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ANOTACE 

V diplomové práci se seznámíme s 18. krou v úrovni 25. sloje dobývacího 

prostoru Doubrava u Orlové na dole Karviná, včetně stručného popisu geologie oblasti. 

Práce řeší plán otvírky, přípravy a dobývání prvního bloku 25. sloje v 18. kře. Plán 

zahrnuje otvírku, což znamená vytvoření základního větrního okruhu, přípravu dobývacího 

bloku a jeho samotné dobývání. V rámci otvírky a přípravy se seznámíme jak s klasickou 

technologii ražby, tak s ražbou pomocí razicího kombajnu. Práce popisuje také technologii 

dobývání porubu včetně jeho instalace a likvidace. Součástí práce je také ekonomické 

zhodnocení.    

Klíčová slova: dobývací prostor, základní větrní okruh, otvírka, příprava, 

dobývání, separátní větrání, chodba, prorážka, spodní úvrať, vrchní úvrať. 

ANNOTATION 

The thesis outlines plate 18, seam level in 25 of the coal-extracting area called 

Doubrava u Eanglas in the Karviná Mine in North Moravia (CZ), with a brief description 

of the geology in this area. The thesis shows the Plan of the Opening, Preparation and 

Mining in the first block, seam 25, plate 18. The plan involves the opening, i.e. creating a 

basic wind circuit, preparing the extraction block and its mining. The chapters on the 

opening and preparation will show you both the classical mining technology and extraction 

with a digging combine. The thesis also describes the process of long-wall mining 

including its installation and liquidation. In addition, the thesis gives an economic 

assessment thereof.    

Key words: mining area; basic wind circuit; opening; mining; separate 

ventilation; corridor; crosscut; bottom dead centre; top dead centre. 
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Seznam zkratek a cizích slov: 

ČBÚ       - Český Báňský Úřad 

ČSA   - název lokality, Důlního závodu 1 

DN            - diametral nominal (jmenovitá světlost) 

DO III    - výdušná jáma Doubrava III 

DP    - dobývací prostor 

Environmentální vlivy  - vlivy na životní prostředí 

HIV    - hydraulická individuální výztuž 

OBÚ         - Obvodní Báňský Úřad 

ODMG     - odbor důlního měřičství a geologie 

OKR    - Ostravsko – karvinský revír 

PN            - pressure nominal (jmenovitý tlak)  

POPD     - plán otvírky, přípravy a dobývání 

PVP         - průchodní větrní proud 

PVÚ         - protivýbuchová uzávěra  

ROV         - rozšířená oblouková výztuž 

SVO         - samostatné větrní oddělení 

TP    - Technologický postup 

TUO    - Technická univerzita Ostrava 

VŠB        - Vysoká škola báňská 
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ÚVOD 

Hornická činnost v 18. kře dobývacího prostoru Doubrava u Orlové na dnešním 

Důlním závodě 1 lokalitě Karviná je v posledním období velice diskutovaná. Jedná se totiž 

o část dobývacího prostoru, kde byla hornická činnost prováděna zatím ve velice omezené 

míře a není v této oblasti definitivně vyřešený střet zájmů. Vzhledem k dnešním cenám 

energetického uhlí a k ekonomické situaci těžební společnosti OKD a.s. balancují zásoby 

v dané kře na hranici bilančnosti. Tyto zásoby mají velký význam pro životnost lokality 

ČSA dolu Karviná na dnešním Důlním závodě 1 lokalitě Karviná (vznik 1. ledna 2015 

sloučením dolů Karviná a Darkov). Jejich dobývání je však nutno posuzovat nejen 

z ekonomického hlediska, ale také z toho hornického. Pokud tyto zásoby nebudou 

vydobyty v současnosti a dojde k jejich odpisu, tak je už v budoucnu (současnou 

dostupnou technologií) nebude možno vytěžit. V neposlední řadě je zapotřebí si také 

uvědomit sociální důsledky, které budou vznikat v regionu a jsou doprovodným 

nežádoucím jevem ve spojitosti s útlumem. Z těchto důvodů je zapotřebí udělat vše pro 

realizaci dobývání zásob v 18. kře.  

25. sloj bude v 18. kře rozčleněna do tří porubních bloků, jejich situování bude 

probíhat od východu na západ. Porubní bloky budou dobývány od severu k jihu, čemuž 

odpovídá otvírka a příprava jednotlivých bloků 25. sloje 18. kry. Obsahem této diplomové 

práce je řešení otvírky, což zahrnuje vytvoření základního větrního okruhu, dále samotné 

přípravy prvního porubního bloku, jeho vybavení strojní technologií, samotné dobývání     

a jeho likvidaci. Součástí práce je vyhodnocení bezpečnostních rizik při práci                     

a ekonomické zhodnocení návrhu. 

Pro zpracování své diplomové práce se opírám o znalosti získané při studiu oboru 

hornické inženýrství na VŠB-TUO, Hornické-geologické fakultě, spolupráci profesních 

pracovníků odboru přípravy výroby, příprav, rubání, ODMG a ekonomie Důlního závodu 1 

lokality Karviná. K získání dalších potřebných zkušeností a poznatků mi bylo nápomocno 

absolvování fárání na pracovištích rubání, ražeb a dalších důlních děl dolu Karviná.       
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1 GEOLOGICKÝ POPIS OBLASTI 

1.1 Dobývací prostor Doubrava a jeho historie  

Pojmy Doubrava a černé uhlí mají k sobě velice blízko již téměř 200 let. V roce 

1822 byl významný prvním nálezem černého uhlí na území dnešní Doubravy vyhloubením 

šachtice Versuch Antonem Mattencloitem. Větší rozvoj těžby černého uhlí v prostorech 

dobývacího prostoru Doubrava nastalo ve druhé polovině 19. století, kdy Salomon Mayer 

Rothschild nechal hloubit šachtice Eleonora a Bettina (prohloubení původní šachtice 

Versuch). V dalších létech docházelo k postupné modernizaci a s tím související zvyšování 

těžební kapacity. Největší rozmach těžby nastal po 2. světové válce vznikem dolu 

Doubrava, který vznikl sloučením Bettiny a Eleonory. Samostatnost dolu Doubrava 

skončila sloučením s dolem ČSA 1. července 1995. Postupným slučováním, 1. dubna 2008 

dolů ČSA a Lazy vznikl důl Karviná a 1. ledna sloučením dolů Karviná a Darkov, vznikl 

dnešní Důlní závod 1. [12] 

Dobývací prostor Doubrava u Orlové se rozprostírá ve východní části OKR v jeho 

karvinské části. Hranice dobývacího prostoru Doubrava u Orlové tvoří ze severu 

Dětmarovická vymýtina, ze západu dobývací prostor Fučík, z jihu dobývací prostor Lazy   

a z východu dobývací prostor Karviná – Doly I. Předmětem této diplomové práce je POPD 

18. kry 25. sloje, která se nachází v severozápadní části dobývacího prostoru Doubrava      

u Orlové, příloha č. 1.           

1.2 Geologie oblasti 18. Kry 

Projektovaná důlní díla č. 182520, 182525, 182521, 182521/1, 182520/1, 182505/1 

a vstupní část č. 182506 budou realizována se záměrem získání větrní základny (okruhu) 

pro dobývání 18. kry, z níž bude dále otvírána a zpřístupňována 25. Sloj. Tato oblast je 

dosud hornicky nedotčená. 

18. kra představuje tektonicky omezenou část, nacházející se na SZ dobývacího 

prostoru Doubrava u Orlové. Jedná se o příkopovou propadlinu mezi Eleonorskou poruchou  

a Doubravským zlomem na jihu a 3. Dětmarovickou poruchou ze severní strany a východní 

hranici tvoří ohradník jámy DO III.  Západní hranicí je demarkační rovina s bývalým Dolem 

J. Fučík 5, příloha č. 2. 
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Strukturně tektonické poměry 18. kry byly zčásti ověřeny hornickou činností        

ve svrchních Sušských slojích 17 až 24 střední lávky v 90. letech 20. století. Základní ráz 

porušení V-Z   představují okrajové poruchy Eleonorská a Dětmarovická 3., k nimž 

přistupuje ještě Doubravská porucha nasazující přibližně v centru 18. kry a pokračující VSV 

směrem do DP Karviná - Doly I. Druhým dominantním směrem je směr severojižní, 

zastoupený tzv. 1. až 3. Severojižní poruchou o velikostech v řádu metrů. V menší míře      

se objevují i drobné slojové tektoniky, viz příloha č. 2. 

1.3 Geologie sloje a jejího okolí 

Vrstvy uložené v jižní části kry severojižním směrem se postupně stáčejí až k SV 

při JV až VJV směru úklonu. Úklony dosahují v průměru 10°, při západní hranici se úklon 

zvyšuje až ke 20°. [1] 

Vzhledem k hloubkovému uložení úvodního (10.) patra -675m, které 

pravděpodobně již nebude překročeno, leží dosažitelné uhelné zásoby nad kótou -935m. 

Jako nejhlubší sloj uvažovaná k exploataci tak přichází v úvahu sedlová 34 sloj. [1] 

25. sloj je v 18. kře tvořena jediným plástem uhlí o mocnosti 2,0 až 3,0 m, v jehož 

střední části místně nasazuje 1 až 2 proplástky prachovce (0,1 až 0,3 m mocné). 

Bezprostřední nadloží sloje je tvořeno jílovci s výskytem sladkovodní fauny. Následuje 

sekvence aleuropelitů a jemnozrnných klastik až po nejbližší bilanční 24 sloj střední lávka 

(ve vzdálenosti cca 20 m).  V podloží ve vzdálenosti cca 70 m leží další využitelná sloj 28a.  

V meziloží opět převažují spíše jemnější vrstvy klastik a aleurity, příloha č. 4.  

1.4 Hydrogeologické poměry v oblasti  

Hydrogeologické poměry 18. kry jsou značně ovlivněny přítomností zvodnělého 

detritu ležícího na karbonském reliéfu, který sem zasahuje ze S a SZ z Dětmarovické 

vymýtiny a který představuje významnou hydrogeologickou strukturu celorevírního 

významu. Jeho mocnost se pohybuje od 10 do 100m (od J k S) a obsahuje vysoce 

mineralizované proplyněné vody, které migrují propustnými zónami karbonského masivu    

a mohou se stát zdrojem komplikací pro důlní provoz. Vůči detritu byl v západní a centrální 

části 18. kry pro sloje č. 24 až 25b vymezen ochranný bezpečnostní celík o mocnosti 100 m. 

Uložení vrstev a orientace projektovaných porubů v  oblasti nevylučuje lokální hromadění  

stařinových vod ve výrubech, ty však budou průběžně odvodňovány, aby nepředstavovaly 



Bc. Knopp René, POPD 18. Kry, dobývání porubů 25. sloje Závodu Důl Karviná 

 

4 

2015 

ohrožení provozu. Celkové průměrné přítoky důlních vod v oblasti by, dle zkušeností z již 

vyrubaných slojí, neměly výrazně překročit hodnotu 200 l/min. [1] 

1.5 Vytěžitelné zásoby v 18. kře   

Vzhledem k tomu, že v oblasti 18. kry se opírají znalosti o ložisku jen na základě 

geologického průzkumu, protože hornickou činností (ve smyslu dobývání) je tato kra zatím 

nedotčena, nelze vyloučit místní drobné tektoniky, hydrogeologické problémy a další 

případné komplikace, které nelze s dostatečnou přesností lokalizovat a předvídat. Bude je 

ale nutno řešit až během přípravných prací. Tyto aspekty mají vliv na celkové množství 

vytěžitelných zásob. Celkové vypočtené množství dobyvatelných zásob bude snížené           

o ztráty vzniklé během dobývání. V  tabulce č. 1 jsou uvedeny dobyvatelné zásoby                  

v 18. kře, nejen v řešené 25 sloji, ale i zásoby dalších slojí, které jsou bilančně dobyvatelné. 

Mají totiž vliv na ekonomické hodnocení dobývaného ložiska při dobývání dalších slojí. 

Ražba základního větrního okruhu navýší objem investic při přípravě 25. sloje. Ovšem důlní 

díla základního větrního okruhu, nebo jejich částí budou použity při dobývání dalších slojí, 

což je zapotřebí z hlediska ekonomického hodnocení zohlednit.  

 

Tabulka 1: Vytěžitelné zásoby v 18. kře Dolu Karviná, [1] 

Sloj [pouze vytěžitelné] 25 28 31a 31c 32b 33b 34a 35b 40 

Zásoby [1000 tun] 982 871 586,8 972,1 1 353 1 909 200 1 285 8 159 
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2 VYTVOŘENÍ ZÁKLADNÍHO VĚTRNÍHO OKRUHU  

Základní větrní okruh bude tvořen ražbami chodeb č. 182520, 182525, 182505/1 

z úvodní strany a chodbou č. 18003 z výdušné strany. Vzhledem k tomu, že ražby chodeb 

základního větrního okruhu budou zahájeny z překopu 23910 IV, který vede v průvodních 

horninách a je situován v místě zaústění chodeb v hloubce cca - 672 m, příloha č. 2            

a otvírka 25. sloje bude provedena nafáráním úvodní pásovou chodbou č. 182520 

v hloubce cca - 725 m a výdušnou chodbou č. 18003 v hloubce cca - 720 m, bude nutno 

přizpůsobit úklony ražeb tak, aby překonaly rozdíly hloubek uložení.      

Úvodní část základního větrního okruhu bude zahájena z chodby č. 23910 IV      

ve st. 30 m ražbou chodby č. 182520 a bude vedena překopně 5 m od kříže vodorovně,      

a dále úpadně nejdříve cca 45 m s úklonem cca - 9° směrem východoseverovýchodním, 

pak po zlomu cca 80 m s úklonem cca - 10,5° směrem severoseverozápadním a dále        

po dalším zlomu cca 200 m s úklonem cca - 10,5° směrem západním až do nafárání sloje  

č. 25 (resp. do pozice ražby č. 182506 (budoucí úvodní pro plánovaný porub č. 182553). 

Ražba chodby č. 182520 bude pokračovat dalších cca 80 m již ve sloji po kříž 

182520x182521x182525, viz příloha č. 3, a bude sloužit společně s chodbou č. 182525 

jako budoucí základna již zmiňovaného porubu. Na ražbu chodby č. 182520 bude z kříže 

navazovat ražba chodby č. 182525 cca 80 m do místa zaústění budoucí výdušné chodby    

č. 182505. Na chodbu č. 182525 bude po stavbě kříže (182525x182505x182505/1) ražba 

bude pokračovat chodbou č. 182505/1 cca 60 m jižním směrem po kříž 

(182505/1x182530x18003), kde dojde k propojení základního větrního okruhu s chodbou 

č. 18003.    

Z výdušné strany bude základní větrní okruh realizován ražbou chodby č. 18003, 

která bude vedena překopně nejdříve směrem jihozápadním. Po 10 m ražby dojde k probití 

do překopu 1018 (budoucí napojení na větrní síť z výdušné strany). Tento úsek bude 

sloužit jen po dobu ražby základního větrního okruhu k odtěžení hornin. Po probití 

základního větrního okruhu a napojení na větrní síť, bude nutno odstavit tento úsek            

od větrní sítě (podrobněji řešeno v podkapitole 2.3.1.). Další ražba chodby č. 18003 bude 

pokračovat po mírném odbočení směru vpravo 5 m od kříže vodorovně, a dále cca 205 m 

úpadně s úklonem cca - 12°  po kříž (18003x182521) a po dalším odbočení vpravo 20° 
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úpadně s úklonem cca - 12° cca 40 m (do místa nafárání sloje č. 25), a dále již ve sloji     

cca 50 m do probití do kříže (182505/1x182530x18003).  

2.1 Technologie ražby důlních děl  

Část ražeb, chodby č. 18003 (téměř celá – mimo úseku posledních 40 m) 

z výdušné strany a část chodby č. 182520 z úvodní strany budou vedeny v průvodních 

horninách (po nafárání 25. sloje). Z toho důvodu nebude možno zpočátku ražeb nasazení 

razicího kombajnu. Ražby v průvodních horninách budou realizovány klasickou 

technologií pomocí vrtného vozu typu „DHDT-1“ pro vrtání, rozpojování hornin pomocí 

trhací práce a jejich nakládání pomocí nakládacího stroje typu „PSU 9000“ (viz obrázek 1).  

Po nafárání 25. sloje na obou ražbách (chodby č. 18003 a chodby č. 182520) dojde 

k výměně technologie (vrtný vůz a nakladač bude nahrazen razicím kombajnem).           

Pro ražbu chodby č. 18003 bude nasazen razicí kombajn typu „AM 50“ (bude později 

nasazen na ražbu výdušní chodby prvního porubu) a pro ražbu chodby č. 182520 razicí 

kombajn typu „MR 340“. Přehled použité technologie ražení jednotlivých důlních děl je 

uveden v tabulce č. 2.  

Obrázek 1: Nakládací stroj PSU 9000 [11]
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Tabulka 2: Použitá technologie ražeb jednotlivých důlních děl  

Chodba Úsek chodby (m) Technologie vrtání Rozpojování hornin Nakládání hornin 

182520 0 - 310 DHDT-1 Trhací práce PSU 9000 

182520 310 - 410 - MR 340 MR 340 

182525 0 - 80 - MR 340 MR 340 

182505/1 0 - 60 - MR 340 MR 340 

18003 0 - 270 DHDT-1 Trhací práce PSU 9000 

18003 270 - 310 - AM 50 AM 50 

2.2 Vyztužování důlních děl  

Vzhledem k tomu, že životnost důlních děl základního větrního okruhu musí být 

zajištěna na delší dobu než jen dobývání 25. sloje (předpoklad využití důlních děl nebo 

jejich dílčích úseků pro dobývání následných slojí) a také z důvodů předpokládaných 

zvýšených tlakových poměrů (jedná se o mateřské pole, kde se tyto zvýšené tlaky dají 

předpokládat), je zapotřebí při ražbě těchto důlních děl dimenzovat profily díla, jejich 

hmotnostní profily výztuže k zajištění její únosnosti po celou dobu jejich provozování. 

Délky, úklony, profily výztuže, hustota budování, rozepření výztuže jsou uvedeny 

v tabulce č. 3. 
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Tabulka 3: Parametry vyztužování chodeb 

Chodba Úsek (m) Úklon (°) Profil 

díla 

Hmotnostní 

profil výztuže 

Hustota 

budování (m)* 

Počet 

rozpínek  

182520 ústí, okolí 

křížů (5 m) 

± 0 SPN 

19/5 

TH 34 0.5 (0,3) 7 

182520 cca 330 m 

(mimo kříže) 

- 9 – 10,5 SPN 

16/5 

TH 34 0.5 (0,3) 6 

182520 cca 80 m 

(mimo kříže) 

úklon  

sloje 

SPN 

16/5 

TH 34 0.5 (0,3) 6 

182525 80 m úklon  

sloje 

SPN 

16/5 

TH 34 0.5 (0,3) 6 

182505/1 60 m úklon  

sloje 

SPN 

16/5 

TH 34 0.5 (0,3) 6 

18003 0 – 10 m ± 0 SPN 

14/4 

TH 29 0,5 6 

18003 okolí křížů 

(5 m) 

± 0                                                                                             SPN 

19/5 

TH 34 0.5 (0,3) 7 

18003 15 – 260 m - 12 SPN 

16/5 

TH 34 0.5 (0,3) 6 

18003 260 – 310 m úklon  

sloje  

SPN 

16/5 

TH 34 0.5 (0,3) 6 

* V místech zvýšených tlaků zhuštění budování na 0,3 m 

2.3 Pomocné činnosti potřebné pro ražbu děl  

Tato podkapitola je zaměřena na činnosti, které nesouvisí přímo s ražbou, jsou 

však nezbytné (z hlediska včasné přípravy samotného dobývání 25. sloje 18. kry)             

pro zajištění kvality ražených děl, pravidelných denních postupů a především zajištění 

bezpečnosti práce při práci a vyhovujícího pracovního prostředí. [4]   
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2.3.1 Větrání  

Způsob větrání při ražbě základního větrního okruhu bude závislý na použité 

technologii ražení. Při ražbách části chodeb č. 182520 a č. 18003 vedoucích v průvodních 

horninách, pro které bude použita klasická technologie (rozpojování hornin pomocí trhací 

práce), bude použito separátní větrání foukací s průměrem luten 1000 mm. Při ražbě 

chodby č. 18003 dojde v průběhu ražby po vyražení úseku 0 – 270 m k výměně 

technologie (nasazení razicího kombajnu AM 50) a zároveň bude provedena reinstalace 

separátního větrání z foukacího na sací. Průměr luten zůstane zachován 1000 mm 

(reinstalace na průměr 800 mm nebude pro zbývající úsek 40 m nutný). Pro větrání chodby 

č. 182520 od reinstalace technologie a pro další ražby chodeb základního větrního okruhu 

č. 182525 a č. 182505/1 bude pro větrání použito separátního větrání kombinovaného 

o průměru luten 800 mm u odsávacího lutnového tahu a 1000 mm u foukacího lutnového 

tahu dle projektu separátního větrání.  

Před propojením chodby č. 18003 s chodbou č. 182505/2 musí být zhotoveny pro 

napojení základního větrního okruhu na větrní síť oblasti výdušné jámy Doubrava III 

v úseku chodby č. 18003 (0 až 10 m - mezi důlními díly 1018 a 23910 IV) hrázové objekty 

(tento úsek bude pro další hornickou činnost v 18. kře bezpředmětný) dle projektu větrání.  

2.3.2 Rozpojování, nakládání a odtěžení hornin 

Rozpojování hornin ražených děl bude závislé na zvoleném druhu technologie. Při 

klasické technologii budou horniny rozpojovány pomocí trhací práce a nakládány 

nakládacími stroji PSU 9000. Při nasazení razicích kombajnů (MR 340, AM 50) budou 

horniny rozpojovány a nakládány řeznými orgány přes vynášecí zařízení a mezidopravník 

razicích kombajnů na pásový dopravník.  

Odtěžení ražeb pro vytvoření základního větrního okruhu z úvodní strany chodeb 

č. 182520, 182525 a 1825/1 bude pomocí pásových dopravníků TP 1200 (budoucí odtěžení 

porubů) kladených během ražby a z výdušné strany pro ražbu chodby č. 18003 pomocí 

pásového dopravníku TP 1000 na chodbu č. 23910 IV. Dále bude odtěžení vedeno důlními 

díly č. 23910IV, 2 3910II, 2 3910III, 2 4004, 22 4007, 4 4013I, 14 000A, 14 000, 01194II, 

01194, 1940, 1790A, 0240 do zásobníku č. 1, popř. z překopu č. 0240 dále důlními díly  
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č. 01174, č. 01152 a č. 01153/1 do zásobníku č. 3, dále z obou zásobníků (č. 1 a č. 3)       

do funkčního zásobníku a pak překopem č. 01196/2 spojovacími překopy č. 01196             

a č. 2983 na lokalitu Darkov Důlního závodu 1.  

.  

2.3.3 Doprava materiálu a osob 

Veškerý materiál bude dopravován z povrchu jámami ČSA 2 a Jan na centrální 

překladiště č. 1692. Odtud bude dopravován pomocí závěsných lokomotiv až do oblasti 

důlními díly č. 1692 po 1696, 1790, 1940, 01194, 01194II, 14 000, 14 000A, 4 4013I,         

22 4007, 2 4004, 2 3910III, 2 3910II na č. 2 3910IV, odkud budou zahájeny ražby chodeb  

č. 18003 a č. 182520.  

Pro dopravu lidí přicházejí v úvahu dvě varianty (budou aktuálně řešeny podle 

kapacitních možností až v době samotné realizace ražeb). První varianta spočívá (obdobně 

jako doprava materiálu) v dopravě z povrchu jámami ČSA 2 a Jan a dále závěsnou 

lokomotivou. Druhá varianta zahrnuje dopravu osob pomocí autobusu z hlavní lokality 

ČSA k jámě Doubrava III, z povrchu jámou a na pracoviště pěšky.       

2.3.4 Odvodnění a čerpání vod 

Pro jímání vody budou dle potřeby instalována při ražbě důlních děl č. 182520, 

182525, 182505/1 a 18003 čerpadla s patřičnou kapacitou. Odpadní technologická voda 

bude pomocí odpadního potrubí o průměru určeném v technologickém postupu, odváděna 

na důlní díla 11. patra  lokality ČSA a těmi pak do čerpací stanice. Z čerpací stanice        

11. patra bude důlní voda přečerpávána do hlavní čerpací stanice v náraží 9. patra a odtud 

jámou Jan na povrch. Ve všech výše uvedených důlních dílech, na základě jejich 

prostorového uložení, budou instalovány v místech, kde hrozí nebezpečí zatopení celého 

průřezu díla, automatická zařízení pro signalizaci zvýšení hladiny vody s vyvedením 

sledování na pracoviště stálé inspekční služby. Tato místa budou stanovena 

v technologickém postupu. 
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2.3.5 Rozvody medií a elektrické energie 

Veškerá média budou v potrubních řádech (které budou napojeny na potrubní 

řády na chodbě č. 23910 IV) vedeny až na pracoviště ražeb. Jedná se o požární vodovod, 

tlakový vzduch, odpadní vodovod, dusíkové potrubí, plavicí potrubí, degazační potrubí, 

klimatizační potrubí. Umístění potrubních tahů v profilu díla a způsob zavěšení bude 

řešeno v technologickém postupu daného pracoviště v souladu s platnými předpisy 

(Vyhláška ČBÚ v Praze č. 22/1989 Sb. v platném znění a Vyhláška ČBÚ v Praze č. 2/1994 

Sb. v platném znění).  

Jednotlivé potrubí řády budou v těchto jmenovitých světlostech: 

 Požární vodovod   - DN 150 mm, PN 40 

 Tlakový vzduch   - DN 150 mm, PN 16  

 Odpadní vodovod   - DN 150 mm, PN 16 

 Dusíkové potrubí   - DN 150 mm, PN 10 

 Plavicí potrubí   - DN 100 mm, PN 10 

 Degazační potrubí   -  DN 100 mm, PN 10 

 Klimatizační potrubí  - 2x DN 200 mm Victaulic  
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3 NÁVRH TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY PRVNÍHO BLOKU 

Na otvírku ložiska v oblasti 18. kry 25. sloje, která zahrnuje veškerou hornickou 

činnost spojenou s vytvořením základního větrního okruhu, navazuje samotná příprava 

ložiska. 25. Sloj v 18. kře bude rozdělena na tři dobývací bloky, rozdělení je zřejmé 

z přílohy č. 2. Podrobněji je popsán v diplomové práci jen první blok (další dva bloky 

budou připravovány obdobně, jejich příprava není součástí této diplomové práce).          

Pro vydobytí ložiska bude použita dobývací metoda směrného stěnování z pole. Pro tuto 

dobývací metodu je zapotřebí ve fázi přípravy vyrazit úvodní těžní chodbu, výdušnou 

chodbu a tyto chodby propojit výchozí prorážkou. V rámci přípravy bude nutno v časové 

součinnosti s přípravou bloku vyrazit i chodbu č. 182520/1 (budoucí trafostanice), chodbu 

č. 182521 (budoucí stanice hydraulických agregátů) a chodbu č. 182521/1 (budoucí čerpací 

stanice).     

3.1 Ražba úvodní chodby 

Ražba úvodní pásové chodby č. 182506 bude zahájena z chodby 182520 staničení 

330 m stavbou kříže. Chodba bude mít celkovou délku 1020 m, povede kolmo na základnu 

chodbu č. 182520 severním směrem cca 510 m, po zalomení chodby vpravo 35° (z důvodu 

kopírování jámového ohradníku jámy DOIII) 140 m a po dalším 30° zalomení vpravo 

(stejný důvod jako předcházející) 420 m, příloha č. 2. Chodba bude po celé délce ražby 

kopírovat úklon sloje. 

Vzhledem k tomu, že v úseku od staničení 300 – 510 m povede chodba částečně 

v jámovém ohradníku jámy DOIII, bude nutno na základě vyhlášky ČBÚ v Praze              

č. 415/1991 Sb. v platném znění (§ 6 Dobývání v ochranných pilířích jam, slepých jam a 

povrchových objektů) žádat o povolení OBÚ. Žádost o povolení hornické činnosti v 

ochranných pilířích bude nutno předložit obvodnímu báňskému úřadu nejpozději tři měsíce 

před zahájením prací v ochranném pilíři. [5] 

3.1.1 Technologie a vyztužování  

Ražba úvodní pásové chodby č. 182506 bude realizována pomocí razicího 

kombajnu typu „MR 340“. Razicím kombajnem bude prováděno rozpojování a nakládání 

horniny, která bude pomocí vynášecího zařízení kombajnu odváděna přes mezidopravník 
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na pásové odtěžení. Budování výztuže a pažení bude probíhat pomocí zvedacího zařízení, 

které je součástí razicího kombajnu. [2] 

Jako profil bude použit prvních 5m (zaústění) v profilu SPN 19/4 a zbytek chodby 

(mimo úsek staničení 366 - 373 m) SPN 16/4, hmotnostního profilu TH 29. V úseku         

od staničení 365 m do staničení 374 m bude použit profil ROV o hmotnostním profilu     

TH 29 z důvodu budoucí ražba výchozí prorážky (porub bude během dobývání 

přeinstalovaný z důvodu vynechání části bloku – tektonická porucha). Hustota budování 

bude 0,5 m a 0,3 m v místech zvýšených tlaků. Další podrobnosti (typ a počet rozpínek, 

pažení, zakládání výlomů, svorníkování, vzdálenost výztuže od čelby, profily křížů a další 

specifikace ražeb) budou řešeny v technologickém postupu.  

3.1.2 Větrání a klimatizace 

Ražba Chodby č. 182506 bude větrána separátním větráním. Zpočátku bude 

použito separátní větrání sací o průměru luten 800 mm, které bude nahrazeno (po vyražení 

potřebného úseku pro instalaci) separátním větráním kombinovaným (určí TP) o průměru 

luten 800 mm u odsávacího lutnového tahu a 1000 mm u foukacího lutnového tahu 

dle projektu separátního větrání. [7]  

Nasazení klimatizace bude řešeno až v průběhu otvírky 18. kry 25. sloje            

dle aktuálních klimatických podmínek. Její nasazení je velice pravděpodobné s ohledem na 

to, že jedná o téměř mateřské pole (teplota okolních hornin není ještě dostatečně ochlazena 

a v dané hloubce se pohybuje vysoko nad  40° C), budou větry okolními horninami 

oteplovány.     

3.1.3 Odtěžení, doprava materiálu a osob a rozvod médií 

Odtěžení hornin z ražby chodby č. 182506 bude probíhat pomocí razicího 

kombajnu (viz kapitola 3.1.1) a pásových dopravníků TP 1200 na chodbu č. 182520 a dále 

po odtěžení stejně jako v případě ražeb základního větrního okruhu (viz kapitola 2.3.2). 

Umístění pásového dopravníku bude spolu s lutnovým tahem foukacího větrání v levé 

spodní části profilu, příloha 5b.  
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Doprava materiálu a osob bude řešena stejně jako v případě ražeb základního 

větrního okruhu (kapitola 2.3.3). Trať závěsné dráhy bude podle přílohy 5b v pravé části 

profilu.  

Veškerá média budou rozváděny pomocí potrubních tahů napojených na centrální 

rozvody na vstupním kříži s chodbou č. 182520.  Jmenovité světlosti, umístění v profilu 

díla, vzdálenosti od čelby a způsob zavěšení bude řešeno v technologickém postupu. 

3.2 Ražba výdušné chodby 

Výdušná chodba č. 182505 bude zaústěná z již postaveného kříže (stavba 

proběhla během ražby základního větrního okruhu) 182525x182505/1x182505 a její 

celková délka bude 1140 m. Po celé délce ražby bude úklon kopírovat úklon sloje               

a zároveň povede po celé délce rovnoběžně s úvodní pásovou chodbou č. 182506. Směrově 

bude ražba rozdělena na tři úseky (stejně jako úvodní chodba č. 182506), první úsek 

povede severním směrem cca 510 m, po zalomení chodby vpravo 35° bude vyražený druhý 

úsek 270 m a poslední úsek po dalším 30° zalomení vpravo 460 m.   

3.2.1 Technologie a vyztužování 

Pro ražbu výdušné chodby č. 182505 bude použit razicí kombajn AM 50, který 

razil výdušnou část základního větrního okruhu (chodbu č. 18003). Po probití základního 

větrního okruhu na kříži 182505/1x18003 projede razicí kombajn pomocí vlastního 

pojezdu chodbu 182505/1 na kříž 182525x182505/1x182505 a zahájí ražbu výdušné 

chodby č. 182505. Pomocí razicího kombajnu bude realizováno rozpojování a nakládání 

hornin, které budou pomocí vynášecího zařízení odváděny na pásové odtěžení. Budování    

a pažení vyraženého prostoru bude prováděno pomocí zvedacího zařízení nainstalovaného 

na razicím kombajnu.  

Vstupní 5 m úsek bude zabudovaný výztuží o profilu SPN 16/4 o hmotnostním 

profilu TH 29. Zbytek chodby bude ražený (mimo úsek staničení 366 – 373 m, který bude 

ražený v profilu ROV, ze stejného důvodu jako úvodní pásová chodba) v profilu SPN 14/4 

o hmotnostním profilu TH 29. Hustota budování bude 0,5 m (0,3 m v místech zvýšených 

tlaků). Další podrobnosti (typ a počet rozpínek, pažení, zakládání výlomů, svorníkování, 
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vzdálenost výztuže od čelby, profily křížů a další specifikace ražeb) budou řešeny 

v technologickém postupu.    

3.2.2 Větrání a klimatizace 

Větrání ražby bude zajištěno separátním větráním sacím o průměru luten 800 mm, 

jako hlavní ventilátor (umístěný na chodbě 182525) bude použit typ elektrický WLE 

1005B. Záložní ventilátor typu kombinovaný VPAK 630, který bude napojený na rozvod 

vzduchu (s automatickým přepnutím) v případě výpadku elektrické energie. Umístění 

lutnového tahu bude v horní části profilu, příloha 5a. V průběhu ražby (místo určí projekt 

větrání) budou instalovány pomocné ventilátory v tahu, vždy paralelně dvojice typu 

kombinovaný VPAK 630. [2]  

Nasazení klimatizace bude řešeno (podobně jako pro ražbu úvodní pásové chodby 

č. 182506) až v průběhu otvírky 18. kry 25. sloje podle aktuálních klimatických podmínek 

3.2.3 Odtěžení a doprava materiálu a osob 

Odtěžení hornin z ražby výdušné chodby nebude řešeno stejně jako v případě 

ražby chodby 18003 při ražbě základního větrního okruhu. Odtěžení bude řešeno instalací 

pásového dopravníku TP 1000 na chodbě č. 182525, pomocí něhož budou horniny 

odtěženy stejnou pásovou linkou jako v případě ražby úvodní pásové chodby č. 182506. 

Při ražbě výdušné chodby budou postupně instalovány pásové dopravníky TP 1000 (jejich 

počet, místa pohonu, umístění v profilu a další technické požadavky budou řešeny 

v technologickém postupu).   

Doprava materiálu a osob bude řešena obdobně jako v případě všech ražeb 

v oblasti 18. kry 25. sloje. Případné drobné odlišnosti budou řešeny v technologickém 

postupu nebo dopravním řádu.    

3.3 Ražba prorážky 

Výchozí prorážky pro navrhovaný porubní blok budou muset být vyraženy dvě 

z důvodu nedobývání části porubního bloku v úseku od staničení 406 – 373,5 m, kterým 

prochází tektonická Doubravská porucha, příloha č. 2. Výchozí prorážka označená            
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č. 182553 o šířce 5,2 m a její rozšíření č. 182553/1 na šířku 8,5 m (z výdušné strany 15 m 

od vrchní úvratě na šířku 9,5 m) bude vyražena mezi úvodní pásovou chodbou č. 182506 

ve staničení 365 – 373,5 m a výdušnou chodbou č. 182505 ve staničení 364 - 373,5 m. 

Délka prorážky bude 160 m, příloha č. 2. 

Druhá výchozí prorážka (z hlediska postupu dobývání se jedná o počáteční 

výchozí prorážku) pod číselným názvem č. 182553/2 a její rozšíření č. 182553/3 bude 

ražena mezi úvodní a výdušnou chodbou ve staničení úvodní chodby 1011,5 – 1020 m        

a výdušné chodby ve staničení 1130,5 - 1140 m (šířka prorážky a jejího rozšíření včetně 

výklenku pro montáž dobývacího kombajnu bude stejně jako v případě první výchozí 

prorážky č. 182553 a jejího rozšíření č. 182553/1). Její délka bude 130 m, viz příloha č. 2. 

Ražba obou výchozích prorážek (č. 182553 a č. 182553/2) a jejich rozšíření  

(č. 182553/1 a č. 182553/3) budou zaústěny z výdušné chodby č. 182505. Raženy budou 

pomocí razicího kombajnu AM 50, větrány budou pomocí separátního větrání sacího         

o průměru luten 800 mm prodlužováním lutnového tahu chodby č. 182505.  

Vyztužování: Profil prorážky musí odpovídat mocnosti sloje a musí zajistit 

dostatečný manipulační prostor pro instalaci navrhované technologie pro dobývání porubu 

(typ mechanizované výztuže, dobývacího kombajnu a porubového dopravníku). Prorážky 

budou raženy v profilu ROV výšky 3,4 m o hmotnostním profilu TH 39. Šířka 5,2 m, 

rozšíření na 8,5 m, úsek 15m m od vrchní úvratě, kde bude šířka profilu 9,5 m (výklenek 

pro montáž dobývacího kombajnu). Hustota budování 0,5 m, při projevech zvýšených 

tlaků zhustit na 0,3 m.  

Pro zajištění stability prorážky v době mezi vyražením a instalací mechanizované 

výztuže budou stavěny tři, resp. čtyři (v úseku 15 m od vrchní úvratě v místě rozšíření pro 

montáž dobývacího kombajnu) stojkové ploty, příloha č. 5c. Podélná rozteč stojek 1,0 m. 

Příčně budou stojky stavěny s roztečí dle přílohy č. 4. Další podrobnosti vyztužování (typ   

a počet rozpínek, pažení, zakládání výlomů, svorníkování, vzdálenost výztuže od čelby, 

profily křížů a další specifikace ražeb) budou řešeny v technologickém postupu v souladu 

s platnými bezpečnostními předpisy (Vyhláška ČBÚ v Praze č. 22/1989 Sb. v platném 

znění).    
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3.4 Ražba ostatních důlních děl ražených mimo porubní blok 

V rámci přípravy bude nutno v časové součinnosti s přípravou bloku vyrazit také 

chodby č. 182520/1 (budoucí trafostanice), č. 182521 (budoucí stanice hydraulických 

agregátů) a č. 182521/1 (budoucí čerpací stanice).  

Jedná se o důlní díla, které svým umístěním patří spíše k základnímu větrnímu 

okruhu, jejich realizace časově zapadá do doby přípravy. Jedná se o důlní díla, jejichž 

poslání bude využito plnohodnotně až při dobývání. Vzhledem k tomu, že se jedná o důlní 

díla s plánovanou životností delší než doba vydobytí jednoho porubu, bude nutno 

dimenzovat profily a hmotnostní profily zajišťující stabilitu na delší dobu. 

 Chodba č. 182521:  

Bude sloužit jako stanice hydraulických agregátů. Ražba chodby bude zaústěná na 

kříži 182520x182525x182521, povede kolmo na základnu jižním směrem dovrchně       

pod úklonem cca 8° až do probití na výdušnou chodbu 18003 ve staničení 215 m. Její 

délka bude činit cca 86 m. Bude ražená razicím kombajnem AM 50 v profilu SPN 16/5     

o hmotnostním profilu TH 34. Větrání pracoviště bude pomocí separátního větrání sacího   

o průměru luten 800 mm.   

Chodba č. 182521/1:  

Účelově bude tato chodba sloužit jako čerpací stanice. Ražba bude zahájená 

stavbou kříže 182521x182521/1, následně bude vedena východním směrem 20 m               

a po pravoúhlém zabočení 20 m severně do probití s chodbou č. 182520 ve staničení       

390 m. Její celková délka bude činit 40 m. Pro ražbu, o profilu díla SPN 16/5 a 

hmotnostním profilu TH 34 bude použit razicí kombajn AM 50. Větrání pracoviště bude 

zajištěno separátním větráním sacím o průměru luten 800 mm.   

Chodba č. 182520/1: 

Tato chodba bude sloužit jako rozvodna. Její ražba bude zahájena z chodby 

182520 ve staničení 310 m, povede cca 30 m severním směrem rovnoběžně s úvodní 

pásovou chodbou č. 182506 a po 60° odbočení vlevo cca 23 m do probití s úvodní pásovou 

chodbou č. 182506. Chodba bude vyražena pomocí razicího kombajnu AM 50 v profilu 

SPN 16/5 o hmotnostním profilu TH 34. Větrání pracoviště bude pomocí separátního 

větrání sacího o průměru luten 800 mm.  
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Všechna tato díla musí být ihned po vyražení izolována regulačními větrními 

objekty, pro zajištění nenarušenosti větrní sítě a zamezení větrních zkratů. 
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4 TECHNOLOGIE DOBÝVÁNÍ PORUBU 

4.1 Dobývací metoda a vymezení porubu č. 182553 

Pro dobývání porubu č. 182553 bude realizováno dobývací metodou – směrné 

stěnování z pole na řízený zával. Tuto dobývací metodu navrhuji s ohledem na stropní 

podmínky, zkušenosti z dobývání dřívějších porubů v obdobných podmínkách a za účelem 

zajištění bezpečnosti práce jako nejideálnější v předmětném porubu. [3] Výběr dobývací 

metody je nutno zohlednit kromě výše uvedených argumentů i z ekonomického hlediska. 

Vymezení prostoru porubu je velmi specifické z důvodu dvojího zalomení 

(kopírování hranice jámového ohradníku jámy DOIII). Z důvodu Doubravské poruchy 

procházející prostorem porubu je nutné jeho vymezení specifikovat ve dvou částech. První 

část porubu je v místě výchozí prorážky č. 182553/2 ohraničena ze závalové východní 

strany výrubem vydobytého porubu 132558, ze strany úvodní chodby č. 182506 (jižní        

až východní strany - po dvou zalomeních) tvoří hranici jámový ohradník jámy DO III,        

ze strany výdušné chodby č. 182505 (severní až západní strany – po dvou zalomeních) je 

hranice dána šířkou porubního bloku, která z důvodu dobývací metody směrného stěnování 

vede rovnoběžně s hranicí z úvodní strany až do míst 1. Severojižní poruchy. Po druhém 

zalomení tvoří hranici ze západní strany již zmiňovaná 1. Severojižní porucha. Z jižní strany 

je hranice dána v místě dorubu Doubravskou poruchou. Druhá část porubního bloku je 

ohraničena ze strany severní Doubravskou poruchou, ze strany východní jámovým 

ohradníkem jámy DOIII, ze západní 1. Severojižní poruchou a z jižní strany Eleonorskou 

poruchou, příloha č. 2.     

4.2 Technologie dobývání 

Pracovní prostor porubu bude zajištěn mechanizovanou výztuží. Rozpojování 

hornin a jejich nakládání bude prováděno pomocí dobývacího kombajnu. Pro odtěžení 

hornin z prostoru porubu bude sloužit porubový hřeblový dopravník, na kterém bude 

nainstalována pojezdová trať dobývacího kombajnu a zároveň bude sloužit pro překládku 

mechanizované výztuže pomocí překládacích hydraulických válců upevněných k sekcím 

tratě porubového dopravníku. Další odtěžení hornin z porubu bude zajišťovat podporubový 

hřeblový dopravník a pásové odtěžení. Podporubový dopravník bude sloužit (kromě 
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odtěžení hornin) také k zajištění překládky pohonné stanice porubového dopravníku, 

kterou zajistí kotvicí a překládací zařízení podporubového hřeblového dopravníku. 

Během postupu porubu, z důvodu postupného rozšiřování porubního bloku 

v místě druhého zalomení ve směru postupu dobývání, budou z výdušné strany z výdušné 

chodby č. 182505 v úseku staničení 610 – 510 m postupně přidávány sekce v počtu 17 ks 

mechanizované výztuže a základní žláby porubového dopravníku z původního počtu 79 ks 

(75 ks sekcí porubových – dvoustojkových a 4 ks sekcí chodbových – čtyřstovkových)     

na konečný počet 96 sekcí. 

Porub bude po vydobytí první části bloku ukončen dorubem v místě nafárání 

Doubravské poruchy, která prochází porubním blokem. Po přeinstalováni do výchozí 

prorážky č. 182553 bude dobývání porubu pokračovat až do míst konečného dorubu ve 

staničení cca 80 m z úvodní pásové chodby č. 182506 i výdušné chodby č. 182505.    

4.3 Mechanizace porubu 

Porub bude vybaven dobývacím komplexem skládajícím se z dobývacího 

kombajnu SL 300 (Eickhoff), porubového dopravníku AFC PF6/1042 a podporubového 

dopravníku PZF 11-PF4/1132. Pro zajištění pracovního prostoru bude sloužit štítová 

mechanizovaná výztuž Bucyrus DBT typu 1300/3100 (viz. obrázek 2) v počtu 79 ks (96 ks 

po rozšíření). Tento počet je sestaven z porubových sekcí dvoustojkových v počtu 75 ks 

(92 ks po rozšíření) a 4 ks chodbových sekcí čtyřstojkových. 
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Obrázek 2: mechanizovaná výztuž DBT 1300/3100 v provozovaném porubu         

č. 14097 (Foto autor)

 

 

4.3.1 Dobývací kombajn  

 Typ    - SL 300 (Eickhoff) (viz. obrázek č. 3) 

 Hmotnost kombajnu  - 48 000 kg 

 Rozpojování hornin  - válcové kotouče 2 x Φ 1600/900 mm  

    - tangenciální nože 

 Šířka pokosu (maximální)  - 900 mm 

 Dobývaná mocnost (max.) - 3 330 mm 

 Pojezdové zařízení  - Jumbotrack 
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Obrázek 3: dobývací kombajn SL 300 v provozovaném porubu č. 11 494  

(Foto autor)

 

 

4.3.2 Porubový dopravník 

 Druh    - Hřeblový 

 Typ    - AFC PF6/1042 

 Trať    - PF6/1042, rozteč -  1,75m  

 Řetěz    - DKB 42 x 146 plochý 

 Pohony   - MR 35 – 1000 

 Motory   - 2x 500 kW (výsypná + vrátná stanice) 

 Převodovky   - P/KP 30-CST                               

 Spojky   - S30                                                                                           

 Dopravní rychlost  - 1,53 m/s     
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 Dopravované množství - max. 800 t/h 

 Celková délka  - 169 m 

 Počet základních žlabů - 90 ks (17 ks inspekčních – každý pátý)     

 Překládací zařízení stanic - AKZ P1 

 Uspořádání pohonu  - jednostranné k ose dopravníku 

 Uspořádání převodovek - závalová strana                                                                       

4.3.3 Mechanizovaná výztuž 

 Výrobce - Bucyrus DBT EUROPE Gmbh 

 Typ  - 1300/3100-25104-1750 

 Druh  - podpěrně ohrazující 

Porubové sekce (dvoustojkové):  

 Výška sekce - 1300 mm (stažené stojky), 3100 mm (maximální zdvih) 

 Šířka  sekce - 1620 mm (zasunutý boční kryt), 1820 mm (vysunutý boční 

kryt) 

 Délka sekce - 7204 mm (zpleněná – při min. výšce 1300 mm), 6511 mm 

(při maximálním zdvihu 3100 mm) 

 Hmotnost sekce    - 27 100 kg 

 Osová rozteč středů sekcí v porubu  - 1750 mm  

 Maximální úklon podél pilíře  - (  25
0
) 

 Maximální úklon ve směru postupu - (  15
0
) 

 Krok sekce     - 850 mm 

 Pracovní tlak    - 32 MPa 

 Nosnost sekce    - 1020 t 

 Maximální odpor výztuže   - 863 kN/m
2
 

 Počet stojek v sekci    - 2 ks 

Chodbové sekce (čtyřstovkové): 

 Výška sekce - 1520 mm (stažené stojky), 3100 mm (maximální zdvih) 

 Hmotnost sekce    - 29 600 kg 

 Osová rozteč středů sekcí v porubu  - 1750 mm  
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 Maximální úklon podél pilíře  - (  25
0
) 

 Maximální úklon ve směru postupu - (  15
0
) 

 Krok sekce     - 850 mm 

 Pracovní tlak    - 32 MPa 

 Nosnost sekce    - 1183 t 

 Maximální odpor výztuže   - 898 kN/m
2
 

 Počet stojek v sekci    - 4 ks 

4.3.4 Podporubový dopravník 

 Druh      - Hřeblový 

 Typ      - PZF 11-PF4/1132 

 Výkon     - 1 x 500 kW 

 Převodovka     - 1 x KP 25/30 

 Spojka     - S-300 

 Celková délka dopravníku   - 50 m 

 Počet základních žlabů   - 40 ks 

 Dopravní rychlost    - 1,55 m/s 

 Způsob překládání    - AKZ P1 

4.3.5 Drtič uhlí  

 Druh      - Kladivový 

 Typ      - DU-3 P5 

 Výkon     - 250 kW 

 Zábrana vjezdu do drtiče   - BZF 01/P2 

4.4 Dobývání porubu č. 182553 

Samotné dobývání porubu je rozděleno na dvě části, rozdělené z důvodu 

reinstalace (viz kapitola 4.2).   
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Základní údaje: 

 Směrná délka porubu: 1 část dobývacího bloku cca 666 m, 2 část 

dobývacího bloku (po reinstalaci) cca 285 m 

 Délka stěnového porubu 130 – 160 m (po rozšíření) 

 Dobývaná mocnost 2,8 m 

 Čistá mocnost 2,0 – 2,8 m 

 Počet sekcí mechanizované výztuže 79 – 96 (po rozšíření) 

 Předpokládaný denní postup cca 5 m  

 Šířka jednoho pokosu cca 0,8 m 

 Počet pokosů za směnu/den = 2/6        

 Plánovaný objem denní těžby: (vzorec č.1) 

První část porubního bloku: 

m
3
  

Druhá část porubního bloku: 

   m
3 

   Kde:   Q = Objem denní těžby   [m
3
] 

   l = Délka stěnového porubu  [m] 

   m = Dobývaná mocnost   [m]   

   š = Šířka pokosu   [m] 

   n = Počet pokosů za den  

4.4.1 Odtěžení hornin  

Odtěžení porubu bude pomocí pásových dopravníků TP 1200 BELT 

instalovaných již ve fázi otvírky (ražby chodeb základního větrního okruhu č. 182520 

z úvodní strany) a přípravy porubního bloku (ražba úvodní pásové chodby č. 182506)      

na pásový dopravník TP 1200 BELT na chodbě č. 23910 IV. Dále bude odtěžení vedeno 

důlními díly č. 23910IV, 2 3910II, 2 3910III, 2 4004, 22 4007, 4 4013I, 14 000A, 14 000, 

01194II, 01194, 1940, 1790A, 0240 do zásobníku č. 1, popř. z překopu č. 0240 dále důlními 

díly č. 01174, č. 01152 a č. 01153/1 do zásobníku č. 3, dále z obou zásobníků (č. 1 a č. 3) 
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do funkčního zásobníku a pak překopem č. 01196/2 a spojovacími překopy č. 01196          

a č. 2983 na lokalitu Darkov Důlního závodu 1.  

4.4.2 Větrání porubu 

Větrání porubu bude zajištěno průchodním větrním proudem. Úvodní větry budou 

přiváděny vtažnými jámami ČSA 2 a Jan, překopy 11. patra č. 1692, 1693, 1696 a dále 

důlními díly č. 1790, 1940, 01194, 01194II, 14 000, 14 000A, 4 4013I, 22 4007, 2 4004, 

23910III, 23910II a 23910IV až na začátek SVO.   

Porub bude součástí vytvořeného SVO pro oblast 18. kry. Začátek SVO (z úvodní 

strany) bude na kříži 23910IV x 182520. Uvnitř SVO povede úvodní větrní proud důlními 

díly 182520, 182506 na pracoviště porubu. Výdušné větry budou odváděny z porubu 

chodbami č. 182505, 182505/1 a 18003 až na konec SVO, který bude na kříži 18003x1018. 

Výdušný proud mimo SVO povede dále důlními díly 1018, 1018a, 1041 a jámou 

DO III na povrch.    

4.4.3 Doprava materiálu a osob, rozvod médií 

Doprava materiálu: Veškerý materiál potřebný pro instalaci, dobývání                

a likvidaci porubu č. 182553 bude z povrchu dopravován z lokality ČSA podobně jako 

materiál dopravovaný ve fázích otvírky a přípravy 18. kry. Z povrchu do dolu jámami Jan 

a ČSA 2, dále kolejovými a závěsnými lokomotivami až na úvratě samotného porubu. 

V porubu bude probíhat doprava materiálu pomocí bubnových vrátků nainstalovaných 

v předpolí jednotlivých úvratí a porubového dopravníku, popřípadě ručně. Podrobné 

požadavky dopravy materiálu v porubu budou řešeny v technologickém postupu. 

Doprava osob: Stejně jako u dopravy materiálu i doprava osob bude stejná jako 

ve fázi otvírky a přípravy. Závěsnou lokomotivou z lokality ČSA, nebo jámou DO III        

a na pracoviště pěšky. 

Rozvody medií: Veškerá média budou dopravována stejně jako v případě otvírky 

a přípravy. Požární vodovod a veškeré potrubní řády budou splňovat požadavky 

prováděcích předpisů, vyhlášky ČBÚ v Praze č. 22 / 89 Sb. v platném znění [4] a vyhlášky 

ČBÚ v Praze č. 2/1994 Sb. v platném znění [6] 
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  Jediný rozdíl bude v případě hydraulického rozvodu. Součástí instalace porubu 

bude i položení hydraulického vysokotlakého potrubí a instalace hydraulických agregátů 

na chodbě č. 182521. Vysokotlaký potrubní řád povede chodbami č. 182521, 182520         

a úvodní pásovou chodbou č. 182506 až do místa napojení na energovlak. Další 

vysokotlaký rozvod bude řešený vysokotlakými hadicemi (podrobněji řešeno 

v technologickém postupu).    

4.5 Likvidace porubu 

Porub bude likvidován dvakrát z důvodu své specifikace, rozdělení na dvě části 

(viz kapitola 4.2.). Poprvé při reinstalaci z důvodu vynechání části porubu a podruhé        

při konečném vydobytí porubního bloku, kdy bude kompletní dobývací komplex překlizen     

a nainstalován v předem připraveném vedlejším porubním bloku č. 182552. 

Příprava likvidace porubu: 

Samotná příprava pro likvidaci porubu bude započatá již ve fázi samotného 

dobývání. Ve vzdálenosti 12 m (včetně vyklízecího kanálu) od hranice dorubu bude kladen 

umělý strop pomocí kladení dřevěných lupanek. Pro vytvoření vyklízecího kanálu pomocí 

dobývacího kombajnu jsou nutné následující pracovní činnosti. [9] 

 Poslední 3 m zůstanou sekce mechanizované výztuže upnuté na místě 

 Porubový dopravník se poslední 3 m překládá pomocí HIV 

 Rozpojování hornin proběhne pomocí dobývacího kombajnu 

 Nadloží je zajištěno pomocí rovné TH výztuže podélnými tahy o hustotě 

budování 0,5 m, zajištěné nad stropnicemi mechanizované výztuže          

na závalové straně a HIV nebo dřevěné stojky (případně ocelovou 

obloukovou TH výztuží) na pilířové straně 

Samotná likvidace porubu: 

 Demontáž odtěžení 

 Instalace závěsné dráhy v porubu a výdušné chodbě 

 Demontáž a výkliz dobývacího kombajnu 

 Demontáž porubového, podporubového dopravníku 

 Plenění a výkliz (překliz) mechanizované výztuže  
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Mechanizovaná výztuž bude překlizena vcelku (bez demontáže) pomocí závěsné 

lokomotivy a jeřábových zvedáků typu HMN TDS 16(20)-DUO napojených na její 

hydraulický rozvod, obrázek č. 4. 

  

Obrázek 4: Schéma dopravy sekce DBT 1300/3100 [8] 
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5 BEZPEČNOTNÍ RIZIKA A OPATŘENÍ 

Veškerá rizika bude nutno hodnotit ještě před započetím a zároveň v průběhu 

všech prací od fáze otvírky až do poslední fáze ukončení porubu. Veškeré opatření musí 

splňovat požadavky všech prováděcích předpisů v platném znění, které stanoví předpisy 

pro hornickou činnost.  

5.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Pro poskytnutí první pomoci budou potřebné zdravotní pomůcky vždy k dispozici 

v blízkosti pracovišť. Operativní havarijní plán, s jehož obsahem budou seznámení všichni 

pracovníci, bude vypracován současně s technologickými postupy pro ražbu výše 

uvedených důlních děl. 

5.1.1 Nebezpečí výbuchu plynů a prachu, protiprašná opatření 

V předmětných důlních dílech budou provedena veškerá opatření proti výbuchu 

plynů a prachu v souladu s vyhláškou ČBÚ v Praze č. 22/1989 Sb., v platném znění           

a rozhodnutím OBÚ v Ostravě spis. zn. S 0300/2008 v platném znění.  

Prašnost vznikající při rozpojování hornin, při dopravě rubaniny, na všech 

přesypech hřeblových a pásových dopravníků bude zneškodňována pomocí postřiků          

a mlžných děl instalovaných v místech určených v technologickém postupu. Pro snížení 

rizika poškození zdraví pracovníků, budou pracovníci vybaveni respirátory.  

Protivýbuchové uzávěry budou postaveny ve smyslu vyhlášky ČBÚ v Praze        

č. 22/1989 Sb., v platném znění a vyhlášky ČBÚ v Praze č. 10/1994 Sb., ve znění vyhlášky 

ČBÚ v Praze č. 361/2009 Sb., v platném znění.   

5.1.2 Nebezpečí samovznícení požárů v podzemí 

Soubor protizáparových opatření pro předmětné ražby bude stanoven 

v jednotlivém samostatném projektu prevence samovznícení uhlí schváleném závodním 

dolu, který bude součástí technologického postupu pro jednotlivé ražby. Druh výztuže 

bude stanoven v  technologickém postupu. Případné vícevýlomy ve stropě výše uvedených 

důlních děl budou během ražeb zakládány inertním materiálem.  
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V místech stanovených vyhláškou ČBÚ v Praze č. 2/1989 Sb., v platném znění    

a směrnicí č. 41/2014 ze dne 7. 3. 2014 výkonného ředitele OKD,a.s. budou rozmístěny 

hasicí  prostředky.  

V projektu elektroinstalace bude uvedeno umístění čidel na zjišťování koncentrací 

CO a CH4 dle vyhlášky ČBÚ v Praze č. 22/89 Sb., v platném znění. Sledování měření bude 

vyvedeno na stanoviště stálé inspekční služby.  

K zajištění odběru požární vody bude potrubí důlního požárního vodovodu 

opatřeno odbočkami a hydranty pro napojení požárních hadic (vyhláška ČBÚ v Praze       

č. 2/1994 Sb.). [6]  

V době dobývání bude nutno udržovat plynulý postup porubní fronty                    

a dobýváním porubu zabránit tomu, aby zůstávalo uhlí v prostoru závalu, kde by mohlo být 

příčinou samovznícení. V úrovni zálomových hran porubu bude nutno na chodbách 

izolovat důlní větry od závalu plentami a dodržovat všechny opatření a požadavky 

stanovené prováděcími předpisy a technologickým postupem. Jedná se o odběry vzorků, 

místa a četnosti indikace a detekce škodlivin, rozmístění a kontrola kontinuálních 

analyzátorů CO a CH4.   

5.1.3 Nebezpečí průvalu vod a bahnin  

Pro předmětnou oblast 18. kra 25. sloj bezprostřední nebezpečí průvalu vod          

a bahnin nehrozí.  

5.1.4 Nebezpečí průtrží hornin, uhlí a plynů 

Důlní závod 1 - lokalita Karviná je zařazen mezi doly bez nebezpečí průtrží 

hornin, uhlí a plynů. 

5.1.5 Nebezpečí důlních otřesů 

Část horského masivu v ploše 18. kry vertikálně vymezeného počvou sloje č. 18    

a stropem sloje č. 26, byla rozhodnutím závodního dolu Závodu Důl Karviná (na základě 

odborného stanoviska Green Gas DPB a.s.) zařazena jako masiv, kde nehrozí nebezpečí 
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otřesů. Ražby č. 182520, 182525, 182505/1 a 18003 jsou obsahem aktualizace dlouhodobé 

koncepce hornické činnosti na léta 2013-2015 na Dole Karviná, která byla doporučena 

Green Gas DPB a.s. a následně vzata na vědomí dopisem OBÚ v Ostravě. Pro předmětnou 

hornickou činnost – ražby důlních děl nebyla nařízena žádná opatření.  

5.1.6 Protipožární prevence 

Veškeré protipožární opatření musí být v souladu s platnými prováděcími 

předpisy, vyhláškou ČBÚ v Praze č. 22/1989 Sb. v platném znění [4] a vyhláškou ČBÚ     

v Praze č. 2/1994 Sb. v platném znění [6].  

 Požární potrubí: Během ražby musí být požární potrubí kladeno 

s maximálním opožděním 40 m. V porubu bude požární voda tažena 

v hadicích umístěných v zahrádkách porubového dopravníku. 

 Požární odbočky: Všechny „B“ a „C“ odbočky musí být funkční.          

Na začátku a konci SVO musí být na požárním vodovodu „B“ odbočky. 

Na začátku, konci, dále co 40 m a u pohonu musí být „C odbočky“.  

 Rozmístění inertního prachu: U pohonu a podél dopravníku co 50 m 

musí být uložený inertní prach o hmotnosti 30 kg v přenosných obalech.  

 Hasicí přístroje: U pohonu pásových dopravníků, razicích kombajnů, 

nakládacích a vrtných strojů a v místech určených technologickým 

postupem musí být umístěny hasicí přístroje. Typ, počet a rozmístění musí 

být stanoveno v technologickém postupu. 

 Překročení CH4: Při překročení 1 % CH4 musí být dobývání automaticky 

zastaven přívod elektrické energie až do poklesu metanu pod tuto hodnotu. 

 Kontrola pásových dopravníků: Pro všechny pásové soupravy, včetně 

pásových souprav se stálou obsluhou, zajistí vedoucí úseku a směnový 

technik po dobu provozu a po jejich zastavení do konce následující směny 

střežení požárními hlídači pásových dopravníků s platným osvědčením. 

[4] 
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6 TECHNICKO-EKONOMICKÉ HODNOCENÍ NÁVRHU 

Pro vypracování technicko-ekonomického hodnocení POPD 18. kry, 25. sloje 

jsem použil znalosti získané v předmětu Ekonomika a management při studiu navazujícího 

studia oboru Hornické inženýrství na VŠB.  

Ekonomické hodnocení je nutno vytvořit pro posouzení bilančnosti při dobývání 

v 18. kře 25. sloje. Je potřeba zjistit, zda výnosy z dobývání dosáhnou bodu zvratu 

(množství, kdy finanční výnosy z objemu produkce pokryjí finanční náklady).                 

Při hodnocení se musí počítat s tím, že výnosy jsou započteny jen z prvního dobývaného 

porubního bloku 18. kry 25. sloje, na rozdíl od nákladů, které jsou kalkulovány na otvírku 

celé sloje dané kry, což se promítne do ekonomického hodnocení dalších porubních bloků. 

[13]  

6.1 Náklady 

Jedná se o finanční vyjádření spotřeby vynaložené při otvírce, přípravě a dobývání 

18. kry, 25. sloje. Veškeré tyto náklady se dají rozdělit na fixní (relativně nezávislé          

na objemu produkce – těžby) a variabilní (jsou závislé na objemu produkce – těžby). [13]  

6.1.1 Fixní náklady 

Do fixních nákladů se v našem případě započtou náklady spojené s odpisy 

instalované technologie porubního bloku (dobývací kombajn, mechanizovaná výztuž, 

porubový a podporubový dopravník), která byla pořízena jako dobývací komplex v rámci 

programu POP 2010 a proto je odpisovaná jako celek. Dalšími fixními náklady je část 

nákladů spojených s energiemi, které nejsou závislé na produkci provozu porubu  

č. 182553. Výše těchto nákladů se nedá určit přesnou částkou, protože je závislá na mnoha 

faktorech, je však nezanedbatelná. Po konzultaci s profesními pracovníky zabývajícími se 

ekonomií podniku, jsem pro ekonomické zhodnocení použil částku ve výši 5% z celkového 

ročního objemu nákladů vynaložených na energie provozu celé lokality ČSA. 
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Odpisy technologie: Pro výpočet je zapotřebí zjistit počet dnů nasazení 

technologie od doby instalace a do doby likvidace a její denní sazbu odpisu. [10]   

 428 dnů (vzorec č.2) 

  51 089 932 Kč (vzorec č.3) 

Kde: 

Npr - Celkový počet dnů nasazení technologie 

Nv - Počet dnů vybavování porubu 

Npr - Počet provozních dnů porubu 

Np - Počet dnů reinstalace porubu 

Nl - Počet dnů likvidace porubu 

Oc - Celkové odpisy technologie 

Od - Výše denního odpisu technologie    

Fixní náklady na energie (nezávislé na objemu produkce): Jedná se o 5% 

všech ročních nákladů vynaložených na energie, tabulka č. 4. [10]    

Tabulka č. 4: Fixní náklady na energie 

Druh energie Roční sazba [Kč] 5% vyjádření roční sazby [Kč] 

Elektrická energie 260 000 000  13 000 000 

Užitková voda  12 000 000      600 000 

Stlačený vzduch  79 000 000   3 950 000 

Chlad  50 000 000   2 500 000 

Celkem 401 000 000 20 050 000 

 

Celkové fixní náklady: Jedná se o součet odpisů technologie a fixní náklady      

na energie (∑n.f.). 

 71 139 932 Kč 
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6.1.2 Variabilní náklady 

Do oblasti variabilních nákladů pro ekonomické zhodnocení návrhu je nutno 

započítat náklady na materiálové zabezpečení ražeb, instalace, likvidace a provoz 

dobývaného porubu, osobní náklady (náklady na mzdy, sociální a zdravotní pojištění, 

náklady za opravy strojního a elektro a náklady energií (závislých na objemu produkce).  

Náklady na ražbu: Výše nákladů spojených s otvírkou a přípravou porubního 

bloku. Tyto náklady jsou rozděleny na materiálové a osobní. Do materiálových jsou 

zahrnuty náklady na materiál spojený s ražbou. Osobní náklady jsou veškeré náklady 

spojené s pracovní silou.  

Materiálové náklady na ražbu: V následující tabulce jsou vyčísleny materiálové 

náklady všech ražených důlních děl. [10] 

Tabulka č. 5: Materiálové náklady na ražbu 

Chodba Metry [m] Náklady na 1m ražby[Kč] Celkem [Kč] 

182520  410 28 530,- 11 697 300,- 

182525   80 28 530,- 2 282 400,- 

182525/1   60 28 530,- 1 711 800,- 

18003  310 28 530,- 8 844 300,- 

182506 1020 28 530,- 29 100 600,- 

182505 1140 28 530,- 32 524 200,- 

182553  160 28 530,- 4 564 800,- 

182553/1  160  28 530,- 4 564 800,- 

182553/2  130 28 530,- 3 708 900,- 

182553/3  130 28 530,- 3 708 900,- 

182521   86 28 530,- 2 453 580,- 

182521/1   40 28 530,- 1 141 200,- 

182520/1   53 28 530,- 1 512 090,- 

∑    3779 28 530,- 107 814 870,- 
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Osobní náklady na ražbu: Vzhledem k tomu, že jsou tyto náklady rozdílné 

v případě vlastních zaměstnanců a dodavatelských firem, stanovil jsem pro výpočet jejich 

50% průměr. Výpočet je proveden pomocí stanovení potřebného počtu směn pro ražbu      

a sazby určené na jednu směnu. [10] (vzorec č. 4) 

 127 019 508 Kč 

Kde: 

On - celkové osobní náklady na ražbu 

lkl - celkové metry ražené klasickou technologii 

lko - celkové metry ražené razicím kombajnem 

Φkl - Průměrný denní postup při klasické technologii 

Φko - Průměrný denní postup při ražbě razícím kombajnem 

Psm - Počet směn na jeden provozní den (včetně závěsu)   

Nsm - Náklady na jednu směnu při ražbě  

Celkové náklady na ražbu: (vzorec č.5) 

 234 834 378 Kč 

Kde: 

∑n.r - Celkové náklady na ražbu 

∑n.m - Celkové náklady na materiál při ražbách 

Náklady na instalaci porubu: Do této skupiny variabilních nákladů jsou 

započteny náklady spojené s prvotní instalací porubu. Výpočet je vytvořen z nákladů 

materiálových (celkově na kompletní instalaci) a na osobní náklady pracovníků podle 

počtu odpracovaných směn. [10]  (vzorec č.6)  

 35 768 000 Kč 
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Kde: 

∑i - Celkové náklady na instalaci porubu 

Nm.i. - Materiálové náklady na instalaci porubu 

Psm.i. - Počet směn potřebných na instalaci porubu 

Nsm.i. - Náklady na jednu směnu při instalaci porubu 

Náklady spojené s reinstalací: Zde jsou započteny náklady spojené s reinstalací 

porubu (likvidace i instalace), která proběhne během dobývání porubu 182553 (viz 4.1.). 

Výpočet je proveden podobně jako při instalaci první části porubního bloku. (vzorec č.7) 

 25 487 750 Kč 

Kde: 

∑r - Celkové náklady na reinstalaci porubu 

Nm.r. - Materiálové náklady na reinstalaci porubu 

Psm.r. - Počet směn potřebných na reinstalaci porubu 

Nsm.r. - Náklady na jednu směnu při reinstalaci porubu 

Náklady na likvidaci porubu: (vzorec č.8) 

 7 248 750 Kč 

Kde: 

∑l - Celkové náklady na likvidaci porubu 

Nm.l. - Materiálové náklady na likvidaci porubu 

Psm.l. - Počet směn potřebných na likvidaci porubu 

Nsm.l. - Náklady na jednu směnu při likvidaci porubu 

Náklady na dobývání porubu: Dle [13] jsou náklady spojené s dobýváním 

porubu rovněž rozděleny do dvou skupin. Materiálové, které jsou závislé na objemu těžby 

(60 Kč na jednu vydobytou tunu rubaniny) a osobní, které jsou vypočteny pomocí počtu 

potřebných směn na jeden provozní den a počtem provozních dnů potřebných pro vydobytí 

porubního bloku 182553, který vypočteme pomocí směrné délky porubu                            

a předpokládaného denního postupu (viz 4.4). (vzorec č. 9)  
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 94 795 560 Kč 

Kde: 

∑m.p. - Celkové náklady na dobývání porubu 

Nm.t. - Materiálové náklady dobývaného porubu na 1 tunu (60 Kč/t) 

Vp - Objem dobývaných zásob porubního bloku vyjádřený v tunách (562 000 t) 

npr - Počet provozních dnů porubu (viz výpočet) 

nsm - Počet směn na provozní den porubu (včetně závěsu) 

Nsm.p. - Náklady na jednu směnu při dobývání porubu  

Výpočet provozních dnů: (vzorec č.10) 

 dnů 

Kde: 

lsm  - Směrná délka porubu   

lden - Předpokládaný denní postup   

kpr - Koeficient prostojovosti    

Pro vydobytí porubního bloku č. 182553 bude zapotřebí 238 provozních dnů. 

Variabilní náklady na energie (závislé na objemu produkce): viz. tabulka 6 

Tabulka 6: Variabilní náklady na energie 

Druh energie Náklady na 1 tunu [Kč] Celkové náklady [Kč] 

Elektrická energie   85,20   47 882 400,- 

Užitková voda     3,90    2 191 800,- 

Stlačený vzduch   25,90   14 555 800,- 

Chlad   16,40    9 216 800,- 

∑ 131,40 73 846 800,- 
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Náklady na opravy (strojní + elektro): viz tabulka 7 

Tabulka 7: Náklady na opravy 

Druh oprav Náklady na 1 tunu [Kč] Celkové náklady [Kč] 

Strojní 108,20  60 808 400,- 

Elektro  16,10   9 048 200,- 

∑ 124,30 69 856 600,- 

 

Celkové variabilní náklady: Jedná se o součet všech variabilních nákladů 

spojených s ražbou, instalací, reinstalaci a likvidaci porubu, samotného dobývání porubu,  

a také veškeré náklady vynaložené na energie a opravy (∑n.v.). (vzorec č.11) 

 541 837 838 Kč 

Celkové náklady: Součet fixních a variabilních nákladů (vzorec č.12) 

 612 977 770 Kč 

Kde: 

∑n - Celkové náklady 

∑n.f. - Celkové fixní náklady 

∑n.v. - Celkové variabilní náklady 

6.2 Výnosy 

Výnosy při dobývání uhlí se dají vyjádřit jako finanční částka získaná z jeho 

prodeje. Pro výpočet jsem použil částku 59 euro/t. Počítal jsem se směnovým kurzen  

27,80 Kč za 1 euro. Výpočtem jsem zjistil objemové množství zásob v porubním bloku, 

což je 562 000 tun. 

 921 792 400 Kč 

Kde: 

V - Celkový objem výnosů 
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6.3 Celkové ekonomické zhodnocení 

Bodu zvratu z ekonomického hlediska dosáhneme již při dobývání prvního 

porubního bloku 18. kry 25. sloje a to přibližně při vydobytí dvou třetin uhelných zásob 

tohoto bloku. Vzhledem k tomu, že uhelné zásoby 18. kry mají pro Důlní závod 1 

z hlediska dlouhodobé koncepce plánování obrovský význam a jsou schopny prodloužit 

životnost lokality Karviná na důlním závodě 1, tak nelze konečné stanovisko 

ekonomického zhodnocení vyjádřit jinak než pozitivně. Samozřejmě je potřeba citlivě 

vyřešit střety zájmu, které vzniknou v důsledku environmentálních vlivů, hlavně na 

povrchu v dotčené oblasti. Jedná se o část obce Doubrava, která zatím není zasažena 

hornickou činností tak, jako v jiných částech obce.  
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ZÁVĚR 

Hlavním úkolem této diplomové práce bylo navržení plánu otvírky, přípravy        

a dobývání v 25. sloji 18. kry dobývacího prostoru Doubrava u Orlové na lokalitě Karviná 

Důlního závodu 1, včetně ekonomického zhodnocení návrhu. V rámci otvírky jsem řešil 

vytvoření základního větrního okruhu, jehož součástí jsou důlní díla, jejichž životnost musí 

být zajištěna minimálně po dobu přípravy a dobývání celé 25. sloje v 18. kře, jedná se       

o celkem tři porubní bloky.  

Další náplní této diplomové práce je navržení přípravy a dobývání prvního 

porubního bloku 25. sloje v 18. kře. V práci jsem navrhl ražby úvodní pásové chodby        

č. 182506, výdušné chodby č. 182505 a prorážek č. 182553 a č. 182553/2 a jejich rozšíření 

č. 182553/1 a č. 182553/3. V 5. Kapitole se věnuji technologii dobývání porubu od jeho 

instalace, přes dobývání, reinstalaci až po jeho likvidaci. V další šesté kapitola je zaměřena 

na bezpečnostní rizika a opatření. 

Náplní poslední 6. kapitoly je ekonomické zhodnocení návrhu. Vzhledem k tomu, 

že zhodnocení vyšlo v kladných číslech, je zapotřebí udělat vše pro realizaci zahájení 

hornické činnosti v oblasti 25. sloje v 18. kře. Velice pozitivní je, že již během dobývání 

prvního bloku dojde k navrácení nákladů vynaložených na otvírku, což přinese větší zisky 

při dobývání dalších dvou bloků. 

Pro zpracování své diplomové jsem využil znalosti získané při studiu oboru 

hornické inženýrství na VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta, spolupráci profesních 

pracovníků odboru přípravy výroby, příprav, rubání, ODMG a ekonomie lokality Karviná 

Důlního závodu 1. K získání dalších potřebných zkušeností a poznatků mi bylo 

nápomocno absolvování fárání na pracovištích rubání, ražeb a dalších důlních děl dolu 

Karviná.       

Závěrem bych chtěl poděkovat vedoucímu mé diplomové práce Ing. Václavu 

Zubičkovi, Ph.D. a Ing. Jiřímu Bilanovi za odborné rady a metodické vedení                    

při zpracování diplomové práce. Zároveň bych rád poděkoval všem pedagogům          

VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta, kteří mě po dobu mého studia vzdělávali. 
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