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ANOTACE 

Diplomová práce řeší vydobytí zásob 16. a 17. sloje v oblasti 10. kry dobývacího 

prostoru lokality ČSA. Navrhuje způsob otvírky ložiska, ve kterém specifikuje způsob 

rozpojování, nakládání a odtěžení horniny, včetně použitých technologických zařízení. Při 

otvírce a přípravě stanovuje velikosti profilů ražených chodeb, včetně umístění 

technických a bezpečnostních zařízení a určuje způsob dopravy materiálu. Dále navrhuje 

dobývací metodu, kterou bude ložisko exploatováno společně s dobývacím komplexem, 

který bude u této exploatace použit.  Zmiňuje se o způsobu větrání v otvírkové, přípravné i 

dobývací fázi.  Analyzuje rizika vznikající v souvislosti s hornickou činností a stanovuje 

opatření pro je jejich eliminaci. V ekonomické oblasti se zabývá stanovením množství 

zásob určených k dobývání a množství ztrát vzniklých při dobývání části výhradního 

ložiska. Určuje výši nákladů v jednotlivých fázích prací a celkový relativní zisk. 

 

klíčová slova: otvírka, příprava, dobývání, dobývací metoda, vyztužování, dobývací    

                        komplex, exploatace 

SUMMARY 

 

              The thesis deals with the extraction of reserves from the 16th and 17th seam 

around the 10th block in the extraction area of the CSA site. It proposes methods of deposit 

opening, which specifies ways of the disintegration, loading and excavation of the rock, as 

well as the specialised equipment used. During the opening and preparation, it determines 

the size of the dug shaft profiles, including the placement of technical and security 

equipment and states the ways of material transportation. It also recommends an extraction 

method to exploit the deposit together with the extraction complex used for this 

exploitation. Ways of airing during the opening, preparation and extraction stage are 

mentioned in the thesis, as well as the analysis of risks arising in connection with mining 

and possible measures for their elimination. With regards to the economics field, the thesis 

determines the volume of reserves appointed for extraction and the volume of waste 

incurred during the extraction from the part of an exclusive deposit. It determines the costs 

involved at individual stages of work and the total relative profit.  
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ÚVOD 

Oblast 10. kry se nachází v oblasti dosud nevyužívaných zásob. Jedná se o oblast 

nového pole za poruchovým pásmem Olše. Jedná se o zásoby především koksovatelného 

uhlí, vhodného pro využití v ocelářském průmyslu. Dobývání zde bylo v omezeném 

rozsahu realizováno na počátku 90. let minulého století. Těžba bude zahájena v 16. sloji a 

dále budou postupně těženy sloje 17, 19, 22 a 24v.l. a sloje 26 v.l., 26 sp.l. a 31 v.l.. 

Celkem se očekává vydobytí cca 6 756 000 tun uhlí. 

 Důlní závod 1 vznikl sloučením původních závodů Důl Darkov a Důl Karviná 

1.1. 2015.  Důlní závod 1 zahrnuje  lokality Lazy, ČSA, Darkov a 9. květen.[10] 

ČSA: Důl Československá armáda (Obr. č. 1) vznikl 1. července 1995 spojením 

dvou původně samostatných dolů ČSA a Doubrava. Ve skutečnosti je však jeho historie 

mnohem starší a sahá až k samým počátkům dolování na Karvinsku. Právě odsud zřejmě 

pocházejí první zprávy o nálezech černého uhlí v 18. století na lokalitě zvané Kamienčok. 

Roku 1780 zde zahájil kutací práce hrabě J. E. Larisch-Mönnich. Roku 1856 byly zdejší 

šachty spojeny do jediného podniku. Tento letopočet je považován za počátek existence 

dnešní lokality ČSA. Rod Larisch-Mönnich vlastnil zdejší doly až do vyvlastnění v roce 

1945. Roku 1951 zde vznikl národní podnik Velkodůl Čs. armády a byla provedena 

rozsáhlá rekonstrukce.  

LAZY: Za počátek důlní činnosti se považuje rok 1835, kdy začala Vídeňská 

nájemná společnost hloubit jámu Altmaschinenschaft. Roku 1848 pak byla v sousedství 

založena ještě šachta Friedrich-Egon. Další významnou šachtou se stala Neuschacht 

založená roku 1898. Po znárodnění byla těžba reorganizována a šachty rekonstruovány. 

Roku 1950 dostal důl jméno Antonín Zápotocký. Na Lazy byl přejmenován roku 1991. 

Skupinový Důl Lazy vznikl 1. července 1995 spojením původně samostatných dolů: Lazy, 

Dukla a František. Po zastavení těžby na Dole František byl tento závod převeden roku 

1999 k Dolu Odra o. z. 
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       Obr. č.1 Důl ČSA( zdroj : www.OKD.cz) 

DARKOV: Historie současné lokality Darkov sahá až do poloviny 19. století. V té 

době byla založena řada nových dolů, které byly později do komplexu Darkov sloučeny. 

Jedná se především o doly Gabriela (založen 1852), Hohenegger (1880) a Austria (1898). 

Tyto doly prošly četnými proměnami, několikrát změnily jména. V 50. letech minulého 

století z nich vznikl komplex Velkodůl 1. máj, který byl 2. května 1991 přejmenován na 

Důl Darkov. Po roce 1990 došlo k organizačním změnám. Na počátku roku 1993 byly 

spojeny závody Darkov a Mír. V souvislosti s dokopáváním zásob uhlí v poli 9. květen 

došlo 1. dubna 2012 ke sloučení důlních závodů 2 a 3 a vytvoření jednoho Dolu Darkov. 

Ten byl na podzim 2013 přejmenován na Závod Důl Darkov.  
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1 DŮLNĚ GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA OBLASTI  

10. kra se nachází ve východní části dobývacího prostoru lokality ČSA, Důlního 

závodu 1. Její poloha je vymezena na jihu tektonickou poruchou Doubravský zlom - jižní 

větví, na východě tektonickým pásmem Stonavské  poruchy a na západě tektonickým 

pásmem poruchy Olše. Severní ohraničení tvoří průběh Doubravského zlomu - severní 

větve. V ploše 10. kry se vyskytují dílčí tektoniky. Nejpodstatnější z nich je porucha Jana, 

která tvořila v minulosti hranici mezi 10. a 14. krou. 

Průzkumné práce byly provedeny průzkumnými vrty z povrchu a dále ražbou 

průzkumných chodeb a to v  úrovni  8.,9. a 10. patra. Zároveň tato chodby sloužily jako 

základny pro intenzivnější vrtný průzkum. 

Na základě vrtného průzkumu, dělí Doubravský zlom – jižní větev 10.kru na dvě 

zcela odlišné části z hlediska úklonných poměrů. Severní část mezi Doubravskými zlomy 

má generelní úklon vrstev 4 - 7° k severovýchodu. Jižní část má dva odlišné vývoje. V 

západní části je generelní úklon 10 - 18° k severozápadu. Ve východní části dochází 

k ohybu vrstev. Generelní úklon směrem ke Stonavské porušeje 18 - 30° k 

severovýchodu.[1] 

V produktivním  karbonu v severní části 10.kry jsou zastoupeny doubravské a 

sušské vrstvy.V jižní části jsou karbonské sedimenty  obdobně zastoupeny doubravskými  

vrstvami, sušskými ,sedlovými a částečně vrchními partiemi porubských vrstev. Strukturně 

– tektonická stavba má germanotypní charakter s mělkými brachyvrásami. Převládají 

základní disjunktivní dislokace ve dvou dominantních směrech: východo-západním a 

severo-jižním. [1] 

Bezprostřední nadloží 16.sloje je v dané ploše tvořeno  polohou  prachovce, který 

přechází v písčitý prachovec o mocnosti cca 18m. Dále následuje vrstva jílovců o mocnosti 

cca 2m až ke sloji č.15. Pevnost prachovce  v nadloží dosahuje cca 40-60 MPa. 

Bezprostřední podloží sloje č.16 je tvořeno cca 1m mocnou vrstvou černošedého 

kořenového jílovce, následují vrstvy prachovce o mocnosti cca 6m na které navazuje  

vrstva jílovce, která tvoří přímé nadloží 17.sloje. Mezislojová vzdálenost mezi 16. a 

17.slojí čin í cca 7 m.  Pevnost jílovce v podloží se pohybuje kolem  25 MPa. [1] 
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Bezprostřední nadloží 17.sloje je tvořeno  polohou  jílovce, který přechází v  

prachovec o mocnosti cca 5m a dále  vrstvou černošedého kořenového jílovce, nad kterou 

se nachází 16.sloj. Pevnost prachovce  v nadloží dosahuje cca 40 MPa. Bezprostřední 

podloží sloje č.17 je tvořeno cca 2,0 m mocnou vrstvou černošedého kořenového jílovce. 

Mezislojová vzdálenost mezi 16. a 17.slojí činí cca 7 m.  Pevnost jílovce v podloží se 

pohybuje kolem  25 MPa. [1] 

V ploše projektovaných porubů jsou nejbližší stařiny tvořeny výruby 3.sloje ve 

vzdálenosti přesahující 200m. Z hlediska hydrogeologie se v předmětné oblasti 

nepředpokládá zvodnění nadložních vrstev. Dílčí přítoky mohou být vázány na pásma 

tektonických poruch. Celkový přítok v oblasti 10.kry odhadujeme na cca 300 l/min. 

Karbon je tvořen zpevněnými sedimenty pro vodu převážně nepropustnými. Propustná 

jsou jen poruchová pásma s puklinovou propustností. Při přechodu  pásem tektonických 

poruch je možno očekávat přítoky o velikosti cca 200 - 300 l/min. [1] 

Proto je nutno plynule s postupem ražeb otvírkových a přípravných prací  

dokládat odpadní potrubí o min. průměru 100 mm a mít v pohotovosti čerpací techniku o 

výkonu min. 300 l/min, s schopností překonat předpokládaný výškový rozdíl  mezi 

začátkem a projektovaným ukončením  chodby číslo 10 001,10 001A. 

Následně pro rozfárání jednotlivých slojí bude nutno vybudovat v této oblasti 

úsekovou čerpací stanici s dostatečným čerpacím výkonem. Během provádění ražeb 

přípravných důlních děl v oblasti 10.kry se neočekává nafárání žádného zvodnělého 

horizontu. 

Přítoky v této oblasti se budou odvíjet od délek projektovaných důlních děl 

v jednotlivých slojích,dále podle možnosti nafárání dílčích tektonik, které mohou 

komunikovat s hlavními tektonikami a které tvoří hranici kry. Tyto tektoniky mohou být 

zdrojem přítoků vod. Další přítoky lze očekávat při procházení ochranných pásem 

geologicko-průzkumných vrtů. Celkové přítoky v oblasti 10.kry  mohou dosáhnout cca 

1000 l/min. [1] 
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2 NÁVRH OTVÍRKY A PŘÍPRAVY 

2.1 Řešení otvírky a přípravy 

Zpřístupnění zásob v oblasti 10.kry mělo být původně provedeno prohloubením 

jámy č.2 na horizont 1008 m a výstavbou 12. patra. Prohloubená jáma měla být vystrojena 

těžním zařízením a navazujícími hlavními horizontálními a úklonnými překopy měli být  

přiváděny čerstvé větry do oblasti 10.kry. S klesajícími cenami uhlí na světových trzích a s 

tím související ekonomickou situací  ve společnosti OKD, nejsou finanční prostředky na 

otvírku touto finančně náročnou formou. Proto bude nutno zvolit otvírku investičně méně 

nákladnou. 

Základní otvírková díla pro oblast 10. kry, která již byla realizována jsou 10 001, 

10 002, která budou sloužit jako úvodní, pro přivádění vtažných větrů do oblasti a překop 

10 002 výdušná, pro odvádění použitých výdušných větrů. Překop 10 001 je vyražen 

kolmo na ložisko 10. kry, s úpadním  vedením a generálním úklonem -6°. Výchozí kóta 

728 m a nejnižší místo je na kótě 782 m. Délka tohoto úpadního překopu je 1700m. Tento 

překop je vyražen v profilu SPN 19, což zajišťuje dostatečný průřez pro vedení důlních 

větrů a umístění strojního vybavení včetně dostatečného prostoru pro chůzi a dopravu 

materiálu a těživa. Překop 10002 navazuje na překop 10 001 v nejnižším místě a je veden 

dovrchně s generálním úklonem +12°. Překop 10 002 je vyražen v profilu SPN 19 a na 

kótě 692 m se dostává na úroveň 11. patra, odkud je veden horizontálně. Výdušné větry z 

oblasti budoucí 10. kry budou odváděny dalšími překopy k výdušné jámě č.3.  

Otvírka a postup dobývání jednotlivých porubů v oblasti 10.kry, je z důvodu 

tektonických poruch  specifický. Tuto oblast lze rozdělit do tří dílčích částí. Nejdůležitější 

z tektonických poruch je porucha Jana, která rozděluje kru na východní a západní         

část, které jsou rozdílné ve směru úklonu ložiska. Dále v části západně  od poruchy Jana se 

nachází nespojitá tektonická porucha s výskokem o 15 m. Tato tektonická porucha 

prochází ložiskem pod úklonem 60 °. [Obr.č. 2]  Vertikální vzdálenost mezi 16. a 17. slojí 

činí cca 7 m. Vzhledem k úložním poměrům ložiska, jeho ploše a mocnosti, bude 

nejvhodnější dobývací metodou, pro jeho exploataci směrné stěnování s pole. Rozvržení 

jednotlivých bloků musí být provedeno tak, aby nevytvářelo rizika, které by negativně  
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ovlivňovali bezpečnost práce a provozu,  plynulost a postupu dobývání. Jedná se zejména 

o uvolňování CH4 při dobývání, který musí být spolehlivě odveden z pracoviště.          

Proto, pokud možno je vhodnější volit rozfárání tak, aby průvodní větrní proud procházel 

porubem a výdušnou chodbou dovrchně než úpadně. 

Zásoby dvou porubů nacházejících se západně od poruchy Jana budou 

zpřístupněny z překopu 10 002 vyražením  úvodní a výdušné chodby porubu. Tyto chodby 

budou raženy v průvodních horninách až do nafárání 16. sloje. Poté budou chodby raženy 

v zájmovém ložisku.  

První porub , který bude dobýván je porub 10 1731 v 17. sloji a dobývání tohoto 

porubu plynule přejde v dobývání porubu 10 1631 v 16. sloji. To znamená., že úvodní        

i výdušná chodba  bude společná pro první porub  17. sloje i 16. sloje. [Obr. č. 3] 

Důvodem je již zmiňovaná tektonická porucha. Za touto tektonickou poruchou je 16. sloj 

málo vyvinutá, proto se dobývat nebude,  pohybuje  se v mocnosti  cca 1m. Proto první 

porub 10 1731 bude ukončen v místě , kde se přiblíží  k tektonické poruše a následně dojde      

plynule,  formou přesunu strojního vybavení z ukončeného porubu do připravené prorážky 

za touto tektonickou poruchou. 

 

Obr. č. 2 Uložení 16. a 17. sloje v oblasti 10.kry (vlastní zdroj) 
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Ve východní části od poruchy Jana budou poruby dobývány klasicky. Jako první 

budou dobývány poruby v 16. sloji a poté v 17. sloji. 

 

Pro zásoby nacházející se východně od poruchy Jana bude nutné  pro zpřístupnění 

zásob vyrazit nová důlní díla, která  zajistí větrní a dopravní spojení  jak  pro 16. tak pro 

17. sloj. Jedná se o důlní díla 10 1711 a 10 1710 [ Obr. č.3]. Tato důlní díla budou z 

důvodu životnosti vyražena v dostatečně velkém profilu, protože budou sloužit pro poruby 

dobývané v 16. i 17. sloji. 

 Důlní dílo 101711 bude raženo odbočením z překopu 10002, dovrchně s úklonem 

+12°. Bude vyraženo v profilu SPN16, což zajišťuje dostatečný průřez pro dopravu a 

vedení úvodních větrů do oblasti. Konec tohoto překopně raženého důlního díla bude v 

místě nafárání 16. sloje. 

Důlní dílo 10 1710 bude částečně raženo překopně v průvodních horninách a 

částečně  ve sloji č. 17. Bude sloužit jako základna pro budoucí poruby v 16.  i v 17. sloji. 

Profil SPN16 bude dostatečný pro účel a životnost této chodby. Prostřednictvím tohoto  

 

Obr. č. 3 Rozfárání jednotlivých bloků (vlastní zdroj) 
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důlního díla budou použité větry odváděny do výdušného větrního proudu k 

výdušné jámě č. 3. 

 

Příprava může započata čtyřmi předky současně. Po vybavení překopu 10 002 

pásovými dopravníky zahájíme ražbu společné úvodní a výdušné chodby prvních dvou 

porubů 10 1631 a 10 1731. Současně začne ražba otvírkových důlních děl 10 1711             

a 10 1710 pro budoucí poruby nacházející se východně od poruchy Jana.  

2.2 Příprava porubu 101632 

Příprava tohoto porubu  začne po vyražení chodeb 10 1711 a 10 1710, po 

vytvoření PVP.  

Bezprostřední podloží 17. sloje je tvořeno jílovcem o pevnosti 25 MPa, proto při 

ražbě v 17. sloji lze předpokládat z důvodu nižší pevnosti hornin tzv. bubření počvy. Při 

těchto projevech bude zapotřebí  stavět pod TH výztuž dřevěné stojky. Tyto stojky budou 

stavěny mezi dřevěné pražce u počvy a dřevěné obřezy u stropu důlního díla. 

Bezprostřední nadloží 16. sloje je tvořeno vrstvou prachovce o pevnosti              

40 - 60 MPa a bezprostřední podloží je tvořeno 1,0 m mocnou vrstvou jílovce o pevnosti             

25 MPa, pod kterou se nachází 6,0 m vrstva prachovce. Ražba v 16. sloji bude vedena        

s cca 1,0 m  přibírkou jílovcové vrstvy v počvě. 

Způsob rozpojování musí odpovídat pevnostním vlastnostem průvodních hornin. 

Jelikož pevnost hornin, které budou při ražbách rozpojovány se pohybuje v rozmezí 25-60 

MPa, k rozpojování bude použito razícího kombajnu AM 50/132, který je vhodný pro 

rozpojování hornin do pevnosti 80 MPa. Současně bude tento razící kombajn použit pro 

naložení a dopravu rubaniny z místa rozpojování. 

Úvodní chodba 10 1604 tohoto porubu  bude ražena zaústěním  z chodby 10 1710 

v místě, kde chodby prochází slojí č. 17. V tomto místě bude provedena respová odbočka 

90°.  Délka úvodní codby bude cca 760 m a úvodní část této chodby  v délce 80 m bude 
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ražena v 17.sloji. Od staničení 100 m bude chodba přecházet přes nadloží 17. sloje do sloje 

č. 16. Dále již bude pokračovat v zájmovém ložisku sloje č. 16 až k prorážce. 

Výdušná chodba 10 1603 bude zaústěna také formou respové odbočky z 10 002 

pod úklonem 110°. Chodba bude ražena v délce 40 m dovrchně s úklonem + 12°                

v průvodních horninách. Poté bude v délce 30 m procházet 17. slojí a přes nadloží 17. sloje 

se od staničení cca 90 m bude  ražena ve sloji č. 16. Ražba bude probíhat severozápadním 

směrem a ve staničení cca 298 m, bude proveden směrový zlom. Od tohoto směrového 

zlomu bude ražba vedena severním směrem až k prorážce. Celková délka této chodby bude 

cca 970 m. 

2.2.1 Vyztužování 

Porub 101632 se nachází v oblasti hornicky téměř  nevyužíváné, proto lze při 

hornické činnosti počítat se zvýšenými tlakovými projevy. Volba výztuže musí vyhovovat 

těmto podmínkám, protože je nutno počítat s určitou konvergencí chodby a tím i zmenšení 

původního profilu důlního díla.  Profil chodby musí zajišťovat dostatečný průřez pro 

vedení důlních větrů, umístění pásových dopravníků, dostatečný prostor pro chůzi              

a dopravu materiálu, umístění elektrických zařízení  a zařízení pro dopravu médií                

a čerpání. Hustota budování bude 0,5m a v případech zhoršených stropních podmínek nebo 

již zmíněných zvýšených tlakových projevů, bude nutno zvýšit hustotu budování na         

0,3 m,  popř. zajišťovat zvýšení únosnosti výztuže pomocí dřevěných stojek. Profil výztuže 

chodeb 10 1604 a 10 1603 je stanoven v tabulce č.1. 

Parametry výztuže prorážky 10 1632 musí odpovídat požadavkům pro instalaci 

mechanizované výztuže. Její délka bude cca 216 m.  Odbočení bude provedeno formou 

respové odbočky. Ražba prorážky bude probíhat ve  dvou fázích. První fáze bude mít za 

úkol vyrazit prorážku na šířku 4,5 m a v druhé fázi půjde o rozšíření prorážky na celkovou 

šířku 6,5m. Výška prorážky bude 3,4 m. ( Obr. č. 4)  
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Tab. č.1 - Profily ražených chodeb 

 

 

Obr. č. 4  Prorážka 101632 s mechanizovanou výztuží ( vlastní zdroj  ) 

 

 

Staničení Výztuž Hustota 

Počet 

železných 

rozpínek 

Počet 

dřevěných 

rozpínek 

101604 

0-25m SPN16 0,5 4 5 

25m - konec SPN14 0,5 4 5 

300m -325m SPN16 0,5 4 5 

101603 

0-25m SPN14 0,5 4 5 

25m - 250m SPN12 0,5 4 5 

295m - 320m SPN14 0,5 4 5 
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 Pokud bude prorážka ražena ze strany výdušné chodby, bude ve staničení 0 -12 m 

dodatečně proveden výklenek pro budoucí montáž dobývacího kombajnu. Tento výklenek 

představuje rozšíření prorážky na 7,5 m v délce 12 m a bude zajištěn dodatečným třetím 

stojkořadím. ( Obr. č. 5) 

Při ražbě budou ve vzdálenosti 2,4 m od pilířové strany kladen  rovinový tah        

u stropu prorážky.  Před započetím druhé fáze samotným  rozšiřováním  musí být 

provedno zajištění stability a únosnosti výztuže pomocí hydraulických stojek, které budou 

rozepřeny mezi rovinový tah u stropu a pražce u počvy prorážky. Hustota budování SHZ     

v prvním stojkovém plotu bude 1,0 m. Druhý stojkový plot bude budován po rozšíření 

prorážky ve vzdálenosti 2,5 m od prvního plotu a SHZ buou stavěny šachovitě s prvním 

plotem.. S postupem  rozšiřování se bude druhý stojkový plot stavět s max. zpožděním    

20 m za čelem rozšiřování, nejdříve však ihned, jakmile to bude technicky možné.            

Ve výklenku pro montáž dobývacího kmbajnu bude postaven třetí stojkový plot ve 

vzdálenosti 2,4 m od prvního stojkového plotu. 

 

 

Obr. č. 5  Prorážka 101632 , výklenek pro montáž dobývacího kombajnu ( vlastní zdroj ) 
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 Při ražbě budou ve vzdálenosti 2,4 m od pilířové strany kladen  rovinový tah       

u stropu prorážky.  Před započetím druhé fáze samotným  rozšiřováním  musí být 

provedno zajištění stability a únosnosti výztuže pomocí hydraulických stojek, které budou 

rozepřeny mezi rovinový tah u stropu a pražce u počvy prorážky. Hustota budování SHZ    

v prvním stojkovém plotu bude 1,0 m. Druhý stojkový plot bude budován po rozšíření 

prorážky ve vzdálenosti 2,5 m od prvního plotu. S postupem  rozšiřování se bude druhý 

stojkový plot stavět s max. zpožděním 20 m za čelem rozšiřování, nejdříve však ihned, 

jakmile to bude technicky možné. 

Výztuž v celé délce chodeb připravovaného porubu bude nehořlavá. Zajištění 

proti pádu horniny mezi jednotlivými kusy ocelové výztuže ve stropní části bude 

provedeno síťovinou Demex s okatostí 50 x 50 mm, v boční části síťovinou s okatostí     

100 x 50 mm. 

2.2.2 Větrání 

Objemové množství větrů, které budou do oblasti přiváděny musí být dostatečné, 

proto aby byly splněny podmínky s hlediska bezpečnostních a hygienických předpisů. Pro 

stanovení optimálního průtoku větrů musí být splněna tyto kritéria: 

- dodržení předepsaných koncentrací plynných složek větrů 

- dodržení platných předpisů o rychlostech větrů 

- požadované mikroklima na důlních pracovištích 

- prašnost podle hygienických předpisů [3] 

Požadovaný objemový průtok  větrů pro poruby z hlediska exhalace metanu 

doporučuje typizační směrnice pro větrání dolů OKR.[3] 

Úvodní větry budou do oblasti přivedeny hlavními překopy 1692, 1696, 1790, 

01202/2 a otvírkovými překopy 10 001, 10 002, 10 1711 a 10 1710  od vtažné jámy          

č. 1  a č.2. Výdušné větry budou odváděny překopy 10 002, 0390, 1695/3 do výdušné jámy 

č.3.  
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Chodby 10 1604 a 10 1603 budou větránay pomocí separátního větrání. Toto 

separátní větrání musí odpovídat vyhlášce ČBÚ č.165/2002 Sb. Způsob větrání, který 

odpovídá zvolené technologii rozpojování hornin bude sací.  

Hlavní ventilátor pro ražbu výdušné chodby 10 1603 bude umístěný v PVP na 

chodbě 10 002, 5 m před zaústěním ražené chodby, směrem k 0390 (Obr.č.6). Hlavním 

ventilátorm bude VPAK630. Je to vzduchoelektrický ventilátor, který jehož hlavní 

poháněcí silou je elektrická energie a v případě výpadku elektrické energie dojde               

k samočinnému přepnutí na energii stlačeného vzduchu. Tento vzduchoelektrický 

ventilátor bude odvětrávat předek 101604 do staničení 400 m, nebo pokud nebude možno  

dodržet povolené hodnoty škodlivých plynů v ovzduší dle bezpečnostních předpisů, dojde 

k záměně ventilátoru za výkonější ventilátor WPAE-B-855.  

Stejně tak pro ražbu budoucí úvodní chodby bude hlavní ventilátor umístěn na 

chodbě 10002, 5 m od zaústění, směrem k 10 1603. Do staničení max. 400 m bude větrám 

vzduchoelektrickým ventilátorem VPAK 630, který bude v průběhu ražby zaměněn za 

elektrický VPAE-B-855, stejně jako v případě v výdušné chodby.  

V případě odvětrání ražby úvodní chodby budou použité větry z tohoto předku 

odváděny na pracoviště předku 10 1603 ( výdušná chodba). Proto navrhuji z důvodu 

zlepšení klimatických podmínek a podmínek z hlediska prašnosti, protažení vyústění 

lutnového tahu z předku 10 1604 ( úvodní chodba ), za chodbu 101603. Toto protažení 

bude provedeno nevyztuženými lutnami průměru 800 mm.  

Ventilátor WPAE-B-855 je určen pro separátní větrání v uhelných hlubinných 

dolech ohrožených metanem nebo uhelným prachem. Jsou opatřeny brzdou. Při vypnutí 

elektrické energie je motor zabržděn a tím negeneruje žádné napětí na svorky 

elektromotoru. Jsou určeny k trvalému provozu s omezeným počtem vypínání. 

Elektromotory jsou vzduchotěsné odděleny od dopravovaného vzduchu, mohou 

dopravovat vzdušninu o vyšším obsahu metanu. Ventilátor je schválen pro provoz              

v atmosférických podmínkách IM2. [8] 
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Obr. č. 6   Separátní větrání sací ( zdroj: vyhláška ČBÚ č.165/2002 Sb. ) 

 

 

Tab. č.2 - Provozní hodnoty WPAE-B ( zdroj www.ostaz.cz ) 

 

Typ 
Max.Qv 

[        ] 

Max. Pcy [Pa] 

ρ = 1,3 

Otáčky za 

min. 
Příkon [kW] 

Hmotnost 

[kg] 

VPAE-B-855 11          3500 2960 55 850 
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Při reinstalaci ventilátorů bude nutno přidat do systému pomocí větracích kalhot 

záložní ventilátor, který bude provozován na vzduchovou energii při výpadku elektrické 

energie, aby bylo zajištěno nepřetržité odvětrání neproražené chodby. Dále se pro posílení 

výkonu větrání budou do lutnových tahů řadit dvojice ventilátorů. Tyto dvojice budou 

nainstalovány ve staničení 400 m a 600 m v případě úvodní chodby 10 1604 a ve staničení 

400 m, 600 m a 800 m v případě výdušné chodby 10 1603. 

 Lutny budou umístěny ve středu ražených chodeb pod stropem důlního díla. Od 

hlavního ventilátoru až do staničení 10 m budou použity plechové lutny LUKO. Každá 

lutan bude zajištěna dvěma dráty min. průměru 3 - 4 mm v max. vzdálenosti 0,5 m od 

příruby, jinak každá pátá lutna bude pověšena na řetězu průměr 8 mm. Lutny budou 

spojovány třemi kusy šroubů M 8. Spoje budou překryty těsnícími manžetami schváleného 

typu. Havarijní oprava může být provedena větrním plátnem. Od staničení 10 m bude 

možno používat flexibilní vyztužené lutny VFT800/50 podtlak. Lutny se budou spojovat 

zasunutím do sebe a po obvodě budou zajištěny drátem proti vysmeknutí. 

2.2.3 Odtěžení 

Odtěžení horniny z přípravných důlních děl a porubů bude provedeno 

prostřednictvím pásových dopravníků. Důlní díla 10 001 a 10 002, které jsou v současné 

době vyraženy budou vybaveny pásovými dopravníky šíře 1200 mm. Při ražbě otvírkových  

chodeb 10 1711 a 10 1710  Při ražbě chodby 10 1604  se budou současně s postupem čelby 

instalovat pásové dopravníky. Na této budoucí těžní chodbě porubu se při postupu čelby 

bude klást pásová konstrukce šíře 1200 mm. Tato konstrukce již zůstane nainstalovaná pro 

odtěžení horniny z porubu. Dojde pouze k záměně pohonných jednotek za výkonnější. 

Pásová konstrukce bude kladena v případě ražby 10 1604 na levou stranu důlního díle ve 

směru ražby. 
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2.2.4 Klimatizace 

Atmosférický vzduch, který vstupuje do dolu ústím vtažné jámy, doznává při 

svém proudění dolem jistých změn. Kromě toho, že bývá obohacován důlními               

plyny, dochází k jeho teplotním i tepelným změnám. Teplotní změny důlních větrů jsou 

výsledkem působení zdrojů tepla nebo chladu v dole. Mezi hlavní zdroje tepla v dole patří: 

1. teplo pohoří 

2. autokomprese či autoexpanze důlních větrů 

3. vypařování nebo srážení vody 

4. chod elektrických strojů 

5. potrubí na stlačený vzduch 

6. expanze stlačeného vzduchu 

7. oxidace uhelné hmoty 

8. těžené uhlí. [4] 

Všechny tyto složky budou ovlivňovat mikroklimatické podmínky na pracovištích 

v oblasti 10 kry. Proto bude nutno zajistit vhodné mikroklimatické podmínky pro 

pracovníky na těchto pracovištích. Lokalita ČSA Závodu 1, je vybavena centrální důlní 

klimatizací. Toto zařízení dodává chladící médium do důlního prostředí vtažnou jámou  

prostřednictvím uzavřeného okruhu. Výkon tohoto zařízení je 10 MW a v současné době je 

využito pouze 2,5 MW. Pro otvírku nové oblasti je tedy zajištěn dostatečně velký chladící  

výkon. [8]  Důlní díla 10 0001 a 10 002 je vybaven izolovaným a neizolovaným potrubím 

průměru 200 mm. Při ražbách bude  použito a průběžně dodáváno s postupem ražby  

klimatizační potrubí průměru 100 mm. 

2.2.5 Rozvod médií a čerpací systém 

Energie ve formě stlačeného vzduchu bude na pracoviště dopravovaná ocelovým 

potrubím průměru 100 mm. Každý kus potrubí bude zavěšen na řetěz průměr 6 mm. 

Potrubní řád bude každých 50 m vybaven 2´´ odbočkou s ventilem. 

Požární voda bude rozvedena v ocelovém potrubí průměru 100 mm. Každý kus 

potrubí bude zavěšen na řetězu průměru 6 mm. Potrubní řád bude u každého pohonu 
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pásového dopravníku a  každých 40 m vybaven C´´ odbočkou. Na konci požárního potrubí 

bude koncovka s C´´ odbočkou. Konec požárního potrubí se nesmí vzdálit více jak 40 m od 

čelby. 

Čerpací systém odpadní vody z oblasti bude zajištěn oblastní čerpací stanicí       

10 002 ž., která bude umístěna v nejnižším místě na kótě -782 m a bude spojovat chodby 

10 001 a 10 002. Bude větrána průchodním větrním proudem. Tato přečerpávací stanice 

bude vybavena čerpadly dostatečného výkonu pro překonání výškového rozdílu                 

a odčerpání předpokládaného množství odpadní vody. Oblast se nachází                             

v hydrogeologických podmínkách, které nepředpokládají vodonosné horizonty a tudíž  bez 

větších přítoků důlních vod. Přítoky vody se mohou projevit při kontaktu s tektonickými 

poruchami, které by mohli být nositelem přítoku vody, avšak se nepředpokládá  přítok 

větší než 300 l·m
-1

a celkový maximální přítok do oblasti 1000 l·m
-1.

 Při ražbě bude 

postupně dokládáno potrubí průměru 100 mm a udržován čerpací systém. Každý kus 

potrubí bude zavěšen na řetězu průměru 6 mm. V místě, kde by mohlo dojít k zatopení 

profilu důlního díla a tím přerušení větrního spojení nebo při úpadním vedení raženého 

důlního díla musí být v nejnižším místě umístěno čidlo hladiny zatopení. 

2.2.6 Doprava 

Doprava materiálu potřebného pro ražení a vystrojování, stejně jako pro výkliz 

nepotřebného materiálu, bude provedena prostřednictvím dopravy po závěsné dráze. 

Materiál bude popuštěn na úroveň 11. patra a odtud na centrální překladiště 1692.               

Z centrálního překladiště pomocí závěsných lokomotiv na jednotlivá pracoviště. Chodby se 

budou s postupem čelby vystrojovat závěsnou dráhou ZD24D/130. Závěsná dráha musí být 

kladena tak, aby nevytvářela vertikální a horizontální zlomy. Závěsná dráha musí být 

ukotvena proti bočnímu výkyvu v závislosti na úklonu chodby.  
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3 NÁVRH TECHNOLOGIE PRO DOBÝVÁNÍ 3. PORUBU 

Dobývání prvního porubu v oblasti 10. kry, již bylo řešeno v minulosti v  

závěrečné bakalářské práci. Proto jsem vybral dobývání porubu, který bude dobýván v 

pořadí jako třetí. 

Dobývací metoda, kterou budeme dané ložisko dobývat se odvíjí zejména od 

úložních poměrů ložiska. Podle mocnosti sloje se jedná o středně mocné ložisko. Mocnost 

sloje se průměrně pohybuje okolo 1,6m. Podle úklonu uložení se jedná o ploše uložené 

ložisko. Toto ložisko budeme dobývat metodou směrného stěnování s pole na zával. 

3.1 Rozpojování 

Rozpojování a nakládání bude provedeno dobývacím kombajnem                  

KSW-460NE(Obr. č.7). 

 

 Tab. č.3 - Technické údaje KSW 460 NE 1 

Dobývací kombajn KSW 460NE 

Rozpojovací kotouče 1800 (1600) mm 

Šířka pokosu 800 mm 

Max. dobývaná mocnost 3200 mm 

Výkon elektromotorů  2x200 +2x36 + 13 kW 

Napájecí napětí 1000V 

Tažné zařízení Bezřetězové EICOTRAKT 

Hmotnost kombajnu 35 000 kg 

Pracovní rychlost 0-9,9 m/min.(při síle 2x 218 kN) 

Min. tlak vody na rozprašovačích 1 MPa 

Přívodní hadice ke kombajnu Js 32 

Rozvod vody v rubání Js 50 
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Tažné zařízení kombajnu TZK 1 

Dálkové ovládání RADIAX 

Posilovač tlaku rozvodu vody Odstředivé čerpadlo 80-CV-03/1000 V 

 

   

Obr. č. 7 Dobývací kombajn KSW 460 NE 1 (www.kopex.com.pl ) 

3.2 Vyztužování 

Pracovní prostor a prostor po vyuhlení pilíře bude zajištěn pomocí podpěrně 

ohrazující  mechanizované výztuže FAZOS 15/31. [Obr. č. 8] 

 

Tab. č.4 - Technické údaje FAZOS 15/31 

Typ FAZOS 15/31 POz-MD 

Druh Podpěrně ohrazující 

Max. výška sekce 3100 mm 
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Min. výška sekce 1500 mm 

Osová rozteč sekcí v rubání 1500 mm 

Max. úklon podél pilíře      

Max. úklon ve směru postupu     

°Krok sekce 800 mm 

Pracovní tlak  30MPa 

Únosnost stojky 1821 kN 

Max. počáteční odpor 606 kN/m
2
 

Max. odpor výztuže 702 kN/m
2
 

Počet stojek v sekci 2 ks 

Délka výztuže 5,2 m 

Hmotnost  16 t 

Celkový počet sekcí 144 ks 

 

 

Obr. č. 8  Fazos 15/31 ( zdroj: foto OPRU ČSA) 
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3.3 Odtěžení 

Dobývací kombajn bude při vyuhlování současně nakládat rozpojenou horninu na 

porubový hřeblový dopraník typu PF6/1042. 

 

Tab. č.5 - Technické údaje PF6/1042 

Typ PF6/1042 

Typ převodovky KP30 CST 

Inst. výkon výsypné stanice 1x500 kW/3300 V 

Inst. výkon vratné stanice 1x500 kW/3300 V 

Spojky S300 

Dopravní rychlost 1,53 m/s 

Dopravní řetěz DKB 42x146 plochý 

Dopravované množství 1800 t/h 

Celková délka 185 m 

Počet základních žlabů 115 ks 

Počet inspekčních plechů 29 ks 

 

Porubový hřeblový dopravník bude přetěžovat dopravovanou horninu na 

podporubový dopravník PZF 11/1132, který bude vybaven drtičem DU3 P5. 

 

Tab. č.6 - Technické údaje PZF 11/1132 

Typ PF4/1132 

Instalovaný výkon 1x260/520kW 

Napájecí napětí 3300 V 

Celková délka dopravníku 68 m 
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Počet základních plechů 39 ks 

Převodovka 1xKP25/30 i =24,4 

Spojka S300 

Rychlost 1,7 m/s 

Dopravní řetěz DKB 34 x 126 mm 

Způsob překládání Krokovací zařízení PZF 

Drtič DU3 P5  

Výkon 250 kW/3300 V 

Bezpečnostní závora BZF1/P2 ( min. 6,5 m před DU) 
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4 ANALÝZA BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A NÁVRH POTŘEBNÝCH 

OPATŘENÍ 

4.1 Nebezpečí vzniku otřesů 

Oblast 10. kry 16. a 17. sloje je v rámci regionální prognózy zařazena do slojí bez 

nebezpečí vzniku otřesů. 

4.2 Nebezpečí PUP 

Oblast 10. kry je zařazena jako oblast bez nebezpečí PUP 

4.3 Nebezpečí průvalu vod 

Lokalita ČSA je zařazena jako nebezpečná průvalem vod, ale v oblasti 10. kry se 

nenacházejí zvodnělé horizonty nebo zatopená stará důlní, která by mohla při kontaktu 

způsobit průval vody. Žádná bezpečnostní opatření v souvislosti s tímto rizikem nemusí 

být příjímána. Celkový přítok důlní vody v oblasti je předpokládán cca 300 l/min a to         

v souvislosti s kontaktem tektonických poruch, které by mohly být nositelem přítoku důlní 

vody. 

4.4 Nebezpečí samovznícení 

Při vedení důlních děl ve slojích náchylných k samovznícení uhlí je nutno dodržet 

následující technicko-bezpečnostní a protizáparová opatření: 

1. Vytvořit podmínky pro inertizaci důlního ovzduší dusíkem. 

2. Při ražbě důlního díla musí být neprodleně vyplňovány volné prostory za výztuží     

    důlního díla. 

3. Razit bez ponechání uhlí ve stropu díla, místa s ponechaným uhlí ve stropě díla zřetelně   

    označit, evidovat (OMG) a v průběhu ražby denně kontrolovat technickým dozorem se  

    záznamem do pochůzkové knihy.  

4. V případě tvoření vícevýlomů v bocích a stropě díla během ražby,  provádět zajišťování     

    zavrtáváním svorníků, roxorů, zpevňovat předpolí ražby lepením bezprostředního  

    nadloží, zpevňovat uhelný pilíř lepením. Vzniklé výlomy zakládat neprodleně  
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    pytlovaným materiálem.  

5. V případě vytvoření vícevýlomu při přechodech tektonických poruch, ponechaného uhlí     

    nad stropem důlního díla, geologicky a geomechanicky rozrušeného pilíře jako základní  

    prevenci provést zamezení přístupu kyslíku k místu samovznícení nástřikem pomocí  

    rychle tuhnoucí hmoty se zajištěním odběru vzorků z těchto míst. Další způsob utěsnění  

    provádět podle zpracovaného projektu asanace. Projekt asanace bude upřesněn na  

    základě místních důlně geologických podmínek. 

6. Důlní dílo ukončené ražby zapažit a zajistit proti ujíždění a vypadávání horniny. 

7. V případě nepříznivých výsledků vývinu kysličníku uhelnatého budou další opatření     

    řešena na základě zhodnocení místních podmínek, příkazem závodního dolu.                   

8. V ostatním platí ustanovení k prevenci samovznícení uvedená ve Směrnici č.52 /2013   

    generálního ředitele OKD, a.s. 

4.5 Nebezpečí zapálení metanovzdušné směsi při rozpojování 

Průvodní horniny ražby chodby 11481/1 jsou zařazeny do I.kategorie, v případě 

tektonik do II. kategorie.  Při technologii ražení důlních děl  v uhlí s přibírkou hornin        

II. a III. kategorie  rozpojovacími  orgány  razicích kombajnů, vzniká nebezpečí zapálení 

CH
4
 jiskřením, vzniklým  třením  horkou  plochou a nárazem. Z těchto důvodů je         

nutno, aby na těchto ražbách byla dodržována nutná preventivní opatření při přibírce 

hornin zařazených do   kategorií II. a III. [2] 

Opatření 

1. Kombajn  musí být vybaven zkrápěním frézy ( postřikem)    provedeným v souladu  

    s odborným posudkem   pro účinnost  zařízení ke snižování rizika zapálení  

    metanovzdušné směsi provozem   důlních razících strojů a Protokolem  o kontrole   

    konstrukčního provedení, vyhotoveným pro daný typ kombajnu a frézy a postřiku.        

2. Chod rozpojovacího orgánu razicího kombajnu musí být automaticky  zablokován,  

    poklesne-li tlak vody  pod stanovenou hodnotu.  

 3. Vodovodní potrubí musí mít v blízkosti čelby ( dle TP ) raženého důlního díla         

     možnost napojení  požárních hadic C-52, které musí být s požadovaným                

     vybavením  uloženy v  hadicové  skříni  poblíž odbočky.   Důlní požární vodovod   
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     v důlních dílech , ve kterých jsou razicími kombajny rozpojovány  horniny II. a III.   

     kategorie, musí být ukončen  „C“ odbočkou,  která nesmí být ve větší vzdálenosti  

     než 40 m od čelby  (pracoviště). V blízkosti odbočky  musí být  umístěna   

     hadicová skříň.  Délka hadic  musí umožnit zásah na čelbě.                                            

4. V blízkosti razicího kombajnu musí být  umístěno  nejméně 5 ks  ručních hasicích  

     přístrojů schváleného typu pro důlní pracoviště.  

5. Zabírka čelby musí být rozpojována řezným orgánem postupně po celém průřezu  

    důlního díla  bez vytváření předstihu  v uhlí s výjimkou nutnosti přibírky hornin   

     pomocí trhací práce. Rozpojování průvodních hornin zařazených do II. a III.  

     kategorie uvolněných z vypadnutého nadloží nebo uvolněných trhací práci řeznými   

     orgány  razicích kombajnů je nepřípustné.                                                                        

6. Před každou zabírkou, před manipulací překládání kombajnu pomocí     

    rozpojovacího orgánu a po odstávce v průběhu směny, musí být rozpojovací orgán  

    razicího kombajnu  zkontrolován kombajnérem. Přitom musí zkontrolovat stav  

    nožů, vadné vyměnit, chybějící doplnit a  zkontrolovat   funkci postřikového zařízení.  

7. Těsně před spuštěním řezného orgánu razicího kombajnu v nové zabírce  nebo po  

    odstávce musí být  změřena koncentrace CH
4
 v čelbě v nejvyšším místě v profilu   

    počvy v čelbě, a ve vzdálenosti 20 m od čelby v bocích díla a v profilu. Údaje o        

    naměřených hodnotách musí být zaznamenány.                                                                

8. Při posunování  tělesa kombajnu v profilu díla na čelbě  je zpravidla  využíváno            

    ramene kombajnu  s rozpojovacím  orgánem jako podpěry pro posun tělesa          

    kombajnu. Přitom není     zajištěn nutný postřik vody na řezný orgán. V případě       

    zvýšeného výstupu  metanu z uhlí a  horniny na počvě  a možnosti posunu     

    rozpojovacího orgánu právě v místě, kde je vysoký obsah  křemičitých látek v  

    hornině, dochází k zapálení metanu. 

    K zamezení vzniku této nebezpečné události se stanoví :  

    - detailní měření koncentrace  metanu interferometrem  v celém  profilu  čelby  

    raženého díla, zejména  v místě rozpojovacího orgánu, před každou  operací  

    kombajnu pomocí ramene s řezným orgánem. 

    - po celou dobu manipulace překládání kombajnu zajistit u řezného orgánu jeho  

    zchlazování postřikem.  
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9. Při ražení důl. děl v uhlí s přibírkou hornin II. a III. kategorie rozpojovacími orgány     

    razicích kombajnů musí být ve vzdálenosti max. 10m od čelby raženého důlního díla   

    připraveny zavodněné  hadice C-52 dostatečné délky s proudnicí a napojena na požární 

vodovod  tak, aby umožňovala okamžitý zásah na čelbě důl. díla. 

 

4.6 Prašnost 

Uhelný prach usazený  v důlních dílech se může po rozvíření stát zdrojem 

výbuchu. Uhelný prach, který je ve vznosu a pohybuje se důlními díly v proudících důlních 

větrech, představuje riziko závažného onemocnění dýchacích cest pro pracovníky 

pohybující se v takovém prostředí. Uhelný prach se do důlních větrů dostává při některých 

pracovních operacích jako jsou rozpojování horniny, vrtání vývrtů pro TP, nakládání a 

doprava horniny, průtrže, otřesy. Důležité proto je, aby byl uhelný prach likvidován přímo 

u zdroje vzniku. Dobývací, razící kombajny musí být vybaveny skrápěcím zařízením, které 

bude uvedeno do provozu před spuštěním řezného orgánu do chodu. Dále skrápěcím 

zařízením musí být vybaveny přesypy hřeblových a pásových dopravníků, drtiče, sýpky, 

vyústění ventilátorů separátního větrání. Při vrtání vývrtů se musí požívat vodní výplach. 

Po provedené trhací práci před nakládáním, musí být hornina skropena vodou. Zavlažování 

uhelných slojí jako součást protiotřesového a protiprůtržového boje , taky významně 

přispívá ke snížení prašnosti při dobývání. Uhelný prach usazený v důlních dílech se 

likviduje v souladu s vyhláškou č.22/1989 Sb. poprašováním a tam, kde je poprašování 

neúčinné se musí zvolit jiný druh likvidace uhelného prachu. Proti přenosu výbuchu 

uhelného prachu musí být v důlních dílech stavěny PVÚ. PVÚ musí být stavěny v souladu 

s vyhláškou č.22/1989 Sb. a č. 10/1994 Sb. 
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5 TECHNICKO- EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Ekonomické zhodnocení vychází z výpočtu stavu zásob pro 16. a 17. sloj 

provedenou hydrogeologem ing. Petrem Andraškem. [1] 

 

5.1   Stavy zásob výhradního ložiska v plánem dotčené části 16. sloje 

 
 

Tab. č. 7 - Bloky před úpravou: 

 

Blok Plocha 
( m

2
 ) 

Mocnost 
( m ) 

Popel 
( % ) 

Měr.hm. 
( t.m

-3
 ) 

Druh Kat. Tonáž 
( kt ) 

2 209800 148 11 1,343 N C1 417 

3 268600 157 21 1,426 N C1 601 

4 37800 128 26 1,472 N C1 71 

5 405800 156 24 1,454 N C1 920 

        

 Zásoby v uvedených geologických blocích jsou evidovány jako nebilanční. Proto 

v ploše projektovaných porubů budou vytvořeny geologické bloky č.21 a č.35, kde zásoby 

budou vedeny jako bilanční .  

Tab. č.8 - Bloky po úpravě:   

 

Blok Plocha 
( m

2
 ) 

Mocnost 
( m ) 

Popel 
( % ) 

Měr.hm. 
( t.m

-3
 ) 

Druh Kat. Tonáž 
( kt ) 

2 118001 148 11 1,343 N C1 235 

3 76324 157 21 1,426 N C1 171 

4 36953 128 26 1,472 N C1 69 

5 267117 156 24 1,454 N C1 606 

21 91979 148 11 1,343 B C1 183 

35 333892 157 21 1,426 B C1 748 

 

Tab. č.9 - Bloky dotčené  těžbou k datu podání projektu: 

 

Blok Plocha 
( m

2
 ) 

Mocnost 
( m ) 

Popel 
( % ) 

Měr.hm. 
( t.m

-3
 ) 

Druh Kat. Tonáž 
( kt ) 

21 91979 148 11 1,343 B C1 183 

35 333892 157 21 1,426 B C1 748 
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Projekt předpokládá vydobytí  porubů č.10 1631, č.10 1632 a č.10 1633  o   

celkové mocnosti 220cm a čisté mocnosti 150cm.  

 

 

 

Tab. č.10 - Stavy zásob, plánované změny zásob, výrubnost a konečný stav zásob: 

                    

    Dotčené  

Plánovaný   úbytek   

zásob  Úbytek   zásob Výrubnost 

Číslo Číslo  zásoby  těžba ztráty odpisy těžba ztráta odpisy 3 * 100 

porubu dotčeného               3+4 

  bloku [ 1000 t ] [ 1000 t ] [ 1000 t ] [ 1000 t ] [ % ] [ % ] [ % ] [ % ] 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 

                    

101631 21 183,0 104,0 79,0 0 56,8 43,2 0,0 
56,8 

                  

                  
87,0 

101632 35 353,0 307,0 46,0 0 87,0 13,0 0,0 

                    

                  
81,0 

101633 35 395,0 320,0 75,0 0 81,0 19,0 0,0 

                    

                    

CELKEM   931,0 731,0 200,0 0,0 78,5 21,5 0,0 78,5 

 

5.2 Stavy zásob výhradního ložiska v plánem dotčené části 17. sloje 

 

 Tab. č.11 - Bloky před úpravou: 

 

Blok Plocha 
( m

2
 ) 

Mocnost 
( m ) 

Popel 
( % ) 

Měr.hm. 
( t.m

-3
 ) 

Druh Kat. Tonáž 
( kt ) 

10 171800 156 17 1,392 N C1 373 

11 487200 149 18 1,400 N C1 1026 

 

Zásoby v uvedených geologických blocích jsou evidovány jako nebilanční. Proto 

v ploše projektovaného porubu bude vytvořen geologický blok č.22 , kde zásoby budou 

vedeny jako bilanční .  
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Tab. č. 12 - Bloky po úpravě:   

 

Blok Plocha 
( m

2
 ) 

Mocnost 
( m ) 

Popel 
( % ) 

Měr.hm. 
( t.m

-3
 ) 

Druh Kat. Tonáž 
( kt ) 

10 159660 156 17 1,392 N C1 347 

11 341058 149 18 1,400 N C1 725 

22 155732 150 18 1,400 B C1 327 

 
 

Tab. č. 13 - Bloky dotčené  těžbou k datu podání projektu: 

 

Blok Plocha 
( m

2
 ) 

Mocnost 
( m ) 

Popel 
( % ) 

Měr.hm. 
( t.m

-3
 ) 

Druh Kat. Tonáž 
( kt ) 

22 155732 150 18 1,400 B C1 327 

 

 

Tab. č. 14 - Stavy zásob, plánované změny zásob, výrubnost a konečný stav zásob: 

                    
    Dotčené  Plánovaný   úbytek   zásob  Úbytek   zásob Výrubnost 

Číslo Číslo  zásoby  těžba ztráty odpisy těžba ztráta odpisy 3 * 100 

porubu dotčeného               3+4 

  bloku [ 1000 t ] [ 1000 t ] [ 1000 t ] [ 1000 t ] [ % ] [ % ] [ % ] [ % ] 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 

                    

101731 22 327,0 253,0 74,0 0 77,4 22,6 0,0 77,4 

      
    

CELKEM   327,0 253,0 74,0 0,0 77,4 22,6 0,0 

 
 

Výsledek stavu celkových zásob ložiska činí 1 258 000 tun.  

5.3 Náklady na přípravu 

Náklady na přípravu tvoří náklady na materiál a náklady na zaměstnance. Náklady 

na vyražení 1 m důlního díla je stanoven z průměrných nákladů za rok 2014. Náklady na 

zaměstnance jsou stanoveny z průměrného denního postupu 5 m a 33 zaměstnanců v 

jednom přípravářském kolektivu. 
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Náklady na ražbu 

Náklady na 1m Náklady celkem 7.206 m 

28.300 Kč 203.929.800 Kč 

Mzdové náklady 

Náklady na zaměstnance/sm Náklady 47.560  směn 

3.879 Kč 184.485.240 

CELKEM 388.415.040 Kč 

5.4 Náklady na instalaci a likvidaci 

Náklady na materiál i zaměstnance jsou stanoveny paušální částkou odpovídající 

průměrným hodnotám za rok 2014. 

Náklady na instalaci 

Materiál instalace Celkem 

20.000.000 Kč 20.000.000 Kč 

Mzdové náklady 

Náklady na zaměstnance/sm. Náklady celkem směn 

3.340 Kč 193.000.000 Kč 

Náklady celkem 213.000.000 Kč 

Náklady na likvidaci 

Materiál likvidace Celkem 

1.500.000 Kč 1.500.000 Kč 

Mzdové náklady 

Náklady na zaměstnance/sm. Náklady celkem směn 

3.340 Kč 6.680.000 Kč 

Náklady celkem 8.180.000 Kč 

CELKEM 221.180.000 Kč 

5.5 Náklady na dobývání 

Materiálové náklady jsou stanoveny z průměrných nákladů za rok 2014, který 

činil 60 Kč/t. Osobní náklady jsou stanoveny z průměrné těžby 33 t/směnu. 
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Náklady na dobývání 

Náklady materiál/t Celkem 

60 Kč 75.480.000 Kč 

Mzdové náklady 

Náklady na zaměstnance/sm. Náklady 38.121 směn 

2.960 Kč 112.838.160 Kč 

CELKEM 188.318.160 Kč 

5.6 Náklady na energie 

 

Tyto náklady jsou také stanoveny z průměrných nákladů na jednotlivé položky    

za rok 2014. 

 

Náklady na el. 

Náklady el./tunu Náklady el. celkem 

85 Kč/t 106.930.000 Kč 

Náklady na vodu 

Náklady vodu/tunu Náklady voda celkem 

3,9 Kč/t 4.906.200 Kč 

Náklady na vzduch 

Náklady vzduch/tunu Náklady vzduch celkem 

26 Kč/t 32.708.000 Kč 

Náklady na chlad Náklady chlad/tunu Náklady chlad celkem 

 16 Kč/tunu 20.128.000 

CELKEM 164.672.200 Kč 

5.7 Náklady na opravy 

Náklady oprava strojní 

Náklady strojní/tunu Náklady strojní celkem 

108 Kč/t 135.864.000 Kč 

Náklady oprava el. 

Náklady el./tunu Náklady el. celkem 

16 Kč/t 20.128.000 Kč 
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CELKEM 155.992.000 Kč 

5.8 Celkové náklady 

Náklady celkem 1.118.577.400 Kč 

5.9 Celkové výnosy 

Výnosy za vydobytý nerost 

Výnosy za tunu Výnosy celkem 

2.457 Kč 3.090.906.000 Kč 

 

Pro výpočet jednotlivých nákladů byly použity informace z odboru plánování       

a controllingu. 

Po odečtení nákladů od výnosů vychází celkový zisk 1.197.328.600 Kč. Z této 

částky je třeba odečíst daň se zisku, uhradit  poplatky z dobývacího prostoru, poplatky       

z vydobytého nerostu a odvést částku na vázaný účet pro vypořádání důlních škod.          

Při stanovení výše těchto položek je nutno přihlížet k tomu, že dobývání zásob těchto čtyř 

porubů není otázkou  období jednoho roku, ale promítne se v horizontu několika let. Daň 

ze zisku ve výši 19 % bude hrazena podle konečného ročního vyúčtování společnosti 

OKD. 

Výše úhrady z vydobytého nerostu činí 8,83 Kč/t a po vydobytí dotčených zásob 

bude činit 11.108.140 Kč. 

Výše úhrady na fond rezerv pro důlní škody činí 35,32 Kč/t. Po vydobytí zásob 

těchto čtyř porubů bude činit 44.432.560 Kč 

Úhrada z dobývacího prostoru ČSA činí 166.300Kč.  
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ZÁVĚR 

V této diplomové práci, jsem řešil otvírku, přípravu a dobývání oblasti, která je 

hodnocena jako málo prozkoumaná, jelikož zde doposud byla hornická činnost prováděna 

pouze ojediněle a s velkým časovým odstupem od současnosti. S přihlédnutím k dosavadní 

situaci provedených prací,  jsem zvolil vhodné zpřístupnění těchto zásob otvírkovými a 

přípravnými důlními díly, které odpovídají zvolené dobývací metodě. Navrhl jsem způsob 

rozpojování horniny v přípravné fázi a způsob vyztužování. Dle dobývací metody a 

geologických poměrů daného porubu jsem určil dobývací komplex, společně se zařízením 

k odtěžení horniny. Zhodnotil jsem možná rizika při dobývání a určil k nim patřičná 

opatření. V závěru diplomové práce jsem zhodnotil ekonomické náklady,  zisky a provedl 

výpočet relativního čistého zisku. Celá oblast 10. kry je i do budoucna pozitivní z hlediska 

množství uhelných zásob a pokud se bude dobře vyvíjet ekonomická situace, zejména co 

se týče cen koksovatelného uhlí,  dobývání bude pokračovat  i v následujících slojích.  

Při zpracování  diplomové práce jsem využil znalostí získaných v průběhu studia 

na VŠB - TU Ostrava a znalostí získaných v devatenáctileté praxi při výkonu povolání 

revírníka úseku příprav, ale také informací spolupracovníků z ODMG, přípravy výroby a 

ekonomie Důlního závodu 1, lokality Karviná.  

Závěrem chci poděkovat svému vedoucímu diplomové práce prof. ing. Vlastimilu 

Hudečkovi CSc. a svému oponentu  ing. Jiřímu Bilanovi za odborné a metodické 

informace, ale také vstřícný přístup při řešení mé diplomové práce. 
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