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Anotace 

Tato práce zpracovává návrh úprav a redukce větrní sítě na lokalitě Sviadnov pro 

možnost odstavení hlavního ventilátoru v této lokalitě. Má jednak charakterizovat větrní 

síť Dolu Paskov, navrhnout změnu větrání po odstavení hlavního ventilátoru v lokalitě 

Sviadnov, a taktéž změnu větrání sloje 059. Odstavení hlavního ventilátoru v lokalitě 

Sviadnov se má pozitivně projevit z technicko-ekonomického hlediska, jehož zhodnocení 

je rovněž součástí této práce. Pro potřeby této bakalářské práce je Závod Důl Paskov 

nazýván Důl Paskov. 

Klíčová slova: OKD, a.s.; důlní větrání; Závod Dolu Paskov; samostatné větrní 

oddělení; hrázový objekt; hlavní ventilátor  

 

Summary 

This work compiles draft of adjustment and reduction of the mine ventilation 

network in locality of Sviadnov for possibility of shutdown of main fan in this locality. 

Work’s object is to characterize mine ventilation network of Paskov Colliery, draft change 

of ventilation after mining reduction in locality of Sviadnov, and also anjustment of 

ventilation of seam no. 059 after mine reduction in this locality. In result there will be 

shutdown of main fan in locality of Sviadnov, which is going to have positive effect on 

techno-economic aspect, which is also going to be valorized in this work. For use of this 

work is Paskov Colliery Enterprise called Paskov Colliery. 

Key words: OKD, a.s.; mine ventilation; Paskov Colliery; separated unit of mine 

ventilation; barrier object; main fan 
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Seznam použitých zkratek 

OKD, a.s. – Ostravsko-Karvinské Doly, akciová společnost 

SVO – samostatné větrní oddělení 

VŠB – TUO – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

HV – Hlavní ventilátor 
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1 Úvod 

Ústředním problémem, kterým se zabývá tato práce, je řešení větrání dolu. Toto 

odvětví je stěžejní disciplínou v hornictví od jeho samotného počátku. Větrání dolů obecně 

zajišťuje jednak přívod vzduchu s dýchatelnou koncentrací kyslíku na všechna pracoviště 

dolu, čili vytváří dýchatelné prostředí pro všechny pracovníky dolu, a rovněž zajišťuje 

odvod nebezpečných plynů z pracovišť dolu, ať už se jedná o výbušné směsi metanu či 

například jedovaté směsi oxidu uhelnatého. Z hlediska Dolu Paskov je větrání prioritou 

z několika důvodů. Sloje v této oblasti jsou mimořádně plynující, přičemž hrozí nebezpečí 

vzniku výbušné směsi metanu (od 5 do 15%), proto je potřeba jej odvádět pomocí důlních 

větrů (pro tento účel se na plynujících dolech včetně Dolu Paskov využívá sací větrání) a 

také přímo z navrtaných slojí pomocí degazačního potrubí, přičemž oba tyto způsoby jsou 

předmětem této práce. Zároveň těžba na Dole Paskov postupuje do stále větších hloubek, 

kdy je obecně stále těžší zajistit optimální objemové průtoky větrů pro všechna pracoviště 

dle stanovených norem, a pro tento účel je potřeba rovněž zvláštní důraz na správné vedení 

důlních větrů. Jelikož se díky těžbě, ražení, uzavírání vytěžených prostor a dalším 

činnostem v dobývacím prostoru neustále mění charakter a rozměry pracovišť dolu, je 

třeba tomuto neustále přizpůsobovat i vedení důlních větrů, a to z výše uvedených důvodů. 
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2 Charakteristika větrní sítě Dolu Paskov 

2.1 Závod Důl Paskov. Dobývací prostor Dolu Paskov 

Závod Dolu Paskov (dále Důl Paskov) je součástí OKD, a.s. (dále OKD). 

Produkuje černé koksovatelné uhlí. Ročně důl vytěží cca 1000kt uhlí a vyrazí cca 14 km 

chodeb. Rozloha dobývacího prostoru Dolu Paskov je 42,51 km2 a nachází se na 

katastrálních územích těchto obcí: Frýdek-Místek, Sviadnov, Žabeň, Brušperk, Staříč, 

Fryčovice, Oprechtice, Rychaltice, Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky. Celý dobývací 

prostor Dolu Paskov je dále rozdělen na tři lokality, a to: 

 lokalita Sviadnov - důl Sviadnov - větrní oblast výdušné jámy č. I/1 

 lokalita Staříč - důl Staříč - větrní oblast výdušné jámy č. II/3 

 lokalita Chlebovice - důl Chlebovice - větrní oblast výdušné jámy č. III/5 

 

 

Obrázek 1 – Závod Dolu Paskov, lokalita Staříč, zleva: těžní věž se skipem na výdušné 

jámě, těžní věž pro dopravu pracovníků a materiálu na vtažné jámě (zdroj: autor práce) 
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2.2 Geologie dobývacího prostoru Dolu Paskov 

Úroveň dobývání ložisek černého uhlí a příprav na Dole Paskov je v současnosti až 

1250m pod povrchem v petřkovických a hrušovských vrstvách. Průměrná mocnost 

uhelných slojí v dobývacím prostoru je okolo 70 cm. Mocnost dobývaných slojí je pak 

okolo 120 cm. 

Černé uhlí vyskytující se zde je lesklé uhlí páskované, s pevnostními vlastnostmi 

mezi 12 a 18 MPa. Uhlí v dobývacím prostoru Dolu Paskov není náchylné k samovznícení. 

Tyto sloje jsou plynující a na Dole Paskov tak hrozí nebezpečí výchuchu metanu a 

nebezpečí průtrží hornin a plynů. 

    Nadložními horninami slojí jsou zejména prachovce a jemnozrnné pískovce. 

2.3 Větrní síť Dolu Paskov 

    Větrní síť Dolu Paskov je rozdělena na další větrní systémy, a to podle rozdělení 

lokalit dolu Sviadnov, Staříč a Chlebovice. Ve všech třech lokalitách Dolu Paskov se 

využívá centrální systém větrání, kde jsou obě jámy, vtažní i výdušná, umístěny blízko 

sebe.  

 

Obrázek 2 – Centrální systém větrání dolu 

 

Jelikož sloje v oblasti Dolu Paskov, stejně jako sloje v OKR, jsou plynující, a hrozí 

tak nebezpečí vytvoření výbušné směsi metanu, využívá se sací způsob větrání s ohledem 
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na vyhlášku č. 22/1989 Sb. ČBÚ. Při sacím způsobu větrání totiž ventilátor v důlním 

ovzduší vytváří podtlak, který následně podporuje výstup metanu z uhelné hmoty do 

důlního ovzduší. Tento metan je následně odveden důlními větry. Pokud se ventilátor 

vypne, přestane existovat podtlak, tlak v dole se vyrovná, a tím se metan de facto zatlačí 

zčásti zpět do uhelné hmoty. Výstup metanu je takto mnohem více regulován a 

kontrolován. Využil-li by se na plynujícím dole foukací způsob větrání, v dole by 

ventilátor vytvářel mírný přetlak. Tento proces lze připodobnit k fungování pístu. Tento 

přetlak by kontinuálně zatlačoval metan do uhelné hmoty, respektive by jej tam zčásti 

držel. Ve chvíli, kdy by se ventilátor vypnul, tlak v dole by poklesl, a tím by byl metan do 

důlního ovzduší nasán, a to v nekontrolovatelném množství, přičemž by bezprostředně 

hrozilo vytvoření výbušné směsi metanu se vzduchem (5 až 15 % CH4). Z tohoto důvodu 

se dle vyhlášky č. 22/1989 Sb. ČBÚ využívá na plynujících dolech v České republice 

pouze sací způsob větrání.  

 

Obrázek 3 - Model sacího způsobu větrání; 1. větrací kanál, 2. ventilátor, 3. výdušná 

jáma, 4. těžní věž a budova vzduchotěsně uzavírající jámu 
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Následující popis je rozdělen podle jednotlivých lokalit Dolu Paskov, a to ve sledu 

Sviadnov, Staříč, Chlebovice. Jednotlivé větrní lokality jsou od sebe izolovány dvojicemi 

hrázových objektů s hrázovými dveřmi, a to na překopech: 

Druhé patro: 

 2022  

    Třetí patro: 

 2032/4  

 2032/4  

 2031  

 2033 

 

Hrázové objekty: 

Podle vyhlášky 4/1994 Sb. Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky 

na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl, 

ve znění pozdějších předpisů se podle § 2 považuje za: ,,d) hrázový objekt výbuchuvzdorný 

důlní stavební objekt určený k usměrňování větrního proudu v dole. Jsou to hrázové dveře, 

hrázové dveře s průchodem pro dopravník, uzavírací a izolační hráze,“ a ,, f) hrázové 

dveře výbuchuvzdorné, dveře sloužící k regulaci nebo izolaci větrních proudů v důlních 

dílech s pravidelnou chůzí nebo dopravou,“. 

 

Osový (axiální) ventilátor 

Na všech třech lokalitách Závodu Dolu Paskov jsou používány sací osové 

ventilátory. Podle skript prof. Prokopa (2007, str. 59) se axiální ventilátor ,,vyznačuje tím, 

že vzdušiny vstupující do oběžného kola ventilátoru se za oběžným kolem pohybují stejným 

směrem, tj. rovnoběžně s osou ventilátoru.“ 
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Lokalita Sviadnov 

 

Dobývané sloje náleží k petřkovickým vrstvám, jejich úklon je od 0° do 40°. 

Z hlediska větrání jsou v této lokalitě sloje plynodajnější (metan), a to z důvodu blízkosti 

tektonických poruch: sviadnovské poruchy, centrální paskovský zlom.  

Větrání samostatné lokality Sviadnov je zajištěno centrálním větrním systémem 

s vtažnou jámou I/2 a jámou výdušnou I/1, která je vybavena sacím ventilátorem. Lokalita 

sviadnov je v současné době tvořena dvěma SVO. 

SVO větrní oblasti Sviadnov: 

 SVO 041 626 (nedobývá se zde) – propojuje doly Staříč a Sviadnov 

 SVO 059 606 – mezi větrními lokalitami Staříč a Sviadnov 

 

Třetí patro lokality Sviadnov je patrem vtažným, druhé patro je výdušné. Doprava 

je vedena vtažnou jamou. 

Vtažná jáma a výdušná jáma dolu Sviadnov jsou spojeny na 2. patře ochozy a mezi 

2. a 3. patrem mezipatrovým vrtem s průměrem 236,0 cm, a všechna propojení mezi 

jámami jsou izolována hrázovými objekty. 

 

   S dolem Staříč je tato oblast propojena: 

 2. patro – překop 2021, izolace dvojicí hrázových objektů s hrázovými dveřmi 

(př. 2022 a 2230/5) 

 3. patro – překopy 2031 a 2033, na obou izolace dvojicemi hrázových objektů 

s hrázovými dveřmi  

Na třetím patře se k propojení s dolem Staříč využívá lokomotivová kolejová 

doprava a lokalita Sviadnov je propojena pouze s lokalitou Staříč. 
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Lokalita Staříč 

Otvírka slojí byla na této lokalitě provedena na úrovních 0. až 5. patra. Sloje zde 

z geologického hlediska patří k příborsko-těšínskému hřbetu. Důlní pole přímo navazuje na  

doly Sviadnov a Chlebovice. Rovněž je zde využit centrální systém větrání se dvěma 

jámami: vtažná II/4 a výdušná s ventilátorem II/3. Těženy jsou zde sloje o úklonu 0°  až 

40° stejně jako na dole Sviadnov. Větrní oblast lokality Staříč je rozdělena na 5 SVO. 

    Samostatná větrní oddělení lokality Staříč: 

 SVO 080 203 

 SVO 080 211 

 SVO 084 273 

 SVO 082. sloje 

 SVO 074. sloje 

 

Lokalita Chlebovice 

Tvoří největší část dobývacího prostoru Dolu Paskov, s plošnou výměrou 28 km2, 

což je 66% celkového plošného rozsahu důlního pole Dolu Paskov. Otvírka zde proběhla 

na úrovních 1. až 4. patra. Důl Chlebovice je díky své rozloze rozdělen na dvě menší důlní 

pole (3. a 4.), ale obě tato pole tvoří společně opět pouze jednu větrní oblast.  

 

Obrázek 4 – Závod Dolu Paskov, lokalita Chlebovice (zdroj: autor práce) 

Stejně jako v ostatních lokalitách je zde centrální větrní síť se dvěma jámami ve 

svém středu. Vtažnou jámou je jáma III/6 a výdušnou s ventilátorem je jáma III/5. Větrní 

lokalitu Chlebovice tvoří 8 SVO. 
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SVO větrní lokality Chlebovice 

 SVO 112 405 

 SVO 059, 063.sloje 

 SVO 063 608 

 SVO 063.přípravy 

 SVO 074 798 

 SVO 076.sloje   

 SVO 121 761 

 SVO centrálního odtěžení 

 

Jáma Sviadnov 

Právě tato lokalita je jedním z ústředních témat této práce, na jámě Sviadnov 

navrhuji odstavení ventilátoru po utlumení těžby v této lokalitě. 

 

Vtažná jáma 

 Světlý průměr jámy – 7,5 m 

 Kruhový profil 

 Hloubka pod úroveň 4. patra (-633,6 m) 

 V provozu úsek na 3. patře (-436,9 m) 
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Výdušná jáma 

 Světlý průměr – 7,5 m 

 Kruhový profil 

 Hloubka pod úroveň 2. Patra (-305,6 m) 

 Vybavena výdušným kanálem s výdušnou šachticí pod ohlubní 

 Profil výdušného kanálu – 24,1 m2 

 Nad výdušnou šachticí jsou umístěny hlavní ventilátory 

 Při rychlosti větrů v kanálu v = 15m.s-1 mohou kanálem proudit větry o objemovém 

průtoku Q = 361,5 m3.s-1. 
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3 Návrh větrání po útlumu činných částí dolu v důlním 

poli lokality Sviadnov 

Vzhledem k vytěžení bilančních zásob v důlním poli lokality Sviadnov je potřeba 

upravit provoz dolu tak, aby nedocházelo k nadbytečné spotřebě energie a nevyužití 

technologie v místech, kde se již dále těžit nebude. V předchozí kapitole je popsáno větrání 

všech tří lokalit Závodu Dolu Paskov, z jehož popisu vyplývá, že nadále existuje větrní 

lokalita Sviadnov s vlastním centrálním odvětráním a tedy i hlavními ventilátory a dalším 

příslušenstvím s tímto spojeným. Takovéto provozování samostatné větrní lokality je 

vysoce náročné ve všech ohledech, větrní síť celého Dolu Paskov je komplikovanější, 

zejména v lokalitě Sviadnov jsou také vyšší nároky kladeny na degazaci, jelikož v této 

části dolu je uhlí výrazně plynodajnější, rovněž je energeticky náročný provoz ventilátoru a 

zaměstnanci větrního úseku musí provádět prohlídky větrních cest v této neuzavřené části. 

Z těchto důvodů budou v roce 2014 z větrní sítě vyřazena některá důlní díla. 

Hlavní ventilátory na jámě č. I/1 budou odstaveny.  

 

Obrázek 5 – Těžní věž (na vtažné jámě I/2) lokality Sviadnov, Závod Důl Paskov (zdroj: 

autor práce) 
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3.1 Uzavřená důlní díla lokality Sviadnov 

V příloze č.1 jsou tato důlní díla vyznačena červeně. 

- Větrní spojení ve sloji č. 069 mezi 2. a 3. patrem 

- Větrní spojení ve sloji č. 080 mezi 2. a 3. patrem 

- Větrní spojení ve slojích č. 063 a 074 mezi 2. a 3. patrem 

- Větrní spojení v oblasti SM 20 mezi 2. a 3. patrem 

- Část překopu 2022 a část překopu 2021 včetně překopů 2121 a 2121/1 

- Část ochozů v úrovni 2. patra 

Celkem takto bude uzavřeno 10 390 m důlních děl. 

Po uzavření těchto důlních děl budou následně moci být uzavřena a zlikvidována 

tato důlní díla (v příloze č. 1 jsou vyznačena modře). 

- Část překopu 2032 

- Ochoz SM 16 

- Ochoz SM 19 

Celkem 1 950 m důlních děl. 

 

3.2 Stavba izolačních objektů 

Výbuchovzdorné uzávěry navrhuji vybudovat ve zdivu. Dle vyhlášky 4/1994 Sb. 

Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a 

zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl, ve znění pozdějších předpisů, 

jsou podle § 4 parametry pro stavbu hrázových objektů ve zdivu takovéto:  

,,(1) Pro stavbu zděné uzávěry smí být použito 

a) cihly plné o minimální pevnosti v tlaku 20 MPa, 

b) tvárnice betonové nebo škvárobetonové o minimální pevnosti v tlaku 20 MPa, 

c) jiných materiálů, pokud byly určeny jako vhodné pro použití v podzemí2) 

d) malty cementové nebo vápenocementové o minimální pevnosti v tlaku 10 MPa. 
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(2) Zděná uzávěra musí být vždy ukotvena po celém obvodu důlního díla na 

neporušenou horninu nebo uhelný pilíř. 

(3) Tloušťka zděné uzávěry nesmí být menší než 15 cm do 7 m světlého průřezu 

důlního díla, nad 7 m nesmí být menší než 30 cm. 

(4) Při zdění uzávěry musí být dodrženy tyto podmínky: 

a) styk zdiva s obrysem záseku nebo vybavením uzávěry musí být vyplněn bez 

mezer; zvláště je nutno dozdívat horní část uzávěry a tam, kde to není možné, je nutno 

veškeré mezery a dutiny vyplnit cementovou nebo jinou injektáží, 

b) každou zděnou uzávěru je nutno omítnout cementovou nebo vápenocementovou 

maltou na přístupné straně.“ 

 

3.3 Úpravy větrání po uzavření daných důlních děl 

Důlní díla uvedená v předchozí kapitole budou uzavřena výbuchovzdorně a budou 

vyřazena z větrní sítě. Výdušný větrní proud ze samostatných větrních oddělení 041 626 a 

059 606 bude veden na výdušnou jámu č. III/5 ve větrní oblasti lokality Chlebovice. Toto 

převedení proběhne současně s odstavením hlavních ventilátorů na výdušné jámě I/1. 

V předstihu před převedením větrů na jámu č. III/5 Chlebovice musí být postavena 

dvojice hrázových objektů na př. 2032/4, a část př. 2032 mezi částmi 2032/4 a 2032/7 bude 

výbuchovzdorně izolována.  

Dvojice hrázových objektů na př.2033 a na př.2031 za slojí 080 zůstanou 

v provozu. 

Dvě dvojice hrázových objektů s hrázovými dveřmi na úvodní části př. 2031 a dále 

na př. 2032/4 a př. 2032/3 směrem na lokalitu Chlebovice, budou otevřeny. 
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3.4 Důsledky pro provoz HV a důlních děl 

3.4.1 Ventilátory dolu Sviadnov 

Jedná se o dva totožné ventilátory typu ARB-1-2800-270o. Průměr kola – 2800 

mm. 

Technické parametry hlavních ventilátorů na lokalitě Sviadnov 

Štítkové údaje:  

ventilátory  motory 

Typ: ARB-1-2800-270o  Typ :  2V245-10 A asynchronní 

Otáčky: 593 ot.min-1                 Výkon :  1000 kW 

Ovl. lopatek : mechanický + ruční   Napětí :  6000 V 

Výrobce : n.p. Milevsko 1984  Proud :  119 A 

Objemový průtok : 185 m3.s-1  Výrobce :  ČKD Praha 1984 

Celkový tlak : 2 550 Pa (ρ = 1,2 kg.m-3) 

(zdroj: Interní podnikové podklady OKD a.s.) 

 

Změny uvedené v předchozích odstavcích budou mít v jednotlivých lokalitách 

Závodu Dolu Paskov různorodý vliv. 

 

Provozní bod HV jámy Sviadnov 

Na lokalitě Sviadnov pracují hlavní ventilátory na daných parametrech, 

s objemovým průtokem Qv = 136,4 m3.s-1, tlakovým spádem 2637 Pa a lopatky 

regulačního stroje jsou natočeny v úhlu +12°. 
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3.4.2 Lokalita Staříč 

Provoz HV:  

Technické parametry hlavních ventilátorů na lokalitě Staříč 

Štítkové údaje:  

ventilátory  motory 

Typ: ARB-3-3150-270o  Typ :  4 V 225 – 12 H 

Otáčky: 498 ot.min-1                 Výkon :  1350 kW 

Ovl. lopatek : mechanický + ruční   Napětí :  6000 V 

Výrobce : ZVVZ Milevsko   Proud :  162 A 

Objemový průtok : 280 m3.s-1  Výrobce :  ČKD Praha  

Celkový tlak : 3 200 Pa (ρ = 1,2 kg.m-3) 

(zdroj: Interní podnikové podklady OKD a.s.) 

 

 Provozní bod HV lokality Staříč 

Hlavní ventilátory jámy Staříč pracují při objemovém průtoku větrů Qv = 216,6 

m3.s-1, tlakovém spádu 2948 Pa a lopatky regulačního stroje jsou natočeny pod úhlem +1°. 

3.4.3 Změna v systému větrání lokality Staříč 

Zde se celkový odpor dolu ani ekvivalentní průřez nezmění, tudíž nebude třeba 

žádné další regulace a HV bude pracovat na horní hranici stabilního provozu jako doposud. 

Štítkový celkový ekvivalentní průřez: 5,94 m2 

Skutečný celkový ekvivalentní průřez: 4,3 m2 
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Lokalita Chlebovice 

Technické parametry hlavních ventilátorů na lokalitě Chlebovice 

Štítkové údaje:  

ventilátory  motory 

Typ: ARD-1-3550-270o  Typ :  1 EMV 185 – 48 – 12 Z 

Otáčky: 495 ot.min-1                 Výkon :  1500 kW 

Ovl. lopatek : mechanický + ruční   Napětí :  6000 V 

Výrobce : ZVVZ Milevsko   Proud :  177 A 

Objemový průtok : 250 m3.s-1  Výrobce :  ČKD Praha  

Celkový tlak : 3 500 Pa (ρ = 1,2 kg.m-3) 

(zdroj: Interní podnikové podklady OKD a.s.) 

 

Provozní bod HV lokality Chlebovice 

Na této lokalitě HV pracují při objemovém průtoku Qv = 245,6 m3.s-1, tlakovém 

spádu 2805 Pa a při natočení lopatek regulačního stroje na +7°. 

 

3.4.4 Změna v systému větrání lokality Chlebovice 

Zde se celkový odpor sníží, zvýší se naopak celkový ekvivalentní průřez (tzv. 

rozšíření dolu), což povede k úspornějšímu provozu HV a zvýšení rezervy ve výkonu HV. 

Štítkový celkový ekvivalentní průřez: 5,07 m2 

Skutečný celkový ekvivalentní průřez: 5,3 m2 
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3.5 Větrní rozvaha po odstavení HV lokality Sviadnov 

Po odstavení hlavních ventilátorů na výdušné jámě I/1 lokality Sviadnov musí být 

dle §113 Vyhlášky č.22/1989 Sb. vypracována větrní rozvaha. Tato musí být nejpozději do 

2 měsíců po provedeném měření předložena obvodnímu báňskému úřadu.  

Větrní rozvaha je provádění měření a vyhodnocování stavu a parametrů všech 

faktorů ve větrní síti celého dolu. Využívá se také při řešení konkrétních situací ve větrní 

síti, při plánování jak krátkodobého tak dlouhodobějšího výhledu provozu dolu, a její 

závěry se využívají i pro další zefektivňování větrní sítě, jako je například návrh 

optimalizace a redukce větrní sítě. Výsledné informace větrní rozvahy jsou ve zpracování 

vyjádřeny jednak v průvodním textu, a jednak v grafických přílohách, jako jsou například 

mapy, a v tabulkách. 

 

Jednotlivé části větrní rozvahy 

- Aktualizace větrního schématu dolu 

- Stanovení kontrolních tras větrních cest 

- Měření tlakového spádu 

- Měření objemového průtoku větrů 

- Zpracování tlakového snímku 

 

Obsah zpracování větrní rozvahy 

1) Úvod 

2) Charakteristika větrní sítě 

3) Větrní bilance 

4) Posudek současného stavu větrní sítě 

5) Vyhodocení stavu složení důlního ovzduší a mikroklimatu 

6) Posudek separátního větrání 
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7) Popis degazace 

8) Vyhodnocení stavu větrní sítě  

9) Vyhodnocení důsledků opatření z předchozí větrní rozvahy 

10) Návrh opatření k zlepšení a zefektivnění fungování větrání dolu 

11) Přílohy 

(zdroj: Prokop, Zapletal: Typizační směrnice větrání dolů, Institut hornického 

inženýrství a bezpečnosti, Ostrava 2013) 
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4 Návrh větrání oblasti 059. sloje po útlumu činných 

částí dolu v důlním poli lokality Sviadnov    

Po odstavení HV na lokalitě Sviadnov, navrhuji odvětrávat sloj 059 (SVO 059 606 a 

SVO 041 626) převedením na výdušnou jámu lokality Chlebovice. Doposud byly obě SVO 

větrány na výdušnou jámu I/1 lokality Sviadnov.  

 

4.1 Změna větrání SVO 059 606 

SVO 059 606 a SVO 041 626 se v současnosti nachází mezi lokalitami Staříč a 

Sviadnov, na kterou jsou obě SVO odvětrávány. Vzhledem k odstavení HV na lokalitě 

Sviadnov by nebylo vhodné odvádět výdušné větry z těchto SVO na lokalitu Staříč, vzhledem 

k tomu, že v současnosti jsou na tuto lokalitu odvětrávány dva kapacitní poruby s vyšší 

plynodajností. Proto volím vhodnější variantu a tou je převedení větrání těchto SVO na  

lokalitu Chlebovice, kde mají hlavní ventilátory větší rezervu.  

Pro potřeby převedení větrání těchto SVO na lokalitu Chlebovice po odstavení HV 

jámy Sviadnov, je nutné zřídit dvojici hrázových objektů s hrázovými dveřmi na  

následujících důlních dílech: 

 Na překopu 2032 v místech označených červenými kroužky na obrázku č. 7. 

 Na překopu 2032/4 v místech označených červenými kroužky na obrázku č. 7. 

 Na překopu 2031 v místech označených šipkami na obrázku č.6 zůstane dvojice 

objektů zachována. 
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Obrázek 6 – Dvojice hrázových objektů s hrázovými dveřmi na překopu 2031 

 

 

Obrázek 7 – Dvojice hrázových objektů s hrázovými dveřmi na překopu 2032/4 a hrázový 

objekt s průvětrníkem na překopu 2032 
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4.2 Zvrat směru větrů z 059. sloje 

Po změnách popsaných v kapitole 4.1. dojde k následnému zvratu směru větrů 

z původního (přes překop 2031 na lokalitu Sviadnov) na směr opačný (přes překopy 2031 a 

2032) na větrní lokalitu Chlebovice. Viz příloha č.1 a 2. 

 

4.3 Závěr k návrhu úpravy větrání 059. sloje 

Směr větrů v SVO 059 606 a SVO 041 626 zůstane stejný, pouze se změní směr 

větrů na překopu 2031. Oproti situaci před odstavením HV lokality Sviadnov, kdy je sloj 

059. odvětrávána na lokalitu Sviadnov, bude po odstavení HV tato sloj odvětrávána na 

lokalitu Chlebovice, a to překopy 2032/3 a 2032/1. Na HV lokality Chlebovice je rezerva 

pro výkon, tudíž zvládne daná důlní díla odvětrávat.  
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5 Technicko-ekonomické zhodnocení návrhu 

V této kapitole představuji ekonomickou výhodnost redukce větrní sítě Dolu 

Paskov, po které bude možno odstavit HV větrní lokality Sviadnov.  

5.1 Úspora po odstavení HV v lokalitě Sviadnov 

Průměrná spotřeba HV v lokalitě Sviadnov je 550 kW.h-1. Cena elektrické energie 

je v současnosti 2,30 Kč za 1 kW. Hlavní ventilátory jsou v nepřetržitém provozu.  

Průměrná cena 1 hodiny provozu HV je 1 265 Kč podle:  

 

cena = 550 kW.h-1 * 2,30 * kW-1.h-2 

 

Průměrná denní spotřeba elektrické energie (cena 1 h * 24 h) hlavními ventilátory 

lokality Sviadnov je tedy 30 360 Kč. 

Průměrné roční náklady na provoz HV lokality Sviadnov na jámě I/1 tedy zjistíme 

vynásobením průměrných denních nákladů na provoz tohoto HV počtem dní v roce – 365: 

 

průměrná roční cena = 30 360 Kč * 365 dní 

 

Průměrné roční náklady na provoz HV na jámě I/1 lokality Sviadnov jsou:  

 

11 081 400 Kč/1rok 
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5.2 Další úspory 

Po redukci větrní sítě (likvidací a výbuchovzdorným uzavřením důlních děl) 

popsané v kapitole 3.1 bude vyřazeno celkem 12 340 m provozovaných důlních děl. Tímto 

budou vyřazeny 3 trasy kontrol větrních cest a rovněž se sníží počet kontrolovaných 

uzavíracích hrází (o 64 uzavíracích hrází).  

Z tohoto hlediska dojde zejména k úspoře časové a pracovní, kdy zaměstnanci 

provádějící kontroly větrních cest a odběr vzorků před a za uzavíracími hrázemi včetně 

jejich vyhodnocení budou moci být efektivněji využiti na jiných pracovištích, což 

v důsledku bude jistě i ekonomickou výhodou pro OKD a.s. 

Další významnou úsporou bude pak úspornější provoz HV na lokalitě Chlebovice, 

zvětšením ekvivalentního průřezu dolu a snížením celkového odporu dolu. 

 

5.3 Závěr k technicko-ekonomickému zhodnocení návrhu 

Realizací návrhu optimalizace a redukce větrní sítě Dolu Paskov dojde 

k následujícím úsporám: 

 Nevyčíslená úspora snížením počtu kontrol větrních cest (zrušení 3 tras kontrol 

větrních cest), kontrol uzavíracích hrází (v důlních dílech bude o 64 uzavíracích 

hrází méně) včetně odběru vzorků ovzduší před a za hrázemi a vyhodnocení těchto 

vzorků. 

 Průměrná roční peněžní úspora na provozu HV jámy I/1 lokality Sviadnov bude 

11 081 400 Kč/1rok. 
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Závěr 

Optimalizace a redukce větrní sítě Dolu Paskov navrhovaná v této práce je nutná 

pro zefektivnění fungování celého dolu při zachování parametrů větrání předepsaných 

vyhl. 22/1989 Sb. ČBÚ. 

Uzavřená důlní díla lokality Sviadnov Dolu Paskov popsaná v kapitole 3.1 

v současnosti představují nutnost provádět pravidelné kontroly těchto větrních cest, a pro 

jejich odvětrání je potřeba hlavních ventilátorů na jámě I/1 lokality Sviadnov, jehož 

odstavení v této práci navrhuji. Tato důlní díla (v příloze č.1 označená červeně) navrhuji 

zlikvidovat výbuchuvzdorně uzavřít: 

V příloze č.1 jsou tato důlní díla vyznačena červeně. 

- Větrní spojení ve sloji č. 069 mezi 2. a 3. patrem 

- Větrní spojení ve sloji č. 080 mezi 2. a 3. patrem 

- Větrní spojení ve slojích č. 063 a 074 mezi 2. a 3. patrem 

- Větrní spojení v oblasti SM 20 mezi 2. a 3. patrem 

- Část překopu 2022 a část překopu 2021 včetně překopů 2121 a 2121/1 

- Část ochozů v úrovni 2. patra 

- Část překopu 2032 

- Ochoz SM 16 

- Ochoz SM 19 

 

Celkem se jedná o 12 340 m důlních děl. 

 

Aby mohly být dle návrhu odstaveny hlavní ventilátory na jámě I/1 lokality 

Sviadnov, musí být důlní díla SVO 059 606 a SVO 041 626 (obě doposud odvětrávána 

v rámci větrní lokality Sviadnov) odvětrána v rámci větrní lokality Chlebovice. Návrh 

tohoto postupu jsem zpracoval v kapitole č. 4. Poté mohou být HV lokality Sviadnov 

odstaveny. 
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Z technicko-ekonomického hlediska realizace návrhu optimalizace větrní sítě Dolu 

Paskov zefektivní fungování dolu, kdy budou moci být lépe využiti zaměstnanci, kteří 

zodpovídají za pravidelné kontroly větrních cest. Ti budou moci být využiti v oblastech 

dolu, kde probíhají přípravy a dobývání. 

Po odstavení hlavních ventilátorů lokality Sviadnov také již nebudou nutné náklady 

na jejich provoz, které dle výpočtu v kapitole 5.1: 

11 081 400 Kč/1rok 

 

K odstavení HV na jámě I/1 lokality Sviadnov Dolu Paskov a k celé realizaci 

optimalizace větrní sítě Dolu Paskov, kterou popisuji v této bakalářské práci, dojde 

2.5.2014. 
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horního práva. Prof. Ing. Vlastimilu Hudečkovi, CSc. za odborný dohled a pomoc všem 

studentům hornického inženýrství při tvorbě bakalářských prací. Mgr. Haně Kurillové za 

odbornou pomoc v oblasti českého jazyka, stylistiky a gramatiky. Všem zaměstnancům 

Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO za 

obětavost, s jakou připravují studenty hornického inženýrství ke komplexnímu zvládnutí 

tohoto oboru. 

Ondřej Masný, ve Frýdku-Místku dne 21.4.2014 
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