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Anotace 

V bakalářské práci jsou zpracovány návrhy přípravy a dobývání porubního bloku          

č.059 607 v jižní části sloje 16 od roviny překopu č. 2347/1 dobývacího Dolu Paskov. 

Úvodním tématem předloženého textu je popis Dolu Paskov a jeho stručná historie, která 

slouží k představení dané oblasti. V návaznosti na historický vývoj Dolu Paskov dále 

charakterizuji konkrétní sloj 059, jenž je ústředním bodem této bakalářské práce. První dvě 

kapitoly tedy slouží k popisu pracovního prostředí, fakta v nich uvedená jsem čerpal 

z veřejně dostupných pramenů. V následujících částech jsou zpracovány jednotlivé postupy 

systému přípravy, technologie dobývání porubního bloku a dále také mnou navržené 

dobývací technologie. V závěru bakalářské práce se věnuji celkovému zhodnocení mnou 

navržených praktik, které by měly vést k dosažení efektivního provozu sloučeného 

s ekonomickým zhodnocením. 

Klíčová slova: sloj 059, rovina překopu č.2347/1, Důl Paskov, systém přípravy, 

technologie dobývání, skipový zásobník 

Summary 

In the thesis are treated a proposal preparation and mining working face block 059 607 

in the southern part of the seam 059 Seam from the field of mining no. 2347/1 Mine 

Paskov. The initial issue is the description of Mine Paskov and its brief history, which 

serves to introduce of this the area. Following an introduction I characterize the specific 

seam 059, which is the focal point of this thesis. Both the introductory part are used 

to describe the working environment and the facts contained in these two chapters are 

taken from publicly available sources. In the following sections are treated different 

methods of preparation, mining technology of working face block and also my proposed 

mining technology. The last part of this work includes practical acts related 

to the transportation of materials, workers, rock and coal to skip tray. In conclusion of the 

thesis is devoted to the overall evaluation of my proposed practices that should lead 

to a achieve efficient operation merged with economic evaluation. 

 

Keywords: seam 059,  the plane crosscut no.2347 / 1, Mine Paskov, system of preparation, 

technology of mining, skip tray  



 

 

Seznam použitých zkratek 

 

BVTP  bezvýlomová trhací práce 

PUP  průtrže uhlí a plynů 

DO  důlní otřes 

SVO  samostatné větrní oddělení 

DN  jmenovitá světlost potrubí 

TH  profil výztuže 

SH  stojka hydraulická 

OKD a.s. Ostravsko-karvinské doly, akciová společnost 

OTP  otřasná trhací práce 

Bpv  balt(ský) po vyrovnání (výškový systém užívaný v České republice) 

ČBÚ  Český báňský úřad 

OBÚ  Obvodní báňský úřad  

IS  inspekční služba 

PN  tlaková řada 

STHD  sběrný těžní hřeblový dopravník
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Úvod 

Hlavním cílem této bakalářské práce je představit a podrobně analyzovat návrh přípravy    

a dobývání porubního bloku č. 059 607, konkrétně v jižní části sloje 059 (16) od roviny 

překopu č. 2347/1, a to v dobývacím prostoru Staříč. Pravidla pro tuto činnost jsou 

souhrnem způsobů, které lze praktikovat ve všech částech porubního bloku. Mým cílem je 

však konkretizovat danou část porubu č. 059 607. Každodenní činnost v porubech závodu 

Staříč – lokalita Chlebovice mi umožňuje pracovat s poznatky nabytými v praxi. Proto si 

dávám za cíl zpracovat návrh na efektivní přípravu a vydobytí porubu č. 059 607 

s ohledem na vážnost ekonomické situace Dolu Paskov. Právě zmíněná nejistá budoucnost 

tohoto dolu je aktuální téma, které nabývá na důležitosti. Jde tak nejspíš o poslední 

možnosti pracovat s uvedeným tématem, kdy lze navrhnout variantu na přípravu                        

a dobývání určité sloje a následně toto řešení využít v praxi. Otázka závažnosti situace    

Dolu Paskov však není předmětem této práce, a proto se zaměřuji na praktickou stránku 

využití technologie pro dobývání zásob.  

Důležitou součástí zpracování každého návrhu, plánu nebo studie je seznámení se s daným 

tématem a zkoumaným prostředím. V návaznosti na zadání práce, které se týká návrhu 

přípravy a dobývání porubního bloku č. 059 607, je tedy nezbytné zmínit i historii                        

a charakteristiku Dolu Paskov. Zde se soustředím hlavně na popis lokality Staříč a lokality 

Chlebovice, jenž jsou mým působištěm, a na rozdíl od lokality Sviadnov, stále ještě 

funkční. Specifika tohoto dolu, která tkví hlavně v kvalitním koksovatelném uhlí,                      

si vyžadují alespoň krátký nástin historie. Dále uvádím základní informace týkající se 

rozlohy, kapacity, či statistiky produkce. Po historickém a všeobecném popisu dolu                    

se zaměřuji na předmět práce. Báňsko-technická charakteristika slouží k přímému popisu 

porubní oblasti, ve které čerpám fakta a poznatky z pracovních zkušeností. 

Následující kapitoly jsou rozděleny do témat, která řeší jednotlivé postupy a metody           

při řízení technologie dobývání zásob, způsobu větrání porubu či způsoby dopravy 

materiálů a pracovníků. V každém z vyjmenovaných témat se snažím podat svůj ucelený 

přehled a poznatky získané v dané problematice. Všechny zmíněné kapitoly následně 

shrnuji v technickoekonomickém návrhu, který má za úkol vyhodnotit problematiku 

daného tématu.   
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1 Důl Paskov 

1.1 Historie Dolu Paskov 

První zmínky o geologických průzkumech na katastru několika obcí v blízkosti          

Frýdku-Místku byly zaznamenány v obecní kronice již na počátku 20. století. Závěrečná 

etapa důkladného uhelného průzkumu proběhla začátkem 50. let. 
1
 K samotnému vzniku 

Dolu Paskov došlo sloučením závodu Paskov a závodu Staříč. Výstavba důlních jam 

závodu Paskov byla zahájena v roce 1960 a výstavba jam závodu Staříč v roce 1962. 

Hloubené jámy byly řazeny mezi díla s vysokým stupněm ohrožení vodou a plynem.
2
 

 

Během následujícího období probíhala výstavba obou dolů a teprve na konci 70. let bylo 

vytěženo první uhlí určené k přímému prodeji. Vedlejším produktem těžby uhlí se stal 

metan, který se po dlouhá léta využíval k provozu vozidel s pohonem na zemní metanový 

plyn a dále k plnění tlakových láhví určených k využití v domácnostech. Veškeré dobývání 

uhlí v závodu Paskov bylo zastaveno v roce 1999, přičemž ,,celková těžba černého uhlí              

na lokalitě Paskov činila 18 439 628 tun uhlí.“
 3
 

 
 

V současné době je dobývací prostor Dolu Paskov tvořen lokalitami Staříč a Chlebovice.
4
 

  

                                                
1 Stránky o českém hornictví [online]. [cit.5.dubna 2014]. Dostupné na  WWW: http://www.zdarbuh.cz/reviry/okd/dul-
paskov/ 
2 Historie dolu Paskov [online]. [cit.5.dubna 2014]. Dostupné na WWW: http://www.okd.cz/cs/o-nas/kde-pusobi-okd/dul-
paskov 
3 Stránky o českém hornictví [online]. [cit.5.dubna 2014]. Dostupné na  WWW: http://www.zdarbuh.cz/reviry/okd/dul-

paskov/ 
4Historie dolu Paskov [online]. [cit.5.dubna 2014]. Dostupné na WWW: http://www.okd.cz/cs/o-nas/kde-pusobi-okd/dul-
paskov 
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1.2 Charakteristika porubního bloku č. 059 607 na Závodě 

Paskov, v lokalitě Staříč 

Porub bude veden ve sloji 059 (16), která je zařazena v II. stupni nebezpečí průtrží uhlí               

a plynů (PUP). V souvislosti s ohrožením důlními otřesy (DO) není Závod Důl Paskov 

zařazen jako důl s nebezpečím důlních otřesů. 

Litologie, stratigrafie, petrografie 

Sloj 059 (16) litologicky náleží do karbonu a stratigraficky patří do svrchní části 

petřkovických vrstev ostravského souvrství: 

- kóta těžiště porubu: -745 m Bpv, 

- kóta styku pokryv/karbon pro těžiště porubu: -100 m Bpv, 

- mocnost karbonu: 645 m, 

- absolutní hloubka pod povrchem: - 1175 m, 

- kóta povrchu: 335 m Bpv , 

- horniny pokryvu lze charakterizovat jako nepropustné laminity, zpravidla prachovce až 

písčité prachovce. Směrem k severozápadu (v severozápadním rohu porubního bloku) 

začíná být zřetelný trend štěpení sloje na dvě lávky, přičemž horní lávka se dále směrem 

k severu spojuje se slojí 063 (17b) a dohromady tvoří sloj o celkové mocnosti 

cca 200 cm, 

- kvalitativně odpovídá obchodní skupině Va až Vb, s obsahem prchavé hořlaviny (Vdaf) 

nad 15% až nad 20%, popelem do 15%, indexem puchnutí cca 7 - 9, dilatací ca 0 - 50%, 

- mocnost podloží sloje tvoří kořenové prachovce o mocnosti cca 1 m přecházející do 

slaběkořenových pískovců s laminami prachovců o mocnosti do cca 1 m, na něž 

navazuje cca 2,5 m prachovců nepravidelně laminovaných pískovcem s útržky rostlin. 

Pod těmito prachovci se nachází pásek uhlí o mocnosti cca 0,1 m. Podloží tohoto pásku 

tvoří slabě kořenové prachovce s útržky pískovců o mocnosti cca 1,5 m a pískovci, 

které mají rovněž mocnost cca 1, 5 m. Dále je podloží tvořeno vrstvou nepravidelně 

laminovaného prachovce a zuhelnatělou rostlinnou drtí o mocnosti cca 1 m. Na tuto 

vrstvu navazuje další tvořená prachovcem s útržky rostlin o mocnosti cca 1m                          

a prachovitýmí jílovci se sladkovodní faunou tvořící přímé nadloží pásku uhlí                               

o mocnosti cca 0,05 m, 
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- nadloží sloje tvoří cca 9 m prachovců ojediněle laminovaných pískovci se zuhelnatělou 

rostlinnou drtí nebo útržky rostlin, na něž navazuje cca 1,5 m pískovců s vrstvičkami 

prachovců plynule přecházející do prachovců nepravidelně laminovaných pískovci                   

a útržky rostlin o mocnosti cca 4 m. Sedimentace dále pokračuje pískovci nepravidelně 

laminovanými prachovci se zuhelnatělou rostlinnou drtí přecházejících do prachovců               

o mocnosti cca 0,5 m tvořících přímé podloží sloje 063 (17b) o mocnosti cca 1,1 m. 

1.2.1 Úložní poměry, tektonika 

Porub je plánován jako čtvrtý porub v centrální oblasti DP, kde byl geologickým 

průzkumem zjištěn bilanční vývoj sloje 059. Tento vývoj v centrální oblasti DP lze rozdělit 

na dvě dílčí oblasti navzájem oddělené výraznou tektonickou dislokací poklesového 

charakteru o amplitudě cca 20 m, přičemž předmětný porub 059 607 bude představovat 

první porub v „nižší“ dílčí oblasti (pokleslé tektonikou i z hlediska přirozeného úklonu 

sloje). Z důvodu možného výskytu tektonické dislokace poklesového charakteru                       

o amplitudě až 5 m na úvodní třídě, příp. v horní části porubního bloku, příp. také stlaků 

nadloží, lze očekávat určitou variabilitu úklonových parametrů i mocnosti sloje. Nelze 

zcela vyloučit také ražení obtínek na vyřízení tektonické dislokace. Úklony upadají 

směrem k SZ a pohybují se v rozmezí cca 10° až 25°. 

Tektonické porušení sloje mimo výše uvedené lze očekávat na úrovni slojových zlomů    

do amplitudy cca 2 m. Kompresní tektonické dislokace přesmykového charakteru mohou 

přecházet až do mezivrstevních prokluzů, extenzní dislokace mohou v některých 

výjimečných případech vykazovat charakter klivážových systémů. Doplňkovým projevem 

porušenosti masivu, který lze taktéž v předmětném bloku očekávat, jsou puklinové 

systémy. 

1.3 Zhodnocení 

Příprava porubního bloku č. 059 607 bude započata v průběhu prvního pololetí 2014. 

Bezvýlomová trhací práce (BVTP) v nadloží porubu se nepředpokládá, zával se bude 

vyvíjet bezproblémově s ohledem na střídání vrstev prachovců a pískovců a dominantní 

zastoupení prachovců v nadloží. Dle předpokladu by mohl být porub č. 059 607 dobýván 

pluhovou dobývací technologií s využitím mechanizované posuvné výztuže (sekce). 
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2 Návrh systému přípravy a technologie ražení 

2.1 Návrh přípravy porubního bloku č. 059 607 

Každé ražení důlního díla se řídí technologickým postupem, který stanoví veškeré pracovní 

postupy a určuje veškerá bezpečnostní opatření. Technologický postup pro ražbu 

přípravných děl pro porub bude obsahovat čtyři základní operace: 

 rozpojování horniny pomocí trhací práce, 

 odtěžení horniny, 

 vyztužení vyraženého prostoru, 

 následné prodlužování výstroje díla. 

Na základě plánu těžby Dolu Paskov navrhuji provádět ražbu pro připravovaný blok 

č. 059 607 v první polovině roku 2014. Velký vliv na přípravu bude mít vydobytí bloku 

č. 063 607/1, který se nachází v nadloží. Vydobytím se zmírní tlakové poměry v horském 

masívu a zejména v připravované oblasti podložní sloje 059.  

2.2 Stavba kříže a ražení třídy č. 059 7353 

Ze stávajícího díla č. 063 7342/6 ve staničení 35 m bude postavena odbočka vlevo          

pod úhlem α=89°. Ražení třídy č. 059 7353 bude započato pod úklonem -10° prvních 85 m 

a dále bude ražení probíhat dovrchně pod úhlem 15°. Třída bude ražena v profilu výztuže 

OO-0-16 váhového stupně TH29 s roztečí á 0,8 m. V místech s výskytem zvýšených tlaků 

a v místech tektonických poruch bude rozteč vyztužování zmenšena na á 0,5 m.  

2.3 Ražení tříd č. 059 5353, č. 059 5351 a prorážky č. 059 3607  

Ražení těžní třídy č. 059 5353 bude vedeno z třídy č. 059 7353 ve staničení 85m odbočkou 

doprava pod úhlem β =91°. Prvních 35 m se bude razit pod úklonem -10°.   
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Ve staničení 150 m bude dílo dále pokračovat zalomením pod úhlem γ=149° do leva ve 

směru ražení. Ražení třídy č. 059 5353 bude pokračovat až do staničení 610 m, kde bude 

umístěno zalomení vpravo pod úhlem ω=124°ve směru ražení a pod úklonem 15° 

dovrchně a ražení bude zakončeno proražením do třídy č. 063 5348/1. Celková délka díla 

bude 675 m.  

Ražení třídy č. 059 7353 bude dále pokračovat zalomením pod úhlem б=122° ve staničení 

250 m pod označením č. 059 5351. Celková délka této třídy bude 500 m. Úvodní třída 

bude realizovaná v profilu výztuže OO-0-14 váhový stupeň TH29 s roztečí oblouku 

á 0,7 m. Těžní třída bude vedena v profilu výztuže OO-0-16 váhový stupeň TH29 s roztečí 

oblouku á 0,8 m. Ražení kanálu č. 059 3607 s následným rozšířením pod označením 

č. 059 3607/4  bude probíhat v profilu LB  váhového stupně TH-29 o minimální výšce 1,5 m 

(v případě potřeby s přibírkou kamene) a šířce kanálu 6 m [viz příloha č. 1].  

2.4 Technické a provozní ukazatele 

Délky děl: 

- tř.059 7353   240 m, 

- tř.059 5353    675 m, 

- tř.059 5351    500 m, 

- tř.059 3607    210 m. 

Druh výztuže: 

- ocelová oblouková, výztuž LB 

Profil: 

- na třídě č. 059 5351 OO-O-14, na třídě č. 059 7353 a č.059 5353 OO-O-16                      

a v kanále č.059 3607 LB 09 

Váhový stupeň: 

- TH 29. 

Pažení stropů a boků: 

- tahokov OMP-1 jednotlivě (v úsecích tektonických pásem dvojitě).  

Pomocná výztuž: 

- pro zajištění předstihu navrhuji použít předsuvného povalu z tyčí K-24 a dřevěných 

fošen o min. tloušťce 5 cm.  
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Nakládání horniny: 

- strojní, použití nakladače s bočním výklopem.  

Odtěžení horniny: 

- z ražených děl č. 059 7353, č. 059 5353, č. 059 5351 a č. 059 3607 pomocí 

hřeblového dopravníku a následně pásových dopravníků na centrální odtěžení na 

překopu 2256 a dále stávajícími důlními díly ve sloji 063 až do skipového 

zásobníku SM23 

Nakládání rubaniny po provedené TP bude ručně do lžíce škrabákového nakladače a dále 

na hřeblový dopravník, který bude instalován na třídě č. 059 5353. Odtěžení rubaniny bude 

pokračovat po pásových dopravnících k překopu č. 2256. 

2.5 Návrh technologii ražení 

Pro ražení přípravných důlních děl navrhuji, s ohledem na technické možnosti Dolu 

Paskov, použít vrtací vůz DH – DT1 firmy Deilmann – Haniel [viz obrázek č. 1]. Vůz je 

vybaven teleskopickým vrtacím ramenem BTL 180-800. Výbornou stabilitu zaručuje 

pásový podvozek a dvoučerpadlový systém. Pojezd vrtacího vozu je vybaven 

elektrohydraulickými motory s  integrovaným brzdným systémem, který zabrání pohybu 

vrtačky i ve zvětšených úklonných parametrech důlních děl. Technické parametry vozu 

jsou uvedeny v tabulce. 

 

Obrázek č.1.: Vrtací vůz DH-DT1 

Zdroj: http://www.dhms.com/products/drill-jumbos/drill-jumbo-dh-dt1/  
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Tabulka 1: Parametry vrtacího vozu DH-DT 1 

Parametry vrtacího vozu DH-DT1 

Délka 11 100 mm 

Výška 1 200 mm 

Šířka 1 600 Mm 

Hmotnost  11 600 Kg 

Rychlost pojezdu 0,6 m.s
-1

 

Vrtací rameno BTL 180-080 Typ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Při ražení prorážky kanálu č 059 3607 s následným rozšířením na dílo č. 059 3607/4 budou 

použity ruční vrtačky VU 2 a VU 3. Pro vrtání mimo uhelnou sloj vrtací kladivo NVK 3. 

Technické parametry jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka 2: Technické parametry vrtaček VU 2 a VU 3  

Technické parametry vrtaček VU 2 a VU 3 

Typ VU 2 VU 3 
 

Výkon 2,62 1,95 
kW 

Otáčky 11,6 16,6 s
-1 

Spotřeba vzduchu 0,4 – 0,6 0,4 – 0,6 m
3
.min

-1
 

Potřebný tlak vzduchu 3,2 2,55 Mpa  

Hmotnost 19 9 Kg 
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2.6 Trhací práce malého rozsahu 

Ražení přípravných důlních děl na Dole Paskov probíhá s použitím trhacích prací malého 

rozsahu, které povoluje OBÚ. Dle ustanovení § 35 Vyhlášky CBU č. 72/1988 Sb. musí být 

pro každou trhací práci zpracován technologický postup. 

Za trhací práci malého rozsahu se považuje trhací práce při otvírce, přípravě a dobývání 

ložisek nerostů, pokud jednotlivé nálože nepřesáhnou 50 kg trhaviny a hmotnost celkové 

nálože nepřesáhne v podzemí 400 kg a na povrchu 200 kg trhaviny.  

Základní pomůcky pro provední trahací práce: 

- přívodní vedení XCYAR – 1,5,  

- měřicí přístroje BAK 01, BAK 02, BAK 95, 

- roznětnice KRAB 1200, DBR 12, 

- ohmmetry Mx 10, DO 200/2000, DO 200/2000P. 

 

K roznětu bude použito rozněcovadlo DeM-Zb-S. Celková doba odpalu nesmí přesáhnout 

dobu 400 m.s.  

 

Práce na vrtání vývrtů pro trhací práci bude řídit předák dle místních geologických 

podmínek. Vždy se řídí zásadami hornické práce a technologickým postupem. Střelmistr 

kontroluje založení a ucpání vrtů, a to vždy před odchodem na místo odpalu. Rozmístění, 

velikost a časový sled roznětu určí podle aktuálních podmínek předák pracoviště                         

a střelmistr. Technologický postup stanoví počet pracovníků při přípravě trhací práce                

na max. čtyři osoby. 
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2.7 Nakládaní a odtěžení hornin 

Pro nakládání horniny při ražení díla č. 059 7353, č. 059 5353 a č. 059 5351 navrhuji 

využít nejpoužívanější nakladač na Dole Paskov typu DH-L1200 s bočním výklopem                

a housenicovým podvozkem [viz obrázek č. 2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.2.: Nakladač DH-LI200 

Zdroj: http://www.dhms.com/products/drill-jumbos/drill-jumbo-dh-dt1/ 

 

Tabulka 3: Technické parametry nakladače DH-L1200  

Technické parametry nakladače DH-L1200 

Délka 7 500 mm 

Výška 1 600 mm 

Šířka 1 580 mm 

Hmotnost s protizávažím 15 000 kg 

Rychlost pojezdu 0,37-1,30 m.s
-1

 

Objem lopaty 
1,475 m

3
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Nakládání horniny v prorážce kanálu č 059 3607 bude prováděno ručně do dopravní 

nádoby škrabákového nakladače. 

Odtěžení rozpojené horniny z ražených důlních děl bude probíhat v tomto pořadí: Ze lžíce 

nakladače na hřeblový dopravník TH 601, kde bude pokračovat do drtiče kamene na 

pásovou linku TP 630 A a po pásových dopravnících centrálního odtěžení do skipového 

zásobníku až na povrch. Technické parametry hřeblového dopravníku TH 601 a pásového 

dopravníku TP 630 A jsou uvedeny v tabulce č. 4 a č. 5. 

K zajištění bezpečnosti a automatického ovládání dopravníků bude po celé délce tratě 

instalována signalizační souprava MJM 20. 

 

Tabulka 4: Technické parametry hřeblového dopravníku TH 601 

 

  

Technické parametry hřeblového dopravníku TH 601 

Dopravní rychlost 0,75 – 1,21 m.s
-1

 

Jmenovité dopravní množství 

80% naplnění 
480 t.h

-1
 

Maximální dopravované množství 600 t.h
-1

 

Maximální příkony dopravníku 2x100 kW 

Rozměr žlabu 530 x 145 mm 
530 x 145 mm 
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Tabulka 5: Technické parametry dopravníku TP 630A 

Technické parametry dopravníku TP 630A 

Jmenovité dopravované množství 

při rychlosti (m. s
-1

), při 100% 

naplnění pásu a hmotnosti 

materiálů 1, 3 t/m
3 

1,25 500 t.h-1 

1,6 650 t.h-1 

2 800 t.h-1 

2,5 1010 t.h-1 

Průměr hnacích bubnů 630 mm 

Maximální délka 320 mm 

Maximální výkon poháněcí  2 x 55 kW 

2.8 Vyztužování a vystrojení důlního díla 

Porubní blok č. 059 607 bude připravován ražením důlních děl č. 059 5351, č. 059 5353, 

která budou vyztužována ocelovou obloukovou výztuží v profilu OO-0-14, OO-0-16 

váhový stupeň TH29 [viz příloha č.2a ,2b ]. Dále bude ražena třída č. 059 7353 v profilu 

výztuže OO-0-16 váhový stupeň TH29 a kanál č. 059 3607 s výztuží profilu LB 09 

váhového stupně TH-29 s roztečí oblouku a´ 0,8 m a v místech tektonických poruch 

s roztečí oblouku a´ 0,5 m [viz příloha č.3]. Oblouková výztuž bude mezi sebou podepřena 

šesti rozpínkami, z toho spodní rozpínky navrhuji dřevěné a ostatní ocelové, čímž dojde 

k značné ekonomické úspoře. K pažení boku stropu díla se použije tahokov OPM-1. Větší 

vícevýlomy budou zakládány hlušinou. Na úvodní a těžní třídě navrhuji zesílit výztuž 

středovým tahem z tyčí profilu K24 a v místě tektonických poruch doplnit stavbou 

dřevěných stojek. Kanál č. 059 3607 a jeho následné rozšíření č. 059 3607/4 navrhuji 

vyztužit ocelovou výztuží váhového stupně TH 29. Pro stropní část a zajištění pravého 

boku kanálu (závalová strana budoucího porubu) navrhuji použít tyče váhového 

stupně TH 29. Levý bok kanálu (budoucí pilíř porubu) navrhuji zajistit hydraulickými 

stojkami řady SHZ [viz příloha č.3]. 
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Dle § 172 Vyhlášky 22/1989 Sb musí mít každé důlní dílo požární vodovod DN 100 PN 40 

vybavený požárními odbočkami C52. Pro přívod stlačeného vzduchu bude instalováno 

potrubí DN 150 PN10. Degazace bude odvedena do potrubního řádu DN 150 PN10. 

Čerpání důlních vod navrhuji řešit instalováním vzduchových důlních čerpadel Nora              

a elektrických odstředivých čerpadel V4 s vývodem do odpadního potrubního řádu 

DN 100 PN 10.  

Doprava materiálu v předmětné oblasti bude probíhat pomocí závěsných lokomotiv         

po dráze ZD 24, a to z úrovně 4. patra z překladiště na překopu č.2342/6 po překopu 

č.2342/7 až k raženým důlním dílům. 

Závěsné dráhy budou udržovány a zavěšeny v souladu z Vyhláškou ČBÚ č.22/1989 Sb.      

a instrukcí č. 17 vydanou OKD, a.s. Ostrava.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5
 GRYGÁREK J., Vítek A.: Příprava výroby v dolech a projektování. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1996. 
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3 Návrh technologie dobývání bloku č. 059 607 

3.1 Technologie rozpojování pilíře 

Na základě geologického průzkumu, činí předpokládaná mocnost porubního bloku 

č. 059 607 v průměru 120 cm a pohybuje se v rozmezí 110 cm až 160 cm. Proto navrhuji 

použít pluhové těleso firmy Bucyrus Europe GmbH typ GH 9-38VE/5.7 [viz obrázek č. 3] 

kluzného typu s pilířovým vedením řetězu [viz tabulka 6]. 

Tabulka 6: Technické parametry pluhu GH 9-38VE/5.7.N 

Technické parametry pluhu GH 9-38VE/5.7.N 

Délka 2712 mm 

Hloubka třísky až 95 mm 

Rychlost pojezdu 0,41/1,22 m.s
-1 

Hmotnost základní 4113 kg 

Celková výška pluhového tělesa 800-1585 mm 

 

 Pluh je navržen pro ekonomické dobývání černého uhlí a lze ho nasadit ve slojích             

o mocnosti 0,8 – 1,6 m což odpovídá předpokládané mocnosti porubního bloku č. 059 607. 

V daných podmínkách lze výšku pluhu přizpůsobit pomocí různých konstrukčních variant 

a plynule výškově nastavitelného nožového sloupu. 

„Pluhové těleso je taženo řetězem uchyceném na spodní větvi vedení pluhu. Pluh se 

pohybuje po pluhovém vedení umístěném na čelní straně porubového dopravníku a pomocí 

dvou kluzných lyžin umístěných na tělese pluhu se opírá o nakládací rampu. Kloubové 

lyžiny zároveň vedou pluh ve spodní části tím, že podchytávají vedení pluhu. V horní části 

je pluhové těleso vedeno dvěma vodícími kusy, které zachytávají obkročmo horní pluhové 

vedení. Pluhové vedení také zachycuje obíhající řetěz pluhu, který je přitom bezpečně 

veden v jednom uzavřeném a jednom polouzavřeném řetězovém kanále ležících nad sebou.  
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Řetěz je pevně uchycen k pluhovému tělesu a poháněn dvěma pohonnými stanicemi 

umístěnými na koncích dopravníku. Relativně vysoká vlastní hmotnost pluhu, přispívá 

rozhodnou měrou ke klidnému chodu a k jeho dobré ovladatelnosti. Kloubové lyžiny 

umístěné ve spodním úchytu a s ním sladěné horní vedení pluhu umožňuje jeho dobrý 

křivočarý pohyb. Pluhovou soupravu lze ovládat pomocí naklápění porubového 

dopravníku, v závislosti na zvoleném nastavení pak dostane pluhová souprava více či méně 

silnou snahu ke klesání či stoupání.“
6
 

 

 

 

Obrázek č.3.: Kluzný pluh GH 9-68VE/5.7,N 

     Zdroj: Technická dokumentace výrobce 

 

                                                
6 VRASTYÁK R., Návrh přípravy a dobývání porubního bloku 063 608 ve sloji 063/17b ve 2. a 3. důlním poli 

dobývacího prostoru Staříč OKD, a.s., Dolu Paskov. Ostrava:  HGF VŠB, 2013. 53 s. Diplomová práce. s. 14-15 
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3.2 Mechanizovaná výztuž porubu 

Mocnost dobývané sloje, úložní poměry v dané oblasti a především momentálně používaná 

technologie vyztužování na Dole Paskov, dává na výběr zvolit dva druhy výztuže            

pro porubní blok 059 607: 

- mechanizovanou výztuž, 

- individuální výztuž hydraulickými stojkami SHZ s kloubovými stropnicemi. 

Navrhuji použít mechanizovanou výztuž firmy Gliník 06/15 POzS prověřenou                    

a používanou na Dole Paskov, jejíž technické parametry jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

Tabulka 7: Technické parametry mechanizované výztuže 

Technické parametry mechanizované výztuže 

Název Glinik  

Typ 06/15 POzS  

Hmotnost 7 700 Kg 

Rozsah od 1 500 Mm 

Rozsah do 600 Mm 

Délka maximální 4 500 Mm 

Únosnost stojek  2 500 – 3 743 kN 

 

Konstrukce a funkce mechanizované výztuže řešené lemniskátovým mechanismem           

je sestrojená tak, že se stropnice pohybuje téměř po svislém úseku. Základ výztuže tvoří 

dělený základový rám. Tento rám je složen ze dvou ližin. Obě ližiny jsou osázeny lůžkem 

pro hydraulickou stojku. K přesunutí sekce výztuže a dopravníku slouží zařízení, které 

obsahuje hydraulický válec s přesouvacím zařízením. 

Vyuhlený úsek je zajištěn stropnicí, která je pomocí čepů spojena kloubově se závalovým 

štítem. K uchycení hydraulických stojek slouží dvě lůžka usazená na stropnici.                 
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Stropnice je se štítkem uchycena pomocí rohových válců, které vyrovnávají polohu 

stropnice. Mezi stropnici a základový rám jsou vloženy dvě samostatně ovladatelné 

hydraulické stojky. Výztuže je možno řídit pomocí elektrohydraulického ovládání. Pojistné 

ventily ovládají konvergenci výztuže, která se spustí při tlaku ze strany stropu. Tyto ventily 

jsou umístěny na pláštích hydraulických stojek, jejichž tlak je indikován v každém 

okamžiku manometry.  

 

Pracovní proces je zahájen přesunutím výztuže k hřeblovému dopravníku. Pracovník 

přisune dopravník ke stěně, ve které pluh provede řez. Dopravník je dále přitlačován 

pluhovým tělesem k čelu stěny a provádí tak několik řezů po sobě. Sekce výztuže může být 

přesunuta k dopravníku již po několika řezech nebo do úplného vysunutí přesouvacího 

zařízení. Vše záleží na geologických podmínkách daného porubu. Celý proces je 

uskutečněn díky změně režimu ovládání přesouvacího zařízení na funkci přeložení 

výztuže. Dopravník dále postupuje ve směru porubní fronty se všemi sekcemi zároveň. 

 

Výhody mechanizované výztuže, která je používaná převážně jako součást dobývacích 

komplexů kapacitních porubů hlubinných dolů, jsou: 

- větší zachycení sil konvergujících nadložních vrstev, 

- snížení těžké manuální práce na minimum, 

- možnost rychlého přesunutí výztuže na novou pracovní plochu 

ihned po ukončení pracovního cyklu, 

- flexibilní výška výztuže dobývané mocnosti sloje při co největší 

výškové ovladatelnosti, 

- vyhovující krytí pracovního prostoru porubu ve výztuži od 

stropu, závalu i pilíře. 
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3.3 Doprava rubaniny z porubu 

Pro porub č.059 607 navrhuji použít hřeblový dopravník PF 2.2/743, který je určen            

pro jednosměrnou přímočarou dopravu rubaniny v kapacitních porubech. Stavebnicový 

systém dopravníků je tvořen základními částmi a příslušenstvím. Dopravník se skládá 

z těchto dílů: 

- hlavní pohon: je konečnou částí dopravníků na výsypném konci, slouží 

k pohonu řetězu dopravníků, 

- pomocný pohon: je koncovou částí na vratném konci dopravníků, slouží 

taktéž k pohonu řetězu, 

- řetěz dopravníků:je poskládaný z dvojitých řetězových úseků a hřebel, 

- trať dopravníků: žlaby mají na pilířové straně vodící lištu k vedení 

pluhu. Závalové strany žlabů jsou uzavřeny plechy, ke kterým jsou 

přišroubována vodítka pro vedení pluhu a uchycení mechanizované 

výztuže, 

- příslušenství. 

 

Tabulka 8:  Technické parametry hřeblového dopravníku PF 2.2/743 

Technické parametry hřeblového dopravníku PF 2.2/743 

Rychlost řetězu 0,5/1, 09 m.s
-1 

Pohon 2x160 kW 

Počet řetězů 2 ks 

Řetěz  26x92 mm 

Provozní síla 448 kN 
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Rubanina bude dále dopravovaná sběrným dopravníkem DH 700 S/F, přes drtič DU2-P2 na 

pásové odtěžení tvořené soustavou dopravníků TP 630A.  

Po třídách č.059 7353 a č.063 7342/6 na úvod centrálního odtěžení, kde bude pokračovat 

po pásových dopravnících TP 1201 na překop č. 2256 až do centrálního zásobníku.
7
 

3.4 Ochrana přilehlých tříd 

Těžní třídu č. 059 5353 navrhuji za postupujícím porubem chránit pomocí dřevěných hrání 

,,LICK-N-LOCK“ (min. šířky 1,2 m). Dřevěné hráně se nesmí opozdit více než 3 m           

za zálomovou hranou porubu. Pokud dojde k vymývání stařinného ovzduší porubu bude 

k dotěsnění plaveného žebra nebo dřevěných hrání použito větracího plátna                  

popř. zapěňovací hmoty. Veškeré odebrané boční segmenty obloukové výztuže musí být   

za porubem ihned dodány, jakmile pro ně bude vytvořen prostor. Dodané boční segmenty 

musí být přeloženy minimálně 40 cm a maximálně 60 cm. Mezi jednotlivé segmenty 

dodávané na bocích musí být rozpínky usazeny v takovém počtu a rozmístění,                

aby bylo vyhověno stávajícímu budování přilehlé třídy. Délka třídy bez bočních segmentů 

obloukové výztuže v místě styku s porubem nesmí být větší než 3 m.  

 

Oblouková výztuž bude ve vzdálenosti minimálně 10 m před a za porubem                         

až po zálomovou hranu budována stojkami řady SH. Stojky budou stavěny v ose díla, 

případně i mimo jeho osu vzhledem k jeho umístění strojního zařízení. Ovšem v prostru 

pohonů jen je-li to vzhledem k umístění pohonů možné. O případném umístění stojek 

mimo osu díla rozhodne směnový technik.  

 

Před porubem bude nasazen přibírkový stroj Hausherr pro nakládání propadu horniny 

z porubového dopravníku a pro přípravu předstihu z připravované úvratě porubu.              

Za porubem bude nasazen přibírkový stroj Hausherr pro úpravu počvy za postupujícím 

porubem. Délka manipulačního prostoru stroje za porubem nesmí být větší než 20 m 

(měřeno od porubového dopravníku). 

                                                
7 SCHELLONG L., ŠEVČÍK A.: Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠB 

Ostrava 2008 
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Třída č. 059 5351 bude za postupujícím porubem pleněna. Plenění bude opožděno 

maximálně o 5 m za zálomovou hranou porubu. Nevyplněná část díla musí být od 

vyplněné oddělena větrní přepážkou. Pokud dojde k opoždění plenění, musí být 

nevyplněná část třídy větrána separátním foukacím lutnovým tahem ø315 mm (500 mm).                  

Ventilátor APX V 315 (500) bude umístěn min. 5 m v PVP před porubem a vzdálenost 

konce lutnového tahu od větrní přepážky nesmí být větší než 1 m. Před porubem bude 

nasazen přibírkový stroj Hausherr pro přípravu předstihu z připravované úvratě porubu.  

 

Oblouková výztuž bude do vzdálenosti min. 3 m před porubem a za porubem až po místo 

plnění podbudována stojkami řady SH. Od zálomové hrany porubu až k místu plenění smí 

být tyto stojky SH nahrazeny dřevěnými stojkami min. ø 18 cm, nebo kluznými           

tyčemi K-24 (P 28). Stojky budou stavěny v ose díla, případně budou usazeny i mimo jeho 

osu, bude-li to vzhledem k umístění pohonu možné. O případném umístění stojek mimo 

osu díla rozhodne směnový technik. Odebrané segmenty obloukové výztuže musí být        

za porubem dodány ihned až do místa plenění a rozteč mezi jednotlivými dodávanými 

segmenty bude max. 1,0 m.  

3.5 Organizace práce v porubu 

Porub bude provozován ve třech těžebních směnách a jedné směně přípravné. V každé 

směně budou prováděny mimo jiné tyto pracovní operace: 

Těžní stěny: 

- vyuhlování porubu pluhovou soupravou, 

- zajišťování vyuhleného prostoru, včetně plenění závalového stojkořadí 

- vyuhlování úvratí trhací a jejich zajišťování, 

- úprava počvy na díle č. 059 5353 před a za porubem pomocí přibírkových 

strojů a úprava počvy na díle č. 059 5351 před porubem pomocí 

přibírkového stroje, 

- zesilování výztuže přilehlých děl v předpolí porubu. 
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Přípravná směna: 

- v případě potřeby dokončení zajištění vyuhleného prostoru, 

- potřebné práce v porubu a jeho úvratích, 

- přemísťování sběrného THD a práce s tím související , 

- plenění díla č. 059 5351 

- údržba a prohlídky strojního a elektrozařízení, těmto pracím musí být 

vyčleněna potřebná část směny v souvislém časovém úseku v rozsahu ½ 

směny, tj. min. 4 hodiny.  
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4 Protiprůtržová a bezpečnostní opatření 

Bezpečnostní opatření vedoucí ke snížení rizika vzniku nebezpečných situací v dole musí 

být zpracovány pro veškeré pracovní činnosti související s hornickou činností. V této 

kapitole uvádím hlavní bezpečnostní opatření, která vyžaduje Vyhláška č. 104/1988 Sb. pro 

zpracování plánů otvírky přípravy a dobývání. Popsaná bezpečnostní opatření platí 

zejména pro dobývání porubu, ale jsou ve většině bodů adekvátní i pro ražení přípravných 

důlních děl. 

4.1 Průtrž uhlí a plynu, její příznaky 

Sloj 059 (16) se nachází v 3. důlním poli dobývacího prostoru Staříč, Dolu Paskov a je 

zařazena do 2. stupně nebezpečí PUP. Příprava a dobývání v ploše porubního bloku 

č. 059 607 bude probíhat v oblastech účinného nadrubání poruby ve sloji 063 (17b) 

Mezislojová vzdálenost se pohybuje v rozmezí od 20 m  do 25 m. Zařazení důlních děl 

v oblastech účinného nadrubání bude bez nebezpečí PUP. V oblastech mimo dosah účinné 

nadrubání budou důlní díla zařazena do 2. stupně nebezpečí PUP. Veškeré práce se budou 

řídit ustanoveními dle Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č.j.  3895/2002. 

Za průtrž se považuje – výhoz uhlí v množství věším než 0,5 t spojený se zvětšenou 

exhalací CH4. 

Příznaky průtrže – za příznaky průtrže se považují některé z těchto jevů, pokud jsou 

provázeny náhlou zvýšenou exhalací plynů: 

 prudký výhoz množství uhlí menšího než 0,5 tuny a současné zvyšování 

koncentrace CH4, 

 viditelné vytlačování uhlí z pilíře, 

 náhlý zvýšený tlak na výztuž, 

 rány různé intenzity ve sloji a horninovém masívu, 

 pulzovité vyfoukávání drtě z vrtů, 

 vytlačování soutyčí z vrtu, 

 svírání soutyčí za současného praskání ve sloji, 

 náhlá zvýšená exhalace CH4, apod. 
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4.2 Protiprůtržová opatření pro dobývání porubu č. 059 607 

Porub č. 059 607 bude zařazen z hlediska nebezpečí průtrží uhlí a plynu ve 2. stupni 

nebezpečí. Jak jsem se již zmínil, části projektovaného porubu budou vedeny v oblastech 

účinného nadrubání poruby ve sloji 063. Účinné nadrubání je jednou z metod 

protiprůtržové prevence. Mezi další metody protiprůtržové prevence v porubech platí např. 

zavlažování pomocí zavlažovacích vrtů, vrtání odlehčovacích vrtů, otřasná trhací práce.  

Práce související s dobýváním porubu v oblastech mimo dosah účinného nadrubání se 

budou řídit ustanoveními dle Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č.j.  3895/2002. 

 

Základní bezpečnostní opatření pro práce v porubu ve 2.stupni° nebezpečí PUP jsou:  

- nářadí na pracovišti – Englerová jehla, vrtná tyč do uhlí délky min. 3 m, 

- umístění havarijního tlačítka v porubu ve vzdálenosti max. 20 m, na obou 

koncích porubu na zařízeních signalizace APD a v kabině energovlaku    

pod porubem, 

- umístění merkaptanové ampule u řídící kabiny pod porubem, 

- metanoměr signál (analyzátor Dräger X-am 5000) umístěný na úvodní 

třídě č. 059 5351 u větrní přepážky v nejnepříznivějším místě z hlediska 

výskytu CH4 a na třídě č. 059 5353 ve výdušném větrním proudu (za 

porubem), na boku díla v úrovni základkového žebra ve výšce stropu sloje, 

- sebezáchranný přístroj – každý pracovník do vzdálenosti 5 m od sebe, 

Způsob práce v porubu s nebezpečím PUP: 

 záchranné cesty z pracoviště musí být trvale volné a nezatarasené, 

 sbíjecí kladiva nesmí být používaná k přímému opracovávání pilíře 

porubu, 

 vývrty do uhelné sloje mohou být prováděny pouze rotačním 

způsobem. 
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Trhací práce v porubech s nebezpečím PUP: 

a) Druh trhaviny: 

- pouze trhaviny třídy DBT II., nebo DBT III 

b) Ochrana pracovníků při trhací práci: 

- v porubu a ve výdušných větrních cestách až do konce SVO – odvoláním.  

c) Vypínání el. energie: 

- při přípravě a výkonu trhací práce bude elektrická energie pro porub vypnuta 

tlačítkem centrálního vypínání umístěného v kabině strojníka nad porubem, nebo na 

zařízeních signalizace APD umístěných v porubu ve vzdálenostech á 20m a na 

obou jeho koncích.
8
 

4.3 Bezpečnostní opatření 

Protiprašná prevence – při dobývání porubu bude dodržován způsob provádění 

protiprašné prevence, který je uveden v příloze Typového technologického postupu 

porubu. 

Zavlažování porubu bude prováděno dlouhými vrty z těžní a úvodní třídy. Úsek porubu 

mimo dosah zavlažení dlouhými vrty bude zavlažen čelním zavlažováním. Před těžbou 

z obou úvratí porubu musí být uvolněné uhlí řádně zkropeno vodou. Během těžby musí být 

zabráněno pronikání uhelného prachu do důlních děl mlžnou clonou umístěnou na výdušné 

straně, maximálně 25cm za porubem. Každý pracovník musí být vybaven respirátorem. 

Protipožární prevence – na všech chodbách musí být rozvod požární vody potrubím DN 

100, PN 40 s požárními odbočkami C52 umístěnými v souladu s Vyhláškou ČBÚ 

č. 22/1989 Sb. a Vyhláškou ČBÚ č. 2/1994 Sb. Na začátku a konci SVO musí být požární 

odbočky B75 s průtokem minimálně 400 l.min
-1

. Rozmístění hasicích přístrojů, hadicových 

skříní a kamenného prášku musí být provedeno dle havarijního plánu porubu. Zásoba 

interního prášku ve výši 200 kg bude umístěna na třídách č. 059 5353, č. 059 5351, 

č, 059 7353 a č. 063 7342. 

 

                                                
8 HUDEČEK V.: Řešení problematiky průtrží hornin a plynů na uhelných dolech. VŠB-TU Ostrava, 1997 
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Místa s vysokým požárním nebezpečím: 

 obě úvratě porubu, 

 podél pásových dopravníků a STHD, 

 likvidace důlních děl do 40m od místa plenění. 

Bezpečnost pracujících  

 Útěkové cesty z porubu ke vztažné jámě jsou shodné s větrnými cestami. 

Detailní popis útěkových cest z porubu pro případy jednotlivých druhů 

havárií je uveden v havarijním plánu porubu. 

 Každý pracovník musí být vybaven osobními ochrannými pomůckami: 

fáracím oděvem a obuví, ochrannou přilbou, rukavicemi, obvazovým 

balíčkem, respirátorem, tlumiči hluku a schválenými ochrannými brýlemi. 

Dále musí být vybaven plastovou láhví s nápojem o obsahu nejméně 1 litr, 

respektive množstvím dle osobní potřeby.  

 Nad a pod porubem musí být umístěna pevná nosítka, pod porubem balíček 

první pomoci.  

 Všechny osoby vstupující do dolu musí mít od nástupu do dopravní nádoby 

a po celou dobu pobytu v podzemí nasazenou přilbu se spuštěným 

integrovaným očním štítem (integrovanými brýlemi), nebo mít nasazeny 

ochranné brýle schváleného typu (poskytnuté organizací). Zaměstnanci 

potřebující k výkonu práce dioptrické brýle musí používat ochranné brýle 

vhodné pro nošení přes dioptrické brýle, popřípadě ochranné brýle 

schváleného typu osázené dioptrickými polykarbonátovými zorníky. 
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5 Větrání 

Na Dole Paskov se používá k větrání kombinovaný větrní systém tří dvojic                 

(vtažná a výdušná jáma) centrálních jam. Jednotlivé dvojice odvětrávají tato důlní pole: 

 Pole I (Sviadnov) 

 Pole II (Staříč) 

 Pole III (Chlebovice) 

Hlavní ventilátory na jednotlivých jámách jsou vybaveny bezpečnostními přístroji           

pro zaznamenání poklesu tlakových spádů se signalizací vyvedenou na dispečink. 

5.1 Větrání přípravných důlních děl 

Na základě výpočtů bude pro ražená přípravná důlní díla instalováno separátní větrání pro 

přivedení čerstvých větrů a to v dostatečném množství tak, aby byla splněna vyhláška ČBÚ 

č.22/1989 Sb. Z tohoto důvodů navrhuji použít 2 ks  ventilátorů APX K 630 zařazených do 

serie a flexibilních luten s nevyztuženým průřezem 1000 mm a 630 mm u ražby kanálu. 

Čerstvé větry, pro třídy č. 059 5351 , č. 059 5353 a č. 059 7353 budou odebírány 

z průchozího větrního proudu z větrní základny na díle č. 063 7342/6. Signalizace chodu 

ventilátorů musí být vyvedena na podnikový dispečink. 

 

S ohledem na vzdálenost ražených důlních děl od vtažné jámy navrhuji instalovat na každé 

pracoviště klimatizační jednotku, která značně zlepší mikroklimatické podmínky na 

čelbách. 

5.2 Větrání porubu č 059 607 

Dobývání každého porubu musí probíhat v samostatném větrném oddělní. Větrání porubu 

č 059 607 bude řešeno systémem „Y“. Samostatné větrní oddělení bude mít začátek na 

odbočce díla č. 063 7342/6 s dílem č. 059 7353. Samostatné větrné oddělení bude mít 

konec  na odbočce stávajících důlních děl č. 063 5348/1 s dílem č. 063 7342.   
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§ 83 bod 4 Vyhlášky č. 22/1989 Sb. stanovuje, že koncentrace metanu v důlním ovzduší 

v místech, kde se můžou zdržovat pracovníci, nesmí přesáhnout hranici 1%. Na základě 

výpočtu prognózy plynodajnosti se předpokládá objemový větrní průtok při úpadním 

vedení větrů přes porub shodně 10,9 m
3
.s

-1
. Objemový průtok představuje 654 m

3
.min

-1
 při 

průměrném průřezu porubu s mechanizovanou výztuží což činí 3,8 m
2
.  

Čerstvé úvodní větry povedou od vtažné jámy II/4 z pátého patra překopem č. 2052. Dále 

pak povedou díly č. 2254, č. 2255, č. 2256, č. 076 7250, č. 077 5343, č. 2347/1, č. 2347/2 

až na začátek SVO k odbočce děl č.063 7342/6 a č. 059 7353. Dále budou úvodní větry 

vedeny třídou č.059 7353 k odbočce s třídou č.059 5353, kde se rozdělí. Zkratová část 

bude vedena třídou č.059 5353 pod porub, kde se připojí k použitým větrům z porubu. 

Úvodní větrný proud bude dále veden třídou č. 059 7353 a č.059 5351 k porubu. 

 Výdušné použité větry povedou ke konci SVO na odbočce důlního díla č.063 5348/1 a 

č. 063 7342/2. A dále budou vedeny stávajícími díly ve sloji č. 063 na úroveň 3. patra               

a dále po překopech až do výdušné jámy č. III/5. 

 

5.3 Degazace porubu 

V porubu č. 059 607 bude prováděná degazace, a to vstřícnými vrty do nadloží sloje, které 

budou vrtány jak z těžní tak i z úvodní třídy. Na degazaci porubu bude zpracován 

samostatný projekt. Vrty budou napojeny na plynovod DN 150. Na plynovodu bude 

instalován uzavírací ventil a měřící trať s centrickou clonou. 
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6 Technickoekonomické zhodnocení návrhu 

Při vyčíslování ekonomického zhodnocení porubu č. 059 607 jsem vycházel z prodejní 

ceny koksovatelného uhlí, která v současné době činí 2 500 Kč. Pro výpočet nákladů jsem 

použil orientační podnikový náklad na cenu jedné tuny na daný porub ve výši 2 000 Kč. 

V nákladech na tunu jsou započítány materiálové náklady, náklady na přípravné ražby                

a energii. Mzdové náklady jsou předpokládány ve výši 2 500 Kč/osoba/směna. Do ceny 

nejsou zahrnuty investiční náklady podniku, včetně nákladů na nové technologie.  

6.1 Výpočet zásob v porubu č.059 607 

Výpočet zásob provedu z průměrné mocnosti porubu 1,2 m, délky porubu 198 m, 

z předpokládané směrné délky 447 m, a měrné hmotnosti uhlí 1,32 t·m
-3

 ze vzorce: 

 

Z607 = S · m · ρ [t] 

Z607 = 88 506 · 1,2 · 1,32 = 140 194 [t] 

Z607 – zásoby porubního bloku 059 607 

S – plocha porubního bloku [m
2
] 

m – průměrná mocnost sloje [m] 

ρ - měrná hmotnost uhlí [t m
-3

] 

6.2 Výpočet hospodářského výsledků v porubu č.059 607 

Výpočet výnosu z porubu č. 059 607: 

Vc = Zc · Cu[tis. Kč] 

Vc = 140 194 · 2 500  = 350 485 tis. Kč 

Vc – výnos [tis. Kč] 

Zc – zásoby vytěžitelné [t] 

Cu – orientační cena tuny uhlí [Kč] 
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Výpočet celkových nákladů: 

Nc = Zc · Nt [tis. Kč] 

Nc = 140 194 · 2 000 = 280 388 tis. Kč 

Nc – náklady celkové [tis. Kč] 

Zc– zásoby vytěžitelné [t] 

Nt – průměrné orientační podnikové náklady na tunu vydobytého uhlí (2 000 Kč/t) 

 

Celkový hospodářský výsledek: 

Hv = Vc – Nc [tis. Kč] 

Hv = 350 485  – 230 388 = 120 097 tis.Kč 

Vc- celkový výnos [tis. Kč] 

Nc- celkové náklady [tis. Kč] 

 

Celkový hospodářský výsledek z porubu č. 059 607 při stávající ceně uhlí je předběžně 

vyčíslen ve výši 120 097 000 Kč. Předpokládaná těžba v porubu bude pro podnik finančně 

výhodná. Tyto výpočty je nutné považovat za orientační vzhledem k nedostupnosti 

přesného určení potřebných nákladů, měnící se ceně vstupních atributů a ceně uhlí.            

Ke zvýšení zisku z porubu je nezbytné také připočítat potřebnou a nutnou degazaci 

porubního bloku.  
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Závěr 

V úvodu bakalářské práce jsem si stanovil za cíl analyzovat návrh přípravy a dobývání 

porubního bloku č. 059 607 v jižní části sloje 059 (16 sloji) od roviny překopu č. 2347/1 

Dolu Paskov. Při zpracování bakalářské práce jsem zúročil pětiletou praxi v terénu stejně 

jako teoretické znalosti získané za dobu studia na VŠB-TUO. V úvodu jsem se zabýval 

převážně teoretickou částí, která měla čtenáři této práce představit prostředí Dolu Paskov. 

Kromě samotného úvodu, který zmiňuje požadavky na tuto práci, představuji také historii 

Dolu Paskov v průběhu posledních sta let. Teoretickou část uzavírá charakteristika 

porubního bloku č. 059 607 na Závodě Paskov. Podrobná charakteristika porubu slouží 

k představení hlavního tématu bakalářské práce. Popis pracovního prostředí otevírá prostor 

k vlastnímu návrhu přípravy porubního bloku a technologie dobývání.  

 

Pro přípravu porubního bloku jsem navrhnul technologii použitou na dole Paskov v rámci 

programu POP 2010. Stroje od firmy Deilmann-Haniel vrtací vůz DH-DT1                               

a nakladač DH-L1200, se svými parametry osvědčily v nelehkých podmínkách na Dole 

Paskov. Moderní dobývací technologie pluhové soupravy GH 9-38VE/5.7 s  porubovým                                                                  

dopravníkem PF 2.2/743 v kombinaci s mechanizovanou výztuží Gliník 06/15 POzS, 

kterou jsem navrhnul pro podmínky porubu č. 059 607, zajistí navrhovanou těžbu. 

 

V závěru bych rád poděkoval Ing. Pavlu Zapletalovi Ph.D. za odborné vedení a pečlivé 

posouzení při vypracování bakalářské práce. Dále pak děkuji Ing. Petru Lichnovskému               

a Ing. Zděňkovi Hrůzkovi za podnětné připomínky a metodické rady, které mi byly 

poskytnuty v průběhu zpracování.  
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