, současně dostává nový parní dvouválcový kompresor o síle 230 koní, 

schopný vyvinout přetlak 0,6 MPa. Stroj sloužil do roku 1941. V této době patřily Bettina  

i Eleonora mezi nejlépe vybavené doly v revíru. Byly často rekonstruovány a hlavním 

cílem bylo dosažení co nejvyšší těžby. V určitých směrech měly v revíru prvenství, 

zejména v uplatnění dobývací metody – stěnování a v zavádění elektrifikace. Značná část 

uhlí z Doubravy se dodávala do Vítkovických železáren, které ve 2. polovině 19. století 

rychle rostly. [1] 
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Obrázek č. 2: Těžní věž jámy Bettina [15] 

 

 Roku 1893 se na jámě Eleonora, která byla používána po dobu deseti let pouze        

na odčerpávání vody z dolu, obnovuje těžba uhlí. Jáma byla prohloubena do hloubky     

608 m a začaly se otevírat nové uhelné sloje. Roku 1893 byl důl přičleněn k Vítkovickému 

hornímu a hutnímu těžířstvu, které tvořily Bankovní domy Rothschildů a Guttmanů 

z Vídně. [12] 

 V roce 1895 bylo ukončeno prohlubování větrní jámy č. 1 do 548 m. V tomto roce 

byla prohloubena i jáma Bettina do hloubky 476 m a v letech 1897 - 1898 byla vyzděna 

v celém profilu do segmentu tak, jak byla k vidění do své likvidace dne 23. října 2006   

pod názvem Doubrava I. Upraveno bylo také těžní oddělení jámy na provoz dvou klecí   

pro čtyři vozy. 

 V roce 1896 byla jako první v revíru zavedena ve větším měřítku elektřina. 

Využívala se k pohonu pump, třídírny, řetězovky a výtahů. Objevily se první stroje určené 

přímo k dobývání a ražbě poháněné stlačeným vzduchem. V roce 1904 se stala Bettina 

druhým největším dolem revíru. Velice úspěšné se roku 1905 jako první v revíru stalo 
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používání pneumatických sbíječek a vrtacích kladiv typu Flottman. O rok později byly 

uvedeny do provozu první pneumatické nátřasné žlaby na odtěžení dobývek a rubaniny 

z čeleb. První benzínová lokomotiva byla uvedena do provozu roku 1908, kterou po šesti 

letech vystřídala lokomotiva na stlačený vzduch. V roce 1910 se jáma Bettina prohloubila 

do hloubky 578,2 m. Ve dvacátých letech se na Bettině dobývalo jednak pilířováním,      

ale také dovrchním a směrným stěnováním v osmi slojích o mocnosti 90 až 300 cm. 

Technika umožňovala ovládnout a využít daleko rozlehlejších důlních polí. Tenhle pokrok 

měl za následek slučování důlních polí ve větší celky. [1] 

1.4 Stále větší poptávka 

V období první světové války vzrostla velká poptávka po uhlí. Potřebovaly ho 

především závody, které vyráběly válečný materiál. Problémem se stal nedostatek 

pracovních sil, proto bylo na doubravské závody umístěno 200 ruských zajatců. Vytěžené 

uhlí bylo nejprve roztřízeno suchou cestou na hrubé a drobné. Vítkovické železárny           

a koksovna Karolína byly hlavním odběratelem výhradně drobného uhlí. [1] 

Po vzniku českého státu v roce 1918 se doubravské uhlí stalo výhodným exportním 

artiklem. Rakouské a maďarské plynárny se staly prvními odběrateli. Ve druhé polovině 

20. let se na Doubravě objevuje sedm řetězových šramacích strojů Eickhoff a v provozu 

bylo 2 417 m nátřasných žlabů stejné značky. Dále bylo započato vystrojování chodeb 

železnou výztuží poddajného typu dodávanou z Vítkovických železáren. V provozu bylo   

6 lokomotiv a 52 vrátků na stlačený vzduch. Na povrchu byla v provozu třídírna uhlí, 

prádlo, kotelna, elektrárna, dvě pily, cihelna, čtyři kompresory, provozní dílny a kanceláře.  

To vše mělo za následek zvýšení produktivity práce horníků. [1] 

 Polské okupační orgány převzaly na podzim roku 1938 v důsledku Mnichovské 

dohody do svých rukou správu závodu. Přestože byl zajištěn odbyt uhlí, veškeré 

rekonstrukční práce byly zastaveny a těžba poklesla. Závod byl 2. září 1939 obsazen 

německou armádou a úředníky. Aby okupanti zajistili vyšší těžbu, byli nuceni přistoupit 

k dokončení rekonstrukčních prací. Na jámě Bettina byla postavena nová těžní věž a v roce 

1942 se začala používat skipová nádoba místo těžení důlními vozíky. Jáma Eleonora byla 

změněna na pomocnou jámu, kterou se dopravoval materiál do dolu. V témže roce se také 

zrušilo užívání koní v dole. [1] 
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1.5 Modernizace dolu od poválečných let 

K osvobození závodu došlo 3. května 1945. Na dole Doubrava, který vznikl 

sloučením Bettiny a Eleonory, začala normální těžba 29. května 1945. Poválečná 

rozvíjející se těžba byla přerušena 12. února 1949. Po výbuchu a následném důlním požáru 

ve sloji Hubert tehdy přišlo o život 19 havířů. Při následném průzkumu došlo k novému 

výbuchu, kde zahynula pětičlenná četa záchranářů. Aby se zabránilo dalšímu rozšíření 

požáru, byly na všech jámách zřízeny povaly. Dne 10. října 1950 byla po obnovovacích 

pracích opět zahájena těžba. [1] [12] 

Prvními nasazenými kombajny pro dobývání byly v roce 1955 stroje sovětské 

výroby Donbas a Kirovec. Postupně se začaly používat i stroje československé výroby 

typů KSV-30, KSV-60 a KSV-6. V roce 1961 se v dole objevil sovětský razicí kombajn 

PK – 3. Ruční nakládání nahradily škrabákové nakladače typu ŠN – 1 a začaly se používat 

závěsné dopravní drážky ZD - 80. Vyuhlený prostor zajišťovaly železné stojky, které tak 

nahradily dřevěnou výstuž. Avšak pro jejich nízkou nosnost a obtížnou manipulaci           

se přešlo k individuálním hydraulickým stojkám. Kvalitním přínosem vedoucím ke zvýšení 

bezpečnosti a produktivity hornické práce bylo v závěru 60. let masové nasazování 

hydraulických posuvných výztuží. Od roku 1965 se díky růstu mechanizace zvýšila 

produktivita práce o 50 %. Těžba v roce 1970 byla vůbec největší v dějinách podniku.     

Pro ražby s přibírkou kamene se začaly používat razicí kombajny rakouské výroby AM – 

50, které využívají raziči dodnes. [1] 

Nastala doba, kdy doubravští horníci začali překonávat rekordy. Důl Doubrava 

nasbíral jen mezi lety 1970 - 1980 13 revírních rekordů. V roce 1985 byla dokončena 

realizace otvírky 10. patra  v hloubce 931,62 m a pod tímto patrem byl zřízen hlubinný 

zásobník s kapacitou přesahující  1 000 t. Byla postavena nová strojovna, 5 nových šibíků, 

ale i vlastní učiliště v Karviné a hotelový dům Doubravan v Orlové. Změny v důlní 

dopravě nastaly po zahájení těžby z 10. patra, kdy vzduchové lokomotivy byly nahrazeny 

výkonnějšími naftovými. Politické změny v roce 1989 měly za následek omezení těžby. 

Kladl se důraz na ekonomiku dolu. [1] 

Stát v roce 1997 dostatečně neochránil svoji pozici v OKD a umožnil odkoupit 

akcie této společnosti. Majoritním vlastníkem se nakonec stala firma Karbon Invest, a.s., 

jejímž majitelem se později stala mezinárodní investiční společnost RPG Industries SE. 
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Dne 1. července 1995 byly sloučeny závody Důl ČSA a Důl Doubrava v jeden celek, 

přičemž byl zachován název odštěpného závodu Důl Čs. Armáda. K podzemnímu 

propojení došlo 22. července 1997. Od poloviny roku 2000 byla těžba pomocí pásů 

kompletně převedena na jednu skipovou těžební jámu ČSA 3 a jednu úpravnu na závodě 

Jan - Karel. V období po roku 1995 bylo zlikvidováno v důlním poli sloučeného dolu ČSA 

celkem 12 jam, z toho 11 zásypem. U jámy Doubrava IV. došlo dne 28. července 1998 

k destrukci zdiva a jáma se, včetně těžní věže, zhroutila. [1] [5] 

V roce 2006 ukončil svou činnost závod Doubrava. Dne 23. října 2006 byla 

odstřelena skipová jáma Doubrava I (Bettina). K ukončení těžby došlo 24. dubna 2007, aby 

mohlo být uhlí z ochranného pilíře vydobyto sousedním dolem. Dne 2. listopadu 2007 byla 

odstraněna jáma Doubrava II (Eleonora). Rok 2008 patřil sloučení dolů ČSA a Lazy 

v jeden důl – Důl Karviná, kterým se stále dobývá doubravské uhlí z ochranných pilířů. [1]  

[12] [13] [15] 

 

Obrázek č. 3: Odstřel těžní věže jámy Eleonora [12] 
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2. Důlně – geologické poměry dobývacího prostoru 

Doubrava u Orlové 

2.1 Geologická stavba dolu 

 Čtvrtohorními (kvartérem) a třetihorními sedimenty je tvořen pokryvný útvar. 

Tento kvartér dosahuje mocnosti až 30 m. Třetihorní sedimenty, miocenního stáří 25 – 5 

milionů let, pokrývají uhlonosný karbonský hřbet v celém dobývacím prostoru. Mocnost 

sedimentů narůstá severním směrem. Karbonský reliéf je poměrně členitý. V hloubce 10 m 

pod povrchem v lokalitě jámy Doubrava I začíná karbonské pohoří. Reliéf karbonu prudce 

upadá severním směrem do Dětmarovického výlomu. [1] [5] 

 K vrchnímu karbonu náleží uhelné souvrství, v němž se vyvinuly vrstvy 

doubravské, karvinské a ostravské. V poli, jižně od Doubravského zlomu, se karvinské 

vrstvy nacházejí v hloubce až 1000 m pod povrchem. Část důlního pole na styku miocen / 

karbon je pokryta vodoplynonosným horizontem. Hlavní o mocnosti 1 - 1,5 m doléhá      

na karbon v úrovní okolo 260 - 290 m pod hladinou moře. Ve výmolu Orlovské vrásy        

a na Hlubinské poruše je karbon přímo spojen s detritickým horizontem, jehož mocnost 

zde dosahuje až 60 m. [5]  

2.2 Dobývací prostor 

Dobývací prostor Doubrava u Orlové leží ve východní části ostravsko – 

karvinského revíru. DP se dělí na jednotlivé kry a částečně vytváří přirozené hranice 

s okolními dobývacími prostory. 

Hornická činnost, která je obsahem předmětné práce, se bude provádět 

v dobývacím prostoru Doubrava u Orlové, které schválilo ministerstvo paliv ještě jako 

dobývací prostor Doubrava dne 4. října 1961. 

Rozhodnutí o změně názvu dobývacího prostoru Doubrava na název Doubrava       

u Orlové vydal OBÚ v Ostravě 15. srpna 1994. Tento prostor má rozlohu 9,537211 km
2
. 

Rozkládá se na katastrálních územích Karviná – Doly, Orlová – Město, Orlová – Poruba, 

Orlová – Lazy a Doubrava u Orlové. [1] [5] 
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Obrázek č. 4: Dobývací prostory OKD, a.s. [5] 

 

Hranice dobývacího prostoru Doubrava u Orlové jsou na povrchu tvořeny stranami 

nepravidelného sedmiúhelníku s těmito vrcholy určenými souřadnicemi v systému JTSK: 

 

Tabulka č. 1: Souřadnice dobývacího prostoru 

číslo bodu Y X 

112 460 084,490 1 101 421,360 

139 459 306,480 1 098 428,090 

140 b 456 062,590 1 099 174,270 

141 c 456 947,100 1 101 906,540 

121 a 458 079,940 1 101 616,470 

114 459 746,030 1 101 542,990 

113 459 720,000 1 101 450,000 
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2.3 Tektonika a poměry uložení ložiska 

Produktivní karbon je zastoupen souvrstvím ostravským a karvinským.                  

V ostravském souvrství se vyskytují a vrtným průzkumem byly ověřeny vrstvy porubské, 

petřkovické, spodní hrušovské, svrchní hrušovské a jaklovecké. Karvinské souvrství je    

od ostravského provozně děleno na úrovni stropu mořského horizontu Gaeblera. [5] 

Důlní pole lokality Doubrava, které je shodné s dobývacím prostorem Doubrava     

u Orlové, se otvírkovými důlními díly, tektonickými poruchami i ochrannými pilíři dělí   

na těžební kry. [5] 

Základní dělení je dáno Doubravským zlomem. Dělící dobývací prostor má dvě 

části: jižní - tzv. mateřské pole a severní - tzv. severní pole. [5] 

2.3.1 Tektonické poruchy 

Tektonické poruchy ve směru S – J: 

 Hlubinská porucha tvoří přirozenou hranici s lokalitou Jan-Karel. Tato porucha 

je ověřena vytěženými slojemi. 

 Orlovská struktura je nejvýznamnější část hornoslezské pánve. Tato struktura 

má v ostravsko – karvinské části flexurovitou povahu. 

 Sušská synklinála a Sušská antiklinála tvoří ploché vrásové struktury o úklonu 

12 – 14°, které do důlního pole lokality Doubrava přecházejí z lokality Lazy 

v oblasti ochranného pilíře a ztrácejí se v oblasti doubravského zlomu. 

 Tektonické poruchy ve směru Z - V: 

 Dětmarovické poruchy tvořící výraznou zlomovou linií, procházejí dobývacím 

prostorem a tvoří hranici 16. kry. Vychází se z výsledků průzkumných vrtů 

z povrchu, protože v důlních dílech nebyly nijak ověřovány. 

 Doubravská porucha tvoří hranici mezi 14 a 15 krou, pokračuje v dobývacím 

prostoru Karviná Doly východním směrem a zaniká v ochranném pilíři jámy 

Doubrava III, západního směru. 

 Doubravský zlom je tektonickým pásmem, který rozděluje dobývací prostor     

na část jižní a část severní. 
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 Eleonora je tektonické pásmo, kdy se její amplituda pohybuje severně             

od doubravského zlomu od 150 do 240 m. Pokles jižní amplitudy                     

od doubravského zlomu je 30 až 35 m.  

 Žofínská porucha tvoří na jihu přirozenou hranici s lokalitou Lazy. Na východě 

přechází do dobývacího prostoru lokality Jan – Karel. 

 Centrální přesmyk je ověřován několika důlními díly v sušských i sedlových 

slojích jižně od Doubravského zlomu. Jeho velikost postupně mizí v dolní části 

porubských slojí. 

 Tektonické poruchy byly ověřovány jak při ražení důlních děl, tak i v porubech     

při samotném dobývání. Při hornických pracích, hlavně v severní části dobývacího 

prostoru, mají jejich četnost a nestálost nepříznivý vliv. [5] 

2.3.2 Dobývací kry v prostoru Doubrava u Orlové 

Situace rozmístění ker lokality Doubrava a lokality ČSA Dolu Karviná                   

je znázorněna v příloze č. 1. 

 

1. a 2. dobývací kra 

 Tyto dobývací oblasti byly rozděleny pouze základnami ve 37., 39. a 40 sloji v 1. 

kře. V severní části jsou tyto kry ohraničeny Doubravským zlomem, ve východní části 

Hlubinskou poruchou na demarkaci mezi dobývacím polem Doubrava u Orlové  

a dobývacím prostorem Karviná Doly I. Jižní a západní hranici tvoří diagonální Eleonorská 

porucha. V současné době sloje č. 37, 39 a částečně č. 40 jsou již vydobyty. Sloje          

před jejich vydobytím byly uloženy s generálním úklonem 5
0 - 10

0 k severovýchodu. 

Pouze ve východní části 1. kry je plánováno s exploatací spodní lávky 40. sloje dvěma 

poruby.  

 

3. dobývací kra 

 Hornická činnost ve 3. dobývací kře byla již ukončena. Na severu byla tato kra 

vymezena ochranným pilířem překopů 10. patra a bývalých základen ve 39. a 40. sloji,     

na východě ochranným pilířem již likvidovaných centrálních jam, na jihu demarkací 

s lokalitou Lazy a na západě průběhem Centrálního přesmyku. Sloje byly uloženy 

s generálním úklonem 5°- 15° k východu. Výše uvedené sloje náležely ke spodní části 
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sedlových vrstev karvinského souvrství. [1] [5] 

4. dobývací kra 

 Tato kra je na severu vymezena Eleonorskou poruchou, na východě Hlubinskou 

poruchou na demarkaci s dobývacím prostorem Karviná – Doly I, na jihu průběhem 

Centrálního přesmyku a na západě v současnosti již zrušeným ochranným pilířem 

bývalých centrálních jam. Sloje č. 39 a č. 40, náležící ke spodní části sedlových vrstev 

karvinského souvrství, byly z větší části vydobyty 3 poruby v každé uvedené sloji,      

pouze v severní části 4. kry zůstalo nevydobyto po 1 porubu z důvodu složitých 

geomechanických podmínek. Sloje jsou uloženy s generálním úklonem 5°- 10° 

k severovýchodu. [5] 

 
Tabulka č. 2: Charakteristika slojí ve 4. kře 

sloj mocnost [m]  typ uhlí hloubka pod 
povrchem [m]  

39 4,6 energetické 775 - 830 

40 3,1 energetické 825 - 930 

 

7. dobývací kra 

 Tato kra je na severu vymezena Doubravským zlomem, na východě ochranným 

pilířem centrálních jam (viz výše), na jihu ochranným pilířem překopů 10. patra a bývalých 

základen ve 39. a 40. sloji, na západě pak průběhem Centrálního přesmyku. Sloje byly 

uloženy s generálním úklonem 5° - 10° k východu. Hornická činnost v 7. kře byla             

již taktéž ukončena.  

 

13. dobývací kra 

 Nachází se severně od ochranného pilíře jámy DO III. Na severu je omezena 

průběhem svahu reliéfu karbonu v Dětmarovickém výmolu, východní a západní hranice   

je umělá s dobývacími oblastmi č. 14 a č. 18 v severním poli za Doubravským zlomem. 

Sloje jsou uloženy s generálním úklonem 5° - 15° k jihovýchodu. V tabulce č. 3 uvedené 

sloje náleží ke sušským vrstvám karvinského souvrství. [1] [5] 
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Tabulka č. 3: Charakteristika slojí ve 13. kře 

sloj mocnost [m]  typ uhlí hloubka pod 
povrchem [m]  

28 3,0 koksovatelné 970 - 1020 

31 a 2,3 koksovatelné 1030 - 1080 

 

14. dobývací kra 

 Je na severu omezena průběhem svahu reliéfu karbonu v Dětmarovickém výmolu, 

na východě a jihu Doubravskou poruchou a na západě ochranným pilířem jámy DO III. 

Sloje byly uloženy s generálním úklonem 5°- 15° k jihu až jihovýchodu. S hornickou 

činností v předmětné kře se v současné době nepočítá. [5] 

 

18. dobývací kra 

Je na severu a severozápadě omezena průběhem svahu reliéfu karbonu                    

v Dětmarovickém výmolu, na jihu Doubravským zlomem a na východě ochranným pilířem 

jámy DO III. Sloje jsou uloženy s generálním úklonem 5°- 20° k jihovýchodu.  Všechny 

v tabulce č. 4 uvedené sloje náleží ke sušským vrstvám karvinského souvrství. [5] 

 

Tabulka č. 4: Charakteristika slojí v 18. kře 

sloj mocnost [m]  typ uhlí hloubka pod 
povrchem [m]  

28 2,0 koksovatelné 880 - 1050 

31a 1,9 koksovatelné 940 - 1110 

31bc 2,5 koksovatelné 965 - 1135 

2.4 Geologický vývoj kry č. 22 

2.4.1 Hranice kry č. 22 

 Kra č. 22 je vymezena průběhem zrušeného jámového ochranného pilíře jam 

Doubrava I, Doubrava II a Eleonora. Na severní hranici sousedí kra s dobývací krou č. 2, 

přičemž přírodní omezení tvoří průběh tektonického pásma eleonorské poruchy o celkové 

amplitudě skoku 20 – 30 m s úklonem poruchové plochy 70°- 85° k severu. Na východním 

a jihovýchodním okraji se nacházejí již vydobyté kry č. 4 a č. 6 bývalého Dolu Doubrava. 
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Jižní okraj kry č. 22 koresponduje přibližně s hranicí dobývacího prostoru Doubrava          

u Orlové vůči dobývacím prostorům Karviná – Doly I a Lazy. Západní hranice této kry     

je tvořena stařinami slojí původních nyní již vydobytých dobývacích ker č. 3 a č. 7 důlního 

pole bývalého Dolu Doubrava. [5] 

2.4.2 Tektonika kry č. 22 

 Strukturně tektonické poměry 22. kry jsou relativně klidné.  Tektonické porušení 

slojí uvnitř kry č. 22 je dáno primárně průběhem výrazného poruchového pásma, tzv. 

centrálního přesmyku, který je řídící tektonickou strukturu určující a omezující rozsah 

dobyvatelné kry. Pásmo centrálního přesmyku probíhá ochranným pilířem jam přibližně  

ve směru západ – východ a posouvá se postupně od severu na jih. Centrální přesmyk      

má úklon poruchové plochy cca 20° - 25° směrem jižním a amplitudu skoku 30 – 40 m. 

Poruchové pásmo centrálního přesmyku probíhá ve výškové úrovni sloje č. 34 půdorysně 

v oblasti jámy Eleonora. Již vydobytá sloj č. 34a+b byla dobývána pouze v jižní polovině 

kry č. 22, tj. v ploše jižně od centrálního přesmyku třemi poruby. V úrovni slojí č. 37         

a č. 39 se přesmykové pásmo nachází v nejjižnější čtvrtině plochy jámového ochranného 

pilíře a vymezuje jižní okraj dobyvatelné části těchto slojí ve kře č. 22. [5] 

 V bezprostředním předpolí ohradníku probíhá  ZSZ-VJV směrem eleonorská 

porucha s výškou skoku 25-50 m a jižním úklonem, představující nejvýraznější rupturní 

deformaci oblasti. V bloku lze dále očekávat výskyt tektonických poruch metrového řádu 

stejného směru. 

Úklon spodních sedlových slojí ve kře č. 22 (v ploše severně od centrálního 

přesmyku) je 4°- 8°severním až severovýchodním směrem. Místní úklony slojí, zejména 

v oblastech erozivních koryt (jimiž je výrazně postižena zvláště východní část sloje č. 39 

ve kře č. 22) jsou víc než 10°. [5] 

 

Tabulka č. 5: Charakteristika slojí ve 22. kře 

sloj mocnost [m]  typ uhlí hloubka pod 
povrchem [m]  

37 4,6 koksovatelné 840 - 930 

39 5,0 energetické              860 - 950 

40 5,0 energetické  930 - 1000 
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2.4.3 Charakteristika sloje č. 39 

 Plánována sloj č. 39, která je předmětem mé práce, je uložena pod nebilanční slojí 

č. 38 ve vzdálenosti 0,2 – 28 m. Vzdálenost stropu sloje č. 39 vůči počvě sloje č. 37          

se pohybuje v rozmezí 1,7 – 30 m. Nejmenší vzdálenost bilanční sloje je ověřena vrty 

v oblasti výchozí prorážky porubu č. 22 3956. Vzdálenost sloje narůstá pozvolna jižním 

směrem k oblasti plánovaných porubů č. 22 3950 a č. 22 3952 na 5,5 – 11 m. Východním 

směrem se mezislojová vzdálenost od výchozích prorážek až zhruba do linie spojující jámu 

Doubrava I a šibík č. 232 pohybuje mezi 5 – 10 m. Pak se vzdálenost výrazně zvětšuje       

a v oblasti základen č. 4 3913, č. 4 3913I a č. 22 3908 dosahuje hodnoty 25 – 30 m. [5] 

 S ohledem na potřebu řešení výškového vedení porubních dlouhých důlních děl    

od základen, tak i pro upřesnění vývoje mocnosti sloje č. 39 v oblasti dokopávání 

porubních bloků je potřebné provést doplňující vrtný průzkum ze sloje č. 37. 

 Celková mocnost sloje č. 39, kde je plánováno dobývání čtyřmi poruby, je dle vrtů 

2,6 – 6,9 m. Snížená mocnost je ověřena vrty v oblasti ukončování porubů. Od této linie 

východním směrem, až k okraji jámového ochranného pilíře celková mocnost sloje ještě 

klesá. Průměrná dobyvatelná mocnost sloje č. 39 se pohybuje okolo 5 m. Dobyvatelné 

zásoby uhlí v porubu č. 22 3950 jsou 600 000 tun, v porubu č. 22 3952 je cca 650 000 tun, 

v porubu č. 22 3954 pak 398 000 tun a v porubu č. 22 3956 cca 442 000 tun. Ve sloji č. 39 

je k disposici celkem 2 090 000 tun dobyvatelných zásob černého uhlí. [5] 

 

Tabulka č. 6: Parametry sloje č. 39 v ploše kry č. 22 

popel (Ad) 4,0 % 

prchavé látky (Vdaf) 30,0 % 

index puchnutí (SI) 1,5 

dilatace (“b”) -22 

spalné teplo (Qs
daf) 35,8 Gb 

obsah síry (Std) 0,29 % 

obsah fosforu (Ptd) 0,004 % 
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 2.4.4 Uložení sloje č. 39    

V přímém podloží sloje č. 39 je 0 – 3 m písčitého prachovce. Dále pak pokračují 

střídající se polohy pískovců a slepenců o celkové mocnosti souvrství 45 – 52 m. Podložní 

strop sloje č. 40 sedlových vrstev je v jižní části kry uložen od počvy sloje č. 39               

ve vertikální vzdálenosti cca 48 m. Směrem na sever se vzdálenost obou slojí zvětšuje       

a v oblasti u poruchy Eleonora dosahuje až 55 m. [5] 

2.4.5 Hydrogeologické poměry 

         Hydrogeologické poměry 22. kry jsou dány uložením vrstev a tektonickým 

porušením oblasti. K SSV ukloněná sušská synklinála představuje v každém výrubu místní 

odvodňovací bázi, v níž se shromažďují provozní vody a přirozeně přitékající                    

po puklinových systémech a poruchových zónách z nadloží.  Odtud jsou vody rutinně 

čerpány do výtlačného potrubí a odváděny do hlavní čerpací stanice na 11. patro v DP 

Karviná Doly I. V daném případě bude nutno před rozjezdem porubu 22 3952 odvodnit 

stařiny po úklonu výše ležícího výrubu 22 3950. [5]   

2.5 Ochranné pilíře jam a překopů 

V současné době již zrušený ochranný pilíř centrálních jam bývalého Dolu 

Doubrava má kuželový tvar s pilířovým úhlem 70° pro karbon až do 40. sloje. Od počvy 

40. sloje směrem do hloubky, pro sloje ostravského souvrství, byl stanoven válcový 

ochranný pilíř. S ohledem na to, že mocnost pokryvného útvaru nepřekračuje 30m,          

byl jeho vliv zanedbán. 

Ochranný pilíř jámy Doubrava III v tzv. severním poli byl schválen rozhodnutím 

OBÚ v Ostravě dne 18. února 2003. Chráněná plocha na povrchu má tvar nepravidelného 

pětiúhelníku, směrem do hloubky je ochranný pilíř schválen jako kuželový s pilířovým 

úhlem 65° pro pokryvný útvar a od reliéfu karbonu jako válec až po úroveň sloje 28b. [5] 
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3. Návrh otvírky a přípravy oblasti 39. sloje 22. kry 

porubem č. 223952 v dobývacím prostoru 

Doubrava u Orlové  

 V oblasti 39. sloje 22. kry budou dobývány poruby č. 22 3950, č. 22 3952, č. 22 

3954 a č. 22 3956. Příprava porubu 22 3950 byla v současnosti zahájena ražbou důlní 

chodby č. 22 3901 s použitím razicího kombajnu typu AM – 50. [7]  

3.1 Příprava porubu č. 22 3952 

 Příprava porubu č. 22 3952 z úvodní strany bude realizována důlním dílem č. 22 

3904 se zaústěním v úvodním důlním díle č. 4 3913I. Výdušná strana daného porubu bude 

ražena chodbou č. 22 3903, která bude ražena taktéž z důlního díla č. 22 3702 (bývalá 

úvodní chodba pro porub č. 22 3750), a důlním dílem č. 22 3911/1. Toto důlní dílo,      

které bude raženo překopně, bude vyraženo mezi důlními díly č. 22 3902 a č. 22 3911.    

Pro zajišťování všech ražených chodeb bude použita důlní ocelová oblouková výztuž. 

 Mezi chodbami č. 22 3903 a č. 22 3904 bude vyražena prorážka č. 22 3952. 

Případné realizace protičelby proti chodbě č. 223903, popř. chodbě č. 223904, budou 

označeny jako č. 22 3903A resp. č. 22 3904A. 

 Obtínka č. 22 3952/1 bude vyražena za účelem rozšíření prorážky č. 22 3952       

pro možnost instalace mechanizované výztuže. [5] 

Mapa oblasti s navrhovaným porubem č. 22 3952 (M 1:2000) je znázorněna 

v příloze č. 2. 

Otvírkové dílo č. 22 3903 

- profil díla:                        SPN 19/5 (příčný řez viz příloha č. 3) 

- hmotnostní profil výztuže:                      TH 29 

- hustota budování:                       překopní část 0,8 m, ražba ve sloji 0,5 m 

- délka:                                                      785 m 

- úklon dle průběhu sloje:                         +1° až +3° 

- počet, typy a délky pásů:                        3 x TP 630A/100:  250, 250, 260 m 

Na spojku z chodby č. 22 3902 bude raženo 10 m chodby TH dopravníkem řady TH 600.                 
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Otvírkové dílo č. 22 3904 

- profil díla:                        SPN 16/4 (příčný řez viz příloha č. 4) 

- hmotnostní profil výztuže:                      TH 29 

- hustota budování:                                   překopní část 0,8 m, ražba ve sloji 0,5 m 

- délka:                                                      954 m 

- úklon dle průběhu sloje:                         +1º až +3º  překopní část -4
o
 až +7

o 

- počet, typy a délky pásů:                       pro ražbu 4 x TP - pohony TP 630A/1000, trať TP  

                                                                 1200  BELT:  délky 250, 250, 250, 200 m                                                               

 

Přípravné dílo č. 22 3952 

- profil díla:                        předrážka  ROV  5,5 x 4,2 m 

- profil díla po rozšíření:                           ROV 9,5 x 4,2 m (příčný řez viz příloha č. 5) 

- hmotnostní profil výztuže:                      TH 29 

- hustota budování:                       0,5 m 

- délka:                                                      140 m 

- úklon dle průběhu sloje:                         +2º až +3º 

- typ a délka pásu:                                     TP 630A/1000: 130 m 

 

Směrné číslo příprav: 

sp = 
Mp

T
   m  kt-1 ]  

 

sp = 1879 : 650 = 2,89 m  kt-1         

 

Mp - celková metráž všech přípravných důlních děl a výchozí prorážky porubu [m] 

T - celkové vytěžitelné zásoby uhlí [kt] 

3.2 Způsob rozpojování hornin 

Při ražbě jednotlivého důlního díla budou horniny rozpojovány razicím 

kombajnem, popřípadě pomocí trhacích prací. V příslušném technologickém postupu    

bude přesně stanoven rozsah a použití trhacích prací pro rozpojování hornin. [5] [16] 
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3.3 Rozvod elektrické energie  

 Elektrická energie bude pro ražby přípravných důlních děl pro porub č. 22 3952 

vedena z rozvodny vysokého napětí, která bude umístěna v chodbě č. 4 3913.   

 Pro elektromotory ražby výdušné chodby č. 22 3903 se bude využívat elektrické 

napětí 500 V. S ohledem na navrženou technologii úvodního důlního díla č. 22 3904          

a pro prorážku č. 22 3952, bude pro elektromotory využíváno napětí 500 V a 1000 V. 

 Elektrická zvuková signalizace a osvětlení bude napojeno na rozvod 220 V. 

Napojení sdělovacích, přenosových, jiskrově bezpečných zařízení a jiných bezpečnostních 

zařízení je součástí důlního slaboproudého rozvodu. 

 Pracoviště vybavená elektroinstalací budou provedena podle předem schváleného 

elektroprojektu v souladu s ustanoveními báňských předpisů a českých technických norem. 

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem je zařazeno jako pracoviště nebezpečné  

a z hlediska nebezpečí výbuchu metanu je ve smyslu § 232 vyhlášky č. 22/89 Sb., 

v platném znění, zařazeno mezi prostory SNM. [6] 

3.4 Odtěžení horniny 

 Odtěžení z ražeb přípravných chodeb pro porub č. 22 3952 bude vedeno                

na základnu 39. sloje ve 22. kře, tvořenou důlními díly č. 4 3913I, 4 3913 a č. 22 3913       

a dále bude vedeno důlními díly č. 22 3710, 40 407.1, 40 900 a č. 40 993 do zásobníku č.1 

nebo č.2  na lokalitě Lazy. [5] 

3.5 Doprava materiálu 

 Doprava materiálu bude zajišťována pomocí kolejové dopravy a závěsné kolejové 

drážky ZD – 24 závěsnými lokomotivami LZH. Pro přípravné ražby pro výše uvedený 

porub a případně navazující ražby bude doprava zajišťována kolejovou dopravou 

z dobývacího prostoru Karviná – Doly I, překopem 11. patra č. 1700 a dále závěsnou 

kolejovou drážkou důlními díly č. 2430, 2430a, 03144, 22 3710/1a, 22 3710 na základnu 

39. sloje č. 22 3913 – 4 3913 – 4 3913I. [5] 
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3.6 Rozvod vody 

Zabezpečení důlních děl užitkovou vodou bude provedeno v souladu s vyhláškou 

ČBÚ č. 2/1994 ze dne 29. listopadu 1993. 

3.7 Odvodňování přípravných ražeb 

 Pro jímání vody budou dle potřeby instalována v nejnižších bodech během 

přípravných ražeb pro porub č. 22 3952 čerpadla s patřičnou kapacitou. Odpadní 

technologická voda bude pomocí odpadního potrubí odváděna na důlní díla 11. patra 

lokality ČSA a těmi pak do čerpací stanice. Z čerpací stanice 11. patra bude důlní voda 

přečerpávána do hlavní čerpací stanice, která se nachází na 9. patře a odtud jámou Jan      

na povrch. 

 Čerpadla, ve všech výše uvedených důlních dílech, na základě jejich prostorového 

uložení, budou instalována v místech, kde hrozí nebezpečí zatopení celého průřezu díla. 

Automatická zařízení pro signalizaci zvýšené hladiny vody na pracovišti, budou sledována 

stálou inspekční službou. [5] 

3.8 Vedení ražeb důlních děl 

 Popis výškového a směrového vedení otvírkových ražeb vychází ze současného 

stavu znalosti důlní situace. Znalost výškového uložení sloje č. 39, vývoj jejich mocnosti  

a průběh nárůstu mezislojového proplástku ve směru Z – V i ve směru J – S, zejména 

v severní a severovýchodní části kry č. 22, je nedostatečná. Pro upřesnění těchto 

předpokladů je nutno s postupem hornické činnosti ve sloji č. 37 severním směrem ověřit 

vrtným průzkumem z chodeb v této sloji vývoj a uložení podloží sloje č. 39 v linii 

plánovaného ukončení dobývání. 

 Délka výdušného překopu č. 22 3911/1 pro porub č. 22 3952 bude 40 m. Zaústění 

ražby z bývalé porubní pásové chodby č. 22 3902 bude ve staničení 46 – 52 m na kótě     

cca -626 m. Dovrchní ražba povede severním směrem v úklonu cca +8°s probitím            

do výdušného překopu č. 22 3911 na kótě cca -621 m. Výdušné větry z porubu č. 22 3952 

budou vedeny výdušnou chodbou č. 22 3903 a části překopu č. 22 3902 na výdušný překop 

č. 22 3911/1. [5] 
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  Porubní pásová chodba č. 22 3904 pro porub č. 22 3952 bude mít zaústění pásové 

ražby z úvodní pásové základny č. 4 3913I ve staničení 96 – 102 m. Nejprve povede 

horizontální ražba západním směrem v délce cca 70 m na předpokládané kótě -632 m 

(předcházení výdušného překopu č. 22 3900/1), pak dovrchní ražba o úklonu cca +9°       

do sloje č. 39 v délce cca 110 m. [5] 

3.9 Střety zájmů 

 Hornická činnost Závodu Důl Karviná lokality ČSA v dobývacím prostoru 

Doubrava u Orlové bude ovlivňovat katastrální území obcí Orlová a Doubrava.              

Před zahájením této činnosti – ražení důlních děl, musí být na základě žádosti OKD, a.s. 

Závodu Důl Karviná vydáno rozhodnutí OBÚ pro území krajů Moravskoslezského  

a Olomouckého, kterým musí být předmětná hornická činnost – příprava porubu č. 22 

3752 povolena. [9] 
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4. Návrh technologie ražení 

 Pro ražení důlních chodeb navrhuji použít mechanizaci pro rozpojování horniny, 

její nakládání a odtěžení. Dále pak budou instalovány důlní ventilátory, vrátky, 

hydraulický agregát a další technika využívána při přípravných ražbách. [3] [5] [16] 

4.1 Použití razicí techniky 

Přípravné práce porubu č. 22 3952 budou na výdušné straně prováděny razicím 

kombajnem AM – 50 (viz obr. č. 5). Tento kombajn bude pro chodbu č. 22 3903 použit     

k rozpojování a nakládání horniny. Překopní otvírka bude prováděna v době dobývání 

porubu č. 22 3950. 

 

 

 

Obrázek č. 5: Razicí kombajn AM – 50 [5] 
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Základní technické parametry AM - 50  

výrobce:                                           Voest Alpine Bergtechnik GmbH, Zeltweg (Rakousko) 

rozměry:     7 470 x 1 865 x 1 645 mm 

hmotnost kombajnu:                        24 t 

podvozek:                                          housenicový 

rychlost pojezdu:                              5 m · min
-1

 

tažná síla:                          145 kN 

stoupavost:                                        max. 18° 

příkon: - rozpojovací orgán              100 kW 

              - celkový    155 kW 

pevnost rozpojované horniny:        max. 50 MPa 

nakládač:                klepetový 

šířka nakládače:                               3,2 m 

vynášecí dopravník:              hřeblový 

technický výkon při rozpojování: 

              - v uhlí                     20 - 60 m
3 

· h
-1

 

              - v hornině               15 m
3 
· h

-1 

 

Pro ražbu úvodní chodby č. 22 3904 bude použit razicí kombajn MR 340. Vedle 

rozpojování a nakládání horniny lze tento kombajn použít i pro vrtání svorníkových tyčí. 

Otvírka bude ražena ze základny č. 4 3913I. Tímto RK bude zároveň ražena prorážka č. 22 

3952 i její rozšíření č. 22 3952/1. [5] 

Základní technické parametry MR 340 

výrobce:                               Sandvik Mining and Constantion GmbH, Zeltweg (Rakousko) 

rozměry:    10 320 x 2 850 x 2 800 mm 

hmotnost kombajnu:                        55 t 

podvozek:                                          housenicový 

rychlost pojezdu:                              0 – 5,0 – 8,8 m · min
-1

 

tažná síla:                          358 kN 

stoupavost:                                        max. 20° 
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příkon: - rozpojovací orgán              200 kW 

              - celkový    342 kW 

pevnost rozpojované horniny:        max. 100 MPa 

nakládač:                klepetový 

šířka nakládače:                               4 200 – 5 620 mm 

vynášecí dopravník:              hřeblový (dvojřetězový) 

 

 

Obrázek 6: Ovládací panel razicího kombajnu MR 340 [5] 

 

Pro použití případných trhacích prací bude zpracován technologický postup a tyto 

budou prováděny dle vyhlášky ČBÚ v Praze č. 72 / 1988 Sb. v platném znění. Razicí 

kombajny budou sloužit pouze pro nakládání, bez použití řezného orgánu. [17] 

4.2 Vzdálenost výztuže od čelby 

Vzdálenost TH kompletu od čelby bude max. 1,5 m. Tato vzdálenost se zkrátí         

při zhoršených geologických podmínkách, ponecháním uhlí ve stropě a při přecházení 

tektonických poruch. 
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4.3 Používaná výztuž 

Nehořlavá, po celé délce ražby. 

4.4 Vyplnění prostoru mezi TH výztuží 

Mezi postavenými TH oblouky budou namontovány ocelové rozpínky.  Strop i boky 

důlních děl budou osítovány. Na nesoudržný strop, kdy hornina propadne oky síta,             

se pro zajištění použijí betonové pažnice. [3] 

4.5 Potrubní řády 

 Během ražeb budou za postupujícím jednotlivým důlním dílem kladeny potrubní 

řády umístěné podél boku díla bližšího pásovému dopravníku. Rozvod potrubí bude 

proveden podle prováděcích projektů dlouhých důlních děl a v souladu s požadavky 

vyhlášky ČBÚ č. 22 / 1989 Sb. v platném znění. [6] 

 

V otvírkových dílech budou kladeny níže uvedené potrubní řády: 

 vzduchové potrubí:       průměr 100 mm 

 potrubí požární vody:      průměr 100 mm 

 potrubí odpadní vody:      průměr 100 mm 

 asanační potrubí:                      průměr 100 mm 
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5. Větrání a zajištění bezpečnosti při ražení důlních 

děl 

5.1 Větrání přípravných ražeb pro porub č. 22 3952 

 Vtažné větry jsou do dolu přiváděny vtažnými jámami Jan a ČSA 2 na 11. patro   

na lokalitě ČSA a vtažnými jámami č. 2 a 5 na 9. patro na lokalitě Lazy. Z lokality ČSA 

jsou vtažné větry přiváděny ochozy a překopy 11. patra a dále spojovacím překopem         

č. 03144 na kříž překopů č. 03144 x 40 407.1, kde se vtažné větry spojují s vtažnými větry, 

jež jsou přiváděny z lokality Lazy spojovacím překopem č. 40 407.1. Dále tyto spojené 

vtažné větry proudí chodbami v oblasti 22. kry na chodbu č. 4 3913I, ze které budou 

separátně ovětrávány jednotlivé ražby. Odvětrání ražených důlních chodeb daného porubu 

bude pomocí elektrických ventilátorů. Předpokládaný výskyt koncentrace CH4 maximálně 

do 0,5 %. Větry z jednotlivých ražeb obohacené o plyny a částice prachu jsou dále vedeny 

k výdušné jámě Doubrava III, kde jsou umístěny hlavní ventilátory typu ARD – 2 – 2800 – 

270°. Každý z instalovaných ventilátorů má napojený snímač chodu s vývodem na CŘS. 

[5] 

5.1.1 Sací způsob větrání chodby č. 22 3903  

 Výdušnou chodbu č. 22 3903 navrhuji odvětrávat pomocí sacího způsobu 

separátního větrání s použitím elektrického ventilátoru VPAEPB 2x2 – 845. Tento 

ventilátor spolu se záložním ventilátorem VPAK 630 bude umístěn v PVP v důlním díle  

č. 4 3913I minimálně 5 m od důlní chodby č. 22 3902 ve směru proudění větrů. Následující 

ventilátory 2x VPAK 630 budou umístěny vždy paralelně v separátním větrání v tahu      

ve staničení 325 m a 575 m. U každého ventilátoru budou nasazeny tlumiče hluku, 2 ks         

na straně sací a 1 ks na straně výtlačné. [4] [5] 

5.1.2 Kombinovaný způsob větrání chodeb č. 22 3904 a 22 3952 

 Úvodní chodba č. 22 3904 a prorážka č. 22 3952 bude větrána úvodním 

ventilátorem typu Korfmann 2xES – 9/500/80, který bude umístěn v důlním díle č. 4 3913I 

a bude sloužit pro hlavní foukací lutnový tah v kombinaci s ventilátorem typu               
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dGal 9 – 500/500 pro vedlejší sací lutnový tah. Ten bude umístěn na energovlaku               

a ovládán z panelu razicího kombajnu MR – 340. 

5.1.3 Lutnový tah 

Lutnový tah pro výdušnou chodbu č. 22 3903 bude veden důlními díly č. 4 3913, 

22 3902 a č. 22 3903. Jeho celková délka 950 m se bude jednotlivými lutnami                   

za postupující čelbou prodlužovat tak, aby byla dodržena max. vzdálenost od čelby. Lutny 

se budou spojovat typizovanými spojovacími prvky. Spoje nutno utěsnit pomocí větracího 

plátna s páskováním nebo vázacím drátem. Jednotlivé lutny se budou zavěšovat ve vrchní 

části důlního díla na vázací drát a co 12 m zajišťovat řetízkem. Flexibilní vyztužená lutna   

o délce max. 3 m se bude teleskopicky vysouvat, utěsňovat a chránit ústí lutny              

před vniknutím horniny. Při vytvoření metanových vrstev se použijí vzduchové ejektory. 

Použití větracích luten v úvodní chodbě a prorážce bude od úvodního ventilátoru 

v PVP, v chodbách č. 4 3913I, dále č. 22 3904 a 22 3952. Celková délka lutnového tahu 

bude 1 100 m. Při ražbě úseku do 100 m pomocí separátního sacího větrání budou použity 

lutny LUKO o průměru 800 mm a od staničení 100 m pomocí separátního kombinovaného 

větrání budou použity u hlavního foukacího lutnového tahu flexibilní nevyztužené lutny 

o průměru 1000 mm a u vedlejšího odsávacího lutnového tahu flexibilní vyztužené lutny   

o průměru 800 mm. Flexibilní nevyztužené lutny jsou tvořeny tubusem, který se vyrábí 

teplovzdušným svařováním a koncovými prstenci. Tyto prstence slouží ke vzájemnému 

spojování flexibilních luten. Zavěšení luten je umožněno pomocí ocelových háčků,      

které jsou uchyceny v závěsných lištách. Lutny se používají v lutnovém zásobníku. 

Zásobník flexibilních nevyztužených luten slouží k plynulému prodlužování lutnového 

tahu separátního větrání. Lutny se spojují v lutnový tah pomocí šroubových manžet. [4] [5] 
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5.1.4 Objemový průtok větrů pro třídu č. 22 3903 dle programu 

SEP verze 1.1 

 

Druh větrání: sací s chladicím zařízením 

 

Tabulka č. 7: Důlně - technické podmínky potřebné pro výpočet požadovaného objemového průtoku 

Projektovaná délka důlního díla L = 950 [m] 

Světlý průřez projektovaného díla S = 18,9 [m2] 

Max. průřez projektovaného důlního díla dílčího úseku v díle Smax = 18,9 [m2] 

Předpokládaná exhalace CH4 v projektovaném díle q1 = 0,023 [m3.s-1] 

Předpokládaná exhalace  CO2 v projektovaném díle q2 = 0,021 [m3.s-1] 

Předpokládaná exhalace Rn DRn = 750 [Bq.s-1] 

Konc. CH4 v PVP před zaústěním lut. tahu do projekt. díla c1 = 0,05 [%] 

Konc. CO2 v PVP před zaústěním lut. tahu do projekt. díla c3 = 0,08 [%] 

Konc. Rn v PVP před zaústěním lut. tahu do projekt. díla cVt = 0,12 [Bq.m-3] 

Přípustná konc. CH4 v projektovaném díle c = 0,5 [%] 

Přípustná konc. CO2 v projektovaném díle c2 = 0,7 [%] 

Přípustná konc. Rn v projektovaném díle cRn = 0,31 [Bq.m-3] 

Hmostnost trhaviny použité na jednu zabírku A = 120 [kg] 

Celk. objem jedovatých zplodin trhaviny vyj. hodn. CO b = 0,04 [m3.kg-1] 

Přípustná konc. konvenčního CO ve zplodinách po trh. práci cCO = 0,013 [%] 

Délka zabírky trhací práce LZ = 2,1 [m] 

Měrná hmotnost horniny roh = 3100 [kg.m-3] 

Čas ke snížení konc. zplodin po trh. práci na přípust. konc. CO tau = 1700 [s] 

Celk. výkon naft. motorů pracujících současně v projekt.díle PN = 48 [kW] 

Největší vzdálenost ústí hl. lut. tahu foukacího od čelby L1 = 15 [m] 

Největší vzdálenost ústí hl. lutnového tahu sacího od čelby L2 = 2,1 [m] 

Průměr projektovaných luten (u obdélníkových hydraulický) D = 1 [m] 

Koeficient porušení radioaktivní rovnováhy (0.2-0.5) p = 0,65 [-] 

Nejmenší povolená rychlost důlních větrů v důlním díle vmin = 0,3 [m.s-1] 

Podíl obj. průt. chlad. zař. a hl. lut. tahem přivedeným na čelbu k = 0 [-] 
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Tabulka č. 8: Výstupy VPOP 

Obj. průtok ke snížení konc. exhalujícího CH4 na přípustnou mez   Qv1 = 5,11 [ · ] 

Obj. průtok ke snížení konc. exhalujícího CO2 na přípustnou mez Qv2 = 3,39 [ · ] 

Obj. průtok ke snížení konc. zplodin po trhací práci na příp. mez   Qv3 = 3,50 [ · ] 

Obj. průtok pro dosažení nejnižší povolené rychlosti důlních větrů Qv4 = 5,67 [ · ] 

Obj. průtok ke snížení konc. výf. zplodin naft. motorů na příp. mez Qv5 = 4,78 [ · ] 

Obj. průtok ke snížení konc. exhalujícího Rn na přípustnou mez Qv6 = 2,67 [ · ] 

     
 

     

Potřebný objemový průtok důlních větrů přivedených na čelbu:  

Qv0 = 5,40 [ · ] 

5.1.5 Chlazení důlních větrů 

 Při ražbách připravujících porub č. 22 3952 se předpokládá s ohledem na délku 

větrných cest a teplotu důlního ovzduší v 22. kře, umělé chlazení důlních větrů                 

na pracovištích pomocí centrální klimatizace. Jak pro ražbu pásové chodby č. 22 3904,    

tak pro ražbu výdušné chodby č. 22 3903 a prorážky č. 22 3952, resp. č. 22 3952 / 1,     

bude použit vždy jeden chladič typu RWK 300. [4] [5] [6] [11] 

Technické parametry chladiče RWK 300 

chladící výkon:   300 kW 

přípustný provozní tlak:                 40 bar 

obsah trubek:                                   190 l 

hmotnost chladiče:                           1 700 kg 

délka:                           3 220 mm 

výška:  1 270 mm 

přípoj – vstup studené vody:        DN 50 / PN 40 

přípoj – výstup studené vody: DN 50 / PN 40 

přípoj – vstup důlních větrů:          800 mm 

přípoj – výstup důlních větrů: 800 mm 
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Obrázek č. 7: Chladič důlních větrů RWK 300 [5] 

5.2 Ochrana proti prašnosti 

 Na ražbách se bude provádět zneškodňování uhelného prachu pomocí vodních 

trysek a postřiků. U razicího kombajnu AM – 50 budou namontovány hadice, které budou 

ukončeny růžicemi za řezným orgánem. Druhý zvolený razicí kombajn MR – 340 zkrápí 

horninu pomocí trysek umístěných za každým nožovým držákem řezného orgánu. 

 Všechny přesypy pásových dopravníků budou smáčeny postřiky, které se napojí    

na automatiku těchto dopravníků. Po celé délce důlního díla bude uhelný prach průběžně 

smýván vodou a poprašován inertním prachem. 

 Na konci lutnových tahů separátního větrání budou instalována odprašovací 

zařízení.  

5.3 Bezpečnost při ražení důlních děl 

Opatření: 

 V předmětné oblasti budou zřízeny protivýbuchové vodní uzávěry, které budou 

provedeny a rozmístěny ve smyslu vyhlášky ČBÚ v Praze č. 22/89 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a č. 10/1994 Sb. (příloha 3a a 4a) 

 Neustálá kontrola metanu a oxidu uhelnatého analyzátory, které jsou rozmístěny 

v předmětné oblasti s vyvedením na CŘS v souladu s vyhláškami ČBÚ v Praze č. 
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22/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů a č. 165/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Protizáparová opatření budou součástí technologického postupu předmětných ražeb 

schválená závodním dolu.  

 Závod Karviná není zařazen mezi doly s nebezpečím průtrží hornin, uhlí a plynů. 

 Dle vyhlášky ČBÚ v Praze č. 659/2004 Sb., je dobývací pole, do kterého               

je zahrnuta i sloj č. 39 ve 22. kře, zařazeno do oblasti s nebezpečím důlních otřesů. 

Průběžná prognóza se bude provádět individuálním pozorováním, seismickým 

pozorováním s průběžným vyhodnocováním a prováděním testovacích vrtů. 

Součástí technologického postupu ražeb bude „Zvláštní opatření proti otřesům“ 

schválená závodním dolu, ve kterém bude podrobně stanovena a upřesněna lokální 

prognóza, průběžná prognóza a preventivní opatření proti nebezpečí otřesů. 

 V případě mimořádné události opustí osádka pracoviště a bude postupovat           

dle vypracovaného havarijního plánu pod vedením předáka nebo technického 

dozoru. [6] [8] [18] 
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ZÁVĚR 

 Ve své bakalářské práci jsem měl za úkol navrhnout otvírku a přípravu 39. sloje 22. 

kry dobývacího prostoru Doubrava, na závodě Důl Karviná porubem č. 22 3952 

v návaznosti na realizovanou otvírku. 

 Při zpracování závěrečné práce jsem vycházel ze zkušeností a poznatků získaných 

během studia na VŠB – TU v Ostravě, z vlastní praxe a z konzultací s profesními 

pracovníky závodu Karviná, lokality ČSA.  

 Po úvodu jsem v následující kapitole shrnul bohatou historii bývalého důlního 

závodu Doubrava od počátku dobývání, po ukončení těžby a následné likvidaci samotného 

dolu. Důlně – geologickými poměry dobývacího prostoru Doubrava u Orlové se věnuji     

ve druhé kapitole své bakalářské práce. Věnoval jsem se zde geologické stavbě dolu a také 

úložním poměrům. Zmínil jsem se také o tektonice a stratigrafii. Podrobněji jsem popsal 

geologickou stavbu 39. sloje 22. kry, především úložní poměry a bilančnost. Ve třetí části 

jsem popisoval návrh otvírky a přípravy předmětné oblasti porubem č. 22 3952. Ve čtvrté 

kapitole navrhuji technologii ražeb důlních chodeb č. 22 3903, 22 3904 a č. 22 3952.        

V následující kapitole popisuji způsoby separátních větrání, včetně výpočtu objemového 

průtoku větrů přivedených na čelbu č. 22 3903. Zajištění bezpečnosti pracoviště                

je základem pro dobře a kvalitně vykonanou práci. 

 Mou snahou bylo o co optimálnější řešení zadaného tématu s ohledem                   

na ekonomiku a bezpečnost, ve které se 39. sloj 22. kry nachází. 

 Závěrem bych chtěl poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce Ing. Josefu 

Chovancovi, Ph.D. z hornicko – geologické fakulty VŠB – TU v Ostravě za odborné rady   

a metodické vedení. 

 Rovněž děkuji pracovníkům OPV na závodě Důl Karviná za odborné rady, zejména 

svému konzultantovi – projektantu přípravy výroby Ing. Jiřímu Bilanovi, který mi byl 

nápomocen při zjišťování potřebných podkladů a materiálů a radou při zpracování         

této bakalářské práce. 
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