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Anotace 

Ve své práci se zaměřuji na plán otvírky Ostravských slojí Václav, Justin a Natan. 

S tím související porovnání dopravních tras do ostravských slojí mezi lokalitami Darkov 

a 9. květen. Na jejich délky, současný stav a případné náklady na jejich rekonstrukce. Budu 

uvažovat o co nejekonomičtější variantě a vyberu tu, která zajistí včasnou přípravu dopravní 

trasy pro budoucí ražby, vybavování a dopravu osob. Uvedu jednotlivé trakční prostředky, které 

připadají v úvahu. Zhodnotím využití a možnosti jam Darkov M5, SU-STO I a SU-STO III 

pro potřebné množství dopravovaného materiálu. Porovnám dopravu ve vozových jednotkách 

a kontejnerovou dopravu. V závěru porovnám technicko-ekonomické varianty a celkové náklady 

na jednotlivé trasy.  

Klíčová slova: dopravní trasy, vozové jednotky, kontejnérová doprava 

Summary 

 In my work i will focus on the opening seams of ostrava . seam names  

is Vaclav,Justin and Natan. With associated comparison transport routes to seams of ostrava 

between locations Darkov and 9.kveten. On theirs lenght,current state and possible consequences 

of their reconstructions. I will think about the most economical solution and choose thisone 

which ensure timely preparation to transport route, for future excavation,equipingthe coalface 

and transportation of persons.i will pick individually traction means under consideration. I will 

evaluate usage and options of the mineshafts Darkov M5,SU-STOI and SU STOIII for necessary 

amount of transported material. I will compare transportation in wagon unit and container 

transportation. In the end i will compare consiquences on the individual routes. 

Keywords: transport routes ,transportation in vagon, container 

transportation 

  



Seznam zkratek 

STOI Jáma Stonava I 

SU- STOIII Jáma Stonava III 

OKD Ostravsko-Karvinské doly 

ČBÚ Český báňský úřad 

OPD Otvírka, příprava a dobývání 

Os Ostravské sloje 

DMZ Důlní manipulátor závěsný 

ZD Závěsná drážka 

BV Brzdný vozík 

DUK 7000 Univerzální dopravní  kontejnér 

HPV TDS120 Hydraulický pomocný vozík 

NZH 2/4 Hydraulické manipulační zařízení 
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1. Úvod 

Ve své práci chci popsat plán přípravy porubů č. 467 501 a 467 502 ve 467. sloji Václav 

5. kře v dobývacím prostoru Stonava, který se nachází v Ostravských svrchních Porubských 

slojích a dopravu materiálu a osob do těchto slojí. 

Jde o to zhodnotit jednotlivé dopravní trasy na tyto pracoviště. Porovnat uvažované délky 

dopravních tras, vybavení a rekonstrukce jednotlivých variant a časy, kterých bude zapotřebí 

k dopravě na jednotlivá pracoviště. 

V neposlední a v této době i nejdůležitějším kritériem pro volbu uvažované trasy, bude 

samozřejmě ekonomické hledisko. 

Jedná se o rozsáhlou rozfárávku, kde se má těžit v budoucnu až 6 porubních bloků 

ve slojích č. 465 Václav, ve slojích č. 463 Natan a ve slojích č. 436 Justin. Jde o vysoce kvalitní 

koksovatelné uhlí, které má zajistit zlepšení kvality úpravárenského uhlí pro odběratele a také 

budoucnost OKD a Dolu Darkov na několik dalších let s ohledem na dnešní nelehkou situaci 

v uhelném průmyslu.  
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2. Hodnocení důlně - geologické situace porubů 

467 501 a 467 502 

 Plán přípravy porubů č. 467 501 a 467 502 ve 467. sloji 5. kře v dobývacím prostoru 

Stonava je zpracován na základě § 6 odst. 2 písmene c) a přílohy č. 3 vyhlášky ČBÚ 

č. 104/1988 Sb. v platném znění. 

Předložený plán přípravy porubů č. 467 501 a 467 502 se vztahuje na plochu ve 467. sloji 

5. kře, ohraničenou půdorysně na severu překopem č. 903, na západě společným ohradníkem 

těžní jámy č. 1 a jámy PG III, a na východní straně je blok vymezen tektonickou poruchou 

Stonavská. 

Plán přípravy porubů č. 467 501 a 467 502 ve 467. sloji 5. kře v dobývacím prostoru 

Stonava zahrnuje ražby těchto důlních děl: č. 467 521, 467 521/1, 467 521/2, 467 521/3, 

467 521/4, 467 522, 467 522/1, 467 522/2, 467 522/3, 467 541, 467 541/1, 467 541/4, 467 560, 

467 560/1, 467 560/2, 467 560/3, 467 561, 467 561/1, 467 561/2 a 467 562.  

2.1 Stručná geologická, stratigrafická, petrografická a 

hydrogeologická charakteristika výhradního ložiska. 

Sloj č. 467 náleží stratigraficky k porubským slojím ostravského souvrství. Porubské 

vrstvy – tato litostratigrafická jednotka je označena jako pásmo porubské (dle obce Poruba 

u Orlové). Její spodní hranice je položena do stropu sloje 386 (Mohutný), svrchní do počvy sloje 

504 (Prokop) .[1]  

Generální úklon vrstev v 5. kře je cca 10
o
 směrem severovýchodním. Předpokládaný 

průběh tektonických poruch je zakreslen ve výseku důlní mapy, příloha č. 1. 

Podle rozboru vzorků uhlí obsahuje 56,0 % popele, 0,69 % síry, 25,4 % prchavých 

hořlavin, index puchnutí je 8,0, spalné teplo 36,13 MJ/kg, kód uhlí je 434 Vb. 

Pravá mocnost sloje č. 467 ve vrtu č. SuSto 543 je 1,97 m. V přímém nadloží sloje č. 467 

se vyskytují střídající se vrstvy pískovců a prachovců o celkové mocnosti 36,7 m po nebilanční 

sloj č. 479 (0,19 m uhlí), dále následují střídající se vrstvy pískovců a prachovců o celkové 

mocnosti 11,3 m po nebilanční sloj č. 482 (0,10 m uhlí). Vzdálenost sloje č. 467 od sloje č. 482 

je cca 48,2 m. V bezprostředním podloží sloje č. 467 se vyskytují střídající se vrstvy pískovců 
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a prachovců o celkové mocnosti 42,2 m po nebilanční sloj č. 463 (0,38 m uhlí). Zdroje přírodních 

léčivých ani minerálních vod v této oblasti nejsou známy. 

2.2 Otvírka, příprava a dobývání. 

Zajištění podmínek uvedených v rozhodnutích o stanovení chráněného ložiskového 

území a dobývacího prostoru. 

Dobývací prostor Stonava byl stanoven rozhodnutím bývalého Federálního ministerstva 

paliv a energetiky v Praze ze dne 12. 12. 1960 pod zn. OPP-OOZ-inž.Sta. Tento dobývací 

prostor byl ČBÚ v Praze vzat do evidence dobývacích prostorů a zaznamenán v evidenční knize 

„Kamenné uhlí“, díl 2, folio 34. 

Zvláštní podmínky v rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území nebyly 

uvedeny. 

Plánovaný další průzkum. 

Další průzkum uvnitř i vně bloků porubů nelze vyloučit. Ražby těchto důlních děl budou 

vedeny pod čísly příslušných důlních děl s indexem (.1, .2 - 9). 

2.3 Způsob otvírky, přípravy a dobývání, jejich členění, časová 

i věcná návaznost prací; zajištění předstihu průzkumu, otvírky a 

přípravy před dobýváním 

K provádění hornické činnosti v této oblasti byla vydána rozhodnutí OBÚ v Ostravě: 

6565/2005-511/5/Ing.Sk/An ze dne 14. 9. 2005 - ražby důlních děl ve sloji č. 467,-

SBS/18826/2013/OBÚ-05/13/511/Ing.Tw ze dne 30. 11. 2013 - příprava porubu č. 40 513. 

Způsob přípravy a její členění: 

Ražba chodby č. 467 541/4 bude pokračováním ražby č. 467 520. Ražba bude vedena 

úpadně SV směrem a bude ukončena na předpokládaném probití s ražbou chodby č. 467 541. 

Ražba chodby č. 467 560 bude zahájena ze stávajícího překopu č. 5052. Ražba bude 

vedena nejdříve úpadně a následně dovrchně JV směrem, následně bude pokračovat 

pod č. 467 541 dovrchně nejprve JV a následně JZ směrem a bude ukončena probitím do chodby 

č. 467 541/4. 
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Ražba chodby č. 467 541/1 bude zahájena z kříže chodeb č. 467 520 a 467 541/4. Ražba 

bude vedena dovrchně JZ směrem a bude ukončena na předpokládaném probití s ražbou 

prorážky č. 467 521/2/3. 

Ražba chodby č. 467 521/1 bude zahájena z chodby č. 467 520. Ražba bude vedena 

dovrchně JZ směrem, následně bude pokračovat ražbou prorážky pod č. 467 521/2. Ražba 

prorážky č. 467 521/2 bude vedena horizontálně JV směrem a bude ukončena probitím 

do chodby č. 467 541/1. Nakonec bude provedeno rozšíření prorážky pod č. 467 521/3 již 

v rámci PVP. 

Ražba třídy č. 467 561 bude zahájena ze stávající chodby č. 5051. Ražba bude vedena 

úpadně JV směrem, následně bude pokračovat pod č. 467 560/3 úpadně SV směrem a bude 

ukončena probitím do třídy č. 467 560. 

Ražba chodby č. 467 561/2 bude zahájena z chodby č. 467 560. Ražba bude vedena 

dovrchně JZ směrem, následně bude pokračovat pod č. 467 561/1 úpadně SZ směrem a bude 

ukončena probitím do kříže tříd č. 467 561 a 467 560/3. 

Ražba chodby č. 467 521 bude zahájena z kříže chodeb č. 467 561/1 a 467 561/2. Ražba 

bude vedena dovrchně nejprve JV a následně JZ směrem a bude ukončena na předpokládaném 

probití s chodbou č. 467 521/4. 

Ražba chodby č. 467 521/4 bude zahájena z chodby č. 467 520. Ražba bude vedena 

úpadně SV směrem a bude ukončena probitím do chodby č. 467 521. 

Ražba chodby č. 467 522 bude zahájena z chodby č. 467 561/1. Ražba bude vedena 

dovrchně JZ směrem a bude ukončena probitím do chodby č. 467 520. 

Ražba chodby č. 467 522/1 bude zahájena z chodby č. 467 520. Ražba bude vedena 

dovrchně JZ směrem, následně bude pokračovat ražbou prorážky pod č. 467 522/2. Ražba 

prorážky 467 522/2 bude vedena horizontálně JV směrem a bude ukončena probitím do chodby 

č. 467 521/1. Nakonec bude provedeno rozšíření prorážky pod č. 467 522/3 již v rámci PVP. 

Ražba třídy č. 467 560/2 bude zahájena z třídy č. 467 561. Ražba bude vedena úpadně 

SV směrem a bude ukončena probitím do třídy č. 467 560. 

Ražba třídy č. 467 560/1 bude zahájena z třídy č. 467 561. Ražba bude vedena úpadně 

SV směrem a bude ukončena probitím do třídy č. 467 560. 
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Ražba třídy č. 467 562 bude zahájena z třídy č. 467 560. Ražba bude vedena nejdříve 

úpadně SV směrem a následně dovrchně JZ směrem a bude ukončena probitím do překopu 

č. 5052. 

Uspořádání důlních děl a časový průběh prací jsou zřejmé z přiloženého výseku důlní 

mapy, příloha č. 1, [ 2 ]. 

2.4 Opatření při vedení prací u hranic dobývacího prostoru; 

údaje o důlních dílech nebo plánovaných pracích v sousedním 

dobývacím prostoru, pokud by se práce mohly vzájemně ovlivňovat a 

potřebná opatření. 

Hornická činnost nebude dle § 37 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění 

prováděna na hranici dobývacích prostorů. 

Způsob rozpojování hornin. 

Rozpojování hornin v ražených chodbách, bude prováděno: 

- pomocí trhací práce malého rozsahu za použití vrtacích vozů VVH-1B, Minbo 14 

CK,VV-Minbo 14-C-263, DH-DT1 nebo ručního vrtání a nakládání horniny nakládači NS-5, 

PPN-1S, Hausher D 1131, Noel D 1131, SPH-1, PSU 9000, DH-L1200. Nebo razicími 

kombajny AM 50, MR 220, MR 340 nebo DH 75. 

2.5 Mechanizace, elektrizace, důlní doprava, rozvod vody a 

zajištění provozu materiálem 

Ražby důlních děl budou prováděny pomocí trhací práce malého rozsahu za použití 

vrtacích vozů VVH-1B, Minbo 14 CK, VV-Minbo 14-C-263, DH-DT1 nebo ručního vrtání 

a nakládání horniny nakládači NS-5, PPN-1S, Hausherr D 1131, Noel D 1131, SPH-1, 

PSU 9000, DH-L1200, nebo razicími kombajny AM 50, MR 220, MR 340 nebo DH 75. 

Odtěžení z ražeb bude vedeno pásovými dopravníky TP 630, TP 400, TP 1200, TP 1201, 

DP 1200/1, DP 1201/1, DP 1400, DPOF 1000, Belt 1200, Belt 1400 a hřeblovými dopravníky 

typu TH 400, TH 500, TH 502, TH 600, TH 603, TH 601S, DS 145/500 do centrálního 

zásobníku uhlí č. 398, dále kolejovou dopravou velkoprostorovými vozy po překopech 9. patra 
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do centrálního zásobníku uhlí na 9. patře v oblasti výdušné jámy Mír IV a skipem touto jámou 

na  povrch. 

Napojení elektrospotřebičů bude zajištěno z rozvodny a dílčích trafostanic Rozvody 

6 kV, 1 000 V, 500 V, telefonní, ovládací a signální obvody budou detailně řešeny v prováděcích 

elektroprojektech pro jednotlivá pracoviště. 

Elektromotory jednotlivých mechanismů budou napojeny na důlní síť 500 V a 1 000 V. 

Elektrická zvuková signalizace a osvětlení budou napojeny na rozvod 230 V. Napojení 

sdělovacích, přenosových, převodníkových, jiskrově bezpečných zařízení a jiných bezpečnostních 

zařízení je součástí důlního slaboproudého rozvodu. Pro elektroinstalaci bude použito 

schválených elektrozařízení. Elektroinstalace jednotlivých pracovišť bude prováděna podle 

předem schválených elektroprojektů. 

Hlavní rozvod důlního vodovodu je veden jámou Mír V přes redukční stanici na 4. patře, 

vyrovnávací nádrž na 8. patře a dále na 8., 9. a 10. patro. Důlní vodovod je zřizován 

dle prováděcích projektů dlouhých důlních děl v souladu s požadavky vyhlášek ČBÚ 

č. 22/1989 Sb. a č. 2/1994 Sb. v platných zněních. 

Materiál a osoby pro ražby předmětných důlních děl budou dopravovány na místo použití 

pomocí důlních závěsných lokomotiv typu LZH 50, LSP 70, IMM-80, DLZ 110F, DLZ 210 

po závěsné dráze ZD-24 z překladišť na překopech č. 3907 nebo 917 přílohy č. 1 a 5.  
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3. Dopravní trasy 

Dopravu materiálu mezi oblastmi jámy M5 a jámy Su Sto1, Su Sto3 

Základní trasa: Popuštění materiálu jámou M5, převezení kolejovou lokomotivou 

k překladišti 3907 a zajištění vyklizeného materiálu zpět k jámě. Maximální počet dopravených 

jednotek při použití kontejnerové dopravy je 22 jednotek denně (25. pracovních dnů v měsíci.) 

Maximální zavěšení 3 jednotky vzhledem k únosnosti trati. 

3.1 Dopravní trasa z lokality Darkov 

 Trasa A: naložení materiálu na lokomotivu ZD převoz do oblasti po překopech: 3907, 

903 (nejrychlejší spojení s možností provedení dvojího návozu za směnu  

a nejmenším počtem pracovníků zajištující dopravu materiálu.  Nelze uskutečnit bez 

rekonstrukce překopu 3907 (cca 200 m výměna TH výztuže, cca 70 m přibírka podloží, 

cca 100 m úprava potrubního tahu, výměna sekcí závěsné dráhy cca 70 ks,  příloha č. 2 . 

Trasa A+Os: naložení materiálu na lokomotivu ZD převoz do oblasti po překopech 

3907,4046,5052 (výměna sekcí závěsné dráhy cca 35 ks, přemístění el. zařízení - přesyp  

6. Pás) směnnost tras za 24 hodin pro 7 jízd celkem 8. směn, příloha č. 2. 

Trasa B: naložení materiálu na lokomotivu ZD převoz do oblasti po překopech: 3907, 

4046, 5052, 5053, 5051, 5050, 903. (propojení oblasti montáží závěsné dráhy 660 m) 

Směnnost tras za 24 hodin pro 7 jízd celkem 14. směn, příloha č. 3. 

Trasa C: naložení materiálu na lokomotivu ZD převoz do oblasti po překopech: 3907, 

337820, 339760, 340720, 340860/1, 340860, 2088, 4044/1, 4044,4044/2, 4044/3, 4022/2/39241, 

39241/1, 4024,903.(provedení úprav na závěsné dráze, výměna stávající ZD na překopu 

39241,4022/2,4044/3, úprava podloží překopu 4024) směnnost tras za 24 hodin pro 7 jízd 

celkem 14. směn,  příloha č. 4. 
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3.2 Dopravní trasa z lokality 9. květen 

Trasa D: převoz materiálu kolejovou lokomotivou oblasti překladiště: překop 903 

naložení materiálu na lokomotivu ZD převoz do oblasti po překopu 5051 

 Směnnost tras pro 7 jízd celkem 3. směn. V případě rekonstrukce závěsné dráhy 

na ZD130 D lze dopravovat  více materiálu (snížení směnnosti o 1/3). příloha č. 5  
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4. Nákladové kalkulace jednotlivých tras  

4.1 Trasa A  

Rekonstrukce překopu 190 m (odhadovaná cena prací svépomocí + materiálové náklady)

            34  mil. Kč 

rekonstrukce za účasti cizí firmy      38  mil. Kč 

Časová náročnost nutných prací. Práce je nutné provádět během provozu pásového 

odtěžení a nelze provést práce při třísměnném provozu za dobu kratší než 7 měsíců- 

předpokládaný čas bude delší vzhledem k náročnosti výměny obloukové výztuže. 

Náklady ostatních nezbytných prací: 

-Přibírka podloží v odhadované délce 70m : 30 směn                                  58 213 Kč 

-Výměna-převěšení potrubních tahů v délce 108 metrů                               41 483 Kč 

-Výměna–oprava stávající závěsné dráhy 53 ks 1m/1600+směna             206 945 Kč 

Pro výpočet směn uvedených prací je použito konto 103 přípravy v částce 1658 Kč×1,39

 konto 105 přibírka v částce 1 396 Kč×1,39 

 

Náklady na pohonné hmoty po provedených úpravách na trase A+ Os.zahrnují: 

a) Vzdálenost trasy A z PPRS je na lokalitu 9. květen cca 1,95 km 

b) Vzdálenost do Os cca      2,6  km 

c)  Průměrná spotřeba lokomotivy DLZ 110F je  3,3  l/km 

Doprava 6 jízd na trase tam a zpět A+ Os = ( a+b) ×c×6×2  = 94,38 l 

Měsíční spotřeba = 94,38×26 pracovních dnů   = 2454 l.                      

 Při průměrné ceně nafty 28 Kč × 2454    = 68 709 Kč/lokomotiva  

Náklady na obsazení lokomotivy dvěma pracovníky započítává  průměr 4 a 5 tar. třída 

950 Kč×1,39×26 pracovních dnů     = 274 664 Kč 

Průměrné měsíční náklady na lokomotivu   =  46 000 Kč 

Celkové měsíční náklady na provoz trasy A+ Os jsou    389 373 Kč 

Poznámka: 

Náklady nezahrnují práce spojené s dopravou materiálu až na pracoviště ale pouze 

z místa nakládky k cílovému místu shodnému pro všechny uvedené trasy [3]. 
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4.2 Trasa B 

Nezbytné práce potřebné na propojení překopů 5050 /903 závěsnou dráhou v délce 

660m×1600Kč/ na D+směna/-99-směn* 

660m × 1600Kč/m ZD  = 1 056 000 + 99× konto × koef. = 228157 Kč = 1 284 157 Kč 

Výměna, oprava stávající závěsné dráhy 35 ks × 1600/21 směn  = 2200×35+48 397  

= 125 397 Kč 

Náklady na rekonstrukci činí celkem     = 1 409 554 Kč 

 

Měsíční náklady dopravy materiálu na trase B+Os 

a)  Vzdálenost z PPRS je na lokalitu 9. květen cca 4.1 km 

b) Vzdálenost do Os cca     2,6 km 

c) Průměrná spotřeba lokomotivy DLZ 110F je 3,3 l/km 

 

Doprava 6 jízd na trase tam a zpět B+1× Os = ( a×c×6×2) + (b×c) =  

Os  2,6×3,3                  = 17,16 l 1 jízda 

B  4,1×3,3 ×6×2         = 162,36 6 jízd 

Měsíční spotřeba = 162,36+17,16 ×26      = 4668 l 

Při průměrné ceně nafty 28 Kč        =130 690 Kč 

Směny potřebné k zajištění 7 jízd (7x2  Ø 4/5 tar. třída 950×1,39×26  = 480 662 Kč 

Průměrné měsíční náklady na lokomotivu      =  46 000 Kč 

 

Celkem měsíční náklady trasy B + Os      657 352 Kč 

[3]. 
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4.3 Trasa C 

Práce potřebné k zprovoznění trasy C 

Výměna – oprava stávající závěsné dráhy 320 ks –/92 směn = 2200×320+92×2304  

= 915 968 Kč 

Přibírka podloží překop č. 024 v délce cca 35/15 směn  = 29 107 Kč  

Výměna dřevěných podpěr za RTH překopu č. 39241 120 ks/24 směn 24×2 304 Kč  

 = 55 296 Kč  

Náklady potřebné k uvedení trasy C do provozu činí celkem  =  1 000 371 Kč  

 

Měsíční náklady na trasu C+Os 

a)  Vzdálenost z PPRS je na lokalitu 9. květen cca 2,5 km 

b) Vzdálenost do Os     cca  2,6 km 

c) Průměrná spotřeba lokomotivy DLZ 110F je  3,3 l/km 

 

Doprava 6 jízd na trase tam a zpět C+1× Os = ( a×c×6×2) + (b×c) = 

Os  2,6×3,3  = 17,16    1 jízda 

C  2,5×3,3×6   = 49,5 ×2 (jízda zpět)   6. jízd 

Měsíční spotřeba = 99+17,16 ×26 = 30 20l. Při průměrné ceně nafty 28 Kč  

           = 84 565/lokomotiva 

Směny potřebné k zajištění 7 jízd 7 x 2 průměr 4/5 tar. třída 950×1,39×26   

 = 480 662 Kč 

Průměrné měsíční náklady na lokomotivu      = 46 000 Kč 

Celkem měsíční náklady trasy C + Os     = 611 227 Kč 

[3]. 

Na uvedené trase není zohledněn organizační plán pohybu lokomotiv přes místa 

se zvýšeným pohybem lokomotiv ZD a tím prodloužení doby dopravy z důvodu nutného 

uvolnění pro dopravu mužstva. 
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4.4 Trasa D 

Měsíční náklady na trasu D+Os 

Doprava materiálu na překladiště překopů č. 910,903 lokomotivami kolejové dopravy 

na vzdálenost 0,8 km. 

Doprava závěsnou dráhou z překopu č. 917 Os  

a) Vzdálenost na překladiště č. 910,903 kolejovými lokomotivami 0,8 km 

b) Průměrná spotřeba lokomotivy DLZ 110F je 3,3 l/km 

 3,3×0,8 = 2,64×26  1 jízda        

Při průměrné ceně nafty 28 Kč  = 1 921 Kč 

Trasa D ostatní 3,3l×0,8×26 pracovních dnů×28 Kč 6 jízd    = 11 531 Kč  

Směny potřebné k zajištěn 7 jízd průměr 4/5 tar. třída 950×1,39×26×2/8 (2hodiny) 

=   8 583 Kč 

průměr 4/5 tar. třída 950×1,39×26      = 34 333 Kč 

Průměrné měsíční náklady na lokomotivu     = 46 000 Kč 

 

Navýšení nákladů povrchového pracoviště zahrnuje: 

Obsazení pracovníky pro naložení materiálu a obsazení skladu + náklady spojené 

s provozem a údržbou strojů určených k převozu a nakládaní materiálu   = 350000 Kč 

 

Celkem :         = 452 129 Kč 

V celkové kalkulaci není zahrnuta energie pro provoz budov a ostatních nákladů 

vzhledem k počtu přemístěných pracovníků.[3]. 
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4.5 REKAPITULACE 

Tabulka č. 1 Celkových nákladů 

    náklady na 
zprovoznění tras   trasa 

měsíční provozní 
náklady 

 

  

 

  

rekonstrukce 
překopu 3907 30 400 000 A   

přibírka podloží 
3907 58 213 A   

potrubní tahy 41 483 A   

oprava závěsné 
dráhy 206 945 A   

celkem 30 706 641 A 389 373 

 

  

 

  

Propojení 
překopů 5050/803 1 284 157 B   

výměna stávající 
ZD+naklad. 725 397 B   

celkem 2 009 554 B 657 352 

 

         

 

  

výměna ZD 915 968 C   

přibírka podloží 29 107 C   

podepření TH 55 296 C   

celkem 1 000 371 C 611 227 

 

  

 

  

závod 3         600 000 D 452 129 
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5. Předpokládané množství materiálu v roce 2014 

5.1 Objem dopravy jámami Su-Sto I a Su-Sto III v roce 2014 

Tabulky potřebného materiálu a potřebných jednotek na 1. pololetí roku 2014 

Tabulky č. 2 Množství materiálu na leden 

Leden 

Předák Ražba Metry Profil 

Th kontejner/ 

vozové jednotky 

Potrubí, lupánky 

atd 

Ticháček 

40 234/4 a 

40 251 65 SPN14 32,5 ----- 72 11 

Valenčík 40 58 85 SPN14 42,5 ----- 94 13 

Novak 467 520 85 SPN14 42,5 ----- 94 13 

Špernoga 40 57 30 SPN16 15 ----- 33 5 

Celkem    265   132,5 ----- 293 42 

 

Tabulka č. 3 Množství materiálu na únor 

Únor 

Předák Ražba Metry Profil 

Th kontejner/ 

vozové jednotky 

Potrubí, lupánky 

atd 

Ticháček 40 251 50 SPN14 25 ----- 55 8 

Valenčík 40 58,40 57/1 60 SPN14,16 30 ----- 66 9 

Novak 467 520 75 SPN16 37,5 ----- 82 12 

Průcha 40 231 10 SPN16 5 -----11 3 

Špernoga 40 57 60 SPN16 30 ----- 66 9 

Celkem    255   127,5 / 280 41 
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Tabulka č. 4 Množství materiálu březen 

Březen 

Předák Ražba Metry Profil 

Th kontejner/ 

vozové jednotky 

Potrubí, lupánky 

atd 

Ticháček 40 251 80 SPN14 40 ----- 88 12 

Valenčík 40 58,40 553 55 SPN14,12 27,5 ----- 61 9 

Novak 467 520 85 SPN16 42,5 ----- 94 13 

Trawinski 467 560 20 SPN16 10 ----- 22 4 

Průcha 40 231 50 SPN16 25 ----- 55 8 

Špernoga 40 57 75 SPN14 37,5 ----- 82 12 

Celkem    365   182,5 / 402 58 

 

Tabulka č. 5 Množství materiálu duben 

Duben 

Předák Ražba Metry Profil 
Th kontejner/ 

vozové jednotky 

Potrubí, 

lupánky atd 

Ticháček 40 251 100 SPN14 50 ----- 110 15 

Valenčík 40 553 155 SPN12 77,5 ----- 170 22 

Novak 467 520 80 SPN16 40 ----- 88 12 

Trawinski 467 560 60 SPN16 30 ----- 66 9 

Průcha 40 231 50 SPN16 25 ----- 55 8 

Špernoga 40 57 75 SPN14 37,5 ----- 82 12 

Koszalka 40 58 45 SPN14 22,5 ----- 50 7 

Celkem    565   282,5 / 621 85 

 

Za období Leden až Červen bude vyraženo 2400 metrů na lokalitě Závodu 3. 

K dopravě materiálu možno použít max. cca. 1198 TH kontejnerů, nebo cca. 2641 

důlních vozů a klanic. 
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5.2 Časy při dopravě po trasách A, B, C, D  

Tabulka č. 8 Tabulka časování jízd 

Tabulka č. 9 Časy vymezené pro dopravu zaměstnanců po ZD na překopu č. 3907 

odjezd příjezd zůstatek odjezd příjezd 

6:10 7:20 290 minut 12:10 13.20 

12:10 13:20 290 minut 18:10 19:20 

18:10 19:20 290 minut 0:10 1:20 

0:10 1:20 290 minut 5:50 7:10 

naložení materiálu 16 až 40 minut v závislosti na druhu dopravovaného materiálu 

(průměr 28. minut) 

 do tabulky nejsou zahrnuty práce spojené s překlizem materiálu tj. 45 %. 

   Dopravovat do oblasti lokality 9. května  lze pouze po jednokolejné trati 

     tabulka nezahrnuje dopravu na pracoviště, pouze spojení určených bodů 

   nelze provádět současnou nakládku více souprav na překladišti č.3907 

     pro trasu C, D nejsou zřízená nakládací místa pro kontejnerovou dopravu 

 

     

      

trasa nakládka  

doprava 

materiálu složení  

naložení 

výkliz 

Přiblí

-žení 

jízda 

zpět   

celke

m 

[min.] [min.] [min.] [min.] [min.] [min.] 

 

[min.] 

A 28  39    10     10     10     39     0 136 

B 28    65    10     10     
 

65     20 198 

C 28  170  10     10     10     170     0 228   

D 28  25    10     10     10     25     0 108 
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5.3 Možnosti zavedení kontejnerové dopravy na 

lokalitě 9. květen 

Provedena zkouška dopravy kontejnerů TH a UNI jámami Su-Sto I a Su Sto III 

 a kolejovou dopravou na překopech č. 903,905,906,908. Uvedené trasy jsou provozuschopné 

pro dopravu kontejnerů. 

Přeprava kontejnerů na závěsné dráze je možná jenom na pracoviště č. 467 520 a 

na pracoviště 40553 s výhradami nutné úpravy profilů důlních děl a ZD. Na ostatní pracoviště 

40. sloje 2 kry není zajištěna průjezdnost vzhledem ke stávajícím profilům důlních chodeb a 

technologii na chodbách. 

Pro zavedení kontejnerové dopravy je nutné zajistit min. 3 ks lokomotiv DLZ 110F 

(lokomotiva DLZ 210F nepřipadá v úvahu z důvodu průjezdnosti stávajících tratí ). 

- 2 soupravy po 8. ks. zvedacích zařízení HPV TDS 120  

- Vybavit lokalitu 9. května potřebným počtem kontejnerů tj.   

TH 40 ks 

UNI 15 ks 

Podvozky 35 ks 

Zřízení dvou nakládacích míst s možností nadjezdu nad nakládaný materiál (jedno 

pro pracoviště 467520, druhé pro ostatní pracoviště.) 

Na lokalitě 9. květen se nepředpokládalo zavedení kontejnerové dopravy materiálu 

a zapojení do systému logistiky. 

Teoretický výpočet celkové potřeby kontejnerů a podvozků souhlasí s plánovaným 

objemem metráže na lokalitě Darkov i 9. květen. 

Eventuální převedení min 3 ks lokomotiv DLZ 110 na lokalitu 9. květen způsobí potíže 

při zajištění pravidelného zásobování materiálem na pracovištích lokality Darkov. 

Pro lokomotivy DLZ 210F není možný dojezd na všechna pracoviště lokality Darkov z důvodu 

stavu stávajících tratí ZD. 

Nejsou vytvořená místa pro odstavení a údržbu lokomotiv DLZ 110F na lokalitě 

9. květen. 
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Náklady: 

16. ks HPV TDS 120 cca 2 000 000 Kč 

3 ks výhybka, 75ks ZD 130   + směny 600 000 Kč 

Celkem 2 600 000 Kč 

Rekonstrukce tratí pro efektivní využití lokomotiv na dopravu většího objemu materiálu. 

Výměna stávajícího typu ZD za  ZD 24 / 130 D. 

Trasa B :  3.2 km + nakládací místo pro kontejnerovou dopravu  

Trasa C :  2,9 km + nakládací místo pro kontejnerovou dopravu  

Trasa A+Os : 1,3 km  
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6. Dopravní zařízení 

6.1 Důlní lokomotiva DLZ 110F 

Důlní dieselová závěsná lokomotiva typu DLZ110F‐II je trakční prostředek určený 

pro přepravu vlakové soupravy po jednokolejové závěsné dráze profilu I 155 v horizontální 

rovině a v úklonech do 30 stupňů. 

Lokomotivu je možno používat v prostředích s nebezpečím výbuchu metanu  

a uhelného prachu do stupně SNM 2 dle § 232 Vyhl. ČBÚ č. 22/1989 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Dle Nařízení vlády č. NV 23/2003 (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 

94/9/ES) je zařízení zařazeno do skupiny I a kategorie M2. Lokomotiva splňuje požadavky NV 

176/2008 (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2006/42/ES). 

Základní částí lokomotivy jsou dvě kabiny, motorová část s dvěma hnacími jednotkami 

a jedna až pět přídavných hnacích jednotek. Motorovou část tvoří dieselový motor a hydraulický 

pohon. Motor je čtyřdobý, čtyřválcový [5]. 

 

 

Obrázek č. 1 Důlní lokomotiva závěsná DLZ110F [5] 
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6.2 Doprava pomocí kontejnerizace 

Univerzální kontejner DUK7000 a jeho kombinace (DUK7000-K1 + DUK7000-P, 

DUK7000-K2 + DUK7000-P), jsou určeny pro přepravu malého  

i většího materiálu nebo pro TH oblouků rovnátka. 

Kontejnery a jeho chasiss jsou určeny pro zařízení skupiny I (důlní) kategorie M2 

a skupinu zařízení II (přes pozemní provoz) kategorie 2 dle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 94/9/ES a nařízení vlády číslo 23/2003  ve znění pozdějších předpisů, 

a splňuje podmínky pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného 

prachu do stupně SNM 2 dle § 232 [4]. 

Z důvodů nevyhovujících profilů pro kontejnérovou dopravu a s tím i vysokými náklady 

na případné rekonstrukce se s kontejnérovou dopravou nepočítá. Lokalita 9. květen není 

vybavená potřebným strojním zařízením pro zavedení kontejnerové dopravy (závěsné 

lokomotivy, kontejnery, podvozky, zvedací zařízení).  

Obrázek č. 2 Doprava materiálu v TH kontejnerech.[foto autor] 
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6.3 Brzdné vozíky BV1, BV1-TRIO, BT 30 

Brzdný vozík typu BV1, BV1-TRIO,BT 30 je mechanicko-hydraulické samonosné 

havarijní brzdné zařízení s plynulým brzdným účinkem, určené pro provoz na závěsné 

dráze těžkého typu (dopravní cesta ve formě jednokolejné tratě tvořené sekcemi nosných 

profilů I 155 nebo jinými s ním kompatibilními, ukotvených na vybudované důlní výztuži, 

popř. svornících s vyhovující únosností v dílech ražených v únosné hornině např. řady 

ZD 24, A, B, C,D/130 apod.) pro účely speciální dopravy břemen nadměrných hmotností 

při dopravě lanem, závěsnou lokomotivou nebo jiným trakčním prostředkem.  

Jeho funkce spočívá v tom, že zabezpečuje soupravu a její části (nosné vozíky, 

zvedací zařízení, břemena, apod.) proti ujetí a ohrožení bezpečnosti provozu tím, 

že při překročení nastavené přepravní rychlosti svými čelistmi, osazenými ostrohrannými 

tělísky z tvrdokovu, sevře stojinu profilu tratě  a soupravu zastaví. S jištěnou soupravou 

je spojen pomocí speciálních spojovacích tyčí [6],[7]. 
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Obrázek č. 3 Brzdný vozík BV1-TRIO [6] 

Obrázek č. 4 Brzdný vozík BT 30 [7] 
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6.4 Hydraulické manipulační zařízení 

Transportní zařízení hydraulické, typu NZH2/4, dále jen transportní zařízení, 

je zařízení sloužící k  přepravě  a  manipulaci s břemeny na  jednokolejnicové dráze  

profilu  I 155  v  horizontální  rovině a v úklonech do 30°. 

Jako tažného prostředku a zároveň zdroje tlakového oleje je doporučeno použít 

závěsnou lokomotivu nebo manipulátor schváleného typu.  

NZH2/4 je možno používat v prostředích s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného 

prachu do stupně SNM 2 dle § 232 [4]. Dle Nařízení vlády č. 23/2003 (direktivy EU 94/9 

ATEX) je zařízení zařazeno do skupiny I a kategorie M2.  

Transportní zařízení NZH2/4 tvoří jeden vozík (rám) se zvedacím zařízením, 

ovládání a vahadlo nebo hák. Zvedací část je složena z jednoho (nosnost 2000 kg) nebo 

dvou (nosnost 4000 kg) pomaloběžných hydromotorů se stacionární brzdou. Na přírubách 

hydromotorů je přišroubováno řetězové kolo, jehož pomocí je uváděn do pohybu zvedací 

řetěz. Tato sestava je připevněna mezi bočnice rámu vozíku. V  provedení s jedním 

hydromotorem je řetězové kolo uchyceno na přírubě hydromotorů a pomocné konzoly. 

Zvedací řetěz je ukotven na rámu tak, že řetězové kolo háku nebo vahadla tvoří kladku 

volnou. Nezatížený konec řetězu je odkládán do zásobního vaku [8]. 

Obrázek č. 5 Hydraulické manipulační zařízení [8] 

http://www.ferrit.cz/data/products/soubory/NZH2-4/NZH2-4-21.5f.jpg
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6.5 Kabina pro dopravu osob 

Pro dopravu osob musí organizace zajistit strojní dopravu na začátku a konci směny 

na pracoviště a zpět, pokud je délka souvislého úseku dopravní cesty větší než 1,5 km nebo 

převýšení úklonné dopravní cesty větší než 50 m a má-li se v daném úseku dopravovat po dobu 

více než dvou měsíců nejméně 24 pracovníků v jedné směně. Pro tuto dopravu musí organizace 

vymezit dobu, po kterou je na téže i přilehlých cestách zakázána jakákoliv jiná přeprava [4]. 

Obrázek č. 6 Kabina pro dopravu osob [9] 

6.6 Důlní manipulátor závěsný DMZ50F 

Důlní manipulátor závěsný DMZ50F je nezávislým hydraulickým agregátem, jež se 

používá také jako tažný prostředek určený pro přepravu soupravy na jednokolejné závěsné 

dráze profilu I155 v horizontální rovině a při úklonu max. 30° (modifikace DMZ50F-1 

a DMZ50F-2). 

           Jako hydraulický agregát je možné jej použít pro napájení   malé mechanizace (např. 

svorníkové vrtačky VPS 01, kalového čerpadla S3TDI, impulsního utahováku HPU 2501P, 

ručního sbíjecího kladiva LH11 apod.). Jako hydraulický agregát je možné využít 

modifikaci stroje bez pohonů (DMZ50F-0), která není určena k pojezdu po závěsné dráze, 

ale slouží coby stacionární agregát.  K zařízení DMZ50F je možné připojit také zařízení 

pro transport materiálu jako např. transportní zařízení NZH2/4 a  kabinu pro přepravu 

materiálu. Může pracovat na jakémkoli místě důlního díla závěsné jednokolejné dráhy 

při dodržení platných bezpečnostních předpisů a ustanovení návodu k  používání 
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manipulátoru a  závěsné dráhy. Důlní manipulátor závěsný DMZ50F je možno používat 

v prostředích s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu do stupně SNM 2 dle § 232 

[4]. Dle Nařízení vlády č. NV 23/2003 (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU  

94/9/ES)  je zařízení zařazeno do skupiny I a kategorie M2. Manipulátor splňuje požadavky 

NV 176/2008 (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2006/42/ES  [10]. 

 

Trakční hodnoty pro suchou trat ZD 24 

Modifikace: DMZ50F : 

Max. tažná sila 1 hnací jednotky: 20 kN až 40 kN dle nastavení výrobce. Maximální 

rychlost jízdy: 3,2 km/hod  

 
 

Obrázek č. 7 Důlní manipulátor závěsný DMZ50F [10] 

 

6.7 Závěsná dráha typ ZD 24 D / 130 

Trať ZD24 D/130 ( dále jen trať ) je určena k dopravě osob nebo materiálu v důlním díle 

s úklonem maximálně +-30°. Je možné ji instalovat v dílech ražených v únosné hornině nebo 

s vybudovanou výztuží. Trať může být používána v důlním prostředí BNM i SNM, BNP i SNP. 

Není dovoleno používat trať jiným způsobem nebo k jiným účelům než je uvedeno v Návodu 

k použití nebo v jiných závazných předpisech. Závěsná dráha těžkého typu ZD 24D/130 
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umožňuje max. podélné zatížení dráhy až 180kN, svislé 130kN. Délka sekcí ZD 24C/130 

je projektována standardně 2 m.  

Před montáží tratě je nutno zejména provést kontrolu únosnosti důlní výztuže s ohledem 

na stav a správnost jejího provedení v rozsahu splnění požadavků platných předpisů, zejména 

kontrolu dotažení všech spojů, deformací a poškození, stanovit polohu závěsné dráhy 

se zohledněním odstupů od okraje chodby, zařízení nacházející se v důlní chodbě a od počvy tak, 

aby se předpokládané dopravní soupravy mohly volně pohybovat při dodržení všech odstupů 

stanovených platnými předpisy. 

Smontovanou trať je nutno podélně a příčně stabilizovat kotvením. O umístění  

a odstupech rozhoduje osoba projektující ZD podle lokálních a provozních podmínek v místě 

stavění tratě při dodržení předpisů pro montáž a provoz tratě. Závazné je kotvení zatáček, 

výhybek, zarážek a dorazů. Kotvení nelze napínat příliš, aby byla svislá zatížení přenášena 

závěsy. 

Podélné kotvení musí splňovat požadavek minimálního dovoleného zatížení 60 kN 

ve směru osy tratě. 

Každý přímý úsek je nutno podélně kotvit. V úklonu do 5° je nutno kotvit do obou směrů, 

v úklonu nad 5° je nutno kotvit proti směru úklonu. Minimální kotvení v rozsahu úklonů 0° 

až 5°nejméně každých 30 m, v úklonech 5° až 15° nejméně každých 15 m, v úklonech 15° 

až 30°nejméně každých 10 m [11]. 

 

Obrázek č. 8 Závěsná drážka ZD 24 D130. 1: Nosný profil, 2: 2x ucho, 3: Kotva, 4: Zámek, 5: 

Vodítko [11] 
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7. Technicko-ekonomické zhodnocení jednotlivých 

variant - závěr 

Z důvodů viz. bod č. 4 cenové kalkulace jednotlivých tras je jednoznačně nejvýhodnější 

varianta D. 

Doprava materiálu do lokality 9. květen je výhodnější převozem na povrchu z těchto 

důvodů:  

1. Zvýšená spotřeba pohonných hmot při dopravě v dole. 

Výpočet spotřeby (pro jednotlivé trasy) nezahrnuje zátěž ani náročnost trasy, 

je předpokládáno navýšení spotřeby o 35 – 50 % podle zátěže a úklonu dopravní trasy. 

2. Časová náročnost při dopravě v dole (viz. Tabulka časování jízd) 

3. Doprava z lokality Darkov do oblasti lokality 9. květen je možná pouze po jedné 

trati závěsné dráhy.  

4.  Uvedené dopravované objemy materiálu zahrnují pouze materiál pro ražby, 

nikoliv objemy pro vybavování a likvidaci porubů. 

5. Přeprava kontejnerů by byla možná jenom na pracoviště č. 467520 a na pracoviště 

40553 s předpokládanými úpravami z hlediska profilu chodeb. 

6. Lokalita 9. květen není vybavená potřebným strojním zařízením pro zavedení 

kontejnerové dopravy (závěsné lokomotivy, kontejnery, podvozky, zvedací zařízení).  

7. Vznik nových nákladů zavedením kontejnerové dopravy (nakládací místa, stání 

pro lokomotivy, úprava důlních děl včetně ZD 24 dle technických podmínek, zaškolení 

pracovníků údržby na lokomotivy DLZ 110F. 

 

Doporučuji do stávajících oblastí lokality 9. květen dopravovat materiál bez kontejnerů. 

Závěrem bych chtěl  poděkovat za vstřícnost a ochotu mého oponenta ing. Vojtěcha Febera 

a Manažera logistiky p. Tomáše Práška díky, kterým mi bylo umožněno vytvořit tuto práci. 

V neposlední řadě chci také poděkovat mému vedoucímu bakalářské práce ing. Josefu 

Chovancovi, Ph.D. za poskytnuté rady a čas.  
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